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^lanek se ukvarja s sodobnim romanom med Slovenci v Italiji. Predmet raziskovanja je predvsem
tipologija te literarne vrste, ki se je v letih 1980–2010 postopoma raz{irjala in danes omogo~a razdelitev
v {est ve~jih tipolo{kih skupin.
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The paper deals with the contemporary novel of Slovenes in Italy and aims at typological
classification of those texts. In the period 1980–2010, the novel underwent a certain developments and
today it can be classified into six typological categories.
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1 Uvod in opredelitev predmeta

^e se na izbor proznih tekstov, ki so med
Slovenci v Italiji nastali v tridesetletju 1980–
2010, na hitro ozremo, lahko opazimo manj{o
reprezentativnost avtorjev in del, kakor je raz-
vidna npr. iz poezije. Kljub temu je predmet
te raziskave tako ob{iren, da moramo na za-
~etku opraviti selekcijo.

Ker zaseda kraljevsko mesto med prozni-
mi sestavki roman, se je zdelo naravno, da
bomo iz obse`ne prozne snovi izlu{~ili prav
to literarno vrsto in pisce ter jim sku{ali najti
vzporednice in lo~nice. Pisci, ki so se posve-
~ali in se posve~ajo kratki prozi, bodo tako
izostali, pa ne zaradi manj{e vrednosti njiho-
vega dela, ampak ker bi zahtevali druga~en
raziskovalni pristop.

1.1 Avtorice in avtorji
V literarnem svodu Slovencev v Italiji

zasedata pomembno – ~e ne najpomembnej{e
– mesto dva avtorja, ki sta svojo literarno pot
za~ela `e v prvem povojnem ~asu in s svojim
delom zaznamovala celotno polstoletje. Boris
Pahor (1913) in Alojz Rebula (1924), naj-

ve~ja prozaista, kar jih je doslej dala slo-
venska narodna skupnost v Italiji, sta `e sicer
polnopravna ~lana slovenskega literarnega
kanona, ~eprav si je Boris Pahor tudi zaradi
re`imske proskribiranosti v biv{i Jugoslaviji
to mesto zaslu`il relativno pozno. Njuni ro-
mani nadaljujejo literarno tradicijo in jih
zaradi tega ne bomo posebej obravnavali, tudi
zaradi tega ne, ker bi oba pisatelja zaradi
obse`ne snovi zaslu`ila svojo raziskavo.

Ostali avtorji so brez dvoma izhajali iz
Pahorjeve in Rebulove romanopisne tradicije,
vendar je bila zanje najve~ja te`ava prav v do-
kon~nem izhodu iz njunega objema. Usodni
rezultat ena~be »roman + Slovenci v Italiji«
je bil namre~ dolgo let »Pahor – Rebula«.
Pisci, ki so se pojavljali za njima, so se morali
ustvarjalno spopasti z dedi{~ino in tradicijo
obeh velikanov. Zaradi tega je tudi romanesk-
na produkcija, ki je nastala v zadnjih letih,
dokaj majhna v primerjavi s Pahorjevimi in
Rebulovimi deli. ^e sta Rebula in Pahor sku-
paj objavila v tridesetih letih kar 14 romanov,
so jih ostali avtorji skupaj objavili 28. [tevilo
je seveda dvojno, vendar ni zanemarljiv poda-
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tek, da gre za kar 15 avtorjev. Upo{tevali bo-
mo torej petnajsterico, ki jo sestavljajo
Roman Firmani (1930–2009), Miroslav
Ko{uta (1936), Evelina Umek (1939), Irena
@erjal (1940), Ivanka Hergold (1943), An-
tonija Klavdija Von~ina (1943), Sergej
Ver~ (1948), Marij ^uk (1952), Du{an
Jelin~i~ (1953), Jasna Jure~i~ (1955), Mar-
ko Sosi~ (1958), Igor [kamperle (1961),
Vilma Puri~ (1966), Matja` Klem{e (1978)
in Erik Sancin (1981).

2 Tipolo{ka razlo~itev

Vsako tipolo{ko razpravljanje je lahko
predmet diskusije, v tem prispevku se glede
na vsebinsko ali stilno karakterizacijo opre-
deljujem za {est tipov sodobnega ali najso-
dobnej{ega romana med Slovenci v Italiji.

2.1 Biografskost in avtobiografskost
^eprav so biografske in avtobiografske

zvrsti v literaturi ponavadi precej dale~ od
fabulativne romanesknosti, se v sistemu knji-
`evnosti Slovencev v Italiji pojavljajo posku-
si literarne upodobitve svojega (pi{~evega) ali
tujega `ivljenja ali pa umetni{ke predelave
pre`ivetih izku{enj.

Ta tipolo{ka skupina zajema dela, ki so
ponavadi prozni prvenci. Avtorji za svoj krst
v proznem svetu ve~krat uporabijo osebne
izku{nje ali preverjene biografske usode. Leta
1981 je Roman Firmani, sicer rojen v Be-
ne~iji, toda eden izmed ne{tetih potomcev
rudni{kih delavcev v Belgiji, ki so se tja
priselili v tridesetih letih, izdal roman Zadnja
dolina, ki je bil napisan v italijan{~ini (avtor
je – poleg franco{~ine – obvladal italijan{~ino
in bene{ko nare~je ter ju imel za svoja izvirna
jezika), vendar je v slovenskem prevodu, ki
ga je ob avtorjevi asistenci opravila Magda
Jevnikar, iz{el isto~asno z italijanskim ori-
ginalom L’ultima valle. V tem tekstu se
Firmani loteva usode o~eta in njegove grenke
poti s trebuhom za kruhom v Belgijo, ki jo bo
zaklju~il v drugem romanu v italijan{~ini Gli
sradicati, odissea di un emigrante (Izkoreni-
njenci, odiseja nekega emigranta, 1998).

(Avto)biografska pripoved (roman se zaklju~i
z rojstvom sina Romana in protagonistovim
odhodom v Belgijo) `eli na literarno nepre-
tenciozen na~in kronikalno popisati pot emi-
granta skozi te`ave kme~kega `ivljenja, bur-
no obdobje prve svetovne vojne in njegovim
postopnim izkoreninjenjem iz doma~e vasi,
toda brez ene izmed specifi~nih zna~ilnosti
literature Slovencev v Italiji, to je narodne
identitete.

Podobno usodo ima »skoraj dru`inski ro-
man« Miroslava Ko{ute Spomini Angela
Katice (2009), kjer je avtor opisal `ivljenjsko
pot o~eta in tekst priredil po njegovih zapi-
sanih spominih. Tu se ob narodni identiteti
precej mo~no uveljavi tudi politi~na (antifa-
{izem in leninizem).

Nekoliko bolj literarno se usode lastnega
o~eta loteva Du{an Jelin~i~ v romanu Martin
^emur (2002), kjer prihaja na dan zakrita
zgodba Zorka Jelin~i~a kot »ontolo{ki pro-
blem posameznikove umestitve v dru`bi«
(Umek 2007: 111). Jelin~i~ev roman je mor-
da {e najbolj fikcijsko zgrajen, ker se biogra-
fija in avtobiografija prepletata s pisateljevo
invencijo.

Iz tega vidika je druga~en najnovej{i ro-
man Eveline Umek, ki spregovori o pisatelj-
ski in ~love{ki usodi Marice Nadli{ek Bartol.
Umkova sku{a zarisati profil pisateljice in
roman Po sledeh Fate Morgane (2008) us-
meri v ve~inoma faktografsko obravnavanje
pisatelji~inega `ivljenja z zanimivim posku-
som opisa njenega osebnega ~utenja.

Tudi roman Klavdije Von~ina Meja na
vzhodu: 1945–1991 (Confine orientale:
1945–1991), ki je iz{el v slovenski in itali-
janski varianti leta 1999, ima dovolj zanimivo
usodo. Gre za avtobiografsko pripoved o spo-
minih na mlada leta in problem »mejnosti in
obmejnosti« Gorice v letih po vojni. Delo bi
te`ko opredelili za roman v polnokrvnem po-
menu besede, saj je tekst sestavljen iz kraj{ih
ali zelo kratkih lirskih prebliskov (pol strani,
ena stran ali dve), ki ne delujejo naracijsko,
temve~ izpovedno. Zanimivo je gledi{~e, ki
tradicionalno denominacijo slovenske »za-
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hodne meje« spremeni v »vzhodno« in tako
zavzame stali{~e italijanskega kulturnega
prostora.

Irena @erjal, pesnica in prozaistka, je svoj
zadnji roman Kreda in hijacinte (2006) ugla-
sila v avtobiografskem tonu, ~eprav je to raz-
vidno le iz primerjave njene `ivljenjske
zgodbe s peripetijami protagonistke romana.
Tako je @erjalova uspela avtobiografskost
prekodirati in jo preobrniti v na~elno fikcio-
nalnost.

Posebne teoretske obravnave bi bila vred-
na t. i. alpinisti~na komponenta avtobiograf-
ske literature. Kar nekaj avtorjev je namre~ iz
svoje gorni{ke usode zapisalo literarno delo
in ga opremilo z metaforizacijo `ivljenja kot
vzpona. Igor [kamperle se je v skoraj razvoj-
nem romanu Sneg na zlati veji (1992) opre-
delil za prikaz poti iz adolescence v odraslost,
Du{an Jelin~i~ je za svojo privilegirano izraz-
no temo izbral gorni{ko pripoved (Zvezdnate
no~i, Biseri pod snegom, Kam gre veter, ko ne
piha), kjer je zapisal svoje izku{nje na naj-
vi{jih vrhovih sveta.

Med mlaj{o generacijo je vsekakor treba
omeniti prvenec gori{kega avtorja Matja`a
Klem{eta V zakrpanih gojzarjih (2009), ki v
formalni tektonski konstrukciji ({est poglavij,
ki opisujejo vzpon z vi{kom v sedmem – Tri-
glav in Julijci, nato {est poglavij sestopa) pri-
poveduje o lastni hoji po slovenski planinski
poti od Maribora do Ankarana po huj{i bo-
lezni, od katere si je opomogel. Tekst razu-
memo ne le kot potopisno pripoved, ampak
kot izpoved vra~anja v `ivljenje, kar daje
avtobiografskosti poseben zna~aj, tudi glede
izbranosti jezika, ki se spretno giblje med
lirskim in epskim, z velikim obvladovanjem
ironije.

2.2 Zgodovina
Zgodovinska tematika je navdihovala

mnoge avtorje, najprej Alojza Rebulo in
Borisa Pahorja, ki sta jo uporabila kot snovno
podstat svojih romanov, kljub temu da bi o
zgodovinskih romanih v knji`evnosti Sloven-
cev v Italiji te`ko govorili. Zgodovina je po-

navadi glavni okvir pripovedi, spremlja njen
tok in protagoniste v njihovem spopadanju s
konflikti.

Tako se Igor [kamperle v romanu Kra-
ljeva h~i (1997) pribli`uje Ecovi koncepciji
romana, kjer zavzemajo pomembno mesto,
poleg zgodovinskega okvira, tudi alkimija,
jezik in literarno poigravanje s formo.

Med sodobnej{imi avtorji je treba izpo-
staviti Vilmo Puri~ in njen prvenec Burjin ~as
(2009), ki opisuje viharen ~as v kra{ki vasi
Repen med leti 1940 in 1945. Kljub temu da
se zgodovina vzpostavlja kot velika akterka
tega romana, bi roman le ste`ka {teli za
zgodovinskega v pravem pomenu besed.
Glavna junakinja Brina se ne zaveda usod-
nosti ~asa in dogajanje v romanu se plete
okoli odnosov med protagonisti in okoli ko-
lektivne usode Slovencev pred viharjem
fa{izma. ^eprav Marija Mercina v romanu
najde »lastnosti `enskega, dekli{kega, social-
nega in vojnega romana« (2008: 186), je v
njem razviden predvsem kronotopski obseg
pars pro toto za Repen in za obdobje 1940–
1945 kot prikaz dela celovite problematike
Slovencev v Italiji.

Zgodovinskost dejstev (ki so v~asih v
romanu filolo{ko izpri~ana) je torej pri
Burjinem ~asu le ozadje, tako kot v ve~ini
Rebulovih in Pahorjevih romanov, ki slu`i kot
orientacija in prikaz situacije v vasi Repen, ki
je za osvoboditev izpod jarma fa{izma `rtvo-
vala ve~ji del svojega prebivalstva. Delo je
doslej edini sodobnej{i roman med Slovenci v
Italiji, ki odprto izbira zgodovino kot okvir
pripovedi.

2.3 Identiteta
Problem identitete v knji`evnosti Sloven-

cev v Italiji je ve~plasten, ker odra`a tudi
sociolo{ko stanje dru`be, v kateri ta literatura
nastaja. Isto~asno se pojem identitete pre-
kriva z drugimi pojmi, kot so npr. narodnost,
narodna pripadnost, so`itje ipd. Noben Slove-
nec v Italiji se namre~ ne bo mogel ogniti
temu problemu, »saj njegovo kulturno ob-
zorje predpostavlja, da se prej ali slej sre~a s
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pojmom narodne pripadnosti in ga oblikuje v
nekaj svojega« (Bandelj 2010: 72). Romanov
na to temo je zato ve~.

Evelina Umek je izmed treh romanov kar
dva posvetila tej temi. V spretno konstruira-
nem romanu Frizerka (2005) v sklenjenem
~asu enega tedna spoznamo zgodbo tr`a{ke
frizerke Romane, asimiliranke, ki se mora po
sili razmer soo~iti s svojimi nikdar spozna-
nimi koreninami. Retrospektivna pripoved,
nezaznaven, a prisoten ob~utek krivde v pro-
tagonistki ni osebna zadeva, temve~ je
rezultat razmer, v katerih jo je v preteklosti
zaznamovala dru`ina. Loredana Umek (2007:
110) pravi, da protagonistkina stiska ni stiska
narodnega odpadnika, ampak izhaja iz izbire
nedejanja (dru`bene segregacije) kot odre{u-
jo~ega dejanja. V tem smislu se tudi roman ne
kon~a s katarzo, ampak s cikli~nim ponav-
ljanjem rutine, da bo »tako kot vedno«, in
zadnji stavek v romanu je enak prvemu. Tudi
formalna konstrukcija romana je v tem smislu
kro`na in zgodba ustvarja ob~utek »za~ara-
nega kroga«, v katerem se je zna{la protago-
nistka.

V romanu Hi{a na Krasu (2006) je iden-
titeta razkrita skozi stik obeh protagonistov z
lastno pripadnostjo in s stereotipnim odno-
som, ki se plete med pripadniki slovenske
narodne skupnosti v Italiji in Slovenci, ki
`ivijo v mati~ni domovini. Dokler ne pride do
osebnega stika med dvema poloma in se ste-
reotipi poru{ijo, se vpra{anja identitete dotak-
nejo tudi vpra{anja doma in varnega zavetja.
Zato postane iskanje identitete isto~asno
iskanje ljubezni, kar dokazuje, da sta pojma
nelo~ljivo povezana. Umkova nam tukaj pri-
kazuje zanimivo zgodbo, ki meji na ljubezen-
ski roman, toda prav tema identitete ga ople-
meniti z vi{jo literarno intenco.

Tr`a{ki pesnik Marij ^uk je v kraj{em ro-
manu Pena majskega vala (1998) tematiziral
dotlej {e neobdelano snov ljubezni med Slo-
vencem Maksom, pripadnikom narodne
skupnosti v Trstu, in Italijanko Luiso, potom-
ko desni~arsko usmerjene protislovenske dru-
`ine. V prete`no realisti~ni zgodbi s primes-

mi nadrealisti~nih domislic, kakor je »Urad
za evidentiranje mrtvih Slovencev«, nas
pisatelj opozarja na te`ko preteklost dveh
med sabo bli`njih narodov, na asimilacijsko
nevarnost in na novo pojmovanje so`itja. Tudi
v tem romanu se zaklju~ek odigra na nekatar-
zi~ni ravni, ko oba protagonista zaradi njune
»romeo-julijske« ljubezni ne moreta uresni-
~iti lastnih (ali kolektivnih) sanj po so`itju in
zgodba se zaklju~i z neizpetim koncem.

2.4 ^lovek na obrobju

Marginalizacija dru`benega prostora, kjer
Slovenci `ivijo kot narodna skupnost izven
slovenskih meja, je igrala pomembno vlogo
tudi pri afirmiranju tipologije romanov, ki se
ukvarjajo prav s tem na~inom prikazovanja
~lovekove obrobnosti. Pisatelji tega ne delajo
iz vidika narodne ali kulturne identitete, tem-
ve~ iz vidika dru`bene pozicije protagonistov.

V tem je pravi mojster Marko Sosi~, ki
pripovedno perspektivo svojih dveh romanov
namenja ljudem, ki so »druga~ni«. Balerina,
balerina (1997) in Tito, amor mijo (2005) sta
romana o marginalcih, ljudeh, ki so »druga~e
sposobni« in ~utijo svet skozi lastno obzorje.

V obeh romanih se dogajanje podreja mi-
slim, ki izhajajo iz toka zavesti protagonistov.
Otro{kost, ki jo narekuje njihovo telesno
stanje, popolnoma preoblikuje romaneskni
jezik, ki je zunaj dogajanja. Ta se umika no-
tranjemu monologu, ki dogajanje prikazuje
skozi o~i prvoosebnega pripovedovalca in je
obenem protagonist romana. Pretresljivost
usod Balerine in de~ka v romanu Tito amor
mijo, ki vsak po svoje ustvarjata spomine na
preteklost in brezup prihodnosti, sta pomem-
ben novum, ki bi se lahko {e raz{iril po slo-
venskem romanopisju s sve`ino »druga~ne-
ga« gledanja na stvarnost, kar se zdi sicer
poeti~no, a je {e bolj kruto realisti~no. Poseb-
nost Sosi~evih romanov je tudi jezik, pre-
preden z nare~nimi in knji`nimi kombina-
cijami, z veliko kontaminacijami tr`a{kega
nare~ja, ki delujejo {e bolj fabulativno u~in-
kovito.
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Irena @erjal je v romanu Magnetofonski
trak (1994), ki je najprej izhajal v nadalje-
vanjih v reviji Zaliv med leti 1974 in 1983,
dokon~no zape~atila svoje romaneskno
iskanje novega na~ina pripovedovanja, kjer je
glavna oseba v bistvu osamljena od dru`be.
Podobno je tudi v romanu Ivanke Hergold
No` in jabolko (1980), ki je postavljen v neko
ne najbolj definirano tr`a{ko predmestje in se
v notranjih monologih ter pripovedoval~evih
preskokih iz prve v drugo osebo v enotnem
~asu enega dneva dotika ~lovekovih globljih
hrepenenj po izhodu iz obrobja proti dru`beni
sprejetosti.

2.5 Kriminalka

Novost je serija kriminalnih romanov Ser-
geja Ver~a, kjer nastopa komisar Benjamin
Perko. Ta se je izkazal za edinstveno ikono v
slovenski literaturi in tudi struktura Ver~evih
kriminalk (Rolandov steber, Skrivnost turkiz-
ne meduze, Pogrebna ma{karada in Mo`, ki je
bral Disneyjeve stripe), ki zajema iz klasi~ne
sestave detektivske zgodbe, je prepredena s
krajevno specifiko, saj je komisar Perko Tr`a-
~an, Slovenec, ki deluje najprej na jugu
Italije, v teku zgodbe se nastani v Trstu in na
svojo narodnost gleda iz druga~ne perspek-
tive, distance, naravne danosti in neproble-
mati~nosti. Tako se vzbudijo v bralcu poleg
bralnega u`itka ob dopadljivih kriminalnih
zgodbah v Ver~evih romanih tudi neizbe`na
vpra{anja o identiteti, ki je naravna in ni no-
bena ovira za soo~enje, v~asih bolj prijazno,
v~asih pa manj, z ljudmi iste ali druga~ne
narodnosti.

Tudi Du{an Jelin~i~ pi{e kriminalne ro-
mane, in sicer nenavadne. Me{anici alpini-
sti~nega romana in kriminalke, kakor sta npr.
Budovo oko (1998) in Umor pod K2 (2000),
sta posebni, ker imata poleg neklasi~ne kri-
minalne zgodbe tudi drugotno intenco: v
Budovem o~esu je smrt dveh alpinistov le
povod za zgodbo, ni pa razkrita, ker se roman
nikdar ne prevesi na detektivsko stran, tem-
ve~ ostane obra~un med zahodno in vzhodno
kulturo gorni{tva, kjer je zahodna stran sim-

bol negativnega in potro{ni{kega sveta,
vzhodna pa simbol miru ter stapljanja narave
in ~loveka. Zaradi tega je problemati~na tudi
definicija tega romana kot kriminalnega.

V Umoru pod K2 pa je storilec takoj
jasen, vendar se zgodba dogaja kot ma{~eva-
nje in pride spet do obra~una med zahodnim
in vzhodnim svetom. S tem na~inom pisanja
si je Jelin~i~ utrl pot v prekodiranje kriminal-
nega romana in ga postavil v {ir{o lu~, ker se
– tako kot Ver~ – ne ukvarja le s fabulo,
temve~ tudi z idejo.

2.6 V varnem zavetju zgodbe
Nekaj avtorjev se od zgornjih tipologij

oddaljuje in se raje prepu{~a varnemu zavetju
zgodbe, fabuliranju, `elji po pripovedovanju,
pri ~emer je izpoved drugotnega zna~aja.

Prvenec (in doslej edinec) Jasne Jure~i~
Prerokuj mi {e enkrat (2008) prina{a zanimi-
vo zmes okvirne zgodbe, romana v pismih in
`enskega romana, kjer se – kakor v ve~ini
sodobnej{ih romanov – glavni lik (`enska)
ka`e kot pasivna in razmi{ljujo~a oseba, nag-
njena k izpovedi, ne pa kot dejavna in instink-
tivna, kar daje svojevrsten zna~aj zgradbi
takih romanov.

Du{an Jelin~i~ je v zgodbi z eksistencia-
listi~nim pridihom Tema na pomolu (1995)
opisal usodo intelektualca, razpetega med
pravico in krivdo ter tako segel v obmo~je
filozofije in psihologije, po ~emer se roman
posebno odlikuje.

V ~isto druga~nem slogu je prvenec Erika
Sancina Nekje sredi vro~ine (2003), nepreten-
ciozna in la`ja oblika najstni{kega romana,
kjer izvemo za protagonistove burne dogo-
div{~ine med potovanjem po Evropi, ko je
razpet med pijan~evanjem, seksom in vanda-
lizmom, brez posebnega hotenja po presega-
nju gole pripovednosti.

3 Zaklju~ek

Naj {e enkrat poudarimo na~elno izmuz-
ljivost tipolo{kih oznak romanov, ki jih ob-
ravnavamo v tem prispevku. Obstaja nekaj,
kar vseeno ve`e ve~ino pripovednih postop-
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kov, predvsem pa vsebinsko hotenje njihovih
avtorjev. Razen redkih izjem se vsi odlo~ajo
za iskanje {ir{e vsebinske ve~plastnosti, ki bi
literarnim tekstom dajala tudi eti~no vred-
nost. Tako nastane posebna zvrst romana, ki
se tudi v najbolj klasi~nih pripovednih po-
stopkih (npr. kriminalki) pojavi kot nosilka
vi{je ideje. V na{em primeru bi to »vi{jo ide-
jo« zlahka identificirali s problemom identi-
tete, ki je lahko narodna, osebna ali enostavno
~love{ka. Njena problematizacija, njeno iska-
nje in njen na~in ubesedovanja bi lahko bili
predmet posebne raziskave o poti in usodi
slovenskega romana v Italiji.
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