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Zahvala

Literatura, pa naj zveni še tako trivialno, odraža duh časa. In tudi preučevanje literature se ne
dogaja izolirano. Začetek nastajanja pričujoče doktorske disertacije sega v leto 2004, ko je bil
na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ustanovljen študij zahodnoslovanskih jezikov in
književnosti. V teh novih okoliščinah so nekateri prepoznali, da je pomembno spodbujati
raziskovanje srednjeevropskega prostora. Izbira moje teme raziskave je tesno povezana z
intenzivno bralsko in prevajalsko izkušnjo slovaške književnosti druge polovice dvajsetega
stoletja že v času študija slovenistike. Ta izkušnja je ob poučevanju, seminarjih s študenti
prerasla v analitično raziskovalno smer.
Zaradi težje dostopnosti tujejezičnega gradiva, tako sočasnih primarnih virov kot sekundarne
literature, so pri prvi fazi nastajanja doktorske disertacije odločilno pripomogla večkratna
študijska bivanja v Bratislavi. Na tem mestu naj izpostavim knjižnico Inštituta za slovaško in
svetovno književnost pri Slovaški akademiji znanosti, Univerzitetno knjižnico v Bratislavi, od
slovenskih pa knjižnico Oddelka za slovenistiko in slavistiko na Filozofski fakulteti ter
Slovansko knjižnico. Neprecenljiv vir gradiva s področja slovakistike pa pomeni zasebna
knjižnica izr. prof. dr. Andreja Rozmana.
Za vzpodbudo in zaupanje sem v prvi vrsti hvaležna mentorju izr. prof. dr. Andreju Rozmanu.
Kot nič na svetu ni bilo samoumevno, da me je vpeljal v slovakistiko in me seznanil s
slovaško kulturno elito njegove generacije in spodbujal moje raziskovalno in prevajalsko
delo. Somentorici izr. prof. dr. Ireni Novak Popov se zahvaljujem za intenzivne diskusije o
slovenski književnosti in zgled pri analitičnem branju in interpretaciji že od časa
dodiplomskega študija naprej. S slovaške strani ima veliko zaslugo Mgr. Dana Hučková,
CSc., predstojnica Inštituta za slovaško književnost v Bratislavi, ki je odločilno pomagala že
pri zasnovi doktorske disertacije. Brez njenih napotkov in nasvetov pri izboru avtorjev in
strokovne literature bi bila ta raziskava veliko bolj okrnjena. V celoti je delo nastajalo v
okviru predmetov individualnega študijskega programa na doktorskem študiju. Tako so me s
svojo raziskovalno širino in ostro mislijo zaznamovali Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc., Doc.
Mgr. Adam Bžoch, CSc. ter prof. dr. Tomo Virk in doc. dr. Nikolaj Jež. Ker je bila ta široka
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raziskava v delih predstavljena na konferencah in seminarjih v tujini, sem posebej hvaležna
prevajalcem, ki so omogočili, da so bila moja lastna spoznanja in interpretacije preverjene v
različnih strokovnih krogih. To so Anežka Kočalková, Kristína Potočňaková, Oľga
Ambróšová, Andrej Pleterski in Aleksandra Krašovec. Za branje rokopisa se zahvaljujem tudi
Vladki Tucovič in mojemu soprogu. Pisanje je samotarska dejavnost, je dejal na nekem mestu
Pavel Vilikovský, ta umik v samoto pa so podpirali moji najbližji.

Ljubljana, 25. avgust 2011
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0 Uvod

Vzpon kratke pripovedne proze v Sloveniji in na Slovaškem ob koncu tisočletja je primerljiv
z dogajanjem v evropski in svetovni književnosti. Plodne generacije starejših in prihajajočih
mladih avtorjev so v obeh državah ustvarile literaturo, ki je postala pogost predmet literarne
kritike in literarnovednih razprav in bila deležna izrazito nasprotujočih odzivov. Izbira
časovne zamejitve med letoma 1989 in 2000 ni naključna, temveč je utemeljena vsaj na dveh
ravneh. Prva je družbeni kontekst, ki predstavlja okvir in omogoča spremembe v literarnem
sistemu, druga raven pa pestra literarna ustvarjalnost tega desetletja v obeh obravnavanih
književnostih. Na drugi strani je potrebno poudariti, da radikalne družbenopolitične
spremembe same po sebi ne pomenijo nujno tudi preloma v razvoju literature, saj se literatura
in umetnost velikokrat razvijata bolj kontinuirano. Kot bomo videli, sta slovensko in slovaško
literarno življenje ter literatura sama v drugi polovici osemdesetih let že nakazovali
spremembe in odpirali prostor. Zato časovno obdobje ni zamejeno strogo, temveč je pri
razumevanju družbenega in literarnega razvoja smiselno navezovanje na predhodno
desetletje. Takšen pogled omogoča sicer razmeroma kratka časovna distanca dvajsetih let.
Namen raziskave ni dokazati, da obstaja skupna »srednjeevropska poetika«, pač pa ob
natančnem branju pokazati, da razumevanje in občutenje sveta avtorjev, ki ga živijo in o njem
pišejo, izhaja iz podobne družbene izkušnje in literarne tradicije. V literaturah slovenskega in
slovaškega prostora tako opažamo podobne zgodovinske izkušnje in determinante: oba naroda
sta se vzpostavila izključno s kulturno (natančneje literarno) identiteto, izkusila sta bivanje
znotraj večnacionalnih državnih tvorb, podoben družbeni sistem v drugi polovici 20. stoletja
in hiter prehod v demokratično in kapitalistično družbo. Na drugi strani so opazna tudi
razhajanja: v slovaškem primeru je literarna tradicija v tesni povezavi s češko, tipična je
diskontinuiteta literarnega razvoja (Zajac 2000), prisotni so disidentski in »utišani« avtorji in
njihove izkušnje sveta. V slovenskem primeru pa je izrazita navezava na evropsko in
ameriško literarno tradicijo, že v osemdesetih letih je opazen silovit vzpon kratke pripovedne
proze mladih avtorjev, ki se logično nadaljuje in nadgrajuje v devetdesetih.
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Glavni namen dela je poglobljeno raziskati literarno ustvarjalnost izbranih prozaistov, ki so
zaznamovali slovensko in slovaško literaturo po letu 1989. Cilj raziskave ni samo
interpretirati in primerjati literarna besedila, temveč predvsem zarisati poetološke in
pomenske sorodnosti in povezave med njimi. Neposredni vpliv zunajliterarnih okoliščin na
samo literarno besedilo je v sodobni književnosti težje določljiv, pri interpretacijah pa včasih
celo neproduktiven. Kljub temu se zdi potrebno sopostaviti dva kulturna prostora ter na
podlagi družbenozgodovinskih in kulturnopolitičnih sprememb izpostaviti podobnosti in
razlike. V slovaškem prostoru leto 1989 ni samo družbeni in kulturnopolitični mejnik, temveč
označuje tudi spremembo v založništvu in prevrednotenju literarne tradicije (vrnitev nekaterih
avtorjev, zapolnjevanje t. i. belih lis), v sami literaturi pa razkorak med dvema generacijama:
prva se navezuje na tradicijo 60. let, mladi prozaisti se umaknejo v zaprti svet literarnega
besedila ali se vračajo z majhno, intimno zgodbo. Zato tej »mladi prozi« literarna kritika ne
pripiše oznake prelomna, ampak samosvoja (Chrobáková 1999: 23). Slovenska devetdeseta
leta so v poetološkem smislu logično nadaljevanje in hkrati preseganje osemdesetih let:
nastop številčne nove generacije prozaistov, pesnikov in kritikov, imenovane mlada proza, ki
izhaja iz radikalnega metafizičnega nihilizma (Virk 1998: 301) in ustvarja pod močnim
vplivom postmodernistične kratke proze (Jorge Luis Borges, John Barth, Robert Coover ipd.).
Zaznamo lahko spremembo v vrstni prerazporeditvi: dominantna vrsta v osemdesetih letih je
kratka zgodba in novela, devetdeseta leta pa so označena za čas romana (Zupan Sosič
2006: 25). Vendar osrednji avtorji, ki so tudi v našem izboru, ostajajo zvesti kratki pripovedni
prozi tudi po letu 1990, še več, stopnjujejo svoj pisateljski izraz (npr. Andrej Blatnik, Jani
Virk).
Kljub različni stopnji prelomnosti v začetku devetdesetih let v obeh prostorih in samosvoji
podobi literature se ob analizi besedil izrišejo nekatere skupne lastnosti besedil na vsebinskotematskem in formalnem nivoju. Na tej podlagi lahko opazujemo nekatere poetološke
tendence, ki so se v devetdesetih letih prvič pojavile ali pa se v tem času končujejo.
Specifičnost raziskave je v konfrontaciji slovenskega in slovaškega primera: primerjava obeh
literarnih svetov nam omogoča pogled od zunaj, k širšemu uvidu v problematiko prav tako
prispeva bogata literarnokritiška in literarnovedna bibliografija, poleg slovenske še slovaška
in češka.
Kratka pripovedna proza devetdesetih let 20. stoletja, ki je še vedno razumljena kot sodobna,
je bila v obeh kulturnih prostorih predmet sočasne literarnokritiške obravnave, s časovno
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distanco pa se je ponudila možnost izrisa poetoloških dominant in razvojnih linij v njihovem
okviru. Postopno bolj temeljito refleksijo sodobne proze lahko spremljamo od literarnokritiških študij in uvodnih študij k antologijam kratke proze (Tomo Virk, Mitja Čander, Peter
Zajac, Stanislava Chrobáková), do monografij (Tomo Virk, Alenka Žbogar, Blanka Bošnjak,
Eleonóra Krčméryová, Zoltán Rédey, Marta Součková) in zbornikov literarnovednih
simpozijev, posvečenih sodobni kratki pripovedni prozi (Slovenska kratka pripovedna
proza: 2006, Sodobna slovenska književnost: 2010, K poetologickým a axiologickým aspektom
slovenskej literatúry po roku 1989: 2006, 2007, 2009), znotraj katerih najdemo tudi nekaj
medliterarnih (primerjalnih) razprav.
Prvi del disertacije je kritični pregled navedenih razprav, njeno jedro pa predstavlja
interpretacija in primerjava besedil izbranih avtorjev. Kriteriji pri izbiri besedil so bili:
1. časovni okvir (knjižne izdaje kratke proze med letoma 1989 in 2000, v primerih ko se
letnica izida ne ujema z letom nastanka, je upoštevana letnica knjižne izdaje),
2. reprezentativnost avtorjev (vsaj tri knjižne izdaje kratke proze, prevodi v tuje jezike),
3. estetska vrednost besedil in tematska relevantnost znotraj postavljenih semantičnih polj. Ob
upoštevanju teh kriterijev je bilo izbranih štiriindvajset zbirk kratke proze šestih slovenskih in
šestih slovaških avtorjev. To so: Andrej Blatnik, Franjo Frančič, Drago Jančar, Vinko
Möderndorfer, Andrej Morovič in Jani Virk ter Vladimír Balla, Dušan Dušek, Jana Juráňová,
Václav Pankovčín, Peter Pišťanek in Pavel Vilikovský.
Interpretacije literarnih besedil ne izhajajo iz kronološkega principa oz. literarnih tokov,
temveč so na podlagi celotne kratkoprozne ustvarjalnosti v obeh književnostih izoblikovana
tri reprezentativna tematsko-strukturna poglavja. Prvo se dotika vprašanja razmerja med
družbenim in zasebnim in je osredotočeno na načine upodabljanja kolektivne in individualne
identitete, vlogo zgodovine in tematizacijo družbenega konteksta in umika v zasebnost. Drugo
temo predstavljajo upodobitve prostora, ki se kaže kot dogajalni prostor, ki temeljno
zaznamuje zgodbo, protagonista in jezikovni izraz ter interpretacijski ključ. Na izbranih
literarnih besedilih je izpostavljen prevladujoči urbani prostor, poleg tega pa tudi odmaknjen
ruralni, ki se pogosto navezuje na fantastiko in otroštvo. Ker obe književnosti po letu 1989
zaznamuje predvsem vpetost v širši evropski in ameriški prostor, bo izpostavljeno tudi
razmerje med domačim in tujim. Tretje interpretacijsko poglavje se ukvarja s subjektom kot
kompozicijskim elementom, ki postane pri nekaterih avtorjih tudi osrednja tema. V razmerju
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do subjekta pa so izpostavljene tradicionalne, človeške teme: ljubezen, medsebojni odnosi,
smrt in telesnost.
Disertacija nima ambicije predstaviti celotne kratkoprozne ustvarjalnosti prejšnjega desetletja,
temveč želi izpostaviti tiste poetološke tendence, ki jih lahko razumemo kot tipične in
reprezentativne znotraj obravnavanega desetletja, najsi gre za lastnosti, ki predstavljajo
kontinuiteto, ali pa za tiste, ki so inovativne v okviru posamezne literature. Sopostavljanje in
primerjava slovenskega in slovaškega primera ne izhajata iz prepričanja o vzajemnem vplivu
med tema dvema literaturama, ampak skušata zgolj poudariti nekatere tipološke sorodnosti.
Disertacija je sestavljena iz treh jedrnih poglavij. V prvem poglavju z naslovom Prostor in
čas je predstavljeno družbenozgodovinsko ozadje, s posebnim poudarkom na vlogi literature
v prostoru in času, torej pogojih, v katerih je literatura nastajala. Pregled splošnega
družbenega dogajanja je dopolnjen s pregledom sočasne publicistike – ta pristop nam
omogoča razumevanje posameznega družbenega procesa, govori o prepletenosti dogodkov in
neenoznačnosti rešitev, ki se zdijo danes samoumevne (npr. osamosvojitev, vključitev v
zahodni kulturni model). Drugo poglavje Literarnokritična refleksija in znanstvena
obravnava kratke pripovedne proze obravnava analizo in vrednotenje znanstvene in
literarnokritiške obravnave kratke pripovedne proze v Sloveniji in na Slovaškem. Znotraj tega
poglavja so najprej povzete dosedanje ugotovitve in sistematizacija literarnih smeri v
slovenskem prostoru ter slovaška tipološka razčlenitev, ki predstavljajo osnovo za
interpretacijo literarnih besedil, ki temu sledi. Na podlagi poetoloških specifik in sorodnosti
posameznih avtorjev bodo oblikovana tri že omenjena interpretacijska poglavja: zasebnodružbeno, podobe prostorov in subjektivnost (literarni lik). Osrednji del disertacije je
namenjen interpretaciji literarnih besedil izbranih avtorjev znotraj omenjenih tematskih
podpoglavij.
Pričakovani rezultati izhajajo iz predhodnih krajših študij avtorice disertacije in poznavanja
nekaterih podobnih primerjalnih raziskav. Pričakovane so podobnosti, ki izhajajo iz
primerljivega doživljanja sveta, ter zgodovinske in sodobne izkušnje bivanja; podobnosti,
temelječe na vplivu iz svetovne književnosti, ter podobnosti, ki izhajajo iz specifike
literarnovrstnih določil (kratka zgodba, novela). Razlike in odstopanja izhajajo predvsem iz
individualnih avtorskih poetik ter specifike nacionalnega literarnega kanona (tradicije).
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1 Prostor in čas

Med tekstom in kontekstom

Izbrana tema raziskave je vrstno, časovno in prostorsko zamejena, zato se v ospredje postavlja
vprašanje legitimnosti posamezne izbire. Časovni mejnik leto 1989 je utemeljen z
družbenopolitično prelomnico v Sloveniji in na Slovaškem. Te zgodovinske okoliščine
sprožijo splošne civilizacijske in kulturne spremembe. Zato je najprej potrebno metodološko
vprašanje, v kolikšni meri zunajliterarna dejstva sploh določajo samo literarno ustvarjalnost
oz. kako obravnavati neenoznačno razmerje med tekstom in kontekstom. To vprašanje je še
posebej relevantno ali občutljivo na primeru polpretekle zgodovine; s premalo časovne
distance namreč lažje govorimo o situaciji, v kateri literatura nastaja, težje pa zasledujemo
skupne poteze literarnih del in avtorjev ter duhovnozgodovinski tok ali razvoj.
Pri preučevanju literature se je skozi čas oblikovala množica različnih načinov interpretacije,
vsaka od metodoloških šol izpostavlja enega izmed faktorjev literarnega procesa.
Marksistična metoda literarne vede se na primer trudi razvojne procese v literaturi včasih tudi
na silo vzporejati z družbenim razvojem, časovni mejniki v literarni zgodovini po mnenju
njenih zagovornikov namreč sovpadajo s pomembnimi zgodovinskimi dogodki in se manj
ozirajo na estetske pojave. Imanentna interpretacija in druge literarnovedne smeri pa nas po
drugi strani ves čas prepričujejo, da je pravilno preučevanje literarnih besedil tisto, ki
konteksta, v katerem so nastala, ne upošteva. Gotovo drži, da »v isti sapi ni mogoče govoriti o
zunajliterarnih okoliščinah, kot so založniška dejavnost, cenzura, finančna podpora, revijalni
tisk, ter literaturi sami, torej prozi, poeziji ali drami« (Minár 1996: 43). Podobnega mnenja je
Peter Darovec (2006: 143), ki vztraja pri dejstvu, da je literarno besedilo individualno
ustvarjalno dejanje, ki je od konkretne družbene ali celo politične situacije odvisno samo do te
mere, kolikor mu to dopušča avtor. Zadržanost v zvezi z neposrednim vplivom konteksta na
tekst izraža tudi Igor Hochel (2007: 10). Izpostavlja namreč domnevo, da se umetnost in s tem
tudi literatura včasih razvijata veliko bolj kontinuirano kot sama družba, da torej v zgodovini
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umetnosti ne obstaja vedno enako število prelomov kot v zgodovini družbe oz. da se ti
»prelomi« ne prekrivajo vedno.
»Literatura vendarle ne nastaja v vakuumu«, prepričljivo sintezo teksta in konteksta pri
interpretaciji predstavlja Zoltán Rédey (2007: 9), ki za izhodišče svoje raziskave postavi
nalogo razumeti in interpretacijsko ujeti, kako se proces in posledice družbenih sprememb
odražajo v prozi, kako jih v polni avtorski in žanrski, poetološki, izrazni in tematskokonceptualni raznolikosti in širokospektralnosti reflektira proza, v danem primeru slovaška.
Pričujoča razprava se pri teh vprašanjih ravna po naslednjih načelih: previdnost, pazljivost in
izogibanje pastem neposrednega navezovanja besedilnega in zunajbesedilnega sveta. Po eni
strani je pristop tradicionalen predvsem pri zarisu družbenopolitične situacije na Slovenskem
in Slovaškem po letu 1989, iz katerega je vendarle razvidna neka duhovnozgodovinska
podstat družbe. Od kulturnega in literarnega konteksta ali literarnega življenja nas zanima
predvsem to, v kakšnih pogojih nastaja literatura in kakšen je bil odnos do literarne tradicije
(refleksija domačih in prevajanih avtorjev). Interpretacija pri posameznih avtorjih ne išče
skupnih imenovalcev v literarnih smereh, kot so postmodernizem, eksistencializem ali
minimalizem. Literarna besedila med seboj bolj povezujejo izbor snovi in tem, pripovedna
tehnika, položaj subjekta, njegov odnos do sveta in do sodobne družbene klime. Ne nazadnje
jih druži tudi pripadnost literarni vrsti, kratki zgodbi oz. noveli, ki po Virku
duhovnozgodovinsko odgovarja duhu časa osemdesetih in devetdesetih let (Virk 1991: 8).
Na vprašanje, ali bomo literaturo devetdesetih let lažje razumeli s poznavanjem in razkrivanjem ozadja, podteksta teh besedil, lahko odgovorimo pritrdilno. Bralska izkušnja je
pokazala, da avtorji od nas zahtevajo ne samo veliko mero empatije, pač pa tudi načitanost,
razgledanost in vztrajnost. Sočasen vpogled v dva literarna sistema temu dejstvu pritrjuje, še
več, prav s spoznavanjem »tujega« in »domačega« gradiva dobiva večjo težo poleg teksta tudi
kontekst.
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1.1 Slovenski primer

1.1.1 Zasnove družbenih sprememb – Slovenci ob koncu tisočletja

Slovenski prostor v drugi polovici 20. stoletja deli podobno zgodovinsko izkušnjo kot druge
srednjeevropske države, seveda z nekaterimi posebnostmi.1 Znotraj večnacionalne domovine,
ki pod okriljem skupne socialistične ideologije združuje etično, konfesionalno in na podlagi
kulturne in zgodovinske izkušnje mešano prebivalstvo, vztraja 45 let. Kljub močnemu
političnemu nadzoru in vplivu na vseh družbenih ravneh se na področju umetnosti kažejo
nestrinjanja z represivno družbeno ureditvijo ter z gospodarskim, kmetijskim razvojem
slovenskega prostora. Takšen izraz nestrinjanja je denimo Kocbekov intervju v tržaškem
Zalivu leta 1975 ali akcije perspektivovcev, kar z današnjega vidika govori o civilni
neravnodušnosti in odgovornosti posameznikov na eni strani ter vladajoči represiji na drugi.
Osemdeseta leta so prehodna, zato ni nič čudnega, da jih zgodovina poimenuje predpriprava,
sprostitev, čas trenja in vrenja ipd. V jugoslovanskem prostoru ta čas determinirajo predvsem
Titova smrt, ki sta ji sledili gospodarska kriza in inflacija, na političnem področju pa je v
ospredju centralizacija in unifikacija države ter izbruh nacionalizmov. Javno mnenje v
Sloveniji je sredi osemdesetih let protislovno: »na eni strani kritično do komunistične oblasti,
do neodločne slovenske politike in zveznih pritiskov, na drugi pa še vedno naklonjeno iskanju
izhoda iz politične in gospodarske krize v okvirih obstoječega političnega sistema in
jugoslovanske države« (Vodopivec 2006: 475). Svetla plat desetletja je razcvet civilne družbe,
alternativnih gibanj in subkultur, ki ustvarja nov tok vzporedne zgodovine (Repe 1997: 373).
Kot opozicijske so se postopoma izoblikovale skupine, ki so težile predvsem k demokratizaciji političnega, kulturnega in gospodarskega življenja, manj pa so postavljale v
ospredje nacionalno vprašanje. Če govorimo o ključnih osebnostih, dogodkih in pobudnikih
demokratizacije, so imele glavno pobudo v intelektualni in teoretski kritiki režima skupina

1

Specifična samoupravna socialistična ureditev, poseben status države znotraj vzhodnega bloka, pa tudi manj
svetle plati sistema: enovladje na političnem, gospodarskem, izobraževalnem in kulturnem nivoju, vojaška
represija, slabljenje nacionalne pripadnosti, zamolčanost polpreteklih zločinov ipd.
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izobražencev okrog Nove revije2 in tednik Mladina, Društvo slovenskih pisateljev, umetniške
skupine (Škuc, Equrna, NSK), javna tribuna o ustavnih spremembah, civilna iniciativa Odbor
za varstvo človekovih pravic idr.3 Če je uradna slovenska politika do zvezne Jugoslavije še
sredi osemdesetih omahljiva in defenzivna in vodi politiko kompromisov, pa se leta 1988 –
zaradi rastočih nacionalizmov, razlik v »dinamiki in naravi demokratizacijskih procesov med
posameznimi republikami«, procesa proti četverici – prvič približa opoziciji in tako se med
Slovenijo in preostalo Jugoslavijo »razpre prepad, ki ga ni bilo več mogoče premosititi«
(Vodopivec 2006: 489).
Vzporedno z dogodki v vzhodnoevropskih državah leta 1988 in 1989 je počasi postalo jasno,
da se socialistična ureditev končuje. Na Slovenskem se postopoma organizira opozicija, v
Zvezi komunistov Slovenije, ki se je odcepila od jugoslovanske krovne organizacije, pa so
začele prevladovati reformatorske struje. Razpoloženje v Sloveniji jeseni 1989 je prepričljivo
kazalo, da se morajo Slovenci in njihova država razbremeniti vplivov manj razvitih in
kulturno tujih republik ter dobiti možnost samostojnega odločanja o narodnogospodarskem,
političnem in kulturnem razvoju (Prunk 1999: 393). Proces družbenopolitičnih sprememb je
torej potekal vzporedno s težnjami po suverenosti Slovencev in odcepitvi od Jugoslavije. Na
prvih večstrankarskih volitvah 1990 je dobila največ glasov združena opozicija (Demos), med
političnimi strankami pa je bil sklenjen konsenz glede slovenske suverenosti. Pred novo vlado
so bile težke naloge, poleg uveljavitve suverenosti tudi korenita reforma slovenske družbe. V
teh razmerah je razumljiva šibkost in neizkušenost politične elite:
Nova država tako nima politične elite, ki bi organsko zrasla vzporedno z njenim nastajanjem.
Zato je brez tradicije, brez potrebnih izkušenj, še posebej obremenjena z dediščino pretekle
ideološke razdeljenosti. Upravljati mora s prebivalstvom, ki ima do politike zaradi preteklih
izkušenj večinoma negativen odnos, v čemer jo potrjujejo ne samo izkušnje z Jugoslavijo in s
2

Mesečnik za kulturo Nova revija, ki izhaja od leta 1982, namenja osrednji prostor pesništvu in kulturi, posebej
dejavno pa se vključuje tudi v sočasno politično dogajanje in zagovarja svobodo do izražanja. Prispevki
obravnavajo do tedaj nedotakljive zgodovinske teme, kritično analizirajo vlogo KPS med 2. svetovno vojno in
po njej, v njej objavljajo številne izjave, peticije in dokumente, ki nasprotujejo tedanjemu političnemu življenju.
Razvpita 57. številka (februar 1987) z naslovom Prispevki za slovenski nacionalni program prinaša razmišljanja
o kriznem družbenem in političnem stanju Jugoslavije in nevzdržnem položaju slovenske nacije v obstoječi
državni tvorbi. Kljub politični obsodbi in pritiskom, ki so sledili tej objavi, revija ni bila ukinjena. Po tej številki
pa Nova revija ni bila več »ventil za celo Jugoslavijo«, saj so breme aktualne družbene kritike prevzeli drugi
časopisi (Bajt 1997: 387).
3
Specifičnost slovenske situacije konca osemdesetih let ima tri vzvode: vzporeden proces demokratizacije in
nacionalne osamosvojitve artikulira intelektualna opozicija, civilna družba in alternativna gibanja imajo močno
vlogo pri demokratizaciji Slovenije, tretji moment pa je prevlada reformistične struje znotraj komunistične
stranke, ki postopoma prevzema ideje opozicije. Več o tem glej Repe (2001: 80).
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komunizmom, ampak tudi dejstvo, da je moralo svojo lastno državo ustvariti in si jo izboriti ne
samo brez pomoči institucionaliziranih političnih struktur, ampak v veliki meri celo proti njim.
(Bučar 2001: 21)

Osamosvojitev Slovenije se je dogajala v posrečeni kombinaciji zgodovinskih okoliščin: ko
propade socializem v vzhodnoevropskih državah in razpade sovjetski socialistični imperij, v
času, ko je Zahod še dojemljiv in »javno mnenje še lahko prisili politike, da spremenijo
prepričanje ali celo storijo kaj proti svoji volji in razumevanju položaja« (Repe 1997: 453).
Obenem pa je to čas, ko je v Sloveniji zrelo prepričanje za osamosvojitev, kar se pokaže na
plebiscitu, kjer se velika večina izreče za samostojnost in neodvisnost. 25. junija 1991 se z
Deklaracijo o neodvisnosti, ki ji sledi desetdnevna vojna za samostojno državo, razplete
proces osamosvojitve in političnega preobrata. Da je razglasitev pomenila radikalno
spremembo, pričajo mnogi znaki negotovosti, nezaupanja, strahu pred razglasitvijo
neodvisnosti v javnosti. Kljub zapleteni mednarodni situaciji in grozeči vojni, sočasni razglasitvi samostojnosti Slovenije in Hrvaške po treh mesecih sledi tudi mednarodno priznanje.
Umiku jugoslovanske vojske je sledila še monetarna osamosvojitev, zakon o denacionalizaciji
in sprejetje nove slovenske ustave, ki je dokončno prelomila s socialistično dediščino
(Vodopivec 2006: 520).
Osamosvojitev, torej uspešen plebiscit, razglasitev samostojne države, kratek oborožen
spopad in diplomatsko priznanje so bili osrednji dosežki vlade, ki je uveljavila novo družbeno
ureditev tega prostora. Sledilo pa je obdobje gospodarske nestabilnosti, velike brezposelnosti,
lastninskih sprememb ter obdobje nenadnih političnih preobratov. Slovenija se v devetdesetih
letih kljub težavam uveljavi na evropskem trgu in je vključena v politične in vojaške evropske
integracije. Devetdeseta leta tako pomenijo za Slovence popolno spremembo političnega
sistema, kljub temu da se novi modeli niso takoj uveljavili brezkompromisno in radikalno.
Nasploh lahko temeljne premike tega časa strnemo v naslednjih točkah: prost trg, svoboda
govora, odprte meje, na drugi strani pa tudi neizkušenost, politična nezrelost, nerazrešena
sprava med nasprotniki iz preteklosti, strankarski obračuni, bogatenje z lastninjenjem, izguba
morale, velika socialna razslojenost prebivalstva. Takšna je podoba slovenskega prostora v
času tranzicije, ki pomeni sočasen prehod v demokratično, postindustrijsko družbo in
nacionalno državo. Aktualno ostaja vprašanje razmerja med nacionalno identiteto in
življenjem v širši evropski ureditvi.
13

Vsakdanje življenje v devetdesetih letih v Sloveniji zaznamujejo univerzalne lastnosti
postsocialističnih in tranzicijskih družb. Poleg globalnih, sodobnih civilizacijskih problemov,
kot so korupcija, birokratizem in medijski konstukti in podpora elitam, je izrazit še
individualizem, vzpon iznajdljivih posameznikov, ki izkoristijo trenutne koristi oblasti, na
račun stiske večine, boleče posledice prestrukturiranja gospodarstva in nazorsko izostrovanje.
Realnost so postali vojni begunci iz bivše Jugoslavije. Nacionalna, verska in kulturna pestrost,
ki je v prejšnji državi predstavljala vrednoto, zdaj pomeni strah za nacionalno identiteto.
Sodržavljani postanejo novi tujci, strpnost in enokopravnost do njih pa se ne kaže niti v
upravnem smislu niti v vsakdanjih situacijah. Na izobraževalnem in kulturnem področju je v
devetdesetih letih čutiti podporo ne samo nacionalnim projektom in dvigu ustvarjalnosti,
temveč tudi približevanju in povezovanju z evropskimi institucijami in merili. Slovenija kljub
težavam in neizkušenosti dosega določeno vlogo in položaj znotraj Evrope. Za spravo in
refleksijo tranzicije je potreben čas, pripravljenost in velika mera strpnosti; s premalo časovne
distance je težko presoditi dolgoročne posledice tega razburkanega desetletja. Nedvomno pa
ponuja ta čas ogromno snovi za razpravo ali kot pravi Drago Jančar:
Vsakemu pametnemu, radovednemu in odprtemu premišljevalcu družbenih vprašanj bi se
morale cediti sline ob pogledu na bogato polje analize postkomunističnega bastarda. (Jančar
2003: 298)
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1.1.2 O spremenjenem položaju literature na Slovenskem v devetdesetih letih

Literarno življenje v času tranzicije, zaznamovano s komercializacijo književnosti ter umikom
njenih kolektivnih vlog, je primerljivo v vseh državah bivšega vzhodnega bloka, saj je
posledica na eni strani nove politične situacije (spremembe režima in novih državnih tvorb),
na drugi pa privlačnih zgledov v globalni ali zahodni kulturi. Specifičnost slovenskega
primera bi lahko prepoznali v še vedno močni stimulativni vlogi države v literarnem sistemu,
ki se kaže preko različnih oblik podpore in financiranja. Značilna je še izstopajoča majhnost
slovenskega bralskega občinstva ter tesen stik s svetom na eni strani in samozadostnost doma
na drugi, kar pa je imelo korenine že v začetku osemdesetih let. V tem poglavju nas torej
zanima, v kakšnih pogojih se torej razvija in obstaja slovenska književnost konec tisočletja.
Rečeno s terminologijo sistemske teorije se znotraj literarnega sistema usmerjamo predvsem
na literarno posredovanje, literarno sprejemanje in literarno obdelovanje, kot ga poimenuje
Schmidt (Dović 2007: 29–30). Ali natančneje: opazovali bomo politične in ekonomske
razmere (kulturne ustanove), knjižni trg (založništvo), periodični tisk in literarni metadiskurz
(kritika, literarna zgodovina, antologije ipd.).
Najbolj radikalno spremembo je doživelo založništvo. Sprememba lastništva je namreč
odločilno vplivala na situacijo na literarnem trgu. Pričakovali bi torej prestrukturiranje velikih
državnih založb in ustanavljanje specializiranih zasebnih založb. Položaj pa se je skozi
desetletje spremenil na naslednji način: svobodni trg je omogočil skokovit porast števila
založnikov, kar je povzročilo hiperprodukcijo in zasičenost trga. Nekdaj velike državne
založbe, kot so Mladinska knjiga, Državna založba Slovenije, Cankarjeva založba, so
izkoristile izjemne prednosti, ki so si jih pridobile v samoupravnem sistemu in delujejo kot
velika podjetja s kapitalsko upravljalsko paradigmo (Kovač 1999: 133).4 Posledično se je
zgodil tudi preobrat v programski politiki: tržna logika jim narekuje usmerjenost v bolj
prodajne žanre, kot so učbeniki, priročniki, slovarji, literatura s področja menežmenta,
new agea in popularne psihologije; izvirno in prevodno leposlovje pa je vidno marginali-

4

V tej zvezi piše tudi Blatnik (2005: 273): »V obdobju družbenih sprememb so odločevalci v slovenskem
založništvu soglasno sklenili, da se ne bodo vključevali v javno infrastrukturo, temveč v gospodarstvo, da njihov
tekmovalni poligon ne bo politika, ne kultura, temveč ekonomija, in izpeljali temu primerno menjavo elit v svoji
dejavnosti.«
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zirano. Tako se je »slovenski knjižni trg nekako uravnovesil s svetovnim /.../, v svetovnem
knjigotrštvu so v tem obdobju t. i. praktične knjige prevladovale nad leposlovjem« (Kovač
1999: 133). Stanje na področju založništva dopolnjujejo novo ustanovljene zasebne, večinoma
manjše založbe, usmerjene na določen tip leposlovja ali strokovnih del oz. na posamezne
nacionalne književnosti, in imajo bolj specializirano publiko. Te delujejo z zasebnim
kapitalom, državno podporo in sredstvi evropskih skladov, pridobljenimi na letnih razpisih in
projektih, so torej delno še vedno podvržene sočasni kulturnopolitični situaciji. V času, ko so
velike založbe opuščale leposlovje, so se nekatere manjše založbe začele ukvarjati predvsem z
izdajanjem domače in tuje leposlovne produkcije. Nekatere so nastale iz prej ustanovljenih
literarnih revij in prerasle v založbe, ki zdaj izdajajo tako revijalni tisk, leposlovje in tudi
strokovno literaturo (prim. Literarno-umetniško društvo Literatura, Sodobnost, Društvo za
preboj v živo kulturo Apokalipsa), nekatere iz študentskih organizacij (Študentska založba,
Litera). Aktivne so tudi manjše zasebne založbe, ki niso nujno iz dominantne
osrednjeslovenske regije (Goga, Didakta ali Šerpa). Novo podobo literarnega trga
zaznamujejo medijska odmevnost, prerazporeditev založniških programov, ki daje prednost
neleposlovju, in prevlada komercialnega založništva, kjer je glavni kriterij prodajnost. Znotraj
tega imajo državne stimulacije, kot so knjižnično nadomestilo, zanemarljivo vlogo. Na
področju leposlovja pa so posledice porasta števila založb velika produkcija in manjše
naklade ter prav tako prerazporeditev žanrske strukture.5
O literarnem sistemu z vidika spreminjajoče se vloge literarnega proizvajalca v slovenski
književnosti je pri nas pisal Marijan Dović (2007). V analizi postopne avtonomizacije literarnega sistema s pomočjo sistemskih in empiričnih pristopov literarne teorije formulira za našo
obravnavo relevantno vlogo pisatelja v devetdesetih letih takole:
Nova generacija nima več »osamosvojitvenega kapitala«, ki so si ga nabrali pisatelji kot
oporečniki v prejšnjem režimu, in njihov izhodiščni položaj za uveljavitev slišnosti avtorskega
glasu je v kaotični poplavi medijskih glasov zelo težaven. Literatura se zdi torej po eni strani
zelo avtonomna, vendar ob tem tudi marginalizirana. (Dović 2007: 234)

Biti pisatelj torej ni več poslanstvo, temveč postane poklic, ki zahteva veščino pisanja in
uveljavljanja na trgu (Juvan 1995: 127). Obenem pa literarni proizvajalec v novem času ni več
5

V založništvu ima znotraj leposlovja očitno prednost roman, kratka proza in poezija pa sta bolj zapostavljeni.
To velja tako za izdajanje izvirnikov kot prevodov. Podrobneje o tem Blatnik (2006: 539).
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zavezan samo domačemu okolju, pač pa je zanj dom tudi svet (Blatnik 2006: 540). Njegova
življenjska izkušnja potovati in živeti zunaj, torej v tujini, mu omogoča zasesti nov položaj: z
izkušnjo in zavestjo ne samo nacionalne identitete, pač pa tudi bolj globalne. Ta zavest je
prisotna v literararnih besedilih (na primer Drago Jančar, Andrej Blatnik, Miha Mazzini,
Andrej Morovič), kot čisto osebno izkušnjo pa jo pripadnik generacije mladih avtorjev iz
začetka devetdesetih let Aleš Debeljak podaja takole:
Imel sem in imam ambicije, da ne bi bil zavezan samo in izključno nacionalni kulturi, ker pač
nisem samo prebivalec svoje vasi, ampak tudi prebivalec planetarnega kozmosa. Imel sem
ambicije, da bi preveril, ali ima to, kar pišem v slovenščini, kakšno težo tudi v mednarodni
konstelaciji, v kateri odpadejo vse pristranskosti, predsodki, vse posebne situacije nacionalne
literature.6 (Debeljak 2003: 320)

Takšno razumevanje položaja avtorja je sicer izstopajoč primer, podobna primera bi bila
denimo samo še Andrej Blatnik ali Andrej Morovič, vendarle kaže sliko devetdesetih let v
Sloveniji. Če so slovenski pisatelji v osemdesetih letih vstopali v dialog s svetovno
književnostjo (prevajali so sočasno zahodnoevropsko in ameriško leposlovje in filozofijo), se
zdaj počutijo njen sestavni del.
Periodični tisk v devetdesetih letih ni samo posredovalec, temveč tudi sooblikovalec
konkretnih umetniških in estetskih premikov. Peter Darovec s tem v zvezi poudarja, da
časopisi in revije v splošnem nimajo patetičnega pečata večnosti, od njih se ne pričakuje
presežek trenutne družbene ali kulturne situacije, temveč natančna refleksija. Revije za razliko
od neuporabno naravnane literature nimajo namena, da bi delovale neodvisno od časa, v
katerem izhajajo, da bi bile »nadčasne«. Njihova vloga je veliko bolj skromna, to je nenehna,
periodična dejavnost. Potrebno pa se je zavedati, da je ne glede na sistem treba imeti v zavesti
dejstvo, da je glede na sistem subvencioniranja periodičnega tiska literarna in kulturna revija
vedno tudi v službi družbe. Obenem izpolnjuje vlogo posrednika, ne nazadnje pa zaradi
dostopnosti ponuja odprto pot v ekskluziven svet literature (Darovec 1996: 30).
Dve slovenski literarni reviji simptomatično kažeta diametralno razliko položaja literature in
avtorja v osemdesetih in devetdesetih letih. Nova revija, njeni začetki segajo v leto 1982, ko
je bila ustanovljena kot mesečnik za kulturo, nosi sloves intelektualne in družbenokritične
6

Ponatis intervjuja z Alešem Debeljakom iz leta 1996 je izšel v Literaturi 15/150 (2003).
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tribune osemdesetih let. Uredništvo je odigralo odločilno vlogo pri razpravi o nacionalnem
vprašanju, novi ustavi in (še danes) aktualni narodni spravi. V devetdesetih, ko je bila njena
družbenoaktualna vloga izpolnjena, ostane zvesta načelom desno usmerjenih intelektualcev,
tudi znotraj založniške dejavnosti se posveča predvsem rehabilitaciji utišanih in preslišanih
avtorjev. Kot revija se umakne iz političnega diskurza, ponovno se usmeri v posredovanje
sočasne produkcije na področju filozofije, sociologije ter slovenskega in tujega leposlovja.
V pred- in poosamosvojitvenih letih ima osrednjo vlogo na področju literarnega periodičnega
tiska revija Literatura.7 Zavezanost predvsem literarni produkciji je opazna na dveh nivojih:
krog mladih sodelavcev revije je bil konec osemdesetih izrazito apolitičen, nasprotoval je
ideologijam, torej izrabljanju literature v ideološke namene (Virk 2003: 531). To se je
obenem skladalo z njihovim razumevanjem literature kot avtonomnega področja in
navdušenjem nad postmodernizmom, ki se kaže kot spremljanje in dohitevanje sočasnih
dogajanj v evropski in ameriški književnosti. Literatura je tako postala tribuna generacije
avtorjev, rojenih v šestdesetih, in je poleg domače ustvarjalnosti in kritike v veliki meri
objavljala tujo sodobno literaturo. Prav ta svetovljanskost revije in avtorjev, ki se kaže v
intenzivnem prevajanju in reflektiranju predvsem ameriške literature, je simptomatična za tisti
čas. Priča o sicer heterogeni generaciji.
Sicer pa tudi področje periodičnega tiska zaznamuje svobodni trg in povečano število revij,
namenjenih kulturi. Posledično to prinese specializiranost posameznih uredništev revij in širši
prostor za objavo.8 Obenem pa so uredništva v veliki meri odvisna od finančne podpore
države, motivirana k mednarodnemu sodelovanju in vpeta v literarno dogajanje, saj aktivno
sooblikujejo literarni trg. Odzivajo se na komercializacijo, iščejo nove tržne niše, nove načine
promocije književnosti.
Društvo slovenskih pisateljev (DSP) je, za razliko od prorežimske zveze pod strogo partijsko
kontrolo na Slovaškem, v osemdesetih letih združevalo pomembne osebnosti »preporoda«, se
zavzemalo za demokratična načela in se postopoma izvijalo iz centralistične in zmeraj bolj
unitaristično usmerjene Zveze književnikov Jugoslavije. Takšen primer so denimo protesti ob
7

Zgodovina revije sega v šestdeseta leta, ko izhaja pod imenom Problemi, revija za kulturo in družbena
vprašanja in je usmerjena v filozofijo in sociologijo. V osemdesetih letih se revija Problemi/Literatura razdeli na
dva dela, in od leta 1989 izhaja kot mesečnik Literatura.
8
Poleg omenjenih revij v devetdesetih letih izhajajo še Sodobnost, Dialogi, Apokalipsa, Mentor. Posebno vlogo
predvsem znotraj literarne kritike pa imata štirinajstdnevnik Naši razgledi in tedenska priloga Dela Književni
listi.
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uveljavljanju skupnih šolskih jeder in sojenju četverici ter udeležba na ljubljanskem
zborovanju Za mir in sožitje na Kosovu. »Zvezni poskus, da bi disciplinirala Društvo
slovenskih pisateljev ni uspel in tako je tudi formalno izstopilo iz Zveze književnikov
Jugoslavije in tudi iz SZDL z argumentom zavzemanja za človekove pravice, državljanske
svoboščine in nacionalno suverenost« (Šeligo 1997: 424). S celotnim postopkom ločevanja od
Zveze je DSP ustvarilo model slovenskega izstopanja tudi na drugih ravneh in anticipiralo
slovensko osamosvojitev (ibid.). Nekateri predstavniki DSP so sodelovali tudi v prvi
Demosovi vladi, v mirnejših časih pa se društvo spet vrne v svojo »cehovsko«, torej
pisateljsko držo.
Ena pomembnih manifestacij literarnega življenja konec osemdesetih in v devetdesetih letih je
prav gotovo mednarodno literarno srečanje Vilenica v organizaciji DSP. Od svojih začetkov
(l. 1986) je imela izreden družbeni naboj: bila je kraj prvega ponovnega srečanja srednjeevropskih disidentov v emigraciji s samizdatskimi pisateljskimi kolegi (Taufer 1997: 399).
Tudi po padcu berlinskega zidu je ostal njen namen krepiti položaj in razumevanje literatur s
posebno bivanjsko izkušnjo narodov srednje Evrope. Prav preko tega literarnega srečanja smo
dobili vpogled tudi v slovaško sodobno literarno ustvarjanje, ne nazadnje je slovaški pisatelj
Pavel Vilikovský tako ob prejemu nagrade dobil svoj knjižni prevod v slovenščino. V
mednarodnem smislu je bil slovenski prostor od sredine osemdesetih let v veliki meri bolj
odprt kot v drugih vzhodnoevropskih državah, s časovne distance pa ga danes ocenjujemo kot
pomemben prispevek k demokratizaciji slovenske družbe.
Poleg Vilenice, ki ima bolj družbeno vlogo, se v devetdesetih izoblikujejo še drugi, bolj
specializirani festivali literature po vsej Sloveniji.9 Njihova vloga je vsaj dvojna: spoznavanje
aktualne produkcije po svetu (prevodni zbornik) in srečevanje literatov, postransko pa še
promocija slovenske književnosti v tujini, odprte nove prevajalske možnosti in potrebe po
prevajalcih.
Devetdeseta leta zaznamuje tudi bolj intenzivna in organizirana promocija slovenske
književnosti v tujini. Poleg omenjenih festivalov imata pri tem posebno vlogo Trubarjev sklad
in Center za slovensko književnost, saj je z njuno pomočjo kulturna izmenjava v desetih letih
skokovito porasla, kar je predvsem posledica radikalnega povečanja prijav in zanimanja
založnikov (Blatnik 2006: 540).
9

Literarni festivali na Slovenskem zrastejo predvsem v zadnjih desetih letih, med bolj prepoznavnimi so
Medana, Sanje, Lirikon, Pranger. Vsak od njih nosi svojo prepoznavno lastnost.
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Zunanja spodbuda in podpora literarne ustvarjalnosti v obliki delovnih štipendij, nagrad in
natečajev je primerljiva z drugimi evropskimi državami. Poleg najprestižnejše državne
nagrade (Prešernove nagrade) je v poosamosvojitvenem času opaziti skokovit porast števila
literarnih nagrad, ki jih podeljujejo Društvo slovenskih pisateljev, časopisne hiše in založbe.
Te nagrade so večinoma namenjene posameznim literarnim zvrstem oz. vrstam: nagrada
kresnik za roman, Rožančeva nagrada za esej, Jenkova in Veronikina nagrada za poezijo,
Grumova nagrada za dramsko besedilo.10 Kot ugotavlja James F. English, so danes nagrade
postale najboljši inštument za izmenjavo med kulturnim, ekonomskim, socialnim in
političnim kapitalom (Mateja Pezdirc Bartol 2010: 204). Njihova vloga v literarnem sistemu
pomeni potrditev avtorjevega ustvarjalnega dela, predvsem pa uveljavitev na trgu,
kanonizacijo ter medijsko odmevnost in prisotnost ter tako pomeni pomemben del kulturnega
kapitala (English 2005: 20, povzeto po Mateja Pezdirc Bartol 2010: 204). Pluralizacija nagrad
v slovenskem primeru povzroči močno prepletenost institucij in pomembnost vpetosti avtorja
v literarni trg; »založbe poskušajo svoje avtorje prodajati in promovirati s pomočjo kritiških
ocen, nagrad in podobno, hkrati prek poskusov nadzora posameznih institucij, ki podeljujejo
nagrade, vplivajo na to, da jih prejmejo prav njihovi avtorji« (Dović 2007: 232). Majhnost
slovenskega prostora je torej tudi znotraj tržnega sistema relevantna.
Za sodobno slovensko situacijo brez dvoma drži, da se literarni sistem oblikuje in razvija
zaradi individualnih prizadevanj posameznih literarnih proizvajalcev, obenem pa je nujno
pogojen z najširšim družbenim kontekstom, »omogoča ali onemogoča takšna in drugačna
stališča, dejanja in položaje literarnih proizvajalcev v kulturi in družbi« (Dović 2007: 10).
Uzaveščanje spremenjenega položaja literature in avtorja omogoča bolj celovito razumevanje
obravnavanega desetletja in zameji ali bolje rečeno konkretizira horizont bralskega
pričakovanja.
Obenem pomeni vpogled v literarni sistem dveh kultur v istem časovnem obdobju možnost
primerjave ob upoštevanju različnih stopenj družbenega preobrata. Pomaga nam razumeti
pomembnost razdvojitve med literarno ustvarjalnostjo in kontekstom, v katerem ta literatura
nastaja. Šele poznavanje obojega je namreč pogoj za kritičen pogled na tako kompleksen
pojav, kot je literatura.
10

Zanimivo, da v devetdesetih letih igra v tem oziru največjo vlogo nagrada kresnik za najboljši roman, medtem
ko se edina nagrada za krajšo pripovedno prozo, fabula, ki jo podeljuje časopisna hiša Dnevnik, pojavi šele leta
2005.
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1.2 Slovaški primer

1.2.1 Družbenozgodovinska prelomnica 1989 in njene posledice v naslednjem desetletju

Za razumevanje družbenopolitične situacije devetdesetih let 20. stoletja na Slovaškem je
nujna retrospektiva dogodkov preteklih štirideset let znotraj vzhodnega bloka in v širšem
evropskem kontekstu. Petdeseta leta se povezujejo z uveljavitvijo režima in veliko stopnjo
represivnosti, temu sledi odjuga ali »liberalizacija« režima z vrhuncem v letu 1968.
Sedemdeseta in osemdeseta leta, imenovana obdobje normalizacije, prinašajo jasno izraženo
težnjo novega vodstva komunistične partije, da se z distanciranjem od reformističnega
gibanja, ki so ga uradno označili kot desničarski oportunizem, vrne v »normalne« razmere, tj.
k češkoslovaški verziji sovjetske diktature (Lipták 2005: 324). Spremembe v češkoslovaški
družbi druge polovice 20. stoletja se torej odvijajo po sinusni krivulji: spodnjo točko
predstavljata 50. leta in kasnejše obdobje normalizacije, šestdeseta leta pa se naravno in
včasih nostalgično povezujejo z devetdesetimi. To je specifika postmodernega obrata v
Vzhodni Evropi, kljub jasnemu poudarku na različni stopnji družbenih sprememb v teh dveh
obdobjih.11
Zanimivo je vprašanje, kdo so znanilci sprememb pred letom 1989. Protirežimske ideje so
bile prisotne, vendar izolirane s strani oblasti prav zato, da ne bi postale nevarne. Partijski in
državni organi so jih poskušali na vse načine potiskati ob stran in jih osamiti, da ne bi imele
širšega vpliva. »Oporečništvo je imelo namreč vse do leta 1988 na Češkoslovaškem predvsem
moralno-ideološki pomen« (Lipták 2005: 328). Takšna je denimo Listina 77 (Charta 77) kot
najpomembnejši dokument civilne družbe proti totalitarnemu režimu na Češkoslovaškem, ki
izpostavlja predvsem človekove in državljanske pravice. Podpisniki so bili predvsem češki
intelektualci, manj pa je bila ta državljanska iniciativa prisotna na Slovaškem, med slovaškimi
podporniki najdemo samo nekaj imen, npr. Milan Šimečka, Miroslav Kusý, Dominik
11

Na problematiko nostalgičnega in shematičnega pogleda na »rdeča« petdeseta in »zlata« šestdeseta leta je med
drugim opozoril V. Mikula (2004: 37). V študiji »Rdeča« petdeseta v »zlatih« šestdesetih izpostavlja
glorifikacijo šestdesetih let, ki je posledica površinskega pogleda na polpreteklo zgodovino. Tako so tudi očitne
vzporednice med šestdesetimi in devetdesetimi leti upravičene samo do določene mere.
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Tatarka.12 Večji del teh podpisnikov je aktivno sodeloval v javnem življenju po žametni
revoluciji. Manj zavezujoče je bilo združevanje podobno mislečih v okviru nelegalnih revij in
samizdata ter založb v eksilu (Fragment, Fragment K), v katerih so se zbirali oporečniki,
nadalje mladinske in umetniške skupine, ki so odklanjali ali ignorirali režim. Pomembno
vlogo ima ne nazadnje tudi dobro organizirano katoliško podtalno gibanje, ki marca 1988
organizira »svečno manifestacijo« vernikov, s katero so opozarjali na težek položaj cerkve in
zahtevali večjo versko svobodo.
Zametek javnega nestrinjanja z družbenopolitično situacijo pomenijo demonstracije ob
dvajseti obletnici okupacije Češkoslovaške, na katere se navežejo protestni mitingi ob
obletnici nastanka republike (29. 10. 1988), predvsem pa demonstracije študentov juanuarja
1989 (t. i. Palachov teden v Pragi). Množične novembrske demonstracije povzročijo nasilno
zaustavljeni študentski pohod ob mednarodnem dnevu študentov. Ti dramatični dogodki
pomenijo impulz od spodaj, destruktivno, »ulično« fazo revolucije, ki pa se je zgodila v
ugodni mednarodni situaciji. Množičnim novembrskim demonstracijam 1989 v Bratislavi in
Pragi sledijo bolj organizirane protestne stavke in ustanovitev Državljanskega foruma v Pragi
(Občianské fórum, OF) in gibanja Javnost proti nasilju v Bratislavi (Verejnosť proti násiliu,
VNP).13 Na demonstracijah, ki so potekale po večjih slovaških in čeških mestih, so množice
zahtevale odpravo monopola Komunistične partije Češkoslovaške (KČS) in svobodne volitve.
Oslabljena vlada ni več mogla računati na sovjetsko podporo. Po uspešno izvedeni vsedržavni
generalni stavki je bila prisiljena v dialog z novimi političnimi gibanji in postopno predajo
oblasti. V izjemno kratkem času je prišlo do političnega preobrata in zvezni parlament ČSSR
je za predsednika izvolil Václava Havla. Drastični družbeni preobrati v vzhodni Evropi in
padec železne zavese so se lahko zgodili na miren način zaradi poraza Sovjetske zveze v
hladni vojni in umika s položaja velesile, predvsem pa dozorele situacije v celotni Evropi.
Revolucija z ulice pa v začetni fazi pomeni predvsem evforijo in ne nujno svobodo:
Celá jeseň osemdesiateho deviateho roku bola agóniou a nakoniec smrťou režimu postaveného
na veľkej sociálnej a historickej ilúzii. /.../ Vodcovia veľkého prevratu (aspoň tí pražskí) veľmi
rýchlo vytýčili pred burácajúce masy ciele, ktoré sa v zaužívanom, štandarnom slova zmysle
sotva dajú nazvať revolučnými. /.../ Aj pre protikomunistické hnutie sa stal hnacou silou
12

Odlomki Listine 77 izidejo v reviji Slovenské pohľady šele l. 1991, in sicer brez komentarja.
O različni stopnji pripravljenosti na družbene spremembe in politične organiziranosti na Češkem in Slovaškem
razpravlja Martin M. Šimečka s kritično distanco že l. 1992. Slovaško gibanje VNP razume kot »poetični izraz
odpora«, češki OF pa kot »jasno politično platformo antikomunizma«. Več o tem: Slovenské pohľady 108/2, 2–8.

13
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entuziazmus preplnených námestí sýtený nepreberným množstvom ilúzií o nás samých, o
našom postavení a možnostiach vo svete, a aj o samom svete, ktorý nás obklopuje. /.../
Novembrová zmena sa však uskutočnila v predsa len podstatne odlišných historických
podmienkach s nepomerne bohatšími sociálnopolitickými skúsenosťami celej spoločnosti, než o
aké sa mohli oprieť aktéri predchádzajúcich revolúcií. Nečudo, že sa vo všetkých vrstvách
spoločnosti aj oveľa rýchlejšie rozplynuli prebudené ilúzie o »tentoraz naozaj novom začiatku
nového sveta«.
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(Zemko 1991: 3)15

Češkoslovaška država se je v novih razmerah znašla pred temeljnimi razvojnimi
gospodarskimi, socialnimi in vrednostnimi, kulturno-civilizacijskimi dilemami. Padec
totalitarnega sistema, dosežen na miren način, ni samodejno odpravil notranje totalitarnosti, ki
se kaže preko ukoreninjenih predsodkov, absolutnosti ene resnice, nesposobnosti za
demokratizacijske hierarizacije interesov in ciljev ter splošne nekulturnosti (Petöcz
1990: 18).16 Konstruktivna faza revolucije je ponovno pokazala, da so za postavitev
demokratičnega sistema potrebni pravni sistem, osebnosti z »demokratično izobrazbo,
življenjskimi izkušnjami in moralnimi kvalitetami, da je torej oblast stvar manjšine in ne
množice« (ibid.). V prvi vrsti je morala nova politična elita uvesti demokratičen
večstrankarski sistem in si utrditi položaj med evropskimi državami. Na področju
gospodarstva, kjer so bile razmere vse prej kot prijazne, je Češkoslovaško prizadela
gospodarska kriza. Njeni vzroki so izguba tradicionalnih tržišč, sprememba lastninskih
odnosov, prehod v tržno gospodarstvo in posledična brezposelnost. Slovaško je še posebej
prizadela kriza v orožarski industriji, ta gospodarska panoga je namreč predstavljala kar
desetino zaposlenih v industriji. Ekonomska nezrelost ter pomanjkanje elit in vrednostnega
sistema so povzročili površno in roparsko lastninjenje, posledično korupcijo in veliko
socialno razslojevanje. Preprečevanje priliva tujega kapitala vse do leta 1998 – v tem se
slovaški primer razlikuje od češkega ali madžarskega – je imelo svoje pozitivne in negativne
učinke.

14

»Celo jesen l. 1989 zaznamuje agonija in na koncu smrt režima, ki je bil postavljen na veliki socialni in
zgodovinski iluziji. /.../ Voditelji velikega prevrata (predvsem tisti iz Prage) so pred množice protestnikov zelo
hitro postavile cilje, ki bi jih težko poimenovali revolucionarne ... Tudi pri protikomunističnem gibanju je postala
gonilna sila množic na ulicah entuziazem, poln iluzij o nas samih, o naši vlogi in možnostih v svetu in o svetu
samem, ki nas obdaja. /.../ Vendar se je t. i. novembrska sprememba zgodila v popolnoma drugačnih
zgodovinskih okoliščinah z neprimerno bolj bogatimi družbenopolitičnimi izkušnjami cele družbe, kot so bile
tiste, na katere so se lahko oprli pri prejšnjih revolucijah. Nič čudnega, da so se v vseh družbenih slojih veliko
hitreje razblinile iluzije o 'tokrat res novem začetku novega sveta'.«
15
Vse navedke v disertaciji iz slovaščine, če ni drugače navedeno, prevedla Špela Sevšek Šramel.
16
K. Petöcz: Revolúcia bez prívlastkov. Kultúrny život 25. 4. 1990.
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V političnem smislu je bilo sprva osrednje strateško vprašanje rešitev položaja Slovaške
znotraj skupne države. Znotraj najmočnejših političnih združenj (že omenjenem
Državljanskem forumu in Javnosti proti nasilju) se oblikujejo politične stranke, ki so imele
različne poglede na preteklost, obseg in hitrost sprememb. Programi teh strank so bili splet
političnih ostankov, narodnih in konfesionalnih interesov ter osebnih ambicij posameznikov
(Lipták 2005: 333). Vprašanje o prihodnji ureditvi skupne države so reševali tako na simbolni
ravni (poimenovanje, nacionalni simboli) kot v zahtevah po formalni ureditvi statusa: Slovaki
so zahtevali široko federacijo, konfederacijo ali popolno samostojnost, češka stran pa je
oživljala centralistične in unitaristične nazore. Prve demokratične volitve 1990 so prinesle
zmago novih političnih strank, na naslednjih (1992) pa je na Češkem zmagala desničarska
Državljanska demoktratična zveza, na Slovaškem pa levičarsko-populistična stranka Hnutie
za demokratické Slovensko. V tem času so tako postopoma nastopile ugodne razmere za
mirno ločitev Čehov in Slovakov.
Vprašanje razpada skupne države in samostojnosti Slovaške je sicer prisotno skozi celo
20. stoletje (spomnimo samo na leto 1938), v tem kontekstu pa razmere kljub neenotnosti
slovaškega javnega mnenja dozorijo šele leta 1992. Čeprav je bil večji del javnosti v obeh
republikah proti razdružitvi in za ohranitev enotne države, je kmalu postalo jasno, da
uskladitev tako nasprotujočih si stališč ni mogoča. 17. julija 1992 tako Slovaški narodni svet
sprejme Deklaracijo o suverenosti Slovaške in pripravi ustavo. Premiera obeh republik
podpišeta sporazum o prihodnjih odnosih med Slovaško republiko in Češko republiko ter se
dogovorita o načinu delitve premoženja. Federativna narodna skupščina s tesno večino
izglasuje ukinitev federacije in 1. januarja 1993 je razlašena samostojna Slovaška republika.
Mirna ločitev državama prinese dragocen političen kapital, obe državi prizna mednarodna
skupnost in hkrati stopita v evropsko družino z vsemi pravicami in dolžnostmi.
Vprašanje prevrednotenja in novega vzpostavljanja identitet je v nepredvidljivi in negotovi
situaciji, kakršno predstavlja sprememba družbenopolitičnega sistema in državnega okvira,
vse prej kot preprosto. Peter Zajac oblikuje tezo, da se v obdobju ogroženosti skupinsko
identificiramo bolj hektično, dvojno: na eni strani se kaže agresivnost navzven in navznoter in
na drugi defenzivnost in nezaupanje v svojo moč:
Pocit, ktorý teraz prežívame, je však charakteristický stratou istôt a bezpečia, kde sa často vidí
národné ako posledná spoľahlivá inštancia, ku ktorej sa utieka človek, vykorenený z
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predchádzajúcej a ešte nezabývaný v novej spoločnosti. Toto hľadisko je problematicke: /.../
smeruje k vnútorne monolitnému chápaniu národa, nahradzuje koncepciu autoritatívnej a
monolitickej triednej spoločnosti predstavou monolitnej národnej spoločnosti. Ide teda o to, čím
chceme byť: otvorenou alebo uzavretou spoločnosťou, spoločnosťou izolovanou alebo
včlenenou do širšieho európskeho kontextu.17 (Zajac 1991: 16)

Na novem političnem zemljevidu v devetdesetih letih – za Slovaško je med drugim prelomna
tudi nova meja na vzhodu države, kjer se namesto Sovjetske zveze pojavi proevropsko
usmerjena samostojna Ukrajinska republika – se ponujajo širše regionalne identitete. Povratek
v Evropo kot osrednji politični slogan predstavlja zunanjepolitični cilj vključitve v
integracijske procese, torej Evropsko unijo in zvezo Nato. Obenem pa pomeni tudi naravno
vključitev v zahodnoevropski kulturni krog in ponovno sklicevanje na kontinuiteto
pluralističnega kulturnega modela iz časa med obema vojnama. Bolj vizionarska in
nepolitična ostane ideja srednjevropskih povezav, ki je imela večjo težo konec osemdesetih let
in je poudarjala predvsem specifično zgodovinsko izkušnjo manjših, povečini nedržavotvornih narodov, ki so se v preteklosti znašli v različnih državnih tvorbah. Tretja vizija znotraj
povezovanja regionalnega prostora je višegrajska četverica: sporazum o tesnejšem
medsebojnem povezovanju Poljske, Madžarske, Češke in Slovaške, podpisan l. 1991, ni
obrodil pričakovanih sadov. V času tranzicije so podpisniki dajali prednost individualni
tekmovalnosti pri vključevanju v že utečene zahodnoevropske integracije (Lipták 2005: 330).
Kljub navedenim možnostim se začenja Slovaška v zgodnjih devetdesetih letih politično
zapirati, kar izzove pri intelektualcih upravičen strah pred izolacijo in provincializmom:

A tak sa náš svet, a myslím tu najmä na tento náš stredoeurópsky a východoeurópsky, napriek
vôli vrátiť sa, ako pomocne hovorievame, do Európy /.../ – ďalej a napriek všetkému
provincionalizuje. Duchovne, kultúrne, spoločensky vcelku sa provincializoval železnou
oponou /.../ Dnes, žiaľ, vstupujú do nášho sveta aj inde už dávnejšie prekonané dedičstvá. V ich
návrate z minulosti do dneška sa nepochybne skrýva aj vedomé a inštinktívne vedomie potreby
identity, úsilie o vlastnú totožnosť, lenže rovnako sa v nich skrýva aj nebezpečenstvo prílišného
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»Občutja, ki jih doživljamo zdaj, so zaznamovana z izgubo gotovosti in varnosti, kjer je pogosto videti
nacionalnost kot zadnjo zanesljivo avtoriteto, h kateri se lahko zatečemo, izkoreninjeni iz stare družbe in še ne
vživeti v novo družbeno realnost. Ta vidik je problematičen: /.../ vodi k notranjemu monolitnemu razumevanju
naroda, koncept avtoritarne in monolitne razredne družbe nadomešča s predstavo monolitne nacionalne družbe.
Gre torej za vprašanje, kaj želimo biti: odprta ali zaprta družba, izolirana ali vključena v širši evropski kontekst.«
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národného dôrazu, zdôrazňovania nacionálneho cítenia, národných osobitostí /.../ – a to môže
18

vyvolavať d'alšiu vlnu provincionalizmu.

(Ballek 1991: 4)

Takšne dileme pri oblikovanju kolektivne idenitete srečamo tudi v drugih postkomunističnih
državah, specifičnost slovaškega primera pa je splet političnih, nazorskih in osebnih interesov.
Na vseh področjih, predvsem pa pri lastninjenju, se je pokazalo, da »slovaške politične elite
niso bile pripravljene na hitrost in razsežnost sprememb, o spremembah, ki jih je prinesel
proces demokratizacije, so imele zelo nejasne predstave« (Rozman 2010: 266). Del vsakdanjega življenja devetdesetih let tako predstavljajo krute, a neizbežne posledice: korupcija v
vseh vejah oblasti, divje lastninjenje, socialno razslojevanje, moralna kriza, brezposelnost.
Obdobje med letoma 1992 in 1998 v političnem življenju Slovaške prinaša predvsem
izpostavljanje nacionalne pripadnosti, gospodarsko izolacijo, konzervativizem tudi na
kulturnopolitičnem področju. To je posledica politične, etične in intelektualne neizkušenosti
elite, ki vlada. Leta 1998 izvoljena vlada si zastavi ambiciozen in zahteven program: na
zunanjepolitičnem področju vključitev v evropske povezave, v notranji politiki pa reforme na
področju gospodarstva, državne uprave, šolstva, zdravstva ipd. Zadnja leta desetletja
zaznamujejo intenzivne reforme, vstop v evropske institucije, preboj na evropski trg, skratka
mirnejše zadovoljivo stanje.
Proces demokratizacije na Češkoslovaškem je v prvi vrsti povezan s temeljno zamenjavo
političnega sistema in je tako vpet v širši kontekst Vzhodne Evrope. Šele ta proces, ki so ga
začele družbeno marginalne skupine, omogoči vzpostavitev temeljev za novo družbeno
ureditev. Za razliko od slovenskega prostora reševanje vprašanja ureditve skupne države ne
poteka sočasno s spremembo družbenopolitičnega sistema, aktualno postane šele tri leta
kasneje, reševanje le-tega pa ni bilo enoznačno. Osamosvojitev Slovaške je povezana z
zamenjavo razredne ideologije z nacionalno, čemur ne nasedejo predstavniki vseh političnih
strank. Slovaška se tako znajde sama in je prvič odgovorna za svoje stanje: če je lahko prej
valila krivdo na Madžare, Nemce, Ruse ali Čehe, je zdaj na vrsti sama. Vprašanje je, v
kolikšni meri ji to uspeva. Za mlado državo z neizkušeno politično in gospodarsko elito je
značilno tudi to, da v prelomnih trenutkih v politiko vstopajo intelektualci, v mirnejših časih
pa jo z distanco opazujejo.
18

»In tako se naš svet, tu mislim predvsem na ta naš srednjeevropski ali vzhodnoevropski, kljub želji, da bi se
vrnili, kot temu ohlapno pravimo, v Evropo /.../ – še naprej provincializira. Duhovno, kulturno, družbeno v celoti
se je provincializiral že za železno zaveso /.../ Danes na žalost prihaja v naš svet drugje že zdavnaj presežena
dediščina. V vrnitvi te dediščine se prav gotovo skriva zavestna in instiktivna potreba po identiteti in lastni
samobitnosti. Obenem pa se v njej skriva tudi nevarnost prekomernega nacionalnega poudarka, poudarjanja
nacionalnega občutenja, nacionalne posebnosti /.../ – in to lahko izzove naslednji val provincializma.«
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Trije veliki preobrati: zamenjava komunistične diktature s pluralnim demokratičnim
sistemom, uvedba tržnega gospodarstva in rešitev državnopravnega položaja Slovaške v
Češkoslovaški in znotraj Evrope so pustili globoko zarezo v slovaški družbi, njihove
posledice pa so dolgoročno vplivale na življenje posameznika. Kot vse družbene spremembe
in preobrati se tudi ta iz devetdesetih let ne zgodi naenkrat, posledice se dejansko kažejo
postopoma v vseh družbenih porah. To velja tudi za odprtje mej, ki ne povzroči množičnega
odhoda v tujino takoj, pač pa šele po letu 2000. Prav tako je socialna razslojenost dolgoročna
posledica gospodarskega prehoda in privatizacije, ki povzročita nastanek družbene elite. Ta ne
temelji na tradiciji in moralnih vrednotah, pač pa na zaslužku in uveljavljanju moči,
zapostavljanje državnih panog šolstva in zdravstva je vidno še dvajset let po prevratu. Bolj
opazen je vdor zahodne kulture in potrošništva, kjer je za denar dosegljivo vse, ter (včasih)
nekritično sprejemanje vsega »zahodnega«. Kolektivno miselnost zamenja individualizem,
zato se posledično manjša stopnja solidarnosti.
V tako dinamični in nepredvidljivi politični, gospodarski in socialni situaciji se spremeni tudi
literarni sistem, obenem pa posredno in postopoma tudi literatura sama. Še enkrat se izkaže,
da je november 1989 bolje »kot prevrat razumeti kot trajajoč tektonski premik« (Zajac 1999).
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1.2.2 Literarno življenje na Slovaškem po letu 1989

Odnos med literaturo in družbenim kontekstom, v katerem je literatura nastala, ni enoznačen,
periodizacija zgodovinskih obdobij se ne pokriva nujno s periodizacijskim okvirom na
področju literarnega razvoja. Uvedba vmesne kategorije, t. i. literarnega življenja med literaturo in njenimi zunanjimi določili, predvideva pojasnitev okoliščin, v katerih literarno
življenje postane »nekakšen oblikovalec, stimulans ali pa deformator« literarnega razvoja
(Šutovec 1989: 32). Literarno življenje na eni strani kaže na imanentno razvojno stanje same
literature, na drugi pa vse zunanje zahteve, pričakovanja, predpise in prednosti nastanka in
obstoja literature.
Po letu 1989 je na Slovaškem nedvomno prišlo do preloma na področju literarnega sistema, in
sicer znotraj literarne produkcije, literarnega življenja in inštitucij, ki se kaže v zavrnitvi
prejšnjega sistema socialistične književnosti in prevrednotenju literarne zgodovine druge
polovice 20. stoletja itd. Zastavlja se vprašanje, kaj konkretno to pomeni. Najbolj korenita
sprememba je gotovo ukinitev posredne in neposredne cenzure, kar je povzročilo, da se
literatura ne pojavlja več v ločenih sferah (uradna, »samizdat« in emigrantska literatura),
temveč kot ena celota, kjer je založniški prostor odprt za vse avtorje. Množično so začela
izhajati literarna dela iz »čakalne vrste«, torej avtorjev v emigraciji, prepovedana, ustavljena,
disidentska literatura in t. i. literatura iz predalov (šupliková literatúra). Izjemno pomembni
so izidi na Slovaškem še neobjavljenih besedil, ki pomenijo vrednostno rehabilitacijo starejših
avtorjev iz obdobja med obema vojnama in literature, napisane po letu 1948.19 V prvi polovici
devetdesetih let je prišlo do notranjega prevrednotenja celotnega pisateljskega prostora.
»Hkrati je potekalo iskanje ustreznega vrednostnega in umetniškega okvira, na katerega bi se
dalo, kljub pretrganju kontinuitete, navezati. V tem smislu je postal relevanten avtonomni del
šestdesetih let (povezan s procesi otoplitve in liberalizacije, ki se konec desetletja radikalno
konča z normalizacijo) in deloma tudi druga polovica osemdesetih let« (Kršáková 2005: 2). V
ospredje so prišli avtorji, ki jim je uspelo ohraniti notranjo integriteto (Rozman 2010: 265).
19

Med drugim Janko Silan, Leopold Lahola, Juraj Špitzer, Albert Marenčin, Dominik Tatarka. D. Tatarka
(1913–1989) predstavlja prototip slovaškega notranjega eksila. Kot najbolj znan predstavnik slovaške literature
in kulture 20. stoletja s svojim delom in življenjskimi nazori najbolje prikazuje pojem angažiranega intelektualca
(Mikula 2010). V tem okviru je pomembna objava avtorjevih esejev o kulturi iz konca šestdesetih in
sedemdesetih let Kultura ako obcovanie, izšla l. 1996.
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Srednja generacija, to je generacija pisateljev, rojenih okrog leta 1940, postane v začetku
devetdesetih let dominantna. To so predvsem Ján Johanides, Rudolf Sloboda, Ivan Kadlečík,
Pavel Vilikovský, Pavel Hrúz (ti objavijo dela, napisana v prejšnjih desetletjih in tudi nova)
ter drugi val te generacije (Dušan Dušek, Dušan Mitana, Alta Vašová, Ivan Hudec), ki so
svoje prvence izdali v začetku sedemdesetih let. S konca osemdesetih let pa mlajši avtorji, na
primer Igor Otčenáš, Peter Pišťanek, Dušan Taragel, Edmund Hlatký, Peter Juščák.
Posamezni avtorji že od konca osemdesetih let izrazijo zahteve po prevrednotenju literarne
tradicije, predvsem literarne ustvarjalnosti t. i. literature med obema vojnama in po letu 1948.
Tak primer je znanstvena konferenca Češkoslovaška državnost in literatura, ki jo je leta 1988
priredil Inštitut za literarno vedo Slovaške akademije znanosti in je po dolgem času ponudila
prostor za odprto znanstveno razpravo o vrednotenju situacije, v kateri se je znašla slovaška
literatura po letu 1970. Predvsem gre za kritične študije o spremenjeni vlogi literature,
kriterijih vrednotenja literature in pogojih vzpostavitve dinamičnega modela literarnega
ustvarjanja.20 V njih avtorji predlagajo naslednje naloge slovaške literarne vede in kritike:
1. Zvišati kulturo in odprtost znanstvene razprave ter doseči prenos fokusa na stvarne
probleme (analiza in interpretacija literarnih besedil in drugih virov).
2. V raziskave pritegniti tudi zasebno, torej nejavno literarno delovanje. Velik del literarnega
življenja se namreč dvajset let ni dogajal javno, zato je nujno upoštevati tudi podtalno
literarno življenje.
3. Poudarjena vloga književne publicistike in odprtost revijalnih in založbenih uredništev, da
bi te postale tribuna nazorske in generacijske večglasnosti.
Študiji Milana Šútovca in Petra Zajaca ter Eve Jenčikove v literarnozgodovinskem kontekstu
pomenita korak v smeri znanstvenega raziskovanja in pričata o spremenjeni perspektivi na
družbeno vlogo književnosti.
Proces ponovne vključitve zapostavljenih avtorjev se seveda ni začel že leta 1989, temveč se
je odvijal postopoma. V prvi polovici devetdesetih let se začenjajo zapolnjevati t. i. bele lise,21
20

Glej dve razpravi: Milan Šútovec, 1989, Začiatok 70. rokov ako literárnohistorický problém, Slovenské
pohl'ady 105/1, 29–43. Eva Jenčiková, Peter Zajac, 1989, Situácia súčasnej slovenskej literatúry, Slovenské
pohl'ady 105/2, 45–71.
21
Leta 1994 izide pomembna knjiga Biele miesta v slovenskej literatúre, v kateri je deloma vidna pretirana
težnja po rehabilitaciji posameznih avtorjev ne glede na njihovo estetsko vrednost.
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v založništvu je opaziti izdajanje del avtorjev, ki so pripadali različnim krogom (literatura iz
predalov, emigrantska literatura, disidentska literatura).
Z vidika znanstvenega razpravljanja o literaturi je prva polovica devetdesetih let pomenila
tudi začetek znanstveno argumentiranega prevrednotenja dotedanje podobe slovaške
književnosti, predvsem zadnjih desetletij, pa tudi literature med obema vojnama, »ki je bila
retrospektivno interpretativno prilagojena času, to je kriterijem socialističnega realizma«
(Kršáková 2005: 2). Medtem ko so nekateri avtorji ponovno dobili svojo veljavo v literarnem
kanonu, pa so drugi izgubili svoje mesto.
Po nastanku samostojne Slovaške republike (1993) je prišlo do nove politične situacije, v
kateri se je povečal ideološki pritisk na kulturo. Zdaj je postala pomembna nacionalnoreprezentativna in državnoreprezentativna vloga kulture in literature, od katere se v prvi vrsti
pričakuje t. i. slovaškost (Chrobáková 1999: 1). Državna kulturna politika je namesto
ideološke cenzure, ki v novih razmerah ni bila več mogoča, uvedla t. i. ekonomsko cenzuro.22
To je povzročilo še eno v vrsti polarizacij in terjalo odločitev med državnim ali zasebnim
(npr. založništvom), nacionalnoreprezentativno ali individualno funkcijo oz. domačijskim ali
svetovljanskim kontekstom.
Književne in kulturne revije kot gibalo kulturnega in družbenega življenja zaradi sočasnosti,
hitre odzivnosti in aktualnosti napovedujejo oz. vplivajo na družbeno klimo določenega časa.
Uveljavljenim literarnim revijam Slovenské pohl'ady, Romboid, Kultúrny život, Revue
svetovej literatúry, Literárny týždenník,23 ki so izhajale že v prejšnjem, se pridružujejo še
neodvisne publikacije s specializiranim krogom bralcev: Fragment, ki izhaja od leta 1987 in
predstavlja predvsem bivšo alternativno literaturo in prevode tujejezične literature, revija
Dotyky, ki nastane kot priloga Romboida, namenjena mladi literaturi, Rak – revue aktualnej
kultúry (od leta 1996), feministična revija Aspekt in literarne priloge političnih revij, kot so
OS in Domino-fórum. Pomembno vlogo pri odpiranju dialoga in polemike s področja
literature in tudi širše kulture je imela konec osemdesetih in v začetku devetdesetih najstarejša
slovaška literarna revija Slovenské pohl'ady, ki nazorno kaže utrip družbene klime skozi čas.
22

Država je namreč zamrznila finančno podporo mnogim kulturnim revijam, jih ukinjala ali zamenjala
uredništva (prim. razvoj revij Kultúrny život, Romboid, Slovenské pohľady idr.).
23
Večinoma gre za mesečnike ali četrtletnike, ki obsegajo sveže leposlovje, literarno kritiko, razprave in
recenzije. Vsaka od revij ima lastne poudarke pri uredniški politiki, npr. svetovna književnost, mlajši avtorji,
izmenjava znotraj srednjeevropskega prostora ipd. Od tednikov izhaja samo Literárny týždenník, označen kot
izrazito enostransko politično orientiran (Hochel 2007: 20).
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Pod uredništvom Rudolfa Chmela in Jána Štrasserja med letoma 1988 in 1993 je revija
postala ena najbolj znanih tribun širjenja demokratičnih idej med uradnimi publikacijami v
okviru celotne Češkoslovaške. Po letu 1993 se spet vrne k »estetski brezbrižnosti in
nazorskemu provincializmu« (Mikula 2005: 499). Osrednji znanstveni reviji s področja
literarne vede ostajata Slovenská literatúra in Revue svetovej literatúry. Širok izbor književne
publicistike priča o odprtem in diferenciranem prostoru, ki pa ga zaznamuje tržna usmerjenost
in odvisnost od državne politike. Uredništva revij tako stojijo med dvema bregovoma: v veliki
meri so odvisna od finančne podpore države, obenem pa morajo biti spodobna prilagajajati
vsebine tudi potrebam in željam bralcem.
Obdobje po novembru 1989 so zaznamovali obnova slovaškega PEN-kluba pa tudi spori v
pisateljskih vrstah. Ti praviloma ne izhajajo iz različnih estetskih nazorov, ampak imajo
ideološko ali politično ozadje.24
Posebnost razvoja slovaške književnosti je morda tudi v tem, da se je zaradi trdoživosti
elementov shematizma, ki se v obdobju tranzicije pojavljajo pod novimi etiketami, v novem
kontekstu nadaljevala polemika med privrženci in oporečniki ideološko zaznamovanega
literarnega ustvarjanja. (Rozman 2010: 262)

Dolga desetletja edina (režimska) pisateljska organizacija Zveza slovaških pisateljev (Zväz
slovenských spisovateľov) se v novih razmerah ni najbolje znašla oziroma ni bila pripravljena
odstopiti s svojega položaja. Na izrednem zasedanju decembra 1989 ni bilo mogoče sprejeti
dogovora o vlogi pisateljske organizacije v prihodnje. Izoblikovali sta se dve nazorski
skupini: pripadniki prve so zagovarjali narodnoreprezentativno vlogo književnosti in želeli
ohraniti »stare privilegije, leninizem so sicer obsodili, namesto njega pa so začeli poudarjati
svojo slovaško narodno pripadnost, govoričili so o tisočletnih ranah slovaškega naroda in o
slovaških sovražnikih« (Rozman 2010: 266). Drugo skupino so sestavljali predvsem disidenti
in demokratično usmerjeni pisatelji ter nekaj avtorjev, ki so prispevali k obnovi slovaškega
PEN-kluba. Leta 1990 je bila Zveza slovaških pisateljev ukinjena, prvi naslednik organizacije
je bilo Društvo slovaških pisateljev (Spolok slovenských spisovateľov), v katerem so vztrajali
predstavniki prve skupine. Hkrati pa je skupina mlajših avtorjev in tistih, ki so bili v času
24

Pojav različnih struj znotraj pisateljskih organizacij je predvsem politično oz. nazorsko motiviran, šele iz tega
izhaja nesprejemanje različnih estetskih prepričanj posameznih skupin. Diferenciacija pa je povezana tudi z
vprašanjem o razdelitvi Češkoslovaške republike. Nekateri pisatelji so enostransko podpirali osamosvojitev
Slovaške, medtem ko so drugi zagovarjali tezo, da je za Slovake boljše vztrajanje pri skupni federalni državi.
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normalizacije obsojeni na molk, ustanovila svojo Skupnost pisateljev Slovaške (Obec
spisovateľov Slovenska), ki jo je vodil Milan Hamada. Postopoma pa so nastajale še druge,
manjše pisateljske organizacije. Leta 1992 je bila ustanovljena krovna pisateljska organizacija, ki naj bi združevala vsa pisateljska združenja na Slovaškem z imenom Asociacija
društev slovaških pisateljev. Iz nje je leta 1994 zaradi nazorskih nesoglasij izstopilo Društvo
slovaških pisateljev, ki danes tvori samostojno enoto. Asociacija pa združuje Skupnost
pisateljev Slovaške, Klub neodvisnih pisateljev, Društvo madžarskih pisateljev na Slovaškem,
Društvo ukrajinskih pisateljev na Slovaškem idr.
Nova situacija tako ni povzročila pričakovane ponovne združitve in enotnosti med literarnimi
ustvarjalci, pač pa polarizacijo, torej oblikovanje dveh krogov, vendar zdaj v okviru »javno
objavljene« literature (Zajac 1997: 9). Prvo skupino predstavlja zaprt sistem avtorjev in
kritikov, večinoma članov Društva slovaških pisateljtev, ki imajo svoje založbe in literarne
revije in jih finančno podpira država (sem sodijo tudi literarne nagrade, medijske predstavitve,
kanonizacija …). Ta krog vztraja pri kulturno-reprezentativni vlogi pisatelja kot nosilca
nacionalnega gibanja in poudarja nacionalno vlogo literature, zato so večkrat označeni kot
»narodnjaki«. Na drugi strani pa avtorji, ki izhajajo predvsem iz vrst oporečništva in njegovih
simpatizerjev ter zagovarjajo pluralizacijo slovaškega kulturnega prostora, objavljajo pri
manjših založbah in ostalih revijah in se vzdržujejo iz nedržavnih sredstev, domačih in tujih
sponzorjev ter mednarodnih dotacij. Ta krog je bolj odprt in zagovarja predvsem povezovanje
z evropskimi kulturnimi skupinami. Obstoj dveh svetovnonazorsko in umetniško nekompatibilnih skupin na pisateljskem in posledično tudi založniškem in revijalnem področju priča o
razdvojenosti kulturnopolitičnega in političnega življenja na Slovaškem sredi devetdesetih let,
ki v malo bolj omiljeni obliki obstaja do danes.
Ponovna združitev uradno priznane, ilegalno oporečniške in književnosti v izgnanstvu, ki so
bile dotlej strogo ločene, ima za posledico tudi spremenjeno vlogo pisatelja. Ta se v novih
razmerah znajde pred dvojno dilemo: »Boji se spremeniti svoje socialno vedenje, da ne bi
izgubil donosnega statusa predstavnika naroda in na drugi strani nosilca estetskih in etičnih
vrednot. To je tip srednjeevropskega pisatelja, ki se znajde v vakuumu, ko narodnoreprezentativni tip izgubi oporo, obenem pa prihaja strah pred komercializacijo« (Zajac
1999: 92). Pod krinko nove nacionalne države je ponovno zaživela »ideja reprezentativne
narodne kulture«. Poveličevanje literature se izraža preko proslavljanja jubilejev, zaščite
jezika z jezikovnim zakonom in nadzora nad učnimi načrti. Društvo slovaških pisateljev se
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vede enako kot pred novembrom 1989, takšen pogled zato ohranja prejšnji sistem in omejuje
pluralizem sodobne kulture, ki kulturni in literarni javnosti omogoča naravni izbor književnosti in drugih umetniških panog kulture (ibid.).
V slovaški zavesti je ves čas prisoten kulturnoreprezentativni tip pisatelja.25 Pred l. 1989 je
izpolnjeval ideološko vlogo, v spremenjenih razmerah pa je skušal obdržati svoj položaj in je
»delovno obleko zamenjal za narodno nošo« (Rozman 2010: 266). Drug tip pisatelja je
intelektualec-nasprotnik, ki je imel v letih prevrata odločilno družbeno vlogo, saj je
sooblikoval nov družbeni sistem. Nekdanji oporečnik je imel na razpolago različne načine
nasprotovanja režimu: predvsem pa je bilo to priseganje na umetniške in etične vrednote
zahodne kulture. Demokratizacija je presenetila oba omenjena tipa pisateljev. Zanju pomeni
sprememba po revolucionarni evforiji bodisi razočaranje (pisatelji so izločeni iz struktur
oblasti, pisatelj naj bo oporečnik ...) ali pa staro-novo transformacijo v narodnoreprezentativni
vzorec. V okviru tržne naravnanosti pa lahko prepoznamo še tretji tip pisatelja: to je poklicni
pisatelj, na trgu uspešen, bran in prevajan. Vsak od njih je tudi v devetdesetih letih postavljen
pred odločitev, katero možnost bo izbral.
Zakonsko dovoljeno zasebno založništvo prinese ustanovitev majhnih zasebnih založb ter
preoblikovanje nekaterih državnih založb v zasebne. Neposreden učinek svobodnega trga na
področju založništva je, da knjiga postane tržno blago, ki se mora dobro prodajati.
Ustanovljeno je zavidljivo število novih majhnih zasebnih založb, ki se posvečajo predvsem
izdajanju slovaškega izvirnega (domačega) leposlovja. Uspešne založbe, kot so Modrý Peter,
L. C. A., Q 111, Hevi, Archa, Kalligram, Petrus, Drewo a srd, Knižna dielňa Timotej, F. R. &
G., so v veliki meri zrasle na navdušenem in požrtvovalnem delu posameznikov (Hochel
2007: 17). Glede na majhen slovaški trg in težnje po izdajanju kvalitetne in bralsko zanimive,
uspešne literature, se v devetdesetih še lahko vzdržujejo s pomočjo zasebnega kapitala in
državne podpore v obliki programskih projektov.
Z vidika diferenciranja in vrednotenja literarnega trga je znotraj devetdesetih let potrebno
izpostaviti še druge mehanizme, kot so literarni natečaji ter državne in komercialne literarne
nagrade, ki pripomorejo k medijski odmevnosti literature in popularnosti posameznih avtorjev
ali literarnih vrst. Najbolj vidno vlogo je imel v tem smislu vsakoletni natečaj za izvirno
kratko prozo Poviedka (razpisan od l. 1996), ki ga organizira zasebni založnik Koloman
25

Ta tip pisatelja je dediščina razumevanja pisatelja kot narodnega buditelja iz sredine 19. stoletja in predstavlja
tradicionalni slovaški stereotip (Kršáková 2011, konzultacije).
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Kertész Bagala. Obsežnejši kvalitetni zborniki kratkih zgodb predstavljajo živahno dogajanje
in kažejo na osrednji pomen kratke proze. Mnogi mladi avtorji, kot so Vladimir Balla, Tomáš
Horváth, Michal Hvorecký, Pavel Rankov, so začeli svojo pisateljsko pot prav s pomočjo tega
natečaja. K prepoznavnosti in bralski oz. založniški uspešnosti posameznih avtorjev
prispevajo še javne predstavitve, literarni festivali, sočasni zborniki, revijalni in antologijski
prevodi, pri čemer so nekateri avtorji promocijsko bolj prodorni in prilagodljivejši od drugih.
Konec devetdesetih let je opaziti, da se literarni prostor stabilizira tudi zaradi drugačne
politične strukture, predvsem pa časovne distance in nastopa mlade in srednje generacije.
Usmerjen je k zadovoljevanju ustvarjalno-percepcijskih potreb ter interesov mladih ljudi ter k
njihovi usmeritvi v evropske in svetovne trende (Chrobáková 1999: 4). Po vzponih in padcih,
ki so s kulturne in časovne distance videti manj radikalni in usodni, lahko literarni sistem
konec devetdesetih let označimo za pluralen, aktualen in prevetren.
Posledica družbene preureditve po letu 1989 je za literaturo nedvomno radikalna sprememba
pogojev, v katerih obstaja. Iz časovne, generacijske in nadnacionalne distance lahko sklenemo
naslednje: slovaška literatura predstavlja pluralni sistem, kjer soobstajajo literarna besedila
različnih estetskih, idejnih, nazorskih in individualnih poetik; gre za necenzurirano, od
zunanjih okoliščin neodvisno ustvarjalnost, ki nima več osrednje kulturno- in narodnoreprezentativne vloge. Literarno življenje je še bolj razplasteno: nastalo nazorsko pluralizacijo
dopolnjuje še kategorija uspešnosti. Literarna kritika ter kulturne in prodajne institucije imajo
zdaj prav tako pomembno vlogo. Ker se iz leta v leto povečuje število izdanih knjig (sicer v
manjših nakladah), mora sistem literarne kritike znotraj nepregledne množice besedil
prepoznavati in odkrivati estetsko kvalitetno produkcijo, ki v tem primeru ni nič bolj obsežna
kot kadarkoli prej.
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1.3 Primerjava

1.3.1 Stične točke slovenske in slovaške situacije

Zgodovinarka Elena Mannová (2005: 8) nam podaja izhodišče za razmislek o smiselnosti
primerjave dveh narodov v konkretnem času. Izpostavlja dejstvo, da so pojavi, ki nam jih
zgodovinski učbeniki ponujajo kot »tipično slovaške«, pravzaprav »normalni« v širšem
kulturno-geografskem prostoru. Oblikovale so jih namreč politične, administrativne, ekonomske in kulturne razmere tega prostora, na primer sožitje katoličanov in evangeličanov,
modernizacija države, nacionalizmi ipd. Poleg tipičnih ali specifičnih lastnosti je zato na tem
mestu smiselno prikazati predvsem podobnosti.
Slovaška družba zamenjavo režima, ki se zgodi od spodaj, torej iz ulice in po vsej državi,
razume kot radikalni prelom, ki jo tako uradno zgodovinopisje in sočasna publicistika z veliko
mero refleksije opisujeta kot popolno zavrnitev starega in vzpostavitev novega sistema. To se
lažje zgodi tudi s preorientacijo na svetovnem zemljevidu. Tuj, torej sovjetski tip totalitarizma, lahko Slovaki kategorično zavrnejo kot »nenaše«, torej uvoženo, izgubo ideologije
pa enostavno nadomesti nova ideoologija, ki temelji na poudarjanju nacionalne pripadnosti in
ekskluzivnosti.26
Posebnost slovenskih razmer v osemdesetih letih je bila, da je bil politični prostor bolj odprt
za kroženje idej in srečevanje oblasti z opozicijo, obstajale so »vmesne« organizacije, ki so
omogočale neke vrste most med opozicijo in oblastjo (Repe 2001: 80). Prav tako sta
ideologija samoupravnega socializma, ki izhaja iz poinformbirojevskega mita o izvirni,
nestalinistični poti v socializem (Juvan 1995: 124), in specifičen položaj Jugoslavije, to je stik
z zahodnim svetom, zaradi odprtih mej, pomenila temeljno razliko z vzhodnim blokom. Ena
26

O zapletenem in vedno aktualnem razmerju med kulturo in politiko ali bolj konkretno vlogi pisatelja kot
nosilca kolektivne zavesti piše Martin M. Šimečka (1991: 3): »Pisatelji, navdušeni nad idejo kolektiva, spet
dvigujejo glas v njegovem imenu, pišejo politične deklaracije njegovi slavi in samostojnosti v upanju, da jih bo
ta kolektiv končno sprejel za svojega, da bo iz njih iztisnil jarem individualne biti. Končno se oprimejo vloge
glasnika naroda, po kateri tako hrepenijo. /.../ Veliko naših sodobnih pisateljev, ki so v vlogi politikov in
pisateljev, obenem govori v imenu naroda in povišujejo nacionalni, kolektivni princip, nad princip individualne
biti in svobode. Na ta način se odpovedujejo vlogi pisatelja in možnosti biti temu narodu tudi resnično
zavezani.«
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temeljnih svoboščin Titove dobe je bila namreč pravica državljanov do neomejenega in
svobodnega potovanja v tujino (prekinjena z odločitvijo o depozitu za prehod državne meje
1982–84). Češkoslovaški primer je tu popolnoma drugačen – stik s svetom je bil omejen na
vzhodnoevropske države, karikirano na bolgarsko morje in Jugoslavijo.
Posledica te odprtosti na eni in neprehodnosti na drugi strani je na Slovaškem fascinacija nad
zahodno kulturo, ki v devetdestih letih postane dosegljiva.27 Nezadržano in včasih celo
nekritično sprejemanje vsega zahodnjaškega skozi cela devetdeseta leta, ki je opazno na
področju popularne glasbe, filma, arhitekture, filozofije postmoderne ter nekontroliranega
potrošništva, je odraz dolgoletne izoliranosti in želje, nadoknaditi zamujeno.
Postmodernizem je k nam vdrl s faksi, fotokopirnimi stroji, računalniki, mobiteli, videorekorderji. S komercialno literaturo, revijami z vprašljivo vsebino, reklamnimi letaki. In s
časopisi, ki so čez noč postali neodvisni. /.../ Neodvisnost so si mediji na Slovaškem razlagali
kot posnemanje političnega terena. /.../ Postmodernizem je k nam vdrl tudi s krilatico: Je tako,
kot je. Ta silogizem, ki je vreden vseh batesonovskih dvojnih zank, izraža negotovost in
nezmožnost dobe, ki to, česar ne zna poimenovati za novo, označi s tavtološko dvojnim
poimenovanjem starega. Tako novo postane enako staremu, nekaj dobro znanega in
nenevarnega. (Zajac 1999: 86)

Podobnosti med obema modeloma bi lahko strnili v naslednjih točkah: neizkušenost politike,
maloštevilčne elite, slaba samopodoba, kulturni narod, mit o majhnosti in podrejenosti, vplivi
nacionalizmov, umik kolektivizma – vdor individualizma.
V zvezi s prehodom iz osemdesetih v devetdeseta leta v Vzhodni Evropi govori Marko Juvan
(1995: 134) o prepletu postmoderne dobe s postkomunizmom: »V novih demokracijah dobiva
postmoderna doba posebne poteze tudi zaradi zaostalosti družbeno-informacijske infrastrukture. Pojmovnik postmoderne se v teh družbah bivanjsko zakoreninja, kolikor se da
prenesti v pojavnost postkomunizma: razpad velikih pripovedi, konec zgodovine. Oboje kot
bankrot komunistične eshatologije.«
Posledica razpada vrednostnega sistema je etični vakuum, ko vrednote postanejo podrejene
pragmatičnim interesom, mnoštvo jezikov znotraj političnega pluralizma, razcvet množičnih
27

Primerljivo je tudi navdušenje mladih slovaških avtorjev nad filozofijo postmoderne sredi devetdesetih let.
Več o tem Tim Beasley-Murray (2000) in v poglavju 2.2.
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medijev in trivializacija. Po drugi strani pa se vračanje k tradiciji odraža v obuditvi verskih in
narodnih fundamentalizmov. Postkomunizem lahko štejemo za eno od konkretizacij postmoderne dobe, pretežno na političnem področju, vendar tudi z odmevi v kulturni in umetniški
sferi. Razmerje med umetnostjo in družbo se namreč v temeljih spremeni ravno na podlagi
nove družbene ureditve. Tako lahko že sredi osemdesetih let tako v slovenskem kot
slovaškem prostoru opazujemo rahljanje vezi med književnostjo, narodom in ideologijo, te pa
na Slovaškem postanejo sredi devetdesetih let spet trdnejše.
Slovenska in slovaška novejša zgodovina imata več stičnih točk, kot smo jih včasih
pripravljeni priznati. Državni okviri, ki sta jih državi zamenjali v 20. stoletju, so kljub
pritiskom (madžarskim, češkim, germanskim, srbskim) pomenili specifično spodbudo za
razvoj naroda in jima omogočili preživetje. Izkušnja sobivanja v večnacionalnih državah ali
celo širšem vzhodnem bloku jima je predpisovala nedominantno vlogo v političnem
odločanju, zato sta imeli močno vlogo civilna družba in ohranjanje nacionalne identitete preko
narodnega spomina in kulture. Zdi se, da je specifika tega prostora prav v taki zgodovinski
izkušnji, ki je pripeljala do nenehnega iskanja ravnotežja med nacionalnim in nadnacionalnim,
med biti zvest sebi in biti odprt do drugih.

1.3.2 Primerljivost slovenske in slovaške prelomnosti v literarnem sistemu

Marko Juvan (1995: 135) z oznako postkomunizem dokaže nekaj pomembnih skupnih
določnic in tako se slovenska situacija ne kaže kot »poseben« primer znotraj vzhodnega
bloka, temveč se v marsičem stika s češko in slovaško situacijo. Podobnosti lahko
povzamemo v naslednje točke: slovenski in slovaški literaturi je odvzet recepcijski prostor
(Jugoslavija, Češkoslovaška), ki je pomenil njun prvi kontekst, nov evropski ali srednjeevropski trg je zdaj veliko širši. Nov institucionalni okvir pomeni tudi nujnost nove samoidentifikacije, tako na zunaj (prodor v tujino) kot navznoter.
V obeh primerih se zgodi t. i. tektonski prelom v razmerju med literaturo in družbo (Zajac
1999, Juvan 1995), izčrpa se namreč vloga književnosti kot nosilne strukture naroda, obenem
pa tudi v literarni sistem vdira komercializacija, kar posledično pomeni umik književnosti na
družbeno obrobje.
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Različna stopnja prelomnosti pri Slovencih in Slovakih se kaže v nekaterih specifičnih
lastnostih razvoja v osemdesetih letih, še najbolj očitna je pri vprašanju prevrednotenja
literarnega kanona. V novi situaciji na Slovenskem je delno opazen drugačen pogled na
književnost v preteklosti, konkretno to pomeni rehabilitacijo katolištva kot kulturnotvornega
dejavnika ter odkrivanje emigrantov in žrtev komunističnega sistema skozi literarna besedila.
Zaradi odsotnosti pravih disidentov, samizdata in manjše stopnje cenzure, zato pa večje
avtocenzure, to prevrednotenje kanona ni v temeljih spremenilo podobe slovenske književnosti zadnjih petdeset let. K temu prispeva tudi dejstvo, da Slovenci ne premoremo
karizmatičnega in inspirativnega pisatelja iz emigracije (Juvan 1994: 27).
Na Slovaškem je zamenjava režima radikalno spremenila književnost, uveljavilo se je
pluralno literarno življenje, literatura se tako ne deli več na uradno-dovoljeno in na drugi
strani disidentsko, emigrantsko in t. i. literaturo iz predalov. Zdaj sočasno obstajata druga ob
drugi. Proces reintegracije prej zapostavljene književnosti in prevrednotenja celotnega kanona
tako v literarni vedi kot šolski praksi je dolgotrajen in zapleten. Po dvajsetih letih še vedno
ostaja kot neizpolnjena obveza, zato bo ta proces trajal še precej časa. Srednja generacija
avtorjev, ki zasede osrednje mesto v zgodnjih devetdesetih letih prav z množičnim izdajanjem
svoje literature, napisane mnogo prej, pomeni v veliki meri premostitev zamujenega
modernizma in postmodernizma, nanjo pa se, pozitivno ali odklonilno, navezujejo mladi
avtorji v drugi polovici desetletja.
Slovenska in slovaška situacija je v devetdesetih letih pričakovano primerljiva, vsaka od njih
pa nosi nekaj posebnosti, ki so ključne za razumevanje tega obdobja. Slovenski položaj je
specifičen zaradi izrazito prehodnih osemdesetih let, pa tudi manjšega števila disidentskih
avtorjev, manj očitne rehabilitacije in prevrednotenja literarnega kanona. Slovaška je v tem
oziru nekoliko drugačna, saj se je v začetku devetdesetih let zgodila dramatična zamenjava
ene ideologije z drugo (nacionalno). To je povzročilo ponovno razdvojitev literarnega
življenja, znotraj katerega je samo ena elita usmerjena prozahodno. Opazna pa je velika težnja
po rehabilitaciji literarnega kanona tako na založniškem, izobraževalnem kot tudi
znanstvenem področju.
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2. Literarnokritična refleksija in znanstvena obravnava kratke pripovedne
proze

2.1 Pregled obravnave na Slovenskem
Ko govorimo o slovenski književnosti devetdesetih let prejšnjega stoletja, je nujna in naravna
umestitev v širši časovni okvir zadnjih treh desetletij. Ta literatura je namreč zrasla iz izkušenj
osemdesetih let, črpala navdih iz tuje, predvsem zahodne književnosti in filozofije, ni bila
imuna niti na politične premike in družbene spremembe, obenem pa je nastajala v novih
razmerah, ki jih zaznamujeta množična kultura in globalizacija. Zato oznaka sodobna
književnost na Slovenskem logično vključuje čas med letoma 1980 in 2010. Alojzija Zupan
Sosič njene lastnosti poveže v naslednje kategorije (nekatere še posebej značilne za desetletje
med 1989 in 2000): »družbeno-kulturni okvir postmoderne, sinkretizem (zvrsti, vrst, žanrov,
oblik, stilov in poetik), rahljanje meje med umetniško in trivialno literaturo, prilagojenost
bralskemu horizontu ter vpetost v sodobni čas, ki ga zaznamuje nacionalna država, tranzicija,
globalizacija, digitalizacija in spletno mreženje ter premik od narodnostne idenitete k osebni«
(Zupan Sosič 2010: 9).
Te splošno prepoznavne in veljavne definicije bomo poskušali natančneje preučiti na podlagi
literarnih besedil iz osrednjega desetletja tega obdobja. Še pred tem pa je smiselno pregledati
sočasno literarnokritično in literarnovedno obravnavo med slovenskimi in tujimi raziskovalci.
Izkaže se namreč, da so devetdeseta leta in znotraj tega časa kratka pripovedna proza izjemno
privlačen predmet obravnave, kar lahko pripišemo kvantiteti in kvaliteti literarne produkcije,
prepoznavnosti na literarnem trgu, aktualnosti tematike (časovne in kulturne bližine) ter
bralske in kritiške uspešnosti. Poleg recenzentskih revijalnih zapisov imajo precejšnjo vlogo
antologije kratke pripovedne proze (Čas kratke zgodbe, O čem govorimo ... idr.) s spremljajočo kanonizacijo posameznih avtorjev in tehtnimi spremnimi študijami, nadalje znanstveni
prispevki in monografije. Temeljni znanstveni deli s tega področja na Slovenskem sta
zbornika simpozija Obdobja, in sicer Slovenska kratka pripovedna proza (2006) in Sodobna
slovenska književnost 1980–2010 (2010), ki prinašata metodološko, tematsko in poetološko
pestro obravnavo, tako da ponujata izhodišče za nadaljne raziskave. V pregledu refleksije
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literarnega ustvarjanja, ki je urejen po avtorjih in generacijah ter sega do leta 2010, nas bo
zanimala metodologija, izbor avtorjev ali smiselnost oz. uspešnost sistematičnega poimenovanja literarnih smeri in tokov tako sinkretičnega in časovno neoddaljenega obdobja.
Janko Kos (1995) opredeli sodobno slovensko književnost z zbirnim pojmom slovenska
postmoderna. Značilen je soobstoj različnih literarnih smeri, v primeru pripovedništva so to:
modernizem, eksistencializem, postmodernizem, neorealizem, magični realizem in minimalizem. Govori torej o literarnosmernem sinkretizmu kot temeljni določnici pripovedne
proze po letu 1980.
Marko Juvan (1995) problematizira zbirni izraz postmodernizem in upravičuje rabo kronometrične oznake osemdeseta in devetdeseta leta ravno z argumentom idejno-stilne
večplastnosti in povezave s spremembami družbenih okoliščin. Avtorje proze v osemdesetih
letih glede na t. i. »težiščne modele« imenuje metafikcionalisti, subjektivni realisti (individualisti), arhaizatorji in čisti fantastiki (1988). Devetdeseta leta pa opiše z naslednjimi
termini: upad postmodernistične metafikcije in medbesedilnosti, razmah žanrske literature,
literature obrobnih družbenih prostorov in skupin ter minimalizem.28
Kratka pripovedna proza je eno od osrednjih raziskovalnih področij Toma Virka. Literarno
generacijo, imenovano mlada slovenska proza, sočasno kanonizira že v monografiji
Postmoderna in »mlada slovenska proza« (1991). Pojav mlade slovenske proze (avtorji,
rojeni ok. l. 1960) v drugi polovici osemdesetih let Virk interpretira kot prelomno zarezo v
dojemanju subjekta, kljub zelo različnim poetikam poizkuša vzpostaviti skupne točke na
podlagi duhovnozgodovinskih lastnosti. Te izhajajo iz filozofske razlage postmoderne kot
duhovnega stanja, ki je razpoznavna v postmodernistični literaturi z naslednjimi lastnostmi:
mehčanje subjekta, podoba sveta je rizomatska, tradicija je poimenovana na način
Verwindung (kontinuiteta in diskontinuiteta v odnosu do moderne in postmoderne) (Virk
1991: 57). Opazen je konec velikih zgodb, prisotne so težnje po avtonomiji knjižnega sveta in
nebojevitem odnosu do tradicije, na formalni ravni pa se v prozi izkaže prevladujoč žanr
kratke zgodbe. Poleg izrazito metafikcijskega pisanja z vsemi postmodernističnimi literarnimi
postopki izpostavlja močno eksistencialistično smer, za katero se kasneje izkaže, da bo v
naslednjem desetletju bolj produktivna. Nadaljevanje Virkove interpretacije in sinteze
28

Kronometričnemu poimenovanju je blizu tudi Juvanova definicija t. i. postkomunizma v literaturi. Na primeru
slovanskih literatur po letu 1989 ugotavlja njihove specifike in podobnosti. Glej tudi poglavje 1.1.2.
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literarne produkcije zadnjih dveh desetletij 20. stoletja lahko zasledimo v antologijah Čas
kratke zgodbe (1998) in Sodobna slovenska krajša pripoved (2006). V spremnih študijah ne
izhaja več izključno iz duhovnozgodovinske umestitve, ampak poudarja predvsem fenomen
kratke pripovedne proze, ki se pri posameznih avtorjih realizira zelo specifično. Diahrona in
sinhrona razlaga razvoja kratke zgodbe omogoča Virku izluščiti konstante literarnih besedil,
ki izhajajo tako iz izbire žanra kot duhovnozgodovinske umestitve. Na podlagi kratke proze
osemdesetih in devetdesetih let strne lastnosti v naslednje točke: kratka zgodba s svojo
strukturo opravičuje fragmentarnost in necelovitost podobe sveta. Iz nihilistične mreže
jezikovnih iger in hermetične literature, zaprte v svoj svet, gre ena skupina v smer
modernizma, druga v smer eksistencializma, spet tretja pa se obrača k minimalizmu. Vsem je
skupen preobrat v referenčni svet, izpostavljen je položaj subjekta (Virk 2006: 229). Značilen
je še pester nabor avtorskih poetik, druži jih zavezanost h kratkim literarnim vrstam, stik s
tradicijo, ki se kaže z zanikanjem, nadgrajevanjem in vrnitvijo ter generacijska razslojenost –
od Draga Jančarja (1948), Milana Kleča (1954) do Aleša Čara (1971). Ženske avtorice še ne
izstopajo, to se zgodi po letu 2000.
Miran Štuhec se v nekaj razpravah posveča kratkoprozni produkciji po letu 1980, in sicer v
luči narativnih postopkov in položaja subjekta. V razpravi Dve idejni strukturi v slovenski
krajši pripovedi po letu 1980 (2001) podaja nekatere teze, ki jih pozneje povzemata Alenka
Žbogar in Blanka Bošnjak. Prva teza ugotavlja, da osemdeseta in devetdeseta leta v kratki
prozi pomenijo združitev dveh generacij; prve, ki se je oblikovala ob ameriški metafikciji in
vzpodbudah južnoameriškega postmodernizma, in druge, starejše generacije (Rudi Šeligo,
Drago Jančar, Marjan Tomšič idr.). Kot drugo značilnost Štuhec izpostavlja izoblikovanje
dveh idejnih paradigem. Prvo poimenuje diskurz spora (subjekt – nasprotujoča sila, »usoda«),
drugo pa diskurz smisla in perspektive. Kljub prevladujoči prvi paradigmi – sem prišteva
Andreja Blatnika, Draga Jančarja in Rudija Šeligo – obe posegata v »širok razpon eksistencialne tematike« (2001: 83). Izstopajoča je še Štuhéčeva razprava s področja naratologije, kjer
na primeru Jančarjeve zgodovinske kratke proze analizira pripovedne postopke in ugotavlja
avtorjevo ontološko izenačevanje realnega in fiktivnega sveta.29
Alenka Žbogar v svoji doktorski disertaciji in kasneje knjigi z naslovom Sodobna slovenska
kratka zgodba in novela v literarni vedi in šolski praksi (2007) obravnava kratko prozo

29

Podrobneje glej interpretacijo Jančarjevih zgodovinskih novel v poglavju 3.2.3.
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osemdesetih in devetdesetih let tako iz literarnovednega kot didaktičnega vidika. Pri prvem
sistematično raziskuje vrstne oznake in razlikuje kratkoprozno produkcijo na dve vrsti: novelo
in kratko zgodbo. Na podlagi kvantitativne analize ugotavlja, da je za osemdeseta leta
značilen porast kratke zgodbe, v devetdesetih pa prevladuje novela. Razlika med literarnima
vrstama pa je opazna tudi v metafizičnem ustroju, novela namreč »še ostaja na okopih
tradicionalnega literarnega subjekta /.../, kratka zgodba pa odslikava postmoderni nihilistični
duh časa in je prisotnejša v poetiki mlajše generacije« (Žbogar 2007: 95). Glede na tematsko
in žanrsko strukturo pri interpretaciji razlikuje pet tipov zgodb: metafikcijske zgodbe, lirične
zgodbe, zgodbe z ljudsko motiviko in pravljičnimi elementi, fantastične zgodbe in zgodbe o
izpraznjenih medsebojnih odnosih (v urbanem okolju). Avtorica povzema Štuhéčevo tezo o
dveh idejnih strukturah nove in mlade slovenske proze in tako razlikuje postmodernistično
paradigmo in paradigmo »nadaljevanja preteklih literarnih usmeritev« (ibid.). V drugem,
didaktičnem delu se avtorica izhajajoč iz recepcijske teorije in problemsko-ustvarjalnega
pouka književnosti posveča med drugim tudi vprašanju recepcije sodobne kratke proze pri
mladostnikih in tujcih, ki se učijo slovenščino. Izhodišče razprave ostaja formalna in idejna
razmejitev med novelo in kratko zgodbo.
Blanka Bošnjak se v monografiji z naslovom Premiki v sodobni slovenski kratki prozi (2005)
posveča shematični razvrstitvi avtorjev v literarne tokove zadnjih dveh desetletij 20. stoletja.
Shematira dve paradigmi nove literarne usmeritve v obdobju slovenske literarne postmoderne
ter besedila preteklih usmeritev; znotraj teh paradigem pa razlikuje štiri osnovne tipe kratke
proze. To so postmodernistični, ultramodernistični, iracionalno-mistični in neorealistični tip,
ki ga ločuje na minimalistični in posteksistencialistični podtip. Najobsežnejši del monografije
predstavlja natančen opis narativnega sistema (pripovedovalec, fokalizator, subjekt), ki izhaja
iz uveljavljenih del evropske teorije pripovedništva (Franz K. Stanzel, Mieke Bal) in na tej
podlagi analizira subjekt v sodobni prozi, poleg tega pa se avtorica ukvarja še s stereotipi in
pravljičnimi, mitskimi motivi. Izhodiščna avtoričina tipologija, ki temelji na »interpretativni
metodi« (60), se izkaže pri analizi posameznih del nezadostna, tudi avtorica se v aplikativnem
delu razprave pravzaprav ne nanaša več nanjo.
Razprava Mitje Čandra O čem govorimo … (… ali potep po sosednjih pokrajinah) je spremna študija antologije kratke proze med letoma 1990 in 2004 z naslovom O čem govorimo
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(2004).30 Avtor že z izborom besedil antologije nakaže tendenco, da poizkuša povedati
»zgodbo o zgodbah« ali z drugimi besedami: jim poiskati skupni imenovalec. Tega avtor
poimenuje obrat k zunajbesedilni resničnosti, referencialnemu svetu. Ta stična točka postane
osnova za novo poimenovanje dela mlajše poosamosvojitvene proze z oznako neorealizem.31
Sicer študija izpostavlja literarnozgodovinski razvoj: predhodniki poosamosvojitvene proze so
modernisti, ki so gojili izrazito družbenokritično naravnanost (Lojze Kovačič, Vitomil Zupan,
Andrej Hieng, Marjan Rožanc, Florjan Lipuš), za novo prozo je značilen umik od
referencialnega sveta, metafikcionisti zaznamujejo konec osemdesetih let. Razvojna črta torej
kaže nenehno nihanje (sinusno valovanje) od referencialnega, mimetičnega okvira do umikov
v druge svetove (fantastika, »jezikovna karnevalizacija« (ibid.), metafikcija in drugi postmodernistični postopki). Vrnitve v realistični način pisanja pa Čander ne razume kot odmev
družbenopolitičnega stanja. Antologija kaže le enega od načinov branja kratke proze
devetdesetih let. Generacijski (avtorji, rojeni v šestdesetih letih) in stilni kriterij
(neorealizem), po katerih je oblikovan izbor, avtorju omogoča podati podobo literarnega
sveta, ki se vrti okrog vprašanja identitete, medsebojnih odnosov in ljubezni, ki jim je skupen
subjekt, posameznik.
Razprave o sodobni slovenski prozi Irene Novak Popov prinašajo novo dimenzijo, saj ne
izhajajo iz težnje po sistematizaciji tokov ali po celostnem zaobsegu fenomena kratke proze.
Posvečajo se posameznim elementom in vlečejo linijo, kot na primer Konstrukcija resničnosti
in koncept prostora v sodobni kratki prozi in Stereotipi v sodobni kratki prozi, obe objavljeni
v monografiji Izkušnja in pripoved (2008). Prostorska dimenzija se preko opozicij visoko –
nizko, tuje – domače, obrobje – središče izkaže kot prepoznavni konstitutivni element proze,
saj ponazarja subjektov odnos do sveta. Tudi študija o stereotipih se razteza na vprašanje
identitete kot temeljne določnice sodobne kratke proze. Ta spoznanja omogočajo širše
kulturološko videnje. Razprave izstopajo tudi po izbiri avtorjev in besedil iz obdobja po letu
2000. Izkaže se namreč, da nekaj osrednjih avtorskih imen (Andrej E. Skubic, Mojca
Kumerdej, Polona Glavan), ki začnejo pisati v devetdesetih letih, »dozori« šele v zbirkah,
izdanih po letu 2000. Tako kot so bila devetdeseta leta logično nadaljevanje osemdesetih, se
tudi devetdeseta leta nadaljujejo v novo tisočletje, kar ne nazadnje govori tudi o postopnosti
30

Glede na prostor objave (spremni zapis v antologiji) in položaj avtorja (urednik, esejist) lahko pričakujemo
večjo mero esejistične in manjšo znanstvene razpravljalnosti.
31
Avtor ob uvedbi tega pojma govori o zdrsljivosti, vprašljivosti takšnega poimenovanja, vendar ga kljub temu
ves čas uporablja kot temeljno definicijo proze devetdesetih let. Na problematičnost uvedbe tega termina med
drugim opozarja tudi Alojzija Zupan Sosič (2010: 421).
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refleksije v literaturi. Ta avtoričin uvid bolje kot časovnostilna klasifikacija kaže na nekatere
bistvene prvine in skupne točke literarnih besedil sodobnosti. Izhaja iz razumevanja
postmoderne družbe, osmišlja subjekt, ujet v negotovost in iskanje družbenih, kolektivnih in
individualnih vlog. Posredno pripoveduje o času in prostoru, v katerem ta proza nastaja, in ga
poskuša osmišljati.
Do danes najbolj obsežna in poglobljena znanstvena publikacija, posvečena slovenski kratki
pripovedni prozi, je zbornik simpozija Obdobja iz leta 2006 (ur. Irena Novak Popov)
Slovenska kratka pripovedna proza. O aktualnosti te vrste skozi celotno 20. stoletje in o tem,
da je obsežna produkcija vredna obravnave, priča širok nabor tematskih področij. To so
interpretacije individualnih poetik, tematske interpretacije, ki se posvečajo identiteti, subjektu,
prostoru ipd.; razprave, ki se ukvarjajo z vrstno-formalnimi vprašanji, primerjalne študije
(medavtorske in medbesedilne, medliterarne), ki kažejo na fenomenološko sorodnost branja in
analize; študije o prevodih in recepciji v tujini, obravnava problematike kratke proze in
folklore ter zadnji sklop: recepcija kratkoprozne ustvarjalnosti pri pouku književnosti.
Presenetljivo velik delež prispevkov je namenjenih kratki prozi zadnjih dvajsetih let, avtorji,
ki so postali središče pozornosti antologij in raziskav, pa so Andrej Blatnik, Dušan Čater,
Andrej Morovič, Andrej Skubic, Polona Glavan, Mojca Kumerdej idr. Opazna je tudi metodološka raznolikost: literarnozgodovinski vidik, vrstno-formalni vidik, epizacijske strategije
(struktura), vsebinsko-tematske primerjave, vplivi in paralele.
Zunanji pogled na slovensko prozno ustvarjalnost prinaša v splošnem bolj distancirano in
širšo, pogosto komparativno interpretacijo. Zanimivo je, da tuji literarni raziskovalci, ki se
ukvarjajo tudi s slovensko književnostjo, v večini primerov prihajajo iz slovanskega sveta in
so velikokrat tudi sami kulturni posredniki.32 Katere dimenzije sodobne literature
razpoznavajo?

Poleg

primerljivih

elementov

iz

drugih

nacionalnih

književnosti

(npr. upodabljanje urbanega okolja, odnos med imaginarnin in realnim oz. »spremenjen odnos
do mimezis« (Bożena Tokarz)), izstopa vprašanje identitete v času tranzicije. Nadežda
Starikova, Julia A. Sozina, Henry R. Cooper Jr. namreč ugotavljajo, da se junaki v slovenski
poosamosvojitveni prozi izmikajo nacionalni kolektivni zavesti in so raje usmerjeni globalno,
občečloveško, kar je povezano tudi z obratom od družbene k zasebni tematiki. Težnja po
32

V zbornikih Obdobja (2006, 2010 idr.) se s sodobno slovensko prozo ukvarjajo v prispevkih tuji slovenisti:
Zvonko Kovač, Aleš Kozar, Nadežda Starikova, Julia A. Sozina, Bożena Tokarz, Slobodan Vladušević, itd. Med
njimi pa ni moč najti nobenega slovaškega raziskovalca.
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ponovni samoidentifikaciji, med lokalno in globalno ali kolektivno in individualno zavestjo,
pa nikakor ni specifično slovenska, bolje bi bilo reči, da je odraz sedanjega časa in
zgodovinske zavesti.33
Literarnosmerne oznake kratke pripovedne proze stanja ne opišejo najbolj prepričljivo in ne
prinašajo temeljnega izhodišča za nadaljnje raziskovanje, zato se zdi na tem mestu smiselna
primerjava z zadregami pri poimenovanju sodobnega slovenskega romana. Zato si bomo
ogledali, na kakšen način slovenska literarna veda raziskuje, razvršča in interpretira sodobni
slovenski roman, v kolikšni meri so literarnosmerni termini zadovoljivi za opis te literarne
vrste ter katere bi lahko bile skupne točke pri raziskovanju kratke proze in romana. S slednjim
se v svojih razpravah, zbranih v knjigah Zavetje zgodbe (2003) ter Robovi mreže, robovi jaza
(2006), temeljito ukvarja Alojzija Zupan Sosič.
Če si ogledamo zunajliterarna dejstva, lahko o sodobnem slovenskem romanu zadnjih petnajst
let povzamemo, da ga zaznamuje velik porast produkcije romanov – devetdeseta leta so
namreč za razliko od osemdesetih, označena za »čas romana« (Zupan Sosič 2006: 25) – ,
sprememba vloge književnosti v poosamosvojitvenih letih (predvsem odmik od kolektivnih,
ideoloških, nacionalnih vlog) in izguba prvenstvenosti književnosti; z založniškega vidika je
značilen vstop knjige na svobodni trg, nastanek mnogih novih založb in kriza v založništvu
ter medijska promocija književnosti, ki prinaša po eni strani t. i. potrošniško branje, rahljanje
bralskega okusa, na drugi pa danes neizogibno promocijo posameznih avtorjev ali pa kar
literarne vrste.34 Vprašanje, na kakšen način se družbenopolitična realnost kaže v romanih,
ponuja različne odgovore. Ena je umik v zasebne zgodbe, kjer so družbene spremembe le
obrobne, druga pa je žanrska odločitev, in sicer za antiutopični roman, ki skeptično precenjuje
družbene razmere, ali pa za romane s pokrajinsko fantastiko, kar lahko razumemo kot poizkus
utrjevanja narodne identitete s posegom v slovensko regionalno obrobje (Zupan Sosič
2006: 24). Vpetost romana v konkreten prostor in čas je torej izražena netradicionalno, z
umikom v individualnost in izbiro posebnih žanrov.

33

O tej temi razmišlja tudi A. Blatnik. Podrobneje glej poglavje 3.2.1.
Res je, da tržna logika in medijski blišč spreminjata in določata bralski okus, vendar se zdi, da nekatere
inštitucije znajo izkoristiti sodobni medijski prostor za promocijo kvalitetne književnosti in dobrih avtorjev.
Primer tega so literarne nagrade (žirije sestavljajo ugledni literarni kritiki, uredniki in raziskovalci), npr. kresnik,
fabula; literarni festivali in revijalni tiski posameznih založb (Modrijan, Airbeletrina itd.).
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Skoraj vse omenjene literarnosmerne oznake se avtorici v primeru sodobnega slovenskega
romana izkažejo za nezadostne ali celo neustrezne; skorajda ne moremo govoriti o
slovenskem postmodernističnem romanu, kvečjemu le o uporabi nekaterih postmodernističnih
postopkov. Modernistični romani ostajajo stalnica (Lojze Kovačič, Florjan Lipuš, Rudi
Šeligo). O (neo)realizmu znotraj sodobnega romana pa lahko govorimo le pogojno, torej zgolj
o realistični metodi ali tehniki pisanja. Literarnosmerno oznako minimalizem za slovenski
roman, ki je sicer bliže kratki prozi, avtorica zavrača na podlagi formalnih, tematskih in
idejnih argumentov. Bolj relevantne kot literarnosmerne oznake se pri romanu izkažejo
žanrske opredelitve, ki prav tako niso čiste, enoznačne. Osrednji pojem romana zadnjih
petnajstih letih namreč avtorica definira kot žanrski sinkretizem (2003 in 2006), ki pomeni
žanrsko prepletanje romanesknih žanrov v okviru enega romana.35 Avtoričine interpretacije so
usmerjene žanrsko, znotraj žanrskega sinkretizma pa govori o pokrajinski fantastiki,
pravljičnem romanu, antiutopičnem romanu, potopisnem romanu in kriminalni uganki. Poleg
tega pa roman zaznamujeta še prenovljena vloga pripovedovalca in večji delež govornih
odlomkov ter pregledna zgodbenost. Iskanje središčne, povezovalne točke na idejno-tematski
ravni kaže na podobno situacijo kot pri kratki pripovedni prozi – gre namreč za individualne,
zasebne zgodbe, ki v središče postavljajo posameznika, odnos med moškim in žensko in
iskanje identitete, izhajajoče iz sveta izpraznjene eksistence. Vprašanja, ob katerih se ustavlja
avtorica (fantastika, tradicionalno in sodobno, identiteta, homoerotika, ženska), so lahko
vodilo k raziskovanju kratke pripovedno proze, saj lahko na idejno-tematski ravni najdemo
stične točke, ki kažejo na vpetost literarnega ustvarjanja v sodobnem prostoru in času ali pa
umik v druge, možne svetove.
Slovenski raziskovalci torej sodobno kratkoprozno produkcijo obravnavajo v časovnem
okviru 80. in 90. let in to obdobje razumejo kot proces in kontinuiteto. Še bolj prepričljiva se
z današnje perspektive zdi zamejitev na zadnja tri desetletja. Literarnosmerne opredelitve
izhajajo iz duhovnozgodovinskih temeljev: prehoda iz modernizem v postmodernizem, toda
še vedno je prisoten eksistencializem in novi minimalizem oz. obrat k realnosti. Za izhodišče
pričujoče razprave nismo izbrali razlikovanja literarnih tokov ali smeri, saj lahko to obdobje
razumemo bolj kot soobstoj različnih avtorskih poetik. Ob tu predstavljenih znanstvenih
razpravah in podrobnem branju in izboru besedil lahko izluščimo tri tematske sklope, ki so
bili vsaj delno že obravnavani. To so razmerje med družbenim in zasebnim, upodobitev
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To prepletanje je tudi odsev postmodernistične poetike stapljanja visokih in trivialnih žanrov.
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prostora in vloga subjekta. Najbolj zapostavljena tema se zdi ravno refleksija družbenih
sprememb. Literarnovedna refleksija obraža oddaljitev mlade proze od družbene
problematike, ki je zanje nereleventen objekt literarnega oblikovanja. Primerjalna analiza
slovenske in slovaške kratkoprozne ustvarjalnsoti omogoča opazovanje raznolikosti in
podobnih izkušenj, čeprav za to obdobje še nimamo primerjalnih študij s katero drugo
nacionalno književnostjo.

2.2 Pregled obravnave na Slovaškem
Kratko pripovedništvo v zadnjem desetletju dvajsetega stoletja že nekaj časa vzbuja pozornost
bralcev, založnikov in raziskovalcev, kar kaže na večjo aktualnost te vrste v evropskem in
slovenskem prostoru, to je posledica posebnega dojemanja in občutenja sveta in subjekta v
njem (Virk 1991: 15). Kratka zgodba in novela se torej izkažeta kot ustrezno izrazno sredstvo,
v slovenskem in slovaškem prostoru postaneta osrednji vrsti, saj se znotraj te relativno
obsežne produkcije razvije nekaj izjemnih avtorskih poetik. Pregled sočasne recenzijske in
literarnokritiške obravnave (v tem poglavju) je narejen na osnovi natančnega študija
relevantnih letnikov (1989 do 2002) naslednjih literarnih revij: Romboid, Slovenské pohľady,
Rak, Dotyky, Slovenská literatúra. Drugi del poglavja je namenjen pregledu znanstvenih
raziskav s tega področja, ki so nastala v obliki posameznih študij, spremnih besed k
antologijam in zbirkam, monografij in zbornikov konferenc.
Skozi recenzijsko recepcijo lahko opazujemo postopno generacijsko in avtorsko diferenciacijo, ta pa je opazna tudi pri skupini kritikov. Sodobno prozo namreč ocenjujejo in
interpretirajo tako starejša, uveljavljena kritiška imena (Jozef Bžoch, Peter Zajac, Valer
Mikula, Zora Prušková), kot tudi mlajša generacija (Vladimír Barborík, Peter Darovec,
Stanislava Chrobáková, Dana Kršáková, Zoltán Rédey, Marta Součková idr.).36 V pregledu
književnega in revijalnega tiska so poleg recenzij zajete tudi širše in vsebinsko poglobljene
razprave o stanju književnosti v devetdesetih letih v obliki diskusij, anket in okroglih miz, ki
se pojavijo v drugi polovici desetletja. Ena vidnejših je diskusija revije Rak (Darovec
1996: 19–32), ki izpostavlja dve temeljni vprašanji, in sicer, v kolikšni meri so devetdeseta
36

Samoumevno je, da kritiško refleksijo mlajših avtorjev v njihovih začetkih podajajo predvsem njihovi vrstniki
(med drugimi tudi sami avtorji), sčasoma pa vzbudijo zanimanje tudi starejših kritikov.
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leta prelomna v literarnem življenju in v literaturi ter kakšna je podoba mlade literature sredi
desetletja. Razprava pelje v več smeri in nima ambicije sinteze, z literarnokritiškega vidika pa
bolj izpostavlja nekatere tendence v literarni ustvarjalnosti. Sklepna ugotovitev je, da obdobja
devetdesetih let v literaturi ne moremo označiti za prelomno, kvečjemu »samosvoje«
(Chrobáková) ali izrazito drugačno od šestdesetih ali osemdesetih let (Prušková). V diskusiji
je poudarjena tudi dvogeneracijskost: starejša generacija, povezana z avtobiografskim,
memoarskim žanrom oz. »estetizacijo svoje življenjske zgodbe« (Barborík) in predvsem
izrazita mlada generacija prozaistov, ki pa ji očitajo predvsem »pomanjkanje zgodbenosti«,
zato se ta literatura opisuje s sinonimi komunikacija in verbalizem. Kot pravi Dana Kršáková:
»Vrnitev k trdni zgodbi ostaja še naprej samo neuslišana želja,« ali Zora Prušková: »Za
zgodbo mora imeti človek spomin« (Darovec 1996: 30).

Angleški bohemist in slovakist Tim Beasley-Murray v svoji študiji o sodobni slovaški prozi
z naslovom Pogodba s hudičem s teorijo in genitalisti (2000) v zvezi z generacijo mlajših
prozaistov prepričljivo govori o neverjetnem navdušenju nad zahodnimi teoretskimi in
filozofskimi mislimi postmoderne. Omenjeni raziskovalec kot dominantno lastnost proze
Vladimirja Balle, Tomáša Horvátha, Mareka Vadasa idr. prepozna obrat k teoriji. V svoji
študiji ta obrat razlaga kot posledico ideološkega vakuuma v akademskem in literarnem
življenju pred letom 1989 in lahko pomeni osnovo za ideologijo ponovembrskega socialnega,
političnega in ekonomskega sistema (Beasley-Murray 2000: 14). Vključevanje zahodnih
teoretskih virov v literarna besedila (npr. Ecova odprtost besedila, Barthesova osvoboditev
bralca in smrt avtorja)37 je pogojeno s »kozmopolitsko usmerjenostjo avtorjev ter predvsem z
zagovorom pluralizma in relativizma, ki izhaja iz večine sodobnih zahodnih teorij kot model
kulturne pluralnosti« (ibid.). Način prepletanja teoretskih modelov in literarnih besedil pa ni
vedno prepričljiv, inovativen ali bralsko sprejemljiv: to velja zlasti »za intertekstualni material
ali za samo teorijo intertekstualnosti ali dialektično interakcijo med ustvarjalnostjo in teorijo«
(Beasley-Murray 2000: 16). Po avtorjevem mnenju je namreč razmerje med avtentičnostjo
pisanja in zavestnim umikom v teorijo, v tekst, potrebno preseči z dialektičnim odnosom med
ustvarjalnostjo in tekstom.

37

Avtor študije omenja še naslednje intertekstualne vire: Jean Anouilh, Mihail Mihailovič Bahtin, Jorge Luis
Borges, Albert Camus, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jacques Lacan, Martin Heidegger idr.
(Beasley-Murray 2000: 14).
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Drugi pogled od zunaj na mlajšo generacijo prozaistov prispeva nemška slovakistika Ute
Rassloff (2001), ki jo zanima predvsem ena določnica prvencev, in sicer »nenavadna distanciranost in hlad, ki veje iz teh del«, in se kaže v popolnem zanikanju realnega sveta in
referencialnosti, v množični pojavnosti drastičnih, do krutosti in grotesknosti stopnjevanih
situacij ter neopredeljivosti junakov in pripovedovalca do aktualnih problemov (157). Ta
lastnost besedil, vidna pri avtorjih, kot so Tomáš Horváth, Vladimir Balla in Michal
Hvorecký, se kaže na nivoju subjekta (osiromašena individualnost), pri strukturi besedila, v
neavtentičnosti, igri z jezikom, drži pripovedovalca in njegovem odnosu do (družbenega)
realnega sveta. Poudarek obeh tujih pogledov izključno mlajši generaciji avtorjev gre torej v
smeri iskanja vzrokov za neavtentičnost besedil: njuno prepoznavanje skupnih lastnosti
omenjenih avtorjev je sicer bolj literarnokritiške narave, vendar te lastnosti izpričujejo ključne
momente, na katere se lahko opremo. Ne tožita nad občasno bralsko nedostopnostjo, ne
pričakujeta velikega teksta, ki še pride, ampak iščeta poimenovanje, razloge, intepretirata
besedila v kontekstu.
Številne izvirne in prevodne antologije,38 natečaji, literarne nagrade in festivali prinašajo
medijsko odmevnost, popularnost še posebej kratke pripovedne proze in dejansko prispevajo
h kanonizaciji posameznih avtorjev, ki se pojavljajo v vseh izborih, hkrati pripomorejo k
umestitvi te literarne ustvarjalnosti iz recenzijskega v literarnozgodovinski kontekst.
Znanstvene razprave o kratki pripovedni prozi devetdesetih let lahko zasledimo po letu 2000.
Sem spadajo zborniki z znanstvenih konferenc, znanstvene študije v literarnovednih revijah
ter avtorske in monografije, posvečene izključno tej literarni vrsti.
O obravnavani temi je najbolj odmevne in tudi prevedene študije že sredi devetdesetih pa tudi
kasneje napisal vidnejši literarni zgodovinar in profesor Peter Zajac. Zdi se, da ga je
pritegnilo vprašanje, kakšno je medsebojno razmerje med literarnim življenjem in literaturo
ter v kolikšni meri nam to razumevanje pomaga pri branju besedil samih. Ugotavlja
kompleksnost obdobja devetdesetih let, ki ga poskuša prikazati s prispodobo iz geologije, kot
je pred njim storil Oskar Čepan. Tako v okviru družbenih sprememb govori o treh vrstah
premikov, in sicer tektonski, pri katerih se nalagajo posamezni sloji, grudasti, pri katerih se
premikajo celi kompleksi slojev, in prelomni premiki, pri katerih prihaja do popolne
38

Prim. Miesto v príbehu (ur. Peter Darovec), Bratislava 1996, Sex po slovensky I, II (ur. Dušan Taragel),
zborniki natečaja Poviedka (1996–2000), Slovenská čítanka 14 ostrých (ur. Kornel Foöldvári), Praga 2005,
Antológia súčasnej slovenskej prózy (ur. Peter Milčiak), Varšava 2007, Literary Antology of Visegrad 4
Countries (ur. Pál Békés), Budimpešta 2007.
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zamenjave plasti. Devetdeseta leta po taki definiciji razume kot »premik grudastih plasti, pri
kateri se premikajo celi kompleksi slojev«, za celoten proces je značilna diskontinuiteta in
kontinuiteta (Zajac 2002: 465). Prva se kaže kot uveljavitev pluralnih literarnih razmer in
sprememba vrednostnega sistema književnosti, določeno kontinuiteto pa lahko razberemo v
nadaljevanju literarnega ustvarjanja druge polovice osemdesetih let v prvi polovici
devetdesetih. Pri osrednjih avtorjih Zajac prepoznava dva načina izražanja odnosa do realnega
sveta: prvega imenuje distanciran, ironičen (starejša in srednja generacija); drugi način pa je
usmerjenost v literarnost, samorefleksijo in literarno igro, kar je značilno za del mlade
generacije. Ta dobi oznako »okrajova«, torej obrobna, kar izhaja iz zavesti o skrajni človeški
utesnjenosti in marginalizaciji književnosti. Avtorji to odrinjenost na rob razumejo kot svojo
prepoznavno lastnost: pogosta drža literarnega lika je t. i. »ekstremna osamljenost, kjer je že
eden preveč« (Balla), tipičen je odklon od družbenih tem in ironična maska »hladu«
(coolness), provokativnost in neavtentičnost. Zajac se kljub poskusom sistematizacije in
sinteze desetletja izogiba razvrščanju, poetološkim ali literarnosmernim oznakam, ne nazadnje
svoje študije poimenuje kot skica ali oris. Skupno točko med kontekstom in tekstom
devetdesetih let vidi v ponavljajočih se tipih junakov: outsider, ironik ali avtobiograf; širše
razumevanje literature devetdesetih let pa sklene z metaforo pospravljanja: Kot bi stoletje še
enkrat naredilo pregled samega sebe »kot bi za sabo melanholično pospravilo in še enkrat
preizkusilo, kaj je bilo kruto, tragično, smešno« (Zajac 2001: 86).
Prvi bolj sistematičen opis kratkoprozne ustvarjalnosti na Slovaškem po letu 1989 predstavlja
obsežna študija Literatúra v diskusii Stanislave Chrobákove (1999). V njej na podlagi ne
samo generacijske, temveč predvsem tipološke razvrstitve, izhajajoče iz poetoloških
podobnosti posameznih avtorjev (oz. njihovega odnosa do resničnosti in do literarne tradicije), izriše štiri tendence. Skupina »ironikov«39 v svoji prozi »načenja tradicionalno predstavo vrednostnega univerzalizma o »pravičnosti zgodovine«, ironično komentira življenjske
peripetije junakov, ki so postavljeni v tok zgodovine, opazne so tudi avtobiografske črte ali
obrat k »majhni, intimni zgodovini« (Chrobáková 1999: 8). Parodija in persiflaža literarne
tradicije in odmik od avtorske samorefleksije in samoironije ter drzno opisovanje telesnosti je
značilno za besedila Petra Pišťanka, Dušana Taragela in Igorja Otčenáša.40 V t. i. barbarski
39

Sem avtorica uvršča avtorje srednje starejše generacije: Pavel Vilikovský, Pavel Hrúz, Lajos Grendel, Rudolf
Sloboda, Dušan Mitana, Dušan Dušek.
40
Pod literarno tradicijo razumemo slovaško kanonizirano književnost. Predelava z medbesedilnimi postopki se
konkretno nanaša predvsem na literaturo po letu 1948 (socialistični realizem) in tudi literaturo celotnega
20. stoletja. Prim.: Rédey 2007.

50

generaciji prihaja do najbolj izrazitega preseganja seksualnega tabuja, značilne so jezikovne
igre in deformacije ter narcisoidni izraz. Naslednja skupina se obenem navezuje na ironike in
radikalno postmoderno. Za avtorje, kot so Tomáš Horváth, Marek Vadas, Eman Erdélyi, je
čas velikih zgodb končan, fragmentarna podoba sveta se v njihovih besedilih kaže v prostih
interteksturalnih navezavah ali odsotnosti smisla. Njihova literatura zahteva intelektualnega
bralca, izrazito je nezavezujoče poigravanje z jezikom, sižejem, fabulo in zamišljanje nad
velikim poslanstvom literature (ibid.: 10). Posebno skupino tvorijo ženske avtorice (Jana
Juráňová). Vrnitev k zgodbi in literarni fikciji je skupna točka tistih besedil, ki se navezujejo
na latinskoameriški magični realizem in imajo svoje domače predhodnike v naturizmu v
obdobju med obema vojnama. Posebno, neumestljivo mesto, zavzema avtor V. Balla.
Avtoričina sistematizacija je, kljub zavedanju pomanjkanja časovne distance, zelo ustrezna, je
izraz razumevanja notranje diferenciacije proze, zato se nanjo sklicujejo tudi drugi avtorji.
Izčrpna in pregledna dvodelna študija Situacija slovenskej súčasnej prózy (2005) Dane
Kršákove izhaja iz literarnokritičnih pogledov, opozarja na pomemebnost poznavanja
družbenega konteksta, obenem pa izpostavlja predvsem literarna besedila sama. Zavrne tezo,
da je slovaška književnost po letu 1989 v obdobju »krize, nepremičnosti, stanju mrtvega
hrošča in praznine« (Kršáková 2005: 1). Situacijo raje poimenuje faza iskanja in generacijskega preobrata. Pri vseh generacijah izpostavlja izrazito neskupinskost oz. dejstvo, da avtorji
zavračajo kakršnokoli skupinsko pripadnost. Pri mlajši generaciji avtorjev pa opozarja na
nekatere šibkosti, kot so pomanjkanje zgodbe kot osnovne pripovedne strategije, nenehna
poza hladnega, nedostopnega in neuspešnega junaka in posledična neavtentičnost literature.
K vidnejšemu položaju osrednjih avtorjev srednje starejše generacije v kontekstu literarnega
kanona sredi devetdesetih let so vidno prispevale avtorske monografije mlajše generacije
raziskovalcev.41
Pregledno-informativna študija Valerja Mikule42 (2005), objavljena v Slovarju slovaških
pisateljev, v esejističnem tonu izpostavlja nekatere sicer zapostavljene fenomene literature po
letu 1989. Obdobje konca osemdesetih let z nastopom avtorjev, kot so Peter Pišťanek, Dušan
41

Monografije o naslednjih avtorjih izhajajo pri založbi Kalligram: Dušan Dušek (Dana Kršáková), Dušan
Mitana (Tomáš Horváth), Pavel Vilikovský (Peter Darovec), Pavel Hrúz (Vladimír Barborík).
42
Valer Mikula je sicer eden najbolj prodornih literarnih kritikov in raziskovalcev slovaške literature druge
polovice 20. stoletja. Med drugim je svoji knjigah Od baroka k postmoderne (1997) in Demóni súhlasu a
nesúhlasu (2010) izpostavil tisto linijo književnosti, ki prinaša intelektualno refleksijo tako slovaškega kot bolj
univerzalnega sveta in človeka (Pavel Hrúz, Pavel Vilikovský, Dominik Tatarka).
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Taragel in Igor Otčenáš, poimenuje »posmehljiva pika na i« obdobja socialistične literature. V
svojih parodičnih besedilih namreč ti mladi avtorji prikažejo absurdnost poetike socialističnega realizma s pomočjo persiflaže in z »literaturo iz sedanjega časa« radikalno prekinejo
z literarno tradicijo že pred novembrom 1989. Ponovembrske literature po avtorjevem mnenju
nikakor ne zaznamujejo nove teme ali spremembe poetik, pač pa sprostitev jezika, ki se kaže
v svobodni uporabi vseh socialnih jezikovnih zvrsti; drugi fenomen je izrazit nastop številnih
ženskih avtoric (npr. Mila Haugová, Jana Juráňová). Poetološko novost je prepoznati šele
sredi devetdesetih let, kjer mladi avtorji (pa tudi nekateri starejši) družbeno refleksijo
zamenjajo za različne oblike postmodernizma. Njihova skupna lastnost je hladna distanca,
odklon od avtentičnosti, dvom v avtorski subjekt in povednost literature, ki postaja
»grafomanija ali igra« (ibid.: 48). Mikula kritično označi del mlajše generacije za zavestno
sterilno, literaturo kot »ekskluzivni užitek« ali »avtorsko neavtentičnost« (ibid.).
V monografski publikaciji Súčasná slovenská próza v kontexte civilizačno-kultúrnych
premien se Zoltán Rédey43 posveča pripovedni prozi vseh obsegov (roman, novela, kratka
zgodba), nastali po letu 1989. Osrednji avtorjev namen je ugotoviti in zaobseči, na kakšen
način se družbeni procesi in posledično kulturno-civilizacijske spremembe odražajo v
literaturi, kako jih torej skozi avtorsko, žanrsko, poetološko, izrazno in tematsko raznolikost
reflektira slovaška proza. (2007: 9) V tem smislu ne gre za pregled celotne ustvarjalnosti,
ampak izpostavljanje tistih razvojnih in izraznih tendenc, ki jih lahko povežemo z
zunajliterarnimi procesi. Avtor izpostavlja naslednje ugotovitve: kratka zgodba predstavlja
dominantno vrsto ponovembrske proze, poseben je odnos do domače in svetovne literarne
tradicije v smislu parodičnega prevrednotenja (P. Pišťanek), značilno je spontano tematsko
vračanje starejših avtorjev v preteklost (sedemdeseta leta, začetek 20. stoletja) in problematizacija odnosa posameznika v totalitarnem družbenem sistemu s poudarkom na usodi,
fatalnosti. Pri kratki pripovedni prozi izpostavlja mlajše avtorje, zanje pa veljajo zlasti oznake
mistifikacija, outsiderstvo, igra z besedilom in bralcem ter obrat k vsakdanjim temam.
Rédeyovo delo je predvsem zbirka interpretacij posameznih zbirk kratke proze, sintezi
celotnega obdobja se avtor izogne.
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Zoltán Redéy (1960) je literarni kritik in znanstvenik, prvenstveno se ukvarja s poezijo. O sodobni slovaški
prozi pa je napisal dve monografiji, in sicer Subverzia kánonu slovenskej prózy v novele Petra Pišťanka Mladý
Dônč (2007) in Premiet súčasných civilitačno-kultúrnych trendov do slovenskej literatúry (2008).
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Druga monografija z naslovom Poznámky k prozaickej (de)generácii (Zapiski o prozni
(de)generaciji, 2008), posvečena izključno mladi slovaški prozi devetdesetih let, je izpod
peresa literarne znanstvenice Eleonóre Krčméryove. V njej poudarja izrazito neskupinskost
avtorjev, ki jih zaradi idejne in formalne raznolikosti ne moremo uvrstiti v eno izmed
literarnih smeri. Najpogostejše so snovno-tematske interpretacije, ki se osredotočajo na
vprašanja položaja subjekta, odnos do resničnosti, ženski subjekt ter formalne analize
strukture besedila (zgodbenost, medbesedilnost, fragmentalizacija teksta). Gre torej za
poglobljene interpretacije celotnih opusov posameznih avtorjev, v sklepnem delu monografije
pa so izluščene prepoznavne lastnosti slovaške literature devetdesetih let. Med njimi so
najopaznejše: konfrontacija proze s slovaško literarno tradicijo, vulgarnost, ki izgubi učinek
šoka, problematična recepcija besedil, resignacija nad družbenim, ideološkim, človeškimi in
etičnimi vrednotami; s formalnega vidika pa intertekstualnost, fragmentarnost pripovedi,
pomanjkanje celostnega pripovednega sveta in na drugi strani zvestoba zgodbenosti in
tradicionalnim pripovednim postopkom. Vredno je opozoriti še na avtoričin skeptičen pogled
na prozo mladih avtorjev. Na podlagi temeljite analize in interpretacije avtorica na več mestih
izpostavlja »recepcijsko oteženost besedi« in govori o »pomanjkanju smisla napisanega«
(Krčméryová 2008: 116).
Marta Součková je avtorica najnovejše in tudi najbolj obsežne monografije o obravnavani
temi z naslovom P[r]ózy po roku 1989 (P[r]oze po letu 1989, 2009). Součková na podlagi
literanih besedil, ki so izšla med letoma 1989 in 2010, posveča pozornost samo mladim
avtorjem in avtoricam. Izhodišče predstavljajo njene literarnokritične obravnave, ki so
temeljito dopolnjene z naratološko analizo stukture besedil. Osredotoča se na vprašanja
subjekta, personalizacije, vloge in doslednosti pri uporabi različnih pripovednih strategij (od
menjave perspektiv do pripovedovalcev), vprašanja stilizacije in avtentičnosti, zanima jo tudi
funkcija fantastičnih elementov. Oznake, ki jih uporabi za splošno poimenovanje proze mlade
generacije, so na primer depersonalizacija, desemantizacija, neavtentičnost ali dekonstrukcija.
Součková opaža nedoslednosti in pomankljivosti posameznih besedil in jih vrednoti tudi z
bralskega vidika. Ugotavlja, da je prav zavestno zavračanje zgodbenosti ena od prepoznavnih
tendenc devetdesetih let, ki ima za posledico manjšo komunikativnost besedil. Druga, še bolj
prepoznavna lastnost, pa je hibridizacija sodobne proze, ki se kaže v prepletanju literarnih vrst
in žanrov ter drugih vej umetnosti.
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Uveljavljeno poimenovanje proza 90. let ali ponovembrska proza ima svojo izhodišče v
družbenih in kulturnopolitičnih spremembah.44 Ta oznaka obenem kaže na pomanjkanje oz.
neobstoj enotne literarne smeri – za to obdobje, ki ga zaznamuje soobstoj različnih generacij
in raznolikosti poetik, bi težko našli primeren literarnosmerni skupni imenovalec. Enotne
duhovnozgodovinsko utemeljene zbirne oznake za to obdobje v literarni vedi ni zaslediti,
neomodernizem in postmoderna (Mikula 2005: 43) sta uporabljena kot zbirni pojem, raje pa
govorijo o postmodernistični poetiki, poetiki coolness. Oznaki postmodernizem se namreč v
slovaški (pa tudi drugih slovanskih) književnosti dodaja pridevnik »politični« (Virk
2006: 184). Ta različica je opredeljena kot kritični postmodernizem oz. »postmodernism of
resistance«, ki uporablja vrsto metafikcijskih in medbesedilnih postopkov, problematizira
obstoj ene resnice in briše meje med resničnostjo in izmišljijo. Vendar je tudi v skrajni
metafikciji prisotna družbena determinanta, saj besedilo posega tudi v zunajtekstualno
realnost (Beasley-Murray 1998: 267).45 Poleg odmerjenega postmodernizma pa se kaže
zadržan odnos tudi do poimenovanja drugih literarnih smeri in tokov znotraj mlade proze, na
primer magični realizem in minimalizem.
Tako ostaja pri literarnovedni obravnavi slovaških in tujih raziskovalcev (Ute Rassloff, Tim
Beasley-Murray) v rabi kronometrični izraz 90. leta ali splošen izraz sodobna proza, ki bo
morda s časovno distanco pridobil tudi kakšno bolj opredeljujočo oznako. Literarnokritične in
znanstvene opredelitve slovaške proze z vsemi omejitvami in upoštevajoč predvsem literarni
subjekt označujejo to dobo kot izrazito prehodno in samosvojo, z odmikom od referenčnega
sveta in pomanjkanjem zgodbe kot osnovne prvine pripovedi.
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V slovaškem (in tudi češkem) kulturno-političnem kontekstu je prelomnica 1989 tako ključna, da predstavlja
tudi literarnozgodovinski mejnik, podobno kot leto 1948 ali 1968, za razliko od slovenskega prostora, kjer je
kontinuiteta z osemdesetimi leti logično izpričana tudi v literarnovedni obravnavi (prim. zbornik Obdobja
Sodobna slovenska književnost 1980–2010, monografije Toma Virka, Blanke Bošnjak in Alenke Žbogar).
45
Na podoben način definira t. i. politični postmodernizem znotraj slovanskih književnosti Tomo Virk
(2006: 188): »Zaradi posebnih družbenopolitičnih okoliščin prvi slovanski postmodernisti kljub sprejemanju
radikalnih postmodernističnih postopkov niso mogli pisati povsem avtoreferencialne literature, ampak takšno z
izrazito družbeno kritičnim nabojem.« To definicijo Virk izpelje na podlagi primerov iz slovenske, ruske,
hrvaške in srbske književnosti. Teza drži tudi za slovaško književnost (npr. za literaturo Pavla Vilikovskega,
izdano leta 1989).
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3. Interpretacija izbranih del kratke pripovedne proze

3.1 Utemeljitev izbora in izhodišče primerjalne analize
Obravnava dveh nacionalnih književnosti oziroma opazovanje ene literarne vrste v enem
časovnem obdobju v Sloveniji in na Slovaškem nujno odpira vprašanja o metodologiji
primerjalne študije in o razmerju med dvema književnostma oziroma o vlogi in pomenu
prostorske determinante, ki je v tem primeru makroregija, imenovana Srednja Evropa.46 Zato
za začetek navajamo nekaj besed o medliterarnem procesu, kakor bi lahko imenovali tudi
našo raziskavo. S tega vidika težko zaobidemo eminenco slovaške literarne komparativistike,
Dionyza Ďurišina. S svojo teorijo medliterarnih skupnosti in centrizmov ter z vpeljavo
literarnega prevoda kot pomembnega dela medliterarnega procesa je zaznamoval tudi
svetovno komparatistiko od sedemdesetih let 20. stoletja dalje.47 Njegov prispevek k primerjalni književnosti ne nazadnje še danes poudarjajo tudi komparativisti iz italijanskega in
nemškega govornega prostora, pa tudi slovenska literarna veda (Virk 2007, Juvan 2006). V
svojih razpravah se Ďurišin (1987: 325) navezuje na strukturalistično šolo, zavrača pojem
vpliva in postavlja na njegovo mesto pojem recepcija-kreacija. Omenjeni pojem
medliterarnih skupnosti, ki ga avtor uvaja kot vmesni člen med nacionalno in svetovno
književnostjo, definira kot težnjo po kulturnem povezovanju in obenem notranjem
razločevanju razmeroma avtonomnih enot, ki zgodovinsko soobstajajo v soseščini, se
povezujejo in si nasprotujejo, definirajo pa jih etnična pripadnost, jezik, geografski,
administrativno-državni in celo politično-idejni kriteriji. Srednjeevropski medliterarni
centrizem tako sicer nastopa kot enota, ki pa vseskozi razpada na komponente, ki same sebe

46

Izhodišče razprave ni prepričanje o obstoju »skupne srednjeevropske poetike« oz. vzpostavitev termina
»srednjeevropska poetika«. Izpostavljena bo samo srednjeevropskost kot literarna tema, upodobljena preko
motivov: poseben odnos do preteklosti, iskanje identitete, zgodovinska izkušnja ipd., pa še ta bo obravnavana
obrobno. Bolj izrazita je namreč v romaneskni tvorbi, predvsem zgodovinskem in biografskem žanru (Lajos
Grendel, Drago Jančar, Ivan Kolenič), pa tudi v esejistiki in kratki prozi. V devetdesetih letih je v vseh primerih
opaziti do te teme kritično, posmehljivo ali ironično distanco (prim. Pavel Vilikovský: Vse, kar vem o srednjeevropejstvu, pogl. 3.2.4).
47
Slovenska primerjalna književnost ni bila nikoli v veliki meri usmerjena v raziskovanje zahodnoslovanskega
ali srednjeevropskega prostora. Tradicija primerjalnih vidikov iz 19. stoletja (slovanska vzajemnost, poljska
romantika ipd.) je v 20. stoletju, posebej v drugi polovici, oslabljena oz. prekinjena.
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definirajo v številnih sporih. Oblikuje se neka celota, ki je po definiciji heterogena, združuje
jo drugačnost od drugih, zlasti močnejših kolonialnih centrizmov.
V tem primeru po Ďurišinu (1972: 91) povzemamo le splošno opredelitev »virov nadnacionalne literature«: prva je pogojena z genetskimi kontakti različnih nacionalnih kultur,
drugo pa omogočajo tipološki kontakti, kjer gre za »povezavo oz. prepletanje raznolike
množice del s skupnimi politično-ekonomskimi pogoji časa, v katerih nastajajo in obstajajo,
in iz katerih se ustvarjajo primerljive vrednote« (Ďurišin 1972: 92). Pri naši razpravi, kot je
razvidno iz uvodnih poglavij, torej ne gre za iskanje genetskih podobnosti med slovensko in
slovaško literaturo, saj so med njima ohlapnejše povezave. Prav tako ne moremo govoriti o
neposrednem vplivu in odvisnosti, temveč se bomo osredotočili zgolj na tipološko povezave,
torej analogije, vzporednosti oz. razlike.48 Tako avtorjev koncept medliterarnih skupnosti oz.
centrizmov, torej skupnosti, ki jih druži geografska, administrativno-politična ali idejna
bližina (npr. slovanski, mediteranski, socialistični centrizmi) ne bo v ospredju. Naša
primerjava torej ne bo geneološka, temveč tipološka. V ospredju zanimanja bo vprašanje, kaj
se v dveh sorodnih literarnih sistemih v izbranem desetletju dogaja, še bolj konkretno, kakšen
svet prikazuje večgeneracijska kratka pripovedna proza v slovenskem in slovaškem prostoru.
Podobnosti so izoblikovane že eksplicitno, izoblikovane so namreč znotraj treh tematskih
okvirov, ki so v naslovu poimenovane kot tendence in so rezultat objektivnih danosti
(konteksta), razlike oz. razhajanja pa izhajajo iz individualnih poetik posameznih avtorjev in
njihovih besedil.
Naslovni izraz kratka pripovedna proza (KPP) ali njen sinonim kratka proza bo v našem
primeru uporabljen kot zbirni pojem za vse krajše epske vrste, predvsem novelo in kratko
zgodbo. Dvajseto stoletje je v slovenski in slovaški literaturi prineslo razcvet krajših vrst, ki
jih je težje definirati, zato je razumljiva tudi raznovrstnost pojavnih oblik. V mislih imamo
nečiste primerke vmesne vrste, kot so črtica, skica, momentka, noveleta, ipd. Pri naši
raziskavi, ki iz vrstnega razlikovanja ne želi izpeljevati teze in zato obravnava in upošteva vse
oblike kratke pripovedne proze, izhajamo iz prepričanja, da zaseda KPP posebno mesto tudi
konec tisočletja.

48

O neposrednem vplivu med slovensko in slovaško književnostjo ne moremo govoriti. Kljub geografski,
zgodovinski in jezikovni bližini sta se razvijali neodvisno druga od druge. Sicer pa so kulturni odnosi med tema
narodoma usodno pogojeni z družbenopolitično situacijo, »nestabilen čas se odraža tudi v dinamiki odnosov«
(Rozman 2000: 280), zadnjih dvajset let je v znamenju rasti in intenzivnosti odnosov tako na literarnem kot širše
kulturnem področju. O podobni situaciji na primeru sodobnega slovenskega in madžarskega romana piše Mladen
Pavičić (2009).
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Nedvomno je vrstna pripadnost neločljivo povezana z vsebinsko in formalno strukturo
literarnega besedila. Vrstno razmejevanje je postalo predmet številnih literarnih teorij, ki
izhajajo iz razvoja nacionalne oz. nadnacionalne književnosti. Angloameriška literarna teorija
se tako na primer zelo intenzivno ukvarja s celotnim razvojem short story, ki jo razume kot
zbirni pojem za vso kratko epiko; nemška literarna teorija, iz katere, mimogrede, že tradicionalno izhajajo tudi domala vse srednjeevropske (češka, slovaška, poljska, slovenska), pa
dosledno opisuje vrstno razlikovanje dveh osrednjih generičnih pojmov znotraj kratke proze,
in sicer novele in kratke zgodbe. Zato si oglejmo kratek povzetek definicijskih oblikovnih,
vsebinskih in zgodovinskih lastnosti in razlik estetsko najbolj dognanih znotraj kratke proze,
kot ju opisuje slovenska literarna veda na podlagi ameriških in nemških virov (Tomo Virk,
Alenka Žbogar, Aleksander Kustec, Gregor Kocijan).
Kratka zgodba, kot jo definira Aleksander Kustec (1999: 100), je književno delo v obsegu od
500 do 30.000 besed in se po obliki in vsebini razlikuje od drugih književnih vrst. Je
zgoščena, fragmentarna, eliptična in subjektivna. Začenja se sredi dogajanja (in medias res),
končuje odsekano, v ospredju je en dogodek, izsek iz življenja. Gradi na nepomembnih
dogodkih, majhnih in vsakdanjih življenjskih težavah. Kraj in čas dogajanja sta omejena,
pripovedni slog je epski. Pripovedovalec (najpogosteje prvoosebni) se karakterno in psihično
ne spreminja, večinoma pa med dogajanjem spozna nekaj novega o sebi. Bralec ni toliko
začuden nad spremembo, ki jo doživi književna oseba, temveč nad močjo trenutka spoznanja,
preobrata. Na videz nepomemben zaplet dobi usodne razsežnosti, ki jih bralec lahko samo
sluti, ker je konec odprt. Za začetnika kratke zgodbe velja ameriški pisatelj Edgard Alan Poe,
ki to vrsto sredi devetnajstega stoletja tudi definira. Iz ameriškega prostora se nato razširi v
evropski prostor in postane sčasoma ena najbolj branih književnih vrst.
Novela je bolj tradicionalna in zato jo je moč tudi precizneje definirati. Svoj izvor ima v
renesansi in ostaja skozi čas osrednja epska vrsta poleg romana. Po definiciji naj bi obsegala
nad 8.000 besed, torej med romanom in kratko zgodbo. Od slednje jo ločuje še postopen
začetek in zaokrožen konec, predvsem pa dramatičnost, hitra, presenetljiva in učinkovita
zaplet in razplet. Glavni lik je v noveli razmeroma podrobno predstavljen in karakteriziran,
dogajanje je zunanje motivirano in psihološko utemeljeno, pripovedovalec pa je avktorialni,
največkrat tretjeosebni. Gre torej za epsko, po notranjem slogu pa dramatično pripovedno
vrsta, ki izhaja iz stvarnega sveta.
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Za primerjavo si poglejmo, kako slovaška in češka literarna teorija razlikujeta pojem kratke
zgodbe in novele. Tudi za slovaške teoretike sta razločevalni lastnosti med novelo in kratko
zgodbo predvsem dolžina in struktura: Vlček (2006), Harpaň (1996) in Chaloupka (2001)
postavijo kratko zgodbo med novelo in črtico, izmed lastnosti pa izpostavljajo krajši obseg,
svobodni siže in jedrnato fabulo, manj izrazito dramatičnost in odprtost konca. Navajanje istih
parametrov pri definiranju posamezne literarne vrste je, kot že rečeno, posledica zgledovanja
po nemški literarni vedi že s konca šestdesetih let (Ruth J. Kilchenmann, Matias Martinez,
Michael Scheffel). Zanimiva je še oznaka Oskarja Čepaňa (2002): ta je novelo poimenoval
kot žanr sinekdohe, ki jo, za razliko od kategorije posameznega v kratki zgodbi in kategorije
splošnega v romanu, določa kategorija posebnega. Med posameznim in posebnim se torej
giblje tudi sodobna kratka proza. Jasno je, da kljub načelnemu teoretskemu vrstnemu
razlikovanju v praksi zasledimo predvsem vmesne, hibridne oblike, ki se izmikajo definicijam
in inovativno presegajo opisana merila, zato je uporaba zbirnega poimenovanja upravičena in
razumljiva.
Zakaj se zdijo kratki epski žanri primerni za prikaz tendenc v sodobni literaturi? Vrstna
zamejitev na kratko pripovedno prozo izhaja iz sledečih argumentov, ki dajejo težo in
smiselnost primerjavi:
a) številčnost in recepcija
Kratka zgodba in novela sta osrednji vrsti tako v slovenskem prostoru v osemdesetih in
devetdesetih letih (Tomo Virk, Mitja Čander) kot tudi na Slovaškem v devetdesetih letih
(Marta Součková, Zoltán Rédey).
b) generično bistvo
S kratko pripovedno prozo začenjajo vstopati v literaturo mladi avtorji, ustreza sodobnim
potrebam kot so revijalna objava, antologija, prevodi ipd., ima bogat kanon iz svetovne
književnosti (Anton P. Čehov, Franz Kafka, Ernest Hemingway, Jorge Luis Borges). Nasproti
epski širini kratki pripovedni žanri ponujajo ostrino videnja in zanimanje za stvari, ki niso
vidne na prvi pogled, je prostor vsakdanjega življenja, torej zapis individualne in enkratne
izkušnje (Zajac 1987: 252), obenem pa prikazuje necelovit, fragmentaren pogled na svet.
c) avtorji
Osrednja slovenska in slovaška pisateljska imena v devetdesetih letih – interpretacijsko
najbolj zanimivi, izdani, brani, obravnavani, prevedeni avtorji – so t. i. zgodbarji, torej avtorji,
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katerih osrednja vrsta je kratka zgodba ali novela. Avtorje bi sicer lahko razdelili na tiste, ki
so izrazito večvrstni,49 in sicer tiste, ki začnejo s kratkimi vrstami, nadaljujejo z romanom,
večina pa je takih, ki ostajajo zvesti in tudi estetsko najbolj prepričljivi v kratki pripovedni
prozi.
Prostorski, časovni in vrstni omejitvi sledijo natančnejši kriteriji, po katerih je narejen izbor
avtorjev in besedil za obravnavo, in sicer:
1. Čas: knjižne izdaje med letoma 1989 in 2000 (v nekaterih primerih so dela nastajala že v
sedemdesetih in osemdesetih letih, vendar so izšla po letu 1989 in tako vidno vplivala na
nadaljnji razvoj proze).
2. Vrsta: vsa kratka pripovedna proza, torej tako kratke zgodbe kot novele, kvalitativno gre za
besedila v obsegu od približno 500 besed (najkrajša kratka zgodba) do 20.000 besed
(najdaljša novela).
3. Reprezentativnost avtorjev v okviru kratke pripovedne proze: avtorji, ki so knjižno izdali
vsaj tri zbirke kratke proze, vendar ne nujno vse v omejenem časovnem okviru.
4. Generacijska raznolikost: zastopanost vseh generacij avtorjev:
- mlajša generacija avtorjev, rojenih okrog leta 1960, ki vstopijo v literaturo v osemdesetih ali
devetdesetih letih;
- srednja oz. starejša generacija (rojena po letu 1940), ki se uveljavi že v šestdesetih oz.
sedemdesetih letih in postane osrednja generacija po letu 1989.
5. Literarna kvaliteta besedil in odmevnost znotraj literarnega sistema (literarna kritika,
literarna veda, uredniška politika).

49

Če omenimo tri: Vinko Möderndorfer se posveča vsem literarnim zvrstem, piše romane, novele, kratke
zgodbe, poezijo, dramatiko, scenarije in režira. Pavel Vilikovský pa je pisec predvsem kratkih zgodb in novel,
piše pa tudi romane, eseje in feljtone. Prav tako je Drago Jančar romanopisec, novelist, zgodbar, dramatik in
esejist.
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Na podlagi navedenih kriterijev so bili izbrani naslednji avtorji in njihove zbirke:
Vladmír Balla: Leptokaria (1996), Gravidita (2000)
Andrej Blatnik: Menjave kož (1990), Zakon želje (2000)
Dušan Dušek: Pešo do neba (2000)
Franjo Frančič: Rosa (1990), Istra, gea mea (1993), Male vojne (1994) in Shizo (1998)
Drago Jančar: Pogled angela (1992), Augsburg in druge resnične zgodbe (1994), Prikazen z
Rovenske (1998)
Jana Juráňová: Utrpenie starého kocúra (2000)
Andrej Morovič: Padalci (1991), Potapljači (1992)
Vinko Möderndorfer: Nekatere ljubezni (1997), Total (2000)
Václav Pankovčín: Asi so neprišiel len tak (1992), Marakéš (1994)
Peter Pišťanek: Mladý Dônč (1993), Sekerou a nožom (1998, skupaj z Dušanom Taragelom)
Jani Virk: Vrata in druge zgodbe (1991), Moški nad prepadom (1994), Pogled na Tycho
Brahe (1998)
Pavel Vilikovský: Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch (1989), Krutý strojvodca (1996)

Kot vsak izbor je tudi ta kljub postavljenim kriterijem podvržen lastnim preferencam,
navdušenju nad določenimi temami ali načini pripovedovanja ali prikazovanem svetu. Izstopa
majhen delež ženskih avtoric, med dvanajstimi prozaisti je v izbor vključena samo ena
avtorica iz Slovaške. Po tehtnem premisleku in ponovnih branjih lahko sklenemo, da so med
letoma 1989 in 2000 slovensko kratko prozo sicer zaznamovale Maja Novak, Silvija
Borovnik, Lidija Gačnik Gombač idr., vendar jih nismo mogli uvrstiti v izbor, ker besedila
niso sovpadala z izpostavljenimi skupnimi tematskimi tendencami. Slika bi bila drugačna in
popolnejša, če bi obravnavano časovno obdobje podaljšali še na leta po 2000; takrat se
namreč situacija na Slovenskem spremeni. Mojca Kumerdej, Polona Glavan, Lili Potpara,
Suzana Tratnik, Barbara Simoniti so avtorice, katerih literarna besedila so izrazito
zaznamovala podobo slovenske književnosti v začetku tisočletja. Njihove zgodbe izstopajo s
temami vsakdanjega življenja, bivanjskih vprašanj ter iskanja družbene, nacionalne, spolne
identitete. Tudi slovaške avtorice izraziteje zaznamujejo podobo slovaške književnosti šele po
letu 2000, sem nedvomno sodijo Uršula Kovalyk, Jana Beňová, Jana Bodnárová, Monika
Kompaniková, Veronika Šikulová, Daniela Kapitaňová idr.

60

Na podlagi prepoznavnih skupnih lastnosti in prevladujoče tematike so se izoblikovale tri
perspektive opazovanja slovenske in slovaške kratke pripovedne proze. To so družbeno in
zasebno, podobe prostora ter kategorija subjekta. Ob teh tematskih sklopih so se pokazale
podobne ali raznolike upodobitve istih problemov. Vsi primeri pa pravzaprav kažejo, da se v
literarnih besedilih prepleta zgodovinska izkušnja prostora in osebna izkušnja avtorja. Iz
izrazito individualnih poetik smo poskusili s pomočjo izbranih avtorjev in besedil
poimenovati izstopajoče tendence slovenske in slovaške kratke proze v tem obodobju. Prvo
interpretacijsko poglavje se posveča vprašanju, v kolikšni meri se literatura odziva na
družbene spremembe in jih reflektira, ter pričakovani prevladujoči tematizaciji zasebnosti. To
je povezano tudi s temo identitete ter vprašanjem o vlogi zgodovine. V tem poglavju bodo
obravnavani avtorji Andrej Blatnik, Vinko Möderndorfer, Drago Jančar in Pavel Vilikovský.
V drugem poglavju bodo v ospredju upodobitve prostorov, kjer je mestna ali celo
kozmopolitska življenjska izkušnja sopostavljena z življenjem na vasi ali v malem mestu.
Zanimalo nas bo predvsem, v kolikšni meri prostori vplivajo na protagoniste, zakaj izstopajo
iz njih in kje, če sploh, se počutijo doma. Najbolj relevantna za to obravnavo se je izkazala
literatura Andreja Moroviča, Franja Frančiča, Petra Pišťanka, Dušan Duška in Václava
Pankovčína. V poglavju kategorija subjekta bodo obravnavani različni tipi literarnih likov,
odnosi, v katere vstopajo ter njihove omejitve. Tu bodo interpretirana dela avtorjev Janija
Virka, Vladimírja Balle, Jane Juráňove in Pavla Vilikovskega.
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3.2 Družbeno – zasebno
Mojbog, kako sovražim zgodovino, ta življenjepis človeštva!
Pavel Vilikovský
Debeljakova misel o »nenehni refleksiji potopljenih monarhij in razkrajajočih se totalitarnih
režimov v vzhodni Evropi, ki nam je v resnici /.../ ponujala več zgodovine, kakor smo jo bili
spodobni učinkovito prebaviti« (Debeljak 2002: 55), usmerja pričujočo razpravo v smeri
preučevanja, koliko in na kakšen način k tej refleksiji prispevata slovaška in slovenska
literarura v devetdesetih letih.
Prvo interpretacijsko poglavje se tako ustavlja ob vprašanju, na kakšen način literarna
besedila odsevajo nove kulturno-civilizacijske razmere po letu 1989. Predpostavljamo, da se
nov družbeni kontekst odraža posredno, fragmentarno, zadržano, vsekakor neprogramsko. Če
govorimo na eni strani o odmiku od velikih družbenih tem v svet vsakdanjosti, intime in
individualizma (s tem v zvezi je tudi velik delež kratke proze), pa je na drugi strani tudi zelo
očitno soočanje z realnim svetom družbenih sprememb. Takšne teme so denimo iskanje
identitete, izpostavljanje razlik med preteklostjo in sedanjostjo, kritična ali ironična
rekonstrukcija zgodovine, sprememba ideologije pri posamezniku ali moralna vprašanja v
sodobnem svetu. Razpetost med družbenim, ki lahko pomeni zunanjo, globalno, nacionalno,
regionalno ali družinsko oz. partnersko pripadnost, in zasebnim se razrešuje na nivoju
protagonista, ki je osrednja točka kratke pripovedne proze.
Češki disidentski pisatelj Jiří Kratochvil (1995: 84) je v svojih esejih z začetka devetdesetih
let opisal situacijo v češki literaturi kot kaotično, pri čemer kaos ni zmeda in nered, pač pa
predvsem začetek in prostor, kjer se lahko začne nekaj novega. »Po dolgem času postane
literatura svobodna, rešena vseh družbenih obveznosti in nacionalnih pričakovanj, obenem pa
ima svojo generacijo, ki se obrača na literarno tradicijo šestdesetih let, tako priznano (uradno
priznano) kot tisto drugo. To je literatura, ki z užitkom prezira vse ideologije, poslanstva,
služenje narodu ali komurkoli drugemu.« Nekateri avtorji se zavestno (ali celo programsko)
vračajo k umetniški literaturi (vse do »estetske brutalnosti«), hkrati pa ustvarjajo nekakšen
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individualni literarni mit, ki zamenjuje pred tem prevladujoče kolektivne mite. To je
literatura, ki se čisto religiozno obrača k literarni igrivosti, se zateka v literarne metaprostore
in njene mistifikacijske podobe, ki je netočno označena za postmodernistično in pomeni živi
tok (ibid.).
Z našega zornega kota je zanimiva predvsem Kratochvilova misel o razmerju med literaturo
in politiko. Čeprav politika in pisatelj ne gresta več z roko v roki, pa politika kot zgodba o
odnosu človeka do vladanja in moči ostaja adekvatna ali celo eksistencialna tema literature še
danes. Takšno je na primer prikazovanje političnih mehanizmov in analogija z erotičnimi
mehanizmi, ki so prvinski, osnovni, arhetipski. Te teme torej lahko opisujejo premike in
spremembe destruktivnih sil v človeku (ibid.: 86). Tako kljub odmiku od kolektivnega odnos
do družbenega ni zanemarljiv.
Odnos literature do resničnosti se razrešuje že od antike. Od literature se je predvsem
zahtevalo, da je verjetna in sovpada z realnostjo, njenimi okviri, odnosi, osebami ipd.
Posnemanje danes ni več edina, sploh pa ne osrednja naloga, ki jo predpisujemo literaturi.
Danes beremo predvsem z vidika sposobnosti literature, da iz realnosti ujame nekaj
bistvenega. Na primer, da preko opisa zapletenih medčloveških odnosov pomaga k
razumevanju velikokrat paradoksnih in nedojemljivih življenjskih situacij (Režna 2008: 93).
Pričakujemo, da literarno delo ponuja avtorsko, samosvoje videnje realnosti. To je lahko
drugačnost v evidentiranju sveta in sebe v njem ali pa enakost, ujemanje z našim pogledom in
notranjim doživljanjem.
Prednost proze, ki izhaja iz njenih imanentnih formalnih in vrstnih lastnosti, je, da v nasprotju
s poezijo ponuja možnost spremljanja in refleksije »tematizirane resničnosti z bolj
podrobnega referenčnega vidika in na večji površini« (Rédey 2007: 33). Zato je proza, zlasti
obsežnejše vrste, sposobna podati celovito, skoraj panoramsko izkušnjo družbenega stanja
določenega časa. Kljub temu pa v sodobni literarni ustvarjalnosti ne moremo pričakovati
tradicionalnega, celostnega pogleda. Omenjeni slovaški literarni raziskovalec v luči kulturnocivilizacijskih sprememb preučuje slovaško prozo zadnjih dvajsetih let in prepoznava različne
stopnje in pripovedne postopke družbene refleksije. O relevantnosti vprašanja, koliko
literatura odseva politične spremembe, se na podlagi sodobnega slovenskega romana sprašuje
tudi Alojzija Zupan Sosič (2006: 22–24). Ugotavlja inovativno občutljivost na politične
preobrate, ki se kažejo v posebni žanrski izbiri. Izstopajoča žanra sta antiutopični roman
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(npr. osamosvojitvena zgodba, posodobljena s paraboličnimi, grotesknimi, satiričnimi in celo
pravljičnimi prvinami) ter roman pokrajinske fantastike, kar avtorica razume kot »remitizacijo
in obnavljanje regionalne eksotičnosti slovenskega obrobja kot željo po ozaveščenosti mlade
državnosti« (ibid.). Znotraj interpretacije kratke pripovedne proze so temu vidiku blizu
razprave Irene Novak Popov o stereotipih in rekonstrukciji prostora.
Ker se bomo v nadaljevanju spraševali o identiteti kot družbenem in subjektivnem dejstvu, si
pobližje poglejmo, kako ta fenomen razlagajo sociološke študije. Posameznik je zmeraj vpet v
mrežo raznovrstnih družbenih odnosov, kjer z večjim ali manjšim poudarjanjem nosi v sebi
več skupinskih identifikacij. Družba oz. skupnost po eni strani posamezniku zagotavlja
identiteto, po drugi strani pa to zahteva njegovo sprejemanje pravic in dolžnosti do skupnosti
(Južnič 1993: 141). V sodobnih, individualnih družbah sta s politično in ekonomsko
osvobojenimi posamezniki vzpostavitev in proces identifikacije bolj kompleksna. Pod vprašaj
je postavljena avtonomija, samoumevnost in samoniklost identitet, kot so religija, narod,
jezik, družbeni razred, poklic, spol. Nestabilen položaj identitete (in neproduktivnost
pretiranega poudarjanja značilnosti in lastnosti določene identitete) se kaže predvsem pri
vprašanju spolne identitete, ki predstavlja identiteto sploh (Praprotnik 1999: 149). V nadaljnji
analizi sodobne kratke proze se bomo posvetili nestabilni, spreminjajoči se identiteti in
spraševanju obstoja le-te.
Relevantnost te teme pod vprašaj postavlja Jan Štrasser (2003: 64), ko govori o posledicah
fluidnosti identitet: »Identiteta je v zadnjem času postala kultni pojem, vprašanje, kaj sem, in
ne, kaj želim postati. Ne znam definirati svoje identitete, mislim, da je to nekaj, od česar se ne
da odmakniti in racionalno analizirati. Človek ni iz nekega trdnega materiala in se spreminja
glede na situacijo, v kateri se nahaja, glede na odnose, v katere vstopa. Identiteta je verjetno
nekaj, kar pulzira, se trese, maje, kar se rahlo spreminja in modificira.«
Naslednje vprašanje znotraj tega kompleksa je, do kakšne mere je literatura v sodobni
civilizaciji, ki jo opredeljujejo ne samo kapitalizem, odprtost trga in državnih mej, temveč
predvsem informacijske tehnologije, globalno mišljenje, napredek, produktivnost, ekološko
zavedanje ipd., še lahko nacionalno specifična oz. univerzalna. V tendenci prepoznavnosti –
literatura je ne nazadnje tudi blago, ki se prodaja v trgovini (Vilikovský 2008: 90) – je
pomembno tudi stališče avtorja samega. Ta želi s svojimi besedili nagovarjati čim širši krog
bralcev na eni strani, hkrati pa se izmakniti temu, da si etiketiran kot pripadnik določene
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nacije ali širše regije. Pri upodabljanju sveta je zaznan univerzalistični kod, tj. odmik od
nacionalnospecifičnih tem, travm, mitov (Andrej Blatnik), obenem pa je pričakovana
posredna ali distancirana tematizacija družbenih tem, ki so značilne za posamezni prostor. Pri
Dragu Jančarju je to zgodovinska determiniziranost posameznika in vloga zgodovinskega
spomina, Pavel Vilikovský pa v posmehovanju iz srednjeevropske identitete govori o človeku
kot omejenem izvrševalcu usode ali večnem izpraševalcu smisla. Pri večini avtorjev je opazna
tendenca izpeljati zgodbo na univerzalnejšo raven bodisi iz svoje osebne, nacionalne,
nadnacionalne življenjske izkušnje ali identitete.
V luči iskanja identitet predstavlja ključno vlogo tudi zgodovina, ki se je z različnimi
narativnimi postopki lotevajo tako starejši kot mlajši avtorji. O vlogi zgodovinske refleksije je
razmišljal Milan Šimečka v svoji odmevni razpravi O veľkých a malých dějinách (1992).
Razvil je koncept t. i. male zgodovine (zgodovina osebnega pričevanja) in velike zgodovine,
ter poudaril, da nam zavedanje posebnosti obeh lahko omogoča lažje razumevanje procesov,
prelomnic in njihov posledic v vsakdanjem življenju. Poznavanje velike zgodovine, ki jo
Šimečka razume kot »determinacijo človeka z družbenim in političnim sistemom«, nam šele
skupaj z malo, osebno zgodovino človeka, ta združuje v sebi »ambicije, željo po spoštovanju,
strah pred prihodnostjo, zavist, upanje in poslušnost« (1992: 6), omogoča bolj trden, širši
pogled v preteklost.
V zvezi s tem se najprej pojavlja vprašanje, kakšna je v literarnih besedilih vloga zgodovine,
ki preko tematizacije zgodovinskega spomina omogoča refleksijo preteklosti ter v kolikšni
meri posameznika zaznamuje čas. S tem povezano je tudi, katere pripovedne postopke
izbirajo avtorji oz. na kakšen način se prepleta faktografski in fikcijski svet ter ne nazadnje
kje v obravnavi preteklosti je prisotna empatija in kje ironična distanca.
Glede na to, da je ta interpretacijski del disertacije problemsko široko zastavljen, je bil težji
tudi izbor relevantnih avtorjev. Poskušali smo predstaviti generacijsko, nazorsko in
poetološko raznolika literarna besedila, obenem pa upoštevati predvideno tendenco oz. vidno
razliko med obema književnostima, ki se kaže v različni stopnji refleksije družbenocivilizacijskih sprememb.50 Na Slovaškem lahko v literarni ustvarjalnosti konec osemdesetih
let opazimo karikirano, parodično distanco do družbenih tem, ki je zelo izrazita pri mladi
50

Tukaj ne bodo obravnavani zunajliterarni dejavniki, kot so razmere na literarnem trgu, prevrednotenje kanona
in zapoznela izdaja knjig. Več o tem glej poglavje 2.2.
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generaciji. Ta se vzpostavlja ob pop kulturi, živi tik ob meji med vzhodom in zahodom in že
iz mladosti izkuša dva nasprotujoča si in nerazumljiva sveta, ki si jih razlaga po svoje. Ta
literatura res eksplicitno odraža paradokse družbenih sistemov, izpostavlja vsakdanje situacije
in ravnanje ljudi ob preobratih. Tako na primer kaže družbene rane, kjer socializem zamenjata
katolištvo in nacionalna ideja, opozarja na ideološkost šolstva, predvsem pa omejenost ali
pragmtičnost posameznikov. O soočanju z novimi idelogijami pišeta na primer Marek Vadas
in Eman Erdélyi (Univerzita, 1996) in Oliver Bakoš (Katedra paupológie, 2001), tako da
preko lika naivne in povzpetne profesorice razgaljata šibkost oz. pragmatičnost človeka v
negotovem času. Kompleksna refleksija se kaže v žanru parodije zgodovinopisja, kjer gre za
posmeh novi oblasti, ki se v ničemer ne razlikuje od prejšnje.51 Izrazita tendenca je parodična
obdelava kritičnega in socialističnega realizma v delih Petra Pišťanka, Igorja Otčenáša in
Dušana Taragela. Ti avtorji že konec osemdesetih let kažejo na absurdnost in izpraznjenost
mestnega in vaškega življenja na Slovaškem skozi celo 20. stoletje. Omeniti velja še v času
nastanka provokativno prozo Martina Kasarde ((azda) Posledná večera, 1991), kjer avtor s
pomočjo bibličnih motivov razgalja novo politično elito.52 Pri starejših avtorjih (Ján
Johanides, Pavel Vilikovský, Stanislav Rakus) je opaziti empatično, osebno doživeto izkušnjo
preteklosti, ki je trpka, podana tradicionalno ali naratološko bolj zapleteno.
Izrazit del mlade generacije prozaistov na Slovaškem pa je povezan s t. i. pozo ekstremne
osamljenosti, ki izhaja iz »skrajne človeške utesnjenosti in zavezanosti obrobju in zavesti o
marginalnosti literature« (Zajac 2001: 86). Tomáš Horváth in Vladimír Balla (pa tudi Ján
Litvák in Ivan Kolenič) so avtorji, ki zavračajo kakršnokoli obravnavo družbenih tem. Zanje
je literatura način izolacije, ta se lahko uresničuje kot umik v svet literarnega besedila s
postopki samonanašalnosti in medbesedilnosti ali pa kot umik v prostor, kjer obstaja samo
subjekt sam.
Tudi pri slovenski literarni ustvarjalnosti je znotraj tega opaziti vprašanja o pestrosti nazorov
in poetik. Prepoznamo lahko vsaj tri tendence: prva je težnja po univerzalnosti, torej ne tipični
51

Igor Otčenáš napiše fiktivno zgodovino Slovaške z naslovom Keby ... : rychlé dejiny buducnosti Slovenska (Če
bi ...: hitra zgodovina prihodnosti Slovaške, 1998). V njej na podlagi izmišljene zgodovine Slovaške po drugi
svetovni vojni po zmagi fašizma parodira ideološko motiviran jezik zgodovinopisja in kaže na relativnost
zgodovine. Obenem gre za persiflažo kontroverzne zgodovinopisne knjige Dejiny Slovenska a Slovakov (1995)
(Galis 2005: 423).
52
Bolj kot kratka zgodba sama, ki je izšla revijalno v Kultúrnem životu, je simptomatična neslutena reakcija ob
izidu. Takratni podpredsednik slovaškega parlamenta je namreč s skupino poslancev podal predlog za kazensko
ovadbo avtorja zaradi sramotenja rase, naroda in verskega prepričanja. Situacija se je razpletla v prid avtorja,
revija pa v naslednjem letu ni dobila državne finančne podpore in je prenehala izhajati.
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slovenski izkušnji, temveč splošni, globalni (Andrej Blatnik);53 drugo bi lahko opisali kot
eksplicitno refleksijo polpretekle zgodovine in sodobnega, poosamosvojitvenega časa, spet
skozi majhno zgodbo posameznika (Vinko Möderndorfer). Tretja tendenca z največjo mero
abstraktnosti človeka izpostavlja v njegovi ranljivi podobi, vrženega v igro usode in
zgodovine (Drago Jančar).
Prav na tem mestu je prepoznavna stična točka med obema kulturama: literarna besedila Pavla
Vilikovskega in Draga Jančarja druži »angažirana« in negotova drža, ki razkriva absurdnost
konkretne družbene realnosti in individualne umeščenosti človeka v večje kolektivne
skupnosti. Preko motivov nedojemljive, muhaste usode, majhnosti in nepomembnosti
posameznika ter cikličnosti dogodkov prevprašujeta položaj človeka v svetu ne glede na
prostor in čas. Če se Jančar ustavlja pri zgodovinski dimenziji, pa Vilikovskega privlači
predvsem notranjost, psihologija človeka, kjer išče vzroke za negotovost, slabosti, ranljivosti.
Dela teh avtorjev, predstavnikov danes že starejše generacije, so ravno z vidika družbenega –
zasebnega najbolj vzemirljiva in znotraj obeh nacionalnih književnosti najbolj prepoznavna.
Obravnava pojavnosti in pestrosti družbene refleksije znotraj sodobne proze se kaže kot
relevantna in produktivna; ponuja širši uvid in razumevanje literature in njene vloge znotraj
dveh sorodnih kultur.
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Primerjaj tudi študijo Nadežde Starikove (2006: 261–266), v kateri avtorica ugotavlja identiteto junakov v
slovenski kratki prozi od zunaj, kakor se kaže tujemu (ruskemu) bralcu. Njeni izsledki so pomenljivi in
sovpadajo z našo tezo. Ugotavlja namreč, da ta literatura odraža poskus nove identifikacije v regionalnem,
evropskem in svetovnem prostoru, znotraj katerega se Slovenec počuti »hkrati kot svetovljan in kot rojak iz
določenega kraja, ki govori svoj jezik in ima lasten zgodovinski spomin.«
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3.2.1 Andrej Blatnik

Andrej Blatnik (1963) izhaja iz generacije ustvarjalcev, ki se v osemdesetih letih združujejo
okrog revije Literatura (med njimi Aleš Debeljak, Tomo Virk, Igor Zabel idr.) in z
navdušenjem prinašajo v slovenski prostor sočasno ameriško oz. svetovno književnost,
predvsem postmodernistično. Začetek Blatnikove literarne ustvarjalnosti sega v zgodnja
osemdeseta leta. Takrat je izdal prvenec Šopki za Adama venijo (1983), ki predstavlja vez
med modernizmom in postmodernizmom. V naslednjih delih, postmodernističnem romanu
Plamenice in solze (1987) ter zbirki kratke proze Biografije brezimenih (1989), se ukvarja z
metafikcijskim in medbesedilnim preigravanjem. V devetdesetih letih se od postmodernističnih pristopov umakne v t. i. minimalistično poetiko: z vzpostavitvijo konkretnega sveta
se vrača k majhnim resnicam in eksistencialnim problemom posameznika. Njegove prejšnje
vzornike (Jorge Luis Borges, John Barth, Donald Barthelme, Robert Coover) zamenja
ameriški minimalist Raymond Carver. Sicer pa Blatnik ni samo pisatelj, temveč se posveča
književnosti tudi poklicno vsaj na štirih področjih. In sicer kot urednik predvsem prevodnega
leposlovja pri najvidnejši slovenski založbi, kot prevajalec ameriške književnosti, nadalje kot
učitelj kreativnega pisanja in kot znanstveni raziskovalec in profesor s področja založništva in
književnega trga. Njegova bibliografija tako izkazuje široko, a med seboj povezano
leposlovno, raziskovalno in uredniško delo.
3.2.1.1
Blatnik je mojster kratke zgodbe, v strukturnem in idejnem smislu, obenem pa zna zgodbe
spretno povezati tudi v koherentne zbirke.54 Takšna je tudi zbirka Menjave kož (1990), ki jo
lahko interpretacijsko povežemo z Zakonom želje (2000) zaradi kontinuitete motivov, vloge
subjekta ter minimalistične poetike. 55 V omenjenih dveh zbirkah razmerje med družbenim in
54

V strukturnem smislu ima njegova kratka zgodba v devetdesetih letih klasično carversko podobo: prvoosebni
pripovedovalec, izpostavljena vloga eliptičnega dialoga in zamolkov, implicitni pripetljaj in odprti konec, ki ne
razreši kriznega položaja, ampak ga pusti nerazrešenega.
55
Vsaka od omenjenih zbirk vsebuje šestnajst kratkih zgodb. Poleg tega imajo nekatere zgodbe iz prve zbirke
tematsko-motivno vzporednico v drugi: npr. Dan, ko je umrl Tito – Dan osamosvojitve, Materin glas –
Električna kitara, Vlažne stene – Še dobro, Izak – Tanka rdeča črta. Sicer pa so kratke in nastajajo nepretrgoma,
kontinuirano: v zbirki Menjave kož so zbrane zgodbe, nastale med letoma 1984 in 1990, v zbirki Zakon želje pa
nastale od l. 1991 do 2000, časovno torej pokrivajo dve desetletji.
V nadaljevanju so ob navedkih uporabjlene oznake: Menjave kož – MK, Zakon želje – ZŽ.
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zasebnim govori v prid slednjemu: zaznamo lahko obračanje k majhnim, intimnim temam in
problemom. »To obračanje pravzaprav ni vračanje starih tem«, temveč pomeni »vnovično –
čeprav previdno – vzpostavljanje konkretnega (torej: ne zgolj fiktivnega) sveta z njegovimi
majhnimi resnicami in eksistencialnimi problemi posameznika, ki jih seveda ne smemo
zamenjevati s tradicionalnimi, velikimi metafizičnimi temami« (Virk 1998: 317). Dramatične
preobrate, ki bi jih tradicionalno pričakovali, na primer pri prešuštvu, nadomesti samo
pogovor, ki je nadomestek za dramo in značilno znamenje človekove metafizične nebogljenosti (ibid.). Andreja Jezernik (2005: 67–71) prav te tendence na podlagi ameriških razprav
(Miriam Marty Clark, Günter Leypoldt) prepoznava kot tipično minimalistične. Natančneje
jih opredeli takole: zgodbe prežema posebno razpoloženje (zadržanost, nedorečenost, občutek
odtujenosti, nelagodje), ki se kaže na strukturnem, tematsko-motivnem, narativnem nivoju.
Na videz gre za pisanja običajnih, vsakodnevnih motivov iz življenja, karakterizacija je
implicitna, osrednjo vlogo pa ima dialog, ki je izostren, eliptičen, poln premolkov in
napačnega razumevanja. Pravega dogodka ni, struktura je fragmentarna, začetek in konec sta
odprta, nepričakovana razrešitev je samo nakazana ali ironizirana (epifanični trenutki).
Dilemo o odsotnosti razrešitve ali globljega sporočila minimalistične proze presega zavestna
avtorska odpoved namenu, da na klasičen način opiše stisko sodobnega človeka, njegove
omejitve pri razumevanju življenja in tistega, kar ga presega. Namesto jasnih rešitev in formul
ta proza ponuja na videz skope opise in pričakuje od bralca, da se bo znal zazreti onstran
očitne zgodbe (ibid.: 76).
Pri interpretaciji Blatnikovih kratkih zgodb bomo na podlagi teh spoznanj opazovali odnos
med zunajliterarno izkušnjo in upodobitvijo le-te v literarnem besedilu predvsem z vidika
zasebnega, navidezno avtentičnega doživljanja sveta in ustvarjanja specifične atmosfere in
razpoloženja.
3.2.1.2
Odnos med moškim in žensko – temeljna zgodba obeh obravnavanih zbirk – je problematiziran in ostaja nerazrešen. Ljubezen je prikazana v vsakdanjih situacijah naveličanosti,
prevar, nerazumevanja, nezmožnosti pogovora ali ustaljenega sobivanja. Razmerja so
nerazrešljiva: moški in ženska govorita drug mimo drugega in ostajata kljub bližini vsak na
svoji strani. V zgodbah Vlažne stene, Še dobro, Praske na hrbtu, Pankrti igrajo ljubezenske
pesmi, posredno pa še v zgodbah O čem govoriva in Bližje se pojavlja varanje, ki predstavlja
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poskus ubežati pred načetim odnosom, čisto vsakdanjo reč, preizkus samega sebe ali
avanturo, ki izhaja iz strahu pred minljivostjo.56
Carverjevsko navdahnjena zgodba O čem govoriva, ki izstopa po svoji dolžini, odpira osrednji
avtorjevi temi, to je odnos med moškim in žensko ter komuniciranje. Z drugimi besedami:
dialog, pripovedovanje zgodb in razpravljanje o pisanju so osrednje in obenem nerazrešljive
težave literarnih likov. Zgodba je pravzaprav obrobna: poročen moški, pisatelj, se v
odsotnosti žene zbliža z žensko, ki se, kot se kasneje izkaže, ukvarja s telefonskim
poslušanjem in zapisovanjem zgodb drugih. Razplet sicer ni predvidljiv, je pa programski,
vizionarski: kljub vedenju vsak svojo ljubezensko avanturo (če je to sploh bila) zamolčita in
začneta znova. Odnos poročnega para bi lahko opisali kot ustaljen, prilagodljiv, toleranten,
demokratičen, pri čemer sta oba samostojna, ranljiva, negotova in željna novih izkušenj. Njun
odnos je torej soliden in ni zakrnel. Obstaja možnost, ideja, da bi uživala drug ob drugem, ni
pa nujno, da se uresniči.
Od vseh dni, za katere mi je napovedovala svoj pohod po kucljih, je izbrala prav tistega, ko bi se
lahko najboljše imela skupaj, sem pomislil. A priznati sem si moral, da bi tako mislil tudi, če bi
si izbrala katerikoli drug dan. (ZŽ: 21, poud. Š. S. Š.)

Protagonistov odnos do ljubice je podan preko njunih dialogov, polnih premolkov, zadržkov,
navideznih ali zavestnih nerazumevanj in monologov, preko katerih se kaže velika mera
samoopazovanja ali refleksije junaka. Akcijo zamenja govor in govorjenje o govorjenju; ne
poljubljanje, ampak pogovor o poljubljanju, ne erotični telefon, ampak telefonske usluge
poslušanja zgodb. Liki so lahko odkriti samo pred neznanci, samo anonimnost jim omogoča,
da snamejo masko in se ne pretvarjajo več. Že pogled junaka samega nase opozarja na
distancirano, samoironično držo, ki je samo na videz samozavesten. To je intelektualec, ki se
zaveda svojih sposobnosti in omejitev.
Motiv govorjenja in nasproti temu poslušanja, ki deluje na nekaterih mestih terapevtsko (O
čem govoriva) ali kot literarni program (Pravzaprav), se zdi simptomatičen za razumevanje
obeh zbirk. Govor je najprej osrednji dogodek in zamenja akcijo v klasičnem smislu, obenem
pa je govorjenje in poslušanje tudi tema. Z govorom je namreč ustvarjeno posebno
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Žena se takole opravičuje možu, bolje rečeno zagovarja pravico do varanja: »Saj veš, življenje je v resnici
nekakšna opereta. Kaj bi se pretvarjali, vsi se trudimo, da ne bi minilo, še preden bi sploh opazili« (ZŽ 166).
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razpoloženje, ki temelji na pristnem oblikovanju dialogov, nedokončanih ali neizrečenih misli
in molkov.
V središču zgodbe Pravzaprav sta dolgoletna zakonca, ki imata težave s komunikacijo.
Vsakdanji dialog med možem in ženo se prepleta s pisanjem: mož – pisatelj namreč ves čas
zapisuje njune pogovore, kot bi jih snemal, in s tem podvaja resničnost. Pri vzpostavljanju
dialoga ima nekdo od njiju nadrejeno funkcijo in s tem ne vodi samo pogovora, ampak tudi
misli drugega. Bolj kot govorjenje samo je izpostavljeno (ne)poslušanje drugega in
kontroliranje lastnih predpostavk. Zelo ekspliciten je naslednji dialog zakoncev kot avtentični
prikaz atmosfere nelagodja:
Mislil si, da bom znala bolje skrbeti za denar. Da ti ne bo treba jemati vsakovrstnega dela za
zaslužek.
Ne, rečem, nisem mislil.
Mislil si, nadaljuje, da bolje kuham. Da ti ne bo treba znova in znova pritresati soli h krompirju
/.../
Ne, rečem, zdaj še tišje, nisem mislil.
Mislil si, nadaljuje, da bom vedela, kako in kaj, kadar odpove ventil pri pipi /.../
Ne, zašepetam, nisem mislil.
Mislil si, reče nazadnje, da boš lahko v miru delal za svojim ekranom in se ukvarjal s svojimi
stvarmi, jaz pa bom skrbela za vse ostalo. To si mislil.
Ničesar ne rečem. Molčim. (MK: 95)

Na drugem nivoju je to zgodba o pisanju in pripovedovanju zgodb kot načinu razumevanja
sveta. Barthova misel o »smrti avtorja in o tem, da nič ni resnično, vse je izmišljeno«, je
spretno vpletena v zgodbo in problematizira veliko zgodbo in velikega junaka tako v realnem
kot izmišljenem svetu. Ženina želja »nočem biti izmišljena /…/ rada bi živela, resnično
živela« (MK 96), medtem ko mož navidez (vsaj zanjo) prepisuje njeno življenje v literaturo,
je sicer njeno iskreno hrepenenje, še bolj pa čista iluzija. Subjektovo pisanje (lik pisatelja)
lahko razumemo kot pomoč pri samorefleksiji ali kot terapevtsko vlogo pisanja. V ozadju je
videti metabesedilni postopek, kjer avtor komentira svojo minimalistično poetiko. Zavedanje
omejenosti komunikacije, trenutnega stanja je subjekt sposoben še ironizirati:
»Ji boš povedal?«
»Kaj?«
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»No, kaj je bilo danes.«
»Seveda,« sem rekel. »Seveda ji bom povedal. Midva si vse poveva.«
Kako dobro je zvenelo. Kar čudovito. Le da sem nekaj zamolčal. Le da nekako nisem omenil,
da se nikoli nič ne sprašujeva. (ZŽ: 39)

Avtorjev namen vzpostaviti pristne prizore, vzete iz življenja s pomočjo dialoških struktur, je
dosežen. To se kaže predvsem na strukturi besedila, tvorbi dialogov, zamolkov, plastičnem
prikazovanju situacij, mučni atmosferi. Umik od mimetičnosti ali večja stopnja stilizacije je
vidna pri nekaterih skorajda programskih zaključkih (Površje, O čem govoriva) ali dialoških
replikah, še bolj pa pri zavestnem vzpostavljanju distance preko ironične geste (maske
subjekta, ki nam ne pusti priti bližje, pod kožo) in preko groteske in samoironije. Subjekt je
na videz še vedno samozavesten, znotraj pa ranjen in negotov. V Menjavah kož je bolj
sproščen, igriv, v Zakonu želje pa dosti bolj zaostruje ironijo.
3.2.1.3
Družbena razsežnost kot tematizacija odnosa med svetom in subjektom je očitna v dveh
primerih, ki sta med sabo medbesedilno povezana. Vprašanje vloge posameznika pri
spreminjanju družbe je v zgodbi Izak podana takole: Izak se skuša rešiti iz vlaka, ki pelje v
taborišče smrti, a z njega mu uspe skočiti šele, ko ta že prispe na cilj. Tik preden oficir sproži
pištolo, namerjeno v njegovo glavo, je njegova poslednja misel: »Če ne moreš spremeniti
usode večine, jo moraš deliti.« Isti stavek o usodi je položen v usta Hunterjevi prevajalki iz
zgodbe Tanka rdeča črta. Turist Hunter, ki pride v afriško vasico, da bi našel Brezimenega,57
postane izbrana žrtev vaškega rituala za priklic dežja po dolgotrajni suši. Svoje življenje
žrtvuje za množico in s tem spremeni usodo večine. Ta žrtev je bila potrebna za vzpostavitev
tega novega stanja, ko na koncu vsi občutijo kaplje dežja. Vendar Hunterjeva odločitev ni
zavestno žrtvovanje posameznika za skupnost, temveč ta sovpada z njegovim odkritjem
iskanega Brezimenega, torej smisla, usode ali božjega. Pred »družbenim angažmajem« je
torej posameznik.
Blatnikova zgodba Praske na hrbtu (MK) predstavlja univerzalno podobo sodobnega
posameznika v urbanem okolju. Subjekt, zdolgočasen samski moški, živi med dvema
57

Potovanje po eksotičnih, vzhodnih deželah (Japonska, Afrika, Južna Amerika) kot sodobno iskanje smisla
življenja je ponavljajoča Blatnikova tema. Najbolj je izpeljana v romanu Tao ljubezni (1996) ali pa npr. v zgodbi
Kioto (MK), Tanka rdeča črta (ZŽ).
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svetovoma. Prvega predstavlja realni ponavljajoči vsakdanjik s predpisanimi normami,
odgovornostmi in ugodnostmi, drugi svet pa lahko poimenujemo fiktivni. Za junaka so to
potovanja, glasba iz plošč in filmske zgodbe. Sicer pa je subjekt neuspešen pri ženskah, po
spletu okoliščin izgubi službo, dobi pa žensko. Avtor problematizira odnose tuje – domače,
civilizacija – narava, individuum – par, maska – realna podoba:
In to mi je bilo všeč: brez maž so se mi zdele ženske bolj naravne. Bolj podobne tistemu, česar
ni bilo v mojem biroju, kjer smo stalno gradili nekakšna spačena mesta, in kar sem hodil iskat
na skrajne robove sveta. (MK: 77)

Zdi se, da se za neuspešnim, navidez nesamozavestnim junakom skriva skeptičen
intelektualec, ki v stiku z drugimi prevprašuje temeljna bivanjska vprašanja. Ugotavlja, da je
človeku svet samo do neke mere razumljiv, od določene točke pa je zanj paradoksalen in
nedojemljiv, ker ima pravila, po katerih se mora ravnati. S tem spoznanjem priznava
omejenost posameznika, hkrati pa mu to daje možnost lastne odločitve. Subjekt torej ne
poskuša spreminjati sveta, ampak poskuša v njem čim bolje živeti.
O zgodovinskem, družbenem spominu samo navidez pripovedujeta dve zgodbi, njuna globlja
povezava pa se izkaže kot ključna pri interpretaciji. Naslova Dan, ko je umrl Tito in Dan
osamosvojitve58 namreč eksplicitno obetata zgodbi velike nacionalnozgodovinske snovi. Dan,
ko je umrl Tito je otroški spomin na zgodovinski trenutek, kjer v nasprotju s pričakovanji sam
dogodek nima prevelike vloge, pač pa je v ospredju opis atmosfere. Sestavljajo ga: vsakdanji
prizor nedeljskega popoldneva in otroškega igranja, zatem zla slutnja: »takoj, ko sem slišal,
kakšno glasbo vrtijo, sem vedel« (MK: 16), ki se nadaljuje s prozaičnim družinskim prizorom,
žvečenjem kruha, gledanjem televizije v tišini ter nelagodjem in strahom, ko ga pokličejo v
šolo. Sledi nesporazum, pomota, ko ga pošljejo domov, tišina na ulicah in strmljenje v strop
nad posteljo. Konec ostane nerazjasnjen tudi samemu junaku: »Počeli so tisto, kar so pač
počeli, brez mene; kaj je to bilo, še danes ne vem« (MK: 17). V tej zgodbi je torej soočenje z
nacionalno zgodovino (subjektova refleksija Titove smrti) prikazano kot otroško naivno na
eni strani z ranljivim refleksivnim opisom razpoloženja na drugi strani.
Zgodbo Dan osamosvojitve odlikuje narativna perspektiva. Prvoosebni otroški pripovedovalec pripoveduje zgodbo, ki mu jo bo povedal njegov oče. Tradicionalni pripovedni okvir je
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Opozorimo, da sta obe zgodbi napisani s skoraj desetletno časovno distanco od »velikega dogodka«: Dan, ko
je umrl Tito (1988), Dan osamosvojitve (2000).
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torej v temelju spremenjen: namesto avtoritativne pripovedi o preteklosti, ki bi jo pričakovali
od starejše generacije, je dvom v resničnost pripovedi posredovan že z izbiro pripovedne
perspektive.
To je zgodba, ki mi jo bo povedal papá, ki bo še dolgo vedel, kako je bilo v davnih časih brez
mene in tebe /.../ to je zgodba s konca tistega časa in moraš jo slišati, poslušaj jo, da jo boš
predal svojim otrokom, ko pride pravi čas. (ZŽ: 157)
To je zgodba, ki mi jo bo povedal papá, ko ga bom vprašal, kako sem prišel na svet. (ZŽ: 160)

Družinska zgodba govori o praznovanju slovenske osamosvojitve države in družbeni evforiji,
zabavi, veselju, v katerem je bil spočet otrok. Tudi tukaj je nekaj prizorov, ki vzbujajo
nelagodje ali grozo – takšen je prizor s porezano roko in krvjo ali usoda brezdomke, ki nima
ničesar in tudi na ta dan, »kot ga še ni bilo in ga nikoli več ne bo«, ostane praznih rok.
Ponujenih je več namigov za interpretacijo: nastanek in razglasitev neodvisne države sta
sopostavljena s spočetjem otroka (človek = država), osamosvojitev kot pretirano navdušenje
brez meja, kamor spada tudi spolnost. Socialno zapostavljeni, v zgodbi lik brezdomke, tudi ob
zgodovinskih dogodkih ostanejo prikrajšani. Epifanični trenutek na koncu zgodbe je ne samo
ironičen, ampak tudi poantiran: zgodba njegovih staršev postane družinski mit, ki ga bo moral
otrok poslušati vse življenje: »Prišel boš v moje življenje, v njem boš, in veliko časa bom
porabil, da se bom trudil razumeti tvoje zgodbe« (ZŽ: 160). Zgodbe očetov, ki se prenašajo iz
roda v rod, so lahko nepredelani spomini in travme iz preteklosti, soočanje z osebno in
nacionalno zgodovinsko izkušnjo.
Obema zgodbama, ki sta časovno in prostorsko definirani ter družbeno umeščeni, je skupna
zavajajoča otroška perspektiva, ki pa ni čisto naivna in neposredna. Če v prvi prevladujejo
nelagodje, neprijetno vzdušje in nerazrešenost, je v drugi prisotno predvsem poantirano
ohranjanje družbenega oz. osebnega spomina. Kljub družbeni snovi ta refleksija izpostavlja
predvsem čisto osebno, enkratno doživljanje sveta, v katerem »veliki trenutki« niso nič bolj
usodni kot ponavljajoč vsakdanjik.
Družbeno realnost, poudarjanje razlik med prej in zdaj, med preteklostjo (v drugačnem
družbenem sistemu) in sedanjostjo, je v drugih kratkih zgodbah zaznati le kot bežno omembo
»tistih davnih« in novih časov:
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Peljal sem jo v kavarno, kjer sem preživel svoja študentska leta. V novih časih je postalo
zbirališče samooklicanih uspešnih podjetnikov /.../ (ZŽ: 25)

/.../ malce sva se dotaknila visokih najemnin za stanovanja, hvalila nove čase, ko so lokali odprti
mnogo dalj kot v naših študentskih letih, /.../ (ZŽ: 26)

/.../ v tistih časih, ko so imeli bonbončke samo neznanci na ulicah, pa jih nisi smel jemati, če si
hotel preživeti, to je zgodba s konca tistega časa /…/ govorila bova s pridušenim glasom, kakor
pritiče tistim davnim dnem /.../ (ZŽ: 157, poud. Š. S. Š.)

Tudi omenjeni izstopajoči primeri družbenih tem, ki se dotikajo konkretnega slovenskega ali
širšega prostora, so simptomatični in podpirajo avtorjevo prevladujočo intenco. Vojna je tako
prikazana kot zgodba o materini izgubi sina in nesmiselnost življenja za vojaka (Ko se je vrnil
Martin sin). Zgodovinski dogodki so samo povod za zabavo ali meditacija, nejasen spomin
otroka; prizor iz koncentracijskega taborišča je spraševanje posameznika o (ne) človečnosti
(Izak). Svoje sodobne, intimne zgodbe avtor torej zavestno postavlja v univerzalen svet.59
V njem je glavni protagonist posameznik, ki mu navidezna svoboda in možnost izbire ne
prineseta izpolnitve. Ostaja ranljiv in z odprtimi vprašanji. Takšen je najbolj človeški.
3.2.1.4
Pri Blatniku srečamo še veliko primerov, ki dokazujejo tezo o njegovem izrazito univerzalističnem poetičnem kodu (Samide 2006: 526). Sem prištevamo temo očetovstva, obrat
od civilizacije k naravi in potovanje kot pot do iskanja človekovega bistva. Lik očeta, ki
predstavlja novo vlogo znotraj partnerskega, družinskega življenja, se pojavi šele v zbirki
Zakon želje. Otrok tako lahko predstavlja vmesni člen med zakoncema, v kratkih stikih
(dialogih z zamolki) ima vlogo mašila, medsebojnih odnosov ne razrešuje, pač pa blaži
situacijo: »Molčim. Tudi ona molči. 'Mi daš spet malega?' rečem« (ZŽ: 46). Oče se pri razlagi
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Drugačen pogled na odnos do družbenega (slovenskega, lokalnega, regionalnega nasproti univerzalnega)
prinašajo odzivi prevodov Blatnikove proze v tujini. Pomenljivi so na primer že prevodni naslovi: The Day Tito
Died postane naslov celotne antologije sodobne slovenske kratke proze v angleščini (London 1990), prav takšen
naslov nosi nemški prevod zbirke Menjave kož (Der Tag, an dem Tito starb …), v španskem prevodu recenzije
izpostavljajo samo to zgodbo. Sam avtor (2006: 539) iz tega sklepa, da so odmevi in pričakovanja urednikov,
kritikov, bralcev odvisni od kulturnega okolja. Medtem ko na primer ameriška, nemška ali španska recepcija v
Blatnikovi literaturi prepoznava predvsem postkomunistične, vzhodnoevropske ali »ex jugoslovanske« poteze,
pa so hrvaške ali češke ocene veliko bližje domači recepciji. Poudarjanje političnih konotacij, lokalno
specifičnih, družbenih tem v Blatnikovi književnosti, kar je pravzaprav v nasprotju s slovensko recepcijo, je do
neke mere razumljivo: v globalni knjižni ponudbi se slovenski prostor zaradi odsotnosti nacionalne specifike,
stereotipov kategorizira znotraj širšega okolja, kot je Balkan, Srednja Evropa ali kar Evropa.
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pokaže kot izvrsten starš in vzgojitelj – otroku ostaja razumljiv, kljub temu da stvari ne
poenostavlja ali relativizira, pač pa jih razlaga v samem bistvu (pripoveduje na primer o
bistvu posameznika, o dobrem in zlem). Naslednji dialog med očetom in sinom je antologijski
v smislu vzgajanja kot procesa samorefleksije:
»Godzila je ustvarjena za to, da ni dobra z ljudmi. Taka dobrota je proti njeni naravi.« /…/
»Proti njeni naravi?« »Seveda. Vsak človek ima svojo naravo /…/ To pomeni, da ga nekaj
večjega od njega sili, da počne reči, ki jih največkrat počne.« /…/ »Meni je v naravi, da se
igram /…/ in tebi, da potuješ« – Da bežim, pomislim. (ZŽ: 60)

Prizor z razlago o naravi biti iz zgodbe Bližje (ZŽ) kaže subjekt v njegovi najbolj subtilni luči,
šele z vlogo očeta postane subjekt samozavesten, odgovoren in hkrati ranljiv. Prav tak je tudi
v zgodbi Površje, ko na družinskem izletu oče reši potapljajočega sina iz vode, oče stopi v
tradicionalno vlogo rešitelja in zaščitnika, spremeni tok dogodkov: »Lahko bi šel kar naprej
[sin op. Š. S. Š]. Tja noter. In jaz z njim. Lahko bi ostala tam. Tam spodaj. Pa nisva. Prišla sva
ven. In zdaj bova ostala tu. Na površju« (ZŽ: 173). Slutnja ali strah pred smrtjo otroka privede
očeta k misli o tanki meji med življenjem in smrtjo. Tako je šele smrt tista točka, na kateri se
v svoji negotovosti, strahu pred nepričakovanim, nemočjo, majhnostjo združita moški in
ženski subjekt: »Ne boš me več. Zdaj vem: enaka sva. Enaka. Oba ne veva, kako« (ZŽ: 172).
Minljivost, ranljivost ali kar občutek bivanjske negotovosti je torej normalno stanje obeh
partnerjev.
Težaven odnos med očetom in sinom v ločeni družini se zelo dramatično izteče v zgodbi
Električna kitara (ZŽ). Na eni strani je pijan, nasilen oče, ki s svojo željo ali celo zahtevo, da
sin igra harmoniko (kakor jo je tudi on, njegov oče in njegov ded), prikriva slabo
izpolnjevanje očetovske vloge. V tej vlogi je kljub trudu nedostopen, zaprt in ne najde besed:
In dolgo, dolgo mu drgne prah s telesa, dokler deček ne drgeta pod curkom mrzle vode, kajti
tople je že zdavnaj zmanjkalo, in potem ga oče dvigne v naročje in odnese v posteljo in z roko
mu povleče prek vek, da se zaprejo in potem deček čuti, da ga oče dolgo, dolgo gleda in deček
ve, da mu oče želi lahko noč in lepe sanje /…/ (ZŽ: 101)

Sin, ves čas skrit v mraku, luknji, omari, torej v strahu, poskuša uresničiti svojo željo, da bi
odigral melodijo na električni kitari, ki zanj predstavlja neuresničljivo fascinacijo oz. iluzijo.
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Dramatični vrh se zgodi z združitvijo osrednjih predmetov poželenja: doma narejena
»električna harmonika« nepričakovano povzroči smrt očeta, kar sinu omogoči, da odide in
sledi svojemu cilju: nameni se poiskati svojo izgubljeno mater, ki jo bo »mogoče, mogoče
lahko nagovoril, da mu bo kupila električno kitaro« (ibid.). Če lahko smrt, ki jo povzroči
neveden otrok, označimo kot tragično, pa prava pretresljivost izhaja iz nerazrešenega odnosa
med sinom in očetom, ki se znajdeta v novi situaciji brez žene in matere. Njuna medsebojna
pomoč (deček kuha, skrbi za očeta alkoholika, oče ga kopa, daje spat in vodi v šolo) se konča
na čustveni ravni, kjer ne zmoreta spregovoriti niti o preteklosti niti o svojih občutjih. Glasba,
ki jo imata oba rada, je njuna edina skupna točka komunikacije: »najhuje od vsega je, da ima
rad glasbo« (ibid.). Obenem pa je prav glasba izvor konflikta, sin namreč povzroči smrt očeta
s hibridnim inštrumentom, električno harmoniko, in odide v svet iskat svojo mamo. Manj
verjetna razlaga tega zaključnega prizora je, da gre za posledico otroške naivnosti, bolj
verjetno se zdi, da je nasilno razrešen konflikt med očetom in sinom edini možni način
spremembe in nepreklicno slovo od mladosti in prehod v samostojnost. Zgodbo preveva
mračno, nelagodno razpoloženje, prizorišče je temen hodnik stanovanja, odsotnost dialogov
in navidez odprt zaključek.
Vzporedni svetovi, v katere vstopa protagonist, pomenijo zanj predvsem možnost izstopa iz
vsakdanje rutine. Tako lahko razumemo vsa potovanja na »skrajne robove sveta«,
zaljubljenost v filmsko umetnost, zapeljevanje ob glasbi in pisanje literature. Ta način
»duhovnega« življenja dojema protagonist kot užitek. Obenem pa uživa tudi ob kuhanju in
uživanju dobro pripravljene hrane kot obrednega trenutka v dvoje.
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Distancirana (ironična ali celo samoironična) perspektiva je izrazita še pri eni temi iz sodobne
civilizacije, namreč težnji po vrnitvi k prvinskemu, naravnemu načinu življenja, ali drugače
rečeno, želja, da bi živeli brez civilizacijskih dobrin v ponovnem stiku z naravo. V zgodbi
Praske na hrbtu (MK) to vizijo zagovarja Peter, ki se odloči, da bo zapustil urejeno življenje
in službo in začel na novo v »podrtiji nekje bogu za hrbtom« (MK: 59). Njegovo pokončno, a
samosvojo držo kaže nagnjenost k vzhodni filozofiji in zdravemu življenju:
Da pa je za svojo noro zamisel navdušil tudi Diano, smo si znali razložiti le prek tega, da sta se
obadva, ona pa še posebej, od nekdaj navduševala nad takoimenovanim pristnim načinom
življenja, zdravo prehrano, poslušala sta vzhodnjaško glasbo, brala čudne knjige in v svoji
sobici prižigala paličice zaudarjajočega kadila. (MK: 60)

Znotraj zgodbe Peter s svojim načinom življenja samo napol uspe; tudi za duhovno preživetje
namreč potrebuje denar, zato se mora prilagoditi in delati ter ostati v stiku z mestom. Umika
iz civilizacije pa ne prenese več Petrova žena Diana, ki se vrne v mesto in se naseli pri
Romanu in ga na koncu omreži do te mere, da izgubi službo. Za vztrajnim iskanjem smisla
ukalupljenega življenja se skriva pripovedovalčeva perspektiva, ki je do utopičnega Petrovega
načrta posmehljiva: »Bilo je še huje, kot sem si mislil. Fant se je očitno pretirano poglobil v
vzhodnjaško literaturo, ki sem jo tuintam opazil na njegovi mizi – in hitro obrnil pogled proč«
(MK: 61). To je perspektiva, ki ne kaže omejenosti, naivnosti, ampak širše uvidenje
problema: človek ne more ubežati, soočiti se mora z življenjem tukaj in zdaj.
Zgodba Kioto (MK) gre v tem pogledu še dlje, junak je popotnik v japonskem Kiotu, kjer se
pridruži šoli pitja čaja. Vzhodnjaški učitelj guru – kot se izkaže pozneje, je tudi on Američan
– uči turiste, željne spoznati pristno vzhodno kulturo in za to pripravljene dobro plačati, kako
spoznati in priti do samega sebe. Tudi njega zaslepi denar pri obljubljeni stavi, pokesa se in
postavi v vlogo navadnega, povprečnega človeka. Z uporabo majestetične množine junak
svoje misli pripisuje množici, ki se zaveda utopičnosti pobega v izključno duhovno sfero
življenja, edina gotovost je življenje, red, ritem, ponavljanje, cikličnost in zaprtost v krog:
Vrnili se bomo v svojo dežele, tam bomo živeli, kakor smo živeli doslej /…/ in kadar bomo
imeli priložnost, bomo govorili, kako je zahodni človek izgubil pravi stik z naravo, in na
potovanja bomo hodili samo še tja, kjer so bili že sosedje /…/ in naši otroci bodo sklenili
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pobegniti našemu filistrskemu načinu življenja, našemu malomeščanskemu pogledu na svet, in
morda se bodo na begu vpisali na prav tisto šolo čaja. (MK: 33)

Kljub izstopu iz svojega kulturnega okolja se junak prav z uporabo ironije čustveno distancira
od nekritične množice.
V ta okvir morda lahko vključimo že omenjeno zgodbo Tanka rdeča črta (ZŽ), kjer sta kot
paradoks sopostavljena svet globalizacije (turist) in plemensko življenje v Afriki. Tu se
srečujeta vprašanje individualizma in žrtvovanja za skupnost, kar uresniči outsiderski junak.
Avtorjev posmeh torej nikoli ne velja avtohtonim kulturam, ki jih spoznava, temveč preko teh
spoznanj analizira lastno kulturo in izpostavlja družbene probleme v današnji zahodni
civilizaciji. Na eni strani je to materialistična obsedenost in odsotnost pristnega družinskega,
na drugi pa kolektiven in solidaren plemenski način mišljenja.
V nasprotju z novelo se kratki zgodbi pripisuje lastnost, da je povsem osebna, prenaša
individualno izkušnjo in ponavadi nima konkretnega družbenega okolja (Virk 2004:
285-286). Zato je upravičeno pričakovana manjša mera družbene refleksije. Koherentna,
premišljeno urejena zbirka kratkih proz pa se pokaže kot vmesna stopnja med kratko zgodbo
in romanom in je primerna za upodabljanje družbene resničnosti. Takšni sta Blatnikovi zbirki
Menjave kož in Zakon želje. Izpričujeta položaj sodobnega človeka v svetu: zaznamujeta ga
svoboda in neizmerna možnost izbire, ki pa ima za posledico životarjenje; razpršeni, nejasni
človekovi svetovni nazori, vedno znova zastavljena eksistencialna vprašanja, ki ostajajo
odprta. Zbirki ne zaznamuje nacionalno-specifična, slovenska pripadnost, zato deluje avtorjev
subjektivni prikaz osebne zgodovine univerzalno in splošno veljavno.
3.2.1.5
Za konec poskusimo potrditi interpretacijski ključ Blatnikovih kratkih zgodb. Obe v literarni
kritiki obravnavani zbirki sta razumljeni kot dopolnjevanje in nadgrajevanje avtorjeve poetike
(Vidali 2000, Fridl 2001), kar je razvidno že iz večplastnih naslovov zbirk. Sintagma menjave
kož poudarja ponavljajoče se dejanje in množino, torej neprestano menjavanje več kož.
Znotraj avtorjevega opusa to sicer lahko razumemo kot spremembo, preobrat od metafikcije k
resničnosti in od romana h krajši pripovedni zvrsti (Fridl 2001: 499). Menjave kož pa obenem
konotirajo stopnjevano goloto, razkritje maske, seciranje do mesa, prodiranje pod površje,
razgaljanje in širšo možnost spremembe pogleda na svet.
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Zakon želje – sintagma, ki spominja tudi na Almodovarjevev film Zakon poželenja in asociira
tudi žižkovsko-lacanovski psihoanalitični diskurz o »želji« (Samide 2006: 526), sopostavlja –
dva navidez nasprotujoča pojma. Željo lahko povežemo s hotenjem, voljo do spremembe,
neapatičnostjo, ranljivostjo in vztrajanjem, zakon na drugi strani pa z zapovedjo ali usodo,
torej tistim, kar je nad odločitvami posameznika. Obe sintagmi torej govorita o tem, da je
junakom in s tem prizorom ter vzdušju zgodb skupna akcija, čeprav bolj navidezna in zgolj na
nivoju pogovarjanja. Lahko pa jo razumemo kot nihanje med željo, hrepenenje po
spremembah in zavedanju o nemočnosti, majhnosti ali celo kot vrnitev k metafiziki.
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3.2.2 Vinko Möderndorfer

Eden bolj produktivnih avtorjev kratke pripovedne proze v devetdesetih letih Vinko
Möderndorfer (1958) v več pogledih odstopa od svojih mlajših vrstnikov. Njegova literatura
je odprta do zunajliterarnega sveta, iz katerega črpa snov, in je hkrati »prijazna« do bralca,
temu ponuja zgodbo. Prav zgodbenost in vpetost v družbeno resničnost je posledica tega, da
Möderndorfer ni zavezan eni literarni zvrsti, pač pa ga poznamo tudi kot romanopisca,
pesnika, dramatika, scenarista in režiserja. V devetdesetih letih je izdal kar šest zbirk kratke
pripovedne proze, ki jih avtor vrstno označi kot novelo, kratko zgodbo ali noveleto. Urejene
po letnici nastanka so to: Krog male smrti (1993), Čas brez angelov (1994), Ležala sva tam in
se slinila kot hudič (1996), Nekatere ljubezni (1997) in Total (2000).60 Pri interpretaciji bomo
upoštevali predvsem zadnji dve zbirki. Refleksije slovenske družbe bomo opazovali z vidika
vzpostavljanja in iskanja identitete posameznika in kolektiva, razmerja med fiktivnim in
realnim svetom, vprašanja osebnega in nacionalnega spomina; na drugi strani nas bo zanimala
tudi vsekozi prisotna tema intimnih odnosov med moškim in žensko ter motiv očetovstva.
3.2.2.1
Möderndorferjev literarni svet ni izoliran od družbenega konteksta. Le-tega podaja in vrednoti
posredno: zgodovinski spomin in socialna občutljivost živita v majhnih, intimnih zgodbah,
znotraj katerih subjekt poskuša najti ali potrditi svojo identiteto.61 Zgodovinski spomin je
problematiziran na tri načine, in sicer v zgodbah s slovensko preteklostjo, zgodbah o
nacionalni identiteti ter zgodbah, v katerih je izpostavljena vloga zgodovine kot usoda ali
temeljna zaznamovanost človeka.
Novele so situirane v slovenski prostor, kjer so veliki dogodki 20. stoletja, kot so soška fronta,
2. svetovna vojna, emigracija, Goli otok, spremenili intimno usodo posameznikov. Vsem tem
60

Zbirka Nekatere ljubezni (NL) s podnaslovom Trinajst ljubezni je razdeljeva v dva cikla, in sicer Nekatere
ljubezni in Vsakdanje ljubezni. Zbirka Total (T) nosi podnaslov Smešno grenke zgodbe, Zbirka novel in novelet.
61
Pogled na sočasno družbenopolitično dogajanje v Sloveniji je posebej izrazit v Möderndorferjevi dramatiki. V
njegovih političnih satirah in drugih komedijah (Limonada Slovenica, Štirje letni časi, Klub Fahrenheit idr.) je
njegova angažiranost usmerjena v prikazovanje političnih spletk, mafije, podkupovanja, novopečenih bogatašev,
denacionalizacije, korupcije, soočanja s krvavo preteklostjo, vprašanja vesti ipd. Te komedije predstavljajo
izstopajoč primer odkrite ali celo programske družbene refleksije v devetdesetih letih v slovenski književnosti.
Podrobneje o tem Nataša Gaši (2010: 73–75) in Mateja Pezdirc Bartol (2008: 128–129).
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je torej skupna demitizacija: preko intimnih vzgibov postanejo junaki in veliki zgodovinski
dogodki majhne, zasebne zgodbe, ki se ohranjajo preko osebnega, nezgodovinskega spomina.
To avtorsko gesto lahko razumemo kot način iskanja resnice.
V noveli Soča, ljubezen iz preteklosti (NL) spoznamo družinsko zgodbo moškega srednjih let.
Preko junakovih spominov spremljamo osebno zgodovino 20. stoletja na prostoru današnje
Slovenije, ki se kaže v obliki muhaste ponavljajoče usode. Prva zgodba se odvija v času soške
fronte, kjer junakova prababica neuspešno išče svojega preminulega fanta in očeta svojega
otroka. Usoda junakove babice je na las podobna prejšnji, saj v drugi svetovni vojni noseča
išče v dolenjskih hribih svojega moža. Tretja ponovitev je zgodba pripovedovalčeve matere,
ki prav tako ostane sama z otrokom, potem ko njen mož pobegne iz služenja jugoslovanske
vojske in s tem nehote zaznamuje usodo svoje družine. Pripoved, rekonstruirana preteklost
družine, je vzpodbujena šele s pripovedovalčevim vstopom v prostor spomina. Soška dolina
zanj ne pomeni naravnega in turističnega bisera, temveč kraj, kjer išče svoje korenine in s tem
svojo identiteto ali celo usodo.
»Tukaj je bilo ...« rečem, ne da bi hotel.
»Kaj?«
»Vojna, ki jo imam zapisano v sebi.« Vsak ima kakšno davno vojno v sebi. /.../ Pred očmi se mi
nezadržno vrstijo drobci prizorov kot minuli čas, ki se ponavlja. Kot trenutki, v katere vstopaš,
pa se ti zdi, da jih že vnaprej poznaš ... (NL: 87)
/.../ »Zgodba se je ponovila, samo vojna je bila druga.« /.../ Smrti se ponavljajo in tudi usode
(kot bi otroci samo ponavljali življenja svojih staršev). Nekakšen genski spomin tega konca
sveta.« (NL: 92)

Podobno beremo v noveli Čevlji, starinska ljubezen (NL) zgodbo deda, ki je osebno doživel
drugo svetovno vojno in prisilno kazensko delo na Golem otoku. Od vsega trpljenja in
ponižanja, ki ga je doživel, ga je najbolj zaznamovala neznosna bolečina v njegovih ožuljenih,
prezeblih nogah. Travma neprilagodljivih nog, ki se ne priležejo nobenim čevljem, se konča
šele na starost, ko vse dni preživlja v hiši. Zadnji del njegovega življenja pomeni zanj spravo s
svetom in daje občutek smisla obstoja: ko ne potrebuje več tesnih čevljev, ki so ga omejevali
in tiščali, in lahko nosi samo debele nogavice, mu vrnejo tudi zaplenjeno premoženje, delovno
sobo, v kateri bo lahko pisal. Starost tukaj že kar moralistično pomeni spravo in pomiritev.
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V zgodbi Melita, njihova ljubezen (NL) spoznavamo ljubezenski zaplet med študentom režije
in radoživo srednješolko iz tradicionalne, katoliške družine, ki se dogaja v osemdesetih letih.
Konflikt prinaša ideološka razlika med njima; ko namreč obiščeta Melitino družino, ju poleg
starostne razlike loči tudi verska pripadnost oz. ateizem. Na eni strani je prepoznati
študentovo mladostniško zanesenost in neproblematično sprejemanje režima, na drugi strani
pa iskanje boleče resnice polpretekle zgodovine in umik v krščanstvo Melitinega očeta.
Njegova omemba travmatične preteklosti na Dolenjskem leta 1945 (sam je namreč edini
preživeli iz uničene nemške vasi) vzbuja v mladem študentu posmeh in nerazumevanje.
Melitin oče pravi mlademu študentu režije: »Resnico snemaj. Resnico je treba filmat,« ko mu
kaže brezno, v katerem je nesrečno končala cela nemška vas. On pa medtem razmišlja: »Film
je iluzija, umetnost, o kakšni resnici govori? Resnica je znana. Resnica je dolgočasna. Resnica
se ne prodaja. Resnica ne dobiva oskarja. Stari nima pojma« (NL 167). Kljub ironični
perspektivi prvoosebnega pripovedovalca pa študenta pripoved Melitinega očeta ne pusti
ravnodušnega in ostane v njem kot nerazumljiva uganka, občuti, da se je nekaj v njem
premaknilo in da se je postaral. Po obisku pri starših se ljubimca začenjata odtujevati, študent
izbranko zdaj gleda v drugi luči, začne ga motiti, da na verižici nosi križec, hodi ob nedeljah k
maši in se neprestano vrača domov k svojim staršem, dokončno pa ju loči spočetje otroka.
Melito prepriča, da se odreče otroku z argumentom, da bi bil oče prizadet, če bi rodila
nezakonskega otroka. Konec ljubezenske zveze se v zaključnem prizoru slovesa poveže z
vestjo o smrti tovariša Tita. Znotraj zgodbe je torej pomenljivo raznoliko dojemanje družbene
realnosti mlajše in starejše generacije, ki se kaže preko naivne in ironične perspektive na eni
in travmatične perspektive na drugi strani. Vendarle prav življenjska preizkušnja Melitinega
očeta postopoma spremeni študentov lahkomiselni pogled na svet in ga zaznamuje v smer
sočutnega in socialno občutljivega človeka.
Megleni cvet (T) je zgodba dveh mladih ljubimcev, Jasne in Sergeja, ki pričakujeta otroka.
Znajdeta se v obmorskem mestu v vili, ki je v lasti Jasninega deda. Pred erotičnim prizorom je
v ospredju njun dialog o preteklosti Jasnine bogate družine, ki ji je bilo po vojni odvzeto
premoženje. Če je Jasna v tem dialogu odločno opredeljena in osebno prizadeta ter ponosna
na svojo tradicijo, je Sergejeva perspektiva naivna in pragmatična:
»Plečnik je bil dedkov prijatelj izpred vojne, ko je imel dedek tovarno čevljev, potem so mu pa
po vojni vse vzeli, saj veš, bil je na čisto napačni strani.« Sergej se zdrzne. Napačna stran?
Kakšna napačna stran? Z Jasno nista nikoli govorila o tem /…/
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»Ti jih tudi sovražiš, kaj?« se Jasna zazre v Sergeja.
»Pa koga?« je zmeden Sergej.
»Tiste, ki so mojemu dedku vzeli tovarno.«
»Meni niso ničesar vzeli,« reče naivno Sergej. Isti hip mu postane žal, da ni bil raje tiho, saj je
pred sabo nenadoma zagledal Jasnin obraz, kakršnega še ni videl nikoli. Kot bi se v hipu
postarala za deset let. Njen obraz je postal gospodovalen in maščevalen. /.../ »Če me imaš rad,
jih moraš sovražiti,« reče Jasna resno.
»Če je to pogoj, potem pa sovražim z vsem srcem kogarkoli hočeš ...« (T: 161)

Sergejeva odločitev, da bi rad obdržal otroka in si tako pridobil Jasno in z njo vstop v »ta tako
drugačen svet«, sicer izhaja iz njegove preračuljive drže. Obenem pa lahko čutimo njegov
čustven preobrat, o rojstvu in potomcu začne namreč razmišljati kot o nečem nedojemljivem
in fantastičnem, začetek novega življenja, kjer »si svoj in vse nosiš v sebi« (ibid.).
Stična točka novel novelama Melita in Megleni cvet je moški lik, ki v intimnem stiku z
žensko uvidi svojo omejenost in zasluti temeljno determinacijo ljudi s preteklostjo. Izstopajoč
občutek postaranja v obeh primerih pomeni prestop iz lahkomiselne v resno in zavezujočo
držo. Pri vseh je čutiti kritično držo do režima po drugi svetovni vojni in željo po spravi,
posredno se kaže v nazorih starejše generacije, ki je skozi osebno izkušnjo občutila
nepravičnosti, paradoksne situacije in zaznamovanost družbenih oportunistov. Mlajša
generacija, ki jo tu predstavljata naivna mladeniča, preteklosti ne jemlje zavezujoče, še več,
njihova drža je brezbrižna, apatična ali celo konformistična. Šele starejša generacija z
zgodovinskim spominom in moralno držo, ki v sebi nosi svojo življenjsko izkušnjo, omogoča
tudi mlajšim kritično družbeno refleksijo. Tudi v individualnih, osebnih primerih gre za
zgodovinski spomin, le da je ilustriran s posameznikovo ali družinsko preteklostjo. Za
navidez obrobnimi omembami trpkosti in veselja se kaže močna avtorska drža kritičnega
soočanja s preteklostjo, ki ni moralistična, pač pa spravna.
Novele z dogajalnim časom v preteklosti in sedanjosti govorijo o iskanju in prevpraševanju
identitet literarnih likov na podlagi socialnih, konfesionalnih in etičnih pripadnosti. Z
nacionalno identiteto se tako eksplicitno ukvarja junak, ki se začasno znajde v tujini. V
ljubezenski zgodbi Kondomi z okusom po jagodah – Tuja ljubezen (NL), ki se dogaja v
Londonu, se junak srednjih let na službeni poti zagleda v mlado Indijko. V pogovoru z njo je
pripravljen zatajiti tako družinsko, starševsko kot tudi nacionalno identiteto. Namesto
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pričakovanega ponosa in utrjevanja patriotskih čustev (identiteta Slovenca ali Jugoslovana)
smo priča junakovem pretvarjanju in poigravanju z nacionalno identiteto, ki ga spremlja
samoironični komentar: »pri meni doma bi se vsak zase borili za državljanstvo in dokazovali
čisto predalpskost« ali »lagal sem v zvezi s svojo novo domovino, namesto da bi bil ponosen
na majhnost svojega porekla« (NL: 217).
Avtorjeva socialna občutljivost se kaže v slikanju razslojenosti med novodobnimi bogataši in
reveži. Družbena determiniranost junakov temeljno zaznamuje npr. mladoletnega Harisa iz
novele Podgana (T). Rodi se na socialnem dnu in tam tudi ostaja. Njegov način življenja ga
sili v kriminal in nasilje, ki ga doživlja tudi doma. To je posledica pomanjkanja starševske,
posebej materinske ljubezni, revščine in čustvene otopelosti, ki se odraža z agresivnimi
vedenjskimi vzorci, nerazumnim, nekontroliranim besom, ki privede celo do umora. Rešitev
iz krize je samo začasna, saj odločitev za nepreklicen odhod iz tega okolja spodbudijo šele
organi varnosti, potem ko se jim preda. Harisova pripadnost socialnemu dnu je zavezujoča,
nad njo obstaja samo še želja po priznanju, da obstaja kot človek: »to je vse, kar pričakuješ od
sveta. To, da se te bo nekdo bal, da bo nekdo s svojim strah priznal, da si« (T: 244).
Slovensko poosamosvojitveno kulturno prizorišče je satirično prikazano v noveli Literarni
salon (T). Gre za soočanje pesnikov, intelektualcev, urednikov, ki med sabo tekmujejo, kdo je
bil večji oporečnik v prejšnjem sistemu, obenem pa si složno »botrsko« pomagajo pri
uveljavljanju in utrjevanju svojih tržnih ali družbenih pozicij. Srž kritike ni toliko v
prepoznavni literarni sceni in vlogi poznanstev pri uspešnosti in prepoznavnosti v literaturi,
saj bi lahko podobne prizore našli tudi v drugih prevratnih časih in podobnih okoljih.62 Bolj
kot to je satira umerjena v ideološko ali nazorsko pripadnost na ravni vsakodnevnega ali
osebnih odnosov, zbadanj, podtikanj. Cankarjansko začinjeni dialogi med kulturniki govorijo
bolj o omejenosti in prilagodljivosti posameznikov kot o zvesti pripadnosti tej ali oni politični
opciji.
Vprašanje vloge zgodovine in njene rekonstrukcije je tudi pri Möderndorferju
problematizirano z zavestnim prepletanjem fiktivnega in referencialnega sveta. To se dogaja v
posebnem tipu krajše pripovedi, poimenovane novelistična imitacija legende (Virk 2006: 149),
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Pisateljski krog je očitno dobra karikatura družbe v malem. Vzporednico lahko najdemo tudi v slovaškem
prostoru. O razkolu med slovaškimi pisateljskimi kolegi v poosamosvojitvenem času je veliko zapisanega v
sočasni publicistiki, literarni kritiki, kot snov je upodobljena tudi v literarnih besedilih (Martin Kasarda, Jana
Juráňová).
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ki jih najdemo v prvem delu zbirke Nekatere ljubezni in so žanrsko blizu Borgesovskim
imitacijam legend.63 Gre za pripovedovanje »življenjskih zgodb resničnih ali izmišljenih
zgodovinskih osebnosti, v katerih so nekateri podatki namenoma spremenjeni, kljub temu jih
lahko prepoznamo. Avtor imitira stališče neprizadetega, objektivnega poročevalca, obenem pa
usodo znane osebnosti prikaže s povsem novega, subjektivnega in sočutnega vidika« (ibid.).
V noveli Guerillero – ljubezen do revolucije je veliki revolucionar Che Guevara opisan kot
lirična duša, telesno šibek in življenjsko zaznamovan z spodletelo ljubeznijo v mladosti;
jazzovski trobentač je razgaljen kot narkoman (Biografija nekega angela – ljubezen Cheta
Sandersa), pisateljeva legenda sloni na zamenjavi fotografij, preko nje je osmešen literarni
marketing (Pisatelj – ljubezen do literature). V noveli Johan, Janeszov sin – ljubezen do
korenin) je opisan tesni Hitlerjev sodelavec, »inženir holokavstva«, s svojimi travmami iz
otroštva, ki se stopnjujejo v patološko sovraštvo do bližnjih, drugačnih in njemu podobnih.
Vsem legendam je skupen tretjeosebni pripovedovalec in spremljajoči komentarji, ki imitirajo
dokumentarnost: »obstaja filmski material«, »v zapisniku piše« ter manj zavezujoči viri iz
druge roke, razvidni iz modalnih izrazov »baje«, »naj bi pripovedovali«. Skozi distancirano
perspektivo je podan kompleksen odnos do preteklosti in njene rekonstrukcije skozi čas.
»Velike osebnosti« spoznavamo skozi njihove osebne travme, šibkosti, zato skušamo
razumeti vzroke za njihovo delovanje v kritičnih, skrajnih situacijah in jih videti kot
povprečne posameznike. Tako razgaljene, ne več ikone nacionalnega ali svetovnega pomena,
vzbujajo dvom v zgodovino kot eno samo, kolektivno spominsko zgodbo.
3.2.2.2
Kot je razvidno iz naslovov in podnaslovov zbirk in novel, je Möderndorferjeva krovna tema
ljubezen. To velja tako za novele z zgodovinsko snovjo kot tudi socialne in čiste ljubezenske
novele. S temo intimne ljubezni pa se povezujejo še tema izgube (smrt, splav) in družinskih
odnosov. Odnos med žensko in moškim, ki je največkrat gonilna sila zgodbe, je prikazan na
eni strani kot temeljno človeško sobivanje, kot bežni ljubezenski stik ali tudi samo sanjarjenje
in iluzija. Literarni liki stopajo v ljubezenska razmerja iz želje po bližini sočloveka (npr. v
vlogah neizkušenega mladeniča, poročenega moškega, bivšega sošolca, režiserja, zakonskega
partnerja). Hrepeneneje po ljubezni in želja biti ljubljen je temeljno vodilo večine literarnih likov.
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Žanrsko vzporednico predstavljajo tudi zgodovinske novele Draga Jančarja (npr. Kastiljska slika) in Danila
Kiša. Več o tem glej poglavje 3.2.3.
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Opisi telesne združitve moškega in ženske so pri Möderndorferju avtentični, realistični, živi,
doživeti. Ljubljenje opazujemo v kopalnici, na jedilni mizi razkošne vile, v gozdu, v
avtomobilu, na hodnikih ali v hotelu, manj pogosto pa v postelji. Tudi pari so prej neoobičajni,
saj so generacijsko, socialno ali nazorsko dokaj različni. Prototip junaka je moški srednjih let,
umetnik, ki vstopa v odnose z mlajšimi ženskami (Smešna ljubezen), obuja spomine na
najstniško ljubezen ali zakonsko partnerico, zelo pogosto se pojavlja ob noseči ženski (Najin
otrok, Melita, Megleni cvet). Mlajši moški (lik pesnika, študenta) je pogosto očaran nad
starejšimi ženskami, sposoben pa jih je tudi zavrniti (Literarni salon). Erotični prizori
razkrivajo skrite želje obeh spolov in so pogosto povezani s tabuji ali z najbolj vsakdanjimi
rečmi, takšne so na primer otroško prisluškovanje, živo in odkrito zakonsko spolno življenje
ali pogovori o intimnih željah ali nepotešenosti žene (Ko stopiš v drek lastnega psa). Ženska je
lahko mlada, prevzema vlogo otroka, takrat je ranljiva in lahkomiselna, zelo pogosto pa je to
hudičevka, torej neizmerno zapeljiva ženska. Pogosto se pojavlja motiv varanja; imeti več
partnerjev hkrati pomeni sočasno vstopati v različne vloge, torej igrati in se pretvarjati.
Spolnost v nobeni zgodbi ni vsakdanjost ali rutina, temveč je predvsem goli užitek in
sprostitev, pri čemer imajo ženske velikokrat vodilno vlogo, saj so poželjive ali zapeljive
voditeljice.
Znotraj družinskih odnosov se pogosto pojavljajo enostarševske družine, v katerih je
izpostavljen motiv odsotnosti očeta in problematiziran odnos med materjo in sinom
(npr. Njeno življenje v nekaj kratkih obrisih, Soča, Johan, Janeszov sin, Si ti tisti, ki me boš
imel danes rad?). Šibkost, ranljivost, nesamozavest, negotovost in strah, ki ponavadi ni
posledica človeške odločitve, je prisoten tako na otroški kot starševski, materinski strani.
Materino opravičilo sinu iz zgodbe Njeno življenje v nekaj kratkih obrisih (NL) je prepričljivo
podano takole:
»Nisem bila hudobna, veš, samo tako izgubljena ... A mi verjameš?
Spet dolg premolk in oči, ki vrtajo vanj.
»Kaj, mama?«
»A mi verjameš, da je bil tak čas? Da se ni dalo drugače. A mi verjameš?«
»Ja, mama.« Potem dolgo časa molčita. (NL: 275)

Prav tako izstopajoča in moderna je tema očetovstva, ki jo v slovenski sodobni prozi srečamo
samo še pri Blatniku in Virku. Möderndorferjevi moški liki uživajo v vlogi očeta in temu
odnosu dajejo celo prednost pred zakonskim – kar je lahko posledica zamujenega srečnega
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otroštva v svoji izkušnji, želja po ljubezni in biti ljubljen. Tako so pogosti prizori sanjarjenja o
še nerojenem otroku, sprehodov z majhnim otrokom ali nesporazumi z odraščujočo hčero.
Starševstvo je torej nova sočutna bivanjska izkušnja, ki združuje v sebi predelavo lastnih
spominov in popravljanje napak svojih staršev.
Naravna smrt se v zgodbah pojavlja precej redko, še največkrat v spominih literarnih likov, na
drugi strani pa je izstopajoč motiv splava. O odločitvi za prekinitev nosečnosti se pari
pogovarjajo v dvoje in prepričujejo drug drugega ali pa o tem odločajo sami, medtem ko jim
partnerji navadno ob tem stojijo ob strani. Soočanje z izgubo otroka je tako z ženske kot
moške perspektive prikazano zelo avtentično. O tem oboji ne znajo ali si ne upajo
spregovoriti, sprašujejo se o pravilnosti svoje odločitve, iluzorno govorijo o skupni srečni
prihodnosti, ne pa boleči izgubi v tem trenutku. Na mesto odkritega dialoga stopa v ospredje
preprosta in čisto naravna želja po telesnem dotiku:
Potem je rekla, da si želi, da bi legel poleg nje. Kar tu, v bolnici? Ja, je rekla in se obrnila na
bok. /.../ Roko sem boleče položil prek njenih bokov in se dotaknil njenega praznega trebuha.
Tako sva ležala dolgo, dolgo ... Pokrčena drug ob drugem kot dva zarodka. (NL: 255–256)

Avtor podaja intimne odnose s presenetljivo avtentičnostjo. Sem sodijo: velika mere erotike,
pragmatičnost posameznika v odločitvah in njihova navidezna brezbrižnost, torej neodkritost.
Nesamozavesten moški in usodna ženska sta ponavljajoča lika, ki ju opazujemo skozi moško
velikokorat samoironično perspektivo. Na nekaterih mestih avtor posega v družbene tabuje,
najbolj izstopajoč je ranljivost ob izgubi otroka in velika mera sočutja, ki izstopa še posebej
pri moških likih.
3.2.2.3
V obravnavanih zbirkah Nekatere ljubezni (Trinajst ljubezni) in Total (Smešno grenke
zgodbe) so kot tema v ospredju medčloveški odnosi, najpogosteje iskanje bližine med moškim
in žensko v različnih časih in prostorih. Ta dominantna usmerjenost je v Möderndorferjevih
novelah prikazana skozi zdravo, humorno in obenem sočutno perspektivo; refleksija
polpretekle zgodovine nekega prosotora se v ljubezenske zgodbe vpleta na različnih nivojih. Z
osebno pripovedjo avtor demitizira veliko zgodovino in jo predstavlja kot zgodbo
posameznikove usode. Junake iz sodobnega časa pa sooča z drugo resnico o družbi, oblasti,
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državi. Na to se navadno odzivajo z nerazumevanjem, apatijo ali celo ironijo, kar govori o
prevladi osebnega pred družbenim. Möderndorferjevo literarno konstruiranje družbene
resničnosti se dogaja na več ravneh, toda vsem je skupno to, da se zgodovinski spomin
ohranja s pripovedovanjem, torej oživljanjem in osmišljanjem subjektivnih izkušenj in
osebnih zgodb. Znotraj sodobne slovenske kratke proze Möderndorfer sicer izstopa z veliko
mere družbene refleksije. Kljub temu pa bi se težko strinjali s Čandrovo oznako »neposredno
angažiran avtor« (2004: 372), kajti ljubezenske zgodbe motivira predvem nedojemljiva
zgodovina.
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3.2.3 Drago Jančar

Kratka pripovedna proza Draga Jančarja, ki je tesno prepletena z njegovo romaneskno in
dramsko ustvarjalnostjo, ponuja izhodišče za intepretacijo avtorjeve osrednje teme, to je
problematika zgodovine in človekovega mesta v njej. Rečeno drugače, posameznikove
eksistencialne usode, ki ga presega v zgodovinskih, izjemnih, kriznih okoliščinah (Virk
1998: 328). Na podlagi »zgodovinskih« novel iz devetdesetih let bo prikazana avtorjeva
inovativna in obenem empatična obravnava zgodovinske snovi tukajšnjega dela Evrope. Zdi
se namreč, da je prav z zavestnim prepletanjem fiktivnih in realnih svetov blizu novelam
Pavla Vilikovskega, Petra Esterházyja in Danila Kiša, obenem pa lahko prepoznamo
vzporednice z mlajšimi slovenskimi prozaisti, denimo Vinkom Möderndorferjem.
Jančarjeva kratka proza v devetdesetih letih je predmet številnih literarnokritičnih in
znanstvenih razprav (Tomo Virk, Alojzija Zupan Sosič, Helga Glušič, Miran Štuhec, Vanesa
Matajc idr.). Med njimi velja izpostaviti Virkovo interpretacijo z naslovom Temni angel
usode (1995). Ta opiše razvojni lok pisateljevega opusa, v katerem prehaja od zgodovinskih
romanov v zapisovanje posamičnih, individualnih in neponovljivih človeških zgodb, ki so
navidez majhne in neusodne, vendar izhajajo iz zavesti nedoumljivosti in skrivnostnosti
usode, ki presega omejen pogled posameznika (Virk 1995: 216). Zgodovina je postopoma
vedno manj osrednja gonilna sila pripovedi, temveč se preko vmesne faze, kjer se reprezentira
v usodi posameznika, pojavlja le še kot sanje ali kot vzgib za univerzalno zgodbo, kjer je v
ospredju človek. Gre torej za prehod od velike zgodovine k majhnim zgodbam, obenem pa
tudi od vseobsegajočega, kolektivnega do posamičnega, nerazložljivega ali celo iracionalnega.
Težišče Jančarjeve ustvarjalnosti se v devetdesetih letih prevesi v esejistiko64 in kratko
pripovedno prozo. V tem času tako beležimo izid treh tudi v poetološkem smislu novih zbirk
kratke proze: Pogled angleda (1992), Augsburg in druge resnične pripovedi (1994) in
64

V tem času so izšle številne knjige esejev (mdr. Disput ali kje smo, kam gremo, Egiptovski lonci mesa, Razbiti
vrč), v katerih se avtor ukvarja predvsem z družbenokritično refleksijo slovenske in srednjeevropske identitete
ter z vprašanjem družbene vloge intelektualca. Politični problemi in zgodovinske dileme so torej prisotne tako v
»čisti« literaturi kot v eseju (Jančar 1997: 149), z upoštevanjem specifike posameznega žanra pa so organsko
vpete v besedila.
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Prikazen iz Rovenske (1998). Poleg tega pa so izdane še izbrane novele v antologijski izdaji
Ultima creatura (1995).65
Za interpretacijo je bilo na podlagi relevantnosti teme izbranih sedem literarnih besedil iz
devetdesetih let, in sicer Podgana, Kastiljska slika, Aithiopika, ponovitev, Incident na livadi,
Ultima creatura (vse iz zbirke Pogled angela), Augsburg (iz zbirke Augsburg in druge
resnične zgodbe) ter Joyceov učenec (iz zbirke Prikazen iz Rovenske).
3.2.3.1
O Jančarjevih pripovedih z zgodovinsko snovjo Miran Štuhec (2005: 120) ugotavlja sofisticirano rabo narativnih struktur. S sopostavljenjem različnih ravni so zabrisane meje med
referenčnim, kvazizgodovinskim, fiktivnim in metafiktivnim svetom. Ravno z »izenačevanjem preverljive resničnosti in književne izmišljije namreč obema pripisuje naravo
konstruiranega sveta«. Izhodiščna struktura tega pripovedovanja je distanca, ki privede do
ontološke negotovosti. K temu pripomore tudi najpogostejši avktorialni pripovedovalec, ki na
nekaterih mestih izgublja avtoritativnost (ibid.), navidezno se torej zmanjša njegova vednost.
Določeno stopnjo nezanesljivosti lahko opozimo tudi pri prvoosebnem pripovedovalcu.
Zunanja panoramična perspektiva, kjer vidimo sliko velike zgodovine, omogoča posredovanje
vednosti, ki seže dlje kot pogled posameznika. Tako je dosežen vtis univerzalne ujetosti in
nesvobode.
Novela Joyceov učenec (R) je pravzaprav vpogled v ključne točke slovenske zgodovine
20. stoletja skozi perspektivo intelektualca. Zgodba s prepoznavnim realnim ozadjem66
plastično dokumentira različna družbenopolitična ozadja. Trst v času fašizma, ko je že čutiti
nevarnosti ideologije in slutnjo prihajajoče vojne, Ljubljana med okupacijo, medvojni London,
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Pogled anglela – PA, Augsburg in druge resnične zgodbe – A, Prikazen z Rovenske – R, Ultima creatura – UC.
Zgodbo uvaja citat iz Joyceove biografije (1982): »Another of Joyce's pupils was a young man of twenty
named Boris Furlan ... «. Boris Furlan (1894–1957) doživi nesrečno usodo intelektualca po drugi svetovni vojni
v Jugoslaviji. V Trstu rojeni Slovenec že v zgodnji mladosti posluša lekcije angleškega jezika pri Jamesu Joyceu,
ki od leta 1904 živi v Trstu. Furlanova študijska pot se je začela v Parizu in nadaljevala na Dunaju, v Zagrebu in
v Bologni, kjer je pridobil naziv doktor prava. Deloval je kot sodnik in v odvetniški praksi v Trstu in se kasneje
preselil v Ljubljano, kjer je na pravni fakulteti predaval in bil takoj po vojni izvoljen za dekana. Med vojno je
emigriral v ZDA in Veliko Britanijo in podpiral partizansko gibanje v okviru OF. Leta 1947 je bil na procesu
proti t. i. Nagodetovi skupini obsojen na smrt, kasneje pa pomiloščen na 20 let zapora; obtožen in obsojen je bil
za vohunjenje, sodelovanje z britansko obveščevalno službo idr. Po štirih letih samice je bil zaradi bolezni
odpuščen, vse do smrti je bil pod nadzorom obveščevalne službe. Vodopivec, Peter (ur.) 2001: Usoda slovenskih
demokratičnih izobražencev: Angela Vode in Boris Furlan, žrtvi Nagodetovega procesa. Ljubljana: Slovenska
matica.
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publicistična poročila o montiranih političnih procesih v petdesetih letih. V tako razburkanem
času je človek postavljen v mejne, skrajne situacije. Joyceov učenec, svetovljanski doktor
prava in žrtev spreminjajočih se družbenih sprememb, postane tragičen lik v trenutku, ko v
zagovoru na sodišču spozna nemoč individuuma. »V glavi imam nekakšno praznino« (R: 68),
se zagovarja obtožen na smrt. Lokalizirana, slovenska ali srednjeevropska zgodba dobi še bolj
univerzalno dimenzijo ob soočenju s smrtjo in samim seboj. Posamezniku tako v skrajni
situaciji ostaja samo še spomin in neizrekljivo, torej tisto, kar presega človeški razum. Ta
univerzalna bivanjska izkušnja je poglobljena s konkretno družbeno-zgodovinsko
zaznamovanostjo ter govori o nesvobodi posameznika.
Joyceov učenec ima vsaj še dve vzporednici v novelah Ogenj (A) in Zapeljivec.67 Gre za
razmerje med posameznikom, ki zavestno stoji za svojim prepričanjem, in neuko, zaslepljeno
množico. Prostor in čas sta pravzaprav irelevantna, najsi bo to srednjeveška grmada, na kateri
konča profesor Balthasar Hubmair (Ogenj), moralna komisija na fakulteti, ki kaznuje
profesorja literature (Zapeljivec), ali množica, zbrana pred sodiščem ob montiranih procesih
(Joyceov učenec). V vseh primerih je v ospredju razmerje med individuumom in kolektivom.
Posameznika, v teh primerih vedno intelektualca, opredeljujeta visoka moralna drža in
zvestoba svojim idejam oziroma vsaj življenjskemu motu. Smrt za te junake skoraj ni
tragična, umrejo namreč z zavestjo o omejenosti množice. Ta namreč v vsej zgodovini, torej v
samem principu, predstavlja čredno, uradno, dogmatsko mišljenje (Skrušný 2008: 180), ki je
najbolj podvrženo manipulaciji z verskimi, političnimi, nacionalnimi ideologijami in jih tudi
omogoča. Bolj kot trdnost velikih idej je tu izpostavljen ali osmešen omejen pripadnik
kolektiva, ki svoja potlačena čustva in zavist kompenzira s striktnim zagovarjanjem predpisov
in odgovornosti. Človek, zvest samemu sebi, je tu žrtev svoje vrste.
V noveli Augsburg (A) je vzpostavljena distanca do zgodovinskih dogodkov z brisanjem mej
med resničnostjo in sanjami. Augsburg kot mesto, v katerem je bil v 16. stoletju sklenjen
augsburški verski sporazum o svobodi veroizpovedi, predstavlja metaforo svobode in
kompromisa. V fragmentarni zgodbi spremljamo bolj ali manj fiktivno potovanje v Augsburg,
na katerem junak (kot prvoosebni pripovedovalec) reflektira bizarne in neurejene spomine
tega dela Evrope. To so spremljanje jugoslovanske vojne po televiziji, klanje kure v gledališki
predstavi kot obred žrtvovanja, kamni iz berlinskega zidu kot spominek, prodaja bodeče žice z
67

Novelo Zapeljivec (iz zbirke Človek, ki je pogledal v tolmun, 2004) lahko beremo v ironičnem, posmehljivem
kodu. Profesorjev življenjski moto, uživati ob mladih študentkah in jih telesno zapeljevati, je sicer nemoralno
dejanje, vendar ne velika ideja, za katero bi moral plačati z javno usmrtitvijo. Manj humorna je konotacija
komisije za preprečevanje zlorabe položaja in naznanjanje svojih kolegov sodelavcev na univerzi.
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avstrijsko-madžarske meje, brušenje nožev, anatomsko gledališče v Bosni in množice
beguncev s hropečimi živalmi. Vse te podobe kot zgodovinsko osmišljeni motivi sestavljajo
sliko tega prostora, ki je zaznamovan z versko, etično, kulturno in jezikovno pestrostjo, pa
tudi z nestrpnostjo in nacionalizmi. Obenem te podobe tvorijo zgodovinski spomin
posameznika, ki je izkusil ta čas, imenovan »rahla blaznost« (A: 10). Prepletanje fiktivnih in
realnih svetov, ki je ključno za razumevanje te novele, dokazuje Alojzija Zupan Sosič z
vpeljavo pojma kronotopskih vrzeli (2006: 172–173). To so »pripovedni načini vzpostavljanja
skrivnosti, konkretneje sopostavljanje povsem običajnih realnih dogodkov 20. stoletja z
nenavadnimi kronotopskimi zvezami in ponovitvami le-teh« (ibid.). Avtor z vpeljavo tujega
okolja in kronotopskih vrzeli omogoča refleksijo preteklosti in sedanjosti in sublimacijo
zgodovinskih resnic v univerzalne skrivnosti (ibid.). Pripovedna distanca je stopnjevana s
pripovedovalcem v prvi osebi množine, kaotičnim vzporejanjem ključnih trenutkov
polpretekle zgodovine srednje in južne Evrope ter dvomom v eno samo resnico. Takšna
»blaznost« seveda ne more biti »rahla«. Naj je naša preteklost še tako pretresljiva,
zgodovinski spomin ni celovit, sestavljen je iz drobcev, vtisov, predvsem pa ni en sam in
večen. Prav potovanje v tujino, torej iz slovenskega prostora v Augsburg,68 in vpeljava
pripovedovalca v prvi osebi množine omogoča vzpostavljanje časovne distance in refleksijo
preteklosti.
Z vidika upodabljanja in razumevanja preteklosti sta sorodni noveli Kastiljska slika (PA) in
Aithiopika, ponovitev (PA). Zgodba prve je postavljena v 15. stoletje, v čas vladavine Celjskih
grofov na Slovenskem. Vir zanjo predstavlja srednjeveška kronika, na katero se pripovedovalec ves čas sklicuje, obenem pa se od nje tudi distancira z dvomom (vanjo tipično
borgesovsko dvomi). Zelo pogosta raba modalnih izrazov »nemara, baje, naj bi« vzpostavlja
dvom v zgodovinski spomin ali drugače rečeno poudarja fiktivnost pripovedi. Glavni literarni
lik Ulrik Celjski na romanju v Kompostelo v neki samotni cerkvici obstrmi pred sliko
obglavljenega Janeza Krstnika, v kateri prepozna svojo lastno podobo in usodo. Presunjen in
zaznamovan z izkušnjo videnja ali kar prerokbe svoje smrti živi srečno še šestindvajset let, na
višku svoje moči pa je nepričakovano napaden in ranjen v noge (kot njegov božji zaščitnik
Jakob) ter obglavljen (kot Janez Krstnik). Pripoved je zgrajena po eni strani na logičnem
povezovanju, ujemanju: takšno je Ulrikovo videnje svoje tragične smrti, ki se uresniči; drug
68

Vzpostavljanje distance ali možnosti refleksije do nacionalne identitete je doseženo s postavitvijo dogajalnega
prostora v tujino (npr. Drago Jančar: Ultima creatura, Pavel Vilikovský: Romeo iz socialistične dobe, Vinko
Möderndorfer: Kondomi z okusom po jagodah). Podobno vlogo ima tudi lik tujca v zgodbi Pavla Vilikovskega
Vse, kar vem o srednjeevropejstvu.
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postopek pa bi lahko imenovali vpeljava (ne)razrešene skrivnostnosti ali začasnih ter stalnih
vrzeli (Zupan Sosič 2006: 171). Avtor namreč pripoved upočasnjuje s skrivnostnim prizorom
Ulrika, ki preživi celo noč v cerkvi, od zunaj je slišati samo njegov krik groze, ko pa se vrne,
je izmučen in nikomur ne pove ničesar. Skrivnost razkrije šele paž, ki se po naključju znajde v
omenjeni cerkvi, kjer na sliki, na kateri je upodobljen usmrčen Janez Krstnik, tudi on
prepozna svojega gospodarja in tako razume njegov strah. Znotrajtekstualna in tudi naslovna
(čisto novelistična) skrivnost je torej razrešena. Nepojasnjeno pa ostaja vprašanje »usode
nekega nedoumljivega prej, ki mu ubogi človeški um sploh ne more do dna« (PA: 76). Za
Jančarja tipična je tudi pristna vživetost v srednjeveški čas, ko je romanje lahko izraz globoke
pobožnosti ali pa razvrata, k pristnemu doživljanju pripomorejo tudi opisi vsakdanjih
človeških potreb. V to zgodovinsko situacijo je postavljen prizor srečanja z usodo (videnja
lastne smrti), ki je vnaprej določena. Tako lahko razumemo Ulrikov krik groze kot najbolj
človeški, primaren strah in tesnobo pred sabo in svojo smrtjo. Nedoumljivost slike Ulrikove
smrti je pravzaprav nedoumljivost, paradoksnost sveta, kot ga vidi posameznik. Znotraj tega
postane vsaka zgodba vredna pripovedi. Zgodovina tako ni samo dogajalni čas, temveč s
pomočjo ponavljanj in variacij (spet po Borgesu) izpostavlja minevanje kot temeljno
določnico človeškega življenja.
Prav z motivom ponavljanja v noveli Aithiopika, ponovitev (PA) avtor morda še bolj
intenzivno korespondira s Borgesom in Kišem: borgesovsko na neki način abstraktno idejo
odločno obarva z jasnim in prepoznavnim, konkretnim zgodovinskim oz. političnim
kontekstom (Virk 1995: 215). Antična ljubezenska zgodba Harikleje in Teagena o ločitvi in
ponovni združitvi ter plemenitem dejanju odpuščanja je v Jančarjevi različici premeščena v
slovenske hribe in čas zadnjega meseca druge svetovne vojne. Po naključju – sprožilni
element zgodbe je človeška napaka – se neidentificirana vojaška četa znajde v vasi, kjer se je
pred kratkim zgodil zločin. Vas je opustošena, ljudje in živali pa zverinsko pomorjeni. Vojska
tako pleni tuj plen in najde edino preživelo, mlado dekle, ki se oklepa umirajočega mladeniča
in ga želi rešiti oziroma umreti ob njem. Po vojaškemu ukazu usmrtijo tudi zblaznelo dekle in
vojska zapusti vas. Zgodbi poleg eksplicitnih navezav – svetopisemski prizor pietà, aluzija na
antiko – povezujejo naslednji motivi: obredno žrtvovanje, nož (namesto puške), vojska kot
kolektiv, skrajna situacija, plemenitost mlade žene (pokopati svojega ljubega ali umreti ob
njem). V ključnem delu je antična zgodba radikalizirana: ponovitev prizora ni več mogoča.
Kljub trenutku empatije: »Eden od vojakov, tisti, ki nam je to pripoved zapustil, se je obrnil
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proč, ker ga je nekaj stisnilo v grlu« (PA: 97), dekletu ne priznajo plemenitega dejanja,
temveč se poveljnik odloči za konec:
Popraskal se je po poraščenem obrazu in za hip pogledal predse. Zamahnil je z roko /.../ In ta
gib poveljnikove glave je pomenil, da se je v božji ekonomiji te zgodbe zgodilo nekaj, kar ne bo
pripeljalo do ponovitve, ampak samo do dokončanja nečesa, kar se je, nihče ne ve zakaj in kako,
tukaj, v jutranji uri začelo. (PA: 98)

Prizor iz porušene vasi deluje grozljivo zaradi živalskega ravnanja z ljudmi, ki so krvoločno
in nečloveško poklani kot prašiči, za tem dejanjem slutimo maščevanje, opojnost krvi, blodno
pijano silo in množico brez moralnih zadržkov. Takšni sta prva vojska v vasi, ki je morila, pa
tudi druga, ki je samo plenila. Olajševalna okoliščina je skrajnost situacije, v kateri je človek
neprostovoljno del množice. Nasproti temu stoji humanost mladega dekleta, ki v prav tako
mejni situaciji ohranja etos, obenem pa izgublja razum. Skrivnost ostane znotraj zgodbe
nerazrešena, prizor morije v vasi iz druge svetovne vojne je poantiran v razmislek o temeljnih
dilemah človeka v skrajni situaciji, kakršna je vojna:
Vojskovanje je polno naključij, vzvodi, ki sprožijo pobijanje, zmeraj nepredvidljivi, ukazi nagli
in protislovni. /.../ Kaos je bil vsak trenutek odprt k neznanemu. Poln nenavadnih vzgibov, ki so
jim sledile nenadne odločitve. In dejanja, za katerimi so ostala samo vprašanja, nekatera nikoli
razrešena. Na nobeno vprašanje ni zanesljivega odgovora. (PA: 92–93)

Primerjava antične situacije z drugo svetovno vojno je opazna na več nivojih. Umor pomeni
nemoralno dejanje, poveljnikova odločitev je posledica nesrečnega spleta okoliščin, zaključni
prizor lahko razumemo kot moderni svet brez božjega, usoda je vnaprej določena in človeku
nepojasnjena. Prizora pa povezuje še groteskna podoba umirajočih in trupel brez pokopa.
Podgana (PA) je večplastna zgodba in ponuja sintezo obravnavane problematike. Fabulativno
gre samo za prizor mladega dekleta na bregu Gradaščice, kjer jo mati reši pred podgano. V
središču pozornosti je torej hip soočenja dveh svetov, civilizacije in narave. Najbolj
dramatičen je opis okolja, kjer se motiv vode (bruhanje potoka, popoldanska nevihta,
kanalizacijska pena, burni slapovi, nabrekle spomladanske rastline) povezuje z vzdušjem
nelagodja, prežeče nevarnosti in strahu. Sestavni del tega okolja je tudi siva, zavaljena in
nepremična podgana: »Kanalizacijska pena brizgne čez zajetno telo in njegovo sivo dlako,
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vendar se podgana ne zgane« (PA: 15). Nasproti temu je postavljen človek, v podobi
nedolžne, naivne mrmljajoče deklice v belem in matere kot branilke svojega rodu in svoje
vrste. Navidez nepremostljivo nasprotje človeškega uma in organske narave se postopoma
razblinja skozi metaforično identifikacijo: človek je podgana oz. podgana je človek.
Prizor torej ponuja izhodišče za razmislek o vlogi človeka znotraj svoje vrste in cele
civilizacije. Zdi se, da zgodba ponuja naslednja nezanesljiva69 pojasnila strahu, in sicer
zgodovinsko-kulturološko, evolucijsko in moralno. Prvo podaja avtor z navajanjem
zgodovinskega vira novele, to je Ljubljanska kronika, iz katere kot snov izbere pričanje o
krvavem spopadu, od podgan obgrizenega otroka, ki ga ženske maščujejo s smrtjo
sedemindvajsetih podgan. Človekov strah pred podganami je utemeljen s tem, da je človek za
podgane sovražno bitje, ki jih je omejilo in prisililo, da se umaknejo pod zemljo, zato lahko
upravičeno pričakujemo maščevanje in preobrat civilizacij. Razvojnoevolucijska pot je
pokazala, da so podgane najbolj prilagodljivo bitje, podobne človeku ravno zaradi
individualizma in sposobnosti za vojaško organizacijo. Strah in grozljivost torej vzbuja
podobnost, sorodnost ali če hočemo, strah pred samim sabo in znotraj svoje vrste.70 Tako si
lahko razlagamo tudi človeško destruktivno zgodovino. Človeška vrsta je sposobna moriti
druge vrste bitij in tudi svojo; ne samo v boju za obstanek, temveč predvsem za konfesionalne
ali nacionalne ideje, ki naj bi osmislite človeško bivanje. Grozljivost soočenja človeka s
podgano je torej v uvidu majhnosti, nemoči človeške vrste in predvsem nedoumljivosti sveta:
»V tistem negibnem trenutku, ki je pravkar minil, pa obstaja nekaj, česar ne bo mogoče
doumeti« (PA: 19). Majhnost človeka znotraj lastne zgodovine in nedoumljivega sveta sploh
je prikazana z minljivostjo kot temeljno bivanjsko determinacijo: materin (možni) krik ali
dolg trenutek tišine je enkraten nasproti nenehnemu bučanju potoka. Nasilje v človeku
spominja na vzgib iracionalnega ali nagonskega ter ni samo podobno živalskemu, temveč je
še bolj kruto.
3.2.3.2

69

Nezanesljivost razlag je razvidna iz zavedanja omejenosti zornega kota človeka: »Mogoče je dodati pojasnilo,
mogoče je reči, kaj je pred tem. Toda to je zapisala človeška zgodovina.« (poud. Š. S. Š., PA: 16)
70
Poleg vedenjskih podobnosti s človekom vzbujajo grozo tudi fiziološke: podgana, ki stoji na zadnjih nogah in
»razkriva spodnji del telesa, zdi se, da med dlakami mesnato rožnat« (PA: 19) je v svojem bistvu na las podobna
človeku.
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V zgodbi Incident na livadi (PA) avtor izpostavlja temo iracionalnega oziroma
nedojemljivega v človeku, ki se kaže preko motivov strahu, bolečine, nasilja, spomina in sanj.
Zgodba govori o vzhodnoevropskem emigrantu Mihailu Ševčenku, ki si ustvari novo življenje
kot asistent na neki ameriški univerzi, vendar ni sposoben preseči svoje travmatične
preteklosti. Njegov zobobol naključno sproži nasilni incident, ko sredi parka napade
aktivističnega študenta, ki nosi politične letake. Posledica tega je, da je Ševčenko prisiljen
ponovno začeti življenje znova: spremeni kraj bivanja, pusti univerzitetno kariero in
umaknjen v samoto životari s travmami, ki preko sanj ostajajo v njegovi podzavesti.
Zgodba je postavljena na principu kontrastov, začetna napoved je obenem vodilo za
interpretacijo:
Incident, ki je spremenil življenje asistenta Mihaila Ševčenka, se je zgodil sredi sijočega
sončnega dopoldneva na robu zelene livade med ekonomskim in humanističnim oddelkom.
(PA: 39)

Izstopajoča nasprotja (demokratični zahod – totalitarni vzhod, preteklost – sedanjost, formiran
odrasel človek – sit in lahkomiselen študent, idila narave – nasilje in travma) se skozi zgodbo
razkrajajo in jih ne dojemamo več kot opozicije. Tako na primer skoraj nihče več ni pretresen
nad disidentskimi zgodbami in nihče več tudi ne verjame v demokratično deželo. Dvom v
črno-belo podobo sveta poudarjata dva iracionalna elementa: zobobol in izbruh nasilja. Oba si
junak razlaga z življenjsko izkušnjo iz preteklosti:
Bil je prepričan, da so za njegove strašne in ponavljajoče se zobobole krivi komunisti, kot so
krivi za vse, kar je bilo slabega, zoprnega in nesrečnega v njegovem življenju. (PA: 40)

Tako si Ševčenko razlaga tudi incident s študentom, ki v njegov spomin prikliče prizor iz
zaporniške ambulante v svoji bivši domovini: v študentu, ki nosi plakat z mastnimi rdečimi
črkami, vidi svojega zaporniškega paznika. Pozornost pripovedovanja pa ni usmerjena v
obujanje travmatične disidentske usode, v zvezi s tem lahko začutimo zgolj posmeh, recimo s
stavkom »domači mu pošiljajo kamilični čaj«. Bolj kot racionalna razlaga so v ospredju
nepričakovani in nerazložljivi vzgibi v človeku. Nasilje in zlo kot produkt ekstremnih
čustvenih stanj (tukaj sinestezija) je prisotno v nas samih in sproženo v nekih skrajnih
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situacijah, na katere nimamo vpliva. Zobobol je sinekdoha usode, ne samo neizbrisljive
preteklosti, predvsem takšne, ki je posameznik sam ne more obvladati.
Prav verjetno bi storil karkoli drugega, kot je bil storil, prav verjetno bi njegovo življenje poslej
teklo povsem drugače, ko ga tisti nesrečni dopoldan ne bi bil bolel zob. (PA: 42)

Bolj kot neizbežnost usode so tu izpostavljeni naključje in samo navidez svobodne odločitve
posamezenika, ki govorijo o velikem deležu iracionalnega v človekovem življenju.
Tudi novela Ultima creatura (PA) se začenja s podobo zanko ali okvirjem: »Ko se Franc
Rutar nekega davnega soparnega popoldneva ne bi bil zagledal /.../ bi se bilo zanj vse veliko
bolje končalo«. Tokrat gre za manj usodno zgodbo trgovskega zastopnika, ki v New Yorku
postane žrtev incidenta. Pade v past privlačne ženske, ji sledi v neznano, neobljudeno mestno
četrt, kjer ga okradejo, mu grozijo in ga ponižajo. Ta izkušnja, ki je nikomur ne zaupa, ostane
v njem kot travmatičen spomin, ki ga v zavest prikličejo sanje ali pa podobni prizori (silhueta
neznanega mesta ali človeka v temi). V takšnih situacijah junak reagira z verbalnim oziroma
fizičnim nasiljem. Osrednji dogodek sovpada z značajem lika: urejen povprečnež doživi zunaj
doma samo ponižanje. Pogled od zunaj je posmehljiv: na tak način razumemo Frančevo
zaupanje v razum, torej »možgane, ki so mu zanesljivo pomagali sklepati posle in reševati
križanke« (PA: 26), spoštovanje norm, sistematičnost in razumevanje sveta kot urejenega
sistema. V tej luči je tragično-posmehljiva tudi njegova usoda, ki je majhna, nepomembna in
predvsem čisto nič izjemna. Bolj bistvena in vznemirljiva je junakova nekontrolirana,
iracionalna plat: spoznamo ga kot pohlepnega bralca tujih knjig na skrivaj. Prikriti
(intelektualni) voajerizem postane njegova neustavljiva strast, ki ga konec koncev pripelje v
nevarno situacijo. Kljub temu da se ves čas oklepa razuma in išče faktografske razlage, ga v
nekem nepojasnjenem trenutku oblije drhtava vročica, telesno ga vznemiri telo mlade
mulatke, pri odločitvi prevlada razburjenje. V nadaljevanju si v nelagodni situaciji, ko postane
žrtev prevare, prikliče v spomin otroški strah in prvinski položaj, ko se zvije v klobčič in
zateče v sanje. Njegov strah pred nožem in celo umorom lahko beremo kot iluzorno željo po
doživetju nečesa velikega, filmskega:
Videl je svoje truplo, kako plava pod brooklynskim mostom, zgoraj je bila senca orjaškega
mostu, spodaj, pod vodo, je bobnela podzemna železnica /.../ potem je vedel, da spi in da vidi
svoje belo truplo plavati pod mostom, v njegovi veliki senci. (PA: 29)
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Vse, kar lahko doživi tak Franc, je samo navidezno, domišljijsko srečanje s svojo smrtjo,
dogodki, ki jih uravnava usoda, so izgubili svojo nekdanjo usodnost (Virk 1995: 219).
Avtorja torej zanimajo notranji nekontrolirani vzgibi, ki v človeku delujejo na podlagi osebne
izkušnje. Tako erotični vzgib kot nasilje in ponižanje Franca Rutarja so pravzaprav situacije,
ki govorijo o človeku, ki je v svoji majhnosti, pritlehnosti smešen prav zaradi zaupanja v
urejenost sveta. Na neobvladljivi ravni telesa in čustev, spominov in sanj pa deluje
nepredvidljivo in zato toliko bolj vznemirljivo.
3.2.3.3
Očitno je, da avtor posveča posebno pozornost rekonstrukciji preteklosti in s tem povezani
zaznamovanosti posameznika s prostorom in časom, obenem pa analizira človeka ne samo v
njegovi družbeni, temveč tudi osebni usojenosti. Prav tako je očitno avtorjevo spogledovanje
s postmodernizmom na formalni kot idejni ravni. Tu mislimo predvsem na prepletanje,
soobstoj več svetov, od realnosti, mitov in sanj in medbesedilnost kot narativni postopek.
Poseben ton njegovih zgodb iz devetdesetih let je najbolje opisan kar z avtorjevo sintagmo
posmehljivo poželenje, ki je tudi naslov njegovega tretjega romana. Jančarjeva proza, kot je
bilo pokazano na konkretnih primerih, si namreč dovoli svobodno, recimo ji distancirano ali
posmehljivo obravnavo vzhodnjeevropskih travm, želja in (navideznih) specifik, še bolj pa
izpostavlja nehistoričnost človeškega poželenja. Ta se kaže kot hrepenenje in vztrajanje v
življenju, na drugi strani pa so to nerazložljivi vzgibi, strah pred minljivostjo in občutje
nelagodja.
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3.2.4 Pavel Vilikovský

Pavel Vilikovský (1941) je osrednje ime slovaške proze druge polovice dvajsetega stoletja.
Danes predstavnik starejše generacije je vstopil v literaturo v šestdesetih letih, se začasno
prostovoljno umaknil v notranji azil, njegova glavna dela pa so izšla šele po letu 1989.71
Izhaja iz profesorske družine iz Bratislave in se vse življenje ukvarja z jezikom: dela kot
urednik in prevajalec anglo-ameriške literature (med drugim Virginia Woolf, Josef Conrad).
V njegovem obsežnem pisateljskem opusu – do danes je izdal petnajst proznih in esejističnih
del – se vztrajno prepletajo intimne teme (telesnost in duševnost), refleksija družbe ter
avtobiografskost. Njegova literatura je deležna velike pozornosti raziskovalcev, avtorja
poimenujejo kot »avtorja telesa in čustev« (Darovec 2007) in eksperimentatorja znotraj
slovaške književnosti, pa tudi postmodernista.72 Pavel Vilikovský ostaja do danes predvsem
zvest in piker opazovalec svojega okolja in zgodovine, s Slovaki ga, kot pravi, veže zgolj to,
da intimno misli po slovaško.

71

Datiranje nastanka literarnih del v drugi polovici 20. stoletja na Češkoslovaškem ni vedno preprosto. Prav pri
Vilikovskem je očiten razkorak med časom nastanka in dejanskim izidom literarnih besedil. Ta razkorak je
poglobljen še z dejstvom, da se razlikuje tudi zgodovinski čas ali družbeni kontekst. Leta 1989 so izšla kar štiri
njegova dela, nastala po letu 1968: Kôň na poschodí, slepec vo Vrabľoch (Konj v nadstropju, slepec v Vrabljah),
Večne je zelený... (Večno je zelen...), Eskalácia citu (Eskalacija čustev), Slovenský Casanova (Slovaški
Kazanova). Tako tudi zbirka Kruti strojevodja poleg kratkih zgodb, napisanih v devetdesetih letih, vsebuje še
dve, napisani dve desetletji prej. Kljub časovnemu razkoraku pa je očitno, da se avtorjevo pisanje (pogled na
svet, teme, besedilni postopki) skozi čas dejansko ne spreminja, zato pri interpretaciji celotnega opusa
P. Vilikovskega iskanje neke razvojne paradigme ni produktivno (Darovec 2007: 126).
72
Pri večini slovaških raziskovalcev je opaziti zadržanost pri uporabi pojma postmodernizem v zvezi s slovaško
književnostjo. Tim Beasley-Murray (1998: 270) pa v obravnavi nekaterih del Vilikovskega (predvsem Večné je
zelený ...) govori o uporabi postmodernističnih postopkov in izrazu »postmodernism of resistance«, ki naj bi bil
tipičen za srednjeevropski prostor. Pojem bi lahko povezali z Virkovo definicijo t. i. političnega postmodernizma: »Zaradi posebnih družbenopolitičnih okoliščin prvi slovanski postmodernisti kljub sprejemanju
radikalnih postmodernističnih postopkov niso mogli pisati povsem avtoreferencialne literature, ampak takšno z
izrazitim družbenokritičnim nabojem« (Virk 2006: 188).

100

3.2.4.1
Literarni svet Pavla Vilikovskega je razmrežen, gost in posledično kompleksen, tako da se ob
branju in interpretiranju njegovih literarnih besedil zatika tako »navadnemu« kot tudi bolj
zahtevnemu bralcu. Zato je še toliko bolj pomembna intenzivna literarnovedna obravnava
njegovega dela, ki je v zadnjih dvajsetih letih – v času, ko je izšla njegova literatura »iz
predala« in tudi sočasno ustvarjanje – postavila tega slovaškega srednjeevropskega
»postmodernista« na najvidnejše mesto znotraj nacionalne sodobne književnosti. Peter Zajac
v avtorjevem izbranem delu (2006) analizira njegova besedila z vidika medbesedilnih
povezav ter v njih najde interpretacijski ključ vsake zgodbe zase, obenem pa celotnega
miselnega sveta, ki ga podaja avtor. Poleg raziskovanja medbesedilnega dialoga pa Zajac
izpostavlja še drug vidik branja proze Pavla Vilikovskega, to je iskanje smisla oz. pomena
pripovedi s pomočjo ponavljajočih se motivov in narativnih perspektiv. Perspektiva
»nedomačega ali neslovaškega« bralca je v določeni meri prikrajšana za nekatere lokalne,
generacijske povezave in namige, zato bo zavestno zožena: zanimala nas bo predvsem vloga
družbene, zgodovinske determinacije posameznika in prestopi iz lokalne, regionalne,
nacionalne zgodbe v bolj univerzalno podobo sveta. Zdi se namreč, da Vilikovský prav z
literarno igro, s poljubnim prepletanjem fiktivnega, možnega in faktografskega sveta (Zajac
2005: 834) govori o neuspehu pri iskanju ene resnice ali enega smisla ter o negotovosti kot
temeljnem bivanjskem občutju.
Sledita interpretaciji dveh najbolj prepoznavnih kratkih zgodb iz zbirke Kruti strojevodja
(1996), ki je prevedena tudi v slovenščino.73 Prva izostruje temo zgodovinskega spomina in
načina razumevanja prostora in časa tukaj in zdaj (Vse, kar vem o srednjeevropejstvu), druga,
Romeo iz socialistične epohe, govori o temeljni zaznamovanosti človeka v času in prostoru, v
katerem je rojen.
V zbirki Kruti strojevodja stoji na prvem mestu zgodba Vse, kar vem o srednjeevropejstvu s
podnaslovom z malo prijateljske pomoči od Olomouca in Camusa. Vstopa v dialog s
popularno razpravo o sredjeevropskem vprašanju iz sredine osemdesetih let, ki jo načenjajo
češki, madžarski, poljski, avstrijski in slovenski intelektualci. Pavel Vilikovský z veliko mero
distance polaga svoje misli v usta francoskemu eksistencialistu Albertu Camusu. Zgodba je
73

Navedki v nadaljevanju so iz slovenskega prevoda: Kruti strojevodja, 1998 z oznako KS v prevodu Andreja
Rozmana.
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zgrajena kot dialog med tujcem, to je naključni popotnik (Camus) in domačinom (slovaškim
pisateljem). Snov je vzeta iz resničnega dogodka, Camusovega prihoda na železniško postajo
v Brnu leta 1937.74 Avtor to dejstvo uporabi kot motiv, dogajalni čas pa prestavi za dobrih
štirideset let, torej v čas normalizacije na Češkoslovaškem. Camus ima tako vlogo
sogovornika, ki omogoča junakovo samorefleksijo o (ne)pomembnosti in specifiki svojega
širšega družbenega in kulturnega okolja, ki ga imenuje Srednja Evropa. Tu so ljudje vajeni
nenehnega spreminjanja mej, oblasti, valut in družbenih redov, »kjer zaradi samih zaves ne
morete videti niti čez svoje dvorišče« (KS: 11). S tem povezan je dogajalni prostor, in sicer
železniška postaja in recepcija hotela poosebljata nenehno prihajanje in odhajanje, prehodnost
oz. začasnost. To so prostori slovesa in snidenja, čakanje na postaji pa lahko povezujemo z
vzdušjem nelagodja, nemoči, z obstankom na mestu. Neopazen je tudi sam Camus, ki nikakor
ne vzbuja pozornosti:
Ne, na Camusu ni bilo nič vpadljivega. Opazil sem ga verjetno zato, ker se je tako ubrano zlil s
halo brnske postaje. Četudi bi zavestno iskal boljše ozadje, si ne bi mogel izbrati boljšega.
Nekakšna otožna, globoko vtisnjena žalost, ki so ji že zdavnaj odpeljali vsi razlogi, nekakšne
saje na tirih elektrificirane proge. Niti pomislil nisem, da na tej klopi čaka vlak. (KS: 8)

Camus je torej že del sivega ozadja, v dialogu pa ima vlogo tujca, ki želi spoznati, začutiti
atmosfero tukajšnjega življenja, specifične lastnosti tega prostora in tako odpreti oči tudi
domačinu. Te lastnosti lahko prepoznamo iz junakovega samospraševanja: izvemo, da je to
dežela, kjer je »tujec sorazmerno redka žival, kjer je posameznik skromno ponosen na svojo
identiteto, kjer se ni vredno posvečati osebnim, ampak kolektivnim zadevam in kjer izložbe v
trgovinah nimajo povednega, temveč pogojni naklon« (KS: 9). Camusa pa zanimajo malenkosti iz vsakdanjika:
Bil je, če lahko tako rečemo, zgodovinar tega, kar nima zgodovine, drobtinic, ki neopazno
padajo pod mizo zgodovine. Da bi samo te, neopazne, neevidentirane trenutke znal občutiti kot
življenje? Dandanes, ko imamo opraviti s pravo poplavo pomenov, da imamo zanje premalo
resničnosti, danes ga, mislim, razumem. Mojbog, kako sovražim zgodovino, ta življenjepis
človeštva! (KS: 12)
74

Dokumentaren vir, kot je navedeno v sami kratki zgodbi, so Camusovi zapiski. Motiv velikega pisatelja, ki se
ponoči po naključju znajde na železniški postaji obrobnega, neznanega mesta, ima presenetljivo vzporednico v
slovenski književnosti. Joyce v Ljubljani tako kot Camus v Brnu sta očitno dovolj privlačen prizor za
rekonstrukcijo časa, navidezni dialog ali samorefleksijo ob srečanju tujca z domačinom oz. »velikega« pisatelja z
»majhnim« (prim. Blatnikovo zgodbo Norin obraz in antologijo Noč v Ljubljani, 1994).
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Zastavlja se vprašanje, kaj pomeni ta preusmeritev zanimanja od celostne podobe k
fragmentu. Skozi celotno pripoved postopoma razbiramo interpretacijski ključ zgodbe, ki se
skriva v varnem, distanciranem pogledu na svet: Vilikovský podaja sliko konkretnega
prostora in časa skozi oči dvomljivca. V alegorični zgodbi se soočata naivni pogled
pripovedovalca, subjekta, in zunanji pogled »tujca«, kar v zaključku izpostavi problem
identitete junaka. Nezaupanje v zgodovino kot zaporedje prelomnih dogodkov ali veliko
kolektivno zgodbo z junaki izrazi tako, da pozornost preusmeri na individualno, subjektivno
dojemanje resničnosti ter na iskanje majhnih resnic, razpoloženja ali drobtinic, iz katerih
lahko zaznamo duh časa. Drug odmik je trpko-posmehljiv, samoironičen pogled na svoj
narod, ki ga določajo vztrajnost, trpljenje in zgodovinska smola. Camusevo sporočilo je
naslednje: človeški spomin bledi, zgodovina ni stalna, čas odteka in kar ostaja ali je gotovo, je
»golo telo življenja« (KS: 14). Ali kot nam pove že v naslovu: srednjeevropskosti ne jemljem
resno, vse, kar vem o tem pojmu, je to, da sem izkusil življenje na tem prostoru.
Zgodba Romeo iz socialistične epohe že v naslovu napoveduje konfrontacijo dveh kulturnih
svetov oziroma kontrastov. Neizpolnjena ljubezenska zgodba shakespearovskega Romea je
postavljena v čas normalizacije na Češkoslovaškem (čas ponovne vzpostavitve rigidnega
socialističnega režima in njegove ideologije). Dogajalni prostori so pri Vilikovskem skoraj
brez izjeme resnični, obstajajo na zemljevidu, v nasprotju z zgodbo, katere fiktivnost je
poudarjena znotrajtekstualno – o njej sami dvomi celo junak. Tako je tudi tukaj: Bratislava,
zahorska vas, Budimpešta in romunsko turistično mesto Brašov so kraji, skozi katera potuje
inženir Kasanovský. Njegova življenjska zgodba je navidez preprosta: družinski oče srednjih
let se odpravi na kratko pot v Romunijo, kjer naj bi se srečal z ljubeznijo iz mladosti. Vendar
pa se ljubimca v Brešovu ne najdeta in Kasanovský se vrne domov. Glavni junak pa ni zgolj
nesrečni ljubimec in Romunija ni le počitniška destinacija. Kasanovský je povprečen
neuspešnež, ki ga v življenju spremlja smola (ali splet nesrečnih naključij), poleg tega pa
izhaja iz ideološko neustrezne družine, kar je zaznamovalo njegovo izobraževanje in poklicno
kariero. Zato je posledično nesamozavesten, dvomljivec in sanjač, ki z leti postane ravnodušen in otopel:
Še vedno ga spremlja občutek nezaželenega otroka, ki ga spodbuja dejstvo, da njegova prošnja
za zagovor doktorske disertacije že dve leti leži v predalu nekega okrožnega partijskega
komiteja. Potrpljenje je božja mast, ga tolaži šef, tudi Kasanovský sluti, v najbolj skritem
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kotičku duše, da bo opravil zagovor doktorske disertacije. Samo zakaj se mora vse to zgoditi
šele takrat, ko človek postane do vsega ravnodušen? (KS: 64)

Edino svetlo točko predstavlja spomin na njegovo študijsko bivanje v Veliki Britaniji, kjer je
spoznal sodelavko, s katero si potem dopisuje in načrtuje srečanje v edini možni destinaciji, v
Romuniji, ki ima z domovino njegove prijateljice kot edina izmed socialističnih držav še
najboljše odnose. Kasanovský sicer odpotuje, vendar se tam ne srečata. Znotraj zgodbe se
izkaže, da je izmišljen tudi njun odnos in dopisovanje. Fiktivno postane znotraj besedila tudi
junakovo potovanje, umik iz sveta, v katerem živi (Darovec 2007: 132).
Motivi, povezani s potovanjem (vlak, železniška postaja, domišljijski ali realni odhod, beg),
so v tej zgodbi izpostavljeni v ključnih trenutkih, ne nazadnje pa so dobili svoje mesto tudi v
naslovu zbirke (Kruti strojevodja). Pomenljiv je predvsem prizor v kratki zgodbi Romeo iz
socialistične epohe, ko se Kasanovský z vlakom vrača domov in zagleda »motno, leno
Donavo« (KS: 78) in kot na dlani uzre celo svoje življenje. Strojevodja, recimo mu kar čas ali
usoda, seveda ne more slišati njegovega neizrečenega vzklika »Počasneje!«. Trenutek
spoznanja svoje majhnosti in minljivosti, se v zaključku zgodbe izteče v junakovo ugotovitev:
»Vse mine. To je najslabše in najboljše, kar je mogoče povedati o življenju« (KS: 81).
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3.2.4.2
Družbena refleksija je za pisatelja, ki ga sicer označujejo za »avtorja telesa in čustev«,75
znotraj njegovega ustvarjalnega dela (tako v obravnavani kratki prozi kot kasnejših romanih)
vsekakor relevantna, vendar ima v besedilih zelo subtilno vlogo. Obe tu interpretirani zgodbi
združuje poskus, da bi ujela vzdušje ali atmosfero nekega prostora in časa, seveda preko
detajlov, navideznih nepomembnih stvari, kot da bi samo še te imele smisel. Svet in položaj
subjekta v njem ostajata razumu nedojemljiva. Podobno neopredeljiva in zmuzljiva je tudi
srednjeevropska identiteta, ki jo lahko avtor opiše zgolj s posameznimi vtisi, torej
razpoloženjem. Edino gotovo, kar ostaja, je osebni spomin in enkratna izkušnja bivanja v
določenem prostoru in času.

3.2.5 Primerjava

Problematika družbene refleksije v literaturi, ki je v tem poglavju obsegala analizo in
interpretacijo besedil štirih avtorjev, se kaže na treh ravneh:
Kot prvič je predvsem pri mlajših avtorjih opazna prevladujoča tematizacija zasebnosti. Ta je
povezana z zavestnim odmikom od velikih tem in upovedovanjem predvsem intimne,
sodobne izkušnje posameznika. Ljubezenska tematika ostaja temeljna motivacija fabul, še
najmanj je izrazita pri novelah Draga Jančarja, in to prav na račun obravnave posameznika v
kaosu zgodovine. Ko je govor o aktualnih družbenih in političnih vprašanjih, sta si Blatnik in
Möderndorfer blizu zaradi rabe otroške oz. indiferentne perspektive prvoosebnega
pripovedovalca, ki z naivno držo opozarja na lahkomiselnost na eni in travmatičnost teme na
drugi strani.
Drug sklop vprašanj se navezuje na pripadnosti junakov geopolitičemu, kulturnemu,
nacionalnemu ali regionalnemu prostoru. Tu so med avtorji opazne precejšnje razlike. Junaki
Möderndorferjevih novel (z izjemo legend) so prepoznavno slovenskega porekla, o svoji
nacionalni identifikaciji pa se velikokrat izrekajo samoironično, torej sproščeno in neobremenjeno. Pri Blatniku so osebe, zgodbe in dogajalni prostor izrazito univerzalni. To ni več
75

S tega vidika je obravnavana njegova novela Konj v nadstropju, slepec v Vrabljah v poglavju 3.4.4.
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samo slovenska izkušnja, temveč gre za zavesten preskok v globalni svet, v katerem junak
daje prednost iskanju osebne identitete na potovanjih po tujih dežalah. Jančarjeve junake
determinira predvsem nepredvidljiva usoda. Kljub temu da niso zavezani izključno
domačemu okolju, je prepoznati umeščenost v kulturni krog Srednje Evrope. Vilikovský je v
tem oziru zavezan slovaški izkušnji, njegovi junaki so umeščeni ali celo zasidrani v konkreten
zgodovinski prostor in čas. Nad to pa jih dviguje osebno, enkratno doživljanje sveta.
Tretje vprašanje obravnava vlogo zgodovine in determinacije posameznika. Najbolj izrazita je
v novelah Draga Jančarja in Pavla Vilikovskega, njuno videnje pa se v marsičem razlikuje.
Kaže se tako preko ironičnega kot sočutnega doživljanja sveta. Znanstveni materializem
inženirja Kasanovskega (Romeo iz socialistične epohe) ali analitično poželenje doktorja prava
tik pred smrtjo (Joyceov učenec) govorita o nedojemljivosti sveta izključno z razumom. Pa
tudi o nemoči posameznika v vrtincu zgodovine in odsotnosti enega smisla ali celovitega
pogleda na svet. Razlika med njima je očitna na nivoju subjekta. Pri Vilikovskem je tragičnost
subjekta v spoznanju o izgubi identitete kot rezultat izbrisa zgodovinskega spomina, Jančar pa
prav s seganjem v globlje sloje zgodovinskega spomina identiteto vzpostavlja.
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3.3 Podobe prostorov
Primanjkuje mi prostora, v glavi in izven nje.
Andrej Morovič
Sorodnost slovenskega in slovaškega kulturnega prostora se kaže tudi ob vprašanju literarne
upodobitve prostora, torej natančneje pričakovano prevladujočega urbanega in zapostavljenega ruralnega okolja. V tem poglavju nas bo zanimalo, kako se tradicionalno nasprotje
med mestom in podeželjem uresničuje v slovenskih in slovaških literarnih besedilih v devetdesetih letih 20. stoletja. Bipolarni par urbano – ruralno lahko razširimo še na središčno –
obrobno, civilizacijsko – naravno in kozmopolitsko – regionalno. V vseh primerih gre za
nasprotja, ki izražajo prostorsko in družbeno pripadnost, vsako pa v sebi nosi diametralno
nasprotne konotacije. Vprašanje je, v kolikšni meri so v sodobni literaraturi te ustaljene
predstave že presežene oziroma še zasidrane.
»Prostor je v primerjavi s časovno kategorijo konkretnejši, bolj konzervativen, statičen, v
prostoru se počutimo varno. Čas pa je višja, napornejša, skrivnostnejša in usodnejša
kategorija, saj v človeku prebuja nemir, koprnenje po prihodnjem, še neznanem.«
(Kocbek 1975). Z literarnovednega vidika sta prostor in čas del tematologije. Mihail
M. Bahtin (1982) je na primeru romana časovno-prostorsko kategorijo literarnega dela
(kronotop) opredelil tako, da je vzpostavil opozicije. Jurij Lotman s semantično-strukturnega
vidika izpostavlja teme, ki izhajajo iz »sižejskih realij« in so pomembne v določenem sistemu
kulture, npr. hiša, pot, ogenj. Pri tem poudarja, da vsi prostori in njihova semantična polja
delujejo kot prostorska struktura znotraj določenega literarnega dela ali vrste in gre zato za
literarno strukturo, torej za literarne prvine, ki jih ne moremo enostavno izenačiti z naravnim
oz. realno obstoječim prostorom (Hodrová 1997: 12). Na drugi strani je francoska fenomenologija, Gaston Bachelard v svoji Poetiki prostora (1957) na podlagi pesniških podob opazuje
zunanje in notranje prostore predvsem z vidika arhetipskega.76 Omenjene teoretične razprave
76

S problematiko upodobitve prostora v literaturi so se v zadnjih desetletjih veliko ukvarjali tudi češki, poljski in
slovaški znanstveniki, npr. Daniela Hodrová (Poetika míst), Janusz Sławiński (Prostor v literatuře), Eva
Jenčiková, Xenia Činčurová idr. V slovenskem prostoru omenimo Aleksandra Skazo, Zorana Božiča, v sodobni
slovenski kratki prozi pa Ireno Novak Popov (2006).
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so še danes podlaga za raziskovanje literarnega prostora, najsi bodo to semiotične opozicije
ali imaginativno-emocionalne kategorije. Daniela Hodrová (1994, 1997) na podlagi romaneskne tvorbe tako obravnava prostorske podobe in z vidika mistične posvečenosti govori o
dinamičnih, torej spremenljivih pomenih nekaterih tipičnih prostorov, kot so tovarna, soba ali
mesto.
Xenia Činčurová (1997) izpostavi znotraj tematskega prostora v pripovedništvu štire načine,
in sicer fizični (klasični ali materialni, ki zaznamuje konkretno ozemlje), socialni prostor
(družbeno okolje in situacije), notranji prostor likov (intimni svet, občutja, misli, nematerialni
prostor) in transcendentni prostor (nadčutni prostor, svet vrednot). Avtorica na podlagi te
opredelitve na primeru slovaške proze med obema vojnama ugotavlja tesno povezavo med
konkretnim dogajalnim prostorom in izbiro žanra ter izpostavlja prostor ne samo kot
kronotop, temveč kot tisti konstitutivni element besedila, ki vpliva na čutno zaznavanje in
vrednotenje literarnega besedila.
Sklenemo lahko, da prostorska dimenzija v literarnem besedilu ni samo konstrukcija sestavin
na tematskem nivoju, pač pa tudi na jezikovnem, in da produktivno vstopa v pomen in žanr.
Obravnava prostora bo tako izhajala iz omenjenih izhodišč. V literarnih besedilih bomo
odkrivali, katera so prizorišča in kakšne semantične dimenzije pripenjajo nase, kaj se v teh
prostorih dogaja, do kolikšne mere utrjujejo ustaljene predstave oz. jih presegajo ter na
kakšen način je prostor posredovan (tematsko, jezikovno, žanrsko).
Urbano (okolje, prebivalci, družba) je sinonimen izraz za mestno in se uporablja v zvezi s
sodobno družbo. Sociologi (Uršič 2003: 8–9) urbanost ali urbani način življenja definirajo kot
specifični prostor, za katerega je značilna velika gostota srečevanj, kulturna in etnična
raznolikost, konzumacija umetnosti, občutenje prostora z uporabo vseh čutil, intenzivna
družbena interakcija in izmenjave s tujci ter soobstoj protislovij na istem prostoru. V širšem
smislu ga zaznamujejo promet, deloholičnost, materialna in kulturna potrošnja, mestna
arhitektura, večja stopnja individualnosti, socialna razslojenost in identifikacija znotraj
interesnih skupnosti; še bolj globalno pa mesto in prebivalce povezujemo z idejami napredka,
z izobrazbo, odprtostjo in liberalnimi idejami. Urbani način življenja prinaša s sabo tudi
negativne posledice, kot so šibka vloga družine, pomanjkanje naravnega okolja, odtujenost,
kriminal in ambivalenca.
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Ruralni prostor oz. podeželje je (v nasprotju z mestnim) vezano na tradicionalni način
življenja in s tem povezano domačijskost, tu je večja vloga skupnosti (družina, vas, verska
skupnost) in večja samozadostnost. Zaznamujejo ga še idiličnost, pristnost in narava, obenem
pa zaostalost, odpor do sprememb, konzervativnost in ukalupljenost.
Te univerzalne determinante v slovenskem in slovaškem primeru utemeljujejo nacionalni,
socialni in moralni kriteriji. Tako lahko to nasprotje razlagamo tudi kot tuje (nemško,
madžarsko, italijansko) proti domačemu (slovaškemu, slovenskemu), gosposko (meščansko)
proti kmečkemu (ljudskemu) in nemoralno proti moralnemu.
Tipično nasprotje med kulturo in naturo je časovno vezano na konec 18. in začetek 19. stoletja
z razpadom fevdalne in z nastankom kapitalistične družbe in večjih mest. V književnosti to
sovpada s sentimentalizmom, ki je poudarjal predvsem čustvenost in odkrival novo poetičnost
v naravi in ljudski folklori (Jenčiková 2002: 31). Medtem ko srečamo v angleški, francoski,
kasneje pa tudi češki in ruski književnosti 19. stoletja celo vrsto podob urbanega, mestnega
(Pariz, Praga), pa slovenski in tudi slovaški pisatelj iščeta lastno identiteto v ljudskem,
podeželskem in folklornem izročilu. Tak položaj je v obeh primerih vezan na specifičen
jezikovni položaj, v družbenem smislu pa na pomanjkanje elite, vladajočega razreda in
meščanstva ter na odsotnosti velikega mesta, političnega, gospodarskega in kulturnega
središča. S tem je povezana tudi močna pokrajinska zavest pri Slovencih in konfesionalna
razdvojenost pri Slovakih.
Nacionalni, povezovalni emblem v slovaški romantični poeziji tako ni prestolnica, temveč so
to npr. Tatre, Donava ali orli. Prešernova poezija, ki jo zaznamuje evropeizacija in utopična
vera v nacionalni kulturni razvoj, svobodo in enakopravnost, v tem slovenskem kontekstu
izstopa s preseganjem nasprotja med mestom in deželo, saj nobeden od prostorov nima
vnaprejšnjega pozitivnega ali negativnega predznaka (Novak Popov 1998: 91). Njegovi
sodobniki in poznoromantična in realistična generacija pa se vračajo v vaško idilo, vendar jo
tudi že problematizirajo (Simon Jenko, Fran Levstik, Janko Kersnik). Prevlada ruralnega
okolja skozi celotno 19. stoletje je torej v obeh književnostih razumljiva in upravičena tudi
zaradi poudarjene kulturnoreprezentativne in nacionalnopovezovalne vloge, vaško je namreč
pomenilo pristno slovensko ali slovaško, mestno pa tuje, pokvarjeno, nemoralno.
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Boj za književnost s poudarjeno estetsko vlogo, ki se na Slovaškem zgodi na prelomu iz 19. v
20. stoletje, za podlago svoji ustvarjalnosti postavi individualni subjekt, njegovo krizo,
razdvojenost, ambivalentnost. Mlada generacija B. S. Timrave, I. Kráska in J. Jesenskega je,
kot pravi Peter Zajac (2004: 58), evropsko izobražena, a ostaja na dvojni periferiji: na robu
evropskih modernizacijskih procesov in biva v odročnih krajih, zato konfrontacijo s starejšo
generacijo rešuje z ironijo in deziluzijo.
Dinamično in povsem subjektivno doživljanje slovenskih pokrajin in tujih velemest ter
domačega mesteca pa po drugi strani srečamo tudi pri vseh štirih pesnikih slovenske moderne.
Leto 1918 zaznamujejo spremembe na političnem zemljevidu, nastanek novih nacionalnih
državnih tvorb (Češkoslovaška, Kraljevina SHS, kasneje Kraljevina Jugoslavija), prinese pa
tudi večjo vlogo nacionalnih središč. Ker Bratislava in Ljubljana postaneta nacionalni,
gospodarski, kulturni, izobraževalni središči (ni naključje, da to sovpada z ustanovitvijo obeh
univerz), izgubita večkulturni značaj: Prešpork77 je v strahu pred tujim, madžarskim,
nemškim, židovskim slovakiziran v Bratislavo, Ljubljana je v duhu časa vse manj nemška in
vse bolj slovenska.
V obdobju med obema vojnama se mlada generacija preseli v mesta, študira na tujih
univerzah in potuje (Pariz, Praga, Dunaj, Rim), močan je pretok filozofskih idej, umetniških
smeri, izmenjav ipd. V književnosti še vedno prevladuje t. i. ruralna književnost: v Sloveniji
Ciril Kosmač, Miško Kranjec, Ivan Pregelj, na Slovaškem pa naturisti, ki spoznajo naravo kot
mitski, arhetipski protipol civiliziranega človeka, kjer je poudarjena iracionalnost in
demoničnost. Topos mesta se pojavlja v manjšem delu literarnih besedil, ki pa so žanrsko
pestra in imajo visoko estetsko vrednost (Ivan Horvath, Ján Smrek, Ladislav Novomeský). Ob
tem se spreminjajo tudi vrednostne konotacije vseh prostorov, od vasi, majhnega mesta do
tujega velemesta.
Razmerje med urbanim in ruralnim načinom življenja zaradi hitrih družbenih sprememb po
drugi svetovni vojni (pospešena industrializacija), še posebej pa v zadnjih dvajsetih letih
t. i. informacijske dobe, ni več dihotomično, urbano-ruralno prepletanje se dogaja tako na

77

Prešpork je staro slovaško ime mesta (nem. Pressburg, madž. Pozsony). Preimenovanje v Bratislavo se zgodi z
nastankom nove države Češkoslovaške republike (1918) in sovpada z izgubo multikulturnega značaja mesta.

110

nivoju urbanizacije podeželja kot vračanja nazaj k pristnemu načinu življenja. Tako tudi niso
enoznačne podobe prostorov, ki temeljno zaznamujejo literarne like.
Dihotomija med mestom in podeželjem se skozi literaturo 20. stoletja relativizira, nobeden od
prostorov ni več enoznačno pozitiven, tako urbana kot ruralna književnost se kultivirata. Oba
toposa pa v kratki pripovedni prozi devetdesetih let tako pri srednji (starejši) kot mlajši
generaciji vseeno ostajata produktivna. Na kakšen način se prepletanje in spreminjanje podob
prostorov odraža v literarnem svetu, nas bo zanimalo v nadaljevanju.
Razmerje med domačim in tujim (svobodnim, neznanim) okoljem na Slovenskem tematizira
že generacija ludistov (Uroš Kalčič, Emil Filipčič), v naslednji generaciji prozaistov je
izpostavljena še meja med realno izkušnjo in fikcijo (Novak Popov 2006: 245), saj pri t. i.
mladi prozi (Igor Bratož, Andrej Blatnik, Branko Gradišnik) osemdesetih let govorimo o
umiku v svet literature, teksta (postmodernistični postopki medbesedilnosti, samonanašalnosti, metafikcije) ali o umiku v svoj zasebni prostor in vnašanje fantastike v vsakdanje kratke zgodbe (Milan Kleč). V besedilih avtorjev v devetdesetih letih lahko zasledimo
vrnitev h konkretnemu, referencialnemu svetu, naklonjenemu bralcu, ki mu avtorji vnovič
ponujajo zgodbo. Ta zgodba je postavljena v mestno, urbano okolje sedanjega časa, ki je
bodisi konkretizirano (npr. Ljubljana, Berlin) ali pa ni lokalizirano in prepoznavno in tako
deluje univerzalno, globalno. Podeželje, še vedno s perspektive prebivalca mesta, ima
predvsem vlogo opozicije, kaže na pomanjkljivosti urbanega ali umik in beg iz realnosti. Pri
Jančarju je v ospredju arhetipsko in mit (Pogled angela), Blatnikov sodoben pogled na
ponovno vrnitev h koreninam je izrazito ironičen (Praske na hrbtu), Sebastijan Pregelj ali
Marjan Tomšič pa literarno dogajanje postavljata v vaško skupnost, ki je zaznamovana s
fantastičnimi elementi in preteklostjo.
Kljub kozmopolitski usmerjenosti avtorjev, ki se kaže v naslombi na zahodnoevropske
filozofe in teoretike,78 se slovaška proza v devetdesetih letih dvajsetega stoletja ne odlepi od
domačih tal. Najbolj pogost prepoznaven dogajalni prostor namreč ostaja Bratislava ali katero
drugo slovaško mesto. Med avtorje mestnih zgodb bi tako lahko uvrstili Dušana Mitano,
Pavla Rankova, Mariusa Kopcsaya, Pavla Vilikovskega. Tematizacija življenja v blokovskih
naseljih je očitna pri mlajših avtorjih (Vladimír Balla, Michal Hvorecký, Jan Beňová). Izbira
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Na primer Roland G. Barthes, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard. Več o tem v poglavju 2.2.
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dogajalnega prostora je pri Vladimirju Balli tesno povezana z avtorskim subjektom:
najpogosteje so to zaprte sobe, stanovanja, kleti, dvigala ali stopnišča, ki v sebi nosijo
semantično vrednost utesnjenosti, nelagodja in zavestne osamljenosti kot temeljnega
bivanjskega položaja. Poseben prostor predstavlja še predmestje kot preplet dveh prostorov in
nenaraven vdor mesta v vaško življenje (Peter Pišťanek, Dušan Taragel).
V slovaški kratki prozi je (za razliko od slovenske) opazno zanimanje za podeželje, precejšni
delež kratkih zgodb pa je tudi v geografskem smislu večinoma umeščen v obrobne vasi ali
majhna mesta na vzhodnem Slovaškem, v Zahorju in na južnem Slovaškem. Del ustvarjalnega
opusa avtorjev Václava Pankovčína, Dušana Duška, Monike Kompanikove in Igorja Otčenáša
so t. i. ruralne zgodbe, kjer je vaško življenje povezano s spomini na otroštvo, družino,
pristnostjo, zaostalostjo, krščanstvom in pobožnostjo, predvsem pa z vpeljavo skrivnostnosti
in fantastike. Slednja predstavlja enega od načinov vzpostavljanja čustvene distance do
idiličnega vaškega življenja. Drugi načini so še ironična perspektiva, parodija kanona in
persiflaža.
Izbor interpretiranih avtorjev (Andrej Morovič, Franjo Frančič, Peter Pišťanek, Dušan Dušek
in Václav Pankovčín) želi prikazati pestrost upodobljenih prostorov in izhaja iz naslednjih
ugotovitev. V obeh literaturah je v devetdesetih letih najbolj prepoznavno prizorišče zgodb
mesto (Ljubljana, Bratislava), natančneje socialni rob mesta.79 Slovenska izkušnja je bolj
svetovljanska, večina slovaških zgodb pa se dogaja na slovaškem ozemlju ali znotraj
vzhodnoevropskega prostora.80 Življenje na podeželju, ki se povezuje s preteklostjo,
otroštvom, fantastiko ali poskusom pobega iz neuspešnega življenja, je v slovaškem in
slovenskem primeru vezano na regionalno obrobne pokrajine.
Interpretacija izbranih primerov kratke pripovedne proze potrjuje tezo o prevladujoči mestni
izkušnji tako pri slovenskih kot slovaških avtorjih. Presenetljivo vlogo ima prostor pri
oblikovanju literarnih likov. Nekateri se zlijejo s prostorom, za druge pomeni sprememba
79

Mesto je predvidljivo najbolj pogosto dogajališče sodobne literature, kljub statističnim podatkom o razmeroma
nizki stopnji urbane populacije predvsem v Sloveniji, pa tudi na Slovaškem (prim. Uršič 2006: 115) in tezi o
»domačijskem odnosu prebivalcev do urbanega« v Sloveniji (ibid.).
80
Drugačno tendenco je čutiti po letu 2000. Najprej je tuje prizorišče prisotno v romanu, kasneje pa tudi v kratki
zgodbi. Od starejših avtorjev sta to denimo Pavel Vilikovský: Posledný kôň Pompeji, 2001 (London) in Jaroslava
Blažková: Happyendy, 2005 (Kanada), pri mlajših pisateljih pa Marek Vadas: Prečo sa smrtka smeje, 2003
(Afrika), Svetlana Žuchová: Dulce de leche, 2003 (Amerika), Peter Bilý: Demón svätosti, 2004 (Španija), Ivana
Dobrakovová: Prvá smrť v rodine, 2009 (Italija). Pri slednjih gre že za umetniško preoblikovani izraz svoje
lastne življenjske izkušnje mladih ljudi iz generacije, ki odprte meje razume kot popolnoma naravno in
samoumevno dejstvo.
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okolja (odhod ali umik) nov način življenja oz. kar osebno preobrazbo (Franjo Frančič,
Václav Pankovčín, Andrej Morovič), v vseh primerih pa okolje odločilno vpliva na
oblikovanje njihove identitete. Jezikovna realizacija nima neposrednega izvora v prostorski
pripadnosti, na to bolj vplivajo družbene, generacijske ali intelektualne lastnosti
posameznikov.
Podeželje je kot dogajalni prostor povezano z vrnitvijo v pretekli čas (otroštvo, spomin,
narava), s konzervativnostjo in statičnostjo. Ima tako pozitivne kot negativne konotacije.
Urbani prostor prinaša poleg multikulturnosti, hitrega tempa in množice svobodnih odločitev
tudi povečan individualizem in nestrpnost do drugačnih. Specifična je upodobitev dogajalnih
prostorov v delih Petra Pišťaneka. V svojih novelah in kratkih zgodbah opisuje življenje
v mestu, na vasi in predvsem v predmestju s pretiranim utrjevanjem črno-belih predstav in
dosega učinek trivialnosti in parodičnosti.

113

3.3.1 Andrej Morovič

Kratka proza Andreja Moroviča v zgodnjih devetdesetih letih preseneča, saj tako avtentične
pripovedi o urbanem načinu življenja v svetovnih prestolnicah v sočasni slovenski ali slovaški
literaturi ne bomo našli. Oznake drzna, avanturistična, svetovljanska literatura so upravičene
predvsem za njegovi zbirki kratkih zgodb Padalci (1991) in Potapljači (1992), iz katerih
bomo izhajali pri interpretaciji.81 Zanimala nas bo motivno-tematska obravnava mesta s
poudarkom na subkulturi, medkulturnosti in identiteti ter motivi, povezani z ljubeznijo
(telesnost, tabuizacija, partnerstvo, spolnost). Jezikovna inovativnost, ki jo poudarja literarna
kritika, v avtorjevi prozi ne ostaja zgolj na izraznem nivoju. Govori o užitku v pripovedovanju
in predvsem razumevanju umetnosti kot izrazu individualne ustvarjalnosti in svobode.
Andreja Moroviča (1960) poznamo predvsem kot pisatelja, pa tudi filmarja, fotografa,
popotnika ter ljubitelja in organizatorja alternativne kulture. Njegovo življenje je močno
zaznamovano z avanturističnimi potovanji, mladostnim bivanjem v tujini in političnim
aktivizmom znotraj nevladnih organizacij. V literaturo je vstopil sredi osemdesetih let z
zbirko proze Priložnost na ulici (1985), nadaljeval s kratko prozo, kasneje pa objavljal
predvsem romane in potopise.82 O Moroviču lahko v slovenski literarnovedni obravnavi
beremo že od monografije Postmoderna in "mlada slovenska kratka proza" (1991) dalje,
prisoten pa je tudi v vseh vidnejših slovenskih in tujih antologijah in pregledih sodobne
slovenske proze.83 Poleg pogosto uporabljenih oznak jezikovna inovativnost, sproščenost,
spontanost in neprisiljeno neologiziranje (Virk 1991, 1998; Čander 2004) se ob avtorjevi
kratki prozi izpostavlja predvsem vidik pripovednih strategij (Virk 1991, Širok 1994),
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Padalci – PA, Potapljači – PO.
Vse omenjene žanre povezuje avtobiografska snov, to je človek na poti. V romanih velja izpostaviti še
precejšnjo mero refleksije sočasnega družbenopolitičnega oz. civilizacijskega dogajanja v Sloveniji in v svetu. V
romanu Bomba la Petrolia (1989) so to osemdeseta leta, Progres (2008) opisuje vsa leta slovenske tranzicije, v
dokumentarnem potopisu Tisoč in ena moč (2005) pa gre za opis osebne izkušnje v mednarodni akciji Živi ščit
pred napadom na Irak.
83
Uvrščen je v naslednje antologije: Čas kratke zgodbe (1998), Sodobna slovenska krajša pripoved (2006), O
čem govorimo (2006), Slovenska kratka erotična proza (2002), od tujejezičnih pa Vně hranic (2002), The Key
Witnesses (2003), Krunski svedoci (2002) idr. Kljub temu je treba izpostaviti, da Morovičeva proza v primerjavi
z njegovimi sodobniki (Jani Virk, Andrej Blatnik, Vinko Möderndorfer) ni prav pogosto predmet obravnave ali
sprejeta v učbeniški kanon. V zvezi s tem še danes drži misel Toma Virka (1991: 20): »redkobesednost kritikov
o Morovičevem pisanju pravzaprav ni pravi pokazatelj njegove kvalitete«, avtorjev položaj alternativca očitno
ostaja tudi znotraj literarnega kanona.
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upodabljanje urbanih prostorov (Novak Popov 2006) in zavezanost moškega in ženske telesni
ljubezni (ibid., Kovač 2006).
3.3.1.1
Morovičeva proza odstopa od svojih sodobnikov predvsem zaradi nove in sveže doživete
izkušnje in potopljenosti v velikih mestnih središčih. Mesto ne predstavlja samo prostorske
dogajalne določitve, temveč se uresničuje kot način bivanja in iskanja identitete ter omogoča
samorefleksijo literarnih likov. Mesto je obenem metonimija sodobnega človeka, ki je
nenehno v gibanju, brez kake oprijemljive točke, v mestu je na voljo vse, medtem ko proces
izbiranja, filtriranja in odločanja lik sili v identifikacijsko pripadnost določenim skupinam.
Geografske koordinate Morovičevih zgodb – v večini primerov so to velemesta, Berlin,
New York, Dunaj – so bodisi jasno prepoznavne (večina zgodb iz zbirke Padalci) ali pa niso
podane eksplicitno, pač pa jih je mogoče identificirati skozi mrežo prepoznavnih lastnosti ali
naključnih omemb: za devetimi gorami in eno veliko lužo (Gospod predsednik), mesto, polno
brazgotin, cerkev Bethanien, zid, ki naj bi ostro ločil sfere patriarhov Vzhoda in Zahoda,
(Notredamski zvonar) ali pa so nedoločljiva, univerzalna.
Ostale, bolj obrobne zgodbe obeh zbirk se dogajajo v počitniških krajih (Mallorca, Zadar,
nedoločljivo podeželje itd.) ali v Sloveniji (Ljubljana, Koper). Najpogostejši prizorišči, Berlin
in New York, sta v kontekstu sodobne družbe zaznamovani kot prestolnici, za kateri je tipična
nacionalna, kulturna in verska pestrost in (ne)strpnost, posledično pa tudi velika socialna
razslojenost in odprtost različnim družbenim skupinam (umetniki, poslovneži, intelektualci,
homoseksualci). Velemesti pa sta zaznamovani z množičnostjo, brezbrižnostjo, prometom,
betonom, odsotnostjo narave, odtujenostjo, krutim bojem za delo in obstanek. Tem splošnim
semantičnim determinantam Morovič dodaja še osebnoizkušenjske ter družbenoangažirane.
Morovičev junak je v teh prostorih »doma«, sproščeno se giblje v tujem okolju, živi
uporniško, boemsko življenje, katerega del so popotniški, popivanjski, heroinski in erotični
prizori, vendar ohranja vlogo opazovalca, voajerja: »Velemestna džungla, kruti zakoni ulice
in jaz, ki čez vse skupaj frlim kot velterski kolibri« (PA: 40). Prostori javnega značaja, kot so
ulica, železniška postaja, gostilna, bar, galerija, cerkev, kino, so hkrati tudi prizorišče intimnih
prizorov. Prostori zasebnosti (stanovanje, hiša, soba, avto) ostajajo edino mesto svobode in
uživanja (Novak Popov 2008: 132). Erotika, razdajanje telesa, ne pomeni iskanja sočloveka in
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ljubezni (kot na primer pri Franju Frančiču), temveč način življenja: nenehno seljenje,
potapljanje v nova mesta, avanturizem, naključna srečanja in površinski medsebojni odnosi.
Druga podoba mesta je vprašanje eksistence, kjer preživeti pomeni delati in se podrejati
pravilom družbe. Življenjski ritem je ujet med delo–hranjenje–spanje: »Ponedeljkovo jutro
nagajžlja to pisano vprego različnih ras in kultur v novo rundo po hipodromu funkcionalnosti,
jim pljuskne v obraz beljakovinasti okus predestiniranega življenja« (PA: 17).
Priseljenci prinašajo v sodobno velemesto še tretjo dimenzijo bivanja, saj s poudarjanjem
kulturne, verske in jezikovne pripadnosti ohranjajo tradicionalno skupnost – družino, način
bivanja, oblačenja, rituale ipd. Protagonist kot tujec opazuje multikulturnost v živo, ki pa, na
primer pri turških priseljencih v Nemčiji, še zdaleč ne pomeni spoštovanja drugačnosti ali
asimilacije manjšine. Tuje prinaša grožnjo za »staroselce« in lahko postavlja pod vprašaj celo
njihovo identiteto:84
Jih ni malo Nemcev, ki so kot včeraj na Žide, sklepam, danes besni na Turke. /.../ Ni jim prav,
da kupujejo turško hrano, jejo v turških restavracijah, odnašajo božanske marke dol v svojo
kampanijo, kjer uspeva poper, in si gradijo hiše in hareme /.../ V bes jih spravljajo ta ogledala na
dveh kratkih nogah, v katerih se vedno znova soočajo z ničnostjo svojih večvrednostnih
kompleksov. (PA: 17)

Problem sožitja je torej večplasten: odkrita ali prikrita mržnja ali zadržanost do »ne našega« je
del kulturnega spomina, preseganje ustaljenih predsodkov in miselnih shem pa se dogaja
skozi uzaveščanje razlik in poskus strpnega sobivanja ali kot to imenuje avtor: »v glavnem
dobro jemo in se defanatizaramo« (PA: 18).
New York, kot drugi ekstrem multikulturnosti, je sinonim za pestrost, dogajanje, prosto
izbiro, veliko tržišče, pretočnost idej in obenem anonomnost in odtujenost. Umik iz javnega
mesta pomenijo zasebni prostori, četudi so to najmanjše luknje, beznice, podstrešja, kjer je
prostor za intimne užitke. Za raznoliko mrežo podob mesta, ki jih zaznamujejo tako sožitje
kot nestrpnost in izvrženost, stoji samo navidezno svoboden posameznik, sočuten opazovalec,
zlit z mestom: »Sem pač nervozen, mesto mi je zlezlo pod kožo« (PA: 26).
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Refleksija problematičnega sobivanja in multikulturnosti na slovenskih tleh se v literaturi pojavi kar desetletje
kasneje. Primerjaj Andrej E. Skubic: Grenki med (2000), Fužinski bluz (2001).
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3.3.1.2
V obravnavanih zbirkah se neobremenjen prikaz erotike kot osrednja tema uresničuje preko
motivov telesnosti, iskanja spolne identite, hrepenenja po bližini sočloveka in telesnega
omamljanja. Moške in ženske like povezuje svoboda, prostost, možnost izbiranja. To so mladi
svetovljani, ki živijo tukaj in zdaj, med preživetjem in užitkom. Mesto in sodobna družba jim
sicer ponujata nešteto možnosti, med katerimi lahko izbirajo, vendar jih ta nezavezanost
normam, avtoritetam ali tradiciji postavlja v vlogo uživačev, egoistov, prestopnikov,
neprilagojencev, ki so hkrati tudi kritični opazovalci. Pri obeh spolih je izrazita zavezanost
telesni ljubezni, sploh je telo tista stalnica, s katero posameznik vstopa v okolje in iz katerega
ne more izstopiti, je torej povezano s samopodobo. Spolnost junakom na eni strani predstavlja
del vsakdana – pogostost in avtentičnost opisov spolnih aktov tukaj meji na obsedenost – , na
drugi strani pa je telesna združitev poseben ritual, trenutek največje svobode, vstop v intimo
drugega ter enkratni telesni in duševni užitek ali celo izpolnitev skritih želja. Lahko jo
razumemo kot še edini možni pristni odnos med moškim in žensko, ki še vedno hrepenita po
bližini ljubljenega oziroma živita v strahu pred samoto. Telesna ljubezen je namreč tesno
povezana tudi s čustvovanjem: v zgodbi Slovo smo na primer priča razpadu zveze in
počasnemu in bolečemu slovesu. Namesto dialoga stopa v ospredje poslavljanje teles in
obojestranski jok kot zunanji izraz čustev:
To je zadnji fuk, na življenje in smrt /.../ Nenadoma oba izrečeva to, kar že dolgo veva, da bo
res najbolje, če se ločiva. /.../ Opazujem, kako se ji solze nabirajo v majhno jezerce, kako se
potoček izlije mimo brazgotinice na desni strani nosnega korena, ko premakne glavo. Želela si
je popolnega zlitja z mano, jaz pa si celo zdaj ne morem kaj, da ne bi v mislih že pisal zgodbe z
naslovom Slovo. Jokava in se tolaživa. /.../ Le od kod toliko solz. Ji rečem, naj mi ne zameri, če
sem jo na nek način posilil, saj ve, kako pomembno je zame spati z njo. Ljubiva najini telesi.
Končno se opotečem ven in smrkam v temo. (PA: 93)

Pripovedovalčeva osredotočenost na telo bolj kot na besedni izpovedni izraz govori o
neločljivosti fizičnega od psihičnega, še bolj konkretno o bližini bolečine in strasti. »Ljubiva
najini telesi« torej zanju ne pomeni plehkosti, temveč neizprosno zavezanost drug drugemu.
Preseganje stereotipov se dogaja tudi znotraj ženskih in moških družbenih vlog, v sodobnem
Morovičevem mestu so identitete posameznikov prehodne, dinamične. Tukaj ni več prostora
za tabuje: nekonvencionalne oblike spolnosti in nasilja, kot so pedofilija, incest, posilstvo,
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homoeritika, niso prikazane iz moralnega vidika, pač pa s perspektive prestopnika.
Intenzivnost opisa različnih spolnih praks, telesnega izločanja, omamljanja z alkoholom in
drugimi sredstvi imajo učinek detabuizacije telesnosti in relativizacije predpisanih norm in
pravil. Svoboda, užitek ostajata posameznikova temeljna determinanta, znotraj njiju lahko
razberemo krhkega, sočutnega prebivalca velemesta.
3.3.1.3
Obravnavani zbirki se precej razlikujeta z oblikovnega vidika. Medtem ko zgodbe v Padalcih
povezuje prvoosebni pripovedovalec in jih beremo kot »sklenjeno pripoved, ki je razbita na
posamezne kratke zgodbe« (Virk 1998: 324), je v naslednji zbirki opaziti premik od
»avtobiografske podlage in prestop v čisto fikcijo ali celo fantastiko« (ibid.). Morovičeve
zgodbe formalno določa ohlapna struktura, opis detajlov in atmosfere, majhna dogajalnost in
odsotnost poantiranega ali presenetljivega konca. Glede na dogajalno strukturo bi jih žanrsko
lahko opredelili kot miniature, spet druge kot črtice, splošna oznaka kratka zgodba pa velja za
vse. Prevladujoč prvoosebni pripovedovalec (ponekod tudi tretjeosebni) podaja zgodbo s
perspektive neprizadetega, objektivnega opazovalca, ki se ne zliva z okolico. Prav zato so
avtorjevo pripovedno strategijo že od začetka povezovali z metaforo fotoaparata,
rentgenskega posnetka (Virk ibid.), pri Potapljačih pa s konceptom bralca voajerja (Novak
Popov 2006: 132). Avtobiografske prvine vidimo predvsem v snovi, torej avtorjevi osebni
izkušnji bivanja, potovanja, življenja v alternativni umetnosti, kozmopolitstvu. Iz tega izhaja
avtentična pripoved, v kateri se junaki ne poskušajo pretvarjati, pač pa so ranljivi, nebogljeni,
tudi samozavestni in predvsem osvobojeni vseh norm in predsodkov, doma so povsod in
nikjer. Avtentičnost pripovedi je oslabljena z izrazito nedialoškostjo besedila in jezikovno
ustvarjalno inovativnostjo, torej stiliziranostjo, okrepljena pa z realnimi prostori, dogajalnim
časom, družbeno klimo in pristnimi junaki.
Pri Morovičevem jezikovnem izrazu ne moremo govoriti o slengu, ki bi bil tipičen za neko
družbeno skupino in okolje. Njegov idiolekt temelji na svežem, sproščenem odnosu do
jezikovne norme in inovativnem, nepričakovanem povezovanju nizkega in visokega
(poetičnega in vulgarnega), s čimer povečuje ekspresivnost izraza, posebej izstopajoči so v
tem smislu primeri prenovitev metafor.
Primeri rabe besednih figur:
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- primere
povaljaš se v postelji kot zamrznjen ligenj v moki; cepneš kot regal fasciklov stare oblasti pod
kopiti še ene revolucije; kot sod z žeblji navzven sem se valil v njeno notranjost
- metafore
kastrola narodov [New York]; hipodrom funkcionalnosti; friziran cikorijin napitek [kava];
cvetenje molotovk; ptiči so veselo aplavdirali crkavanju dneva; vlak lososov začofota, iščoč
drstišča; ihta topih birokratov; cvet novega življenja se izcimi; izpljuniti protezo svinčene
grimase; na kolo si je zavaril kose zarjavelega železa, ga obvil z umetnim krznom, da
ekspresija vleče proti praljudem prihodnosti
- sinestezije
kozlanje siren in modrih oči; meketanje gum; skovikanje črnih senc; ropotanje kamenja;
neutešno sva pila drobno brneče glasove
- polcitatnost
ko skozme završi sila spomina; tako nam igraje minejo leta
Inovativen, plastičen, obtežen jezikovni izraz, ki kaže na uživanje v pripovedovanju in
poudarjanje vloge jezika v literaturi, je posebej izrazit v zbirkah Potapljači in Padalci iz
zgodnjih devetdesetih let, torej v avtorjevi kratki prozi, manj pa v naslednjih delih.
3.3.1.4
Če zgodbe iz zbirke Padalci odlikuje velika mera potopisnosti, reportaž in popotništva na
avtobiografski podlagi, se v naslednji zbirki Potapljači topos prevesi v intimnejše območje,
erotiko, ljubezen (Virk 1998: 324) in ponekod čisto fikcijo (fantastika, sanje). Premik lahko
opazimo tudi na formalnem nivoju, kjer nizanje zgodb z okvirno pripovedjo zamenja tipična
struktura kratke zgodbe (odprt začetek, nesklenjena fabula, sugestije, namigi, ponekod
poantiran konec, poudarek na slogovnih sredstvih). Avtorjeva stalnica ostaja urbani prostor,
opis kot prevladujoč besedilni postopek ter jezikovna inovacija.
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Morovičev junak je torej zvest opazovalec urbanih prostorov, polarnosti družbe, vrednot in
medčloveških odnosov; ne vrednoti, presoja ali se jim čudi, temveč jih samo ponuja na ogled.
Pluralnosti nazorov, nacionalni in kulturni pestrosti vedno protipostavlja nestrpnost, nasilje,
neprilagodljivost, in tako poskuša detabuizirati urbano družbeno obrobje.

3.3.2 Franjo Frančič

Osrednja tema Frančičeve proze je subjekt, ki ga temeljno zaznamuje socialno okolje in
travmatična, neizbrisljiva preteklost in njegova obsedenost s samim sabo. Za avtentično
pripovedjo iz resničnega sveta stoji iskren, razgaljen posameznik, neuspešen iskalec ljubezni,
sočutja in sočloveka, poln nezaceljenih čustvenih ran iz otroštva. Franjo Frančič (1958) je v
literaturo vstopil v osemdesetih letih, skupaj z Andrejem Blatnikom, Andrejem Morovičem,
Igorjem Bratožem idr. in ga v slovenski literaturi prištevamo k t. i. mladi prozi. Nekaj časa je
delal kot socialni delavec, že dve desetletji pa kot samostojni kulturni delavec ustvarja v
Piranu. Je avtor kratkih zgodb, romanov, poezije, mladinske književnosti in radijskih iger,
izstopa pa s svojo neprekinjeno ustvarjalnostjo. Od leta 1984, ko je izdal prvenec Ego trip, do
danes je namreč izdal kar sedemindvajset zbirk in izborov kratke proze.85 Doma je prisoten v
antologijah sodobne književnosti, v tujini pa se je po zaslugi prevodov uveljavil predvsem v
srbskem, nemškem in slovaškem prostoru.86 Njegovo literaturo so med drugim raziskovali
Denis Poniž, Tomo Virk in Josip Osti, le-ti jo najpogosteje opisujejo z oznakami verizem,
mozaično in fragmentarno pisanje in nekonvencionalnost, od tem pa izpostavljajo bivanjsko,
socialno in erotično tematiko. Eden od prepoznavnih momentov Frančičeve proze je tudi
literarni prostor, ki je preslikava družbene razslojenosti, posebej pa izstopajo zaprti prostori
prisile (Novak Popov 2006: 248). Prostorsko dimenzijo bomo opazovali pri interpretaciji
kratkih zgodb iz zbirk Rosa, istrske (1990), Istra, gea mea (1992), Male vojne (1994) in Shizo
(1998).87
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Bibliografija avtorjeve kratke proze v devetdesetih letih obsega naslednje zbirke in izbore: Milostni strel;
Orgija (1990), Rosa – istrske (1990), Istra gea mea (1993), Male vojne (1994), Bele smrti (1994), Poševni stolp
v Pisi (1995), Shizo (1998), Dobro jutro, Charles Bukowski! (1998).
86
Frančič je eden redkih avtorjev sodobne proze, ki so že doživeli izbrano delo s kritično spremno študijo. Pod
naslovom Kam se skrijejo metulji pred dežjem, izbrane kratke proze (2008) jo je pripravil Josip Osti (sicer tudi
njegov prevajalec) v zbirki Kondor (Mladinska knjiga: 2008).
87
Rosa – R, Istra, gea mea – I, Male vojne – M, Shizo – S.

120

3.3.2.1
Frančičevi liki izhajajo iz socialnega dna. To so povečini neuspešneži in omahljivci z
dvomljivo moralno držo, ki v svojem življenju iščejo samo začasne rešitve. Ena od teh rešitev
je tudi iskanje sočloveka.
V ospredju pripovedi so ponavljajoči se opisi protagonistovih erotičnih izkušenj, ki so
osrednja tema Frančičeve literature s konca osemdesetih let. Veristični opisi telesne združitve
v neštetih variacijah površinsko prikazujejo spolnost kot parjenje. Telesno, fizično, tipno je
namreč predstavljeno neposredno, vulgarno, neevfemistično, ponekod izhaja iz estetike
grdega in spominja na groteskne podobe. Človeško, večinoma žensko telo, ki je predmet
poželenja, ter opisi spolnih odnosov so povezani z neprivlačnostjo (»tam pa samo venec špeha
in krčne žile« (S: 20)) in celo telesno bolečino. Njegove ženske niso ravno sinonim za lepoto;
gre za raznovrstne povprečne vsakdanje ženske, ponavadi z družbenega obrobja: falirana
študentka, prostitutka, tolsta gospa iz vasi, potrebna samohranilka, begunka ali meščanka,
nemška turistka. Pri opisu ženskega telesa je verističen, a selektiven: najprej jih razvršča po
barvi in tipu las (črnolaska, skodrana, rdečelaska), po telesnih lastnostih, tudi šibkostih,
nazadnje še po očeh (lešnikove, otožne očke, oči, ki begajo):
Kratki lasje, par bananasto čvrstih dojk, nekoliko sključena drža, puh pod nosom in absolutno
prazne oči. (M: 83)
Primem jo za rame in ji dolgo zrem v prazne oči. Niti ozrem se ne na ozko medenico, na drobne
gležnje in pasje prsi. (M: 34)

Prazne, begajoče oči kot povezava med zunanjim in notranjim svetom imajo razlagalno vlogo:
kopičenje in stopnjevanje spolnosti, ki vodi v telesno brezčutnost (Virk 1991: 17), pravzaprav
izhaja iz čustvene podhranjenosti in zaznamuje vse protagoniste. Njihovo brezbrižno
razdajanje telesa je torej maska, pod katero skrivajo hrepenenje po boljšem svetu, sočutju
bližnjega in željo po pravi ljubezni.
Dogajalni prostori so tesno povezani z družbenim slojem protagonistov. Hotelske sobe,
kazinoji in luksuzne odvetniške pisarne služijo samo slikanju kontrasta med realnostjo in željo
predvsem žensk po višjem socialnem statusu. Frančičev subjekt je od otroštva dalje povezan z
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začasnimi prebivališči, ki ne predstavljajo varnega doma, temveč samo eno postajo v
življenju, tako kot so začasne tudi njegove službe in ljubezenske zveze. Najpogostejši
ljubezenski oziroma bolje rečeno seksualni prizori se odvijajo v podnajemniških sobicah,
študentskem domu ali v podrtiji v Istri. Izpostavljeni pa so tudi manj intimni kraji, v katerih
spolnost ni nič drugega kot banalna potešitev ženske in moške telesnosti. Takšni so prizori iz
skupnih ležišč v planinski koči, na hodniku mestne psihiatrije, na železniški postaji ali v
grmovju sredi mesta. Socialno dno se kaže tudi v neprestani materialni stiski, ki mladostnika
vodi v prestopke in zločin, malo starejše pa v asketsko življenje samotarja. Nasproti zaprtim
prostorom, ki so večinoma povezani s travmatičnim otroštvom in tudi alkoholizmom, pa je
pogost motiv poti oziroma vožnje z avtom ali s čolnom. Ta dinamična perspektiva odpira
subjektu vsaj začasen občutek svobode, ki pa je lahko povezan tudi s tragično smrtjo.88
3.3.2.2
Preteklost (čas otroštva) in socialna determiniranost likov sta pojasnjeni preko teme spomina
in prostora. Kljub temu da čas otroštva ne predstavlja glavne teme Frančičevih zgodb, pa to
občutljivo obdobje predstavlja izvor protagonistovega neuspešnega življenja. Zgodnje
travmatične izkušnje namreč opredeljujejo in določajo subjektov način življenja v sedanjosti.
Stereotipne pozitivne komponente otroštva, kot so dom, ljubezen, varnost in bližina, so tu
vztrajno zanikane. Otrok je tu neljubljen, nepotreben, odrinjen od staršev in živi v nenehnem
strahu. Postane žrtev verbalnega in fizičnega nasilja v družini:
Kaj je pankrt, gnoj mali zanikrni, prekleti cigan, prekleti pankrt, kaj pa tako zevaš, kot kakšna
gnusna podgana si, in smrdiš, ves smrdiš po scanju, kaj te ta kurba nikoli ne preobleče. (M: 35)

Tak dom in družino postopoma zamenjajo prevzgojni domovi, zapori, psihiatrične klinike in
cesta. Tudi ti prostori pa ne prinašajo svobode, ampak prisilo in različne oblike nasilja in
revščino. V otroštvu »zlomljena hrbtenica« in »nagniti temelji mladosti« (ibid.) imajo za
posledico čustveno nezrelost junakov in nezmožnost prestopa v normalno življenje. Avtor
družbeno determiniranost likov pojasnjuje kot neizbežno usodo, ki se ponavlja: »in rodila bo
hči, ki bo šibala v rejo, da nadaljujejo člen v družinski tradiciji« (S: 145) in obenem kot
neizbrisljiv spomin »Vse si izbrisal in vse se je znova vrnilo« (I: 24). Prostori, povezani z
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Najbolj opazno v zgodbah Niti (I), Pastorala (R), Zima pomladi (S).
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otroškim trpljenjem in nelagodjem, ki ostajajo neizbrisljiv spomin, so dolgi, beli hodniki ali
visoki in trdni zidovi. Torej hermetično zaprti prostori, beg iz njih pa je hiter tek v neznano,
kamor se zateče otrok v trenutku čustvene nemoči.
Naslovna zgodba Rosa (R) je pripoved odraslega junaka, ki prejme očetovo pismo, v katerem
ga ta prosi odpuščanja pred smrtjo. V starosti si oče želi pomiritve in sprave, ker je še mlad
zapustil ženo in sina. Sin mu po materini smrti odgovarja v pomirjujočem tonu in hkrati z
globoko bolečino. Pisanje pisma je način samorefleksije junaka, v katerem sam sebe spozna
za žrtev očetove lahkomiselnosti in mu očita, da je »štepal pankrte po tekočem traku« (R: 4),
predvsem pa mu ne more odpustiti, da je zanemaril tako vlogo očeta kot moža. Edino, kar je
dobil od očeta, so geni alkoholika; zaznamovan je torej biološko in družbeno. Otroštva, ki ga
je preživel z materjo, ne problematizira, spravljivo ga vidi kot hladnega, vendar ne
sovražnega; mati je namreč vsaj bila ob njem, čeprav mu ni nudila čustvene opore in
gotovosti. Distanco do obeh staršev junak izraža z zavestnima poimenovanjema: »moški, ki
ga nikoli nisem klical oče« in »ženska, ki je že leta mrtva« (ibid.) namesto mati in oče.
Vzporedno z zgodbo otroštva spremljamo še junakovo izpoved svoji nekdanji ljubezni, ki je
odšla. Kljub travmatičnemu spominu na otroštvo junak v zaključku izpostavlja svoje
prepričanje v smiselnost družine, ki mora biti trdna, obenem pa se zaveda determiniranosti in
neizbrisljivosti zaznamovanega otroštva, ki je ne more preseči niti v svojem novem poskusu
življenja.
Ni pomoči. Izgubljeni otrok je ostal tam. Kljub vsemu trudu stojim pred vrati gradu. Zdaj vem,
da me ne bodo spustili noter. Nič lažje ni zaradi tega spoznanja. Niti ob tem, da otroka poznam.
Razbil je ogledalo. (R: 6)

V njem torej ostaja otrok, na drugi strani pa mu ta izkušnja omogoča iluzijo verovanja, da
obstaja boljši, možni svet.
Zgodba Kdo ve? (R) prav tako razčiščuje razmerje med nezaželenim otrokom in materjo v
enostarševski družini. Junakov spomin na otroštvo je poln nelagodnih in neprijetnih
doživljajev, odsotnost očeta in materin alkoholizem pa zaznamuje junaka tudi v letih
odraščanja. Samomor matere še poslabša njegovo situacijo in tako kot zavržen in
stigmatiziran mladoletnik pristane v domu. Njegova kasnejša usoda je nadaljevanje družinske
tradicije, tudi on se vdaja alkoholu in zapravi vse premoženje. Izhod iz nesrečne situacije mu
ponuja Barbara, s katero se preselita v Istro. Njune predstave o življenju pa se razlikujejo;
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medtem ko si ona želi otroka, si on želi samo hiše, ki jo tudi gradi. Ko Barbara izve, da ne bo
mogla imeti otrok, za vedno odide, on pa vztraja in zopet nadaljuje svoj prejšnji način
življenja, vendar v novem okolju.
3.3.2.3.
Gibanje, avanturizem in beg sestavljajo protagonistov način življenja. Tako lahko razumemo
brezkončno vdajanje alkoholu in iskanje intimne ljubezni v neštetih erotičnih zgodbah. Beg
od resničnosti se dogaja tudi preko branja, predvsem pa pisanja literature; gre za zbiranja
fragmentov in iskanje samega sebe: »Zapiski so borni. Ni kaj razumeti. Življenje prej,
življenje zdaj« (R: 28).
Edina prava sprememba je preselitev v novo pokrajino:
Ne gre za nemir ali način življenja, ne gre za bičanje samega sebe, ne gre za ta gnila mala
spoznanja, da si nula in je tek v prazno pri kraju, ne gre za to, da brskaš za besedami, ne za to,
da nisi postal mojster blefa in laži, gre preprosto za to, da si najdeš azil, en varen kot, da se tja
zavlečeš po vseh teh izgubljenih bitkah. (R: 138)

Istra, ki postopoma postane osrednji dogajalni prostor v zbirkah Rosa – istrske in Istra, gea
mea, pomeni izbiro samote, umika iz družbe in celjenje ran. Vpeljava novih motivov, kot so
zemlja, sonce, pravljičnost, greh in smrt (v izstopajočih liričnih odlomkih), nakazujejo
večplastnost Frančičeve proze. Od zunaj je resničnostno kruta, od znotraj otroško nežna (Osti
2008: 337). Tako lahko razumemo njegovo socialno občutljivost, hrepenenje po pravi
ljubezni, iskanje otroka v sebi in ne nazadnje novo deželo.
Prototip istrskih zgodb je Kri zime (I). V njej spremljamo protagonista, ki se po prepiti noči
razide s svojo partnerico in ostane sam v stari istrski hiši. Občasno prihaja na obisk znanka
zlatolaska, ki ima družino in moža, ki jo pretepa. Zanjo so telesni užitki ob njem umik iz
vsakdana in strah pred priznanjem, da si ne upa oditi. On pa v njej kot žrtvi nasilja najde sebe
kot otroka.
Socialna in ekološka ozaveščenost je posebej izrazita v zbirki Istra, gea mea. Ob opazovanju
nesmislov sodobne civilizacije se protagonist obnaša kot človek, ki živi na zemlji. Njegova
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drža izhaja iz sočutja do vaščanov, ki so kot kmetovalci v težki situaciji, in nestrinjanja z
brezbrižnostjo do okolja. Naslednji opisi pričajo o občutljivi drži posameznika do okolja:
Vsa ta plastika in neosebnost sta razsežnost časa, ki ga živimo, zgubljamo stik, samo še
zvočniki in plastika. (I: 9)
Sedel sem na plastični stol pod plastično streho in iz plastičnega kozarca pil vino z okusom po
plastiki. Plastični čas, sem pomislil ... (I: 14)
Prebijam se skozi vso to ekplozijo zelenja, mimo ograd kamenja, ki so jih gradili rodovi,
ustavljam se ob naseljih oljk, gledam trte, sadovnjake in njive. Ustalim se ob robu korone in
sedem v travo. (I: 11)

Protagonistova ekološka drža ne izhaja iz »vrtičkarskega vračanja k naravi«, ampak je samo
posledica njegove odločitve za življenje na podeželju. Sem je namreč prišel iz čisto osebnih
vzgibov, in sicer, da bi našel miren kotiček zase in zaživel znova. Čeprav tukaj ni domačin
(kakršenkoli dom zanj nikoli ni obstajal), se v podeželje vsaj deloma zasidra kot del vaškega
kolektiva. Obiskuje vaško gostilno, spolno občuje s sosedo in poskuša prodajati pridelek iz
sadovnjaka v zadrugi. Vseskozi pa v Istri ostaja samotar in priseljenec.
Od vseh Frančičevih zgodb izstopa naslovna novela Istra, gea mea, katere dogajalni čas je
sicer sedanjost v Istri, govori pa o času po drugi svetovni vojni na Slovenskem. Moški,
aktivno udeležen v vojni kot prostovoljni likvidator, dobi po osvoboditvi kmetijo v Istri, od
koder so odšli italijanski domačini. Z ženo se preselita in začneta novo življenje kot
kmetovalca. Nepričakovano pa je na kmetiji ostal stari hlapec Giovanin, ki sicer nima pravice
do zemlje in zanj nihče ne ve, kljub temu pa zanju ostaja očitek, da sta prišla na tujo zemljo
kot priseljenca. Garata na zemlji, ki bogato obrodi, in si ustvarita družino. Pričukujeta, da se
bo shirani Giovanin kmalu poslovil od življenja, ker pa se to ne zgodi, se odločita, da ga
usmrtita. Ta greh visi nad njima celo življenje, vest si skušata lajšati z garanjem na zemlji in
šele po dolgih letih si lahko odkrito priznata, da greha ne moreta izbrisati in bosta zanj plačala
ob smrti. Izjemno občutljiva družbena tema, izseljevanje in naseljevanje ljudi ob novo
nastalih mejah, vzpostavlja vprašanje odločitev človeka v skrajnih situacijah. Obenem pa je
zgodba izostrena z vidika greha, krivde in pokore. Osrednje mesto v noveli ostajajo avtorjeve
stalnice, ki opozarjajo na splošno veljavnost in dejstvo, da je »človekovo življenje neprestani
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boj« (Osti 2008: 325). Moški je preživel težko otroštvo kot nezakonski otrok v revni družini z
alkoholizmom in nasiljem, zato je želel čim prej oditi od doma, svojo agresijo je kot
devetnajstleten mladenič uporabil kot likvidator ujetnikov. Preselitev v Istro in lastništvo nad
svojim koščkom zemlje je zanj pomenilo možnost novega življenja, v katerem pa so se stare
rane izkazale kot nezaceljene. Vdajanje alkoholu je tako edini možni, čeprav začasni, umik iz
realnosti, v svet samopozabe. V zaključku novele se perpektiva menja iz ženske v moško
vlogo, tako da spremljamo osebno doživljanje krivde vsakega od njiju. Zaključni prizor, ko
stara zakonca priznata drug drugemu svoje strahove in krivdo ter se objeta odpravita v hišo,
deluje katarzično in spravljivo, grob na njunem vrtu pa seveda ostaja večni opomin zanju.
Protagonistov fizični in mentalni beg, ko lahko pozabi in izbriše preteklost, je seveda iluzija.
Osebni spomin pa avtor nadgrajuje s človeškim spominom. Življenje v najširšem smislu
razume kot krogotok: »Z našim rojstvom se rodi naša smrt« (M: 23). V zbirkah z istrsko
tematiko je pogosto zaslediti temo smrti, ki je velikokrat povezana z nasiljem. V spominih je
najbolj prisotna smrt matere v mladosti, ki je povezana z iskanjem izgubljene gotovosti in
ljubezni. Smrt je obenem tudi edina gotovost in čas samoobračuna, ko se bo vse izravnalo.
Takšno razumevanje smrti in življenja, torej kot neizbežnost ali nujnost, vodi avtorja v
razmislek o smislu upora oz. o resignaciji. Njegova sprijaznjenost ali celo ujetost se kaže v
neprestani menjavi prostorov, žensk, teles, dogodkov in pravzaprav govori o ujetosti
posameznika v času in prostoru, ki mu je dan.
3.3.2.4
Eno od skupin mlade proze osemdesetih let Marko Juvan (1988: 53) poimenuje z oznako
»subjektivni realisti« in mednje prišteva tudi Frančiča. Juvanova definicija ohranja svojo
veljavnost tudi v prozi devetdesetih let: »besedila so programirana tako, da bi učinkovala
neposredno, 'intuitivistično' in stvarno deskriptivno opisovala realnost« (ibid.). Frančič to
dosega s pomočjo prvoosebnega ali drugoosebnega pripovedovalca (nagovornost), z jezikovnim izrazom brezkompromisnega posnemanja žive govorice. Obenem lahko v zbirkah Rosa in
Istra, gea mea opazimo avtorjev poetični premik predvsem v smeri manjše stopnje
ekspresivnosti jezikovnega izraza in bolj izrazito liričnost ali meditativnost. Avtor ustvarja
svoj idiolekt, v katerem postanejo inovativne metafore in besedne zveze tako pogoste in
ustaljene, da imajo znotraj besedila vlogo interpretacijskega ključa. Takšne so na primer:
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pokrajina (Istra), osvobojeno ozemlje (prostor umika), sfuzlan in scufan (nor, depresiven in
brez denarja), nornhaus (umobolnica) ali grajski zidovi (sirotišnica).
Ponavljanje (tematsko, idejno, narativno in leksikalno) kot avtorski izraz semantično
dopolnjuje omenjeno razumevanje življenja kot eno samo prosojno zevajočo praznino
ponovitev (Osti 2008: 290). V besedilih deluje na dveh ravneh: poudarja in stopnjuje
brezizhodnost situacije subjekta, hkrati pa je izraz avtentičnosti pripovedi, ki je delno
povezana tudi z avtobiografskostjo Frančičeve literature.
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3.3.3 Peter Pišťanek

Literarna ustvarjalnost Petra Pišťaneka ima v kontekstu devetdesetih let posebno mesto. Niha
med dvema skrajnostma, je težko opredeljiva, prestopa meje in ostaja izziv za interpretacijo.
Njegov kultni roman Rivers of Babylon (1991) in dve zbirki kratke proze, objavljeni v
devetdesetih letih, imajo razvidno časovnoprostorsko dimenzijo in so pravzaprav ena redkih
refleksij razburkane družbene situacije na prelomu osemdesetih in devetdesetih let. Ta
literatura je polna paradoksov, giblje se med trivialno in estetsko literaturo, v njej pa lahko
prepoznamo tako elemente prefinjene parodije, grotesko, absurd in gnus, na drugi pa
trivialnost zgodbe, enodimenzionalnost junakov. Njegova literatura je popularna pri bralcih,
kritiki pa jo sprejemajo tako z navdušenjem kot dvomom.
Peter Pišťanek (1960) prihaja iz bratislavskega predmestja, iz okolja med velikim mestom in
vasjo, od koder črpa snov za pisanje. Povedna je tudi njegova poklicna pot: sprva je delal kot
scenski delavec v gledališču in kot tovarniški delavec, po letu 1989 je času primerno delal kot
podjetnik in predstavnik za stike z javnostjo v oglaševalskih agencijah, kasneje pa je postal
urednik spletnega časopisa. V osemdesetih letih so ga navduševali strip, popart, jazz in punk
ter popularne televizijske nadaljevanke. Njegovo literarno ustvarjanje se začne že v drugi
polovici osemdesetih let, ko s sodobniki (Igor Otčenáš, Dušan Taragel) revijalno objavlja
svoje prve kratke zgodbe. Njegov knjižni prvenec in uspešnica je roman Rivers of Babylon.89
Temu sledi najtehtnejša zbirka novel Mladý Dônč (1993)90 in zbirka kratkih zgodb, napisanih
med letoma 1981 in 1999, izdanih v zbirki Sekerou a nožom (S sekiro in nožem, 1999).91
89

Avtorjev prvenec zaradi verističnega prikaza bratislavskega podzemlja ob prelomu družbenega sistema,
detabuizacije erotike in trivialnega sloga postane bralska uspešnica. V slogu trivialnih žanrov je avtor izdal še
dve nadaljevanji romana Rivers of Babylon II (1994) in Rivers of Babylon III (1999). Roman je doživel tudi
filmsko inscenacijo (1998), izšel pa je tudi v številnih prevodih (v angleščini, češčini, francoščini, turščini).
Absurdno-groteskne miniaturne zgodbe (Darovec 2005: 439) je izdal v času t. i. mečiarizma v zbirkah Skazky o
Vladovi (Zgodbe o Vladu, 1995) in Nové skazky o Vladovi (Nove zgodbe o Vladu, 1998). Poleg tega je izdal še
izbor iz publicističnih besedil Traktoristi a buzeranti (Traktoristi in pedri, 2003) in knjigo kuhinjskih receptov z
miniaturnimi zgodbami Recepty z rodinného archívu (Recepti iz družinskega arhiva, 2003). Njegovo celotno
ustvarjanje se torej giblje med čisto literaturo in polliteranimi zvrstmi.
90
Prva izdaja obsega novele Mladý Dônč, Debutant in Muzika, druga izdaja leta 1998 pa še zgodbo Čas. Zbirka
je že v času prve izdaje postala uspešnica in predmet zanimanja bralsko zahtevnejše publike. V nadaljevanju
obravnavamo vse štiri novele, pod oznako MD.
91
Knjiga je napisana v soavtorstvu z Dušanom Taragelom, zgodbe pa so nastale skupinsko ali samostojno. Tu
obravnavamo Pišťanekove samostojne kratke zgodbe: Ako sa Duro obesil, Jednej dlhoročnej zimy, Súdruh
Bozonča – Ideálna pracovná sila, Ťažkosti v Odese in kratke zgodbe, podpisane od obeh avtorjev: V rodine,
Sekerou a nožom, O vplyve pitia kávy na riešenie bytovej otázky. V nadaljevanju pod oznako SN.
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Interpretacija v nadaljevanju se posveča obema omenjenima zbirkama. Razlika med njima je
v obsegu; zgodbe iz zbirke Mladý Dônč je avtor označil za novele, eno celo za romaneto in so
daljše z izrazitejšo fabulo. V zbirki S sekiro in nožem najdemo tudi po strukturi značilne
kratke zgodbe, za katere je tipična redukcija na vseh pripovednih ravneh: karakterizacije,
zapleta, fokalizacije in jezika (Beasley-Murray 2000: 30). Zbirki sicer družijo ponavljajoči se
literarni liki, poleg tega pa še topografija in tema mesta, vasi in predmestja.
3.3.3.1
Stalnica Pišťanovega sveta je specifično okolje: Devinska Nova Ves. Ta je bila nekdaj vas pri
Bratislavi, danes pa predstavlja njeno industrijsko predmestje. V slovaški prozi je ta prostor
najbolj izčrpno opisal Rudolf Sloboda v romanu Rozum (Razum, 1982). Iz tega okolja
izhajata tudi mlada avtorja Dušan Taragel in Peter Pišťanek. Vsi trije omenjeni problematizirajo pozitivne konotacije mesta in podeželja ter opazujejo nenaravno prepletanje teh
prostorov, ki je posledica nasilne urbanizacije in industrializacije. Devinska Nova Ves pa
predstavlja tudi vmesni prostor; prav tu je namreč po reki Donavi do leta 1989 potekala strogo
zastražena meja med Avstrijo in Češkoslovaško, torej Zahodno in Vzhodno Evropo.
Prebivalci na vzhodni strani to bližino doživljajo razdvojeno: živijo v socialistični ureditvi,
obenem pa skozi okno opazujejo svet na drugi strani, ki jim ni dosegljiv.
Kategorija prostora je izrazito večplastna in je razvidna na nivoju dogajalnega prostora, najbolj tipično je predmestje oz. deformirano podeželje. Lahko se pojavi kot glavna tema, ko na
primer tuje in nedosegljivo mesto postane predmet poželenja. Hkrati pa nekateri izstopajoči
prostori (na primer tovarna ali blokovsko naselje) predstavljajo prispodobo družbenega
sistema.
Podoba slovaške vasi kot idiličnega, mirnega kraja z dobrimi medčloveškimi odnosi in z
družino kot njenim temeljem je tu načeta, v duhu socialistične gradnje blokovskih naselij se
vas spreminja v predmestje, zato izgublja svojo identiteto in hromi:
Spočiatku bol pokoj.
Bolo mesto a bola dedina. Ľudia z mesta chodievali do dediny za čerstvým vzduchom,
dedinčania zase do mesta za novými topánkami a tak.
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Jedného dňa sa mesto začalo rozrastať. Šlo to pomaly, no nezadržateľne. Hranica mesta sa
blížila k dedine. Onedlho mesto vniklo do dediny. ...
Mesto kypelo. Rástlo a zväščovalo sa ako ozrutný rakovinový nádor.92 (SN: 40)

Ta novi prostor v sebi združuje vse slabosti mesta in vasi: družinske hiše nadomestijo
blokovska spalna naselja, kmetijstvo upada, enako tudi stik z naravo. Sprememba načina
življenja se dotakne najširšega (povprečnega) sloja prebivalstva, ki nekritično sprejema vse
novosti. Predmestja tako ne karikarajo več liki vaških posebnežev ali čudakov, ampak je to
junak – navadno naivni povprečnež – le eden izmed brezoblične množice, ki se prilagodi ali
zadovolji s situacijo. Možnosti za delo so tako za ženske kot moške omejene na delo v
tovarnah (mestna vodarna, proizvodnja škroba ali steklarna). Te delavcem ne prinašajo
zadovoljstva ali dobrega zaslužka, temveč jih vržejo na socialno dno.
Tovarna kot socialni fenomen, ki pokrajino spreminja v industrijski »medprostor«, na kraj s
posebno in nezamenljivo atmosfero, prinaša nov način bivanja v blokovskih naseljih, nov
način življenja, manjše družinske celice in radikalni odmik od tradicionalnega načina
življenja; delati v tovarni skratka pomeni pristajati na novosti. Znotraj literature ima tovarna
posebno mesto predvsem v graditeljski literaturi in njenih naslednicah, s tem da takrat
predstavlja družbeni ideal in metaforo za kolektivno skupnost. Pišťanek obenem reflektira
realno sliko znotraj tovarne konec osemdesetih let in razgalja neživljenjskost, neavtentičnost
literature socialističnega realizma. Najbolj očitno je to v zgodbi Súdruh Bozonča – ideálna
prácovná sila (Tovariš Bozonča – idealna delovna sila, SN). Gre za portret idealiziranega
popolnega delavca, ki izpolnjuje vse zahteve, norme in predpise tako v službenem kot
zasebnem življenju, v telesni in duševni podobi:
Súdruh Bozonča má strednú postavu a vážnu, súmernú tvár, ktorú po oboch stranách lemujú
módne bokombrady. Vlasy má tmavšie, oči sivé, no nie veľmi. V mladosti športoval, nikdy to
však nepreháňal. Ako žiak i ako učeň dosahoval priemerné, skôr lepšie ako horšie výsledky.
Jediným zvláštnym znamením súdruha Bozonču (okrem už spomenutých módnych
bokombriadok) sú trochu priveľke ruky a primalá hlava v porovanvaní s ostatným telom.
Súdruh Bozonča vyzerá presne ako ideálna prácovna sila, zobrazená na prvomájových

92

»Na začetku je bil mir. Bilo je mesto in bila je vas. Ljudje iz mesta so hodili v vas na svež zrak, vaščani pa v
mesto po nove čevlje in take stvari. Nekega dne se je mesto začelo razraščati. Počasi, ampak vztrajno. Meja
mesta se je približevala vasi. /.../ Kmalu je mesto vdrlo v vas. /.../ Mesto je kipelo. Širilo se je kot maligni
tumor.«
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pragátoch, ešte aj s ostro a hranato vymodelovanou bradou a jasnými očami, plnými energie a
pracovného elánu.93 (SN: 67)

Bozonča je delavec in družinski oče, ki gara in vidi smisel svojega obstoja v izpolnjevanju
vseh družbenih pričakovanj. Njegov svet se odvija v ciklu dnevnih in nočnih izmen,
zagotavljanja sredstev za preživetje družine in razmišljanja o prihodnosti. Prototip junaka, ki
ga predstavlja Bozonča, s poudarjanjem povprečnosti, ustreznosti, neodstopanja, prikazuje
neživljenjskost, absurdnost. V družbeni satiri in parodiji je junak ob doslednem upoštevanju
predpisov vreden posmeha in, zaradi omejenosti in nekritičnosti, tudi sočutja.
Tovarna vzpostavlja red s hierarhijo, natančno določenimi predpisi in vlogami posameznih
delavcev, kultom dela in skupinsko identiteto. Vendar v Pišťankovi tovarni ni garanja, pač pa
le postopanje in čakanje. Ker delavci ne tvorijo kolektiva, ne predstavlja več trdnega
organizma. Zato jo lahko razumemo kot metaforo neučinkovite države, kjer se obenem kaže
resnična podoba zgaranosti delavcev, neučinkovitosti dela ter odtujenosti, kar vodi v revščino,
alkoholizem, prostitucijo in nasilje. Srečevanje moških v vaški gostilni in pitje je preostanek
družbenega življenja na vasi, ki povezuje ljudi in osmišlja njihovo vztrajanje.
Drugi dogajalni prostor je dom; kot kraj družinskega kroga ga zastopa ženska, kar ohranja
tradicionalno podobo podeželja. Vzdušje v hiši ali v stanovanju bloka je zatohlo. Junaki se
tudi doma ne počutijo dobro, ves čas so nezadovoljni, v duhu preklinjajo svojo usodo, vendar
si ne želijo sprememb. Podoba ženske je groteskna, slabo skrbi za dom, ne zna kuhati, ves čas
je nejevoljna, največkrat noseča in nikoli privlačna ali urejena. Njena podoba in obnašanje
naravnost silita moža, da si poišče ljubico. Vsakodnevni ritem med poklicnim in družinskim
življenjem junakom ne prinaša zaupanja, sreče ali osebne potrditve. Dom je za junaka samo
hrana, spanje in televizija, služba pa čakanje na konec izmene. Junaki torej v tem okolju samo
še životarijo.
V kratki zgodbi V rodine (V družini, SN) smo priča navidez vsakdanjemu zakonskemu
prizoru. Mož se vrne iz službe in nezadovoljen s pripravljenim kosilom odvede ženo v
93

»Tovariš Bozonča je srednje rasti in ima resen, simetričen obraz, ki se na vsaki strani konča z modnimi zalisci.
Lase ima temnejše, oči sive, no, ne čisto. Ko je bil mlad, se je ukvarjal s športom, nikoli pa ni pretiraval. Kot
dijak in vajenec je dosegal povprečne, prej boljše kot slabše ocene. Edina izstopajoča lastnost tovariša Bozonče
(poleg že omenjenih modnih zaliscev) so malo prevelike roke in premajhna glava v primerjavi s celim telesom.
Tovariš Bozonča izgleda natančno tako kot idealna delovna sila, prikazana na prvomajskih plakatih, z ostro in
oglato oblikovano brado in jasnimi očmi, ki so polne energije in delovnega elana.« Iz avtorskega komentarja k
zgodbi izvemo, da je nastala ob prebiranju neke tovarniške brošure o varnosti pri delu iz leta 1987. Avtor, ki je
takrat delal v komunalnem podjetju, si je poskusil predstavljati, kako bi izgledal delavec natančno po predpisih
anonimnih avtorjev brošure. Podrobneje glej Pišťanek (1998: 272).
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posteljo, kjer jo prisili v spolni odnos. Nasilnost in samozavest je opazna na moški strani,
ženska pa ima vlogo potrpežljive in ustrežljive žene. Zanjo je seksualnost samo moška
potreba, medtem ko on živi v iluziji filmskega prizora. Ženino neodobravanje kajenja v
postelji ves čas razblinja moževe romantične predstave o ljubezni:
Rukou si otrie čelo, potom vezme škatuľku marsiek a jednu si vloží od úst. Boli časy, keď
pripaľoval cigaretu aj žene. Učil ju fajčiť. Videl to v jednom americkom filme. Trikrát bol na
ňom v miestom kine. Tak by chcel žiť. Žena sa však niekoľkokrát vyvracala do postele, a tak
teraz Tono fajčí sám. Občas však dáva najavo svoju nespokojnosť. Ženina upätá nechuť fajčiť v
posteli trvalo narúša Tonove romantické predstavy o láske.94 (SN: 9)

Mesto, pisano z veliko začetnico, je popolno nasprotje obrobja ali periferije. Ljudem iz vasi
sicer ponuja boljše delovne priložnosti, a jim ostaja kulturno tuje in nedosegljivo: »Ani Mesto
nie je pre našinca. Hlučné, vábivé, no krute.«95 (MD: 91)
Mesto kot skrivnost ali uganka je konstantni motiv in vodi v mistifikacijo. Že sama omemba
mesta vzbuja pri ljudeh strah in nelagodje. Z oddaljenostjo in nepoznavanjem (na primer s
pripovedovanjem zgodb o prostitutkah iz mesta, ki se izkažejo za neresnične, saj v mestu ni
bil še nihče) se utrjuje predstava in občutek nevarnosti mesta, kar junaka pripelje k odločitvi,
da se tja odpravi. Pot sicer ne predstavlja ovire, vendar v mestnem prostoru, ki je zanj tuj,
nevaren in nepoznan, nima kaj iskati. Četudi v mestu najde službo, ne doživi uspeha in
ugleda, temveč ostane na obrobju družbene lestvice kot na primer Ulmer (Debutant, MD) ali
glasbeniki (Muzika, MD), ostaja anonimen in živi, kot bi sicer živel doma – saj drugače niti
ne zna živeti. Izkušnja mesta torej ne prinese odrešitve, boljšega načina življenja, nasprotno,
junake utrjuje v prepričanju, da spremembe niso potrebne in da jim njihov varni dom
zadostuje.
Opazno je torej prevrednotenje ustaljenega vrednostnega statusa mesta in vasi z vidika
prebivalcev na robu teh prostorov. Podeželje, ki je pomenilo pristno, tradicionalno in varno,
povezano z visoko moralo, izgublja elemente idiličnosti in pridobiva konotacije, kot so
alkoholizem, revščina, statičnost, telesna deformiranost. Mesto na drugi strani za nemeščane
94

»Z roko si obriše čelo, potem pa iz škatlice vzame cigareto in jo da v usta. Bili so časi, ko je prižigal cigareto
tudi ženi. To je videl v nekem ameriškem filmu. Trikrat ga je šel gledat v mestni kino. Tako bi rad živel. Žena pa
je nekajkrat pobruhala posteljo, tako da zdaj Tono raje kadi sam. Včasih naglas pove, da ni zadovoljen. Ženino
nesoglašanje s tem, da bi kadila v postelji, uničuje Tonove romantične predstave o ljubezni.«
95
»Tudi Mesto ni za naše ljudi. Hrupno, privlačno, ampak kruto.«
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pomeni predvsem tuje, drugačno, nepotrebno, prepovedano; stopnjuje se v tabuizirano,
demonično, moralno pokvarjeno. Za posameznike sicer mesto predstavlja možnost izstopa iz
varnega sveta v neznano in prepovedano, kjer je na voljo svoboda, boljše delovno mesto in
predvsem seksualni užitek, njihova pot v mesto pa nikoli ne prinese užitka ali razrešitve.
Nezmožnost posameznika prestopiti meje znanega sveta je pogojena z odporom do
kakršnihkoli sprememb. Prostor med mestom in vasjo, Devinska Nova Ves, je torej
specifičen, saj pomeni prepletanje tradicionalnega s sodobnim, ravno ta modernizacija pa
prikaže ta prostor v vsej svoji statičnosti, se pravi zaprtosti do sprememb ali pa kot nekritično
sprejemanje vsega mestnega. Pišťanekovo upodabljanje prostorov je torej večplastno, preko
njih karakterizira like in demistificira družbene razmere. Devinska Nova Ves je lahko
metonimija družbenega stanja v konkretnem in univerzalnem času.
3.3.3.2
Pišťanekove literarne like odločilno determinira neperspektivno okolje neambicioznih
povprečnežev, iz katerega izhajajo. Tradicionalna večgeneracijska družina razpada, starši
alkoholiki otrokom ne morejo zagotoviti moralne, čustvene in materialne varnosti.
Travmatično otroštvo torej pomeni zanje začetek neuspešnega življenja.
Prototip Pišťankovega lika je Ulmer iz novele Debutant (MD). Njegova telesna neprivlačnost
vzbuja občutek manjvrednosti, strah pred ljudmi pa rešuje z molkom, umikom v samoto in
delom. Ker je nesamozavesten, ne zna vzpostavljati niti vsakdanjih odnosov z ženskami ali
sodelavci. Po spletu naključij doseže svoj življenjski cilj; zaposli se kot šepetalec v gledališču
in tako lahko ostaja anonimen in neopazen. Svoj prispevek k boljšemu svetu udejanja tako, da
gledališke drame spreminja v srečni iztek. Po napredovanju v službi se osamosvoji od staršev
in preseli v svoje stanovanje. Njegov višji družbeni status se kaže na zunaj, začne se elegantno
oblačiti, nosi brado in daje vtis uživača. Okolica ga zato sprejema in občuduje, on pa se
dejansko ne spremeni. Ko ima prvič v življenju priložnost, da bi spal z žensko, ga zopet
popade strah in se panično skrije. Njegov težko pričakovani prvenec tako ni uresničen in
Ulmer ostaja na mestu.
Granec in Ferko iz kratke zgodbe Čas (MD) sta še dva primera neuspešnežev. Njuni usodi pa
se bistveno razlikujeta. Ferko je priden povprečnež, ki konča kot delavec in družinski oče,
čeprav ga nič od tega sicer ne zadovoljuje, vseeno vztraja v teh vlogah. Granec je že kot otrok
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lenuh in velik lažnivec, ki verjame celo lastnim zgodbam, kasneje postane dramatik v
gledališču in uživa v brezdelju in izmišljanju zgodb.
Novela Muzika (MD) ima prepoznaven referenčni okvir: to je neperspektivno podeželsko
okolje na obrobju Bratislave v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. Glavni lik, muzikant
Martin, živi v neprestanem nezadovoljstvu s svojim intimnim, družinskim, službenim in
finančnim položajem. Vsakdanjik presega z igranjem na saksofon, kar kasneje postane njegov
poklic, in iskanjem telesne potešitve pri vaški prostitutki, »neumni Anči«. Trivialnost in
banalne prizore vsakdanjika avtor podaja v »znižani dikciji«: z živim, govorjenim jezikovnim
izrazom, ki daje vtis avtentičnosti in neposrednosti pripovedi. Vzdušje dopolnjujejo plastični
opisi prepoznavne družbene situacije v sedemdesetih letih znotraj totalitarne Češkoslovaške,
ki se kaže v intelektualni omejenosti partijskih veljakov v krajevni skupnosti ali v omejeni
možnosti potovanja v tujino. Junaki v zgodbi ravnajo skrajno pragmatično, v partijo vstopijo
zaradi pridobljenih privilegijev in možnosti zaslužka, nikakor pa se ne sprašujejo o politični
ideji. Zgodbo zaznamuje nenehno utrjevanje ustaljenih družbenih predstav in stereotipov:
pohotna ljubica, neprivlačna žena, mačistični moški, prednost imajo materialne dobrine,
tradicija in dom, nedopustne pa so kakršnekoli spremembe. Ta avtorska gesta utrjevanja črnobelih konotacij učinkuje na površini enostavno, prepričljivo in enoznačno. Podpira pa jo tudi
neposreden, tekoč jezikovni izraz. Na drugi stopnji pa dobiva zvest, avtentičen in
prepoznaven svet ironično, parodično ali celo groteskno podobo:
Martin nespoznavá svoju ženu. Tvár jej pochudla a nadobudla akési čudné dravčie črty. Telo má
však paradoxne čoraz zavalitejšie. Začali sa jej kaziť zuby. V teplákoch a šatovej zástere
nevyzera dvakrát vábne. Martinovi je to jedno. Má milenku.96 (MD: 143)

Najbolj tragičen lik predstavlja »neumna Anča«, ki se v vlogi vaške ali tovarniške prostitutke
pojavlja v več zgodbah. Dekle, ki živi z očetom, je umsko zaostalo in zato otroško neposredno
in naivno. Že kot mladoletna brez zadreg razdaja svoje telo moškim. Dosegljiva je vsakomur
in v svoji preprostosti uživa v vlogi zaželene, priljubljene ženske. Čustveno je otopela,
potrebuje potrditev od zunaj, ki si jo pridobi s telesom. Anča tako pripada vsem in nikomur,

96

»Martin ne prepoznava več svoje žene. Njen obraz je usahel, na njem prepoznava ostre in divje poteze. Njeno
telo pa je vse bolj zavaljeno. Vedno več zob ima uničenih. V trenirki in domači halji res ne izgleda privlačno.
Martinu je vseeno, ima ljubico.«
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skupnost jo namreč potrebuje, a jo je pripravljena tudi zasmehovati in zavreči. Sočutje vzbuja
zaradi vloge izkoriščane in zasmehovane prostitutke, še bolj pa zaradi svoje naivnosti.
Ženski liki – med njimi so najpogostejši žena, ljubica in mati – so izraziti konstrukti ali sheme,
saj se ne razvijajo in tvorijo zgolj vzdušje pripovedi. Poosebljajo vse negativno, lenobo,
telesno neprivlačnost, pomanjkanje sočutja, intelektualno omejenost in naivnost. Moška
perspektiva je na videz bolj samozavestna, vendar se za njo skrivajo kompleksi, neuresničena
hrepenenja in resignacija. Permanentno stanje nezadovoljstva in apatije, ki veje iz te literature,
lahko razumemo kot pretirano karikaturo ali avtentičen prikaz vzdušja, atmosfere nekega
preteklega časa.
3.3.3.3.
Posebno mesto znotraj zbirke Mladý Dônč ima naslovna novela, ki izstopa iz dveh razlogov.
Kot prvo zaradi časovnoprostorske nedoločnosti, saj ta svet stoji zunaj družbenozgodovinskega časa in ga zaznamuje zaprtost, pasivnost, cikličnost. Obenem pa na zelo
prefinjen način demistificira slovaško literarno tradicijo, predvsem kritični realizem. Osrednji
lik Ľudevit Dônč izhaja iz velike podeželske družine, ki jo zaznamuje alkoholizem pri vseh
družinskih članih (tudi ženi in najmanjših otrocih) in telesna ter duševna prizadetost. Kot
edini telesno sposoben za fizično delo je izbran, da bo služil denar v tovarni. Tam izkusi trdo
in umazano delo za nizko plačilo, izkoriščanje sodelavcev in prvi stik s spolnostjo. Prisluženi
denar, radovednost in želja po odkrivanju prepovedanega ga ženejo v mesto, ki ga pozna le
kot vir nevarnosti, nepoznanega in nepotrebnega. V mestu sicer dobi prostitutko, ker pa ima
premalo denarja, ga ta zadovolji samo »na pol«, Ľudevit pa se hitro vrne nazaj domov. Po
vrnitvi se odloči, da bo odšel po svetu iskat že davno izgubljenega dedka, ki predstavlja še
edino vez s pozitivno tradicijio. Protagonist torej doživi spremembo: sprva determiniran za
tovarniškega delavca, ki ga privlači neznano, postane kasneje zavesten sooblikovalec svoje
usode, ki teži k k tradiciji, ki jo predstavlja ded. Njegove odločitve vseeno ne presegajo sveta,
v katerem je rojen. Ľudevit torej svojega življenja »ne doživlja kot spremembo iz provincialnega omejeneža v svetovljanskega, mondenega bonvivana« (Redey 2008: 70). Zgodba o
mladem Dônču predstavlja cikličnost z iluzijo iskanja, zato je to zgodba o iluziji napredka in
sprememb.
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Junaki postanejo tragični zaradi svoje enodimenzionalnosti in omejenega zavedanja: niso
namreč sposobni lastne refleksije ali kritičnega mišljenja. Svet je zanje dan in nespremenljiv,
zato je njihovo hrepenenje po novih izkušnjah samo navidezno. Živeti znajo samo tukaj in
zdaj, zato ne marajo sprememb. Njihov način preseganja vsakdanjika je iluzija: Ulmerjev
družbeni ugled, Ľudevitov pohod v svet, prirejeni srečni konci dram. Iluzija je tudi spolnost,
saj o njej junaki večinoma samo govorijo, gledajo, posnemajo filmske prizore ali zgolj
sanjarijo. Svojo neuspešnost in omejenost, ki meji na naivnost, prikrivajo s samoprevaro,
svojega stanja niso sposobni reflektirati, zato svoje usode tudi ne dojemajo kot tragično. Še
več, literarni liki niso sposobni empatije do bližnjih ljudi (npr. ravnodušje ob smrti), zato je
tudi sami niso sposobni udejaniti. Omejenost literarnih likov je del avtorske geste: preko
karikatur, torej pretiravanja, prikazuje nesmiselne paradokse vsakega družbenega sistema,
kjer povprečneži oziroma množica ne razmišljajo, temveč nekritično sprejemajo svet kot
vnaprej dano realnost. Ti delo razumejo kot nujno zlo in živijo brez duhovnih idej in vrednot,
življenje zanje pomeni le zadovoljevanje fizioloških potreb. Njihove odločitve temeljijo na
družbenih normah in tradiciji oziroma se odločajo instiktivno.
Ob branju Pišťanekove proze se ves čas srečujemo s kontrasti in paradoksi. Na površini je
svet njegovih kratkih zgodb in novel enostaven in enoznačen. To potrjujejo teme vsakdanjega
življenja, trivialnosti v konkretnem realnem prostoru in času, enodimenzionalni junaki, ki so
razumsko in čustveno omejeni ter avtorjev slog, ki neizprosno posnema govorico nižjega
družbenega sloja. Nasprotje takšnega izraza je izstopajoča parodična dimenzija, ki s pomočjo
dobesednega ponavljanja in pretiravanja posnema slovaški literarni kanon iz obdobja realizma
in socialističnega realizma. S tem avtor ustvarja potujitveni učinek, torej poudarja distanco do
pripovednega sveta. V prid temu govorijo tendenčni konci zgodb, ki so izrazito neverjetni in
skonstruirani. Mlady Donč bo družino pred propadom odrešil tako, da se odpravi iskat deda
kot predstavnika dobrih starih časov. Ulmer iz zgodbe Debutant se zazre v prihodnost, ko bo
doživel prvi spolni odnos. Novela Muzika se konča kot srečna ljubezenska zgodba, z
odpuščanjem in Martinovo vrnitvijo v ženino naročje. Tovariš Bozonča je srečen in
zadovoljen ob misli na prihodnost. Zgodba Čas se zaključi kot meditacija o minevanju, kjer je
povprečen človek po smrti pozabljen, umetnik pa ostaja večen s svojimi deli:
Ľubo Granec s časom zápasí po svojom./.../ Je lenivý ako voš, stále by len sedel a písal. Srdce
raz odmietne poháňať jeho spuchnuté poživačné telo. Pukne a hotovo. Grancova práca tu však
ostane oveľa dlhšie. Ktovie, dokedy bude strašiť v stredoškolských čítankách.
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A Ferko Ľahkovič? Po ňom čo tu ostane, až sa raz čas naplní? Priatelia, žena, spomienky na
dom. V dome plno vnukov, vo vani tučný kapor z Moravy a v pivnici more prázdnych
fliaš!97 (MD: 220)

Takšnim patetičnim iztekom zgodb enostavno ne moremo verjeti, zato jih razumemo kot
hiperbolo ali karikaturo.98 Parodija ima poleg tega še družbeno-kritično vlogo. Omejenost in
nekritičnost posameznikov (karakterizacija je tu stopnjevana do sarkazma) sporoča možnost
ideološke manipulacije z neuko množico ne glede na prostor in čas. Presenetljivo je, da
Pišťanek s slikovito konkretizacijo prostora in časa ne ostaja na nivoju posameznega,
lokalnega, temveč prikazuje nesmiselnost in paradokse vsakega družbenega sistema, kjer
povprečnež, človek iz množice, deluje predvsem pragmatično in ne ideološko.
Pišťanekovo vrednotenje prostorov se dogaja na dveh ravneh: perspektiva nekritičnega junaka
je omejena, saj ohranja namreč ustaljeno nasprotje med tujim, nevarnim in nepotrebnim
mestom ter varno vasjo; distanciran pogled predstavlja parodična perspektiva, ki se dviga nad
besedilom. Ta obenem reflektira povprečnega posameznika in demistificira kanonizirano
podobo podeželja iz slovaške literarne tradicije.

3.3.4 Dušan Dušek
Podeželski svet Dušana Duška je življenjski, poln barv, vonjev in okusov. Otroško idilo
sopostavlja s temami staranja, minevanja in spominom kot edinim dokazom o smislu obstoja.
Z vidika semantike prostora je zanimivo širjenje prostorskih in vertikalnih nasprotij na
časovno raven: mesto – vas in zemlja – nebo v odraščanje – staranje, spomin – pozaba ter
preteklost – sedanjost.

97

»Lubo Granec tekmuje s časom po svoje. Je len kot dihur, ves čas bi samo sedel in pisal. Zgodilo se bo, da bo
srce prenehalo poganjati njegovo oteklo, uživaško telo. Grancovo delo pa bo ostalo tu veliko dlje. Kdo ve, koliko
časa bo še strašil v šolskih berilih. Kaj pa Ferko Lahkovič? Kaj bo ostalo za njim, ko se bo njegov čas iztekel?
Prijatelji, žena, spomini na dom. Doma polno vnukov, v kadi krap iz Morave za božično večerjo, v kleti pa morje
praznih steklenic!«
98
Z motivom srečnega konca se avtor poigra tudi v zgodbi Čas (MD), kjer Granec kot šepetalec v gledališču
samovoljno spreminja konce najbolj znanih dramskih del. Tako Shakespearjeve drame dobijo patetične in
trivialne razplete. Ob tem je seveda izpostavljena neukost tako igralcev kot gledalcev.
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Dušan Dušek (1946) je tipičen predstavnik srednje generacije pisateljev sodobne slovaške
književnosti. Literaturo začne objavljati konec šestdesetih let, zavezan je krajšim pripovednim
vrstam, tematsko pa se umika v svet zasebnosti in vsakdanjosti. Dušek velja tudi med bralci in
kritiki za izredno priljubljenega pisatelja in je do danes izdal kar dvanajst knjižnih zbirk
kratke proze.99 Mladinska književnost predstavlja neločljiv del avtorjeve ustvarjalnosti, prav
tako pa tudi filmska umetnost, saj je med drugim napisal scenarije za filme Ružové sny,
Milujem ja, miluješ ty in Krajinka. Po zaposlitvi kot urednik in svobodni pisatelj je leta 1994
postal profesor za dramaturgijo in scenografijo na Akademiji za filmsko umetnost. Še vedno
nadaljuje tudi s svojim literarnim ustvarjanjem, za katerega je prejel tudi prestižne slovaške
nagrade. Njegova dela izhajajo tudi v prevodih (v poljščini, nemščini, madžarščini in
slovenščini), danes pa skupaj s Pavlom Vilikovskim, Rudolfom Slobodo in Jánom
Johanidesom predstavlja kanon sodobne slovaške proze.
Interpretacija obsega analizo dela Pešo do neba (Peš v nebo, 2000), ki je Duškovo osrednje
delo, saj sintetično obravnava večino avtorjevih ponavljajočih tem, izmed katerih še posebej
izstopa kategorija prostora.
3.3.4.1
Avtorja bi lahko označili za zgodbarja, saj v svojih kratkih zgodbah, novelah in miniaturah
izpostavlja vidik pripovedovanja. Njegov opus predstavlja en sam velik tekst – po mnenju
Dane Kršákove (2002: 134) je »princip ponavljanja, vračanja k istim temam in variiranja
prepoznavno in zavestno avtorsko načelo«.
Iz njegovega opusa z vrstnega vidika izstopa knjiga Peš v nebo (2000), ki bi jo lahko označili
za avtobiografsko spominsko prozno delo in jo sestavljajo kratke zgodbe družinske zgodovine
(Kršáková 2002: 105). Gre torej za hibridno vrsto med zbirko kratkih zgodb in romanom.
Sestavljata jo dva pripovedna svetova, ki ju spremljamo vzporedno in se ves čas prepletata.
Prvi del tvorijo dnevniški zapisi odraslega junaka, datirani med letoma 1984 in 1987, drugi
del pa predstavljajo spomini na otroštvo glavnega junaka, ki so zapisani v obliki anekdot,
99

Naslovi zbirk in izborov kratke proze: Strecha domu (Streha na hiši, 1972), Oči a zrak (Oči in vid, 1975),
Poloha pri srdci (Položaj pri srcu, 1982), Kalendár (Koledar, 1983), Náprstok (Naprstnik, 1985), Prášky na
spanie (Uspavalne tablete, 1987), Milosrdný čas (Usmiljeni čas, 1992), Kufor na sny (Kovček za sanje,1993),
Teplomer (Toplomer, 1996), Pešo do neba (Peš v nebo, 2000, v nadaljevanju pod oznako P), Vtak na jednej nohe
(Ptica na eni nogi 2003), Zima na ruky (Zebe me v roke, 2004). Poetični naslovi napovedujejo osrednje motive in
že kar avtorske metafore: kovček kot zakladnica spominov, koledar kot odštevanje časa in nebo kot minljivost.
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pozabljenih zgodb in duhovitih izjav vaščanov. Svet sedanjosti in preteklosti povezuje
konkreten prostor, to je rojstna hiša starih staršev. Motiv hiše preraste v dom, s tem se
eksplicitno začne in zaključuje celotna pripoved:
Dom za celé storočie urobil jediný krok. Aj to dozadu. Vo dvore k nemu prilepili udiareň s
vysokým komínom, ktorá onedlho zmizla, takže boli to hneď dva kroky: tam a späť.
Ustúpil a pomkol sa.100 (P: 7)

Na posteliach spia periny. Diván je potiahnutý zeleným zamatom. Zrkadlo ponúka: všetko ešte
raz.
Dom odchádza. A znovu sa vracia. Teraz už prší.
Opatrne vchádzam dnu.
Všetci sú doma.101 (P: 143)

Osrednja pripovedna linija govori o obnavljanju družinske hiše glavnega junaka v vasi na
Zahorju na zahodnem Slovaškem. Prvoosebni pripovedovalec v obliki dnevniških zapiskov
(podnaslovljenih z datumom) objektivno popisuje dela pri obnovi hiše. Spremljamo štiri leta
življenja poročenega moškega srednjih let, ki s pomočjo prijateljev, sosedov in družine
podoživlja zgodovino svojih prednikov. Z nenehnim prestopanjem prostorov, iz mesta (kjer
ima ženo in je zaposlen) v vas (v katero se vrača), subjekt kaže intimno željo, da bi hišo
obvaroval pred staranjem oziroma intenzivno podoživel in obudil svojo preteklost. Med
stvarne restavratorske in gradbene opise avtor vpleta dialoge s sosedi, anekdote, vremenske
razmere, vaške čenče, moške pogovore in samorefleksijo.
Doomietali sme zvonku. Stano spravil obklady v kuchyni. Teraz robíme strešné háky na ríny
a zvody. /.../ Dnes príde aj murár Karol, aby začistil maltu v oknách a zašaloval rám do
pivničky.
Karolova hláška: Merali mi tlak – mal som ten spodný vyšší ako ten vrchný.
O niekom, komu zomrelo veľa príbuzných: Nosí na chrbte napísanú čiernú kroniku.102 (93)
100

»Hiša je skozi celotno stoletje naredila en sam korak. In še to nazaj. Na dvorišču so prizidali črno kuhinjo z
visokim dimnikom, ki je kmalu izginila, torej kar dva koraka: tja in nazaj.«
101
»Na posteljah spi posteljnina. Divan je pokrit z zelenim žametnim pregrinjalom. Ogledalo ponuja: vse še
enkrat.
Hiša odhaja. In se znova vrača. Zdaj dežuje.
Previdno vstopam noter.
Vsi so doma.«
102
Ometali smo od zunaj. Stano je položil ploščice v kuhinji. /.../ Danes pride še zidar Karol, da bo očistil malto
in vzidal okno v kleti.
Karlova izjava: »Pritisk so mi izmerili – spodnji je bil višji kot zgornji!«
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Spolu s Karlom sme u tety Tuly podopreli odlomenú haluz jablone, aby nespadla a niekomu
neublížila. Núkala nám buchty. Stále pršalo. Karol porozprával, ako prišiel domov opitý, ako
mu žena vyčítala: »Takto chodí otec štyroch detí?« A Karol sa vynašiel: »Čo sa mám plaziť?«
103

(94)

Karakterizacija literarnih likov je zelo skopa, skozi zgodbo se tudi ne razvijajo. Posredno, iz
njihovih dejanj, izvemo samo bistvene ali kar stereotipne značilnosti: žena Škorjica je ljubeča,
razumevajoča in privlačna, prijatelj Viktor je pošten človek, teta Tula dobro kuha, Imro je
vaški pijanček, brat Matej je zanesljiv, oče in mati se starata. V nedoločljivo množico sodijo
še moški alkoholiki in ženske – opravljivke. Glavni junak je v ospredju pripovedi, spoznamo
ga kot čutečega, v svojem delu zanesenjaškega, zvestega moža in strastnega ljubimca, ki mu
je blizu narava, rad ima ljudi in z vsemi čuti sprejema svet okrog sebe. V vlogi odraslega sina
je odgovoren, celo pokroviteljski, do kolegov v vaški gostilni nikoli vzvišen, temveč je očaran
nad podeželjem in ohranjeno dediščino.
Drugo pripovedno linijo sestavljajo miniaturne zgodbe s tematskimi naslovi, kot so Poroka,
Zamujanje, Vzgoja, Vojak, Ura. Kot mozaik se pred nami sestavlja stoletna zgodovina
družine, nanizana okrog domačije, z začetkom leta 1888. Te vložne zgodbe slikajo družinsko
drevo od pradeda, ki se je konec stoletja naselil na podeželju v Zahorju in kupil hišo, starega
očeta in stare matere ter očeta pa vse do sina v vlogi pripovedovalca. Preteklost je podana
fragmentarno, viri za rekonstrukcijo pa so fotografije in dokumenti stare matere in junakovi
osebni spomini na otroštvo. Stoletje poleg dveh vojn zaznamujejo predvsem večkratne
menjave državnih okvirov in družbenih sistemov. Te spremembe se družine dotaknejo od
znotraj in v spominu ostanejo kot anekdote; na primer o tem, kako madžarščino zamenja
slovaščina, o uspešni karieri bankirja med obema vojnama, o prigodah z ruske fronte, o
skromni poroki med vojno ali o tem, kako otroci prenašajo v igro aktualne politične dogodke:
Bežal film Jánošík: hned' sme vešali jeho sestru, malú Žofku, na dušu z bicykla – skoro ju
nestihli odrezať. Vypukla vojna v Kórei: hned' sme pieskom naplnili staré plechovky a hádzali
ich z povaly ako bomby na ľudí, čo chodili po námestí. A ked zomrel prezident Antonín
O nekom, ki mu je umrlo veliko sorodnikov: »Na hrbtu nosi napisano črno kroniko.«
»S Karlom sva pri teti Tuli podprla zlomljeno vejo jablane, da ne bi padla in še koga poškodovala. Ponudila
nama je buhteljne. Ves čas je deževalo. Karol je pripovedoval, kako je prišel domov pijan, žena pa mu je
zabrusila: »A takole hodi oče štirih otrok?« In Karol se je znašel: »A naj se plazim?«

103
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Zápotocký, nosili sme Viktora v koryte, prikrytého krepovým papierom, pričom sme museli
plakať a nariekať, že nás opustil. /.../ Na stádo kráv sme z balkónu bytu volali: »Stalin,
Gottwald, Široký, nech nám žijú naveky!«104 (100)

3.3.4.2
Preteklost je predstavljena s povsem zasebne, vsakdanje, torej čisto življenjske izkušnje.
Takšni dogodki so na primer snubljenje, vzgoja otrok, prve ljubezni, zakonsko življenje,
gostilniško popivanje, otroške počitnice in smrt. Slikovitost (ponekod izrazito slovaškega)
podeželja oz. malega mesta je dopolnjena z zgodbami drugih ljudi, ki na določen način
spadajo v »družino«, saj jih združuje sorodstvena ali prostorska vez, sosedska, prijateljska ali
kar človeška pripadnost (Kršáková 2002: 107).
Prepletanje preteklosti s sedanjostjo se uresničuje skozi spomin; v Duškovem pripovedovanju
namreč vse na nekaj spominja, vsak predmet ima svojo zgodbo. Najsi bo to vlak, para
fižolove juhe ali vonj po počitnicah. Ne srečamo nostalgičnega opisa ali žalovanja za minulo
preteklostjo, saj ta ostaja živa prav v obujanih spominih. Preteklost je na določen način sicer
idealizirana, vendar zavestno: »V spominih skoraj zmeraj sije sonce ali pa pada sneg« (56).
Selektivnost spomina je tako naravna in razumljiva. Avtorjeva metafora za ohranjanje
spomina je fotografija. S časovne distance gre za nekaj naključno ujetih trenutkov iz življenja
posameznika. Avtor izpostavlja, da je tudi fotografija idealiziran pogled na preteklost, ker je
statična: ljudje se na fotografijah ne spreminjajo, ne postarajo ter celo živijo naprej. Fotografija je obenem predmet, s pomočjo katerega pripovedovalec rekonstruira družinsko
zgodovino; je ujet čas, zato lahko njeno zgodbo ponovno zapiše. Pripovedovalec je tako
zbiratelj zgodb in fotografij, preži in srka vase še živo folkloro, je dojemljiv in radoveden
poslušalec.
»Spomina na nek prostor ne ustvarja 'splošno znana' zgodovina ali prostori – spomeniki,
temveč šele posebno dojemljiv (senzibilen) subjekt, ki proces spominjanja tudi omogoča«
(Bílik 2006: 208). Poleg ohranjenih fotografij in pisem so predvsem vsakdanje stvari priče

104

»Predvajali so film Jánošík in že smo Viktorjevo sestro, malo Zofko, obesili za zračnico kolesa – komaj so jo
še rešili. Izbruhnila je vojna v Koreji: takoj smo s peskom napolnili stare pločevinke in jih metali s podstrešja kot
bombe na ljudi, ki so hodili po trgu. In ko je umrl predsednik Antonin Zapotocký, smo noslii Viktorja v koritu,
pokritega s krep papirjem in ob njem stokali in objokavali, da nas je zapustil. /.../ Na čredo krav smo z balkona
stanovanja kričali: 'Stalin, Gottwald, Široký, živeli, živeli!'«
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časa s svojo zgodbo: prostori (železniška postaja, potok), predmeti (pohištvo, obleke) ter vonji
in okusi:
Stará mama ušila Dorotke každé leto aspoň jedny zelené šaty: ladili jej s vlasmi. Vyskúšali
všetky druhy látok. Zamat si nechali na zimu. Postupne z nich vyrástala. Akoby sa dni a noci,
alebo celé roky, menili na veci, ktoré všetci potrebujeme, nemôžeme bez nich žiť, no potom
nám zovšednejú, prestane nám na nich záležať, čo veci hned' vycítia – a v tej chvíli zmiznú,
zámerne sa stratia. /.../ Šaty ostávali na ramienkach v skrini. Podobali sa na kvety: po lete vždy
odkvitli. Niekedy už v júli cítiť augustový vzduch.105 (59–60)

V povezavi s spominom lahko izpostavimo še naključnost in fragmentarnost: ponavljajoči
izrazi dvoma, kot so »mogoče« ali »verjetno«, poudarjajo sam akt pripovedovanja, zaradi
česar se zdi spomin relativen in oseben. Pripoved tako nastaja z izbiranjem, vrednotenjem in
lepljenjem posameznih naključno ohranjenih drobcev iz spomina. Včasih poskuša avtor celo
»špekulirati«, na primer, kaj bi bilo, če bi se svet obrnil drugače in bi stari oče lahko pred
vojno odpotoval na Zahod. Na ta način je izpostavljena tudi naključnost in nedorečenost
človeške usode. Obenem pa je z naključnim in fragmentarnim lepljenjem podob izpostavljeno
razumevanje preteklosti in njene refleksije kot izključno človeškega, torej enkratnega
spomina.106
Že naslovna besedna zveza peš v nebo napoveduje motiv smrti oziroma življenja, ki se počasi,
a vztrajno bliža koncu. Poudarjen je torej moment minevanja časa – ta teče počasi in individualno – ter nebo, ki je vertikalna točka zgoraj, v naši kulturi pozitivna konotacija odrešitve,
ponovnega srečanja in smisla obstoja. Avtor izpostavlja konkretno izkušnjo smrti in
minevanje kot absolutno dokončno fazo človeškega življenja. Pri tem je zanimivo, da smrt v
družini ni tabuizirana. Podeželje s tradicionalnim načinom življenja še omogoča pristen in
neposreden stik s smrtjo, ki ni tuja in strašna, pač pa sestavni del življenja. Pogreb ali smrt
otroka vaščani sicer razumejo kot bolečo izkušnjo, hkrati pa kot nekaj naravnega in pogosto
prisotnega. Pri vzpostavljanju ravnovesja med rojstvom in smrtjo imajo veliko vlogo
105

»Stara mama je Dorotki vsako poletje sešila vsaj eno zeleno obleko: dobro se je podala k njenim lasem.
Poskusili sta vse vrste blaga, žamet je ostal za zimo. Postopoma je obleke prerasla. Kot bi se dnevi in noči, ali
kar cela leta, spreminjali v predmete, ki jih vsi potrebujemo, ne moremo živeti brez njih, potem pa postanejo
vsakdanji, ni nam več mar za njih, kar predmeti takoj občutijo – in v tistem trenutku izginejo, namenoma se
izgubijo. /.../ Obleke so ostale na obešalnikih v omari. Podobne so bile rožam: po poletju so vedno ovenele.
Včasih lahko že julija čutimo avgustovski piš.«
106
Prav na tem mestu vidimo razumevanje Duškove rekonstrukcije preteklosti skozi malo zgodovino malih ljudi.
Skorajda pesniško namreč upoveduje Šimečkovo misel: »To, kar povezuje prepad časa, je mala zgodovina
človeškega življenja, omejena z rojstvom in smrtjo. /.../ Samo preko male zgodovine smo sposobni razumeti
ljudi, ki so živeli v različnih zgodovinskih obdobjih« (Šimečka 1992: 6).
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kolektivni obredi, ki se odvijajo znotraj krščanskega verovanja. Še bolj pa je v ospredju
metafora življenja kot nenehnega kroženja in vračanja. Tako na primer mati v spominu
ohranja dva prvorojenca:
Mali štyri deti. A mali dvoch najstarších synov. Stará mama sa za všetkých modlila: za deti, za
muža, za nevesty, za vnukov. Najmä za deti, kým boli malé – a to boli vždy, naveky, amen.
Ich najstarší syn Vladko žil iba dva dni. Stará mama sa modlila, aby nezomrel, ale nepodarilo sa
jej ho vymodliť z choroby. A tak sa druhým najstarším stal Matej. Všetci akoby sa o krok
posunuli, postúpili dopredu, takže môj tatko bol potom druhý, hoci bol až treťorodený: inač by
sa na ich najstaršieho nedalo zobudnuť. To ani nechceli. Takto ich to iba trochu menej bolelo.
/.../ Najstarší syn ostal najmenší, žil s nimi najkratšie, no po smrti zase najdlhšie a najbližšie: v
jednom hrobe.
A už naveky. 107 (45–46)

Bolj abstraktna je smrt stare matere, ki za vnuka (pripovedovalca) pomeni konec otroštva,
obenem pa zavezo za nadaljevanje družinske tradicije. To je opazno v neutrudni želji po
ohranjanju spomina na preteklost in se uresničuje s pisanjem, zbiranjem fotografij in
obnavljanjem domačije.
Družbene spremembe in s tem povezano seljenje iz vasi v mesta imajo velik vpliv na skrb za
ostarele. Nekdanje podeželsko življenje je namreč omogočalo tudi večgeneracijsko sobivanje
družine in posledično samoumevno solidarnost ter skrb za otroke in ostarele. Aktualno
vprašanje odgovornosti odraslih otrok do svojih staršev je izpričano v vzkliku sosede,
usmerjenemu k Bogu:
»Pánboh pomáhaj! Serte aj na tú robotu: ja som sa v živote narobila – a teraz idem do
starobinca; bola som za tovaricha, celý život som robila, zdravá som bola, jak mula – o život.
Teraz zdvíham ruky k nebu, že musím ísť k cudzím; všetky peniaze som dala synovi, povedal

107

»Imela sta štiri otroke. In dva najstarejša sina. Stara mama je za vse molila: za otroke, za moža, za bodoče
žene, za vnuke. Predvsem za otroke, dokler so bili majhni – in to so bili vedno, na veke, amen.
Njun najstareši sin Vladko je živel samo dva dni. Stara mama je molila zanj, da ne bi umrl, vendar je vseeno
podlegel bolezni. Tako je drugi najstarejši postal Matej. Vsi so se pomaknili za en korak, napredovali so, tako je
moj oče postal drugi, čeprav je bil tretjerojenec: sicer se na najstarejšega brata ne bi dalo pozabiti. Tega niti niso
hoteli. Tako jih je samo manj bolelo. /.../ Najstarejši sin je ostal najmanjši, z njima je živel najkrajši čas, po smrti
pa spet najdlje in najbližje: v enem grobu.
Na veke.«
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mi, že ich dá do domu, serte aj vy na to. Toľko roboty! A toľko času! Zbohom!«108 (142,
poud. Š. S. Š.)

Starkino razočaranje, da se mora v starosti odreči svojemu prostoru in oditi na tuje, torej ni
izraženo z jezo, temveč je izrečeno kot ponižni nagovor Bogu. Na teh ključnih problemskih
mestih ostaja pripovedovalec v vlogi opazovalca sprememb, ki se ga čustveno dotaknejo.
Opozarja na razkol med preteklostjo in sedanjostjo, med varnostjo zavetja vasi in nebogljenostjo ostarelih danes, vendar teh dilem vsakdanjosti ne poskuša razrešiti.109
Otrok dojema smrt svoje stare matere kot nekaj bolj vsakdanjega, hkrati pa pomeni zanj
nepreklicen konec otroštva. Dojemanje smrti v srednjih letih pa je povezano tudi s
preraščanjem vloge otroka v vlogo skrbnika.110 Izstopajoča motiva, povezana s smrtjo na
podeželju, sta bolezen in intimna telesnost, pri obeh je izrazito preseganje oz. ukinjanje
tabujev. Telo v povezavi s smrtjo ali erotiko torej ni prepovedana, temveč vsakdanja,
neobremenjena tema pogovorov.
Tudi pri opisovanju telesne ljubezni je Dušek izjemno senzibilen, saj spolnost razume kot
užitek, ki se zgodi nenačrtno in je povezana s čutnostjo in hkrati vsakdanjostjo:
Škorica robila v záhrade: vykopala mrkvu a petržlen. Dali sme ho do pivnice. Potom sme do
komory dali stoličku, aby nás nebolo vidieť – a tam sme sa rýchlo pomilovali. Aj tak sme to lenlen stihli. Prifrčala teta Tula. Vzápätí Viktor. Už po chvíli hľadal stoličku: bola v komore (s ešte
teplým odtlačkom môjho zadku). 111 (117)

108

»Bog pomagaj! Požvižgajte se na to delo, jaz sem se v življenju nagarala – in zdaj grem v dom za ostarele;
služila sem, celo življenje sem delala, zdrava sem bila, kot mula – za življenje. Zdaj dvigam roke k nebu, da
moram iti k tujim; ves denar sem dala sinu, rekel je, da ga bo vložil v hišo, požvižgajte se tudi vi. Toliko dela! In
toliko časa! Zbogom!«
109
Takšna mesta ostajajo odprta in izpostavljajo majhnost in nebogljenost človeka. »Večina naše usode se odvija
v majhni zgodovini, njen tok ni podvržen zakonitostim, usmerja jih mogoče samo skrivnostna sodba, mogoče jo
ureja postavitev zvezd /.../ mogoče jih usmerja božja volja, v vsakem primeru nekaj, česar še zdaleč tako dobro
ne razumemo kot velike zgodovine kraljev, piramid, revolucij in vojn.« (Šimečka 1992: 7)
110
V zvezi z motivom smrti velja omeniti knjigo Zima na ruky (2006), ki izstopa iz avtorjevega opusa. V njej se
junak ob težki materini bolezni ponovno sooča s smrtjo svojega brata. Ustavlja se ob vprašanju krivde in
sodobnih institucijah paliativne oskrbe ter premišljuje o svojih življenjskih vlogah sina, brata in moža. Ravno o
tej problematiki natančneje govori tudi Pavel Vilikovský (1989), glej poglavje 3.4.4.2.
111
Škorjica je brkljala na vrtu: izkopala je korenje in peteršilj. Dala sva ju v klet. Potem sva v shrambo nesla
stol, da naju ne bi videli – tam sva se na hitro ljubila. Za las nama je uspelo. Pridrvela je teta Tula. Za njo pa
Viktor. Takoj je začel iskati stol: bil je v shrambi (še topel od moje zadnjice).
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Tako sproščenega odnosa pri zakoncih srednjih let ne bomo našli pri nobenem sodobniku,
pristen odnos med možem in ženo namreč avtor v celotnem opusu postavlja kot najvišjo
vrednoto, ki je utemeljena na razumevanju, senzualnosti in radoživi igri. V naslednjem
prizoru je telesnost upodobljena s senestezijo dotika, vonja in okusa:
Škorica ešte nespala. Očistili sme s Mirom masliaky, lepili sa nám prsty, lepili a lepili, vypili
sme čaj, čo nám urobila Škorica, práve vykúpana, takže ked sa Miro pobral domov, rýchlo som
sa osprchoval a šuchol sa k nej, aby sa to všetko znovu lepilo a spájalo tým najsladším medom,
ťahavým a vôňavým, klzkým ako klobúčky masliakov, omračujúcim vedomie jasom, výbuchom
ortuti, triaškou a tíchnutím našich svalov.112 (12)

3.3.4.3
Podoba podeželja, prikazana v knjigi Peš v nebo, je tesno povezana z razumevanjem časa:
tako z zavestjo o minevanju kot z željo po ohranjanju tradicionalnega in preteklega. Zahorie
na zahodnem Slovaškem, kot ga opisuje Dušan Dušek, pomeni prostor ponovno najdene
srečne preteklosti, pri čemer izpostavlja t. i. malo oz. zasebno zgodovino.113 Pripovedovalec je
zbiratelj zgodb, ki ohranjajo spomin in ga po principu fotografije pomagajo selekcionirati.
Vseskozi so prisotni zavest minevanja, selektivnost spomina in sopostavljanje tako srečnih
kot trpkih trenutkov. Slednjih je sorazmerno sicer več (neidealni zakonski odnosi, družinski
prepiri, alkoholizem, beraštvo, bolezen, revščina, neposlušni otroci), vendar so podani v tako
vsakdanji perspektivi, da jih ne dojemamo tako tragično.
V upodobitvi podeželja je še ujet pristen način življenja, z družino (in širšo skupnostjo) v
središču. Ljudje sprejemajo vse, kar prinaša usoda, tako radosti kot bolj trpke trenutke.
D. Dušek s svojimi liričnimi in fragmentarnimi zapisi skuša ujeti atmosfero, vtis nekega
momenta iz preteklosti. Izpostavlja sočutnost (do soljudi), generacijsko sobivanje, dovzetnost
in ranljivost. Prav zato proza Dušana Duška deluje odkrito, brez odvečnih poz in pretvarjanj,
navidezna neproblematičnost pa je izostrena z detabuizacijo telesa in smrti, torej minevanja
kot temeljne določnice človekovega obstoja.

112

Škorjica še ni spala. Z Mirom sva očistila maslenke, lepile so se nama med prsti, lepile, lepile /.../ spila sva
čaj, ki nama ga je naredila Škorjica, pravkar okopana, takoj ko se je Miro spravil domov, sem se hitro oprhal in
se stisnil k njej, da bi se spet vse lepilo in preželo z najbolj sladkim medom, ki se vleče in diši, spolzkim kot
klobuki maslenk in zamegli misel z bleskom, izbruhom živega srebra, s tresavico in utišanjem najinih mišic.
113
O Šimečkovi opredelitvi male zgodovine glej poglavje 3.2.
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3.3.5 Václav Pankovčín

Václav Pankovčín se je v slovaško literaturo zapisal kot plodovit mlad avtor (1968–1999), saj
je v šestih letih izdal kar pet zbirk kratke proze in dva romana.114 Poklicni novinar, urednik in
pedagog izhaja iz vzhodnoslovaškega podeželja. V tematskem smislu se navezuje na prozo
Dušana Duška, Vincenta Šikule (upodabljanje vaškega okolja in odraščanja), Petra Pišťaneka
(lik posebneža in groteska), v nekaterih razpravah pa njegovo fantastiko povezujejo tudi z
magičnim realizmom Gabriela Garcíe Márqueza.
Posebej izpostavljeno vlogo Pankovčinovih zgodb ima dogajalni prostor, poetično imenovan
Rantaprapan oz. Marakéš. Gre za fiktivno pokrajino, v kateri se vzhodnoslovaško podeželje
prepleta s fantastičnimi elementi.115 Te pokrajine pa avtor ne predstavlja celostno, temveč
fragmentarno. Zgodbe niza zgolj kot zbiratelj, sam subjekt pa ni umeščen v to okolje, temveč
je iz njega iztrgan, neukreninjen in kot tak predstavlja tipičen subjekt sodobne proze.
Geografski lokalizaciji dajeta ravno eksotika in magičnost širši družbeno-kulturni kontekst
oz. bolj univerzalen okvir (Matejovič 2007: 307). Na primeru interpretacije zbirk Asi som
neprišiel len tak (1992) in Marakéš (1994) bo natančneje prikazano prepletanje imaginarnega
in realnega sveta in vloga fantastike.116 Upodobitev podeželja, otroštvo in fantastika so
povezani z dogajalnim prostorom, osrednjim likom in jezikovnim izrazom. Zato bodo v
ospredju vprašanja, na kakšen način je upodobljen prostor, kakšne funkcije prevzema in kako
ga dojemajo njegovi prebivalci. Zanimalo nas bo tudi, v kolikšni meri je pripovedovalec vpet
v to okolje oz. kdaj iz njega izstopa.

3.3.5.1

114

Prvencu, mladinski prozi Mamut v chladničke (Mamut v hladilniku, 1992), sta sledili dve zbirki kratkih proz
Asi som neprišiel len tak (Verjetno nisem prišel kar tako, 1992), Marakéš (Marakéš, 1994). Po dveh krajših
romanih Polárny motýľ, priestor 3X4 (Polarni metulj, prostor 3X4, 1997) in Román K-85 (Zgodba o prekinjeni
mravljični poti, 1998), je knjižno izdal še novelo Tri ženy pod orechom (Tri ženske pod orehom, 1996) in zadnjo
zbirko kratkih zgodb pred smrtjo Bude to pekný pohreb (To bo lep pogreb, 1997). Avtor je večkrat sodeloval tudi
na natečaju za najboljšo kratko zgodbo Poviedka, uvrščen je v antologije sodobne književnosti, veliko pozornosti
mu posvečajo literarni raziskovalci (prim. zbornik Kontexty tvorby Václava Pankovčína, Prešov 2001). Zunaj
Slovaške je njegova literatura malo znana in prevajana.
115
Avtor v prvencu pokrajino definira takole: »Marakéš je imaginarna vas, nekje na vzhodu Slovaške, vendar
nihče ne ve natančno kje.« Pankovčín: Mamut v chladničke 1992, 4.
116
Asi som neprišiel len tak – A, Marakéš – M.
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Avtor je klasičen pripovedovalec, ki v ospredje postavlja pripovedovanje zgodbe. V
primerjavi z njegovimi generacijskimi sovrstniki je to bolj izjema kot pravilo (Krčméryová
2008: 81). Zavezanost fabulativnosti daje njegovim kratkim zgodbam recepcijsko dostopnost,
k temu pa pripomore tudi referenčni časovno-prostorski okvir. S strukturnega vidika so kratke
zgodbe (in tudi daljše novele) v obravnavanih zbirkah svobodne, brez stroge forme. Vezni
člen med njimi predstavljajo posamezni liki in dogajalni prostor, zato lahko zbirki
interpretiramo kot celoto. Menjava pripovedovalcev (prvoosebni, avktorialni in tretjeosebni)
omogoča različne perspektive, široko perspektivo, in vzpostavlja »učinek bližine, na drugi
strani pa učinek distance« (Součková 2008: 53). Obenem lahko to pripovedno strategijo
razumemo kot zavestno poudarjanje fiktivnosti pripovedi. Prav na to pa opozarja pogosta raba
krajevnega prislova (za oddaljen prostor) pri prvem opisu vasi Rantaprapan oz. Marakéš:117

Kdesi v strede Európy, kdesi na východnom Slovensku, kdesi na polceste medzi Aljaškou a
Saharou je mestečko Rantaprapán. Skôr veľká dedina ako malé mestečko. A v tom mestečku –
Rantaprapáne, ktoré leží niekde medzi Aljaškou a Saharou, sa pred mnohými rokmi narodil môj
dedo, narodil sa tam a môj otec, aj pán Šalamaha, aj Fiťo, človek, ktorý rýchlo chodil, aj pán
Peťo, aj Paskuda, narodil som sa tam aj ja, všetci sme sa tam narodili, aby sme v tom zázračnom
Rantaprapáne ... aby sme v tom Rantaprapáne žili a čosi po sebe zanechali. Aspoň obláčik dymu
v kútiku zadnej izby.118 (A: 7)

Ta fiktivni prostor, od katerega se pripovedovalec pretanjeno distancira, je za prebivalce
samozadosten, domač, edini možni svet. Zaznamujejo ga vaški posebneži, v njem je čutiti
pripadnost kolektivu in strogo predpisane družbene in družinske vloge. Spremembe znotraj
takšne skupnosti niso mogoče, izstop pa se lahko odvija le na fantazijski ravni ali pa kot
zavestna zapustitev domačega kraja in odhod v mesto. K tipičnim dogajalnim prostorom
sodijo javni prostori srečevanja, npr. vaška gostilna, trg, avtobusna postaja, lunapark,
pokopališče, prav tako pa tudi bolj zasebni, npr. dvorišče, vrt ali kuhinja. Srečevanje pomeni
117

V zbirki Asi som neprišiel len tak je tak fiktivni dogajalni prostor, vas, poimenovana Rantaprapan, v naslednji
zbirki pa jo avtor preimenuje v Marakéš. To eksotično poimenovanje je tako prepoznavno, da se v literarni
kritiki pojavlja izraz Marakeške proze, Marakeški svet ipd. Zato bomo tudi v nadaljevanju uporabljali izključno
poimenovanje Marakéš, prebivalci Marakeša ipd.
118
»Nekje sredi Evrope, nekje na vzhodnem Slovaškem, nekje na pol poti med Aljasko in Saharo je mestece
Rantaprapan. Bolje rečeno velika vas, kot majhno mesto /.../ In v tem mestecu se je pred mnogimi leti rodil moj
ded, tam se je rodil moj oče in gospod Šalamaha in Fito, človek, ki je hitro hodil, gospod Peto, Paskuda, tam sem
se rodil tudi jaz, vsi smo se rodili tam, da bi v tem čudežnem Rantaprapanu /.../ živeli in pustili kaj za sabo. Vsaj
kak mali oblak dima v kotu zadnje sobe.« (A: 7, poud. Š. S. Š.)
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v veliki meri druženje in pripovedovanje zgodb ob pitju alkohola. Vaška skupnost tako
predstavlja osnovno družbeno celico in nekje celo nadomešča družino. V zaprtih, intimnih
sobah, spalnicah ali temnih skednjih lahko slutimo erotične prizore, ki so nemalokrat
povezani z nasiljem.

Ruralni prostor zaznamuje tudi pristna povezanost narave in ljudi, saj si sami skromno
pridelujejo hrano in pijačo in so odvisni od vremena. V situacijah, ko so nemočni, majhni in
nebogljeni nasproti naravi, se zatekajo k božji pomoči ali, še pogosteje, k ljudskim vražam.

Eksotični svet, ki je prisoten v domišljiji, sanjah ali prividih, slika Pankovčin kot absolutno
nasprotje zaprte vasi. V njem je zaobjet ves svet, od puščave do polarnega severa, od raja do
pekla, od morja do gora. Razumska distanca do tega domišljijskega sveta je vzpostavljena s
preverjanjem informacij, iskanjem teh krajev na zemljevidu ali diskusijo o tem, ali je Zemlja
res okrogla.

3.3.5.2

Pankovčinovi liki so skoraj izključno vaški posebneži, ki s svojimi telesnimi, mentalnimi ali
socialnimi hibami izstopajo iz povprečnosti in plastično karikirajo podeželsko življenje.
Spolne vloge niso vedno stereotipno razdeljene, celo generacijska nasprotja so presežena.
Najmočnejša je torej krajevna, lokalna identiteta: prebivalci Marakéša tvorijo močno
skupnost, ne glede na pripadnost spolu, starosti, veroizpovedi ali zaznamovanost s
preteklostjo. Osebna imena prebivalcev Marakéša lahko razdelimo v tri skupine: prvo tvorijo
osebe s tipičnimi lokalnimi imeni, kot so Jano, Martuška, Ilonka, Maruška, Vendelin, pán
Peťo, pán Lakata ipd. V drugi skupini so imena, izpeljana iz občih poimenovanj, na primer
baba, mladenec, Hromozvodca, Nedzbal Hluchý, Piadimužik, Pohan. Liki z nadnaravno
močjo pa so poimenovani bolj eksotično: pán Šalamaha, señor de Gomez, Ladojadambaba,
Sandokan.119

119

Eksotična poimenovanja so pri Pankovčinu bodisi čisto fantazijska ali pa izhajajo iz navdušenja nad tujim,
oddaljenim in nepoznanim, npr. afriška, indijska, kitajska imena mest, kjer se dogajajo sanjske prigode
prebivalcev. Vzdevek Sandokan je prevzet iz popularnega pustolovskega romana Emilia Salgariao (in po
predlogi posnetih filmov, nadaljevank in risank o malezijskem bojevniku).
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Družbene vloge so na eni strani razporejene klasično, konzervativno in utrjujejo stereotipno
podobo moških, ki sicer preživljajo družino, hkrati pa se utapljajo v alkoholu, zapijajo
premoženje in so doma nasilni do svojih žena in celo otrok. Ženske so gospodinje, vzgajajo
otroke in gospodarijo doma. Takšni moški so na primer gospod Paskuda, izumitelj vseh
mogočih strojev (Prášok, A), señor Gómez, zapeljivec južnjaškega porekla (La família de
Gómez, A), Sandokanov oče, delavec v veliki tovarni (Sandokan ľúbi primiéra, M). Njihove
ženske so sicer žrtve, vendar z vzvišeno moralno držo vztrajajo v svoji vlogi podrejene žene.
Najbolj izstopajoča ženska lika sta vdova ali ostarela devica: oba tipa sta po značaju
samosvoja in drzna. Maťana je zapuščena vdova, slaba mati, ki se vdaja alkoholu in
zapostavlja sina. Živi v svojih spominih na mladost, ko je bila še lepa, privlačna, spoštovana,
zdaj pa kot vaška posebnica zbuja posmeh otrok in postane versko blazna (Kolo-kolokolotoč, A). Margita je šivilja, ki ni našla ženina, zato kot starka sanjari o poroki in poročni
obleki (Výbava, A). Verona Šalamahova, ki se ji po smrti moža prikaže sv. Frančišek, devet
let obsedeno prižiga sveče na grobu pokojnika z željo, da bo kot svetnica odšla v nebesa
(Sviečky, M). Vaške posebnice so tudi ženske treh generacij (Tri ženy pod orehom, A), ki
skupaj živijo v revščini, pobožnosti, zaklinjanju in predstavljajo skupek zlega v celi vasi.
Stara mati je kot mlada služabnica zanosila s premožnim starejšim Židom in se je morala po
vojni sama preživljati. Njena hči Ilona in vnukinja Martuška pa doživita podobno usodo, saj
obe rodita nezaželjenega otroka. Vse tri kljub izobčenju iz vasi (imajo jih za čarovnice)
kljubujejo vsem normam: otrok ne pošljejo v šolo, namesto dela beračijo in molijo
oz. pošiljajo uroke nad ljudi. V njih je nekaj prvinskega: uživajo v spolni slasti, verjemejo v
angele, doživljajo privide, starka ima moč urokov.

Moški posebneži so berači, muzikanti, pritlikavci, velikani ali požeruhi. Jeňo Hluchy
(Najlepší brankár na svete, M) je nem odrasel fant, ki se vede kot otrok (igra se indijance in
nogomet), druži se s cirkusanti, bere in riše in je avtistično naiven. Ne izstopa iz svojega
sveta, k čemur pripomorejo tudi pijača in cigarete.
Osrednji lik gospod Šalamaha, ki se kot rdeča nit pojavlja v več zgodbah v obeh zbirkah, ima
znotraj Marakéša poseben status. Predstavlja starosto z izkušnjami, saj se je rodil namreč že
kot odrasel z brado in zobmi, znal pa je tudi govoriti. Tako mu je bilo prerokovano, da bo
odšel s tega sveta na poseben način. Kljub temu da je celo življenje preživel v domači vasi, je
dobro poznal tujino: »aký kurz má dolár, čo je nové na Cejlóne, kto vyhral voľby v Pobreží
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Slonoviny a kam najradšej cestujú Arabi na dovolenku« (A: 24).120 Šalamaha si pridobi sloves
s svojim izginotjem ob prihodu Hromozvodca, ki predstavlja nove čudežne izume. Tako v
Marakéš pripelje lestev, po kateri se pride v nebesa. Šalamaha spleza po najdaljši lestvi
naravnost v nebo in se nikoli več ne vrne nazaj. Njegov odhod povzroči nadnaravne posledice
in ko mu po devetih letih priredijo pogreb, znova oživi. Šalamaha metonimično predstavlja
fantastično vas Marakéš.

Stereotipne ženske in moške vloge so presežene samo na mestih, kjer vstopajo v zgodbo
fantastični elementi. Tako na primer Vasiľ Ganduľak, vaški pretepač in najmočnejši traktorist,
namesto svoje žene zanosi in »rodi« sod piva (Chlap, ktorý otehotnel, M), samske ženske ali
vdove povzročajo naravne nesreče, na primer požar.

Vloga vaških posebnežev se povezuje z avtorjevo tendenco opisovanja drugačnega,
eksotičnega, izstopajočega s hibami ali obsesijami. Liki beračice, pijanke, verskega blazneža,
političnega fanatika ali blazneža kažejo ne samo predsodke povprečnežev, temveč tudi v teh
posameznikih iščejo življenjsko moč, vitalnost, uživaškost, spontanost. Otroci pa ravno ob teh
posebnežih izstopajo iz svoje pristne, otroške iskrenosti in se naglas posmehujejo družbenim
izobčencem.

120

»/K/akšen je tečaj dolarja, kaj je novega na Cejlonu, kdo je zmagal na volitvah na Slonokoščeni obali, kam
hodijo najraje na počitnice Arabci«.
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3.3.5.3
Tema otroštva, odraščanja, podana s perspektive naivnega otroka ali uporniškega najstnika,
zaseda posebno mesto v Pankovčinovih kratkih zgodbah. Predvsem tiste iz prvega dela zbirke
Marakéš, podnaslovljene Marakéš, popek sveta, bi lahko imenovali idilični spomini na
otroštvo. Motiv iz otroštva, najsi bo striženje las, materina kuhinja, prve ljubezenske izkušnje,
fantovsko nabiranje hroščev, igranje nogometa ali počitnice pri dedku, namreč ne presegajo
klasičnega razumevanja odraščanja kot časa brezskrbnosti, igrivosti, spontanosti in
radovednosti.

Odraščujoči otrok pa je v svetu odraslih predvsem opazovalec in poslušalec; rad bi jim bil
čimbolj podoben. Takšna sta denimo zaljubljenca pri trinajstih:

Ak pršalo schádzali sme sa v starej stodole. Raz som ju tam aj pobozkal. Rozprávali sme sa o
tom, že sme už takmer dospelí a čo budeme robiť, ked budeme naozajstní dospeláci: Mariena
pôjde študovať chémiu – ako jej sestra a ja etnografiu, aby som mohol skúmať cuzdie národy.121
(M: 24)

Otroška želja po potovanju in spoznavanju tujega sveta pa s sabo nosi še družbeno konotacijo.
V odročni vasi, kjer o potovanju in tujini pripovedujejo samo stari ljudje, ki so v svoji
mladosti iz ekonomskih ali vojaških razlogov še izkusili svet, prebivalci srednjih let živijo
izolirano in iz tega okolja ne izstopajo (niti iz vasi niti iz države). V takšnem položaju je
hrepenenje najmlajše generacije po odhodu v mesto in tuje eksotične kraje ne samo
razumljivo, ampak celo nujno za preživetje. Takšna vez med prvo in tretjo generacijo, tudi
sicer prisotna v literaturi s to temo, pomeni nadaljevanje pozitivne tradicije. Tako tudi v
zgodbi Dedov smieh vo mne (Dedkov smeh v meni, M) vnuk razume smrt deda predvsem kot
zavezo ostati zvest njegovemu spominu:

121

»Če je deževalo, sva se dobila v starem skednju. Nekoč sem jo tam tudi poljubil. Pogovarjala sva se o tem, da
sva že skoraj odrasla in kaj bova delala, ko bova čisto prava odrasleža: Mariena bo študirala kemijo, kot njena
sestra, jaz pa etnografijo, tako bom lahko raziskoval tuje narode.«
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Smial som sa ako šibnutý – vlastne ani neviem z čoho /.../ Niečo ma nútilo sa smiať čím dalej
tým viac, smial som sa a nemohol chytiť dych, znova a znova som vybuchoval do hurónskeho
rehotu – jednoducho – nedalo sa to zastaviť, taký strašný smiech to bol.
»Nehanbíte sa?« kričala na nás. »Dedo vám zomrel, a vy sa tu rehocete!« /.../
Chcel som babe Peťovej povedať, že ja sa vlastne nesmejem, ale plačem, že to sa vo mne smeje
môj dedo.122 (M: 33)

Izvirnost Pankovčinove spominske proze je ne nazadnje tudi njegovo avtentično opisovanje
podeželja. Skorajda etnološko predstavljeni so denimo obredi ob pokojniku, pogovori o
vzgoji, kmetovanju, popivanje v vaški gostilni, pretep mladeničev, zakonsko življenje ipd.
Vendar je to podano poetično, predelano, z literarno refleksijo. Strinjamo se lahko s
Krčméryovo (2008: 81), da je v primerjavi z Duškom zreduciral vse vonje in barve otroštva in
tako izgubil enkratnost in vzdušje. Tudi tu je očitno, da je avtor podeželje izrabil samo kot
snov ali vzgib, iz domače kulturne zakladnice izbrskal predvsem tisto posebno, eksotično,
neverjetno, kakršni so denimo liki posebnežev. Z vnašanjem magičnih in eksotičnih
elementov ustvarja nov fiktivni svet z bolj splošnimi, univerzalnimi kulturnimi vzorci, ki niso
vezani na določeno nacionalno ali versko pripadnost.

3.3.5.4

Kljub težnji po univerzalnosti v kulturno-sociološkem kontekstu preko vpeljave eksotičnega
pa lahko v nekaterih zgodbah prepoznamo družbenopolitične razmere na Slovaške pred
žametno revolucijo in po njej. Podane so v objektivnem, ironičnem, satiričnem ali celo
parodičnem tonu:

A potom prišiel do fabriky KAPITALIZMUS. Kúpili ju Francúzi. Sľúbili, že nebudú
prepúšťať – sľub nedodržali. Dvakrát dali Sandokanovi na vrátnici, ked' šiel ráno do roboty,

122

»Smejal sem se kot nor, pa sploh ne vem več zakaj. /.../ Nekaj me je sililo v smeh vedno bolj in bolj, smejal
sem se in komaj dihal, spet sem bruhnil v strašen krohot – tega se enostavno ni dalo ustaviti, to je bil nek grozen
smeh. »Da vaju ni sram?« je kričala na naju. »Vajin dedek je umrl, vidva se pa režita!« /.../ Babi Petovi sem
hotel povedat, da se ne smejem jaz, ampak jočem, v meni pa se smeje moj ded.«
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fúkať, dvakrát nafúkal. Vyhodili ho a Sandokan sa stal nezamestnaným. /.../ Z tých dvetisíc, čo
mu dávali z úradu, každý deň vyšlo na cigarety, niekoľko borovičiek a pív.123 (M 93–94)

Dnes na všetko treba papiere; aj ked' človek chce ísť na záchod.124 (A: 54)
»Babo,« povedal pán Šalamaha, »vidíte, že technika ide nezadržateľne dopredu. Hromozvodca
určite

nemá

len

taký

obyčajný

rebrík.

Je

to

rebrík

vysoko

technický,

vysoko

efektívny /.../«125 (A: 9)
Otec sa pri holení znovu porezal. /.../ Potom si priložil na ranu kúsok novinového papiera.
Povedal: »Komuinistická tlač. Sčervenie a potom odkväcne ako skosená tráva.«
Mal pravdu: papier sčervenel a odpadol. 126 (M: 28)

Najbolj eksplicitno pa je to v daljši dvodelni noveli Sandokan, lev z Marakéša (Sandokan, lev
iz Marakéša, M), ki bi jo lahko označili za satiro na družbenopolitično situacijo na Slovaškem
v začetku devetdesetih let. Preko lika vaškega tepčka Sandokana, ki se znajde v Velikem
Mestu, je karikiran povprečno omejen volivec konzervativne politične stranke. V mestu,
kamor pride protestirat proti odpoklicu njemu ljubega premiera, junak prvič izkusi erotično
doživetje, po humornih prigodah pa postane vrtnar na uradu vlade, pride v neposredno bližino
politikov, vendar je po neljubem dogodku s premierovo osebno tajnico odpuščen in se vrne v
domači Marakéš. S časovne distance je novela karikatura omejenosti, naivnosti
posameznikov, ki ravnajo v skladu s pragmatizmom. Sandokan, ki mu nove razmere namesto
dela ponudijo podporo za brezposelne in ki mu zadostuje njegov svet, je majhen revček, ki ne
zmore refleksije svojega stanja, kaj šele širše družbe. Tako tudi ta satira deluje univerzalno,
osmeši posameznika ne glede na politično pripadnost. Satira, ki temelji na ponavljajočih
postopkih in nespremenljivi perspektivi, v zaključku ne učinkuje več posmehljivo, temveč
sočutno do glavnega junaka.

123

»In potem je prišel v tovarno KAPITALIZEM. Kupili so jo Francozi. Obljubili so, da ne bodo odpuščali –
obljube niso izpolnili. Sandokan je moral, ko je prišel zjutraj v službo, dvakrat pihati, obakrat je napihal.
Odpustili so ga in Sandokan je postal brezposelen. /.../ Od tistih dva tisoč, ki jih je dobil iz socialne, si je vsak
dan kupil cigarete, nekaj brinjevcev in piv.«
124
»Danes je potrebno imeti za vse papirje. Še če greš na stranišče.«
125
''Baba, '' je rekel gospod Šalamaha, '' ne vidite, da tehnika nesluteno napreduje. Hromozvodec gotovo nima
čisto navadne lestve. To je lestev visoke tehnike, visoko efektivna ... ''
126
Oče se je pri britju spet porezal. /.../ Potem si je na rano položil košček časopisnega papirja. Rekel je:
»Komunistični časopisi. Postanejo rdeči, potem pa odpadejo kot pokošena trava.«
Prav je imel: papir je postal rdeč in odpadel.
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3.3.5.5
Tematizacija podeželskega okolja v Pankovčinovi prozi ni vrednostno enoznačna. Idilično
vaško življenje, povezano z naravo, spontanostjo, kolegialnostjo in ljudsko modrostjo,
zasledimo v zgodbah o otroštvu, predvsem pa v fantastičnih zgodbah posebnežev. Mesto
predstavlja skoraj programsko nasprotje podeželju, tja odhajajo mladi za delom ali na študij.
V velikem, tujem, nevarnem »Velikem Mestu« (Sandokan, lev iz Marakéša) je prebivalec
Marakéša anonimen bebček, ki s svojo govorico vzbuja posmeh in celo sočutje. Izrazita
karakterizacija z rabo narečja skupaj z vulgarizmi in slengom kaže na intelektualno
omejenega, preprostega junaka. Mesto je torej za vaščana, tako kot pri Pišťaneku,
nedosegljivo, prepovedano, nepoznano; tam je junaku dosegljivo vse, vključno s spolnostjo.
Prav to mesto pa ga nato kruto izvrže nazaj, kamor spada, v domačo gostilno.

V kratki zgodbi Prípoviedka o fazuľovej polievke (Pripovedka o fižolovi juhi, M) vaško
skupnost predstavljajo moški, ki se ob nedeljah zbirajo na vrtu gospoda Pete, kjer kartajo,
pijejo, kuhajo, se strižejo in debatirajo. Povezujejo jih skupni spomini na preteklost, želja, da
bi spoznali svet ter naravnost strasten odnos do hrane in pijače.127 Fantastični element izhaja
iz zanikanja časovne dimenzije pri rasti: »Ked Peťo strihal pána Šalamahu, zo zeme začala
rásť fazuľa. Veľas fazuľu oberal a hádzal do vriacej vodz« (M: 39).128 Poln kotel fižolove
juhe, skuhane iz čudežnega fižola, vode iz potoka in jablanovega cveta, pa na koncu »požre«
vaški nenasitnež Lakata. Groteskno podobo žretja dopolnjujejo doživete ali posredovane
anekdotične pripovedi pri omizju o tem, s čim vse se prehranjujejo po svetu. Vsi ti prestopi iz
verjetnega sveta sprožajo humorni učinek, bodisi s pretiravanjem ali groteskno podobo žretja.

Semantiko ruralnega prostora Pankovčinovih zgodb dopolnuje fantastika, ki pa ne ostaja na
nivoju posameznih fantastičnih elementov, pač pa omogoča prepletanje prepoznavno
referenčnega sveta s čisto imaginacijo in tako vzpostavlja fiktivni svet, imenovan Marakéš. V
tem svetu so nekateri posamezniki obdarjeni z nadnaravnimi lastnostmi (gospod Šalamaha se
rodi kot odrasel, ima brado, zobe in zna govoriti), najpogosteje pa smo priča nelogičnim in
127

Gojenje, priprava in konzumiranje hrane in pijače, ki je povezana z lokalnimi posebnostmi (slivovica, haluški,
pirohi, »bandurky na kvašno«), predstavljajo osrednjo stično točko prebivalcev Marakeša. Ne samo družinskega
življenja, pač pa cele vasi, saj so nekakšen ritual.
128
»Ko je Peto strigel gospoda Šalamaho, je iz zemlje začel rasti fižol. Velas je obral fižol in ga vrgel v vrelo
vodo.«
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neverjetnim dogodkom: gospod Šalamaha spleza po lestvi naravnost v nebo in izgine,
požeruh Lakata, ki ga žena zapre v klet, pregloda temelje hiše in se reši, gospod Gonduľak
zanosi namesto žene in rodi sod piva, duh pokojnika povzroči požare in skrivnosten napis, na
slonu, ki se izleže iz kokošjega jajca, je mogoče odjezditi v Islamabad, pokojnik vstane živ iz
krste, Laca Kuľbago nosi po svetu neznana sila.
Nekateri literarni raziskovalci so avtorjevo imaginarno pokrajino zaradi omenjenih postopkov
fantastike in ritualnosti povezali s poetiko magičnega realizma ali vsaj navdihom pri
Márquezu (Pokrivčáková 2001: 38). Podobnost je videti prav v brisanju ali preseganju mej
med dvema nezdružljivima svetovoma, junaki verjamejo v obstoj nadnaravnih sil in v
pripovedi je problematizirana racionalna predstava o času in prostoru. Problematičnost
takšnega poimenovanja lahko utemeljimo z izpostavljeno fragmentarnostjo, necelovitostjo
Marakéša (dva svetova, verjetni in neverjetni), distancirano vlogo pripovedovalca, ki znotraj
pripovedi dvomi v neverjetne pojave in izstopa iz tega sveta (Krčméryová 2008: 85) ter
zanemarljivo vlogo arhetipskega, mitičnega, ki ga na nekaterih mestih nadomesti »zaostalo
vaško mišljenje« (Petrík 2001: 7).
Morda bi lahko to prozo deloma povezali s pokrajinsko fantastiko. Ta oznaka je povzeta po
žanrski opredelitvi slovenskega romana v devetdesetih letih, ki jo v slovenski prostor uvede
Alojzija Zupan Sosič (2003: 65). Pokrajinsko fantastiko definira kot poseben tip fantastike, ki
jo določajo posebne pokrajinske značilnosti (izoliranost vasi, obrobne slovenske pokrajine in
njihove specifike), arhaičen odnos ljudi do naravnih in nenaravnih pojavov, lastne eksistence
in razmerij v vaški skupnosti ter vzporednost dveh konfliktnih pripovednih svetov, verjetnega
in nenavadnega oz. čudežnega.
Tu je očiten koncept zaprtega prostora oddaljene vasi z geografskega obrobja Slovaške –
vzhodni del države tudi sicer zaradi precejšnje oddaljenosti od središča in odročnosti
predstavlja neznano pokrajino – , k temu prispevajo še mešana nacionalna in verska pripadnost, specifično narečje in majhna stopnja urbanosti. Izoliranost vasi pa ne izhaja toliko iz
naravnih danosti, kot je to očitno pri Žabotu ali Lainščku, pač pa je zaprtost pogojena
politično ali povezana s konzervativnostjo vaških prebivalcev. Arhaičen odnos ljudi do
naravnih pojavov se kaže v motivih pobožnosti, ritualov ob smrti, duš umrlih, ki strašijo.
Z vidika fantastike v ožjem smislu lahko govorimo o vzpostavljanju dveh svetov, ki se ne
izključujeta: to sta verjetni ali logični svet, v katerem delujejo protagonisti, ter nenavaden,
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fantastični svet prividov, čudežev in sanj. V slednjega občasno podvomijo pripovedovalec ali
drugi liki, ponekod pa ostane skrivnost nerazrešena, logične vrzeli ostanejo neizpolnjene, liki
in pripovedovalec v vlogah udeležencev ali opazovalcev verjamejo v čudežne dogodke.
Vlogo fantastičnega bi torej lahko opredelili večplastno. Prva, najbolj izrazita funkcija je
težnja po prikazovanju izjemnega, nenavadnega in celo eksotičnega znotraj vsakdanjega
vaškega življenja. To lahko povežemo z nenehno željo prebivalcev Marakéša, da bi prestopili
mejo svoje vasi, potovali in spoznali tuji svet. To se dogaja s pomočjo pripovedovanja,
pretiravanja in izmišljanja popotniških prigod iz preteklosti, s potovanjem v sanjah ali v stanju
opitosti (iluzija). Junakova želja po preseganju prostora pa je lahko tako velika, da verjame v
nemogoče. Tako lahko razumemo Šalamahov prostovoljni odhod po lestvi v nebo, od koder
se ne vrne, ali nevidno silo, ki prenaša po svetu Laca Kuľbago. S pogostim motivom vrtiljaka
in cirkusa kot »svet realnega čudeža ali čudežne realnosti« (A: 5) lahko fantastično povežemo
še z otroško domišljijo. Fantastični dogodki imajo lahko tudi arhetipski, ritualen prizvok: duše
umrlih povzročijo nadnaravne dogodke, po priporočitvi pri bogu ali pogrebnem obredu se
stvari spet vrnejo na svoje mesto in ponovno se vzpostavi naravni red.129
Svet Marakéša lahko strnemo v ponavljajočo se metaforo vrtiljaka kot otroške igre, iluzije o
letenju v zraku in potovanju ali stanju opitosti in omame:
A ked' do Rantaprapánu zavítajú naozajstní cirkusanti a začnu rozkladať naozajstný cirkusový
stan, pozbiehajú sa všetky deti a obzerajú si ten iný svet, svet reálnho zázračna – či zázračného
reálna? – je to také celé romantické. Je to také celé neskutočné.130 (A: 5)

V Pankovčinovih zgodbah se racionalno in logično ves čas umikata domišljiji in
nemogočemu. Kot da bi z brisanjem mej med ustaljenimi podobami, vnašanjem eksotičnega,
izpostavljanjem vaških posebnežev dvomil v enoznačnost, eno resnico in dojemljivost sveta.
Vrtiljak s svojo cikličnostjo oz. zamejenostjo časa in prostora lahko razumemo kot vrtenje,

129

Na podoben način gradi literarni svet tudi slovenski avtor Sebastijan Pregelj, ki v svojih prvih zbirkah kratke
proze Burkači, skrunilci in krivoprisežniki (1996) ter Cirilina roža (1997) prikazuje hermetično zaprto vaško
skupnost. Z vidika upodabljanja prostora je to zelo netipično za slovensko prozo devetdesetih let. Stične teme
Pankovčina in Preglja so stereotipne spolne vloge znotraj vaške skupnosti, močna vloga vere in tradicije,
kolektiv proti posamezniku, vpeljava fantastičnih elementov in arhetipski motivi.
130
»In ko pridejo k nam čisto pravi cirkusanti in postavijo čisto pravi cirkuški šotor, se zberejo vsi otroci in si
ogledujejo ta drugi svet, svet realnega čudeža – ali čudežne realnosti? – vse je tako romantično. Vse je tako
neresnično.«
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človeško življenje, ki je sklenjeno z rojstvom in smrtjo.131 In prav med tema dvema poloma se
odvijajo vsakdanje zgodbe s pridihom drugačnosti. S tem ko pripovedovalec z distanco
opisuje Marakéš, daje možnost alternativnemu pogledu na svet, ki je lahko iluzija, ironija ali
oddaljeni spomin.

3.3.6 Primerjava

Pri izbranih avtorjih prostor ni samo osnovna pripovedna prvina, pač pa določa tudi podobo in
delovanje literarnega lika in njegov idejni svet. Izbira in uresničitev dogajalnih prostorov je
lahko tudi posreden pokazatelj družbene realnosti, slovenska situacija se tu kaže drugačna kot
slovaška.
Najpogostejši dogajalni prostor je mesto, ki s svojim nevrotičnim tempom metonimično
označuje odtujenega, neuspešnega, ambivalentnega junaka. Takšne like spoznavamo v kratkih
zgodbah Franja Frančiča ali tudi Vladimírja Balle. Mestno obrobje pomeni specifičen preplet
dveh prostorov in nenaraven vdor mesta v vaško življenje (Peter Pišťanek, Dušan Taragel).
Tuja urbana središča so prepoznavna pri slovenskih avtorjih v zgodnjih devetdesetih letih.
Junaki v zgodbah Andreja Moroviča se v Berlinu ali New Yorku počutijo doma, blizu jim je
namreč pestrost, dinamičnost, medkulturnost in avanturizem. Pred nacionalno identiteto pa v
tujini vzpostavljajo socialno pripadnost. Za razliko od Morovičevih junakov, ki jih temeljno
določa izkušnja bivanja v velemestih, pa junaki iz zgodb Draga Jančarja, Andreja Blatnika,
Janija Virka samo začasno vstopajo v tuja mesta, kjer z distanco ugotavljajo svoje mesto v
svetu. Izkušnja bivanja v tujem velemestu pa je v slovaški kratki pripovedni prozi izpričana
šele pri najmlajši generaciji avtorjev po letu 2000.
Življenje na podeželju oziroma majhnem mestu, ki se povezuje z otroštvom in t. i. malo,
osebno zgodovino, srečamo v celotnem opusu Dušana Duška. Poseben primer literature, ki je
situirana na podeželje, predstavljajo kratke zgodbe Václava Pankovčína, ki ta prostor
dopolnjuje s fantastičnimi elementi, ki imajo humorni učinek, obenem pa s preseganjem
vsakdanjega poudarjajo iracionalno dimenzijo. Frančičeva Istra v njegovih kratkih zgodbah
131

Avtor izkoristi zvočnost besede kolotoč (dobesedno: kolo, ki se vrti), in sicer z vpeljavo rime kolo-kolo –
kolotoč (A: 44) s poudarjenjem ponavljajočega vrtenja v krogu.
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pomeni poskus pobega iz neuspešnega, v otroštvu travmatično zaznamovanega življenja.
Zanimivo ostaja dejstvo, da je upodobljeno podeželje tako v slovenskem kot slovaškem
primeru vezano na obrobne regije (vzhodna Slovaška ali slovenska Istra).
Vzporednico bi lahko potegnili še pri vprašanju, kaj junake žene v novo okolje. Opaziti je dve
tendenci. Morovičevi in Frančičevi junaki iščejo vedno nov prostor, kamor bi pobegnili iz
neuspešnega vsakdana ali kjer bi uresničili svoj potencial. Na drugi strani pa Dušan Dušek in
Václav Pankovčin v zgodbah opisujeta podeželje, kamor se junak vrača – to je prostor
spomina, ki mu junak ne pripada več v celoti. Ne glede na to, ali so junaki popolnoma
zavezani prostoru ali pa uživajo v menjavi svojega življenjskega okolja, jim je skupno iskanje
bivanjskega smisla in zavedanje minljivosti.
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3.4 Kategorija subjekta
Upanja za pobeg ni. Kajti kam? In kako?
Vladimír Balla
Tretje interpretacijsko poglavje ima ambicijo opisati osrednjo pripovedno strukturo v prozi, to
je subjekt, ki je prisoten kot tema ali osrednji literarni lik in se obenem prekriva s
pripovedovalcem (prvoosebnim ali personalnim), ki določa perspektivo pripovedi. Subjekt
ima v prozi devetdesetih let izstopajočo vlogo; to je nedvomno povezano z dejstvom, da se
skozi celotno dvajseto stoletje pojavlja kot osrednji predmet filozofskih, psiholoških,
socioloških in literarnovednih razprav. Opazna vloga subjekta pa je ne nazadnje razvidna iz
literarnih besedil različnih generacij. V tem poglavju je za interpretacijo izbrana proza Janija
Virka, Vladimirja Balle, Jane Juráňove in Pavla Vilikovskega, saj je pri vseh štirih avtorjih
položaj subjekta ključen za razumevanje njihove literature. Pri prvih dveh opažamo
presenetljive sorodnosti v tipu literarnega lika in njegovem odnosu do sveta, pri ženski
avtorici pa je izpostavljeno ponovno pisanje že napisanih zgodb (rewritting) s spremenjeno
žensko perspektivo pripovedi. Literatura Pavla Vilikovskega prinaša avtentični prikaz
sodobnega človeka in se vrača k tematizaciji spomina kot povezovalni točki vseh avtorjev.
Znotraj obravnave sodobne lirike, pripovedništva in dramatike srečamo oznake zmehčan,
samoironičen, negotov in hrepeneč subjekt. Z definiranjem novodobnega in postmodernega
človeka se že od sedemdestih let dvajsetega stoletja intenzivno ukvarjata filozofija in
psihologija, ti izsledki pa predstavljajo izhodišče literarnovednih interpretacij. Polega tega jih
eksplicitno ali bolj podtalno medbesedilno v literarna besedila vnašajo tudi avtorji sami.132 V
nadaljevanju povzete filozofske razprave imajo namen sinteze duha časa postmoderne dobe,
obenem pa skušajo teoretsko osvetliti razloge in posledice položaja subjekta v sodobni
literaturi.
Izhodišče te teme nedvomno predstavlja Lyotardova razprava Postmoderno stanje (1979,
slv. prevod 2002), v kateri so konkretizirane posledice konca modernizma, in sicer nezaupanje
132

Tim Beasley-Murray (2000) je v zvezi z intenzivno povezavo sodobne slovaške literature s teorijo postmoderne pisal kot o »paktu s hudičem teorije«. Več o tem glej poglavje 2.2.
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do velikih zgodb, zapleten odnos do zgodovine, uveljavljanje in legalizacija razlik, specifičnih
manjšin, subjektivnost diskurzov in pluralizem (Virk 1991: 55).
Foucault (1991: 134) v zvezi s postmoderno med drugim govori o »subjektivizaciji, ki
omogoča subjektu, da razume svet, lahko interpretira izjave in tako razbija ustaljene vzorce
sveta. Subjekt mora dvomiti, v tisto, kar vidi, na mesto gledanja stopi v ospredje poslušanje,
govorjenje pa ni namenjeno medsebojni komunikaciji, temveč vzpostavljanju izmišljenih
prostorov.« Za ta subjekt je značilna tudi velika mera avtorefleksije.
Derrida (1994: 72) poudarja razliko med subjektovo usodo in njegovim stalnim pričakovanjem ter hrepenenjem. Tragičnost sodobnega subjekta po njegovem mnenju izhaja iz
hrepenenj, ki so usmerjena v prihodnost in so vedno iluzorna. Sodobni subjekt definira kot
»paranoidno konstrukcijo«, kjer je v ospredju vera v resnično, otipljivo osebnost.
V okviru teorije subjekta piše Richard Rorthy (2002)133 o sodobnem subjektu kot
»liberalnemu ironiku, ki se zaradi samoomejevanja in podrejanja zaveda naključnosti
uresničitve svojih osrednjih želja.« Ker v nič ne verjame, postane zato radikalen. Sočloveka
razume kot tujca in sotrpina, kar lahko privede do sočutja in solidarnosti, na drugi strani pa se
lahko sam odloča, kako bo deloval v družbi. Avtorefleksija je pogoj subjektove svobode, z
njo spoznava svoje meje, ob razmišljanju skuša razložiti sebe in odkriva nove svetove
(sodobni človek denimo vse bolj verjame v čudeže).
Na podlagi nekaj teoretičnih definicij subjekta, na katere se posredno in eksplicitno nanašajo
sami pisatelji, lahko strnemo nekaj lastnosti subjekta. Zanj so značilne razpršene avtoritete,
resnice, vrednote, med katerimi mora izbirati in izbrati. Subjekt ni več trden in suveren,
ampak se mehča pod težo raznolikosti, enakovrednosti in vzporednosti. Zanj je tipična
indiferentnost do avtoritete. Subjekt, oropan vere v napredek, svobodo in socialno enakost, se
bori za svoje pravice, ob tem pa kaže željo po odkritju samega sebe (Virk: 1991). Ker ne
verjame v svojo svobodo, mora na novo postaviti lestvico vrednot; je oblikovalec svoje usode,
kolikor mu postmoderna doba dovoljuje (ibid.).

133

Richard Rorthy (1931–2007) je predstavnik tradicije, ki izhaja iz ameriškega pragmatizma, njegov
neopragmatizem poudarja jezikovni okvir in bližino hermenevtike ter pragmatične metode. Več o njegovi
metodologiji glej Škof, Lenart: Rorthy in pot ameriškega pragmatizma. Richard Rorthy (2002): Izbrani spisi.
Ljubljana: Literatura 181–203.
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Vzpostavlja se vprašanje, kakšne subjekte lahko pričakujemo v literarnih besedilih s konca
dvajsetega stoletja, kaj jih druži in kaj razdvaja. V kolikšnji meri so še lahko svobodni, koliko
so to tradicionalni, avtentični liki in koliko samo literarni konstrukti. Predpostavljamo, da je
subjekt v literarnih delih neizbežno povezan s paradigmo postmoderne dobe. Obenem je
opaziti tudi vpetost v sedanji prostor, so torej avtentični junaki našega časa. V takšnem svetu
subjekt spoznava, da je življenje, ki ga živi, vse prej kot preprosto in dostopno njegovemu
razumu. Na to se odziva z resignacijo, umikom v svet intime ali radikalno samoto in nadalje s
hrepenenjem kot temeljno določnico človeka. Na pripovedni ravni se to kaže v perspektivi
distance, ki je realizirana s postopki ironije, samoironije, pa tudi v parodičnem preigravanju in
pretvarjanju (intelektualnega ali naivnega subjekta). Pestro paleto literarnih likov, ki jih med
seboj loči generacijska, nazorska, socialna in etnična pripadnost, je skoraj nemogoče strniti v
nekaj kategorij; vseeno pa prepoznavamo največkrat zastopane vloge subjektov: lik
neuspešneža in outsiderja, lik uživača ter razmišljujoč in samorefleksiven lik.
V povezavi z opisanim položajem subjekta je najbolj izstopajoča tema telesnosti. Telo je
namreč edina gotovost in nespremenjana vrednota ali celo edina oprijemljiva in otipljiva
točka posameznika. Telesno se v literarnih besedilih udejanja v največji meri preko različnih
oblik spolnih praks, pogosti pa so tudi motivi telesne pohabljenosti, motorične nerazvitosti
(ob tem je poudarjena intelektualna raven), nasilja in telesnega omamljanja z alkoholom in
drogami. Na tem mestu umanjkajo ali pa so zelo redki motivi, povezani s športom,
privlačnim, popolnim telesom, v skladu z modnimi smernicami in obsedenostjo z lepoto. V
zvezi s tem je opazen tudi zapostavljen odnos do hrane, saj je uživanje in pripravljanje hrane
zelo redek motiv.134 So pa zato pogosti prizori in tematizacija konzumiranja (predvsem)
alkoholnih pijač, s tem povezani pa so tudi javni in zasebni prostori popivanj. Sploh je pijača
socialna vez v več različnih okoljih, najsi bo to Frančičeva Istra, Duškova vas, Morovičev
New York ali Ballova sobica.
Druga izrazita tema, ki je prav tako blizu telesu, je smrt, najbolj izrazita pa je pri Virku in
Vilikovskem. Uresničuje se na metafizični ravni mišljenja (smrt kot minevanje), ali na bolj
konkretni ravni (prostovoljni ali neizbežni konec življenja posameznika, navadno v
ekstremnih situacijah).

134

Nekaj teh motivov lahko najdemo pri Andreju Blatniku (2000), Dušanu Dušku (2000) in Václavu Pankovčinu
(1994).
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Osnovna premisa, ki predstavlja izhodišče raziskave, je, da je kratka pripovedna proza
postavila subjekt pred samo zgodbo oz. pripoved in velja tradicionalno za osnovno določnico
pripovedi. To opazujemo pri večjem številu slovenskih in slovaških pisateljev kratke
pripovedne proze: pri Franju Frančiču je to vseskozi nespremenjen hrepeneči neuspešnež, pri
Petru Pišťaneku pa naivni povprečnež. Seveda pa predvsem v delih štirih avtorjev, in sicer
Janija Virka, Vladimirja Balle, Jane Juráňove in Pavla Vilikovskega. Takšno vlogo subjekta v
literaturi Peter Zajac argumentira z oznako »singularnost nasproti kolektivnosti proze, ki se
kaže skozi namero ekskluzivnosti oz. izločitve iz množice nepreglednega sveta« (Zajac
1999: 76). Subjekt ostaja tako ne glede na svoj problematičen odnos do sveta – ki pa je
vendarle imanenten domala vsej literaturi in tudi avtentičen – osrednja oprejemljiva točka te
proze.

3.4.1 Jani Virk

Položaj subjekta v zgodbah Janija Virka lahko vzamemo za vzorčni primer slovenske proze
devetdesetih let. Ta v tem pogledu močno sovpada tudi s slovaško situacijo. Ponavljajoči tip
protagonista je pri Virku intelektualec na družbenem obrobju, ki se s kritično samodistanco
zaveda svoje omejenosti in minljivosti. Njegova življenjska izkušnja je nespodbudna,
zaznamujejo ga porazi, nesporazumi, negotovost, ne najde oprijemljive točke, edina gotova
točka njegovega bivanja je erotika in smrt (Novak Popov 2008: 129).
V Ljubljani rojen pisatelj Jani Virk (1962) je študiral germanistiko, deluje kot urednik in
prevajalec nemške moderne literature. Avtor spada v generacijo t. i. mlade slovenske proze.
V literaturo je vstopil v drugi polovici osemdesetih let. Kljub vrstni raznolikosti njegovega
ustvarjanja ima posebno mesto prav kratka proza, zbrana v zbirkah Preskok (1987), Vrata in
druge zgodbe (1991), Moški nad prepadom (1994) in Pogled na Tycho Brahe (1998).135
Virkova proza je že zelo zgodaj postala predmet literarnokritiških in literarnovednih
135

Avtor je debitiral v zborniku mlade proze Rošlin in Verjanko (1987), v devetdesetih pa izdal tri zbirke kratkih
zgodb in novel. V zadnjem desetletju se je preusmeril v daljše vrste, izdal kar pet romanov: Rahela (1989),
Zadnja Sergijeva skušnjava (1996), Potres – kronika nenadejane ljubezni (1997), Smeh za leseno pregrado
(2001), Poletje v snegu (2003), Aritmija (2004) in Ljubezen v zraku (2009). V interpretaciji bomo obravnavali
izključno kratke zgodbe iz treh omenjenih zbirk: Vrata in druge zgodbe (v navedkih pod oznako V), Moški nad
prepadom (oznaka MP) in Pogled na Tycho Brahe (PTB), izdanih knjižno v devetdesetih letih.
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obravnav. Tako ga kot enega od predstavnikov mlade slovenske proze umesti Tomo Virk
(1991) in v njegovi prozi izpostavlja eksistencialni značaj, predvsem pa hrepenenjsko
stukturo. Literarnosmerno oznako njegove proze Blanka Bošnjak (2005: 101) poimenuje posteksistencialistična proza, Irena Novak Popov pa v njegovi prozi vidi »intelektualno distanco
in kritično samorefleksivnost«, Virkove osebe pa po avtoričinem mnenju določa »hrepenenje,
iskanje in beg/umik« (2006: 249).
3.4.1.1
Dogajalni prostori Virkovih zgodb so predvsem mesta. Poleg domače prestolnice je v njegovi
zadnji zbirki zaznati avtorjevo preferenco tujine, tako se junaki znajdejo v Moskvi,
Københavnu, Barceloni, na Dunaju ali v Göteborgu. Tujina zanje pomeni samo začasno
bivanje, torej umik iz vsakdana, obenem pa omogoča novo perspektivo in spodbuja
samorefleksijo. V hotelu v danski prestolnici na primer ugotavlja:
Če se pogledam od zunaj, sem bolan, cele dneve, mesece in leta premišljujem o mikroskopsko
majhnih delcih in jih kombiniram med sabo. Življenje teče mimo mene, tega se zavedam /.../ Ne
vem, kako sem se znašel v tej igri, čudim se, da na tem prehodu vsega in ničesar lahko
prepoznam domačnost samega sebe. (PTB 49)

Pritrdimo lahko misli Irena Novak Popov, da »iskanje Virkovih likov ni usmerjeno v
raziskovanje neznanih krajev, temveč v nevidno globino sebe in drugega« (2006: 250).
Podeželje s konotacijo vkoreninjenosti na svojo zemljo, sosedskimi prepiri, zaostalostjo in
neanonimnostjo ni idilično nasprotje mesta (Vaški učitelj, Na meji). Utesnjeni, zaprti prostori,
v katerih se liki znajdejo po spletu okoliščin, poudarjajo njihov konstantni občutek ujetosti in
nesvobode. V gondoli, v letalu, metroju, avtu ali dvigalu se junaka najbolj dotikata dve
patološki stanji: nelagodje lastnega strahu pred smrtjo in nelagodje pred neznanimi ljudmi, ko
občuti lastno nemoč.
Institucionalne prostore prisile, kot so internat, psihiatrija ali zavod, junak zapušča, kakor
hitro je mogoče, ali pa se v njih zapira v svoj svet. Nasproti temu samo zunaj civilizacije (na
primer v brezmejnem gozdu, na osamljenem smučišču, v hribih ali pastirski koči) občuti
svobodo v samoti.
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»Kot Noe sem /.../ Noe s kočo namesto ladje, s kamenjem vsenaokrog namesto vode, povsem
brez ljudi in z le nekaj živalmi, kot obubožani Noe.« /.../ »Zdaj sem tu,« je zamrmral, »gospodar
koče, gospodar ovc, varuh planote, najemnik samega sebe.« (MP: 101)

Če so torej junaki ujeti v vsakdanje družbene norme in zapovedi, se rešujejo tako, da izstopajo
v samoto in asocialnost. Semantično povedna je tudi izbira časa pripovedi: konstantno se v
vsaki Virkovi zbirki po dve zgodbi dogajata pozimi. Zasnežena planota, zvok plazov, ugodje
ob dotiku slepih snežink je junaku blizu in mu prija, to začasno otopelost narave doživlja na
svojem telesu.
3.4.1.2
Ker imajo Virkove zgodbe izrazito fabulo, je v nadaljevanju opisanih nekaj najbolj
reprezentativnih zgodb.
Človek, ki je nehal govoriti (V) je zgodba redkobesednega študenta, ki postane zaupnik
svojega univerzitetnega profesorja. V zasebnih srečanjih ob šahu in pijači mu profesor izpove
svojo zgodbo, kako se je iz uspešnega, urejenega in tudi lahkoživega življenja po neki
travmatični izkušnji, v kateri je spoznal v sebi praznino in zlo, začel postopoma umikati v
samoto, zapustil svoje zasebno in poklicno življenje vse do počasnega prostovoljnega
umiranja. Profesor in študent stojita vsak na svojem bregu in se obenem vzajemno
občudujeta.136 Študent, pripovedujoči jaz, je samotar, neuspešen pri ženskah, v življenju ima
smolo, nima bližnjih, ki bi mu pomagali v stiski, zato je nesočuten. Profesor je na drugi strani
uživač, ženskar, uspešen znanstvenik, ki pa se spreobrne v asketskega in molčečega
premišljevalca. Oba čutita v sebi praznino, toda študent vidi izhod v životarjenju in ostajanju
na mestu; profesor pa se ob spoznanju, da je našel lastno dušo, odloči za radikalno
spremembo. Njegova prostovojna smrt s stradanjem ne vzbudi sočutja pri študentu. Bolj
pomenljiva kot katarzičen konec profesorja je atmosfera izpraznjenosti, osamljenosti,
nesmisla ter junakova navidezna hladnost, brezbrižnost. Oba predstavljata zavedajočega se
nemočnega posameznika.
Osrednji junak zgodbe Vrata (V) je »faliran« študent s periferije, ki v želji po intelektualni
rasti obiskuje predavanja kozmologije na teološki fakulteti. Lagodno vztraja pri neuspešnem
136

Zamenjava vlog je vidna celo na izpitu, »na svoja vprašanja je profesor odgovarjal tako zavzeto, kot da bi bil
on študent in jaz profesor« (V 7). Ta motiv se potem razvije v vlogi poslušalca in pripovedovalca.
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odnosu z žensko, ta pa ga na vsakem koraku opozarja na svojo omejenost in njegovo
»neudejanjeno genialnost«. Na predavanjih spozna usodno privlačno žensko, s katero vodi
neutrudljive dialoge o filozofiji in metafiziki. Ko torej najde duhovno ljubezen, si zaželi še
telesne. Po njunih srečanjih pri njej mu nikoli ni dovoljeno, da bi izstopil skozi skrivnostna
vrata. Ko pa pride tudi do erotične združitve, ga ženska napoti skozi ta vrata, tam pa stopi v
prazno, torej v smrt ali v večnost.
Vaški učitelj (V) je zgodba o telovadnem učitelju, ki dobi službo v vaški šoli in se tam zaplete
v razmerje s starejšo ravnateljico Ano. Oba izstopata od povprečnega: on prihaja iz mesta, se
odreka vsakemu povzpetništvu, je alkoholik, brezdelnež in ravnodušen v odnosu do svoje
žene; ravnateljica pa ima skrivnostno preteklost, je aristokratska in zelo ljubeča do učitelja. V
njunem odnosu nikoli ne pride do spolnosti, zgodba se zaključi z boleznijo in nenadno smrtjo
ravnateljice in njegovim branjem poslovilnega pisma.
Ljubezen na Dunaju (V) prikazuje pisatelja, ki se po naključju znajde na mesečnem bivanju v
avstrijski prestolnici. Študentsko ali kar boemsko življenje s tujci, torej svoboda, brezdelje in
pohajkovanje, zaznamujejo štirje neuspeli ljubezenski odnosi, ki so plod prevare ali iluzije.
Zapeljevanje mladenke na plaži v prvem prizoru je neuspešno, saj sta od njega spretnejša
druga dva moška. V baru s prostitutko si v zadnjem tretnutku premisli, kot voajer vsak večer
skozi okno opazuje mlado dekle (to se izkaže kot privid oz. pomota). Hkrati pa svoji ljubezni
v Ljubljano pošilja patetične razglednice, da jo pogreša. Vsi vzpostavljeni odnosi temeljijo na
laži in pretvarjanju in so nastali iz hrepenenja po bližnjem. Junak je samorefleksiven, z
občutkom manjvrednosti. Pred drugimi se ves čas pretvarja in igra, zato mu tuje okolje tudi
ustreza. Spoznavamo torej razmišljujoč subjekt, ki je sam v anonimnosti, svoboden, vendar
statičen.
Decembrski sneg (MP) je zgodba slepca, ki mu življenje prinaša predvsem trpljenje in
pomanjkanje ljubezni. Odrašča sam brez družine v javnih zavodih. Potem ko si za silo uredi
svoje življenje, dobi delo in stanovanje ter ima slepo dekle, pa ga ta po uspešni operaciji vida
zapusti. Zato se počasi vdaja alkoholu in se odreče vsem odgovornostim in ugodjem (službi in
stanovanju). Po psihiatričnem zdravljenju in ponovnem življenju v zavodu se počasi vda svoji
usodi. Na tečaju smučanja, kjer se dogaja zgodba, spozna mlado učiteljico smučanja, s katero
se počasi zaplete v razmerje, ki se konča z njenim vabilom v posteljo.
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Zgodba Na meji (MP) pripoveduje o sovraštvu med dvema družinama, ki je zakoreninjeno v
vseh generacijah. Nenehni boj za preživetje in maščevanje je način življenja osamljenega
junaka na eni strani in številčne sosedne družine na drugi. Oče družine, ki je ustvaril vso
posest, ni zadovoljen s svojimi sinovi in umre z mislijo o propadu posestva in življenjskem
neuspehu. Usodna ženska (hči posestnika) se zaljubi v soseda in tako stoji na obeh bregovih.
Pripada svoji družini in jo hkrati sovraži, na drugi strani pa želi pomagati sosedu, ker ga ljubi.
Zgodbo zaključuje prizor, ko junak in soseda umreta objeta v strelih maščevalnih bratov.
Moški nad prepadom (MP) je zgodba o moškemu, ki izstopi iz vsakdana, zapusti urejeno
življenje, odide v hribe in se tam počuti svobodno. Franc se v zakonu brez otrok po letih
počuti tuje in neizpolnjeno. Začne ga motiti vsakdanja rutina in občutek, da ostaja na mestu.
Zgrožen je nad tem, da postaja vse bolj podoben svoji ženi in da je iz študenta filozofije postal
prilagodljiv bančni uslužbenec. Toda počasi se umika urejenemu svetu, ki je poln pravil,
pričakovanj, ukazov in prilagajanj. Vse pogosteje pije in skrbno načrtuje radikalno
spremembo v življenju in se preseli v kočo na planoti. Sam se preživlja z gojenjem živali in
rastlin, večino časa pa meditira v viseči mreži nad prepadom. Postopoma začne pogrešati
ženske in družbo sploh. Odločitev o vrnitvi ali smrti v prepadu prepušča usodi.
Moskva je prizorišče zgodbe Zapiski s podzemlja (PTB). Dopisnik v ruski prestolnici preživi
teden dni, da bi poročal o obletnici mesta in praznovanju. Raje kot druženje z znancem, ki mu
ves čas pripoveduje o svoji nesrečni ljubezenski usodi, izbere samoto in se poskuša vživeti v
moskovske ulice, metroje in gostilne. V pijanosti ga pretresa množičnost, brezbrižnost in
odtujenost. V mislih se vrača k otroštvu in prigodam s starim očetom. V karnevalu na ulici ne
ostaja samo opazovalec cirkusantov, ta dogodek namreč izzove v njem močne spomine in
zato reagira nagonsko in tudi sam postane del »uličnega performansa«. Strezni ga policija, ki
ga vrže na cesto, kljub ponižanju pa ne prizna poraza. Navidezno pomiritev doživi v cekrvi,
kjer množično prižigajo sveče.
Znanstvenik na konferenci v Københavnu iz zgodbe Pogled na Tycho Brahe (PTB) je še eden
od likov, ki v življenju ni uspešen pri ženskah. Racionalno mišljenje fizika je v nasprotju s
tem, kar doživi v observatoriju Tycho Brahe. Ob opazovanju zvezd se namreč zave svoje
neznatnosti znotraj vesolja. V realnem življenju (bolj kot da bi uresničeval svoje želje) samo
sanjari o telesnem stiku z žensko, zato lahko njegov način življenja razumemo kot iluzijo. Ko
v nekem muzeju ure in ure strmi v eksponat mumije, je tako zamaknjen, da v muzeju pozabi
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aktovko. To mu naslednji dan v hotel prinese kustusinja iz muzeja. Njena podoba se pri
junaku podzavestno poveže z muzejskim eksponatom mumije vikinške žene.
Pomladna odštevanka (PTB) se dogaja na poti v Španijo. Ločen moški srednjih let se tja
odpravi potem, ko izve za svojo zdravstveno diagnozo, da se namreč njegovo življenje hitro
izteka. V Barceloni spozna mlado črnko Mariso, ki postane zadnja ženska pred njegovo
smrtjo.
3.4.1.3
Stalnica Virkovih zgodb je določena vrsta subjekta, ki ga označuje. Vsem je skupno
iskateljstvo, slaba samopodoba, občutje nelagodja in prostovoljen umik v samoto. Rekonstruiran prototip literarnega lika bi izgledal takole: moški, star okrog štirideset let, ne najbolj
privlačne postave, nesrečno poročen ali ločen, ima težave z navezovanjem socialnih stikov,
posebej z ženskami. To je neuspešen intelektualec, ki se vdaja alkoholu, njegovi najpogostejši
čustvi pa sta paranoja in strah. Do življenja ima »razmišljujoč in nepreračunljiv odnos«
(MP: 72).
Kuhar, telefonist ali kmet na posestvu so liki, ki se v življenju (ne po svoji krivdi) znajdejo na
robu družbene lestvice, zaznamuje jih travmatično otroštvo, pogosto brez staršev. Že prvo
neperspektivno okolje jih torej usodno determinira.
Drugi tip zgodb predstavlja intelektualca, ki je študiral humanistiko (filozofijo, umetnostno
zgodovino), potem pa pristane kot pisatelj, bančni uslužbenec, priložnostni glasbenik,
znanstvenik ali najpogosteje novinar. Vsem tem je skupen mladostni entuziazem v preteklosti
in rutina vsakodnevnega ritma:
Precej let se mu je nateklo, preden je spoznal, da se njegovo življenje izgublja v prazno. Leta in
leta je potreboval za ugotovitev, da je to, kar živi, samo nadomestek življenja, iluzija, omamna
praznina, ki se je počasi širila po njegovem telesu in ga povsem osvojila, napolnila, izpraznila.
/.../ vse okrog njega je teklo v istem ritmu, čeprav se je vse gibalo, je v bistvu vse stalo na
mestu. (MP: 88)
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Kljub izraziti tendenci ali usmerjenosti v subjektovo notranjost, pripovedujoči jaz, ki se ves
čas zaveda svojih omejitev, lahko zaznamo določeno mero neavtentičnosti junakov. Te
namreč vedno spoznamo šele v stanju na robu propada, vendar manjka motivacija, zakaj se
tako počutijo. Kot da je to stanje duha dano vnaprej in je junak vanj samo ujet. Konstanten tip
junaka se počasi razkraja v zbirki Pogled na Tycho Brahe, kjer subjekt postaja nekoherenten,
sam zase ne ve, če še živi, in tako ostaja na robu sveta.
Ženska prevzema v Virkovih besedilih dve razpoznavni vlogi. Prva je, da pomaga moškemu
zaznavati njegovo telo: ob erotični združitvi golih teles moški »na svoji koži začuti občutek
večnosti, njegovo telo in vse, kar je on sam, se spremeni v večnost« (MP: 52) ali nasprotno:
telesna odsotnost ženske in samo fantazija o njej dajeta protagonistu občutek praznine. Druga
funkcija je še bolj izrazita, saj je prisotna v vseh zbirkah, posebej potencirana pa v Pogled na
Tycho Brahe. Ženska postane znanilka ali zastopnica smrti. Začasna ali naključna združitev z
žensko se na primer konča z njeno smrtjo (Fotograf, Vaški učitelj, Na meji), ženska lahko
vstopi v junakovo življenje tik pred njegovo smrtjo (Pomladna odševanka) ali pa junaku
pomeni mrtva ženska fascinacijo (Pogled na Tycho Brache). Sicer pa so ženski liki zelo
raznoliki: to je zajedljiva in neprivlačna žena, ki jo je vredno zgolj ignorirati ali zapustiti,
mlada in trapasta lepotica (pogosto učiteljica slovenščine) ali pa usodna ženska. Telesno in
intelektualno privlačna je junaku navidezno nedosegljiva. Njuno združitev lahko le zaslutimo
(Decembrski sneg, Na vrhu hriba) ali pa se erotični odnos konča z odhodom (Doris iz Zgodbe
o ranjenih stopalih) ali celo s smrtjo (ravnateljica iz zgodbe Vaški učitelj, junak v zgodbi
Vrata).
Telesno kot fizični, torej otipljiv ali zunanji, del literarnega lika, s katerim vstopa v
neposredni stik z okoljem, je v Virkovih kratkih zgodbah tematizirano preko erotike, nasilja,
telesnih hib, v transcendenti temi pa kot problematizacija nasprotja med prisotnostjo in
minljivostjo. Povečano zanimanje za telesnost v sodobni družbi je pogojujeta dva fenomena.
Telo kot naravni organizem zaznava, čuti, raste, se stara, razmnožuje in umira; kot družbeni in
kulturni objekt je podvrženo manipulaciji, to pomeni nenehni težnji po ukvarjanju z njim.
Sem sodi zdravo prehranjevanje, športne aktivnosti, modno oblačenje, približevanje k idealu
popolnega telesa. Telo ni več instrument osebe, temveč nasprotno: spolnost in erotika v svojih
odstopanjih od zapovedanih vzorcev spodobnosti in sprejemljivega postavljata v središče telo,
ki spravlja v podložnost osebo (Bajda 2009: 183).
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Virkovi moški liki so preobilni, živijo nezdravo, popijejo večje količine alkohola in niso
telesno aktivni. Njihova samopodoba je posledično nizka, svojo neprivlačnost pa kompenzirajo s fantaziranjem o usodni, nedosegljivi ženski, s samopomilovanjem, ki ga spremlja
cinizem, ali s pretirano deloholičnostjo ali popolnim brezdeljem ter boemstvom. Za razliko od
moških (bolnih) teles je pri opisu ženske v ospredju zdravo, čvrsto telo s poudarjenimi
erotičnimi lastnostmi.
Pogost motiv telesa je v zgodbah povezan s telesno združitvijo moškega in ženske, ki ga avtor
opisuje kot trenutek občutka večnosti. Kot bi šele stik dveh golih teles omogočal zavedanje
samega sebe in dajal občutek trdnosti in gotovosti.
Telo pa je tudi eno izmed čutil, ki jim avtor posveča pozornost. Slepec – lahko ga razumemo
kot človeka s prerazporejenimi čutili – predstavlja prototip Virkovega junaka (Decembrski
sneg, Zgodba o ranjenih stopalih). Po izgubi ene dimenzije vzpostavljanja stika z okoljem ga
nadomestijo drugi, bolj prvinski čuti, ki so manj kognitivni kot vid. Dotik s kožo, zaznavanje
bližnjega preko vonja in glasu, se ne dogaja samo slepcu. Praznina, ki jo je čutiti pri junakih,
je do neke mere nadomeščena s senzibilnostjo sprejemanja impulzov od zunaj.
V zvezi s čutenjem velja izpostaviti še pripovedovalčevo skrajno občutjlivo in dojemljivo
opisovanje čutov z vpeljavo številnih sinestezij. Tovrstni opisi so najbolj zgoščeni v zadnji
zgodbi zbirke Pogled na Tycho Brache z naslovom Pod vodo:
Vsenaokrog z morja je zrak oblizovala rdeča svetloba s svetilnikov, posejani so bili kot majhna,
varna pljuča svetlobe, s katerimi je dihala noč.
V meni je vonj njene kože, razpira se v moje tkivo kot pestiči tulipanov in semenasto prši za rob
moje zavesti.
Iz zaliva sem se nazaj proti hotelu odpravljal zvečer, ko je sonce kot ogromen rumenjak na robu
obzorja tonilo v morje.
Videl sem gručaste jate luči, ki so pikljale v temo s sosednjih otočkov, daleč stran se je na celini
nad velikim mestom dvigoval disk svetlobe.
Barve pod površino, v spodnjih plasteh, so podobne občutku, ko se topijo besede.
(PTB: 138–140)
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Izpostavljena je tudi fascinacija nad nepoznanim mrtvim telesom, pri subjektu vzbuja sočutje
in spodbuja samorefeleksijo. V zgodbi Pogled na Tycho Brahe se protagonist v muzeju med
večurnim stremljenjem v vitrino z mumijo mlade vikinške žene sprašuje:
Ob lobanji so ležale kovinske sponke in lesen glavnik, potrpežljivo, brez spomina. Čutim solzo,
ki se mi je nabrala v očeh. Vikinška žena je umrla pri dvajsetih, je pisalo na tablici, nalepljeni na
steklo. Bog, sem si rekel takrat in si rečem zdajle, kaj počneš z našimi telesi? Kakšna ljubezen
je potrebna, da se med kosti in ogrlico spet mehko naseli telo? (PTB: 61)

3.4.1.4
Vse junake najbolj določa permanentna zavest o minevanju. Ta tema postane vedno bolj
izrazita in problematizirana do skrajne točke, ko je zastrta meja med življenjem in smrtjo.
Smrt je fenomen, ki v sebi združuje paradoks, na eni strani »privlačnost in vseprisotnost, na
drugi odbojnost in molk«. Kot enkraten, absoluten dogodek v življenju vsakega posameznika
smrt kot taka pravzaprav ni tabuizirana. V vsakdanjem življenju pa nismo soočeni s smrtjo
per se, ampak s smrtjo drugega, strahom pred smrtjo, zgroženostjo nad smrtjo, željo po
premagovanju smrti ipd. Tabuizirana je torej samo misel na smrt. Ta je globoko prežeta z
družbenim, zgodovinskim, statusnim in filozofskim in religioznim kontekstom našega individualnega bivanja. Zato obstaja kljub vseprisotnosti ritualizacije, komercializacije, smrt še vedno
tabu, ki se nanaša na kontekstualizacijo smrti (Beznec 2007: 8). Proces detabuizacije se v
Virkovi literaturi dogaja na dveh ravneh.
S konkretno smrtjo se tu srečamo že od vsega začetka v zelo raznovrstnih podobah. Na primer
samomor z gladovanjem, nasilna smrt iz maščevanja, nepojasnjena smrt, smrt kot posledica
bolezni in nezdravega življenja, nesreča, utopitev. Umiranje kot proces odhajanja spremljamo
skozi uči umirajočega:
V vratu čutim topo bolečino, v sencih mi pod strnjenim potom neritmično utripa žila. Nisem
mrtev in ničesar me ni več strah, naenkrat se počutim, kot da je vse tako ali tako že za mano in
da se v neprehodni zmedi mojega telesa lesketajo neuničljivi okruški življenja, v katerih so
shanjene vse podobe mojega bivanja. (PTB: 125)
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Druga, bolj abstraktna podoba smrti je izostrena zavest o minevanju telesa in uma, ki odhajata
počasi, medtem ko spomin ostaja. Odnos do smrti se realizira na različne načine, od paranoje,
sprijaznjenosti, otopelosti, do sočutja do bližnjega ali celo do hrepenenja po koncu. Virkov
razmišljujoči junak praviloma v zadnjem trenutku pred možno smrtjo najde v sebi »pego
zavesti«, ki ga kliče nazaj k življenju: »'Kaj ko bi odnehal, kaj ko bi končno izdal življenje,
kot je ono mene', je rekel naglas, ko se je z obema rokama oprl ob palico in vstal« (MP: 7).
Hrepenenjska struktura je sicer zelo očitna, fascinacija nad vseprisotno in vseobsegajočo
smrtjo pa doseže največjo stopnjo detabuizacije in avtentičnosti pisave prav v trenutkih
čudenja nad človeško nemočjo in prisotnosti »božjega«, kot Virk imenuje transcendentno.
Nepremično stremljenje v okostje je univerzalna prispodoba, ki opisuje posameznikovo
beganje, vznemirjenje in neravnodušnost do bližnjega in samega sebe. Edini način soočanja s
strahom pred smrtjo ali celo priprava nanjo je torej refleksija filozofskih, največkrat
eksistencialističnih misli, ki so položene v usta literarnih likov.
Zavest minevanja je eksplicitno prisotna tudi preko ponavljajočih motivov osnovnih
elementov, to so ogenj, voda, zrak in zemlja (pa tudi led, morje, zvezde in vesolje).
Predstavljam si, da so moje oči globoko v vodi, lebdim v mehki in topli gmoti in ničesar me ni
strah. To vem, sem del vsega, v moji trenutni teži je nekaj lahkega, pogrezanje skoz mehke
vodne gmote proti dnu je vedno lažje. Vidim, kako komet pada na Zemljo in jo uniči, gore se
topijo kot maslo in vse se spreminja v žareč prah. (PTB: 52)

3.4.1.5
Kontinuiteta med avtorjevimi zbirkami se skozi celotno desetletje kaže predvsem v tipu
junaka in ponavljajočih temah in motivih, kjer izstopata ljubezen in smrt, poleg tega pa še
hrepenenje, beg, vdajanje alkoholu in nasilje. Kljub izrazitim stalnicam Virkove proze zadnja
zbirka Pogled na Tycho Brahe v nekaterih segmentih izstopa. V tujih, anonimnih velemestih
se junaku izostri zavest o smrti in biti, še bolj se zaveda vdaje in pristaja na poraz. Z žensko ni
več mogoče stopiti v resno razmerje, njena vloga postaja skrivnost, ni zanesljiva, velikokrat je
celo samo privid. Opaziti je povečan delež filozofskih misli, ki so vsebovane v junakovih
neskončnih monologih o minljivosti, niču in biti. Zgodbe so v zaključkih odprte in
nedorečene, subjekt v njih prestopa mejo med tem svetom in onostranstvom, prisotno je
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čudenje o podarjenosti življenja in dragocenosti vsakega trenutka. Zgodbenost se torej umika
metafizičnim digresijam.
Osredotočenost na subjekt ter v povezavi z njim na temo smrti in ljubezni vpliva na
zapostavljenost nekaterih motivov in prinaša nekaj praznih mest ali belih lis. V Virkovih
zgodbah tako ne bomo našli intenzivnega doživljanja in raziskovanja novih, tujih krajev. Tudi
za živa bitja ni veliko prostora, prisotna so samo kot scenarij grožnje, gnusa ali stanja
otopelosti: cucek (Akord na zlomljeni kitari), pobesneli divji psi (Na meji), vzreja domačih
živali (Moški nad prepadom), vreščanje galebov (Pogled na Tycho Brahe). Bolj kot živo
naravo izpostavlja osnovne elemente ali biotope, zemljo, zrak, nebo (vesolje) in vodo. Voda
ni razdiralen, ampak neskončen eteričen element (Vidali 1999: 210). Najbolj izrazita pa je
zapostavljenost teme družine (starševstvo in otroci). Tema otroštva se pojavlja samo kot
nočna mora (Decembrski sneg), kjer otroštvo predstavlja začetek in vzrok neuspešnega
življenja lika.137 Travmatična se kaže neplodnost: »Kot Noe sem, okrnjeni Noe /... / ki je imel
pri petstotih letih otroke in je potem rešil rod in ga razplodil po zemlji, moj rod se z mano
končuje, posušil se je, iztrošil, tolaži se z ovcami in kozami, konji in kozami in se vrača nazaj
v zemljo« (MP: 102). Zavestno zožena perspektiva na subjekt (notranjost) in odsotnost
večgeneracijskega sobivanja, tako tipična za sodobni urbani svet, usmerja pozornost na
nesočutnega, socialno otopelega junaka, ki ga dojemamo kot konstrukt, nedejavno pozo.
Univerzalnejši in obenem bolj avtentični značaj daje prozi fascinacija nad smrtjo, ki obenem
privlači in vzbuja grozo, na koncu pa vendarle daje upanje, ali kot pravi avtorjev razlagalec
Tomo Virk že v začetku devetdesetih (in drži še danes): »sugerira nekakšno sled
transcendence« (1991: 30).

137

Otroštvo kot začetek neuspešnega življenja najdemo tudi v prozi Franja Frančiča, Mariusa Kopcsaya, Petra
Pišťaneka, Vladimírja Balle. Natančneje o tem fenomenu v poglavju 3.3.2 in 3.3.3 ter pri Eleonóri Krčméryovi
(2008: 12).
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3.4.2 Vladimír Balla

Kratka proza slovaškega pisatelja Vladimírja Balle, ki velja za najvidnejšega predstavnika
mlade slovaške proze druge polovice devetdesetih let, je zanimiva predvsem s perspektive
upodobitve subjekta, prostorske determiniranosti in vprašanja jezika. Te tri teme se vztrajno
prepletajo že od začetnih zbirk Leptokaria (1996) in Gravidita (Gravidnost, 2000) in so zato
tudi interpretirane v tej raziskavi.
Vladimir Balla (1967), pod svoja literarna besedila podpisan z avtorskim imenom Balla,
izhaja iz južnoslovaškega mesta Nové Zámky, ki ga zaznamujejo slovaško-madžarska
dvojezičnost, obrobnost in provincialnost. V tem mestu, ki postane literarni dogajalni prostor
večine njegovih zgodb, je zaposlen kot uradnik na centru za socialno delo. Kot mlad avtor je
pri petindvajsetih začel z objavami kratkih zgodb v revijah Dotyky in Literárny týždenník,
svoj prvenec z naslovom Leptokaria pa je izdal leta 1996 in zanj prejel nagrado I. Kráska za
najboljši prvenec na Slovaškem. Njegova literarna produktivnost raste iz leta v leto, v
štirinajstih letih je tako izdal sedem zbirk kratke proze.138 Avtor je za svoje pisanje uporabil
oznako »manjšinska literatura« (G: 32), to znotrajtekstualno poimenovanje pa lahko razumemo kot avtorsko samoironično pozo nepotrebnosti ali obrobnosti njegovega ustvarjanja. Kljub
nekaterim očitkom je njegova literatura vzbudila zanimanje literarne kritike, literarnih raziskovalcev in bralcev ter ne nazadnje prestopila tudi nacionalne meje.139 Literarna kritika je že ob
avtorjevem vstopu v literaturo izpostavljala predvsem inovativen opis »ekstremne osamljenosti«, ki izhaja iz človeške utesnjenosti in obrobnosti, to pa naj bi se v literaturi kazalo v
zavestnem umiku od družbenih tem v fiktivno sfero teksta (Zajac 2001: 86). Sicer pa kritika
avtorju očita predvsem pomanjkanje zgodbe, fragmentarnost, introvertnost in nezmožnost
komunikacije z bralcem ter nespremenjen način pisanja.

138

Omenjenemu prvencu sledijo naslednje knjižne izdaje: Outsideria (1997), Gravidita (Gravidnost, 2000),
Tychý kút (Tihi kot, 2001), Unglik (2003), De la Cruz (2005), Cudzí (Tuji, 2008). Z izjemo »romana montaže«
Outsideria gre za zbirke kratkih zgodb, kar nekaj jih je doživelo drugo ali celo tretjo izdajo, izšle pa so izključno
pri založbo L. C. A. Levice. Oznake v nadaljevanju: Leptokaria – L, Gravidita – G, Dvosamljenost – D
(slovenski prevod).
139
Njegova proza je revijalno in knjižno izšla v poljskem, madžarskem, češkem in nemškem prevodu. V
slovenščini je leta 2005 izšel izbor kratkih zgodb z naslovom Dvosamljenost.
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Slovarsko geslo o pisatelju (Mikula 2005) in učbeniški priročnik (Čuzy 2007) povzemata
osrednje lastnosti avtorjevega pisanja takole: stalnica Ballovih proznih besedil je osamljenost,
ki se v odnosu moškega in ženske stopnjuje v t. i. dvosamljenost. Literarni liki so kruti, sovražni individualisti, ki hrepenijo po intenzivnem življenju, obenem pa zavračajo banalnost
vsakdanjega životarjenja. Konflikt subjekta s svetom se stopnjuje do absurdnih in grotesknih
situacij, v kasnejših zbirkah pa je očitna vedno večja zavezanost zgodbenosti. Ena od lastnosti
te proze je tudi brisanje meje med resničnostjo in fiktivnostjo, izrazito je medbesedilno
navezovanje na teorijo in filozofijo postmoderne, v njej pa nastopajo tudi imena realnih oseb
iz slovaškega kulturnega živjenja in tudi sam avtor. Posplošene literarnokritične oznake so:
eksistencialni skepticizem, pesimizem, poetika coolnes (poetika hlada), odtujenost in celo
literarni avtizem. Zoltán Rédey (2007: 113–116) izpostavlja neposrednost, predmetnost,
treznost pripovedi, ki vnaprej zavrača kakršenkoli komentar. Osrednji problem Ballove
literature je po njegovem mnenju negativna izkušnja intimnih, čustvenih odnosov, ki vedno
prinašajo bolečino. Poleg tega Rédey izpostavlja tudi pisanje z vidika semiotike, torej jezika
kot dešifriranje posameznega v sintezo splošnega. Najbolj analitično se je z Ballovimi
besedili ukvarjala Eleonóra Krčméryová, ki znotraj problematike subjekta izpostavlja njegov
položaj, samorefleksijo in brezkompromisen odnos do osamljenosti. V svoji študiji razmišlja
o izpovednosti oz. ekshibicionizmu ter poskuša postaviti avtorjevo prozo v širši kontekst
generacije avtorjev, ki so vstopili v literaturo po letu 1989. Krčméryová (2008: 39) poudarja,
da Ballova proza zahteva »ekskluzivnega bralca in zato predstavlja izziv in spodbudo bolj za
interprete kot navadne bralce«. Stanislava Chrobáková (2005) bere to prozo skozi semantiko
jezika in molka: izpostavlja temo telesnosti in semantiko prostora. V Ballovih besedilih
prepoznava avtorjevo tezo, da je jezik oz. govorica nezadosten posrednik med posameznikovim notranjim doživljanjem in svetom, v katerem živi. Chrobáková obenem poudarja tudi
odprtost besedil za interpretacijo in inovativno preseganje konvencionalnega diskurza z
brisanjem mej med zunaj – znotraj, fizičnim – mentalnim, jezikovnim – nejezikovnim ter
individualnim – družbenim. Interpretacija v nadaljevanju se bo opirala tudi na omenjena
kritična branja Ballovih besedil.
3.4.2.1
Ker lahko v Ballovih zgodbah opazimo zavesten odmik od podajanja zgodbe kot temeljnega
elementa pripovedništva, dobiva večjo semantično vrednost dogajalni prostor. Ta nima več
vloge scene, temveč je projekcija subjekta. Hermetično zaprt in zamejen lastni kotiček, najsi
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bo to soba, klet ali dvigalo, je edini užitek, po katerem subjekt hrepeni. Stanovanje, iz
katerega odstrani čisto vse kose pohištva in celo omet, ali pa postelja, v kateri je junak
neprodušno zavit v rjuho, so skrajni primeri patološkega zapiranja od zunanjega sveta.
Izhajajo iz želje biti sam s sabo brez odvečnih predmetov, preteklosti in ljudi, hkrati pa
pomenijo umik iz resničnega življenja v svet misli, iluzij in fantazij. Vse, kar se dogaja v
Ballovih zgodbah, se namreč dogaja v glavi junaka, s čimer je poudarjena fiktivnost
literarnega sveta.
V nekaterih zgodbah (Leptokaria, Financial Times, Rahločutna zgodba o pripovedovanju
zgodbe o ljubezni idr.) je konkretizacija dogajalnih prostorov posebej izrazita: skonstruiran
fiktivni svet ima prepoznavno družbeno in geografsko osnovo. Te zgodbe se dogajajo v
majhnem, obrobnem slovaškem mestu, zaznamovanem s kulturno in nacionalno mešanim
prebivalstvom (Slovaki, Madžari, Romi), v postkomunistični družbi, kjer je opaziti striktno
socialno razslojenost. V takšni družbi imajo denar samo podjetniki in mladi prevaranti, ki si
lahko privoščijo vse vrste užitkov; intelektualci, pesniki in filozofi tožijo nad svojo usodo ob
pijači, povprečneži imajo družino in službo, najnižji sloj pa so brezdomci in cigani na ulici ter
prostitutke. Domače in zato neprevetreno okolje je z namenom poudariti njegovo zatohlost,
nesproščenost in neprivlačnost, sopostavljeno s tujimi in eksotičnimi kraji:
Vybral som z vrecka pokrkvanú pohľadnicu. Leptokaria. Slnko, pláže! Polonahí turisti! Grécko!
Piesok a melóny! Metaxa! Na spustnutom, smradľavom ipeľskom brehu mi vlhnú tenisky,
nasiaknuté nocou. Sme v Strednej Európe.140 (L: 161)

Junak zgodbe Financial times, ki nastopa z avtorjevim imenom, se v vlaku ob uspešnem
poslovnežu, ki bere angleški časopis, počuti majhnega, nepotrebnega, neuspešnega in
obrobnega, kot je tudi njegovo pisanje:
Ty, Vladmír, ty píšeš takú »menšinovú« literatúru. Takže menšinovú literatúru. Menšinová
literatúra, to je to, čo som dokázal. Ten, čo sa zmohol na menšinovú literatúru, tu teraz civie na

140

»Iz žepa sem potegnil zmečkano razglednico. Leptokaria. Sonce, plaže! Na pol goli turisti! Grčija! Mivka in
melone! Metaksa! Na zapuščenem in smrdljivem bregu reke Ipelj vlažne superge vsrkavajo noč. Smo v srednji
Evropi« (D: 51). Tu Srednja Evropa nima več niti politične niti družbene konotacije, pač pa jo lahko razumemo
kot cinično oznako obrobnosti ali celo neprivlačnosti tega prostora. Izstopajoči motivi, povezani z vodo (dež,
megla, breg, reka, vlažnost in utopitev) so čisto nasprotje tople in prijetne plaže v Grčiji.
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elegána s novinami, ktoré otvárajú brány do veľkého sveta, ak sa im, novinám, správne
rozumie. 141 (G: 32)

V nasprotju s pričakovanji – Ballova proza namreč velja za izrazito medbesedilno in hermetično zaprto – je pri omenjenih zgodbah opazna tudi refleksija družbenopolitične situacije na
lokalni ravni obmejnega malega mesta.142 V njih prepoznamo »prepričljivo in avtentično
upodobljene drobne žanrske slike, situacije iz vsakdanjega življenja« slovaških mest (Rédey
2007: 120). Izpostaviti velja naslednje teme: brezposelnost, nesprejemanje tujcev in drugačnosti, ponavljajoč lik prevarantskega župana majhnega mesta in novodobni povzpetniki.
Tudi sicer dogajalne prostore zaznamuje izpraznjenost, osamljenost, odtujenost. Od zunanjih
javnih prostorov so prepoznavna naslednja: smetišče, gostilna, recepcija hotela, stanovanjski
blok, dvigalo, urad s sodelavci in psihiatrična bolnišnica. Tu se subjekt počuti neprijetno,
ogroženo in ponižano od soljudi. Poudarjena pa ni anonimnost in občutek odtujenosti, temveč
patološki strah pred ljudmi in zunanjim svetom. Z ožanjem in posledičnim zapiranjem
prostorov raste subjektova samopodoba; občutek varnosti, samote mu ponuja hiša brez
pohištva, lastna soba, še bolj pa naslonjač, v katerega je pogreznjen, preproga, na kateri sedi s
svojo žensko, ali postelja, kjer se (z izjemo redkih primerov) samo premišljuje in
razglablja.143
S temi prostori se opazno povezuje tudi pogost motiv mrčesa. Lahko ga interpretiramo kot
ponazoritev in stopnjevanje anonimnega mestnega okolja ali družbe sploh, kjer je množičnost
in kolektivnost nastopa pred posameznikom. Mrčes (v besedilih se pojavljajo hrošči, pajki,
mravlje, ose) vzbuja gnus in se asociativno povezuje z neprivlačnostjo, ki se lahko stopnjuje v
fobijo, strah in ogroženost. Vse to so definicijske lastnosti subjektovega dojemanja sveta. Do
mrčesa pa, kot bo razvidno v nadaljevanju, subjekt ne občuti gnusa, pač pa je ravnodušen ali
celo sočuten. Mrčes znotraj zgodb nima konstruktivne vloge, pojavlja se kot stopnjevanje

141

»Ti, Vladimir, ti pišeš tako 'manjšinsko' literaturo. Torej manjšinsko literaturo. Manjšinska literatura je to, kar
zmorem. Ta, ki je sposoben samo manjšinske literature, zdaj tukaj zija v elegana s časopisom, ki odpira vrata v
veliki svet, če ga, časopis, dobro razumemo« (D: 66).
142
Zanimivo, da je bil ta vidik interpretacije Ballove proze popolnoma zapostavljen, nanj je opozoril samo
Zoltán Rédey (2007: 122), ki v svoji monografiji interpretira sodobno slovaško prozo s perspektive »kulturnocivilizacijskih sprememb« zadnjih petnajstih let. V splošnem ugotavlja, da se tako v romanih, novelah kot
kratkih zgodbah družbena refleksija kaže predvsem »posredno, torej ne programsko in kompleksno« (35). Več o
tem glej poglavje 3.2.
143
Fascinacija z zaprtimi prostori bo v nadaljevanju povezana tudi z motivom človeškega telesa kot ogrodja
(okostja) ali zaprte posode.
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nelagodnega vzdušja. To so živa bitja, ki se jih ne dotikamo, ljubkujemo, ampak samo
opazujemo. Z nami živijo, mi pa jih zapiramo v različne škatlice, kletke, terarije.
Stanislava Chrobáková (2005: 188) pa poleg mrčesa kot mrgoleče gmote, ki spominja na
družbeno množico in zato pomeni grožnjo, izpostavi še drugo funkcijo. »Ballovega junaka
fascinira vitalnost mrčesnih bitij, ker predstavljajo /.../ ne samo ogrožanje ali smrt, ampak tudi
vztrajnost, kroženje življenjskih snovi, preživetje.« Obe perspektivi, tako ogroženost kot
občudovanje, se v junaku združujeta ob vprašanju notranje identitete ter njegovega socialnega
položaja. Večpomenskost mrčesa je poglobljena še s preseganjem ustaljenih semantičnih
podob (hrošči so lahko ljubki, metulji nekaj najbolj odvratnega). Stalnica, ki združuje vse te
pomene mrčesa, pa je njihovo neprestano gibanje, trepetanje in neskončna reproduktivnost.
V Afrike vedci objavili nesmrteľného chrobáka. Pomleli ho na kašu a zo všetkých čiastočiek tej
kaše v okamihu povstali nové chrobáky, presne také, ako bol pôvodný ... Nové chrobáky žili
vlastným životom, ale tá čiastočka, tá z pôvodného živočícha, žije okrem života nového
chrobáka aj životom toho starého tvora, jeho nekonečnou, nezničiteľlnou vitalitou, žije akýmsi
metaživotom. /.../ Tak povedz, kde je tu nádej na únik?!144 (L: 115)

Ciklična struktura nenehnega vračanja pomeni obenem neprisotnost konca in posledično
nezmožnost izstopa. Ravno slednjega se Ballov subjekt zaveda in ga doživlja kot tragično in
zavezujoče.
3.4.2.2
Ballove zgodbe povezuje tip subjekta, ki ima dominantno vlogo v vsaki posamezni pripovedi,
obenem pa predstavlja interpretacijsko izhodišče, saj se nanj vežejo naslednje teme: družba,
telesnost, erotika, pisanje (jezik kot bivanjska določnica človeka). K temu prispeva tudi
prvoosebni ali personalni pripovedovalec. Ker lahko govorimo o enotni ali celo ponavljajoči
se avtorjevi poetiki v obeh obravnavanih zbirkah (pa tudi kasnejših), ostaja tudi subjekt
nespremenjen in ga smemo obravnavati sintetično.

144

»V Afriki so znanstveniki odkrili nesmrtnega hrošča. Zmleli so ga v kašo in iz vseh delčkov te kaše so se v
trenutku izlegli novi hrošči, natančno takšni, kot je bil tisti prvotni ... Novi hrošči so živeli svoje življenje, vendar
tisti delček, tisti iz prvotnega bitjeca živi poleg življenja novega hrošča še življenje starega stvora, njegovo
neskončno, neuničljivo vitalnosti, živi nekakšno metaživljenje. /.../ Povej torej, kje je tu upanje za pobeg?«
(D: 31)
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Imena likov so lahko zakodirana, kot na primer K. ali D. (začetnica izmišljenega imena),
večinoma pa so inovativno izpeljana iz občih imen in poudarjajo neko zunanjo lastnost,
najpogosteje telesno hibo ali pa značaj osebe: Combáľ (Bingeljc – majhen, z bingljajočimi
nogami), Lagan (Barabin – izpeljanka iz baraba ali majhen nepridiprav), Atlet (ironično
poimenovanje nemotoričnega junaka), Perverzné osamelý (uživa v osamljenosti), Verbalný
masturbator (tisti, ki neprestano premleva iste misli). Simptomatično je tudi ime Ajn, ki
verjetno pomeni eden (fonetični zapis nemškega števnika). Tudi stranski literarni liki pogosto
nimajo lastnih imen, izražajo torej kolektivno pripadnost oziroma nasprotje subjekta: Lovka
(ženska, ki ogroža moškega), »ljuba ljuba, saj veš katera« (ljubica), elegan (eleganten moški,
ki živi urejeno življenje), polciganka, sosed, otrok. Nekatera poimenovanja literarnih likov so
izpeljave iz prepoznavnega literarnega sveta (gospa Bovarjeva, Lilita) ali pa iz slovaškega
kulturnega življenja (Birčak, Litvak, Rankov, Macsovszky).145
Ballov subjekt lahko rekonstruiramo s pomočjo vseskozi prisotne samorefleksije subjekta ter
z vidika »tistih drugih«, torej množice. Ta dva pogleda pa združuje nespremenjena
perspektiva prvoosebnega ali personalnega pripovedovalca, ki »ima v rokah vse vajeti
naracije, zato v ospredje vstopa njegov deformiran svet, svet drugih pa je marginaliziran«
(Krčméryová 2001: 421). Telesno neprivlačnega in socialno neuspešnega junaka določajo
stanja in občutja, kot so osamljenost, strah, odtujenost, občutek nepomembnosti, tesnoba,
nesamozavestna drža in dolgočasje. To je intelektualec, navadno uradnik ali pisatelj, ki
prebira filozofske razprave in sodobno literaturo in večino časa preživi v svojem stanovanju.
V ta njegov izoliran prostor vdirajo posamezniki in to v njem sproža paranojo, ogroženost,
strah pred drugimi, občutek manjvrednosti.
V zgodbi Lagan takšnega junaka obišče njemu nedosegljiva prijateljica, ki ima zdaj novega
partnerja. Z njo oziroma bolje rečeno v njeni prisotnosti razpravlja o sebi kot žrtvi nesrečne
ljubezni in svoji iztirjenosti ali kar norosti. Zgodba Infekcia govori o junaku, ki živi sam
v domači hiši in postopoma začne čutiti, da je vse okrog njega okuženo. Zato sčasoma
izprazni hišo, odstrani vse pohištvo, omet, stene, na koncu celo hišo in temelje ter odide sam
brez vsega v svet. V zgodbi Dvojice si subjekt domišlja, da je vstopil v sosednje stanovanje in
preživel noč s sosedo, vendar se izkaže, da je bil to privid. Rahločutna zgodba o pripove-

145

Podrobneje o tem Krčméryová (2001: 414).
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dovanju zgodbe o ljubezni je pripoved neuravnovešenega D., ki se po neuspešni ljubezenski
aferi, polni fantastičnih prizorov, znajde v psihiatrični bolnišnici.
Subjekt fizično zaznamuje telesna neprivlačnost (majhen, debelušen, s preveliko glavo),
lenoba, pitje alkohola, nemotoričnost ali celo telesna pohabljenost. Njegovo nasprotje so liki
športnika, postavnega in bogatega ljubimca ali urejenega poslovneža. Odnos subjekta do
svojega telesa je na eni strani travmatiziran, po drugi uživaški, največkrat pa gre za »odtujeno
telo, distanciran objekt od samega sebe, ki vstopa v odnos s svetom preko spolne združitve«
(ibid.). Obsedenost s spolnostjo, o kateri se pri Balli več govori in manj uresničuje, je
upodobljena kot edini možni način komunikacije z zunanjim svetom. Spolne združitve pa
subjekt ne doživlja kot užitek, strast ali potešitev, temveč kot stopnjevanje individualne
izpraznjenosti, saj zanj pomeni le nadomeščanje, zapolnitev čustvene otopelosti, osamljenosti
ali celo maščevanje z namenom povzročiti bolečino:
Ona svoju neveru predo mnou a pred vlastným svedomím ospravedlní tým, že ju manžel
sklamal, že sa po svadbe zmenil a navyše ju už určite neraz podviedol /.../Tejto argumentácii
nerozumiem. Napokon, je potrebná, aby sa aj mladá žena mohla uvoľnene venovať aktu. A tak
si len robím svoje. Ale vášeň v tom nie je, skôr iba radosť z konaného zla, z rozvratu.146
(L: 101)

Na ravni motivov je najbolj izrazito opisovanje destrukcije, razpada ali deformacije telesa.
Gre za fiziološko telo, na primer kosti, meso, ženske okončine v hladilniku, ženska figura iz
umetne mase, ranjena in otopela rama, razpočeno telo, krvava rana, otrok z gromozansko
glavo, nosečnost dveh žensk, ki rodita vsaka pol otroka, ipd. Vsi ti motivi so fantastični in
imajo groteskno podobo:
Potom obe pocítili bolesti, ale boli to akési zvláštne bolesti. /.../ Každá z nich sa pozerala, čo
porodila: prvá hlávku a trup batoľaťa, druhá bedrá s nožičkami. V neustávajúcom šume
motylích krídiel sa obe polovice spojili do jediného útleho tela a izbou sa rozľahol hlasitý plač.
Postavička s čerstvou jazvou po obvode pása sa mala čulo k svetu.147 (G: 112)

146

»Ona svojo nezvestobo opravičuje pred mano in svojo vestjo z dejstvom, da jo je mož razočaral, da se je po
poroki spremenil in jo poleg vsega še zagotovo večkrat prevaral. /.../ Te argumentacije ne razumem. Kaj potem,
zakaj pa ne bi še mlada ženska lepo sproščeno uživala v aktu. In tako opravim svoje. Vendar tukaj ni strasti,
mogoče bolj veselje, da povzročam zlo, razpad.«
147
»Potem sta obe začutili bolečino, ampak to je bila neka posebna bolečina. /…/ Vsaka od njiju je pogledala,
kaj je rodila: prva glavo in trup novorojenčka, druga medenico in nožice. V nenehnem šelestenju metuljevih krill
sta se obe polovici združili v eno drobceno telo in po sobi se je razlegel glasen jok. Telesce z brazgotino na pasu
je veselo privekalo na svet.«
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Tako intenzivno in raznovrstno uporabljena tema telesnosti posredno potiska v ozadje
notranje doživljanje in čustveno življenje predvsem drugih literarnih oseb. Sam subjekt se
zaveda nedostopnosti ali bolje neopisljivosti svojih duševnih stanj, vendar zanj niso tabu.
Skozi vse zgodbe namreč opazuje, analizira in komentira samega sebe: govori o gnusu,
hudobnosti, mržnji, strahu pred neuspehom, nezaupanju, negotovosti, razočaranju, ne
nazadnje pa tudi o hrepenenju po intimni ljubezni, o potlačenih čustvih, travmah iz preteklosti
in slabi samopobodi. Obenem ves čas nosi masko hladnega, nedostopnega, brezčutnega in
samozavestnega človeka.
Osrednji konflikt predstavlja subjektov vstop v svet drugih. Sam namreč dvomi v možnost
uspešnosti delovanja medsebojnih odnosov. Zavestno zavrača in razkraja vsakršen odnos, v
katerega vstopa, zato ga okolica označi za neprilagojenega iztirjenca, tako pa se počuti tudi
sam. Njegov največji neuspeh so odnosi z ženskami, nekoč v preteklosti pa kot spomin
obstaja dober, srečen odnos, ki je bil prekinjen. Žena ga prizadene z odhodom, torej z
dejanjem, medtem ko jo je sam sposoben prizadeti zgolj besedno: »Premýšľal, akým
idiotským slovným útokom by žene ihned’ ubližíl. Aby ani ona nebola o nič ukratená. A aby
vedela. aký správne kruty a bezcitný dokáže byť. Lagan!«148 (G: 38)
Najbolj zavrača ustaljene družbene norme in predpisane vloge. Banalnost vsakdana poskuša
preseči z izstopom iz »vrtiljaka življenja«, z vztrajanjem pri svoji individualni osebnosti,
neprilagodljivosti, četudi za ceno norosti.
/J/a som bol nevyrovaný a dávno, dávno vykoľajený, a vrátiť sa do koľaji, nech sú to akokoľvek
dostupné, bežné, vychodené chodničky, po ktorých sa bez ťažkosti uberajú občania z jednej
prázdnoty do druhej, som sa už nedokázal alebo som sa nechcel vrátiť, lebo som vedel, že
potom tomu chyba extáza, extáza skutočnej obludnej osamelosti a individuálnosti /.../ Čo ma po
vašom kolobehu, po vašich schémach /.../ čo ma po vašich rodinách, čo ma po vašich predkoch
a vašich potomkoch, kam to vlastne posúvate to svoje bytie, do budúcnosti?149 (G: 42–44)
148

»Premišljeval je, s kakšnim idiotskim besednim napadom bi žensko takoj prizadel, da tudi ona ne bi bila za
nič prikrajšana. Da bi vedela, kako zares krut in neusmiljen zna biti. Barabin!« (D: 72)
149
»/J/az sem bil neuravnovešen in dolgo dolgo tega vržen iz tira, vrniti se nazaj na tir, pa naj bodo to kakorkoli
dostopne, vsakdanje, shojene stezice, po katerih brez težav hodijo državljani iz ene praznine v drugo, pa nisem
več znal, ali pa se nisem hotel vrniti, ker sem vedel, da temu potem manjka ekstaza, ekstaza resnične grozljive
osamljenosti in individualnosti, ekstaza /.../ kaj me brigajo vaši vsakdani, vaše ustaljene sheme /.../ kaj me
brigajo vaše družine, kaj me brigajo vaši predniki in potomci, kam torej potiskate svojo eksistenco, v
prihodnost?« (D: 79)
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Problem vzpostavljanja odnosov je posebej izpostavljen tudi pri medgeneracijskem sobivanju.
Starši in otroci so vedno poimenovani neosebno, obče: starš namesto oče ali mati, mladenič
ali froc namesto sin. Odvzeta jim je torej individualnost, zato jim ostaja samo stereotipna
družbena vloga. Subjektova nemoč sočutja ali vživljanja, razumevanja drugih in drugačnih
meji na bolezensko stanje. Motiv starševstva je povezan z »duševno impotenco«, torej
čustveno nepripravljenostjo ali celo nedosegljivostjo imeti otroka. Tako lahko razumemo tudi
protagonistovo izjavo »raz aj ja spôsobim dieťa«150 (L 156). Motivacija za ravnodušnost in
otopelost v odnosu do otrok je na več mestih izpostavljena travmatičnost lastnega otroštva. To
se kaže na primer preko grotesktnega motiva omrtvičenega ramena (oče ga kot otroka rani s
sekiro) ali pa preko spomina na posmehovanje drugih otrok: »telo sa zachvievalo priduseným
chichotom, paradoxne fistulovým, odporným a až detsky krutým, také smiechy, také chichoty
počuť na pieskoviskách.151 (G 41). Travmatično otroštvo je torej eden od prvih porazov, ki jih
doživlja subjekt.
Subjektov vstop v svet drugih se torej kaže kot nerazrešljiv. Od nikogar, najsi bo to ženska ali
drugi (ponavadi uspešni) moški, konkurent, soseda, otrok ali starš, ne pričakuje ničesar,
obenem pa tudi sam ni pripravljen nikomur dajati ničesar. Njegova ponavljajoča, konstantna
drža, da »nevaha, ked treba zmeškat priležitost na neuspech«152 (G: 23), pomeni torej
zavestno vztrajanje v vlogi poraženca.
Izrazita je neodkritost subjekta, ki se ves čas pretvarja, nosi masko in nam ne pusti blizu; to ni
avtentična, ampak zavestno zadržana drža. Ker mu za nič ni mar, ni sočuten niti do sebe niti
do okolice. S starejšimi in otroki ne zna vzpostaviti pristnega stika, vendar se ravno na tem
mestu zave svojega pretvarjanja:
Používal som citáty, celé úryvky z diel velikánov, povedal dieťaťu, lebo k deťom sa nevedel znížiť,
nevedel bľabotať v ich hermetickom jazyku, dieťa teda pohladkal po tvári, ale ruka sa mu chvela od
potlačovanej zlosti, rozochvievala ho vlastná neúprimnosť, neúprimnosť toho naoko nežného gesta.
Nič nebolo moje, hrdil som sa cudzím oným, povedal.153 (G: 69)
150

»Enkrat bom tudi jaz povzročil otroka.« (D: 46, poud. Š. S. Š.)
»Telo se mu je zatreslo od pritajenega hihitanja, paradoksno falzetnega, ostudnega, celo otroško hudobnega,
takšen smeh, takšno hihitanje je slišati na peskovnikih.« (D: 77)
152
»/N/e okleva, kadar je treba zapraviti priložnost« (D: 108)
153
»Uporabljal sem citate, cele odlomke iz del velikanov, je rekel otroku, ker se ni znal približati otrokom, ni
znal blebetati v njihovem hermetičnem jeziku, otroka je torej pobožal po obrazu, roka pa se mu je tresla od
151
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Navidezna paradoksalnost prizora izhaja iz nasprotij otroško blebetanje – hermetični jezik,
božanje po licu – potlačena jeza, hinavstvo – nežnost, videz – resnica. Prizor učinkuje
komično, saj se otroka vendar ne nagovarja z refleksijo lastnega pisanja. Otrok in otroška
perspektiva, ki je pristna, avtentična in nezlagana, končno omogoča junakovo samospoznanje
o svoji drži. Izraža ne samo subjektovo masko kot temeljno pozicijo zavestne nedostopnosti,
temveč govori o dvomu v avtentično pisanje.
Da literatura tematizira pisanje, preko lika pisatelja, komentiranja ustvarjalnega postopka ali
drugačnega opozarjanja na fiktivnost oz. naravo konstruiranega sveta, je znano. Tolikšnja
mera refleksije pisanja, kot jo najdemo v Ballovih zgodbah, pa vzbuja vtis širšega pomena te
teme za razumevanje Ballovega subjekta. Posebej izpostavljena je junakova posebna zavezanost jeziku (na primer poimenovanje verbalni masturbator, lik pisatelja, pisanje kot način
bivanja) in hkrati globok dvom v izrazno moč jezika, ko junak v monologih in dialogih
razglablja o nenatančnosti izražanja ter o plehki, prevzeti vsakdanji govorici kot posplošenem,
nepristnem izrazu posameznika. Poleg junakovega zavedanja omejenosti jezikovnega
izražanja je neposreden odgovor na to zatekanje k molku: prizori so tako polni dolgih pavz,
zamolkov, neizrečenih besed, dialogi se razvijajo v neskončne notranje monologe.
Vzporedno z destrukcijo komunikacije in jezika se odvija razpad telesnosti kot temeljne
fizične celote ter razpad zgodbe kot mentalne logične in časovne urejenosti ali smisla. Ker se
protagonistu svet kaže kot nedojemljiv, poln paradoksov, necelovit, temveč fragmentaren, bi
bila zgodbenost samo še ena v vrsti iluzij:
Načo mi kladie otázky? Ja neviem odpovedať, vysvetľovať, všetko mi je záhadou. Čo chce
počuť? Príbeh? Viem povedať farby, dážd‘, teplo, svetlo alebo chlad, strach, nejáke takéto
pojmy, ale príbeh? /... / Príbeh, ktorý nie je nemožný, je nepotrebný, lebo je triviálny: o tom, čo
bolo, čo je a bude.154 (L: 158)

Z vseskozi prisotno zavestjo človeške omejenosti in minljivosti sovpadajo ponavljajoča in
nespremenljiva razpoloženja, kot so bivanjska tesnoba, praznina, osamljenost. Pričajo o

potlačene jeze, razburjalo ga je lastno hinavstvo, hinavstvo te na videz nežne geste. Nič ni bilo moje, ponašal
sem se s tujim, je rekel.« (D: 85)
154
»Zakaj mi postavlja vprašanja? Jaz ne znam odgovarjati, razlagati, zame je vse uganka. Kaj hoče slišati?
Zgodbo? Znam povedati barve, dež, toploto, svetlobo ali hlad, strah, take podobne pojme, ampak zgodbo? /.../
Zgodba, ki ni nemogoča, je nepotrebna, ker je trivialna: o tem, kar je bilo, kar je in kar bo.« (D: 49)
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neizprosni drži subjekta in odprtosti univerzalnih vprašanj človeške eksistence, za katerimi je
še vedno čutiti hrepenenje (prihodnost), spomin (preteklost) in užitek (sedanjost).

3.4.3 Jana Juráňová

Z vidika medbesedilnega navezovanja, vprašanja družbenih vlog in preseganja tabujev ter
problematike ženskega subjekta je za relevanten prikaz slovaške proze v devetdesetih letih
nepogrešljiva novela Utrpenie starého kocúra (2000) avtorice Jane Juráňove. Zanima nas
predvsem način preigravanja z obstoječimi besedili in tematizacija telesnosti, erotike,
samopodobe subjekta, torej tiste značilnosti, ki so bile izpostavljene tudi pri interpretaciji proz
Janija Virka in Vladimirja Balle.
Jana Juráňová (1957) je prozaistka, dramatičarka, avtorica mladinske literature, publicistka in
urednica pri založbi Aspekt, ki se v devetdesetih letih intenzivno posveča izdajanju leposlovja
in strokovne literature s področja ženskih študij. V devetdesetih letih je izdala zbirki kratkih
proz Zverinec (Zverinjak, 1993) in Siete (Mreže, 1996) ter novelo Utrpenie starého kocúra
(Trpljenje starega mačka, 2000) s podnaslovom mor(t)alitka.155 Prav v tej noveli lahko
prepoznamo avtoričino novo poetiko, in sicer persiflažno obdelavo literarnih besedil iz
slovaškega kanona. Podobno velja tudi za dramo Misky strieborné, nádoby výborné (Srebrne
posodice, krasne skledice, 2005),156 v kateri obravnava osebno življenje žena slovaških
romantičnih pesnikov, in roman Žila som s Hviezdoslavom (Živela sem s Hviezdoslavom,
2008), v katerem v obliki fiktivnih spominov spoznavamo ozadje slovaškega pesnika
P. O. Hviezdoslava skozi oči njegove žene. Na ta način »razgalja napačno, zgrešeno kulturno
podobo, ki deformira odnos ljudi do zgodovine svoje države« (Grusková 2005: 1).157 Poleg
pisanja se Juráňová posveča tudi prevajanju leposlovja in feministične literature.
Znotraj nazorske in poetološke diferenciacije literature v devetdesetih letih predstavlja enega
od fenomenov t. i. žensko pisanje. Od slovaških avtorjev je prav Juráňová tista, katere
literatura je najpogosteje povezana z oznako »feministična literatura« ali »ženska besedila
155

Utrpenie starého kocúra – USK.
Besedilo je bilo napisano za uprizoritev leta 1997 (Trnava), v knjižni izdaji je izšlo leta 2005.
157
Na podoben način se z rekonstrukcijo ženske izkušnje bivanja ukvarja Alta Vašová, ki v noveli S Boženou
(Osudia, 1995) obravnava češko pisateljico Boženo Nemcovo. Čeprav gre žanrsko za drugačno obdelavo, bi
lahko našli kar nekaj skupnih točk.
156
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s feminističnim miselnim ozadjem«. Stanislava Chrobáková (1999: 13) pri tej avtorici
izpostavlja, da je njena feministična aktivnost v njeni literaturi »zelo opazna, vendar ni
neutemeljena ali estetsko neobvladljiva«. Sicer pa je obravnava njenih prvih dveh zbirk
(Eleonóra Krčméryová, Dana Kršáková, Zoltán Rédey) precej enotna, očitajo ji programskost,
veliko mero družbenega angažmaja, neposrednost podajanja feminističnih teorij in posledično
neavtentičnost ter izgubo individualne pripovedi. Novela Utrpenie starého kocúra je doživela
precejšen odmev med kritiki in javnostjo.158 Danes so najbolj obravnavana in priznana tista
njena dela, ki s »ponovnim pisanjem« (rewritting) oživljajo in na novo interpretirajo slovaško
literarno tradicijo.
3.4.3.1
Novela Utrpenie starého kocúra govori o mladi ženski Zuzani, ki je od pasu navdol hroma. V
parku sanatorija jo sredi belega dne posili neznan moški. Njeno ponižanje stopnjujejo
policijsko zaslišanje in novinarski prispevki, ki izpostavljajo, da pri tem ni čutila ničesar.
Posiljevalec, ki ga je Zuzana identificirala, ostane na prostosti. Na podlagi časopisne novice
napiše o tem dogodku priznani pisatelj Viliam kratko zgodbo, v kateri ravno tako napiše, da
hromo dekle, ki je bilo posiljeno, pri tem ni čutilo ničesar. Ko Zuzana prebere to zgodbo, se
ne maščuje posiljevalcu ali novinarki, pač pa pisatelju; tega ugrabi in nekaj tednov drži
priprtega v kleti. V tem času je Viliam tudi uradno razglašen za pogrešanega in mrtvega, zdaj
časopisi pišejo neresnice o njem. Zuzana ga shiranega izpusti in Viliam se vrne, o tem
dogodku pa nikomur ne pove ničesar. Zgodbo o nepojasnjenem Viliamovem izginotju
pripoveduje tretjeosebni pripovedovalec, spremljamo jo skozi perspektive osrednjih oseb, ki
se izmenjujejo. Prva perspektiva je Petrova (urednik literarnega časopisa in dobri Viliamov
kolega), druga je Beatina (Petrova žena in Viliamova ljubimka) ter perspektivi Viliama in
Zuzane.
Osrednja tema novele, posilstvo mladega hromega dekleta, ima v slovaškem kontekstu očitno
medbesedilno povezavo z zgodbo P. Vilikovskega Eskalacia citu I (1989). V tej kratki zgodbi
spremljamo zapeljevanje in posilstvo hrome šestnajstletnice v zdraviliškem parku. Dekle se
sicer poskuša braniti, vendar je moški močnejši. Ko se dekle na vozičku vrne iz parka,
158

Nekateri kritiki so to novelo razumeli kot provokativno avtorsko držo, saj naj bi Juráňová »pohujšala« izvirno
besedilo Pavla Vilikovskega, iz katerega izhaja. Zato so nekateri kritiki novelo Utrpenie starého kocúra zavrnili
kot tendenčno.
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naznani negovalki, da je bila posiljena in pri tem ni ničesar čutila. Kratka zgodba sopostavlja
motiv telesa kot samoidentifikcije, nemoči, erotičnega poželenja in na drugi strani hrepenenje
po ljubezni in iskanje bližnjega. Problematizirana je tabu tema spolnega nasilja in telesne
prizadetosti. Posebej izpostavljeno pa je dekletovo notranje doživljanje in telesno čutenje oz.
brezčutnost. Vilikovský zaključi kratko zgodbo s citatom časopisnega izrezka iz črne kronike,
ki poroča o dogodku posiljenega hromega dekleta v parku.
Če Vilikovský vzame snov iz dnevnega časopisa (citat iz črne kronike) in ga pretvori v
fiktivni svet, Juráňová izkoristi že obstoječe literarno besedilo za ozadje in na njegovi podlagi
podaja žensko perspektivo pripovedi in poglablja moralno vprašanje krivde in maščevanja.
Avtoričina igra s tvorbo fiktivnih svetov je prav tako večplastna. V pričujoči noveli urednik
črne kronike poroča pisatelju Viliamu o vznemirljivih dogodkih iz resničnega sveta, iz teh pa
pisatelj izbira snov za svoje zgodbe in kot moto citira časopisne izrezke. Zuzana, znotraj
literarnega besedila resnična žrtev nasilja, se ne odloči, da se bo maščevala posiljevalcu,
novinarki ali uredniku, pač pa pisatelju. V literarnem tekstu je namreč zanjo:
niečo, čo si nechce pamätať, aj preto, že je to zaznamenané v knihe. Dostupné pre všetkých.
Autor, ako si Zuzana zistila, sa dostal do učebníc. Zuzana so svojím ponižením sa stala súčasťou
národného duchovného majetku. Cudzie narábanie s jej telom bez jej vôle a možnosti brániť sa
je navždy zaznamenané v knihe.159 (USK: 67, poud. Š. S. Š.)

Poleg razvidnega ironičnega tona do »posvečene« družbene vloge književnosti, lahko
prepoznamo zavestno sopostavljanje in izenačevanje vseh možnih fiktivnih svetov: posilstvo
Zuzane v parku, njeno doživljanje posilstva kot filmskega prizora, interpretacija novinarjev in
urednikov ter ne nazadnje pisateljeva predelava. Literarno besedilo, tj. neizbrisljivo zapisana
osebna travma, dostopna širši javnosti, je za glavno junakinjo ravno tako resnično in
travmatično kot njena doživeta izkušnja. Če torej ni sposobna »prebaviti in izločiti« (59)
spomina na ta dogodek, je ponovno »tuje ravnanje z njenim telesom« (torej Viliamovo pisanje
o njenem telesnem čutenju), poglabljanje neizbrisljivega spomina.
3.4.3.2

159

»/N/ekaj, česar se ne želi spominjati tudi zato, ker je to zabeleženo v knjigi. Dostopno vsem. Avtor, kot je
izvedela Zuzana, je prišel v šolska berila. Zuzana je s svojim ponižanjem postala del nacionalne duhovne
lastnine. Tuje ravnanje z njenim telesom brez njene volje in možnosti, da bi se branila, je za vedno zabeleženo v
knjigi.«
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V noveli so tako moški kot ženski liki prikazani iz različnih perspektiv, prevladujoča pa je
perspektiva osrednje junakinje Zuzane. Beata je prevajalka srednjih let, ki je v preteklosti
imela več moških, potem pa se je pragmatično odločila za poroko s Petrom. Dneve preživlja v
samoti doma, rada ima male užitke, predvsem pa mir. Viliam je njen ljubimec in predstavlja
zanjo uresničitev neuresničenih želja. Intenzivno se zaveda svojega telesa, je odprta in
sposobna govoriti o svojih telesnih potrebah in poželenju. Všeč so ji moški, ki se zanimajo za
njeno delo in jo jemljejo kot njim enakovredno. Z možem imata povprečen odnos, živita v
vsakodnevni rutini drug mimo drugega in komunicirata samo površno.
Triindvajsetletna Zuzana je v otroštvu doživela nesrečo, zato je hroma od pasu navzdol.
Spoprime se z novim načinom življenja na vozičku, zdravi se v zdravilišču in veliko bere.160
Samozavestno sprejema svojo drugačnost in je kritična do tega, da množica zasmehuje
nemočne. Ker množica kakorkoli zaznamovanih ljudi ne sprejema kot sebi enakovrednih, do
njih kaže neko lažno sočutje:
Boli k nej slušní, ale cítila, že si myslia, že nie je úplná žena a že sa jej nič také strašné nestalo.
Znásilniť možno len ženu. Ženskú ženu. Úplnú ženu. A aj to je otázne. /.../ Policajti sa
neuškŕňali, ale Zuzana tušila, čo si vtedy mysleli. Chudera, aspoň raz v živote to zažila.161
(USK: 57)

Ko se s stradanjem in priporom maščuje pisatelju, ki je njeno zgodbo objavil v knjigi, se
izkaže kot zapeljiva in odločna. Najbolj uživa v tem, da zdaj o pogrešanem, navidez mrtvem
pisatelju v črni kroniki pišejo neresnice.
Peter je povprečen urejen moški, ki dela v uredništvu kulturnega časopisa in se giblje v
kulturnih krogih in predava na univerzi. Uživa v svojih poklicnih vlogah, predvsem kot
nadrejeni urednik, tudi v družini zastopa tistega, ki služi denar. Veliko mu pomeni družbeni
ugled.
Viliam je priznani pisatelj, poročen, poleg tega ima še vrsto drugih žensk. Je duhovit in
priljubljen v družbi, sicer pa igra vlogo samotarja in posebneža. Po ugrabitvi preživi v zelo
160

Predvsem bere ljubezenske romane, poskusi tudi z branjem sodobnih slovaških avtorjev, vendar je ti ne
prepričajo.
161
»Prijazni so bili z njo, vseeno je čutila, da si mislijo, da ni popolna ženska in da se ji zgodilo nič groznega.
Posiliti je mogoče samo žensko. Žensko žensko. Popolno žensko. Pa tudi to je vprašanje. /.../ Policista se nista
posmehovala, ampak Zuzana je kar vedela, kaj si mislita. Revica, vsaj enkrat v življenju je to doživela.«
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skromnih razmerah v kotlovnici nekaj tednov v samoti in komaj kaj spregovori z Zuzano.
Sprejema svojo usodo, vendar se odloči o tem ponižanju molčati.
Tako kot v ostalih avtoričinih delih lahko tudi v noveli Utrpenie starého kocúra zaznamo
razmeroma eksplicitno izraženo težnjo po prevrednotenju stereotipov družbenih spolov. Ta
angažiranost se uresničuje tako subtilno kot neposredno: z izpostavljeno temo telesnosti,
tabuiziranega spolnega nasilja in telesne invalidnosti, z uporabo tretjeosebnega pripovedovalca (torej ne osebno, ampak skozi različne perspektive, predvsem ženske), s pogosto črnobelo karakterizacijo moških likov, z dominantno vlogo dveh prodornih ženskih likov in ne
nazadnje s hiperbolizacijo obstoječih družbenih norm, ki učinkuje ironično in zasmehovalno.
Pogled na svet obeh osrednjih ženskih likov je na več mestih shematičen, obe utrjujeta
stereotipe o moški seksualnosti, nadvladi, prevladi telesnosti in težnjo po moči. Zuzanina
travma je telesna prizadetost in posilstvo, zato so njen položaj in dejanja motivirani. Beatina
drža je samo teoretična, v vsakdanjem življenju se odloča pragmatično. Obe se identificirata
kot ženski preko telesnosti in nasprotovanja podrejeni vlogi, sta upornici (verbalni ali
dejavni), skušata zadovoljevati svoje potrebe, sta samozavestni, odločeni za spremembe in
pripravljeni se maščevati. Drugi obrobni ženski liki delujejo posmehljivo: tajnica urednika je
ustrežljiva in zanesljiva, vendar nesamostojna, žena moža, ki zahaja v javno hišo, pred družbo
hlini urejeno zakonsko življenje, žena posiljevalcu ponudi lažni alibi. Te ženske torej
izpolnjujejo pričakovanja moških, njihova družbena zavest je omejena.
V primerjavi z Beato in Zuzano so moški liki v noveli površno karakterizirani. Predstavljajo
sheme, ki zastopajo ustaljene družbene vloge (zakonski mož, posiljevalec, ljubimec, pisatelj,
policist) in so jim pripisane moške lastnosti (moč, seksualnost, nadrejenost). Do njih je
zavzeto vrednostno negativno mnenje, to pa se ne kaže v njihovih osebnih odločitvah ali
dejanjih, pač pa so tako označeni že samo zato, ker so moški. Gre torej za posmeh moški
dominantnosti. Opozarjanje na družbeno neenakost spolov pa je izraženo tudi z obravnavo
zapostavljenih skupin v družbi sploh (prostitutke, nune, invalidi). Ti predstavljajo žrtve, ki s
svojimi dejanji zahtevajo pravičnejšo družbo.
Širše gledano so partnerski in zakonski odnosi zaznamovani z nepristnostjo, kjer je varanje
vsakdanja realnost. Moški to počno na primer v bordelih, ženske iščejo nadomestnega
partnerja, ki jih spolno zadovoljuje in je hkrati njihov zaupnik v pogovorih. Urejeno zakonsko
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življenje je samo navidezno, tako moški kot ženske si v družbi (v javnosti, na kulturnih
prireditvah) nadevajo maske in hlinijo ljubezen, zvestobo, urejenost in neproblematičnost:
O koľko príde taká rodina počestného ocina, ktorý si odskočí za erotickými službami. /.../A
potom sa takýto manželíček niekedy vyberie spolu s manželkou do divadla /.../ manželka pri
tejto príležitosti zájde ku kaderníčke a kúpi si v butiku novú blúzku. Spolu zasadnú do hľadiska
a spolu sa smejú na vtipoch o ženách, o mníškach, o prostitútkach, o znásilnení. /.../ Ľudia sa
162

smejú. Muži aj ženy.

(USK: 71)

Še bolj kot navidezno urejeno zakonsko življenje izstopa pavšalni in nekritični pogled ženske
v takih zakonih. Te vztrajajo v vlogi poslušne žene, torej brez svojega mnenja oz. posledično
brez identitete. S pasivnim sprejemanjem ustaljenih družbenih spolnih vlog in svojo naivno
držo so v noveli vredne največjega posmeha.
Povezanost ženske identitete s celovitostjo telesa in pravica žensk govoriti o izkušnji svojega
telesa je v tej noveli izpostavljena s temo posilstva (Krčméryová 2008: 104). Zuzana, ki je
zaznamovana s tem, da ne čuti polovice svojega telesa, je dvakrat izkoriščena. Prvič se je
polasti posiljevalec, nato pa se pisatelj, ki njeno zgodbo ovekoveči. O svojem telesu Zuzana v
monologih veliko razmišlja, intenzivno podoživlja izkušnjo posilstva in analizira svoje
čutenje, tujost svojega telesa, tesno povezanost čutenja z občutji, možnost izstopa iz svojega
telesa. Pri tem je izredno ranljiva in iskrena:
/.../ ten, kto ju vyzliekol z jej tela, oddelil od jej tela /.../ Jej telo bolo v tých chvíľach a ešte dlho
potom od nej oddelené. Ale jej telo bolo aj spolovice bezvládne. /.../ Maséri, masérky, liečitelia,
lekári, ti všetci sa jej dotýkali, a tie dotyky, ktoré pomáhali zabrániť jej telu úplne atrofovať, jej
znovu a znovu pripomínali nezúčastnené znásilnenie, ktoré bolo na jej tele vykonané.163
(USK: 67)
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»Ob kaj vse pride družina spoštovanja vrednega očka, ki se kdaj zateče po erotične usluge. /…/ In potem tak
možiček včasih vzame ženo s sabo v gledališče /.../ žena gre ob tej priložnosti še k frizerju in v butik po novo
bluzico. Skupaj sedita v parterju in se smejeta smešnicam o ženskah, nunah, prostitutkah, posilstvu. /.../ Ljudje se
smejejo. Moški in ženske.«
163
»/T/isti, ki jo je slekel iz njenega telesa, jo ločil od njenega telesa. /.../ Njeno telo je bilo v tistih trenutkih in še
dolgo potem ločeno od nje. Polovice telesa pa tako ni čutila. Maserji, maserke, zdravilci in zdravniki, vsi so se je
dotikali, vendar so jo ti dotiki, ki so služili temu, da njeno telo ne bi popolnoma atrofiralo, vedno znova
opominjali na neprisotno posilstvo, ki je bilo izvršeno na njenem telesu.«
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/.../ o tlaku v útrobách, o zvieravom pocite, o túžbe vyvrátiť čosi, čo nemala v žalúdku, o
mimovoľnom úniku sĺz z oči, za ktorými nebol pocit plaču. Sliny v ústach, ako ked‘ človeka
páli záha.164 (USK: 64)

Sicer je tema telesa prisotna še v motivih erotične združitve, sprejemanja lastnega telesa in
drugačnosti, zakrivanja hromega telesa, poudarka na urejenosti telesa (kot maska družbenega
statusa), strahu pred svojim telesom, predvsem pa nasilja nad telesom drugega za lasten
užitek. Telesnost kot pomemben del posameznikove identitete je problematizirana na
skrajnem primeru: v brezčutnosti, neobčutljivosti hromega telesa. Ta razmeroma pogosta
tema feministične literature (Krčméryová 2008: 104) je tu aktualizirana »s prežetostjo ženske
identitete s celostno podobo telesa in se dotika pravice žensk, da govorijo o izkušnjah svojega
telesa« (ibid.).

164

»Ni bilo govora o pritisku v drobovju, o živalskem občutku, o želji, da bi izločila nekaj, kar sploh ni imela v
želodcu, o nehotenem navalu solz iz oči, za katerimi ni bilo čutiti joka. Slina v ustih, kot takrat, ko te peče
zgaga.«
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3.4.3.3
Ženske junakinje so pri Juráňovi samozavestne, s pozitivno samopodbo in opazujejo
nepravičen oz. neenakopraven svet. Ironičen ton lahko zaznamo v opisu družbe, polne
predsodkov, stereotipov in prevzetih družbenih vlog, apatičnosti do neenakovrednosti obeh
spolov, posmehljiv je odnos do moških, ki so tu zgolj nerazviti in nekaraterizirani liki in
predstavljajo prototipe. Obenem je izpostavljena nepravičnost in nekritičnost družbene mase.
To predstavljajo rumeni tisk, kulturna politika, kolektivnost (na primer v gostilni ali
gledališču). Tudi policija in sodišče nimata vzvodov za pravičnejšo družbo. Zato znotraj
zgodbe resnico in pravico Zuzana najde v osebnem maščevanju tistemu, ki je iz njene
nesrečne usode ustvaril zgodbo o lažnem sočutju.
Jana Juráňová v svojih proznih delih iz devetdesetih let prepleta dva momenta: žensko
perspektivo pripovedi in pogleda na svet ter razumevanje literarnega ustvarjanja kot
intenzivnega medbesedilnega dialoga s sodobno in klasično slovaško literarno tradicijo. V
noveli Utrpenie starého kocúra je sicer izpostavljena ženska obdelava že znanega motiva
hrome posiljene ženske. Najbolj izpostavljena perspektiva je Zuzanina, opozarja namreč na
problematizacijo ogroženih, zapostavljenih družbenih skupin ter kritično vrednoti pretvarjanje, apatijo in prilagajanje. Čutiti je shematični prikaz družbenih spolov, kjer je moški
predstavljen kot nepotešen samec in ženska kot žrtev, ki pa se zna maščevati. Še bolj pa stopa
v ospredje tema telesnosti in spolnosti v povezavi z žensko identiteto.
Avtorico druži s prozo devetdesetih let zdrava in humorna distanca do slovaškega kanona. S
Pišťanekom in Vilikovskim jo povezuje uporaba elementov parodije, persiflaže in drugih
oblik citatnosti. Predvsem pa je vidna refleksija samih postopkov pisanja: v ospredje namreč
vstopa vprašanje avtonomnosti literarnega sveta oziroma prepletanje različnih možnih
fiktivnih svetov znotraj literarnega besedila. Njeni liki se sprašujejo, kje je meja med
realnostjo in fikcijo, realnost doživljajo kot fikcijo, v fikciji pa spet najdejo sebe. Posebna
odlika avtorice je sproščen in odkrit odnos do slovaške družbe in preteklosti ter obravnava
zapostavljenih tem, ki pa jih bolj nakaže kot pa resnično poglablja in detabuizira.
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3.4.4 Pavel Vilikovský

Na poseben način obravnava problematiko subjekta Pavel Vilikovský. Relevantni v tej zvezi
sta novela Kôň na poschodí, slepec vo Vrabľoch (Konj v nadstropju, slepec v Vrabljah, 1989)
in kratka zgodba Pán spomienok (Gospodar spominov, 2005).165 V obeh s tematskomotivnega vidika izstopajo odnos med telesom in čutenjem, smrt matere in očeta ter iskanje
lastne identitete. Ta je vezana na avtobiografski spomin kot način refleksije ali obračun z
lastnim življenjem. Avtor prav v teh najbolj intimnih zgodbah izpostavi človeka, torej subjekt
v ranljivi, nemočni vlogi; do sebe je neizprosno odkrit, v odnosu do drugih pa ostaja
nebogljen.
3.4.4.1
Novela Konj v nadstropju, slepec v Vrabljah je knjižno izšla skupaj z novelo Ekstrémna
osamelosť (Ekstremna osamljenost) leta 1989, nastala pa je že v začetku osemdesetih let. Gre
za daljšo novelo, ki jo sestavlja 25 poglavij, vsako od njih se začne s citatom iz priročnika o
jezdenju konjev. Tudi sicer novelo zaznamuje predvsem visoka stopnja intertekstualnosti.
Avtorjev literarni svet je v tej noveli torej težko dostopen, saj Vilikovský s pomočjo številnih
tekstotvornih postopkov, ki jih lahko označimo za postmodernistične, prikriva in zastira
motivno-tematsko in idejno plat. To počne s pomočjo opozarjanja na »fiktivnost in virtualnost
literarnega dela, poudarjanja funkcije avtorskega subjekta, ki mu je dovoljeno vse, poleg
ostalega tudi zavajanje in laganje« (Darovec 2007: 85). Formalna struktura besedila, ki
potiska v ozadje intimno izpoved subjekta, pa je tesno povezana z dilemo avtentičnosti in je
vzpostavljena tudi na tematski ravni. Ravno nepripravljenost biti odkrit in neposredno
spregovoriti o sebi je namreč, kot ugotavlja subjekt, nekaj najbolj zahtevnega. Kljub temu da
se subjekt zaveda svoje omejitve, je ne more preseči.
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V nadaljevanju pod oznakami Kôň na poschodí, slepec vo Vrabľoch – K, Pán spomienok – P. Citati so
navedeni iz avtorjevega izbranega dela (Vilikovský 2005). Novela Pán spomienok je izšla v zbirki Čarovný
papagáj a iné gýče (Čarobni papagaj in drug kič, 2005) in je kljub temu da izstopa iz začrtanega časovnega
okvira, obravnavana prav zaradi ključne vloge znotraj avtorjevega opusa.
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3.4.4.2
Osrednja tema novele je odnos med materjo in sinom v času psihičnega in fizičnega umiranja
matere. Na to temo se navezujejo ostali motivi, povezani s smrtjo, ki semantično dopolnjujejo
razumsko in čustveno dojemanje smrti. Bolj kot abstrakten fenomen smrti je izpostavljena
osebna izkušnja umiranja bližnjega, ko človeka presenetijo njene okoliščine:
Nejde o smrť, so smrťou sme sa naučili rátať. Ked' umrie niekto, kto prekročil šesťdesiatku,
beriem to ako samozrejmosť, ako logický dôsledok toho, že žil šesťdesiat rokov. Ani pri pani
Plačkovej ma nezarazila sama smrť, ale okolnosti.166 (K: 463)

Vse smrti v tej noveli so namreč izredne, izstopajoče in so ponavadi posledica ekstremnih
čustev. V noveli s prvoosebnim pripovedovalcem, ki obenem tudi komentira nastajanje tega
besedila, se ekstremna smrt pojavi kar sedemkrat. Prvič je to samomor dekleta, ki skoči skozi
okno zaradi nesrečne ljubezni, po naključju pa ga opazuje protagonistova mladoletna hči. V
vlogi očeta ji poskuša pojasniti samomor kot nesmiselno dejanje, obenem pa sam čuti ob tem
razpetost med individualno nesmiselnim dejanjem in nadosebnim ali univerzalnim smislom
samomora:
Že sa citové problémy nemajú riešiť skákaním z okna, o tom som nemal najmenšie pochybnosti,
a keby aj, rovnako by som považoval za svoju povinnosť v rámci prevencie dcére takéto
konanie čo najväščmi zbridiť, a predsa ... po celý čas som cítil nadosobný, všeľudský zmysel
toho individuálne nezmyselného, infantilného, hysterického činu.167 (439, poud. Š. S. Š.)

Ekstremni smrti sta tudi samo mimogrede omenjeni nesrečni konec dekleta v reki in smrt
vojaka, ki pada iz drugega nadstropja in pri tem kliče na pomoč svojo mater. Dojemanje
lastne smrti je povezano s spomini na protagonistovo otroštvo. Ko se je kot šolar z nalivnikom
ranil v prst, je bil prepričan, da umira, zato je želel zadnje trenutke preživeti s svojo materjo.
Ta smrt je bila samo otroška iluzija. S spominom na preteklost pa je povezana tudi očetova
smrt. Največ prostora je znotraj novele namenjenega dramatičnemu starkinemu samomoru.
166

»Ne gre za smrt, na smrt smo se naučili računati. Ko umre nekdo, ki jih ima čez šestdeset, razumem to kot
nekaj samoumevnega, kot logično posledico tega, da je nekdo živel šestdeset let. Tudi pri gospe Plačkovi me ni
presenetila njena smrt, temveč njene okoliščine.«
167
»Da se čustveni problemi ne rešujejo s skakanjem skozi okno, o tem nisem imel najmanjšega dvoma, pa tudi
če bi dvomil, v vsakem primeru bi ji želel z vso odgovornostjo v okviru zaščite hčere takšno dejanje z največjo
mero zagnusiti; in vendarle ... ves čas sem čutil nadosebni, občečloveški smisel tega individualno nesmiselnega,
infantilnega, histeričnega dejanja.«
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Odločitev materine sosede, starejše gospe Plačkove, ki si je kupila vrtnice, jih položila v
kopalno kad, se ulegla in si prerezala žile, je povod za pripovedovalčev razmislek o
nepričakovani okoliščini smrti.168 Ravno te okoliščine čustveno pretresejo junaka, saj je
starka, ki mu ni bila blizu, s svojim dejanjem zavrnila svet, katerega del je tudi on sam.
Vse omenjene variacije smrti in umiranja pa so povezane s materino smrtjo (Darovec
2007: 93). Tudi ta je ekstremna, nepričakovana in interpretacijsko odprta. Psihično bolna mati
izgublja zavest, spomin in vse mentalne sposobnosti, zato ostaja samo še telesno prisotna.
Prav to neskladje med telesom in dušo je za njenega sina, ki skrbi zanjo, nedojemljivo in
nesprejemljivo. Za protagonista je to nekaj, na kar ni pripravljen. Problem razreši tako, da
mater v spanju zaduši z blazino. To ekstremno situacijo lahko razumemo kot umor matere
(posledica nepremišljenega dejanja in izraz nemoči) ali kot odločitev za evtanazijo. Najbolj
verjetna razlaga znotraj besedila je zadnja: sin želi sebi dokazati, da ima svojo mater rad, z
dejanjem sočutja, ljubezni in pomoči. Mati na več mestih izraža željo po smrti: tako lahko
razumemo njene klice »domov, domov« ali izraze nemoči: »Tak ma zastreľte. Prečo ma
radšej rovno nezastrelite?«169 (467). Preden jo sin zaduši, se trdno prepriča, da mati spi.
Njvečja groza zanjo bi bilo namreč spoznanje, da jo lastni sin skuša umoriti. Sinovo dejanje je
torej predvsem dejanje odrešitve za mater, obenem pa dokaz njegove nesebične ljubezni.
Najbližje srečanje s smrtjo bližnjega je obenem soočanje subjekta s samim sabo.
Tema matere in sina je edina, ki ni pripovedovana ironično, dvomljivo, ampak z empatijo
(Zajac 1996b: 237). V ekstremni situaciji, postopnega psihičnega umiranja matere, pripovedovalec začne problematizirati primaren odnos med materjo in sinom. Na vprašanje, ali imaš rad
svojo mater, odgovarja iskreno z »Neviem, ešte som pre ňu nič neurobil. Ešte odo mňa nič
ozajstné nepotrebovala, tak ako som si to mal overiť?«170 (436) Mati mu pomeni predvsem
varnost, gotovost, nekoga, ki je vedno ob njem in pripravljen pomagati, zato ga je ob njeni
bolezni strah prav izgube te primarne varnosti.
S tým teda rátame, na to sme viac menej pripravení, ale naopak? Že mama bude volať teba? /.../
Teoreticky, pravdaže, vieme že starí ľudia mávajú rozličné neduhy. I po praktickej stránke si so
situáciou poradíš: uložíš mamu na pohovku a zavoláš stanicu záchrannej služby. Ale keď mama

168

Avtor se sklicuje na znan prizor Ofelijine smrti. Ta je sicer v tekstu večkrat omenjena tudi v medklicih. V tem
primeru pa je nepričakovan prizor smrti aktualiziran (samomor naredi starka).
169
»Domov, domov. /.../ Potem me pa ustrelite. Zakaj me kar takoj ne ustrelite?«
170
»Ne vem, zanjo nisem še ničesar naredil, od mene ni še ničesar resnično potrebovala. Kako naj to preverim?«
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volá teba, to znamená, že ty sám už nemáš na koho zavolať. /…/ Od tejto chvíle musíš žiť s
vedomím, že keby náhodou, nebude koho.171 (461)

S tem ko onemogla mati postaja otroško nebogljena, je pripovedovalcu dodeljena vloga
skrbnika. Zdaj je on tisti, ki predstavlja trdno oporo, vodi jo k zdravniku, obiskuje jo v
bolnišnici in ji nudi domačo nego. Zamenjava prirojenih družinskih vlog ni enostavna za
nobenega od njiju, mati ga ni več sposobna niti poklicati po imenu, zanjo je samo megleni
obris. Sin dobro obvlada telesno nego, težko pa se sooča z materino psihično boleznijo. Na
kaj takega enostavno ni pripravljen. Novo vlogo skrbnika razume dosledno: če mu je mati
pomagala na svet, ji lahko tudi on ob koncu njenega življenja pomaga dostojno oditi iz tega
sveta.
Nasprotje med telesnostjo in čutnostjo je prisotno v motivih obleke in golote, duševne bolezni
in telesnega zdravja. Izstopa pa s tematiziranjem negovanja bolnice na eni in dvomom v
zadostno čustveno podporo na drugi strani. Sin pomaga materi pri hranjenju (hrana je
osrednja točka njunega odnosa) in ob njej tudi spi, saj razume to pomoč kot samoumevno.
Psihično podporo ji nudi s svojo stalno prisotnostjo, torej neposredno bližino. Njun dialog se
giblje okrog vsakdanjih stvari ali poteka neverbalno, z mimiko. Pogovora o njunih občutjih,
strahu, nemoči, nepripravljenosti, bolezni, smrti nista zmožna. Predvsem zato, ker »vieme
rozprávať len o iných, sebe sme prizložiti«,172 druga ovira pa je jezik. Vsakdanji govor,
konkretizator misli, do katerega izraža avtor na več mestih nezaupanje, je namreč neprecizen,
saj evfemizira in olepšuje misli in ne vodi k bistvu problema, ampak preusmerja pozornost
drugam. Zato ostaja ubesedovanje čustev in misli o smrti in umiranju za literarne osebe tabu
tema. Zanimivo, da v zgodbi želijo o tej temi govoriti otroci (tak je na primer prizor hčere, ki
opazuje samomor dekleta) ali pa starejši, umirajoči (mati želi govoriti o sosedini smrti).
Vendar družbena norma, del katere je tudi jezik, ta pogovor zavira. Detabuizacija se znotraj
literarnega teksta dogaja na nivoju notranjega monologa. Pripovedovalec je le sam s sabo
pripravljen problematizirati navidez neobstoječe dvome o pristni ljubezni do matere,
osamljenosti ob umiranju, strahom pred smrtjo, smislu samomora ali doživljanju lastne smrti.
V obliki nagovorov in neodgovorjenih vprašanj pa bralcu ponuja vlogo tolmača ali razlagalca.

171

»Na to torej računamo, kaj pa obratno? Da bo mama poklicala tebe? /... / Teoretično seveda vemo, da stari
ljudje pogosto zbolijo. Tudi praktično si znaš predstavljati: mamo položiš na posteljo in pokličeš reševalno
postajo. Vendar če mama kliče na pomoč tebe, to pomeni, da ti sam nimaš nikogar, ki bi ga poklical /.../ Od tega
trenutka dalje moraš živeti z zavestjo, da če bi bilo slučajno treba, nimaš nikogar.«
172
»Govoriti znamo samo o drugih, sami zase smo prezapleteni.«
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Naslovna sintagma konj v nadstropju, slepec v Vrabljah združuje v sebi paradoks oziroma dva
običajno nezdružljiva elementa. Prvi je predstava konja, ki bi hodil po stopnicah, vzporedno s
tem pa znotraj zgodbe slepec v mestu Vrablje. V noveli je namreč tematiziran protagonistov
izlet z avtobusom v Vrablje. Opisu poti in dogodkov s poti, na kateri protagonist v Vrabljah
(samo skozi okno avtobusa) vidi slepca s palico, sledijo pripovedovalčevi komentarji, ki
govorijo o tem, da je »pot z avtobusom in vse, kar se nanj veže, izmišljeno. To se ni zgodilo
pripovedovalcu in je neresničnost, ker se je vse skupaj zgodilo samo v njegovi domišljiji«
(Darovec 2007: 90). Če je torej pot v Vrablje znotraj novele neresnična – pomeni namreč
pobeg – je prav tako neobstoječ »naslovni« slepec. V sklepu novele je ponujena razlaga
naslova. Po prizoru materine smrti sin ugotavlja, da je končno naredil nekaj zanjo in tako
dokazal, da jo ima rad. Krog je torej sklenjen: »Konečne. Teraz je už naozaj všetko na svojom
mieste. Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch.«173 (489). Vendar samo na videz. Če stopnišče
predstavlja urejenost in logično strukturo, to urejenost predstava konja v nadstropju izkrivlja.
Konj ostaja v nadstropju, to pomeni, da ni ničesar na svojem mestu (Darovec 2007: 97).
Razlaga torej utrjuje ponavljajočo ugotovitev pripovedovalca, da se življenje človeku kaže kot
nedojemljivo, velikokrat nelogično in absurdno. Red in sklenjen krog je samo še ena izmed
človekovih iluzij.
3.4.4.3
Z novelo Konj v nadstropju, slepec v Vrabljah je tesno povezana kratka zgodba Gospodar
spominov, ki bi jo lahko označili za najbolj intimno izpoved znotraj avtorjevega opusa. Obe
besedili druži tema smrti, v prvem primeru je to materino umiranje, v drugem pa spomini na v
otroštvu izgubljenega očeta.174 Pri obeh je očiten tudi avtobiografski element, ki daje tej
literaturi še večjo mero odkrite izpovedi.
Zgodba govori o dveh bratih, ki po materini smrti pospravljata družinsko stanovanje. Mlajši
brat (v vlogi prvoosebnega pripovedovalca) s pomočjo pisem, očetovega dnevnika in
fotografij vstopa v svet preteklosti. Ta preteklost je vezana predvsem na njegovega očeta, ki
ga je izgubil v zgodnjem otroštvu, zato zdaj kot odrasel išče svojo identiteto na podlagi
173

»Končno. Zdaj je res vse na svojem mestu. Konj v nadstropju, slepec v Vrabljah.«
Smrt očeta se pojavi še v kratki zgodbi Vse, kar vem o srednjeevropejstvu (kot privid očeta na železniški
postaji v Brnu, kjer sreča Camusa).

174
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podoživljanja svojih spominov. Medtem ko njegov brat predstavlja racionalno plat, je sam
tisti, ki si izmišlja zgodbe in ga privlačijo predvsem čustveni vzgibi, nedorečeno in težko
izgovorljivo.
Gospodar spominov je predvsem zgodba o zapleteni dimenziji časa. Najbolj opazno je
dojemanje časa kot neprestanega teka. Tu ga predstavlja odraščanje, staranje in minevanje ter
se dotika vseh generacij, pa tudi spreminjajočih se družbenih sistemov. Čas kot ujeta
preteklost pa se kaže preko osebnih, resnično doživetih spominov. Pripovedovalcu vstop v
preteklost omogoča branje pisem očeta in matere iz časa njune mladosti, iz njih pa poskuša
podoživeti ali začutiti njuna občutja in tako »za oprijemljivim spet išče neoprijemljivo, za
pismi išče občutje« (Darovec 2007: 171). Najbolj intenzivno je iskanje in obujanje lastnih
doživetij z očetom; teh je razumljivo malo, zato so toliko bolj dragocena. V ključnem trenutku
kratke zgodbe doživi pripovedovalec preblisk:
Zrazu sa to predo mnou vynorilo, sčista-jasna, nevedno skade /.../ Bola to spomienka, konečne,
konečne spomienka, ktorá patrila iba mne, moja vlastná: bol som jej jediným pánom, výlučným a
zvrchovaným. Nepotreboval som si ju dať od nikoho opečiatkovať.175 (P: 354)

V prvič odkritem enkratnem spominu na očeta doživi pripovedovalec katarzo. Podoživi prizor
iz otroških dni, ko je kot trileten deček počival v kleti in je nenadoma zagledal svojega očeta,
ki ga je opazoval in se mu iz srca nasmehnil. To je zanj najbolj dojemljiv trenutek, saj najde v
sebi spomin, ki je samo njegov in mu ga nihče ne more vzeti ali ga spremeniti. Občuti, da
prav naključno ohranjeni spomin pomeni zanj ključno potrditev smisla obstoja.
Oživljanje spominov junaku obenem omogoča tudi refleksijo družinskih vlog, v katere vstopa
v različnih fazah svojega življenja. Kot brezskrben otrok ob strogem očetu, kasneje odraščujoči sin brez očeta in kot odrasel v novi vlogi očeta, kjer se sprašuje, kaj si bodo o njem
zapomnili njegovi otroci. Pomenljiv je tudi odnos med bratoma, ki ga močno zaznamuje vse
življenje. Čeprav se navidezno sprijazni s podeljenimi vlogami (odnos med podrejenim
mlajšim in nadrejenim starejšim bratom ni presežen), je v njem še močnejše hrepenenje po
ohranjanju spomina na očeta, ki bi bil izključno njegov in ga ne bi bilo potrebno z nikomer
deliti.
175

»/N/aenkrat se je pojavil pred mano, kot iz jasnega neba, ne vem od kod /.../ Bil je spomin, končno, končno,
spomin, ki je bil samo moj, moj lasten; jaz sem bil njegov edini gospodar, izključni in nadrejeni. Nobene
potrditve ali ožigosanja tega spomina nisem potreboval.«
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Težko je govoriti o sebi, še težje o svojih čustvih, izpostavlja na več mestih avtor. Ta
ugotovitev drži za ves njegov pripovedni opus, razlikuje pa se način, kako to zadrego preseči.
V noveli Konj v nadstropju, slepec v Vrabljah ali zgodbi Vse, kar vem o srednjeevropejstvu si
avtor zavestno izposoja tuje glasove (medbesedilnost) ali pa njegovi junaki ob ključnih
trenutkih preusmerjajo pozornost stran od sebe. Zadnja kratka zgodba Gospodar spominov pa
je čista in odkrita izpoved človeka, ki priznava svojo ranljivost. Zadoščenje končno občuti v
čustvenem podoživljanju neponovljivih trenutkov in ohranjanju svojih lastnih spominov.
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3.4.5 Primerjava

Kljub izrazito raznolikim poetikam obravnavnih avtorjev nam prav perspektiva opazovanja
subjekta odpira številne možnosti primerjav. Ponavljajoči tipi subjektov, to so neuspešen
outsider, uživač in razmišljujoč samorefleksiven subjekt, se v zgodbah srečujejo s podobnimi
omejitvami, ki prihajajo od zunaj in sami nanje nimajo vpliva. Vsem je skupno občutje
negotovosti in zavest, da svet, v katerem živijo, nima logične zgradbe, pač pa se kaže kot
neurejen, nedojemljiv in velikokrat naključen.
Prepoznavna drža subjekta je pretvarjanje. V zgodbah Janija Virka in Vladimirja Balle
srečujemo neuspešne subjekte, ki doživljajo nenehne poraze v medčloveških odnosih, ker ne
znajo in nočejo biti odkriti. Navidez so samozavestni, za tem pa se skriva osamljenost in
tesnoba. Patološki strah pred neuspehom rešujejo s pozo neprizadetega, ravnodušnega in
hladnega, torej z masko, ki si jo nadevajo pred ljudmi. Ta obrambni mehanizem učinkuje pri
obeh avtorjih neavtentično, zato ti subjekti nikakor ne vzbujajo sočutja, temveč postavljajo v
ospredje pretvarjanje kot edino možno obliko preživetja.
Druga prevladujoča značilnost je šibka vpetost subjektov v družinsko okolje. Liki matere in
očeta so skorajda zanemarljivi, v redkih primerih starši pomenijo travmatični spomin na
otroštvo. Tudi vprašanje o potomcih je prisotno zgolj kot neuresnična možnost ali pa je ta
tema zapostavljena. Pri Jani Juráňovi, Vladimirju Ballu in Janiju Virku srečamo subjekte, ki
so socialno neobčutljivi, tudi njihov odnos do drugih generacij, najsi bodo otroci ali starejši,
je apatičen, neljubeč in nesočuten. Pavel Vilikovský pa na tem mestu odpira novo poglavje,
njegov subjekt ravno ob intenzivnem doživljanju materine smrti in spominjanju na očeta
povzdiguje sočutje kot najvišjo osebno vrednoto.
Telesnost in smrt sta temi, ki sta blizu vsem obravnavanim avtorjem. Preseganje tabujev se
dogaja tako na ravni telesne prizadetosti kot obravnave bližine umirajočega človeka.
Nepopolno telo kaže na kaos, nered in nepopolnost človeka. Za telesnim pa tako Jana
Juráňová kot Pavel Vilikovský odkrivata ranljivo in empatično plat človeka. Fascinacijo nad
smrtjo subjekti rešujejo z umikom v fantastiko (v zgodbah Janija Virka) ali z iskanjem
osebnega spomina (v novejših zgodbah Pavla Vilikovskega). Temeljno spoznanje, ki preveva
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vse zgodbe, govori o kaotičnem in nedojemljivem svetu, v katerem je človek iskalec smisla.
V tem svetu se izkaže za edino gotovo in oprijemljivo točko bivanja smrt. To spoznanje
subjekti bolj ali manj uspešno zastirajo z različnimi oblikami pretvarjanja, najbolj pa jim
ustreza samoironična drža, ki prikriva ranljivost in šibkost posameznika. Zdi se, da se
preraščanje zgodovinske in geografske bivanjske izkušnje najbolj intenzivno dogaja prav na
ravni subjekta, ki kot posameznik izkazuje svobodo in hkrati omejitve človeškega bivanja.
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4 Sklep

Izhodišče razprave predstavlja teza, da je zaradi pomanjkanja časovne distance znanstveno
preučevanje sodobne književnosti težavno. V naslovu poimenovane literarne tendence
skušajo to dilemo izpostaviti, obenem pa pokazati, kakšen je namen pričujočega dela.
Doktorska disertacija želi namreč s pomočjo razumevanja specifik in podobnosti slovenske in
slovaške situacije definirati temeljne tendence v okviru začrtanih časovnih in vrstnih
zamejitev. Te tendence se kažejo že v oblikovanju treh tematskih poglavij. Pri vprašanjih
družbene refleksije, upodobitve prostora in vloge subjekta se je izkazalo presenetljivo veliko
podobnosti med slovensko in slovaško kratko pripovedno prozo med letoma 1989 in 2000. Te
izhajajo iz primerljivih življenjskih izkušenj časa in prostora različnih generacij. Posebnosti je
prepoznati predvsem v okviru izrazito individualnih avtorskih poetik.
Kompleksno vprašanje prelomnosti leta 1989 v slovenskem in slovaškem prostoru je bilo
obravnavno na treh ravneh, različna stopnja prelomnosti se je izkazala kot ključna za
razumevanje nekaterih procesov in razlik med slovaškimi in slovenskimi primeri. Z
družbenopolitičnega vidika pomeni začetek devetdesetih let zamenjavo družbenega reda,
prehod v kapitalistično družbo in vzpostavitev novega državnega okvira, vsi ti dolgotrajni
procesi so v obeh državah potekali bolj ali manj vzporedno.
Prav tako je primerljiva sprememba v literarnem sistemu, in sicer nov in širši (evropski)
recepcijski prostor književnosti, tektonski premik v razmerju med literaturo in narodom,
komericializacija književnosti ter njen postopen umik na družbeno obrobje. Zaradi nekaterih
specifičnih lastnosti slovenskih razmer v osemdesetih letih (predvsem je to bolj odprt politični
prostor in v stiku z zahodnim svetom) pa bi bilo ustrezneje slovensko situacijo konec
osemdesetih let poimenovati kot prehodno, slovaško pa kot prelomno. Razlika je najbolj
očitna pri vprašanju prevrednotenja literarnega kanona, saj je na Slovaškem po letu 1989
prišlo do vrednostnega preobrata. Množično so začela izhajati literarna dela iz »čakalne
vrste«, torej avtorjev v emigraciji, prepovedana, ustavljena, disidentska literatura in t. i.
literatura iz predalov; v prvi polovici devetdesetih let pa je prišlo tudi do notranjega
prevrednotenja celotnega pisateljskega prostora. Na Slovenskem prevrednotenje kanona v
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temeljih spremenilo podobe slovenske književnosti zadnjih petdeset let. Razkorak je viden še
pri vplivu zahodne kulture. Ta je v slovenskem prostoru neprekinjeno prisotna in je tudi
odločilno zaznamovala podobo slovenske književnosti druge polovice 20. stoletja, medtem ko
je stik z zahodnim kulturnim svetom na Slovaškem ponovno omogočen šele od leta 1989.
Ko govorimo o književnem ustvarjanju v devetdesetih letih, je tako v slovenskem kot
slovaškem primeru primerneje kot o prelomnosti govoriti o kontinuiteti in diskontinuiteti.
Analiza slovenske in slovaške kratkoprozne ustvarjalnosti je pokazala, da je v obeh primerih
izrazita navezava na prejšnja obdobja. V slovenski kratki prozi so to osemdeseta leta, v
slovaški pa šestdeseta leta in literatura mladih avtorjev konec osemdesetih let kot specifičen
preplet tradicije (parodija) s popularno literaturo.
Obravnava družbene refleksije v kratki pripovedni prozi je potrdila nadaljnjo tezo, da je
najbolj prepoznavna tendenca tematizacija zasebnosti. Kljub temu pa je v literarnih besedilih
nekaterih avtorjev vseeno prisotna tematizacija družbene resničnosti, in sicer polpretekle
zgodovine in situacije po letu 1989. Načini družbene refleksije so različni, najpogosteje je to
upodabljanje preteklosti preko majhnih zasebnih zgodb iz vsakdanjosti. Med slovaškimi
avtorji najdemo tudi veliko mero humorne refleksije preteklega časa, ki se realizira s
parodičnim preigravanjem slovaške literarne tradicije kritičnega realizma in socrealizma s
čimer vzpostavljajo zrelo distanco do preteklosti. Poseben tip soočanja z zgodovino pomenijo
Jančarjeve »zgodovinske« novele in novele Vilikovskega s poudarjeno temo o človeku,
zaznamovanem s prostorom in časom. Izpostavljajo namreč človeka v njegovi ranljivi podobi,
vrženega v igro usode in zgodovine.
Prav tako je potrjena teza, da je prevladujoče dogajališče literarnih del sodobno mesto. S
svojim nevrotičnim tempom in anonimnostjo namreč popolnoma ustreza upodobljenemu
subjektu. V obravnavanih opusih pisateljev so najbolj tipični predvsem zaprti utesnjeni
prostori zasebnosti kot edino varno zatočišče, kjer se subjekt počuti avtonomno in
samozavestno. Prav tako izrazita pa je tudi umeščenost zgodb na podeželje ali v manjše
mesto. Podeželska izkušnja junakov je vedno povezana z njihovo ponovno vrnitvijo iz
mestnega okolja, zato je tu prisotno vzpostavljanje distance. V vlogi prišleka oz. nedomačina
se subjekt preko spominov vrača v preteklost, ki je povezana tako z radostnimi kot trpkimi
trenutki. Podeželje pa lahko predstavlja tudi prostor pobega iz neuspešnega življenja ali vstop
v fantastično, pravljično pokrajino. Mestno obrobje pomeni specifičen preplet dveh prostorov
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in nenaraven vdor mesta v vaško življenje. Tu so junaki ujeti v vsakdanjo rutino in si v svoji
omejenosti nikakor ne želijo nobene spremembe v življenju.
Tujina kot dogajalni prostor je prepoznavna pri slovenskih avtorjih že v zgodnjih devetdesetih
letih. V tujih urbanih središčih pa junaki ne odkrivajo več na novo svoje domovine, temveč
razmišljajo zlasti o sebi. Tematizacija tujine in medkulturnosti pa je v slovenski in slovaški
kratki prozi še bolj izrazita po letu 2000, predvsem pri najmlajši generaciji avtorjev.
Primerjalno branje je pokazalo, da je prepoznavna lastnost obravnavanih besedil
osredotočenost na subjekt. V tem smislu je razumljiva manjša ali ponekod tudi zanemarljiva
vloga zgodbe oziroma izrazita fragmentarnost v strukturi kratkih zgodb oz. novel. V zvezi z
upodobitvijo subjekta v literarnih besedilih so bila zastavljena vprašanja, kako opredeliti
sodobni subjekt, kateri so najpogostejši tipi likov in do kolikšne mere so ti avtentično in
prepričljivo upodobljeni. Na podlagi rezultatov raziskave lahko sklenemo, da je subjekt, ki
smo ga rekonstruirali iz literarnih besedil obravnavanih avtorjev, nedvomno povezan s
paradigmo postmoderne dobe. Najpogostejši tipi subjektov so neuspešen outsider, uživač in
razmišljujoč samorefleksiven subjekt. Tem subjektom je skupno občutje negotovosti in
izgubljenosti: edini oprijemljivi in gotovi stvari, ki jih neznansko privlačita, sta telo in smrt.
Najbolj varno se počutijo v zasebnih zaprtih prostorih, zato se vztrajno izolirajo od skupnosti.
Svet, v katerem živijo, se jim kaže kot neurejen, nedojemljiv in velikokrat naključen. Čeprav
živijo predvsem tukaj in zdaj, jih odločilno determinira preteklost. Spomin je zanje zavezujoč,
konkretiziran je kot travmatična preteklost ali kot temeljni dokaz človeškega obstoja.
Izsledki doktorske disertacije Literarne tendence v slovenski in slovaški kratki pripovedni
prozi med leti 1989 in 2000 so v veliki meri potrdili izhodiščne teze. Tendence, ki so bile
prepoznane v literarnih besedilih pri različnih avtorjih in sovpadajo z opisom sodobne
književnosti v drugih literarnih vrstah (na primer s sodobnim slovenskim romanom), kažejo
celovito podobo devetdesetih let v slovenski in slovaški književnosti. Pri mlajših avtorjih so
opazne izrazito individualne avtorske poetike ter preseganje ustaljenih vzorcev obnašanja in
razmišljanja literarnih likov, ki so nekonformistični in samosvoji. V veliki meri so avtorji
zvesti svojemu načinu pisanja skozi celotni ustvarjalni opus, najbolj izrazita pri tem sta Franjo
Frančič in Dušan Dušek. Tako v slovenski kot slovaški kratki pripovedni prozi se je potrdilo
spoznanje, da je avtorjeva življenjska izkušnja neizbežno povezana z njegovim ustvarjanjem.
Primerjalna raziskava o dveh književnostih v definiranem ozkem časovnem okviru utrjuje
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prepričanje o smiselnosti tovrstnih študij, saj posredno omogočajo razumevanje nacionalne
književnosti v širšem kontekstu in prepoznavanje nekaterih specifičnih in drugih bolj
univerzalnih lastnosti.
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6 Povzetek

Tema doktorske disertacije Literarne tendence v slovenski in slovaški kratki pripovedni prozi
med letoma 1989 in 2000 je časovno, geografsko in vrstno zamejena. Obravnava literature
zadnjega desetletja 20. stoletja, torej še svežega obdobja, zaradi aktualnosti upravičeno
vzpostavlja dvom o možnosti celovitega in sintetičnega pregleda literarne ustvarjalnosti.
Časovna distanca desetih let je kljub mnogim tehtnim literarnovednim obravnavam te teme v
obeh okoljih vendarle premajhna. Zato to izhodišče izpostavlja naslovne literarne tendence.
Osrednji namen primerjalne raziskave je s pomočjo izbranih avtorjev in literarnih del razbrati
ključne tendence kratke pripovedne proze po l. 1989, torej skupne tematske, filozofske,
narativne in poetološke principe in jih na podlagi interpretacij literarnih besedil konkretizirati
in osmisliti. Širši kontekst, torej poznavanje družbenopolitičnega in kulturnopolitičnega
ozadja devetdesetih let v dveh državah s komunistično preteklostjo (Slovenija – Jugoslavija,
Slovaška – Češkoslovaška), služi boljšemu razumevanju literarnega sistema ali natančneje
odgovorja na vprašanja, v kakšnih razmerah je literatura nastajala in na kaj se je odzivala.
Smisel primerjalne študije ni v vzpostavljanju podobnosti in razlik v literarni ustvarjalnosti
posameznih avtorjev, temveč v sopostavitvi ključnih tem, ki se izkažejo za dominantne tako v
slovenski kot slovaški prozi in se, razumljivo, v literarnih besedilih realizirajo na izrazito
individualen, avtorski, neprogramski način.
Razmerje med tekstom in kontekstom je pri obravnavi literature nekega obdobja kompleksno.
Zato je smiselno upoštevati dvoje: dejstvo, da literatura nastaja in živi v prostoru in času, in
drugič, da je literarno besedilo avtonomni svet, torej individualni avtorski izraz. Vprašanje
prelomnosti v literaturi po letu 1989 kot posledice političnega zloma in vzpostavitve novega
družbenega sistema in samostojnih nacionalnih držav ter posledično spremembe celotnega
literarnega sistema je postalo na Slovaškem aktualno že sredi devetdesetih in je predmet
razprav še danes. Medtem ko je postalo jasno, da se premiki v literaturi in družbi ne dogajajo
vzporedno, nekateri še vedno vztrajajo in govorijo o ostri prekinitvi in vzpostavitvi nove,
drugačne literature po l. 1989, kot da ta ne bi imela svojih predhodnikov. Za slovensko
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literarno ustvarjalnost v devetdesetih letih je značilno logično in neprekinjeno nadaljevanje
osemdesetih let (prim. literaturo Andreja Blatnika, Janija Virka, Franja Frančič, Draga
Jančarja) in je pogojeno tudi z družbenim kontekstom druge polovice osemdesetih let in
specifičnim položajem Jugoslavije in Slovenije. O prelomnosti v poosamosvojitveni literaturi
tudi v literarnovednih razpravah ni oprijemljivih navedb.
Znotraj pričujoče obravnave se je v obeh literaturah izkazala manjša mera prelomnosti od
pričakovane. V slovenski literaturi razumemo osemdeseta in devetdeseta leta 20. stoletja kot
organsko celoto, govorimo torej o kontinuiteti in navezovanju. Znotraj slovaške književnosti
po letu 1989 ta kontinutita ni tako samoumevna in izrazita, a se zdi ključna za razumevanje.
Peter Pišťanek, Igor Otčenáš in Dušan Taragel so tako avtorji, ki se konec osemdesetih let s
parodičnimi literarnimi besedili iz vsakdanjosti neusmiljeno »poslavljajo od realnega
socializma« (Mikula 2005: 46), poleg njih pa starejši avtorji ohranjajo vez (Rudolf Sloboda,
Stanislav Rakús, Pavel Vilikovský, Dušan Mitana in Ján Johanides) z modernizmom in
eksistencializmom.
Kratka pripovedna proza se v obravnavanem obdobju izkaže kot relevantna vrsta: v slovaški
literaturi je izbira literarne vrste tesno povezana z odklonom od družbenega romana in z
navezovanjem na tradicijo iz šestdesetih let; slovenska kratka proza je močno zastopama
skozi celotno drugo polovico 20. stoletja (mdr. ludisti in avtorji nove proze) ter tudi v
devetdesetih letih, ki jih zaznamuje tudi vzpon romana, ohranja svoj položaj. Ta pripovedna
vrsta je priljubljena pri vseh generacijah avtorjev, prav tako zaseda odločilno mesto tudi pri
pisateljih, ki niso zavezani eni sami literarni vrsti. Poleg kvantitativnega merila in
dostopnosti, popularnosti, ustreznosti sodobnim potrebam publiciranja (in prevodov) v
revijalni, knjižni ali antologijski zbirki, se izkaže kratka pripovedna proza relevantna za
prikaz tendenc v sodobni literaturi predvsem zaradi svojih imanentnih lastnosti. Kratka
zgodba in novela namreč ustrezata fragmentarnemu uvidu individualne in enkratne življenjske
izkušnje, ki nasproti epski širini sliko sveta podaja necelovito. Kratke prozne vrste tako
pričajo o avtonomnosti, »estetizaciji in intimizaciji sodobne književnosti«. (Součková 2009:
16)
Za relevanten prikaz literature celega desetletja se zdi neizogiben izbor avtorjev, ki ne temelji
na generacijski pripadnosti. Prav večglasnost, množica avtorskih poetik in odsotnost
prevladujoče literarne smeri, ki so pri opisu sodobne književnosti pogosto izpostavljene
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lastnosti, so ključne ideje, zaradi katerih bi obravnava izključno mladih avtorjev, ki vstopajo v
književnost v devetdesetih letih, osiromašila ali celo zameglila podobo obravnavanega
obdobja. Kljub manjši meri prisotne avtobiografskosti v besedilih posredno prepoznavamo
avtorsko življenjsko izkušnjo, najsi bo to preko poklicne, socialne, jezikovne ali nacionalne
identitete. Zato se je širši generacijski razpon avtorjev (rojeni med letoma 1941 in 1968)
izkazal za relevanten ključ za prikaz pestrosti in raznolikosti literarne ustvarjalnosti. Obenem
je omejitev raziskave na dvanajst izbranih avtorskih opusov omogočila izpostavitev treh
tematskih sklopov.
Analitično primerjalno branje je delno potrdilo izhodiščno predpostavko o refleksiji
družbenega stanja v literarnih besedilih. Pričakovali smo namreč izrazit odklon od družbenih
tem predvsem pri mlajših avtorjih. Umik v zasebnost in tematizacija vsakdanjega življenja se
je izkazala zgolj kot ena od tendenc. Ta izpričuje položaj sodobnega človeka v svetu, ki ga
sicer zaznamuje svoboda, vendar obenem tudi životarjenje; velike teme postanejo
nepomembno vsakdanje, dramatično dogajanje zamenja (nemočen) dialog. Zgodbe izkazujejo
veliko mero avtentičnosti, kar izpričuje tudi jezikovna podoba. Sem uvrščamo zbirke kratkih
zgodb Menjave kož, Zakon želje Andreja Blatnika, Moški nad prepadom, Pogled na Tycho
Brache Janija Virka ter zbirke Pavla Rankova in Mariusa Kopcsaya. Poseben tip umika
predstavljajo kratke zgodbe Tomáša Horvátha in tudi Vladimírja Balle, v katerih gre za
odklon od mimetičnosti v svet tekstualnosti z uporabo različnih postmodernističnih
postopkov.
Drugo tendenco bi lahko opisali kot eksplicitno refleksijo polpretekle zgodovine in sodobnega
poosamosvojitvenega časa. Möderndorferjevo literarno konstruiranje družbene resničnosti se
dogaja na več ravneh; vsem je skupno, da se zgodovinski spomin ohranja s pripovedovanjem
torej oživljanjem in osmišljanjem subjektivnih izkušenj in osebnih zgodb. Na podoben način
rekontstruira resničnost v svojih zgodbah Dušan Dušek. Soočanja z novimi družbenimi
razmerami v vsakdanjem življenju pa se preko parodije, persiflaže ali preprosto ironije
lotevata na primer Peter Pišťanek in Marek Vadas.
Tretja tendenca nosi največjo mero abstraktnosti, saj izpostavlja človeka v svoji ranljivi
podobi, vrženega v igro usode in zgodovine. Takšne so predvsem Jančarjeve »zgodovinske«
novele in novele Vilikovskega z izrazito temo človeka, zaznamovanega s prostorom in časom.
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Težnjo po univerzalni, globalni izkušnji, kjer pripadnost in identiteta ni več ena, ampak jih je
cela množica (Sozina, Starikova 2010), ki je prepoznana v slovenski literaturi, lahko zaznamo
tudi pri nekaterih slovaških avtorjih.
Prostorska dimenzija se v literatnih besedilih kaže kot dogajalni prostor, obenem pa temeljno
zaznamuje subjekt in njegov idejni svet ter sooblikuje jezikovno podobo. Pri obravnavi so nas
zanimala predvsem vprašanja, katera so najpogostejša prizorišča, kakšne konotacije so jim
pripisane ter do kolikšne mere utrjujejo ustaljene predstave o mestnem in podeželskem okolju
in kje jih presegajo. Sklenemo lahko, da atmosferi sodobnega časa najbolj ustrezajo prostori
utesnjenosti: to so hermetično zaprta in neprepustna blokovska naselja, stanovanja, sobe, kleti
ali dvigala. Mesto je nedvomno prevladujoč dogajalni prostor. Nasproti mestni izkušnji je
sopostavljeno življenje na podeželju ali v majhnem mestu. Povezano je z otroštvom in t. i.
malo, osebno zgodovino (Dušan Dušek), fantastiko (Václav Pankovčín) ali poskusom pobega
iz neuspešnega življenja (Franjo Frančič). Zanimivo, da je v slovaškem in slovenskem
primeru podeželje vezano na regionalno obrobne pokrajine: Frančičeva pravljična Istra je tako
primerljiva s Pankovčinovo pravljično čudežnostjo vzhodne Slovaške, ki izhaja iz želje po
preseganju vsakdanjega življenja. Vas pa seveda ni samo pribežališče, temveč je tu
izpostavljena tudi problematičnost sobivanja, nasilje in tradicionalno zasidrane družinske in
družbene vloge, ki niso nikoli presežene (Jani Virk). Nasprotje dom–tujina se izkaže za bolj
relevantno na primeru slovenske kratke pripovedne proze. Svetovljansko ali tudi popotniško
izkušnjo tujih velemest, kot so New York, Berlin, London ali Moskva, v devetdesetih letih
prinesejo zgodbe Andreja Moroviča, Andreja Blatnika, pa tudi Draga Jančarja in Janija Virka.
Tujina kot začasno bivališče junakom pomeni možnost zunanje perspektive in soočanje z
osebno in manj nacionalno identiteto. V slovaški literaturi je opazno situiranje zgodb v tuji
prostor šele po letu 2000. Mlajši avtorji (Peter Bilý, Svetlana Žuchová, Ivana Dobrakovová) v
svojih zgodobah umetniško reflektirajo izraz lastne življenjske izkušnje bivanja v tujini, to je
namreč že generacija, ki odprte meje razume kot popolnoma naravno in samoumevno dejstvo.
Subjekt v literarnih delih konec tisočletja je neizbežno povezan s paradigmo postmoderne
dobe. Pestro paleto literarnih likov, ki jih med seboj loči generacijska, nazorska, socialna in
etnična pripadnost, je skoraj nemogoče strniti v nekaj kategorij. Vseeno prepoznavamo
ponavljajoče se tipe subjektov, kot so neuspešen outsider, uživač in razmišljujoč
samorefleksiven subjekt. Vsi se v zgodbah srečujejo s podobnimi omejitvami, ki prihajajo od
zunaj in sami nanje nimajo vpliva. Druži jih občutje negotovosti in zavest, da svet, v katerem
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živijo, nima logične zgradbe, pač pa se kaže kot neurejen, nedojemljiv in velikokrat
naključen.
Prepoznavna drža subjekta je pretvarjanje. V zgodbah Janija Virka in Vladimírja Balle
srečujemo neuspešne subjekte, ki doživljajo nenehne poraze v medčloveških odnosih, ker ne
znajo in nočejo biti odkriti. Navidez so samozavestni, za tem pa se skriva osamljenost in
tesnoba. Patološki strah pred neuspehom rešujejo s pozo neprizadetega, ravnodušnega in
hladnega, torej z masko, ki si jo nadevajo pred ljudmi. Ta obrambni mehanizem učinkuje pri
obeh avtorjih neavtentično, zato ti subjekti nikakor ne vzbujajo sočutja, temveč postavljajo v
ospredje pretvarjanje kot edino možno obliko preživetja.
Druga prevladujoča značilnost je šibka vpetost subjektov v družinsko okolje. Liki matere in
očeta so skorajda zanemarljivi, v redkih primerih starši pomenijo travmatični spomin na
otroštvo. Tudi vprašanje o potomcih je prisotno zgolj kot neuresničena možnost ali pa je ta
tema zapostavljena. Pri Jani Juráňovi, Vladimirju Ballu in Janiju Virku srečamo subjekte, ki
so socialno neobčutljivi, tudi njihov odnos do drugih generacij, najsi bodo otroci ali starejši,
je apatičen, neljubeč in nesočuten. Pavel Vilikovský pa na tem mestu odpira novo poglavje,
njegov subjekt ravno ob intenzivnem doživljanju smrti matere in spominjanju na očeta
povzdiguje sočutje kot najvišjo osebno vrednoto.
Telesnost in smrt sta temi, ki sta blizu vsem obravnavanim avtorjem. Preseganje tabujev se
dogaja tako na ravni telesne prizadetosti kot obravnave bližine umirajočega človeka.
Nepopolno telo kaže na kaos, nered in nepopolnost človeka. Za telesnim pa tako Jana
Juráňová kot Pavel Vilikovský odkrivata ranljivo in empatično plat človeka. Fascinacijo nad
smrtjo rešujejo subjekti z umikom v fantastiko (v zgodbah Janija Virka) ali z iskanjem
osebnega spomina (v zadnjih kratkih zgdobah Pavla Vilikovskega). Temeljno spoznanje, ki
preveva vse zgodbe, govori o kaotičnem in nedojemljivem svetu, v katerem je človek iskalec
smisla. V tem svetu se za edino gotovo in oprijemljivo točko bivanja izkaže smrt. To
spoznanje subjekti bolj ali manj uspešno zastirajo z različnimi oblikami pretvarjanja, najbolj
pa jim ustreza samoironična drža, ki prikriva ranljivost in šibkost posameznika. Zdi se, da se
preraščanje zgodovinske in geografske bivanjske izkušnje najbolj intenzivno dogaja prav na
ravni subjekta. Kot posameznik doživlja omejitve in svobodo človeškega bivanja.
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V literarnokritičnem diskurzu doživi literatura devetdesetih let oznake pestra, razdrobljena,
težko opisljiva (v zvezi s tem tudi težava s poimenovanjem smeri), na drugi strani pa je bila
označena za negibno, nepovedno, recepcijsko zaprto. Kljub vsej treznosti in previdnosti pri
označevanju in posploševanju lahko sklenemo, da je zadnje desetletje v slovenski in slovaški
literarni produkciji vredno branja in obravnave. V doktorski disertaciji o kratki pripovedni
prozi na Slovaškem in v Sloveniji v med letoma 1989 in 2000 se je sopostavitev dveh
sorodnih kulturnih prostorov izkazala za smiselno in produktivno. Zato vrednost primerjalne
študije slovenske in slovaške literature vidimo v dvojem: v prepoznavanju nacionalnih ali
širše regionalnih posebnosti in univerzalnih ali celo globalnih idejnih struktur. Oba principa
se kažeta tako na nivoju družbene refleksije ali njene odsotnosti, upodabljanju prostora in
položaja subjekta.
Nadaljno raziskavo s tega področja bi kazalo razširiti na časovno obdobje med letoma 1980 in
2010. Ta okvir bi namreč pokrival naravno kontinuiran literarni proces, ki je bil tu na
določenih mestih samo nakazan. Tako v slovenskem kot slovaškem primeru je namreč
ključna daljnosežnost in dolgoročnost družbenih in civilizacijskih sprememb, v katerih
literatura nastaja, jih reflektira, premleva ali ignorira.
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6.1 Resumé
Téma doktorskej dizertačnej práce Literárne tendencie v slovinskej a slovenskej krátkej próze
v rokoch 1989 a 2000 je ohraničená časovo, geograficky a žánrovo. Zaoberá sa literatúrou
poslednej dekády 20. storočia, teda pomerne nedávno minulého obdobia, pričom z dôvodu
aktuálnosti odôvodnene prináša pochybnosti o možnosti komplexného a syntetického
prehľadu literárnej tvorby. Časový odstup desiatich rokov je napriek mnohým serióznym
literárnoteoretickým štúdiám s touto problematikou v oboch prostrediach predsa len
nedostatočný. Toto východisko tak exponuje titulné literárne tendencie.
Ústredný zámer porovnávacej práce je prostredníctvom vybraných autorov a literárnych diel
identifikovať kľúčové tendencie krátkej prózy po roku 1989, teda určiť spoločné tematické,
filozofické a poetologické princípy a na základe interpretácií literárnych textov tieto
konkretizovať a vysvetliť. Širší kontext, teda poznanie spoločensko-politického a kultúrnopolitického pozadia deväťdesiatych rokov v krajinách bývalého tzv. socialistického bloku
(Slovinsko – Juhoslavia, Slovensko – Československo), slúži k lepšiemu pochopeniu
literárneho systému resp. odpovedá na otázky, v akých situáciách literatúra vznikala a na čo
reagovala. Význam porovnávacej štúdie nie je v uvádzaní podobností a rozdielov literárnej
tvorby jednotlivých autorov, avšak v konfrontácii kľúčových tém, ktoré sa ukazujú ako
dominantné tak v slovinskej ako aj slovenskej próze a, pochopiteľne, v literárnych textoch sa
realizujú výrazne individuálnym, autorským, neprogramovým spôsobom.
Vzťah medzi textom a kontextom je pri štúdiu literatúry určitého obdobia komplexný. Preto
treba zohľadniť dve skutočnosti: že literatúra vzniká a existuje v priestore a čase a že literárny
text je autonómnym svetom, teda individuálnym autorským vyjadrením. Otázka prevratnosti
v literatúre po roku 1989, ako dôsledok politického zlomu a vzniku nového spoločenského
systému, samostatných štátnych útvarov a následne zmeny celého literárneho systému, sa na
Slovensku stala aktuálnou už v polovici deväťdesiatych rokov a zostáva polemická dodnes.
Zatiaľ čo sa stalo zrejmým, že k pohybom v literatúre a spoločnosti nedochádza paralelne,
niektorí teoretici na tom ešte stále trvajú a hovoria o ostrom prerušení a vytvorení novej,
inakšej literatúry po r. 1989, akoby literatúra nemala svojich predchodcov. Pre slovinskú
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literárnu tvorbu v deväťdesiatych rokoch je charakteristické logické a neprerušené
pokračovanie tvorby osemdesiatych rokov (por. literárnu tvorbu Andreja Blatnika, Janiho
Virka, Franja Frančiča, Draga Jančara), ktorá je podmienená aj spoločenským kontextom
druhej polovice osemdesiatych rokov a špecifickou situáciou v Juhoslávii a Slovinsku.
O prevratnosti nie sú významnejšie zmienky ani v literatúre obdobia po vzniku samostatného
štátu a ani v literárnoteoretických prácach.
V rámci predmetnej štúdie sa v obidvoch literatúrach prejavila menšia miera prevratnosti, než
by sme očakávali. V slovinskej literatúre sú osemdesiate a deväťdesiate roky 20. storočia
považované za organický celok, hovorí sa o kontinuite a nadväzovaní. V slovenskej literatúre
po roku 1989 uvedená kontinuita nie je natoľko samozrejmá a výrazná, zdá sa však kľúčová.
Peter Pišťanek, Igor Otčenáš a Dušan Taragel sú autormi, ktorí sa koncom osemdesiatych
rokov s parodickými literárnymi textami z každodenného života nemilosrdne »lúčia s tzv.
reálnym socializmom« (Mikula 2005: 46), starší spisovatelia si však uchovávajú spojenie
s modernizmom a existencializmom (Rudolf Sloboda, Stanislav Rakús, Pavel Vilikovský,
Dušan Mitana a Ján Johanides).
Krátka próza v uvedenom období sa javí ako relevantný žáner: v slovenskej literatúre je výber
žánru úzko spojený s odklonom od spoločenského románu a nadväzovaním na tradíciu
šesťdesiatych rokov; slovinská krátka próza si zachováva svoju pozíciu neprerušene od
„ludistov“ a „novej prózy“ až do deväťdesiatych rokov, pre ktoré je tiež typický vzostup
románu, pričom si však aj krátka próza zachováva svoje pozície. Krátka próza je obľúbeným
žánrom všetkých generácií autorov, rozhodujúcu rolu zohráva aj u spisovateľov, ktorí sa
nevenujú len jednému literárnemu žánru. Okrem kvantitatívneho kritéria a prístupnosti,
populárnosti, vhodnosti pre moderné publikačné potreby (a preklady) v revuálnych, knižných
alebo antologických edíciách, sa krátka próza zdá byť relevantná pre zobrazenie tendencií
modernej literatúry predovšetkým pre jej imanentné vlastnosti. Krátka próza totiž vyhovuje
fragmentárnemu spoznávaniu individuálnych a jedinečných životných skúseností, ktoré na
rozdiel od epickej šírky obrazu sveta podáva nekomplexne. Krátke prozaické žánre tak
svedčia o autonómnosti, »estetizácii a intimizácii súčasnej literatúry«. (Součková 2009: 16)
Pre potrebu relevantného stvárnenia literatúry celého desaťročia sa zdá nevyhnutný výber
autorov podľa ich generačnej príslušnosti. Práve viachlasnosť, množstvo autorských poetík
a absencia prevládajúceho literárneho smeru, tak často použité ako vlastnosti pri
charakterizácii súčasnej literatúry, sú kľúčovými dôvodmi, pre ktoré by bolo zohľadnenie
výlučne mladých autorov, vstupujúcich do literatúry v deväťdesiatych rokoch, ochudobnením
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autobiografickosti v textoch možno nepriamo identifikovať životné skúsenosti autora, či už
prostredníctvom profesionálnej, sociálnej, jazykovej alebo národnej identity. Preto sa širšie
generačné rozpätie autorov (narodených v rokoch 1941 - 1968) javí ako relevantný kľúč pre
zobrazenie pestrosti a rôznorodosti literárnej tvorby. Zároveň nám obmedzenie štúdie na
dvanásť vybraných autorských opusov umožnilo exponovanie troch tematických celkov.
Porovnávacie čítanie s analýzou čiastočne potvrdilo východiskový predpoklad reflexie
spoločenskej situácie v literárnych textoch. Očakávali sme totiž výrazný odklon od
spoločenských tém a to najmä u mladších autorov. Únik do súkromia a tematizovanie
každodenného života predstavujú iba jednu z tendencií. Táto vyjadruje postavenie súčasného
človeka vo svete, pre ktorý je síce charakteristická sloboda, ale zároveň aj živorenie; veľké
témy sa stávajú bezvýznamne každodennými, dramatické udalosti nahrádza (bezmocný)
dialóg. Príbehy vykazujú veľkú mieru autentickosti, ktorá je vyjadrená aj v jazykovej forme.
Do tejto skupiny sa zaraďujú zbierky krátkych próz Menjave kož, Zakon želje Andreja
Blatnika, Moški nad prepadom, Pogled na Tycho Brahe Janiho Virka a zbierky Pavla
Rankova a Mariusa Kopcsaya. Osobitný druh úniku potom predstavujú krátke prózy Tomáša
Horvátha a Vladimíra Ballu, v ktorých sa jedná o odklon od mimetickosti do sveta
textuálnosti, ktorý je realizovaný prostredníctvom rozličných postmodernistických postupov.
Druhú tendenciu by sme mohli opísať ako explicitnú reflexiu nedávnej histórie a obdobia po
vzniku samostatných štátnych útvarov. Möderndorferove literárne konštrukcie spoločenskej
reality sa uskutočňujú na viacerých úrovniach, pre všetky je však spoločné, že sa historická
pamäť uchováva vo forme rozprávania, teda oživovania a dávania zmyslu subjektívnym
skúsenostiam a tzv. malým dejinám. Podobným spôsobom rekonštruuje realitu vo svojich
príbehoch Dušan Dušek. Novú spoločenskú situáciu každodenného života skrz paródiu,
persifláž alebo jednoducho iróniu konfrontujú Peter Pišťanek a Marek Vadas.
Tretia tendencia nesie najväčšiu mieru abstraktnosti, pretože exponuje človeka v jeho
zraniteľnej podobe, hodeného do hry osudu a histórie. Také sú predovšetkým Jančarove
»historické« novely a novely Vilikovského s výraznou témou človeka, determinovaného
priestorom a časom.
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Úsilie po univerzálnej, globálnej skúsenosti, v ktorej príslušnosť a identita už nie je iba jedna,
ale je ich celé množstvo (Sozina, Starikova 2010) a ktorá je identifikovaná v slovinskej
literatúre, možno zaregistrovať aj u niektorých slovenských autorov.
Priestorová dimenzia sa v literárnych textoch prejavuje ako priestor diania, zároveň však
zásadne poznamenáva aj subjekt, jeho ideový svet a spoluvytvára jazykovú podobu. Pri štúdiu
sme sa venovali predovšetkým otázkam, aké scény sa najčastejšie vyskytujú, aké konotácie sú
k nim priradené, do akej miery utvrdzujú ustálené predstavy o mestskom a vidieckom
prostredí a v čom ich presahujú. Možno konštatovať, že atmosfére modernej doby najviac
vyhovujú priestory stiesnenosti: hermeticky zatvorené a nepriepustné sídliská, byty, izby,
pivnice alebo výťahy. Mesto je celkom určite prevládajúci priestor. Mestská skúsenosť je
konfrontovaná so životom na vidieku alebo v malom meste, ktorý je spojený s detstvom a tzv.
malými, osobnými dejinami (Dušan Dušek), fantastikou (Václav Pankovčín) alebo pokusom
úteku z neúspešného života (Franjo Frančič). Zaujímavé je, že v slovenskom a slovinskom
prípade je vidiek viazaný na okrajové regióny: Frančičova rozprávková Istria je tak
porovnateľná s Pankovčínovou rozprávkovou zázračnosťou východného Slovenska, ktorá
vychádza z túžby po prekonávaní každodenného života. Dedina však samozrejme nie je iba
útočiskom, ale je tu zdôraznená aj problematickosť koexistencie, násilie a tradičné zakotvené
rodinné a spoločenské úlohy, ktoré nie sú nikdy prekonané (Jani Virk). Protiklad dom/cudzina
sa ukáže ako relevantnejší na príklade slovinskej krátkej prózy. Kozmopolitnosť alebo aj
cestovateľskú skúsenosť z cudzích veľkomiest (New York, Berlín, Londýn alebo Moskva)
v deväťdesiatych rokov prinášajú príbehy Andreja Moroviča, Andreja Blatnika, ale aj Draga
Jančara a Janiho Virka. Cudzina ako prechodné bydlisko hrdinov prináša možnosť vonkajšej
perspektívy a konfrontácie s osobnou a menej národnou identitou. V slovenskej literatúre je
badateľné situovanie príbehov do cudzieho priestoru až po roku 2000. Mladší autori (Peter
Bilý, Svetlana Žuchová, Ivana Dobrakovová) vo svojich príbehoch umelecky reflektujú svoje
vlastné skúsenosti so životom v zahraničí, jedná sa totiž už o generáciu, ktorá otvorené
hranice chápe ako úplne prirodzený a samozrejmý fakt.
Subjekt v literárnych dielach koncom tisícročia je nevyhnutne spojený s paradigmou
postmodernej doby.
Pestrú paletu literárnych postáv, ktoré sa odlišujú generačnou, názorovou, sociálnou
a etnickou príslušnosťou, je temer nemožné zhrnúť do niekoľkých kategórií. Predsa však len
možno identifikovať opakujúce sa typy subjektov: neúspešný outsider, pôžitkár a uvažujúci
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sebareflexný subjekt. Všetci sa v príbehoch stretávajú s podobnými obmedzeniami, ktoré
prichádzajú zvonku a ktoré nemôžu ovplyvniť. Spája ich pocit neistoty a vedomie, že svet,
v ktorom žijú, nemá logickú stavbu, ale prejavuje sa ako neupravený, nepochopiteľný a často
náhodný.
Typický postoj subjektu je pretvárka. V príbehoch Janiho Virka a Vladimíra Ballu sa
stretávame s neúspešnými jedincami, ktorí neustále prežívajú porážky v medziľudských
vzťahoch, pretože nedokážu a nechcú byť úprimní. Za zdanlivým sebavedomím sa skrýva
osamelosť a úzkosť. Patologický strach pred neúspechom riešia pózou nezaujatosti,
ľahostajnosti a chladu, teda maskou, ktorú si zakladajú pred ľuďmi. Tento obranný
mechanizmus pôsobí u obidvoch autorov neautenticky, preto takéto subjekty nevzbudzujú
súcit, ale kladú do popredia pretvárku ako jedinú možnú formu prežitia.
Druhou prevládajúcou charakteristikou je skromné zapojenie subjektov do rodinného
prostredia. Postavy matky a otca sú zanedbateľné, v zriedkavých prípadoch rodičia
predstavujú traumatickú spomienku na detstvo. Aj otázka potomkov je prítomná len ako
neuskutočnená možnosť resp. je táto téma zanedbávaná. U Jany Juráňovej, Vladimíra Ballu
a Janiho Virka stretávame subjekty, ktoré sú sociálne necitlivé, ich vzťah k iným generáciám,
či už sú to deti alebo starší ľudia, je takisto apatický, nemilujúci a nesúcitný. Pavel Vilikovský
na tomto mieste otvára novú kapitolu, jeho subjekt práve v intenzívnom prežívaní matkinej
smrti a spomienkach na otca vyzdvihuje súcit ako najvyššiu osobnú hodnotu.
Telesnosť a smrť sú témami, ktoré sú blízke všetkým uvedeným autorom. Presahovanie tabu
sa odohráva tak na úrovni telesného postihnutia ako aj blízkosti umierania. Nedokonalé telo
poukazuje na chaos, zmätok a nedokonalosť človeka. Za telesným tak Jana Juráňová, ako aj
Pavel Vilikovský odhaľujú zraniteľnú a empatickú stránku človeka. Fascináciu nad smrťou
riešia subjekty únikom do fantázie (v príbehoch Janiho Virka) alebo hľadaním osobných
spomienok (v posledných krátkych príbehoch Pavla Vilikovského). Základné zistenie, ktoré
napĺňa všetky príbehy, hovorí o chaotickom a nepochopiteľnom svete, v ktorom je človek
hľadačom zmyslu. V tomto svete sa zdá byť smrť jedinou istotou existencie. Toto poznanie
subjekty viac alebo menej úspešne zastierajú rozličnými formami pretvárky, najviac im
vyhovuje sebaironický postoj, ktorý prikrýva zraniteľnosť a slabosť jednotlivca. Zdá sa, že k
prepletaniu historickej a geografickej existenčnej skúsenosti najintenzívnejšie dochádza práve
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na úrovni subjektu. Subjekt ako jednotlivec dokazuje obmedzenia a slobodu ľudskej
existencie.
V literárnokritickom diskurze je literatúra deväťdesiatych rokov označovaná ako pestrá,
rozdrobená, ťažko opísateľná (s tým súvisí aj dilema ohľadne pomenovania smeru), na druhej
strane je potom označovaná ako nehybná, nevypovedajúca, recepčne uzatvorená. Napriek
všetkej triezvosti a opatrnosti pri označovaní a zovšeobecňovaní by sme mohli konštatovať,
že slovenská a slovinská literárna produkcia v poslednom desaťročí si oprávnene zaslúžia
záujem odbornej verejnosti a čitateľskú recepciu. V dizertačnej práci o krátkej próze na
Slovensku a v Slovinsku v rokoch 1989 a 2000 sa konfrontácia dvoch príbuzných kultúrnych
priestorov ukázala ako opodstatnená a produktívna. Význam porovnávacej štúdie o slovinskej
a slovenskej literatúre preto vidíme v identifikácii národných resp. širších regionálnych
špecifík a univerzálnych alebo dokonca globálnych ideových štruktúr. Obidva princípy sa
prejavujú na úrovni spoločenskej reflexie resp. jej neprítomnosti, v stvárňovaní priestoru
a postavení subjektu.
Ďalšiu analýzu tejto oblasti by bolo potrebné rozšíriť o obdobie medzi rokmi 1980 a 2010.
Tento rámec by totiž znamenal prirodzený kontinuálny literárny proces, ktorý bol v práci na
niektorých miestach iba naznačený. V slovinskom aj v slovenskom prípade sú totiž kľúčové
ďalekosiahle a dlhodobé spoločenské a civilizačné zmeny, v ktorých literatúra vzniká, ako
literatúra tieto zmeny reflektuje, spracúva alebo ignoruje.
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6.2 Summary
The subject-matter of the present dissertation bearing the title Literary tendencies in
Slovenian and Slovak short narrative prose between 1989 and 2000 is restricted in terms of
time, place and genre. Dealing with the literature of the last decade of the 20th century, a
period still very much alive due to its recent nature, may justifiably raise a certain measure of
doubt about the possibility of a comprehensive and synthetic overview of the literary
production. In spite of several relevant works in the field of literary studies, the ten-year
interval may still be too short. Our point of departure therefore emphasizes the expression
literary tendencies figuring in the title.
The central purpose of the present comparative study is to identify, with the help of the
chosen authors and literary works, the key tendencies of short narrative prose following the
year 1989, that is the common thematic, philosophical, narrative and poetological principles,
and to make them concrete and meaningful, based on the interpretations of the literary texts.
The broader context, i.e. the knowledge of the socio-political, cultural and political
background of the 1990s in the two countries of the former Postwar Socialist Europe
(Slovenia – former Yugoslavia, and Slovakia – former Czechoslovakia) serves to better
understand the literary system or, more specifically, it attempts to answer the questions as to
what conditions the literature was created in and what it was reacting to. The meaningfulness
of the comparative study does not dwell so much in the establishment of similarities and
differences in the literary production of particular authors, it is the confrontation of crucial
themes which can prove to be dominant in both Slovenian and Slovak prose, while being
realized in a distinctly individual, authorial and non-prescriptive manner.
When dealing with a literature originating in a certain period, the relationship between the text
and the context proves to be rather complex. Consequently, it is essential to consider two
facts: literature always emerges and evolves in time and space, and secondly, any literary text
is an autonomous world, thus an individual authorial expression. The issue of the turning
nature of the literature after 1989 in Slovakia – resulting from the political breakdown and the
creation of a new social order and of independent national states and hence the change of the
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entire literary system – became topical as early as in mid-1990s and has remained polemical
to date. While it has become clear that shifts in literature and society do not occur
simultaneously, some literary researchers still persist in speaking of a sharp interruption and
an establishment of a new, different literature after 1989 as though it did not have any
predecessors. The Slovenian literary production of the 1990s is characterized by a logical and
undisturbed continuation of the 1980s (compare the literature written by Andrej Blatnik, Jani
Virk, Franjo Frančič, Drago Jančar), also conditioned by the societal context of the second
half of the 1980s and a rather specific position of Yugoslavia and Slovenia at the time. What
is more, no real turning point is seriously discussed in the literary science studies in relation to
the post-independence literature.
The present study has manifested a lesser degree of the turning nature in both literatures than
expected. With regard to Slovenian literature, we can speak of a continuity and referentiality,
perceiving the 1980s and 1990s as an organic whole. However, within Slovak literature after
the year 1989, the continuity cannot be taken for granted as easily nor is it as apparent, yet of
key significance for understanding some of its phenomena. Peter Pišťanek, Igor Otčenáš and
Dušan Taragel are therefore seen as authors of the late 1980s who mercilessly "bid farewell to
the 'real socialism'" (Mikula 2005: 46) with their texts parodying everyday life, whereas older
authors tend to preserve ties with modernism and existentialism (Rudolf Sloboda, Stanislav
Rakús, Pavel Vilikovský, Dušan Mitana in Ján Johanides).
Short narrative prose has turned out to be a highly relevant literary genre in the period under
study. In Slovak literature, the choice of the genre is closely related to the departure from the
social novel and the reference to the tradition of the 1960s. Conversely, Slovenian short prose
had occupied its uninterrupted position from ludism and the new prose onwards, maintaining
its position also in the 1990s that were otherwise marked by the rise of the novel. This genre,
popular with all generations of authors, also occupies the leading position among writers who
are not committed to a single literary genre. Aside from the quantitative criterion and its
accessibility, popularity, and suitability for modern publishing demands in periodical and
book-length publications or anthological collections (also in translation), short prose proves
relevant for showing tendencies in contemporary literature mostly owing to its immanent
features. Short stories and novellas seem particularly appropriate to the fragmentary insight
into an individual and unique life experience, rendering an incomplete account of the world in
contrast to the epic dimension of the novel. As a result, short prose genres testify to the
233

process of "the contemporary literature becoming increasingly aesthetic and intimate", its
autonomy. (Součková 2009: 16)
To make a relevant presentation of the literary production of an entire decade, a choice of
authors not based on the generation criterion seems inevitable. It is the polyphony, the
multitude of authorial poetics and the absence of a dominant literary stream, characteristics so
commonly applied when describing contemporary literature as such, that are the key ideas
because of which an examination of solely "young literature" (authors who entered literary
life in the 1990s) would make the image of the period under examination much poorer and
vaguer. It can be said that despite a smaller extent of autobiographical features in the texts, we
can indirectly recognize the authors' real-life experience, be it through professional, social,
linguistic or national identity. Hence, a wider generational scope of authors (born between
1941 and 1968) proved to be a relevant key to the display of the diversity and variety of
literary production. In addition, the restriction of research to twelve authorial bodies of work
enabled the division into three thematic sets.
The comparative reading accompanied by the analysis partially confirmed the initial
presupposition concerning the reflection of a social situation in literary texts. A considerable
deviation from social themes was expected mostly with younger authors. The withdrawal into
privacy and the thematization of everyday life have only turned out to be one of the
tendencies, manifesting the position of a modern individual in the world characterized by
freedom, but also a vegetating life; the so-called major themes become insignificantly
mundane, dramatic action is replaced by a (feeble) dialogue. The stories show considerable
authenticity, which is also reflected in their verbal side. The following short story collections
fit into this category: Menjave kož (Skinswaps) and Zakon želje by Andrej Blatnik, Moški nad
prepado and Pogled na Tycho Brahe by Jani Virk, along with the collections written by Pavol
Rankov and Marius Kopscay. However, a distinct type of the withdrawal is represented by
short stories by Tomáš Horváth and Vladimír Balla, where a shift from mimetic
representation into the world of textuality with the use of various postmodern techniques is
noticeable.
The second tendency could be described as an explicit reflection of the not-so-distant past and
the modern post-independence period. Vinko Möderndorfer's literary representation of the
social reality takes place on several levels, all of them sharing the fact that historical memory
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is preserved by story-telling, i.e. revitalizing and elaborating subjective experience and
intimate stories. The reality is similarly reconstructed in the stories by Dušan Dušek, whereas
coming to terms with new social circumstances is attempted at by Peter Pišťanek or Marek
Vadas through parody, persiflage or irony.
The third tendency carries the highest level of abstraction, focusing on the human being in its
vulnerable form, thrown into the interplay of destiny and history. Such are mostly Jančar's
'historical' novellas and those written by Vilikovský with their great emphasis on the human
as determined by place and time.
The tendency towards a universal, global experience, whereby the identity is no longer a
single one, but a whole series of them (Sozina, Starikova 2010), clearly recognizable in
Slovenian literature, can also be observed with some Slovak authors.
In a literary text, the spatial dimension is mirrored in the place of action, having a major
impact on the subject and his conceptual world, and co-forming the verbal image of the work.
The present study has mostly been concerned with questions as to what were the most
common settings in the prose works, what connotations they carry and to what extent they
consolidate the existing representations of the urban and rural surroundings, and where they
might transcend them. It can be concluded that the atmosphere of the present time goes best
with the confined spaces: hermetically closed and impenetrable residential areas, apartments,
rooms, basements or elevators. The city is undoubtedly the predominant place of action. It is
associated with childhood and the so-called small personal history (Dušan Dušek), fantasy
(Václav Pankovčin) or an attempt at escaping from failed life (Franjo Frančič). It is interesting
to note that in both Slovak and Slovenian case, the representation of rural life is bound to the
geographically marginal regions: thus the Frančič's magical Istria is comparable with the
Pankovčin's magical wondrousness of East Slovakia, arising from the aspiration to move
beyond everyday life. Countryside, however, is not solely a sanctuary, it also highlights the
issues of coexistence, violence and traditionally rooted familial and social roles that are never
transcended (Jani Virk). The dichotomy of living at home or abroad has proved to be more
relevant in the case of Slovenian short narrative prose. The cosmopolitan or traveling
experience gained in large foreign cities in the 1990s such as New York, Berlin, London or
Moscow is conveyed through stories written by Andrej Morovič, Andrej Blatnik, but also
Drago Jančar and Jani Virk. A foreign country as a temporary residence provides the
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character with the possibility of an external perspective, and an encounter with the personal
rather than the national identity. On the other hand, in Slovak literature the trend of locating
stories abroad can be detected as late as after the year 2000. In their stories, younger authors
(Peter Bilý, Svetlana Žuchová, Ivana Dobrakovová) have found an artistic reflection of their
own experience of living abroad, already belonging to a generation who perceives open
boarders as a perfectly natural and logical fact.
The personage of literary texts emerging at the end of the millennium is intrinsically
associated with the paradigm of the postmodern era.
The wide range of literary characters divided by a different generation and world view, social
and ethnical origin is almost impossible to condense into a small number of categories. We
can nonetheless identify a recurrent pattern of three personages: the failed outsider, the
pleasure-seeker, and the thoughtful, introspective individual. Still, they all face similar
obstacles imposed from the outside which they have no influence on. They share a sentiment
of uncertainty and the knowledge that the world surrounding them has no logical structure,
which in turn seems disorganized, incomprehensible and often arbitrary.
The symptomatic posture adopted by the character is that of pretending. In the prose by Jani
Virk and Vladimír Balla, one encounters unsuccesful individuals experiencing constant
failures in inter-personal relations due to not managing or refusing to be honest. They seem
self-confident on the outside, while hiding feelings of loneliness and apprehension within.
They counter their pathological fear of failure by acting the state of unaffectedness,
indifference and coldness, that is by putting on a mask in human contact. This defence
mechanism has an unauthentic effect in both writings, with the characters not arousing any
compassion at all by putting forward pretending as the only possible way to survive.
The second major characteristic is a weak integration of individuals into family environment.
The figures of mothers and fathers are almost negligable, with parents also signifying a
traumatic memory of childhood in some rare cases. Likewise, the issue of progeny is only
present as an unfulfilled possiblity or is put aside altogether. In the case of Jana Juráňová,
Vladimir Balla and Jani Virk the reader comes across individuals that are socially unsensitive,
with their relationship towards other generations, be it children or the elderly, also being
apathic, unloving and uncompassionate. In contrast, Pavel Vilikovský opens here a
completely new chapter, making his protagonist intensively undergo his mother's death and
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recall his father, thus raising compassion as the highest personal value. Corporality and death
are two topics close to all the authors under study. The lifting of taboos is undertaken both on
the level of physical handicap and through the examination of the proximity of dying. An
imperfect body points to the chaos, disorder and imperfection of a human being. Behind the
physical aspect, both Jana Juraňová and Pavel Vilikovský unveil the vulnerable and emphatic
side of the human nature. The character's fascination with death is realised by means of a
retreat to fantasy (stories by Jani Virk) or through the search for the personal memory (the last
short stories by Pavel Vilikovský). The fundamental discovery, pervading all the stories,
reveals a chaotic and incomprehensible world, in which the human is the seeker after
meaning. The only certain and tangible point in the world turns out to be death. This
discovery is masked by protagonists, more or less successfully, with the help of various ways
of pretending, whereby an autoironic stance suits them best, disguising vulnerability and
frailty of the individual. Seemingly it is the level of protagonists where the transcendence of
the historical and geographical experience is performed most intensively. They reflect the
restraints and the freedom of human existence as individuals.
In the discourse of literary studies, the literature of the 1990s bears the labels of being diverse,
dispersed, difficult to describe (hence the dilemma of naming the stream) on one hand, while
on the other one it has been tagged as motionless, impenetrable, closed for reception. Despite
all the moderation and caution in labelling and generalizing, we can conclude that the last
decade of the 20th century in Slovenian and Slovak literary production is worth a reading and
studying attention. In the present doctoral dissertation on Slovenian and Slovak short
narrative prose between 1989 and 2000, the confrontation of two similar cultural areas has
proven both meaningful and productive. We see the value of the comparative study of
Slovenian and Slovak literature in two of its aspects: the identification of national or wider
regional particularities and that of universal or even global conceptual structures. These
principles are mirrored both at the level of social reflection or its absence, and the
representation of place and the position of the protagonist.
A further study into this field could be extended to the period between the years 1980 and
2010. Such framework would encompass the natural and ongoing literary process that has
only been hinted at in this study, as in both Slovenian and Slovak case the far-reaching and
long-term nature of social and cultural changes, in which literature emerges, while reflecting,
processing or ignoring them, seems of great significance.
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