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Referat se ukvarja s podobami tujosti v delih izbranih sodobnih slovenskih prozaistk. Podrobneje
predstavlja kratko prozo Maru{e Krese Vsi moji bo`i~i (2006) in Vse moje vojne (2009), zbirko kratke
proze Erice Johnson Debeljak Tako si moj (2007) in zbirki kratke proze Suzane Tratnik Na svojem
dvori{~u (2003) in ^esa nisem nikoli razumela na vlaku (2008). Besedilo obravnava podobe tujosti, ki
so se izoblikovale v bole~em odnosu v razmerju med domovino in tujino, ter razli~ne oblike eksisten-
cialne tujosti avtoric/prvoosebnih pripovedovalk v sodobnem svetu.

sodobne slovenske pisateljice, kratka proza, `enska tema, domovina : tujina, oblike odtujenosti

The paper deals with phenomena of alienation in the works of selected modern female Slovene
prose writers. It looks closely at both collections of short prose by Maru{a Krese Vsi moji bo`i~i (2006)
and Vse moje vojne (2009), the collection of short prose by Erica Johnson Debeljak Tako si moj (2007),
and the collections of short prose by Suzana Tratnik Na svojem dvori{~u and ^esa nisem razumela na
vlaku (2008). The text examines phenomena of alienation formed in the painful relation between home
and far away, and various expressions of existential alienation of authors/first person narrators in a
modern environment.

modern female Slovene writers, short story, gender topic, homeland: far away, form of alienation

V letih 2000–2010 objavlja prozo cela
vrsta sodobnih slovenskih avtoric, med kate-
rimi sre~ujemo tako `e uveljavljena literarna
imena kakor tudi {tevilna nova (Erica John-
son Debeljak, Nina Kokelj, Maru{a Krese,
Mojca Kumerdej, Vesna Lemai}, Katarina
Marin~i~, Eva Petri~, Ifigenija Simonovi~,
Lucija Stepan~i~, Alenka Jensterle Dole`al,
Breda Smolnikar, Veronika Simoniti, Suzana
Tratnik, Ur{ka Sterle, Barica Smole, Brina
Svit, Lili Potpara, Maja Novak, Vesna Vuk
Godina idr.). ^eprav izhajajo razli~ne prozne
zvrsti, je opazno, da ostaja kratka proza, za-
pisana v minimalisti~ni in neorealisti~ni tra-
diciji, najpogostej{a in najbolj priljubljena
literarna oblika. V prispevku bomo podrob-
neje pogledali izbrana dela nekaterih vidnih
slovenskih prozaistk, tokrat oziraje se na
tematizacijo tujosti, ki tako v geografskem
kot eksistencialnem smislu zaznamuje njiho-

va literarna dela. Obravnavali bomo novej{o
kratko prozo Maru{e Krese, Erice Johnson
Debeljak in Suzane Tratnik.

Prepoznavna avtorica kratke proze, ki se
je doslej nekoliko izmikala slovenski literar-
nozgodovinski pozornosti, ~eprav predstavlja
v evropskem literarnem svetu `e uveljavljeno
in cenjeno ime, je Maru{a Krese (1947).
Ljubljan~anka je po {tudiju primerjalne knji-
`evnosti in umetnostne zgodovine odpotovala
iz Slovenije, najprej v ZDA, nato pa `ivela in
delala v razli~nih mestih v tujini (Cambridge,
London, Utrecht, Gradec). Danes `ivi kot
svobodna pisateljica in publicistka v Berlinu.
Objavila je ve~ pesni{kih zbirk (Danes, 1989,
Postaje, 1992, V~eraj, danes, jutri, 1992,
Beseda, 1994, Pesmi iz Sarajeva, 1994, [e
testament se je izgubil, 2001, Yorkshirska
torba, 2003, Danes ne, 2009), nekaj radijskih
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iger, svoje esejisti~ne in publicisti~ne pri-
spevke je objavljala v uglednih nem{kih ~aso-
pisih in revijah (Die Zeit, Berliner Zeitung,
TAZ, Lettre International, Manuskripte idr.).
Zelo opa`eno je bilo tudi njeno humanitarno
in kulturnoposredni{ko delo v razli~nih delih
sveta, kjer so se razplamtela vojna `ari{~a in
kamor je potovala, da bi tam v resnici nese-
bi~no pomagala (Bosna, Kambod`a, Mozam-
bik, Ruanda, Izrael, Irak, Palestina). Za hu-
manitarno in kulturno posredni{tvo med
Bosno in Nem~ijo si je na primer prislu`ila
odlikovanje nem{kega predsednika. S poseb-
no pozornostjo in ~love{ko senzibilnostjo so
jo vselej prizadevale usode `ensk in otrok, za
katere se je po najbolj{ih mo~eh anga`irala,
nastopala je na mednarodnih konferencah in
forumih, pisala eseje (Frauen uber Nationa-
lismus und Krieg/@enske o nacionalizmu in
vojni, 1993), v~asih pa potovala tudi v dele
sveta, kamor si je sicer upala le do zob obo-
ro`ena vojska. Maru{a Krese predstavlja pra-
vo posebnost med pi{o~imi Slovenkami, ne-
kateri jo {tejejo celo med »sto najvplivnej{ih
`ensk v Evropi«. V sosednjem, avstrijskem
Gradcu je imela poseben status umetnice –
pisateljice, bila je njihova »Stadtschreiberin«.
In zna~ilno – ~eprav je bila v evropskem
kontekstu `e dolgo uveljavljena avtorica, saj
so vsa njena besedila domala so~asno s
slovenskimi izhajala tudi v nem{~ini – je
ostajala v doma~i Sloveniji sorazmerno dolgo
skoraj neznana.

Leta 2006 izide zbirka njene kratke proze
Vsi moji bo`i~i/Alle meine Weihnachten. Za
tem naslovom se skriva tragi~na, samoiro-
ni~na literarna avtobiografija. Trideset krat-
kih zgodb, napisanih v dosledni tradiciji
minimalizma, je nanizanih brez posebnega
kronolo{kega reda skozi perspektivo prvo-
osebne pripovedovalke, vse od mladega
dekleta, upornice in hipijevke do poro~ene in
pozneje lo~ene `ene, matere treh otrok, sa-
mohranilke, pesnice in pisateljice ter zrele, v
razli~nih te`kih `ivljenjskih situacijah preiz-
ku{ane `enske. Vsem zgodbam je skupna
osnovna izhodi{~na to~ka, to je praznovanje

bo`i~a, ki bi moral biti po tradiciji sre~en in
blagoslovljen dru`inski praznik. Ironi~ne,
satiri~ne, neredko s posebno `alostjo napol-
njene »bo`i~ne zgodbe« Maru{e Krese pa to
ki~asto mitologijo detronizirajo. Bo`i~ v nje-
nih zgodbah je podoba osamljenosti, ve~krat
rev{~ine, iskanja identitete, hrepenenja po
neizpolnjeni ljubezni, dru`inske praznine, na-
trganih vezi s preteklostjo in sedanjostjo,
eksistencialne razsutosti in nenehnih poto-
vanj, ki med drugim izra`ajo tudi beg pred
samo seboj.

@e prva in izrazito kratka ~rtica v tej
zbirki odseva osamljenost in zapu{~enost:
»Sedim sama v Berlinu«, in nato: »No~em
nazaj.« V ~rtici Pi{koti, ~aj in sve~e, ki je
geografsko ume{~ena v ZDA, v mesto Iowa
in v ~as Nixonove zmage na volitvah, je pri-
povedovalkino ob~utje podobno: »Ljubi bog,
kam sem za{la.« (Krese 2006b: 12.) Proza, ki
ne skriva dejstva, da je povsem avtobio-
grafska, je nadalje polna zavedanja, da je
avtori~ino/pripovedovalkino `ivljenje tava-
nje. V t. i. veliki svet in na t. i. Zahod jo je
odnesla `elja po do`ivetjih druga~nega, pred-
vsem neideolo{ke {irine, pripadala je gene-
raciji, ki je hotela na vsak na~in »ven« iz
socialisti~ne Jugoslavije, kmalu pa so jo pre-
plavila spoznanja zgro`enosti in razo~aranja
spri~o realnega sveta »zunaj«: »Le kateri
hudi~ me je zanesel sem med ameri{ke
kmete? Hrepenenje po vi{jem, druga~nem in
svetem.« (Krese 2006b: 14.)

^as pripovedovalkine mladosti je ~as, ko
so v Vietnamu padale bombe, ona pa, ki je v
tujino sledila »svojemu pesniku«, je morala
tam prevzemati tudi te`ja in slabo pla~ana
dela, da je lahko pre`ivela. Toda ob~utek, da
je prevarana, nenazadnje tudi v odnosu do
partnerja, ki je egocentri~en in homosek-
sualen, ohranja zase in na vrnitev domov ne
misli: »[la bi domov, tja ~ez ocean z ladjo, ~e
mi ne bi bilo nerodno, ~e mi ne bi bilo treba
priznati, da je tukaj te`ko.« (Krese 2006b:
15.)

Zahodni svet, v katerem `ivi, je svet pri-
silne in narejene sre~e, njeno hrepenenje po
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polnej{em, nikakor v materialnem smislu bo-
gatej{em `ivljenju ter po ljubezni in topli
~love{ki bli`ini pa ostaja neizpolnjeno.

Geografska dogajali{~a se nadalje menja-
jo, Ameriki sledi Evropa, London, pozneje
Berlin, a razo~aranja so podobna in osamlje-
nost se ponavlja: »London je mesto, kjer
upam na sre~o in naletim na nesre~o.« (Krese
2006b: 17.)

Sledi celo nevarno, medbesedilno spogle-
dovanje z usodo pesnice Sylvie Plath, ki je
zaradi ob~utja brezupa in finan~ne stiske sto-
rila samomor. Vpra{anje, ki se ob tem za-
stavlja, je, ali so si usode pesnic, posebnih,
uporni{kih `ensk, ki `ivijo pred ~asom, ki jim
je namenjen in se zato z njim ne morejo
identificirati, podobne? (Svoje `ivljenje je na
enak na~in kon~ala tudi prva slovenska nadar-
jena, marljiva pisateljica, iz~rpana od neneh-
nih stisk, Zofka Kveder.)

Povezovalna nit v vseh teh zgodbah pa je
praznovanje bo`i~a, tako, kakr{nega v socia-
lizmu ni smelo biti (pripovedovalkini star{i
morajo prav na bo`i~ni ve~er navadno na
partijski sestanek, otroci ostajajo prikraj{ani
za bo`i~no vzdu{je in tudi za darila), ali pa
tako, kakor ga »praznuje« nadalje pripove-
dovalka sama s svojimi otroki (s sinom si da
prinesti pico na bo`i~ni ve~er v Berlinu, s
potovanjem na bo`i~no no~ v Ljubljano se
`eli izogniti »poljubljanju in objemanju ter
iskanju nepotrebnih la`i« (Krese 2006b:
22–23)). Njen odnos do bo`i~a kot dru`inske-
ga praznika je ambivalenten, na eni strani si
ga `eli, na drugi pa ga, ker izvira iz ateisti~ne
dru`ine, odklanja.

Pripovedovalka ~uti tudi posebno obliko
tujosti v razmerju do t. i. klasi~ne podobe ma-
tere. Kot mater samohranilko, vendar zlasti
umetnico, publicistko, pesnico in v sodobnem
svetu anga`irano `ensko, jo zaradi nevsakda-
njega na~ina `ivljenja preganjajo ob~utki
slabe vesti, ~eprav je videti, da stori vse za
svoje otroke, da so ti v sredi{~u njenega sveta
in da jim sku{a vedno in povsod izkazovati
kar najve~jo mero ljubezni. Podobe iz~rpane
in do skrajnosti same `enske, ki se bori zase

in za svoje otroke, tako finan~no kot eksisten-
cialno, so izjemno pretresljive, ~eprav jih
pripovedovalka pospremi s humorjem in
posebno samoironi~nostjo. Njeno ohranjanje
humorja, ~eprav ~rnega, v neprijetnih `ivlje-
njskih polo`ajih, pa ka`e na bistro, zelo inte-
ligentno osebnost. Prav ta podlo`enost s
humorjem, zdaj satiri~nim, zdaj blago iro-
ni~nim, daje njenim kratkim zgodbam po-
sebno barvo in kakovost. Ob izidu so se
pojavile kritike, da zgodbam »nekaj manjka«,
da nimajo »globine«. Resnica pa je prav
nasprotna, namre~ da gre za prave miniaturne
umetnine, ki tematizirajo predvsem `ivljenje
`enske, upornice in umetnice, pesnice in
pisateljice v sodobnem svetu.

V kratkih zgodbah Maru{e Krese je opa-
ziti {e eno obliko odtujenosti, namre~ ob~utek
tujstva do na novo oblikujo~e se Slovenije.
Dogajalni ~as njenih zgodb je vsaj delno enak
tistemu zgodovinskemu ~asu, v katerem je
za~ela razpadati socialisti~na Jugoslavija in v
katerem se je Slovenija odlo~ila za osamo-
svojitev, to je obdobje devetdesetih let
prej{njega stoletja. Toda Kresetova vsaj na
za~etku ni navdu{ena nad tem dogajanjem,
boji se, da bo Slovenija postala »majhna in
tesna«, boji se, da bo v biv{i skupni dr`avi
izbruhnilo nasilje. Njeni strahovi so se `al v
glavnem potrdili, pregled pisatelji~inega ese-
jisti~nega dela je pokazal, da je polemi~no in
kriti~no razmi{ljala tudi o vlogi `ensk v
»njeni« novi dr`avi Sloveniji. Zapisala je, da
se ji zdi, kakor da si morajo `enske v
Sloveniji na novo izboriti tiste pravice, ki so
se zdele generaciji njene mame, biv{e aktivne
partizanke, samoumevne, namre~ da si mora-
jo zaradi novih oblik konzervativizma znova
prizadevati za enakopravno vlogo v javnem in
politi~nem `ivljenju. Na umetni{kem podro-
~ju pa Kresetova opa`a, da nekateri avtorice
iz Slovenije, ki so se `e dolgo ~utile Evro-
pejke, spet potiskajo v nekak{no »jugovzhod-
no Evropo«, ~eprav ima njihova literatura ve~
skupnih to~k z zahodno, na primer z nem{ko,
angle{ko in/ali s francosko umetnostjo (Krese
2006a: 18–23).
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Zbirki kratkih pripovedi Vsi moji bo`i~i je
leta 2009 sledila zbirka spominskih, avtobio-
grafskih proznih okru{kov z naslovom Vse
moje vojne. Svet, ki je predstavljen v tej knji-
`ici, je zdaj ena sama natrganina, pripoved
povezujejo {tevilna osebna do`ivetja in pri-
zori z razli~nih vojnih `ari{~, ki jih je Kre-
setova obiskovala kot humanitarna delavka.
Na za~etku te proze o sodobnih vojnah pisa-
teljica zapi{e: »Vzgojena sem bila v prepri-
~anju, da je moja generacija tista sre~na, tista
brez vojne, tista brez lakote in smrti, tista brez
trpljenja. Ampak.« (Krese 2009: 5.)

Kresetova je bila rojena po 2. svetovni
vojni v dru`ini biv{ih udele`encev protifa-
{isti~nega partizanskega boja, njen o~e je bil
vojni invalid in narodni heroj. Toda dora{~ala
je v prepri~anju, da se kakr{na koli vojna ne
more ve~ ponoviti, kakor ve~ina Evropejcev
nasploh, za katero so ostajale »vse vojne
dale~«. Izku{nja je pokazala, da `ivimo v
stoletju novih in novih vojn, ne le tistih, ki so
se razplamtevale v Kambod`i, Mozambiku,
Afganistanu, Iraku in Iranu, Ruandi, Izraelu
in Palestini, temve~ tudi sredi Evrope, na
ozemlju biv{e Jugoslavije. Kresetovo zlasti
pretrese nova podoba vojne v dr`avi, v kateri
je odra{~ala tudi sama, z nekdaj vsenavzo~im
titoisti~nim »bratstvom in enotnostjo vseh
narodov in narodnosti« v spominu. Zato skle-
ne oditi v Sarajevo in po svojih mo~eh poma-
gati v prostoru, s katerim se ~uti povezana.
Toda v ~asu najtr{ega obleganja tega mesta in
v ~asu, ko je s srbskim genocidom v Srebre-
nici na izpitu padla vsa t. i. zahodna pomo~, je
njena udele`ba zgolj simboli~na, medtem ko
ne~love{kega divjanja pobesnelih in s sovra-
{tvom zaslepljenih voja{kih in polvoja{kih
hord nikakor ni mogo~e ustaviti. Podoba so-
dobnega ~loveka v prozi Maru{e Krese je
tako podoba lovca z `ivalskimi instinkti, to je
podoba sadisti~nega klavca, ki je dale~ od
kakr{nega koli ~love{kega bistva. Toda kot
tak se ne pojavlja le na hribovitem Balkanu,
temve~ je doma povsod po svetu. Simbolizira
ga tudi s sarkasti~no ironijo naslikani spomin
na »ne`nega ameri{kega pesnika«, ki je

izhajal iz na videz urejenega, imovitega,
mirnega in spodobnega sveta, a je hladno-
krvno poro~al o svoji pripravi in nato o
udele`bi v vietnamski vojni, ki jo je jemal za
~isto eksotiko in celo za nekak{no samo-
o~i{~evalno izku{njo: »V Nem~iji smo se
vadili v estetiki vojne. Ustreli{ ~loveka in
potem strelja{ v truplo tako dolgo, da za~ne
plesati. Naenkrat vidi{ v gibih mrtvega telesa
eno samo lepoto. Pozabi{, da je bil to {e pred
nekaj sekundami ~lovek.« (Krese 2009: 10.)

V sodobnih vojnah, poudarja Kresetova,
se ne vojskujejo vojaki med seboj, temve~
le-ti v najve~ji meri pobijajo civiliste, starce,
`enske in otroke. Svoja do`ivetja sodobnih
vojn nenehno primerja s ~asom, ko je pripa-
dala mladi, tedaj {e hipijevski generaciji, ki je
protestirala zoper nasilje na svetu, zoper
vojno v Vietnamu. To je bila flower power
generacija upornikov iz druge polovice {est-
desetih let, ki je zasedla ulice in trge, ki je
oznanjala ljubezen namesto vojne, love and
peace, ki je poslu{ala Boba Dylana in Janis
Joplin, to so bili mladi, ki so prisegali na apo-
liti~nost in totalno ~love{ko svobodo. Zdaj
pa, pi{e Kresetova, ta ista generacija vzpod-
buja nacionalizem in neti vojne – ali pa igra
golf in hodi v savno. Pisatelji~ino razo~aranje
je v Vseh mojih vojnah zelo trpko ironi~no,
v~asih tudi groteskno sarkasti~no. Predstav-
niki njene generacije, tudi nekateri njeni biv{i
prijatelji ali pesni{ki kolegi, so zdaj med poli-
tiki, vojskovodji, med militantnimi razumniki,
neredko pa so {e slab{i od svojih predhod-
nikov. Podoba sveta v prozi Maru{e Krese je
tako en sam zlo~in. ^love{ka zgodovina zlo-
~ina se nenehno farsi~no ponavlja in samo
vpra{anje ~asa je, kdaj bo nasilje izbruhnilo
tudi pri nas, pred na{im pragom. Iz takega
spoznanja rase pripovedovalkin ob~utek tujo-
sti in neredko popolne izgubljenosti: »Kot v
Jeruzalemu. Kot v Izraelu. Kot v Palestini.«
(Krese 2009: 18–19.)

Erica Johnson Debeljak (1961) je pisa-
teljica in prevajalka, rojena v San Franciscu,
v Slovenijo pa jo je iz New Yorka zanesla
ljubezen do pesnika Ale{a Debeljaka. V Ljub-
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ljani `ivi z dru`ino `e sorazmerno dolgo in
kot pisateljica ter publicistka se je v sloven-
skem prostoru tudi uspe{no uveljavila. Njena
prozna dela nastajajo sicer v angle{~ini,
vendar v Ljubljani, vsa pa izra`ajo posebno
perspektivo v razmerju med tujim in doma-
~im, med svetovnim in (slovensko) nacional-
nim. Pisanje Erice Johnson Debeljak je `e v
~asu, ko je v Delu objavljala podlistek Tujka
v hi{i doma~inov, ki je pozneje iz{el kot
avtobiografija v knji`ni obliki (1999), spro-
`alo razli~ne, tudi odklonilne polemi~ne
odzive. Le-ti so izra`ali nekak{no nelagodje
ob dejstvu, da o Slovencih in slovenstvu, o
modelih doma~ijskega `ivljenja kriti~no pi{e
»tujka«, da jih celo ironizira, kot da do tega
nekako nima pravice. Obenem se je vedelo,
da pi{e avtorica v angle{~ini in takoj so se
pojavila vpra{anja, ali gre potemtakem sploh
za slovensko pisateljico. Po na{em mnenju bo
Johnson Debeljakova v tem oziru vsekakor
ostala posebnost, saj v Sloveniji ni mnogo
knji`evnih ustvarjalcev, ki bi pisali v tujem
jeziku in objavljali (tudi) v sloven{~ini. Tuji-
na jih pozna mnogo, zlasti Amerika, Anglija,
Nem~ija in Avstrija. Nenazadnje tudi v
Avstriji, ki je nem{ko govore~a, pi{ejo neka-
teri pisatelji v sloven{~ini, in to ne le tam
rojeni (Lipu{), temve~ tudi priseljeni (O{lak,
Detela, pok. Merlakova idr.) Vsi imajo avstrij-
sko dr`avljanstvo in veljajo tudi za avstrijske
pisatelje. Do statusa »literarne dvo`ivke«
gojijo razli~na razmerja, nekateri tudi zelo
bole~a. Ta tema je v njihovi literaturi prisot-
na, ne zanikajo je, niti se je ne sku{ajo znebiti,
saj to preprosto ni mogo~e. Literarna in tudi
jezikovna dvojnost sta dela njihove osebne in
pisateljske identitete. Tako moramo raz-
mi{ljati tudi ob pisateljskem fenomenu Erice
Johnson Debeljak. Angle{ko pi{o~a avtorica
je – tudi – slovenska pisateljica.

Tema tujosti v literarnem delu Johnson
Debeljakove je poleg teme `enske v
sodobnem svetu gotovo osrednja. V naslovni
~rtici iz zbirke Tako si moj (2007) je zapisala:
»@e dolgo sem tujka.« Trpko spoznanje, da
njeno tujstvo ni prehodno, temve~ da postaja

trajno, je dobro prepoznavno. Prvoosebna
pripovedovalka, ki je v nekaterih ~rticah sicer
fiktivni literarni lik, se v drugih tudi avto-
biografsko razkriva, ko na primer razmi{lja:

Tujost je zgolj razmerje: posedovanje ali
neposedovanje. Je osebna in vzajemna. Je
nekaj takega kot starogr{ki pojem xenos, ki
dolgo ni imel ni~ opraviti z eti~no pripadnostjo
ali nacionalnostjo tujcev, temve~ je preprosto
pomenil »enak kot mi, a ne od tu«. Kaj pa se
zgodi, razmi{ljam, ~e je ravno obratno? Kaj
pomeni, ~e si tukaj, a nisi enak kot mi? Kaj si
potem? Kaj sem potem jaz? (Johnson Debeljak
2007: 172.)

Avtobiografski je tudi ob~utek, da jo kot
osebnost, pisateljico, `ensko in mater drugi,
»doma~ini«, nenehno merijo in spremljajo s
prikritimi vpra{anji: »Je na{a? Ali ni?«

Neko `ensko iz ene od njenih ~rtic tujstvo
spremlja {e kot strah, da bo ostala tujka – ne
le za druge, temve~ celo za lastne otroke, za
svoji odra{~ajo~i h~eri (Johnson Debeljak
2007: 178).

Poleg teme `enskosti, materinstva in lju-
bezenske strasti ostaja tema tujstva gotovo
rde~a nit v prozi Erice Johnson Debeljak.
Njene kratke pripovedi so stilisti~no izbru-
{ene miniaturke, v primerjavi z drugimi
avtorji in avtoricami predstavljajo za slo-
venski prostor gotovo nenavadno, ~eprav zelo
berljivo literarno pisavo. Odkrivajo in potrju-
jejo avtori~in dar za oblikovanje senzibilne
zgodbe, polne {tevilnih, tudi {okantnih po-
drobnosti.

Ob temi tujstva je izstopajo~a {e tema
matere, katere svet se polni s strahovi, v ok-
viru te teme pa se`e Johnson Debeljakova
{ir{e, tematizira npr. {e podobo matere in
`ene iz tujega sveta, iz tujih kultur (musli-
manke, samomorilske teroristke). V tej per-
spektivi odkriva slovenskemu bralcu novo
problematiko, ki govori o neskladnosti so-
dobnega `ivljenja, o stra{ljivi bli`ini popolne
tujosti, o zapletenih medsebojnih odnosih in
o `enskem hrepenenju po ljubezni. Toda ob-
~utek tujstva ostaja prevladujo~ in osrednji. V
~rtici ^a{~enje ameri{ka raziskovalka z
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mo{kim, ki je po poreklu Rom, potuje po
Prekmurju, pri ~emer ona kmalu opazi, da
ima on v nasprotju z njo »svoje ljudi«, med-
tem ko jih ona nima: »Vseeno pa me ob
njegovih besedah pre{ine zbodljaj zavisti. Jaz
namre~ svojih ljudi nimam.« (Johnson De-
beljak 2007: 52.) Spet v drugi ~rtici poudarja
svojo obrobno vlogo, »`ensko kvoto«, ne-
redko se tudi s svojo sre~o, z izpolnjenim
materinstvom, ~uti tuja v svetu okrog sebe, ki
je poln nasilja, hudobije in politi~nih spletk
(npr. v ~rtici ^rna vdova). Osrednji liki v ~rti-
cah Johnson Debeljakove so `enske, ki so
kljub ranljivosti in {tevilnim dvomom mo~ne,
neredko nekonvencionalne in izobra`ene.
Vidno je prepri~anje, da lahko sodobna `en-
ska poskrbi tako za dru`ino kakor tudi za
svojo poklicno, umetni{ko ali znanstveno
kariero. V zvezi s tem ni opaziti nobenih
pomislekov pa tudi povr{inskega agitiranja
ne. Pot sodobne `enske je namre~ `e utrta,
feministi~na prizadevanja so iz perspektive
Johnson Debeljakove stvar preteklosti, vseka-
kor pa niso del njenega intelektualnega sveta.

Posebna podoba tujosti kot izlo~enosti iz
ve~inskega kolektiva je prisotna tudi v prozi
Suzane Tratnik (1963). Avtorica je znana
kot raziskovalka in aktivistka lezbi~nega
gibanja, po poklicu je sociologinja, antro-
pologinja, dejavna je kot pesnica, publicistka,
prevajalka in seveda pisateljica. Njene zgod-
be so bile objavljene v nekaj zbirkah kratke
proze (Pod ni~lo, 1998, Na svojem dvori{~u,
2003, Vzporednice, 2005, ^esa nisem nikoli
razumela na vlaku, 2008), izdala je dva
romana (Ime mi je Damjan, 2001 in Tretji
svet, 2007), odmevnost pa je dosegla tudi z
objavami v tujini, s prevodi v ~e{~ino, nem-
{~ino, angle{~ino, italijan{~ino, srb{~ino.
Njene kratke zgodbe so iz{le v tujejezi~nih
antologijah (Sapho kusst Europa, Berlin,
1997 in The Vintage Book of International
Lesbian Fiction, New York, Toronto, 1999).

Leta 2003 izide zbirka njene kratke proze
Na svojem dvori{~u, ki je dogajalno ume{~e-
na v oddaljeno in vselej nekoliko arhai~no
Prekmurje, v katerem je Tratnikova dora{~ala

in od koder izvira tudi njena pripovedovalka.
Za njeno izvorno okolje so zna~ilne {tevilne
regionalne posebnosti, med pripadniki dru-
`ine pa tudi odklanjanje »sveta zunaj« in pri-
seganje na doma~ijskost (stara mama npr.
re~e vnukinji, da ji ni treba nikamor drugam
po svetu, ker ima »vse na svojem dvori{~u«).
Pripovedovalkin svet je svet revnega kme~ke-
ga in polkme~kega prebivalstva, v katerega le
redko vdirajo prvine sodobnej{ega, le-tega pa
doma~ini praviloma odklanjajo. Njihov svet,
v katerem je »vse na svojem mestu«, pri~a o
skladnosti stvarstva na zemlji, toda otrok –
dora{~ajo~a deklica se s to samozadostnostjo
ne more poistovetiti. Koordinate dru`inskega
`ivljenja dolo~a avtoritativna stara mama, no-
silka prepri~ane starosvetnosti, ki jo prena{a
tudi na svoje potomce. Njena stali{~a so mar-
sikdaj humorno prikazana. Stara mama goji
odklanjanje do vsega tujega, druga~nega,
njena prepri~anja so polna stereotipov (do
tujcev, ciganov, Srbov, `abarjev itn.). V ome-
njeni zbirki kratke proze nenehno opazujemo
izklju~ujo~o napetost med simboli arhai~no-
sti in stereotipnosti iz novega, vedno mo~nej-
{ega urbanega sveta.

Sedemdeseta leta dvajsetega stoletja pri-
na{ajo vplivne novosti, ki v doma~e Prek-
murje posegajo preko sezonskih delavcev iz
Avstrije (npr. v ~rtici Zelena, zelena trava
doma) in so v glavnem materialne narave (kot
posebni prehrambeni in tehni~ni izdelki, vse
od ~okolade do gramofona). Ve~je vznemirje-
nje zlasti pri mladih pomenijo elementi tuje
glasbe in kulture, ki v ruralni svet vdirajo
preko medijev iz angle{kega in ameri{kega
prostora, iz t. i. Zahoda (glasba, filmi, dru-
ga~na kultura obla~enja). Pripovedovalka se
tako vedno te`je identificira s svetovi svojih
prednikov, vedno bolj se oddaljuje od njih,
nazadnje tudi fizi~no, kajti odpravi se na
{tudij v Ljubljano, ki je bila v sedemdesetih
letih zaradi skromnih prometnih povezav {e
zelo oddaljeno mesto. V svet doma~ijskega
vedno bolj vdirajo elementi urbanega s svo-
jimi robnimi svetovi (alkohol, ~udne dru-
{~ine, alternativni mladinski klubi in scene),
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pripovedovalkina odtujenost od vrednot do-
ma~ega okolja se izrazi tudi navzven, fizi~no
(»Nosim star dolg usnjen voja{ki pla{~ in
nohte sem si pobarvala zeleno.«). Postaja
upornica, alternativka v vseh pomenih te
besede, k ~emur se vedno bolj pridru`ujeta {e
zavest in spoznanje o druga~ni, »prepove-
dani«, dolgo zatajevani, ~eprav zgodaj odkriti
istospolni usmerjenosti.

V kratki prozi Suzane Tratnik lahko opa-
`amo ne le posebne oblike tujosti v odnosu do
provincialnega okolja, verske vzgoje, ideo-
lo{kih vzorcev tedaj {e `ivega socializma,
temve~ vedno mo~nej{o zavest o tem, da
mora biti njena spolna identiteta zatajevana,
skrivna, nepriznana. Toda pripovedovalka se
spominja, da so v njenem okolju od nekdaj
bivale razli~ne spolne identitete (v ~rtici
Kavalir se npr. spominja zgodbe o »mo{kem,
ki je bil v resnici `enska«), prav tako je svet
`e od nekdaj poznal razne spolne iztirjence
(»manijake«, pedofile, dru`inske nasilne`e),
za katere se je marsikdaj zdelo, da jih je
dru`ba kar tolerirala. Le istospolna, npr. lez-
bi~na identiteta, je ostajala oblika tujosti, ki
jo je treba skrivati. Upor zoper to dejstvo
predstavljajo eroti~ne zgodbe Suzane Tratnik,
ki odkrito pripovedujejo o odnosih med `en-
skami, in predstavljajo posebnost tudi po tem
– da jih zapisuje `enska. Njena proza izra`a
upor zoper diskriminacijo ne le istospolnih,
temve~ vseh najrazli~nej{ih robnih dru`benih
skupin, vse od spolnih pa do »ju`njakov«. S
humorjem in ironijo razstira predsodke Slo-
vencev (npr. v ~rtici Jaz in moja punca), po-
staja pa tudi aktivistka, ki se udele`uje med-
narodnih konferenc, sre~anj in simpozijev na
omenjene teme (npr. v romanu Tretji svet,
2007).

V zbirki kratke proze ^esa nisem nikoli
razumela na vlaku (2008) je osrednji motiv
vo`nja z vlakom v doma~e kraje, s katerimi
pripovedovalka ne najde ve~ ni~esar skup-
nega. Pot domov zanjo predstavlja vedno bolj
»kazensko potovanje«. Zgodbe so napisane s
posebno duhovitostjo, ki ka`e na distanci-
ranje od modelnih vrednot pode`elskega

okolja. Vlak je prispodoba za prina{anje
tujega, nenavadnega, tudi t. i. norega. Prvo-
osebna pripovedovalka mora zato »sko~iti z
vlaka«, pobegniti svoji usodi, poti v »no-
ri{nico«. Zanjo ostajajo merodajne podobe
{ir{ega, evropskega sveta (Berlin, Helsinki,
Amsterdam), povezane z udele`bami na med-
narodnih istospolnih konferencah, ki kljub
zunanji {irini in deklarirani demokrati~nosti
vendarle ostajajo getoizirane oblike bivanja.
V pripovednem svetu Suzane Tratnik se
dru`beni, psiholo{ki in biolo{ki spoli ne uje-
majo, iz ~esar rastejo nenehni konflikti s pri-
silnim podru`abljanjem na eni strani, na
drugi pa nenehno kr~evito iskanje lastne
identitete (Bogataj 2008: 144–159). Njena
proza odseva polemiko s t. i. ve~inskostjo,
literarni liki pa prikazujejo razli~ne, tudi
tabuizirane situacije skozi o~i izrinjenih, hen-
dikepiranih t. i. druga~nih. Tisti, ki »vlak za-
pustijo«, tvegajo, da bodo stigmatizirani kot
»nori«, odlo~ajo se za osebno in dru`beno
izolacijo. Tratnikova je mojstrica fabuliranja,
njena proza razbija najrazli~nej{e tabuje,
posebej izrazito spolne. Kakovost njenega
pisanja se izra`a v posebnem humorju in
smislu za satiri~ne elemente ter tudi v jezi-
kovno-slogovnem izrazu.

Zaklju~ek

Pri~ujo~i referat obravnava podobe tu-
josti, kakr{ne so se izoblikovale v kratki prozi
novej{ih slovenskih prozaistk, in sicer glede
na bole~e razmerje med domovino in tujino
ter glede na razli~ne izraze eksistencialne
tujosti avtoric/prvoosebnih pripovedovalk v
sodobnem svetu. Maru{a Krese je v svojih
~rticah oblikovala posebno, samoironi~no
obliko literarne avtobiografije, zapisano v
minimalisti~nem slogu in skozi `ensko per-
spektivo prvoosebne pripovedovalke. Njena
proza ka`e na odtujeno, ambivalentno raz-
merje tako do biv{e domovine Jugoslavije kot
tudi do nove, osamosvojene Slovenije ter na
iskanje lastnega intelektualnega in umetni-
{kega mesta v svetu. Za senzibilno ustvar-
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jalko, kakr{na je Kresetova, je tujina ves svet,
v katerem vladata nasilje in zlo.

^rtice Erice Johnson Debeljak izra`ajo
obliko tujosti prvoosebne pripovedovalke, ki
se je v Sloveniji naselila in ustalila, a se s svo-
jo novo domovino kljub prizadevanju ne mo-
re identificirati. Kratka proza Suzane Tratnik
tematizira `ensko obliko tujosti, ob~uteno
zaradi utesnjene vpetosti v tradicionalne spol-
ne in dru`bene vloge, kakr{ne so tesno pove-
zane s slovenskim na~inom `ivljenja. Novost
v njeni prozi predstavlja tematizacija raz-
li~nih spolnih identitet.

Vse obravnavane avtorice ~rpajo snov za
svoje literarno delo iz urbanega sveta. V bese-
dilih je prepoznavno avtobiografsko ozadje,
v~asih pa se `enski literarni lik in prvoosebna
pripovedovalka tudi povsem zlijeta. Njihova
kratka proza je minimalisti~na in neoreali-
sti~na, pogosto oblikovana kot fragment, ven-
dar kljub temu z izrazitim zgodbenim lokom.
Kratka proza sodobnih slovenskih pisateljic
izra`a ontolo{ko negotovost, nikakor pa ne
slu`i nobeni nacionalni ideji. Proza Kresetove
in Tratnikove izra`a tudi tujost do nekdaj
privzgojenih vzorcev socializma, v katerem
sta avtorici dora{~ali. @enski liki v njihovih
besedilih zasedajo aktivne vloge, vsekakor so
to izobra`ene in uporni{ke `enske, nekonven-
cionalne tudi na umetni{kem in/ali znan-
stvenem podro~ju. Tematizacija kulturnih
stereotipov predstavlja eno od osrednjih niti v
omenjenem literarnem snovanju. Vse avto-
rice stereotipno pojmovanje tujega presegajo,
ga problematizirajo ter si tako prizadevajo

ustvariti dialog za neobremenjeno medkultur-
no komunikacijo.
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