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1 Gl. npr. S. Borovnik, Pi{ejo ‘enske druga~e? (1995), ista, Pripovedna proza, v: Slovenska knji‘evnost
III (2001). Iz starej{e generacije sem doslej upo{tevala novej{e delo Nade Gaborovi~ (1924), roman Ma-
lahorna (1988), ki ga je ‘e F. Zadravec opredelil kot zanimiv generacijsko dru‘inski roman, roman Nedeljke
Pirjevec (1932) Zaznamovana (1992) kot primer literarne avtobiografije. Od proznega dela Zlate Voka~
(1926) sem obravnavala zgodovinske romane (Marpurgi, 1985, in Knjiga senc, 1993), obdelala sem tudi
pri~evanjski roman Marije Vogri~ (1932) Vojna iz ljubezni (1993) o slovenski osamosvojitveni vojni, pa
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Prispevek se ukvarja s pojavnimi oblikami romana, kakr{nega v novej{i knji‘evnosti oblikujejo
slovenske pisateljice in nekatere publicistke, kot so Brina [vigelj (Brina Svit), Manca Ko{ir, Erica
Johnson Debeljak, Vesna Milek, Sonja Porle in Nina Kokelj. Osrednji del besedila prina{a analizo
pripovednega gradiva, ki je izhajalo od za~etka osemdesetih let dalje, osvetljeno pa je glede na
tipolo{ke zna~ilnosti in razmerje med tradicionalnimi ter novimi pripovednimi postopki.

The article discusses the forms of novels that have in recent times been penned by Slovene
women writers and some publicists, such as Brina [vigelj (Brina Svit), Manca Ko{ir, Erica
Johnson Debeljak, Vesna Milek, Sonja Porle, and Nina Kokelj. The central part of the article
includes the analysis of the narrative material published from the beginning of the 1980s on.
This material is illuminated in terms of its typological features and the relationship between the
traditional and new narrative processes.
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V novej{i slovenski prozi se Slovenke kot avtorice romana izrazito pojavijo zlasti v
obdobju na prelomu tiso~letja, to je po letu 1980. Njihove literarne pisave so zelo
raznolike, pogosto pa z ironijo in s sarkazmom razbijajo ustaljene literarne vzorce in
polemizirajo s pojmom ‘enskega v literaturi. Njihovi romani odstirajo nove, tudi tabu-
izirane teme, na~enjanje le-teh pa je povezano z ‘eljo po novostih na slogovni in jezikov-
ni ravni. Pisateljice, seveda tudi v sobesedilu tedaj modnega postmodernizma, zdru‘ujejo
vsakdanje in trivialne mite, njihova besedila pa prina{ajo monta‘o in parodiranje
razli~nih jezikovnih vzorcev – tako iz sveta kanonizirane doma~e in svetovne literatu-
re kakor tudi iz sveta filma, televizije, razli~nih medijskih sporo~il itd. Marsikateri
sodobni slovenski »‘enski roman« prina{a brezobzirno analizo t. i. ‘enskih vzorcev
vedenja in se kriti~no loteva zlasti v medijih opazne stereotipne podobe ‘enske. Lite-
rarne perspektive razodevajo tudi osebno prizadetost avtoric kot pi{o~ih ‘ensk spri~o
pogojenosti, nerazre{ljive dvojnosti in razpetosti, v kateri so se zna{le kot intelek-
tualke v sodobni, {e dokaj androcentri~no naravnani (slovenski) dru‘bi, v kateri je tudi
vse t. i. znanje o ‘enskah neredko filtrirano skozi mo{ko perspektivo.

O pomembnih predstavnicah sodobne slovenske proze in o njihovih najizrazitej{ih
delih sem ‘e pisala.1 V pri~ujo~em besedilu se zato posve~am romanesknemu delu
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tudi del proznega dela Mimi Malen{ek (1919). Generacijsko mlaj{a Ivanka Hergold (1943) – glavnino
svojega literarnega dela pa je napisala pred letom 1980 (kasneje je objavila {e kratko prozo) – je prav tako
obravnavana v moji prvi knjigi; tam sem kot zanimive primerke trivialne literature, ki jo pi{ejo ‘enske,
obravnavala {e romane Lidije Aste (1959) in Marinke Fritz Kunc (1942). Precej{njo pozornost sem posve-
tila Marjeti Novak Kajzer (1951), njenim romanom Vrtiljak (1983), Kristina (1985), Vila Michel (1987) in
Posebne ne‘nosti (1990). V njih je pisateljica na~ela tabuje, ki se nana{ajo na ‘ivljenje ‘ensk v sodobnem
svetu, ‘anrsko pa je oblikovala tako mojstrski ljubezenski roman (Vila Michel) kot tudi ‘anrsko raznovrsten,
a zanimiv vohunsko-kriminalni roman (Posebne ne‘nosti). Podobno pozornost sem namenila Maji Novak
(1960), in sicer kriminalnima romanoma Izza kongresa ali umor v teritorialnih vodah (1993) in Cimre (1995),
pa tudi kratki prozi Zverjad (1996). Danes bi k temu dodala {e romana Karfanaum ali as killed (1998) in
Ma~ja kuga (2000). Slogovno zanimivo, metafori~no izredno bogato prozno pisavo, ki je zaznamovana s
smislom za oblikovanje detajlov in izrisovanje du{evnih stanj posameznih literarnih likov, pa predstavlja
dru‘inski roman Katarine Marin~i~ (1968). V mojih {tudijah ‘e obravnavanima romanoma Tereza (1989)
in Ro‘ni vrt (1992) se je pred nedavnim pridru‘il {e tretji z naslovom Prikrita harmonija (2001). Dvoje zelo
izrazitih romanov s prevladujo~o ‘ensko temo, na katera sem prav tako ‘e opozorila, je oblikovala pokojna
Berta Bojetu Boeta (1946–1996). Romana, ki v pesni{ki govorici pripovedujeta o brutalni podobi sveta, v
kateri je izrazito omejen in dolo~en zlasti polo‘aj ‘ensk, sta Filio ni doma (1990) in Pti~ja hi{a (1995).
Avtorica je z njima na~rtovala trilogijo, ki pa je zaradi prezgodnje smrti ni ve~ mogla napisati.

avtoric, ki jih doslej {e nisem obravnavala, a je njihovo delo literarnozgodovinske
pozornosti zagotovo vredno.

Zanimiva literarna pisava Brine [vigelj - Mérat (1954), danes z umetni{kim ime-
nom Brina Svit, se je pojavila v romanu April (1984). Pisateljica, ki jo kritiki ime-
nujejo francosko-slovensko, pa se je rodila v Ljubljani, kjer je pre‘ivela otro{tvo in
{tudijska leta. V tem mestu je diplomirala iz primerjalne knji‘evnosti in franco{~ine,
pisala kratko prozo in enodejanke ter se pri~ela ukvarjati z re‘ijo. Od leta 1980 ‘ivi v
Parizu, kjer je napisala nekaj scenarijev, med drugim za svoja kratka filma Nikola in
Balkon, posnela pa je tudi dokumentarni film o igralki Jeanne Moreau. Ustvarjalni
svet literature jo je pritegnil bolj od filmskega, tako da ob ob~asnem opravljanju razli~nih
poklicev ‘ivi danes predvsem kot svobodna pisateljica v Parizu.

V svojem proznem prvencu April (1984) se je odlo~ila za izpoved v obliki pisem-
skega romana, ‘anra, ki se je zdel v sodobni slovenski prozi zagotovo odrinjen in je v
splo{ni kriti{ki zavesti veljal za »nemodernega«. Njen roman je oblikovan z besedo
prvoosebne pripovedovalke v izrazito kratkih, fragmentarnih poglavjih, pri ~emer so
posamezni deli dolgi tudi le nekaj vrstic. Dopisovanja so umerjena na temo iskanja
‘enskega obraza, na odnose med partnerjema, na slike odnosov med ljudmi skozi op-
tiko prijateljevanja, poskuse komunikacije, ki propadejo, pri~akovanje otroka ipd.
Roman je s svojo mozai~no zgradbo, v kateri je opazna tehnika filmskega reza, ki drug
ob drugega niza in lepi prizore, slike in preklope, tudi neobi~ajen dnevni{ki zapis,
nizajo~ dogodke, ki se odvijajo ob pri~akovanju otroka. Pri tem avtorica svoje filmske
tehnike ne prikriva, temve~ tudi omenja nekatere vzore in vplive kot na primer francos-
kega re‘iserja Jeana-Luca Godarda, ki da v svojih filmih razdira, dekonstruira svet, da
ga lahko potem na novo zgradi in pripoveduje. Taka pa je tudi tehnika pripovedi v
romanu April. Pri tem se zdi pomenljiv citat Wima Wendersa, ki ga pripovedovalka
prav tako navaja na opaznem mestu, ‘e na za~etku: »Znam ustvariti situacijo, atmosfe-
ro, a pri tem zmeraj pozabim na zgodbo. A kasneje je tako, da je ve~ situacij, atmosfer
skupaj vendarle zgodba.«
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V romanu April je ta mesec opredeljen kot »mesec rojstva vseh letnih ~asov«, kot
»mesec vseh mesecev«, kot izhodi{~e in cilj. V njem se vtisi za~enjajo, vanj se nato
tudi izte~ejo. April pa je obenem ~as, v katerem se bo izpolnilo veliko pri~akovanje,
rojstvo novega otroka, ki bo obenem pri~enjalo sve‘ ‘ivljenjski krog, a ga bo na drugi
strani tudi zaklju~evalo. Prvo, nemirno in iskanj polno obdobje, predstavlja v romanu
podoba dveh ‘ensk, ki si dopisujeta. To sta pripovedovalka in njena prijateljica Klara,
katerih vlogi sta simbolni. Obe sta si namre~ zelo razli~ni, toda skupaj tvorita celoto.
To sta dva pola iste osebnosti. Prva bo iz nekdanje nemirnice postala vsaj navznen
umirjena mama, druga pa se je odlo~ila za svobodnja{tvo brez partnerja in otrok. Ka-
tera pot je prava, katera bo sre~nej{a – to sta nesli{ni vpra{anji, ki spremljata metafori~no
razmi{ljanje v navidez preprostem in za~etni{kem romanu Brine [vigelj. Roman je
namre~ izrazito zaznamovan s t. i. ‘ensko temo, ki pa je slovenska kritika vsaj v ~asu
izida ni opazila, oziroma ji ni posve~ala nikakr{ne pozornosti. Ob dveh, ki si dopi-
sujeta, se namre~ pojavi {e lik tretje ‘enske, Rojo, ki simbolizira absolutno sre~o. Toda
izka‘e se, da si to paralelno podobo in njeno zgodbo dekle izmisli in da Rojo kot
poosebljena sre~a ne obstaja. Rojo ostane izmi{ljena (pris)podoba in nedose‘eni (‘en-
ski) ideal.

Zanimivo je, da je Brina [vigelj ‘e v svojem prvem romanu nakazala teme, ki so jo
literarno vznemirjale tudi v naslednjih. Med njimi je zagotovo na prvem mestu iskanje
‘enske identitete, popularno imenovane »sre~a«. Kje naj bo njena izpolnitev, na katero
od vlog, ki jo obdajajo, naj pristane, s katero naj se zadovolji, katere si lahko izbere
sama in katere si dovoli vsiljevati? Pri [vigelj-Mératovi sre~ujemo tako sodobno po-
navljanje, raz{irjanje in preoblikovanje staroljudskega motiva lepe Vide in njenega
silovitega hrepenenja. Tudi sodobno lepovidovstvo, nam dopoveduje pisateljica, ob-
staja. Ume{~eno je drugam, nemara v urbana sredi{~a in kot tokrat nekam na Franco-
sko, v Pariz, kar pa je v resnici nebistveno. Njene lepe Vide, tako vidimo v literaturi
kasneje, ne bodo ve~ zmogle tako radikalnih korakov, o kakr{nih poje stara slovenska
ljudska pesem, ne bodo ve~ zapu{~ale mo‘a in otrok(a) ter odhajale z ljubimcem ~ez
morje. Namesto tega si bodo v svojem neizpolnjenem ‘ivljenju raje ustvarile vzpored-
ni, izmi{ljeni svet, neko smelo in predrzno ‘ensko zgodbo, v kateri se bo dogajalo vse
tisto, ~esar si same ne bodo upale iz‘iveti, in s pomo~jo katere bodo lahko ostajale
notranje svobodne.

Prijem, ki se nakazuje v romanu April z izmi{ljeno »svobodno ‘ensko Rojo«, se
nadaljuje v pisemskem romanu, nastalem na osnovi pisatelji~inega dopisovanja z novi-
narjem in s pesnikom Petrom Kol{kom, v Navadnih razmerjih (1998). Tudi v njem
pisateljica svojemu dopisovalcu podtika izmi{ljeno zgodbo o svoji strastni sosedi Almi
(»~rnolaski v rde~i obleki«), ki da si upa napraviti nekaj, po ~emer oba dopisovalca
dolgo le hrepenita, namre~ odlo~en in odlo~ilen rez v svojem ‘ivljenju. V Navadnih
razmerjih ‘e opomba na zavihku opozarja, da si je delo izposodilo naslov pri znameni-
tem francoskem pisemskem romanu, namre~ pri Laclosovih Nevarnih razmerjih. Ta
[vigelj-Kol{kov roman je iz{el kar {tirinajst let po pisatelji~inem prvencu, leta 1998,
ter o‘ivlja nekoliko arhai~ni ‘anr, roman v pismih. Peter in Brina dokazujeta, da je
lahko tudi moderen. Laclosov je bil napisan leta 1782, ta pa pribli‘no dvesto let kas-
neje. Oba se ukvarjata z ljubezensko tematiko, v obeh romanih pa sta protagonista tudi
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nekdanja ljubimca. V slovenski, postmoderni razli~ici romana, za~enja 20. 5. 1988
Brina pisati Petru, avtorju zgodbe Potres, v kateri je bila ona sama osrednja protagonist-
ka. V njej sta neko~ skupaj legla na zemljo, ki da se je zatresla, tako da je v Petrovi
zgodbi ona zanj za vedno izginila (in se nato pojavila na obalah Nove Gvineje). Prava
Brina pa se je v resnici ustalila v Parizu misle~, da bo snemala filme. Iz njegovega,
Petrovega, odgovora  je razvidno, da sta se po dolgih letih oba »zna{la v zate~enem
stanju«, njej so odklonili snemanje novega filma, on pa ~uti, da ga po~asi zapu{~a
mladost. @eli si jo videti. Njuni pesni{ki pisemski monologi izra‘ajo hrepenenje, hojo
za ljubeznijo. Vmes prina{ajo razne »o~etovske in materinske sentimentalke«, ki pri-
povedujejo o navezah z otroki in drugih drobnih zaupljivostih, a osnovne metafore
njunega dopisovanja ne zmotijo. Ona ~uti v sebi skrajni nemir, on je nezadovoljen z
ustaljenim na~inom ‘ivljenja. Pisma prina{ajo nove vezi med njima, ubrane na staro
prijateljstvo. Nekega dne Brina pi{e Petru, kako da se je v njihovo ve~stanovanjsko
pari{ko hi{o vselila nova soseda, Alma Bennholdt. Po poklicu da je restavratorka tek-
stila, sicer pa mama dveh otrok in ‘ena visokega francoskega dr‘avnega uradnika.
Brina pri~enja s poro~ili o njej zalagati svojega dopisovalca Petra, on pa se vedno bolj
zaveda, da ‘ivi brez »neke temeljne ljubezni«, »brez strasti« in da se tako godi tudi
njegovi prijateljici Brini v Parizu. Pripovedovalka poro~a Petru o Almini novi ljubez-
ni, on postaja zaradi tega nezadovoljen in siten (»Zakaj mi spu{~a{ v nosnice vonj po
‘enski? Kaj ho~e{ od mene?«), dokler ta izmi{ljena zgodba o predrzni Almi, ki kot
lepa Vida nekega dne preprosto odide z ljubimcem (a se tudi vrne), polagoma ne pri~enja
spreminjati ‘ivljenj obeh protagonistov.

V mozai~no napisanem pisemskem romanu se sestavlja zgodba o iskanju, o podobi
obeh dopisovalcev, pri ~emer ima Peter smisel za ironijo in samoironijo, Brina pa
deluje vsaj na prvi pogled bolj resnobno. Ona je tista, ki pri~enja izpovedovati zgodbo
o Almi, o tej hrepenenjski, tujinski lepi Vidi, dokler se ne izka‘e, da sta Alma onadva
sama, Peter in Brina, dale~ vsaksebi in sestavljena iz razli~nih kultur, zavestnosti in
podzavestnosti, zunanjega in notranjega ‘ivljenja. V Petrovi zgodbi je prisotna tudi
politi~na in gospodarska tematika (o Poljski, razpadanju nekdanje SFRJ), Brinine teme
pa so bolj osebne narave (o do‘ivljanju tujine, o odnosu do otrok, o t. i. ‘enski literatu-
ri). V zunanje sestavljajo~i se zgodbi je videti ~as poznih devetdesetih let, ko se Evro-
pa politi~no preoblikuje in ko nastajajo nove dr‘ave (padec berlinskega zidu, vrenje v
Jugoslaviji, na tedanjem ^ehoslova{kem, v Sovjetski zvezi), pa tudi drobce iz ljub-
ljanskega literarnega bohemstva. V romanu se odvijajo na eni strani kolektivni pretre-
si, na drugi pa individualni »urezi v srce«. Na obeh obzorjih se odpirajo nove rane in
neznane pokrajine prihodnosti. Dopisovanje se kon~a leta 1995, sredi novih dr‘av, pa
tudi v novih ljubezenskih zvezah. Med temami, o katerih si dopisujeta in jih tako tudi
romaneskno izrisujeta, pa so opazne {e teme o jeziku, materin{~ini, pa tudi o vlogi
‘enske kot ustvarjalke literature. Polemika o zadnjem je zaklju~ena, {e preden se do-
dobra razvije, saj se Peter na Brinina ob~utljiva vpra{anja odziva izrazito antifemini-
sti~no, ona pa s svojimi dilemami vanj no~e ve~ drezati. Roman se tako zaklju~i na
osnovi treh osrednjih ljubezenskih zgodb in izra‘a sodobnikovo hrepenenje po tem
~ustvu kot temeljni obliki bivanja. Prastari motiv lepovidovstva je dopolnjen {e s kro-
gom, ubranim na ljudsko {tevilo sedem, namre~ z dopisovanjem, ki traja natan~no
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sedem let. Motiv lepovidovstva postane osrednji v literarnem delu Brine [vigelj - Mérat,
najprej pa se nadaljuje v romanu Con Brio (1998), ki pripoveduje o ljubezni starej{ega
mo{kega do mlaj{e ‘enske.

Ob tej zanimivi obliki pisemskega romana naj omenimo {e to, da sre~ujemo podo-
ben poskus tudi v dopisovanju med Manco Ko{ir, profesorico na Fakulteti za dru‘be-
ne vede v Ljubljani, ki je tudi znana publicistka, in Du{anom Jovanovi}em, uveljav-
ljenim slovenskim re‘iserjem in pisateljem. Njuna pisma nosijo knji‘ni naslov Mo{ki :
‘enska (2000). Pred tem je Ko{irjeva izdala {e @enska pisma (1991), da bi v taki obliki
opazovala, raziskovala in pokazala, kaj se dogaja v ‘enskih odnosih do okolice, pa tudi
v njihovih odnosih do drugih ‘ensk. V knjigi Mo{ki : ‘enska pa Ko{irjeva ‘e v enem od
svojih prvih pisem prijatelju Jovanovi}u citira misel Lojzeta Kova~i~a, ki jo je izrekel
v nekem intervjuju, namre~ da naj bi se po njegovem literatura vrnila tja, kjer se je
pri~ela razvijati, to je k pismu in dnevniku. S tem Kova~i~evim citatom Ko{irjeva
pojasnjuje svojo odlo~itev za pisma kot zanemarjeni literarni ‘anr. Dopisovanje pa ji
pomeni tako odpiranje same sebe kot drugega, pomeni ji mo‘nosti za ustvarjanje no-
vih bli‘in. Zavzema se za nepotvorjenost in neposrednost ter navaja pri tem Ro‘anca
in Zupana, pisatelja, ki sta si – poleg omenjenega Kova~i~a – pridobila tako {irok
bralni krog ne samo zaradi svojih izjemnih pisateljskih zmogljivosti, temve~ tudi zara-
di povsem nezastrte odkritosr~nosti. Jovanovi~ pa se le-tej vsaj na zasebnem podro~ju
izogne in do izrazito intimnih tem ga Ko{irjeva ne more pripraviti. Njegova pisma so v
primerjavi z njenimi neredko zelo zabavna in samoironi~na, raznim vzvi{enim temam,
o katerih bi rada razpravljala njegova dopisovalka, pa se z duhovitim obravnavanjem
»nizkih«, npr. alkoholizma, spretno izogne. On je tisti, ki je lucidno kriti~en na primer
do slovenskega {olskega sistema ali do srbske hegemonisti~ne politike, ona pa je tista,
ki je pripravljena spregovoriti tudi o tabuiziranih vpra{anjih ~lovekovega ‘ivljenja (npr.
o umiranju in smrti bli‘njega). Njuna pisma dokazujejo, da obstajata v na~inu pisanja
tako mo{ki kot ‘enski princip, kar Manca zasluti in vidi v tem, kako se njuno dopiso-
vanje brez posebnih zunanjih navodil razvija samo po sebi. Kadar si dopisujejo sami
mo{ki, pi{e, ostaja v teh stikih zelo malo ‘ivljenja (pogosto se identificirajo kar s
slu‘bo, ki jo opravljajo). Njej pa se zdi, da se zagotovo zanimivej{e raziskovalno raz-
merje rojeva takrat, kadar ~lovek pi{e o »jaz-dru‘inski ~lovek«, »jaz-opazovalec sve-
ta« ali »jaz-ljubitelj tega in onega«.

Pisma, ki sta si jih izmenjala Ko{irjeva in Jovanovi}, so literarno esejisti~na. Tisto,
kar v njih {teje, je ‘ivljenjska izku{nja. Ta naj bi bistrila tako bralce kakor tudi dopiso-
valca sama. Pri tem se izka‘e, kako tudi osebna izku{nja ob pripovedovanju lahko
postaja fikcija, saj izra‘a raznolike notranje svetove, ki so metafori~ni in simbolni. Ob
tematiziranju le-teh postaja pri~evanjska izku{nja obenem tudi literarna. Eseji obeh, ki
nastajajo na dolo~ene teme (o humorju, odra{~anju, {olskem sistemu, politiki, bogo-
iskateljstvu, {e bolj pa tisti, ki govorijo o ~love{kih vlogah, maskah in igrah) so zapisa-
ni izjemno berljivo in polno, med njimi pa so nekatera »pisma« tudi sijajna v svojem
‘anru (Jovanovi}evo o licemerski ameri{ki politiki ter srbskem nacionalizmu). Iz be-
sedil odseva ~as devetdesetih let, tako politi~no kot zasebno (~as vojne v SFRJ, pa tudi
dru‘insko in poklicno ‘ivljenje obeh dopisovalcev). Pisma lahko ozna~imo kot eseje o
oddaljenih bli‘inah, o ugankah ~lovekove osebnosti. Izka‘ejo se za dobrodo{el ‘anr, ki
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mu zaradi sodobnih komunikacijskih mo‘nosti grozi izumrtje. Poskus Ko{irjeve in
Jovanovi}a predstavlja tako tudi upor zoper to dejstvo. V primerjavi s pisemskim ro-
manom [vigljeve in Kol{ka pisma Mo{ki: ‘enska Ko{irjeve in Jovanovi}a ne premo-
rejo notranje povezovalne zgodbe, zato o njih kot o romanu ne moremo govoriti. Njihova
»zgodba« je namre~ ‘ivljenje samo, pisma pa predstavljajo esejisti~no razmi{ljanje o
njem.

Naslednji roman Brine [vigelj - Mérat Con brio (1998) je ljubezenski roman, ki
dokazuje, da se avtorica po uspe{nem pisemskem romanu zavestno spogleduje s t. i.
‘enskimi ‘anri, oz. da jih o‘ivlja in dokazuje, kako lahko tudi v sodobni knji‘evnosti
razvito, povsem netrivialno za‘ivijo. Ljubezenska tematika v tem romanu pomeni na-
daljevanje tematskih krogov iz prej{njih dveh, nadgrajen pa je tudi simboli~ni motiv
pribli‘evanja in oddaljevanja obeh protagonistov (na kar opozarja Vanesa Matajc v
spremni besedi k romanu). Ljubezen v romanu se izkazuje kot polivalentno, razvejano
~ustvo, ki ne pozna enozna~nosti, ~eravno roman ponavlja staro, v literaturi pogosto
obravnavano zgodbo o ‘enskem poigravanju z mo{ko ljubeznijo. Konec romana je
odprt, vendar tudi fabulativno predvidljiv. Inovativen pa je avtori~in zasuk, namre~ da
postane v tem delu nosilec lepovidovskega hrepenenja namesto razo~arane mlade ‘en-
ske – mo{ki.

^eprav je roman Con brio napisan dale~ od navidez lahkotne postmoderne igrivosti,
prepoznavamo v njem tudi nekatere take postmodernisti~ne spogledljivosti, namre~ prav
v gradnji lepovidovskega motiva, ki izra‘a dialog tako s slovensko kot s francosko lite-
rarno preteklostjo. Oba dokazujeta avtori~ino {iroko razgledanost v svetu knji‘evnosti,
ki ga je izbrala za svoj notranji dom. Roman je napisan kot jezikovno spretno in zgodbe-
no zanimivo delo, ki je berljivo, a ni kli{ejsko oblikovano. Fabula pripoveduje o starajo~em
se mo{kem, {estdesetletniku, pisatelju Tiborju, ki ‘ivi sam, njegovo zunanje ‘ivljenje pa
ureja gospodinja. Le-to se mu spremeni, ko v njegov svet vstopi Kati, izmikajo~a se
mlada ‘enska, s katero se poro~i. Ona se po poroki naseli v sosednjo sobo in mu ne
dovoli, da bi se ji pribli‘al. Odslej poteka vse ‘ivljenje med njima kot zbirka neuspelih
poskusov pribli‘evanj in uspe{nih izmikanj, nato pa {e usodnej{ih daljav. Ko Kati na
lepem izgine, Tibor zboli, ko pa se po bolezni vrne domov, vidi, da ga je ljubljena ‘enska
tudi v resnici zapustila. Ob izidu tega romana so bile kritike besedilu tako v Franciji kot
v Sloveniji zelo naklonjene. Poudarjale so avtori~ino spretnost pri oblikovanju ljubezen-
ske zgodbe, zlasti pri slikanju du{evne podobe {estdesetletnika. Postopek oblikovanja
(izmi{ljene) zgodbe v zgodbi pa je Brina [vigelj uporabila tudi tokrat, namre~ na mestu,
ko si Tibor eroti~ni dogodek s Kati, po kateri hrepeni, preprosto izmisli. Zgodba je v
romanu raz~arana tudi tokrat, saj Tibor svojo izmi{ljijo kasneje prizna.

Predzadnji roman Brine [vigelj, ki je iz{el ‘e pod njenim umetni{kim imenom
Brina Svit, Smrt slovenske primadone (2000), je kritika zelo pozitivno sprejela, ozna~ila
ga je kot enega bolj{ih v zadnjih desetletjih (B. A. Novak). To spretno in berljivo napi-
sano delo pa tudi ne more skriti vsaj delno avtobiografskega ozadja. V romanu je
namre~ osrednji lik operna pevka Lejka, primadona slovenskega porekla, ki se uveljavlja
kot tujka v {ir{em evropskem okolju. Toda kljub poklicnemu uspehu jo {e vedno obre-
menjujejo nekatere pretekle, tudi doma~e slovenske travme, med katerimi postane uso-
den zlasti njen nikoli do konca iz~i{~en odnos z avtoritativno in posedovalno materjo.
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Le-ta namre~ umetni{ke poti svoje h~ere ne spo{tuje in je ne ceni, h~i pa se zaradi
njenega egocentri~nega, hladnega in vzvi{enega odnosa, {ir{e pa zaradi hrepenenja po
njeni ljubezni, pogreza v hude depresije, ki vodijo v razli~ne skrajnosti, nazadnje v
anoreksijo in smrt.

Osrednja tema tega romana – poleg odnosa do slovenstva, opazovanega z ironi~no
distanco nekoga, ki se je iz tega prostora izselil, a je ostal {e vedno povezan z njim – je
tako za literaturo, ki jo pi{ejo ‘enske, dokaj zna~ilna, pogosta tema, to je te‘aven od-
nos med materjo in h~erko. Ta odnos, ki zlasti t. i. zna~ilno slovensko mater razkriva v
njenih necankarjanskih, pola{~evalno uni~evalnih razse‘nostih, je postal eden lajtmo-
tivov tudi v literarnem besedilu marsikatere sodobne slovenske pisateljice (Berte Bojetu,
Katarine Marin~i~, Marjete Novak Kajzer in nekaterih drugih). Obenem pa literarna
zgodba v tem besedilu ponovno pripoveduje tudi o tujstvu, ki je lahko prostovoljno
izgnanstvo, ali pa tudi ne, ter nadalje o prijateljstvih in iskanju ljubezni. Iz izrazito
‘enske perspektive razkriva nove dimenzije med~love{kih odnosov, povezanih s temi
bli‘inami.

Ljubezen med materjo in otrokom je predstavljena povsem netradicionalno, ~eprav
v loku, razpetem od otro{tva do smrti. Toda oblikovana ni kot sre~na mavrica, ki bi {e
na stara leta grela protagonistkin spomin, temve~ kot eno samo hrepenenje in izgore-
vajo~e koprnenje po tem ~ustvu. V literarni podobi tega odnosa otrok (dekle, ‘enska)
umre, ne da bi se njena mati zavedla, da jo je s svojim egoizmom ubila. Brina Svit je s
tem romanom v sodobno slovensko prozo vnesla povsem novo temo, namre~ anorek-
sijo kot sodobno obliko (du{evne) bolezni, ki se razvije zaradi neurejenih, hladnih in
odtujenih dru‘inskih razmer. V intervjuju s Petro Vidali za Ve~er (19. 6. 2000: 11) je
pisateljica povedala: »Ingrid Kralj /mati v romanu Smrt slovenske primadone/ je pri-
mer tiste mame, ki si je nadela masko trpe~e in ‘rtvujo~e se matere, ki pa je v bistvu
egoisti~na in destruktivna.« V sodobni slovenski prozi sre~amo stra{nej{o podobo matere
le {e v romanih Berte Bojetu (Filio ni doma in Pti~ja hi{a).

Literarna pisava Brine Svit pomeni sve‘ glas tudi na podro~ju kritike sodobnega
slovenstva, ki je po njenem {e vedno ozko zamejeno v tradicionalne, v~asih arhai~ne,
pogosto pa la‘ne domoljubne in dru‘inske slike. Iz njenega romana je razvidno, da je
sodoben svet tradicionalno slovensko zazrtost v kozolce, tihotna jezerca in hrib~kaste
cerkvice ‘e zdavnaj presegel in da se dana{nje ‘ivljenje odvija druga~e kot v takih
umetno vzdr‘evanih, folklorno doma~ijskih miniaturkah. Obenem pa je tudi ta roman
napisan filmsko scenaristi~no, vendar manj modernisti~no razpr{eno kot v ~asu pisa-
telji~inih literarnih za~etkov (v Aprilu). Brina Svit se je v njem odlo~ila za izrazito
‘ensko zgodbo. Pri oblikovanju le-te pa se je uspe{no posvetila tudi nekaterim stran-
skim pramenom, ki razgrinjajo zanimivo izpeljane spremljajo~e like, na primer lik
pevkinega homoseksualnega prijatelja, novinarja in opazovalca dogodkov.

Povsem druga~en primer sodobne literature, ki jo na Slovenskem pi{ejo ‘enske, pa
predstavlja roman Kalipso novinarke Vesne Milek (1971). Zapisan je kot dnevni{ki
roman, ki iz tako imenovane ‘enske perspektive na~enja ve~no, a hkrati tudi sodobno
temo, to je iskanje ljubezni. Osrednja protagonistka, ki je hkrati tudi prvoosebna pripo-
vedovalka Rebeka, je obremenjena z dora{~anjem v nepopolni dru‘ini, v kateri sta jo
zaznamovala odsotnost o~eta in pola{~evalni odnos matere. Obojega se kot {tudentka
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navidezno re{i, v sostanovalstvu z igralko Lauro pa ostaja zelo ob~utljiva in kriti~na
opazovalka okolice, zlasti tako imenovanega obi~ajnega, nemara pa tudi zna~ilnega
slovenskega na~ina ‘ivljenja. Dekle ~uti svojo izlo~enost iz oklepajo~ih dru‘benih
navad in moralnih zakonov, ki ostajajo tudi v sodobni skupnosti nenaklonjeni ‘enski
nekonvencionalnosti. Po tej plati je dekle, ki zapisuje svoj dnevnik ljubezenskih iskanj,
hrepenenj in vedno novih razo~aranj, oblikovana kot upornica ter predstavlja zanimiv
literarni lik. Besedilo pa, ki je zapisano v ‘ivahnih dialogih, na~enja marsikatero vzne-
mirljivo, tudi tabuizirano temo. Poleg ‘e omenjene dru‘inske travme so tu {e motivi
~ustveno nihajo~ega ‘enskega prijateljstva, narkomanije in spolne zlorabe v zgodnji
mladosti, kar pa je le rahlo nakazano. Toda roman se v svoji raznoliki tematiki literar-
no ne razvije in vse nakazano ostaja le povr{insko. Osrednja pripovedna linija se na-
mesto tega zapleta in razpleta prete‘no v popisovanju Rebekinih ljubezenskih romanc
ter v izpolnjevanju eroti~nega adrenalina.

Roman Vesne Milek, ki je vsaj na za~etku ubran na nekatere vznemirljive teme in
je po slogovni plati zapisan v komunikativno spretni jezikovni govorici, zabeljeni tu in
tam s srbohrvatizmi kot »jebeni seks« ali z modnimi anglizmi kot »timing« in »baby«,
ostaja v svojem nadaljevanju literarni torzo. Z natan~nim izpovedovanjem eroti~nih
dogodiv{~in, ki jih pripovedovalka z neskon~nim in utrujajo~im psihologiziranjem
lepi na nekak{no globoko iskanje ljubezni, to je mo{kega, v katerem naj bi se uresni~ila
njena o~itno edina ‘enska ambicija, predstavlja zna~ilen primer trivialne literature. V
besedilu brbota od prekipevajo~ih ~ustev, obenem pa od ‘e videne, sli{ane in prebrane
izku{enjske »enkratnosti«. Roman tako lahko vznemiri le bralce in bralke, ki jih zani-
ma plehko ‘ensko ukvarjanje s samo seboj, {e bolj pa tiste, ki bi radi prebrali, kako
pripovedovalka popisuje svoje spolne izku{nje. Tisti, ki v romanu i{~ejo novo literarno
kvaliteto, pa bodo ostali ob branju, ki je brez potrebe raztegnjeno na tristo triinpetdeset
strani, razo~arani. Roman s silnimi ljubeznimi, ki jim sledijo silna razo~aranja, ne
predstavlja kakr{ne koli zanimive literarne pisave. Ostaja berilo za tiste, ki so pred
~asom segali po podobnem tipu literarne pla‘e, kakr{nega je ustvarjala zdaj ‘e v poza-
bi tone~a Lidija Asta.

Vznemirljiv avtobiografski roman z esejisti~nimi prvinami je 1999. leta objavila
Erica Johnson Debeljak (1961). Roman, ki je najprej v obliki podlistka izhajal v
Delu, nosi naslov Tujka v hi{i doma~inov, posebnost besedila pa je gotovo tudi v tem,
da ga je napisala Ameri~anka, ki se je odlo~ila za poroko s Slovencem, pesnikom
Ale{em Debeljakom, in tudi za ‘ivljenje v zanjo povsem neznani Sloveniji. Njeno
tujstvo ter iz njega izhajajo~a perspektiva sta poudarjena ‘e v naslovu, pa tudi v naslo-
vih posameznih poglavij (Druga Evropa, Nami{ljena Ljubljana, U~enje sloven{~ine,
Otok sredi reke, Izgnanstvo iz otro{tva ter Izginjajo~i drugi). Obenem pa gre v tem
primeru vsekakor zanimive literature tudi za prevod iz angle{~ine, kar je v slovenskem
prostoru zagotovo redko in vzbuja vpra{anje, ali naj to delo potemtakem sploh
pri{tevamo k slovenski literarni ustvarjalnosti. Menimo, da ga lahko, saj je besedilo
nastalo v Sloveniji, obenem pa tudi takrat, ko je njegova avtorica pri~akovala sloven-
sko dr‘avljanstvo in se je ‘e prizadevno u~ila slovensko. Povsem samoumevno pa je,
da si je za literarno izra‘anje izbrala angle{~ino, svojo materin{~ino, v kateri se je kot
avtorica ~utila najbolj suvereno.
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V tem romanu pisateljica predstavlja del svoje ‘ivljenjske zgodbe, ki govori o tem,
kako je zaradi ljubezni do Slovenca zapustila slu‘bo v New Yorku in sklenila, da se bo
z njim preselila na drug konec sveta, v dr‘avo, ki ji je bila sprva povsem neznana. Tako
se je za~ela njena pot v zapletene globine kulturnih ugank in protislovij, »v ‘ivljenje
dvojnega izgnanstva«, kakor je zapisala, tako imenovani vzhodno-zahodni konflikt pa
je postal njena vsakdanjost. Ko se je lotila na~rtnega preu~evanja in spoznavanja slo-
venske zgodovine, je Slovence ugledala kot »vedno prezrto ljudstvo« in se ~udila,
kako da se jim je spri~o ne{tetih zasedb, razdejanj in ponovnih zdru‘itev sploh uspelo
obdr‘ati v nemirnem ~asu. V romanu sledi nato razmi{ljanje o avtori~ini dru‘ini, za
katere ~lane je bilo zna~ilno, da so sredi ‘ivljenja pogosto napravili kako dramati~no,
odlo~ilno in nenavadno potezo ter tako spremenili tok in smer svojemu bivanju ter si
ustvarili novo prihodnost v daljnem kraju.

Besedilo Erike Johnson - Debeljak tako ‘e na za~etku opozarja na svoje poglavitne
kvalitete, namre~ na kultiviran in teko~, a natan~en ter bistroumno duhovit literarni
izraz, ki se spleta v privla~no metafori~no govorico, temelje~o na izkustvenosti. Obe-
nem pa je ‘e od vsega za~etka jasno, da besedilo zapisuje ‘enska, saj je njena perspek-
tiva zelo poudarjena. Ta bralcu zarisuje ‘ivljenje v Ameriki, ki je lahko za ‘enske zelo
svobodnja{ko, a tudi neusmiljeno trdo (njena mati je morala po lo~itvi od lahko‘ivega
mo‘a do{tudirati, pa tudi poskrbeti za tri otroke), obenem pa vidi tudi ‘ivljenje v Slo-
veniji kot napredno svetlo, a v~asih {e vedno trdno zasidrano v sponah dov~eraj{njega,
arhai~nega in patriarhalno zaznamovanega sveta (ob pripravah na rojstvo otroka). Delo
Erice Johnson - Debeljak dokazuje, kar zatrjujeta feministi~na literarna zgodovina in
kritika (Showalter 1995: 190), da zaznamuje spol sleherno pisanje in da pisatelji oz.
pisateljice nujno ubesedijo tudi izku{njo spola, tako kot ubesedujejo narodov duh,
dobo ali jezik. Spolne identitete namre~ ne moremo lo~iti od avtorjeve oz. avtori~ine
literarne energije. Navzo~a je domala povsod kot t. i. podtekst, v primeru literature, ki
jo pi{ejo ‘enske, pa tudi kot poudarjena »poetika Drugega«.

Johnson-Debeljakova se zaveda, da z oblikovanjem svoje literarne zgodbe vstopa
v svet literature, ki je prej mo{ko kot ‘ensko dominanten. To dejstvo, ki je zanjo prisot-
no, a niti ne zoprno navzo~e, pa jemlje nase kot del novega sveta, tako samoumevno
preprosto in tolerantno, kakor je bila tudi sama vzgojena k strpnosti in {irini. Zna~ilno
za njen zorni kot opazovanja je, da vidi svojo novo domovino Slovenijo tako, kakor je
doma~ini sami ne morejo. S smislom za satiro pa nakazuje stra{ljivo sodobno neved-
nost ne le Ameri~anov, temve~ tudi Evropejcev, ter njihovo nerazgledanost v zemljepi-
su in politiki, zdru‘eno z nepripravljenostjo, da bi sprejeli drug in druga~en, ~eprav
domala sosednji svet. Pripoved Johnson-Debeljakove razkriva pomanjkljivosti sodob-
nega sveta, za katerega navadno menimo, da je zaradi tehnolo{ke povezanosti bolj
odprt in izobra‘en, kot je v resnici. Pripovedovalkin ‘enski pogled pa vse stereotipne
in konzervativne vzorce presega. Sredi disonantno zasnovanega mesta, kakr{no je Ljub-
ljana, se seznanja z zna~ilnimi slovenskimi domovi s predniki, z ognji{~em in dru‘ino,
zlasti pa z na~ini ‘ivljenja, ki so zanjo arhai~ni, a vznemirljivi. Padec iz newyor{ke
anonimnosti v ljubljansko vseprepoznavnost je zanjo stresen, a ga prijazno prena{a.
Soo~a se z majhnostjo dr‘ave in njenega glavnega mesta ter ironizira nekatere sloven-
ske posebnosti, ki so tuje ameri{kemu na~inu ‘ivljenja (»Bodisi so hodili na Filozof-
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sko fakulteto, Ekonomsko fakulteto ali Likovno akademijo. Zime so presmu~ali v
Kranjski gori ali v italijanskih Dolomitih, poletje so pre‘iveli v Istri ali na enem od
dalmatinskih otokov.«). Pripovedovalki so tuje take »mre‘e uhojenih poti«, kakr{nih
si kot nomadska in multikulturno vzgojena Ameri~anka ne more predstavljati. Sredi
vsega novega in neznanega, s katerim se sre~uje, pa je vidna njena odlo~itev za lastno
pot, za pravico do osebne izbire. Odklanja sleherno tako imenovano dru‘abno su‘enj-
stvo, iz katerega rasejo tudi miselni in ~ustveni mejniki.

V poglavju z naslovom U~enje sloven{~ine spoznavamo zanimiva avtori~ina raz-
mi{ljanja o jeziku, ki se ga mora nau~iti. Zanjo pomeni menjava jezika tudi menjavo
miselnega koda, obenem pa ji pomeni tuj jezik prehod v novi jaz: »U~im se govoriti in
si pridobivam novo identiteto.« Pripovedovalka spregovori tudi o ob~utljivem razmer-
ju med sloven{~ino in angle{~ino, pri ~emer ji je prva »jezik elitnega kluba«, druga pa
»jezik svetovne klepetalnice«. Zabavne so njene izku{nje s te‘avno slovensko slovni-
co, ki da je »bizantinski labirint izjem in nepravilnosti«, sestavljen v celoto, ki »jo
zmore le {ahovski velemojster«. Zlasti v tem poglavju pa je prisotna blaga in ironi~no
naravnana kritika slovenskega narodnega zna~aja, pre‘etega s takimi ali z druga~nimi
{ovinizmi, namre~ z izklju~evalnostjo do tujcev in kle~eplaznostjo do vsega, kar prihaja
z Zahoda. Ta kritika se nadaljuje tudi v poglavju Otok sredi reke, ki prina{a podobo
Slovenije kot »~ude‘ne de‘ele s postkomunisti~no hibo«, z razvejanim birokratskim
aparatom. Johnson-Debeljakova torej v svojem literarnem prvencu kriti~no ponuja
zrcalo Slovencem, da bi se v njem ugledali tako, kakor sami sebe v resnici no~ejo
videti.

Roman Johnson-Debeljakove predstavlja zanimivo avtobiografsko delo o kultur-
nih razlikah, tudi o pravih kulturnih prepadih med narodi. Pripovedovalka pi{e o tego-
bah sodobnega izgnanstva, o posebnem kontrapunktnem bivanju, ki izhaja iz tega, da
lahko ostaja sodobni izgnanec preko ra~unalnika in satelitov {e vedno tesno povezan s
svojim preteklim svetom, medtem ko ‘ivi fizi~no v povsem druga~nem okolju. De-
beljakova pripoveduje tako o nomadstvu in tujstvu posebne vrste ter v pesni{ki govo-
rici sklepa: »Sem otrok, ki se je ugnezdil v blagem zavoju ozke zelene reke.« Ob svoji
nostalgiji za izgubljenim pa citira Kunderove misli iz eseja o izgnanstvu z naslovom
Izdane oporoke. Njeno slikovito do‘ivljanje slovenske osamosvojitvene vojne v letu
1991 je tako razgibano in osebno, kakor lahko to beremo le {e v kakem Jan~arjevem
eseju. Avtobiografski roman Johnson-Debeljakove je namre~ zasnovan tako, da prina{a
izvrstne eseje na posamezne teme, ki razstirajo tudi kulturno-politi~no zgodovino
razli~nih de‘el, najbolj seveda Amerike in Slovenije, uzrto skozi kriti~ne o~i mlade
‘enske, katere ‘ivljenjska izku{nja mora prena{ati posledice obeh zgodovin, obojega
nemirnega sveta. Ob avtobiografskem romanu Johnson-Debeljakove pa velja opozori-
ti na dejstvo, da je njeno delo napisano izrazito literarno z velikim smislom za prav{nji
izbor snovi, iz katerega rase spretno oblikovanje zgodbe s ~asovnimi spe{itvami in
zamolki, zna~ilnimi za ta ‘anr. Gre za zna~ilno avtorsko ubeseditev lastnega ‘ivljenja,
ki ima v slovenski knji‘evnosti tudi bogato literarno tradicijo (Lojze Kova~i~, Marjan
Ro‘anc, Vitomil Zupan idr.), v kateri postane pripovedovalec/-ka ena od literarnih
oseb. Tako pisanje pa seveda nikoli ni zgolj reprodukcija realnosti, ~eravno je napisano
navidez »realisti~no« (Borovnik 1995, Vendramin 1997: 41–51).
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Literarno esejisti~ne prvine prevladujejo tudi v potopisnem romanu Sonje Porle
(1960), pisateljice, ki izvira iz Prebolda, a ‘ivi danes v Oxfordu v Veliki Britaniji. Svoj
roman ^rni angel, varuh moj (1997) je umestila v Afriko, ki jo je prvi~ obiskala leta
1983, tja pa se je vedno znova tudi vra~ala. V Delovi Sobotni prilogi je objavila {tevil-
ne zapise o tem, za Slovence {e v marsi~em neznanem in tujem kontinentu, v razli~nih
revijah pa je objavljala tudi zapise o afri{ki glasbi in intervjuje z znanimi afri{kimi
glasbeniki. Ta potopisni roman je posvetila podsaharski Afriki, Burkini Faso, nekdanji
Zgornji Volti.

Literarna teorija (Solar 1979: 175) uvr{~a potopis med knji‘evno-raziskovalne vede.
Taka oblika romana pomeni prispevek h geografiji in etnologiji, obenem pa lahko pre-
dstavlja posebno knji‘evno vrsto, v kateri sta potovanje in opis prepotovanih predelov
ali de‘el povod za {ir{e umetnikovo oblikovanje opa‘anj in razmi{ljanj o vsem, kar
potopisca obkro‘a med potovanjem. Tako se potopis lahko oblikuje v esej ali roman, v
katerem je fabula organizirana kot sled dogajanjem. Tudi slovenski raziskovalci tega
‘anra (Lah 1983/84: 163) pi{ejo o potopisnem romanu oz. potopisnem eseju, pri ~emer
pa se zdi, da so ‘enske v zgodovini slovenske knji‘evnosti redkeje pisale to zvrst, ker
so v preteklosti preprosto tudi manj potovale kot njihovi mo{ki kolegi. Sonja Porle
predstavlja na tem podro~ju redko izjemo, njeno raziskovalno potovanje po tujini pa
deluje kot nekak{no nadaljevanje popotne navdu{enosti in svojevrstnega pisateljskega
talenta, kakr{nega v slovenski literarni zgodovini najdemo samo {e pri izjemni in za
prvo polovico dvajsetega stoletja povsem nezna~ilni popotnici Almi Karlin. Potopisni
roman po teoriji vsebuje reporta‘ne in esejisti~ne elemente, pri ~emer opa‘amo, da je
~istih reporta‘nih v romanu Sonje Porle malo, le redko pa najdemo tudi kakr{ne koli
»prakti~ne napotke za popotnike«. Potopis je za Porletovo predvsem literarni ‘anr,
njena pot pa je simbolna – kot odkrivanje novega in neznanega, pa tudi lastne osebno-
sti same. Kot tako predstavlja potopisni roman Sonje Porle vrhunsko delo v svojem
‘anru, saj je nabit z izvirnimi razmi{ljanju in bogato jezikovno-slogovno govorico.
Porletova oblikuje v svojem romanu zanimiva spoznanja o druga~nosti, prepletena z
mislimi o ~love{ki minljivosti in nebogljenosti v primerjavi s {irino sveta in boga-
stvom razli~nih kultur v njem. Njeni zapisi zdru‘ujejo avtori~in izku{enjski in fiktivni
svet, v katerem se odra‘a ob~utljivost za zaznavanje realisti~nih prvin, ki se prepleta s
poglobljenim dojemanjem afri{ke glasbe ter z likovno-estetskim svetom temnega kon-
tinenta. Njena pot je posve~ena sledenju prvinskega stika z ljudmi, pa tudi lepote in
sre~e.

Sonja Porle je ustvarila potopisni roman, katerega sodobna oblika je prerasla golo
informiranje in faktografsko nizanje. Pre‘et je z zanimivimi osebnimi mnenji, medita-
tivnostjo, metafori~nostjo in duhovitimi miselnimi preskoki. Njene drobne zgodbe so
le navidez izku{enjske, spletene so namre~ na vnanjem okostju poti. Tak potopis pa
seveda ne predstavlja kakr{ne koli poti navzven, temve~ navznoter, saj pri Porletovi
informacije zgodovinskega in zemljepisnega zna~aja niso na prvem mestu, temve~ jo
bolj zanimajo nenavadnosti in stiki popotnika z novim in druga~nim, s takim, kar ni
zapisano v nobenem priro~niku. Potopisni roman Sonje Porle tako ne stre‘e ‘elji po
zabavi, temve~ je v njem na prvem mestu umetni{ko do‘ivetje. Tudi Evald Flisar,
znani avtor potopisnih romanov, se je v intervjuju za Sodobnost (Skledar 1993) zavzel,
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da je treba dati potopisu enak status kot romanu, esejistiki ali kratki prozi, saj se v
njem povezujejo avtobiografija, faktografija in fikcija v estetsko obliko. V intervjuju
za revijo Literatura (Pavli~ 1995) pa je dejal, da je potopis danes lahko samo literatura
ali pa je odve~.

S podobno, vendar nekoliko manj literarno in bolj reporta‘no zasnovano pisavo,  je
Porletova nadaljevala v romanu Barva sladke ~okolade (1998). Tudi to njeno delo je
potopisne narave, sestavljeno pa je iz ~lankov, ki pripovedujejo o razli~nih delih Afrike
(Maliju, Gani, Sudanu, Nigeriji). ^emu torej ponovna odlo~itev za Afriko? Novinar
Ervin Hladnik Milhar~i~ je v spremni besedi k besedilu Sonje Porle zapisal, da sre~anja
z Afri~ani odprejo pot domi{ljiji ter da so zaradi teh poti potopisi po afri{kih de‘elah
vedno tudi potovanja po imaginarnih krajih. Roman Sonje Porle tako na za~etku odpi-
ra zanimivo vpra{anje o razmerju med fikcijo in realnostjo v potopisnem ‘anru. Kas-
neje pa v besedilu prevladajo kulturno-politi~ni zapisi, v katerih pripovedovalka in
popotnica zavestno ru{i napa~ne in zakoreninjene slike, ki jih nepou~eni, pa tudi neka-
teri izobra‘eni ljudje gojijo o Afriki. Njena besedila so tako tudi prosvetiteljska, saj
odstirajo neznanje in globoko zakoreninjene predsodke Evropejcev, med katere sodi-
mo tudi Slovenci. Bralcem razkriva bogastvo in mnogoobraznost afri{ke umetnosti,
~eprav se pri tem zaveda, da lahko odkrije le posamezne dele. Toda njena ‘elja, da bi
vzbudila vsaj kan~ek zanimanja za kulturno prostranost ogromne ~rne celine, je pre-
vladujo~a. Z veliko prizadetostjo postavlja tako pred bralca nazorne primere izni~enja
posameznih nacionalnih kulturnih identitet, prekomernega izkori{~anja afri{ke zemlje
in mno‘i~nega umiranja revnih Afri~anov zaradi lakote, malarije in umazanije. Razvi-
ti svet po njenem v Afriko ne posega z moralnimi cilji, ~eprav so vedno znova nadene
masko ~lovekoljubnosti. Porletova z obema potopisnima romanoma dopoveduje bral-
cem, da mora ~lovek ohranjati ve~kulturno dru‘bo, ki je tudi njej pomenila izjemno
prijetno, bogato in neponovljivo ~love{ko izku{njo.

Tudi za to obliko potopisnega romana pa je pomembno, da ga je zapisala ‘enska,
saj predstavljajo v njem razmi{ljanja o mestu in vlogi ‘enske v afri{kem vsakdanjem
‘ivljenju pomemben del.

Najnovej{i roman Nine Kokelj (1972), pisateljice, ki samo sebe ozna~uje kot »spi-
ritualno realistko« in ki je leta 1998 objavila prozni prvenec, roman Milovanje, nosi
naslov Sviloprejka (2002) in je zasnovan povsem fantazijsko. Dale~ je od kakr{ne koli
avtobiografskosti, ki je bila v njenem prvem romanu vsaj kot podtekst {e prepoznavna,
obenem pa je tudi povsem oddaljen od prepoznavne izku{enjskosti t. i. (popularne)
‘enske literature. V tem magi~no in povsem svobodnja{ko zasnovanem literarnem svetu
so tokrat gibalo ‘enski liki. Tako se nova in izrazito hermeti~no zasnovana proza Nine
Kokelj pri~enja in nato nadaljuje z zgodbo o Babi Lepi, ki da je umrla ob vodnjaku. Ob
njej se nato porajajo {e zgodbe o {tevilnih drugih, ~eravno obrobnih ‘enskah, denimo
o Cvetli~nih ‘enah, ki da so »pile vino in krakale kakor vrane«. @e prvo poglavje
opozarja tudi na to, da bomo brali prozo, ki v skrajno asociativnih odsekih zdru‘uje
miti~ni, pravlji~ni, pa tudi realisti~ni svet, katerega verizem se razblini v tistem trenu-
tku, ko se pri~enja dozdevati, da se lahko zanesemo nanj. Literarna pisava Kokljeve je
namre~ polna simbolno zabrisanih podob, ki druga za drugo prehajajo v brez~asje.
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@enske v prozi Nine Kokelj pa so oblikovane tako, da predstavljajo pola{~evalke in
kreatorke ‘ivljenja, rodnice so in vladarice. Zato mo{ki v primerjavi z njihovo skrivno-
stno mo~jo in silovitostjo kdajpakdaj omaga in oble‘i pod njimi »kot stara ‘alobna
bogomolka«. One so tiste, ki so ‘e od rojstva obdane z njihovimi svetovi, s svetovi
o~etov, bratov, mo‘ in sinov, a se jim tudi nenehno izmikajo in izvijajo. Razpadajo v
ne{tete groteskne podobe, ubrane v povsem nenavadno in posebno literarno govorico.
@enske so tudi nosilke skrivnostnega in miti~nega, pa tudi konkretnega vsakdanjega
‘ivljenja. Pletejo ga kot mre‘e vidnih in nevidnih niti. Preganjajo jih sanje in njih
simboli. Baba Lepa tako sanja o sestrici Sviloprejki, ki se zna vzpenjati v nebo, a nima
sre~e, da bi rodila otroka.

Dogajali{~e v prozi Sviloprejka je nedolo~eno in presega koordinate katerega koli
geografskega sveta. Fabul v tem delu je ne{teto in nemogo~e jih je zdru‘evati po obi~ajni
bralski logiki. Vsaj nekatere ‘enske like tako lahko razumemo kot prispodobe svojegla-
vih, nenavadnih, nepredvidljivih in neulovljivih bitij, toda sporo~ila o njih predstav-
ljajo le del miselne mavrice, ki jo v tem romanu lahko sre~ujemo. Enozna~nih inter-
pretacij pa delo s tako izrazito razpr{enimi zgodbami ne ponuja in jih tudi ne ‘eli
omogo~ati. Kokljeva v svoji prozi ponuja izrazito fantazijske pokrajine, ki vzbujajo
pozornost tudi zaradi svoje razvezane ekscentri~nosti, pi{e Igor Divjak kot avtor spremne
besede k romanu. Obenem pa opozarja, da pojmuje Kokljeva umetnost kot avtonomno
podro~je, ki naj bo popolnoma osvobojeno veristi~nega prikazovanja resni~nosti.

* * *
Katere zna~ilnosti torej opredeljujejo roman slovenskih pisateljic, objavljen na pre-

lomu novega tiso~letja (ok. 1980–2000)? Opazno je njihovo zanimivo o‘ivljanje ‘an-
rov, ki dokazuje, da je lahko marsikateri od njih, ki je ‘e veljal za arhai~nega in zato
odrinjenega, ponovno vznemirljivo moderen. Tako sre~ujemo oblike pisemskega ro-
mana (B. [vigelj - Mérat: April, Navadna razmerja – s P. Kol{kom), ki je v~asih kom-
biniran z dnevnikom ali s pisemskimi eseji (V. Milek: Kalipso, M. Ko{ir – D. Jovanovi}:
Mo{ki : ‘enska), nadalje ljubezenskega romana (B. [vigelj - Mérat: Con brio), dru‘in-
skega romana (K. Marin~i~: Tereza, Prikrita harmonija), avtobiografsko-esejisti~nega
romana (E. Johnson Debeljak: Tujka v hi{i doma~inov) in potopisnega romana (S. Porle:
^rni angel, varuh moj in Barva sladke ~okolade). Nekaj romanov pa je seveda tudi
‘anrsko neopredeljenih (B. [vigelj - Mérat: Smrt slovenske primadone, N. Kokelj:
Milovanje in Sviloprejka). Njihova tematika prina{a {tevilne teme, ki se nana{ajo na
iskanje sodobne ‘enske identitete, vse to pa je oblikovano v zanimivih in nekonvencio-
nalnih »‘enskih zgodbah«. Te pripovedujejo tako o iskanju ljubezni kot o vlogi in
mestu ‘enske kot literarne ustvarjalke. Mnoge od njih na~enjajo tudi politi~na vpra{anja,
ki se porajajo spri~o novih negotovosti v sodobnem svetu, pogojenih npr. s
hegemonisti~no politiko v nekdanji SFRJ. Nekateri romani so zaznamovani z eseji-
sti~nimi prvinami, ki se ukvarjajo z ugankami ~love{ke eksistence ter ponavljajo v
slovenski knji‘evnosti pogosto temo tujstva, ki se ka‘e tako v posameznikovih/posa-
mezni~inih odnosih do domovine kakor tudi v dru‘ini. Povezani so s kritiko sodob-
nega slovenstva, ki navzven sili v »Evropo«, navznoter pa se {e vedno oklepa starodavnih
in kli{ejskih na~inov ‘ivljenja. Ka‘ejo na {tevilne oblike sodobnih kulturnih razlik, ki
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nastajajo na tem vzhodno-zahodnem ko{~ku prej neznanega kot znanega geografskega
sveta. Romani, ki jih pi{ejo sodobne slovenske pisateljice, pa pogosto izra‘ajo tudi t. i.
poetiko Drugega, t. i. ‘enski pogled na dogajanje, ki se potrjuje {e z naklonjenostjo do
spoznavanja vsega tujega in neznanega ter v veliki ‘elji po premagovanju predsodkov
in stereotipov tako na podro~ju vloge spolov kot tudi med narodi. Iz sodobnega roma-
na slovenskih romanopisk veje gore~e zavzemanje za ohranjanje ve~kulturne dru‘be
in vseh tistih drobnih razlik med ljudmi, ki delajo bivanje nekonfekcijsko in vznemir-
ljivo. Posebno mnogopovedno pa so oblikovani ‘enski liki v t. i. ‘enski prozi. Njihovi
zna~aji se gibljejo med kreatorkami in pola{~evalkami ‘ivljenja.
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SUMMARY

Slovene women as novelistic authors make a more pronounced appearance particularly at
the turn of the millennium, i.e., after 1980. Their literary styles are vastly different, and often
with irony and sarcasm break the established literary paradigms and polemicize with the notion
of the feminine in literature. Their novels reveal new, even taboo topics. The discussion of these
topics stems from the desire for novelty on the stylistic and linguistic planes. The female authors
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combine everyday and trivial myths, and their texts include montage and parody of various
linguistic patterns from the world of canonized Slovene and world literature as well as from
film, television, various media announcements, etc. Many contemporary Slovene “women’s
novels” include a ruthless analysis of the so-called female patterns of behavior and critically
tackle the stereotypical female image, particularly noticeable in the media. Literary perspectives
also reveal the personal indignation of the authors as female writers, because of their predica-
ment, inextricable conflict in which they find themselves as intellectuals in the contemporary,
yet still fairly androcentrically oriented (Slovene) society.

The present study discusses the forms of novels by some prominent Slovene female authors
and publicists, such as Brina [vigelj (Brina Svit), Manca Ko{ir, Erica Johnson Debeljak, Vesna
Milek, Sonja Porle, and Nina Kokelj. The analysis shows that they created interesting forms of
the epistolary novel (Brina [vigelj and Manca Ko{ir), autobiographic novel with elements of the
essay (Erica Johnson Debeljak), diary novel (Vesna Milek), travelogue novel (Sonja Porle), and
fantasy novel (Nina Kokelj).

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_3_2.pdf | DOST. 18/05/23 8.21

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.tcpdf.org

