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Sodobna slovenska literatura je zapleten idejno-estetski pojav, ki se pojavlja kot pomemben
dejavnik za oblikovanje nacionalne identitete. Je nosilec in varuh nacionalne identitete, ~eprav je le-ta
neodvisna od tradicije in dogme. Temelji na nujnosti komuniciranja in sku{a najti svoje poti v labirintu
vpra{anj, zato se obra~a k notranjemu svetu ~love{kih ~ustev in misli, raziskuje »areno `ivljenja« in
preko ~loveka prehaja k razumevanju bistva dru`benih konfliktov.

slovenska literatura, sodobnost, sprememba duhovnih temeljev, estetska svoboda, evropska kultura

Contemporary Slovene literature is a complex ideological and aesthetic phenomenon, which has
survived as a significant factor in forming the national identity. It is a bearer and a protector of this
identity, which is free of tradition and dogma. It is based on the needs of communication, tries to find its
own way in the maze of questions that reality offers, and so it appeals to the inner world of human
feelings and thoughts; it explores the “arena of life” and through man comes to an understanding an
essence of social conflicts.

Slovene literature, contemporaneity, change of spiritual foundations, aesthetic freedom, European
culture

Sodobno slovensko literaturo si te`ko
predstavljamo kot samostojen pojav, izlo~en
iz dru`beno-civilizacijskih procesov, saj je
rezultat duhovne ustvarjalnosti razli~nih po-
sameznikov. Pisateljeva beseda je vezana na
ljudi – namenjena je dru`bi, zato pri~akuje ali
celo zahteva dru`ben odziv, dvogovor. Pri
tem ima pomembno vlogo razvoj esejistike,
saj omogo~a neposredno komuniciranje s {ir-
{o javnostjo, ki je med sodobnimi, `e uveljav-
ljenimi pisatelji (D. Jovanovi}, D. Jan~ar idr.)
precej popularna. Ve~je nagibanje v smeri
komunikacije lahko {tejemo za enega od raz-
logov, zakaj {e danes obstaja tak{na me{anica
literarnih smeri, oblik in na~inov. Vsaka no-
vej{a formalno-estetska usmerjenost se uredi
v neko metodo in se skoraj takoj asimilira
med drugimi, svobodnej{imi literarnimi toko-
vi. Tudi na podro~ju idejno-moralnega jedra
sodobne literature se v zadnjem ~asu dogajajo

nepredvidljivi in neobvladljivi procesi, ki so v
zadnjih desetletjih mo~no spremenili duhov-
ne temelje sodobne evropske civilizacije,
tako da so zastavili vpra{anja postulatov tra-
dicije, kontinuitete in ~asovne zaporednosti.

Tri desetletja, s katerimi je ~asovno ome-
jen predmet raziskav leto{njega simpozija,
lahko le pogojno dolo~amo kot razvojno
dobo. Prej{nje desetletje (1970–1980) pogo-
sto imenujemo t. i. »svin~eni ~asi« v dru`be-
nem `ivljenju tedanje Jugoslavije. Pojem
ozna~uje poraz idej partijskega sistema v
federaciji, podobno dogajanje pa je bilo pri-
sotno tudi v drugih socialisti~nih dr`avah, na
primer dogodki »pra{ke spomladi« na ^e{ko-
slova{kem in ~as »odjuge« v Sovjetski zvezi.
Po omenjenih dogodkih je politi~na kontrola
postala trdnej{a in agresivnej{a, vendar ni ve~
mogla prepre~iti prevladujo~ih na~el svobode
umetnosti ter na njihovi osnovi razvijajo~ega
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se pluralizma izven politike: v literaturi in v
kulturi na sploh. Tedanja literatura trajno in
postopoma vzpostavi pred ob~instvom moral-
no-eti~na vpra{anja, ~eprav ni kazalo, da je v
obstajajo~i dru`beni realnosti nanje mo`no
najti odgovore. ^e je bilo v 70. letih kriti~no
izhodi{~e skrito, ~eprav se je bralo med vrsti-
cami, se je to v 80. letih razkrilo ter posto-
poma pripravilo dru`bo k bistvenim spre-
membam.

V tem ~asu se je pojavil v slovanskih
dr`avah (tudi v Sloveniji) postmodernizem in
kriti~no teoretsko opredeljevanje tega pojava.
Prej je vsa zgodovina in kultura epohe novega
~asa temeljila na pojmu »resnica«. Najpo-
membnej{e, kar je prinesel s seboj postmo-
dernizem, je zavrnitev tako imenovanih
»velikih zgodb« (Lyotard 1979), osnovnih
idej ~love{tva: Heglove dialektike duha,
emancipacije ~love{ke osebnosti, idej pro-
gresa, razumevanje znanja kot na~ina prido-
bitve vsesplo{ne sre~e ter, ~e nadaljujemo ta
seznam, komunisti~ne ideje, ideje »samo-
upravne socialisti~ne dru`be«, ideje bratstva
in enakosti narodov – torej tiste ideje, ki so
sestavljale doktrino Socialisti~ne federativne
republike Jugoslavije, del katere je bila
Slovenija. V postmodernisti~nem svetovnem
modelu namre~ ni nobene odlo~ujo~e kate-
gorije, kot so »resnica«, »ideal«, »avtoriteta«.
Tako se je sodobna slovenska literatura zna{la
v situaciji postmodernisti~ne brezmejnosti in
svobode, obenem pa breizhodnosti in totalne
(samo)ironije. Zanimivo je, da je bila sloven-
ska postmoderna, ki se je otresla jarma mitov
predhodne dobe, podobna grenkemu, vendar
mo~nemu in u~inkovitemu zdravilu. V ~asu
pred osamosvojitvijo je slu`ila polni ideolo-
{ki in duhovni osvoboditvi, razvoju notranje
neodvisnih osebnosti, ki bodo zmogle kasne-
je postati jedro naroda. Celo provokativen
roman Dimitrija Rupla Levji dele`, 1989, ki
ru{i obstoje~e predstave o narodni tradiciji, bi

lahko razumeli kot eno izmed najbolj na-
cionalnih del sodobne slovenske literature
(Sozina 2007b).

Samozavesten in dosleden razvoj sloven-
ske dru`be se spaja z najpomembnej{imi,
usodnimi odlo~itvami, kar je prineslo pisa-
teljem mo`nost, da premi{ljujejo in i{~ejo
smisel dejanske resni~nosti. Najve~ja zasluga
samih pisateljev, ki so postopoma ru{ili
prepovedi in stereotipe, je bila najbolj o~itna
v prelomnih letih 1990 in 1991. Takrat so se
pisatelji izogibali razli~nim politi~nim in
ideolo{kim tabujem, vzpostavljali so zgodo-
vinsko pravi~nost ter nosili na sebi breme
ohranitve nacionalne identitete in samoza-
vesti. Slovenska literatura je opravljala
nacionalno funkcijo in se bli`ala k realizaciji
svojega najpomembnej{ega cilja – k prido-
bitvi samostojne dr`ave, kar se je leta 1991
tudi zgodilo.

^as dru`benih preobratov ob koncu
l. 1980 do za~etka l. 1990 v ve~ini dr`av, ki so
pripadale tako imenovanemu »socialisti~ne-
mu taboru«, je za Slovenijo postal ~as pri-
dobitve neodvisnosti, dr`avne samostojnosti
in demokrati~nih svobod. Usodni prelom v
zgodovini dr`ave je vplival na zna~aj litera-
ture ter na kulturno-dru`beno situacijo v
de`eli. Slovenska inteligenca je do`ivela
mo~nej{i emocionalni vzpon, kar pa je spre-
menilo vzdu{je same umetnosti. Pred sloven-
skimi literati so se pojavile druga~ne zgodo-
vinske razmere, ki prina{ajo dolo~ene
spremembe v splo{no stanje literature.

Dela mnogih slovenskih in tujih literarnih
zgodovinarjev (v Rusiji o tem veliko pi{e
N. N. Starikova v posameznih poglavjih dela
Zgodovina knji`evnosti Vzhodne Evrope po
drugi svetovni vojni (Horev 2001)) ter tudi
moji1 prispevki o raziskavi procesov v so-
dobni slovenski literaturi ka`ejo, da se je
zadnja tri desetletja dogajal aktiven in ploden
literarni razvoj. Na tem mestu bi {e enkrat
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1 Tematiki izgube (ozko)nacionalnega na primeru slovenske kratke pripovedne proze je bil deloma posve-
~en prispevek na enem predhodnih simpozijev Obdobja (Sozina 2006: 597–605), predvsem »literaturi
eksistencialne iz~rpanosti,« zato se temu na tem mestu ne bi na dolgo posve~ala.



poudarili, da si lahko za razliko od drugih
literatur dr`av centralne in jugovzhodne
Evrope Slovenci privo{~ijo ta prehod na
ob~e~love{ko raven, od dru`bene k intimni
temi in jih pri tem ni strah, da ne bodo ve~
Slovenci. Medtem ko se ve~ina v dobi glo-
balizacije kr~evito oprijema svoje nacionalne
identitete kot re{ilnega jopi~a, Slovenci osta-
jajo »nezlomljiv narod« tudi v kulturnem
smislu, kar je velik dose`ek sodobne sloven-
ske literature. Ne glede na slovo od tradicije
in nacionalnega je Slovenec vseeno prepri~an
v trdnost svojih korenin in ~uti, da pripada
kulturno mo~nemu narodu (Sozina 2006:
272, Javornik 2006).

Slovenska literatura sku{a najti svoje poti
v labirintu vpra{anj, ki jih predlaga sodobna
realnost, zato se obra~a k notranjemu svetu
~love{kih ~ustev in misli ter raziskuje »areno
`ivljenja« preko ~loveka k razumevanju bist-
va dru`benih konfliktov. Zelo pogosto se
dogaja, da pisateljsko delo ni samo umetni{ki
ali estetski pojav, ampak tudi dru`bena ter
psiholo{ka raziskava, ki odkriva posebne poti
in metode (V. Zupan, M. Ro`anc idr.).

Bogatost v raznolikosti sodobne sloven-
ske literature, pomembna vloga ~love{ke
osebnosti protagonista in avtorja, zahtevna
idejno-estetska naloga, ki jo morajo oprav-
ljati liki `ivih in plasti~nih protagonistov, v
katerih je o~iten zelo specifi~en opazovalec,
sodobni Slovenec s svojevrstno zgodovinsko,
socialno in kulturno izku{njo, ustvarjanje
literarnih svetov, ki so bogatej{i, ve~stranski
in bolj protislovni od poenostavljenih shem,
ki nam jih vsiljujejo politi~no anga`irana
medijska sredstva ... – vse navedeno in {e ve~
omogo~a znanstvenikom, da raziskujejo ne
samo procese razvoja leposlovja v Sloveniji,
ampak tudi procese, ki so povezani z razvo-
jem slovenske dru`be v celoti.

Osrednjo sodobno slovensko literaturo
sestavljajo dela z osebnostno strukturo, kjer
je pozornost namenjena le eni glavni osebi in
njeni zgodbi. Do zdaj se {e pove~uje te`nja
zo`evanja perspektive do zasebne, privatne
zgodbe, do edinstvenega ~love{kega »jaza«,

ki je pravzaprav cel svet. O~itna nesoraz-
merja med mislimi in ~ustvi ~loveka z ene
strani ter njegovo dejanskostjo z druge strani
sodobna slovenska literatura razkriva preko
osebnosti protagonista in njegove usode. Ni
redko, da se v umetni{ko obdelani obliki po-
navlja `ivljenjska izku{nja pisatelja (podrob-
neje o tem Sozina 2002).

Sodobna literatura ima najrazli~nej{a
orodja za raziskovanje pojava ~loveka kot
takega. Obstaja ~edalje ve~ novih na~inov
pisanja, razvijajo pa se precej izpopolnjene
strategije pripovedovanja. Najbolj polifoni-
~en med literarnimi vrstami je vsekakor
romaneskni `anr. O tem v svojih delih zelo
izrazito pi{e slovenska znanstvenica Alojzija
Zupan Sosi~, predvsem v monografiji Zavetje
zgodbe (Zupan Sosi~ 2003, 2006; gl. tudi
Sozina 2007a). Nedvoumno zanimanje za ta
`anr ne bo usahnilo niti v bli`nji prihodnosti
(seveda ne samo v Sloveniji, ampak tudi v
drugih evropskih literaturah). Najbr` zato,
ker temelji na pripovedovani zgodbi, ki
spremlja ~love{tvo od za~etka duhovnega
`ivljenja. Jasno je, da je prav ~love{ka
sposobnost pripovedovati in poslu{ati zgodbe
eden temeljnih kamnov civilizacije, preko
katerega se prena{ajo izku{nje, tradicija in
modrost. Prav to predlaga literatura (ki je
temelj tudi drugim verbalnim umetnostim in
medijem, in sicer: gledali{~u, televiziji, radiu,
internetu itn.). Med Dnevi slovanskega pis-
menstva in kulture v Moskvi je znanstveno
javnost na to {e enkrat spomnil ruski slavist,
polonist dr. prof. Viktor A. Horev, vodja
sekcije Slovanske knji`evnosti: zgodovina in
sodobnost na mednarodni znanstveni konfe-
renci Slovanski svet: skupnost in raznovrst-
nost (25.–26. 5. 2010). Druga (za nas nedvo-
umna) misel, ki je ve~krat zvenela na tem
sre~anju, je bila, da lahko literarno delo zelo
pogosto {tejemo za zgodovinsko sporo~ilo,
saj lahko, tudi ~e v njem ni dokazanih dejstev,
prena{a duh upodobljenega ~asa, miselno in
idejno vzdu{je sodobnosti. To je predvsem
pomembno za dela, ki vsebujejo avtobiograf-
ske prvine.
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Kot ka`e slovenska literarna praksa, lahko
spajanje leposlovja in avtobiografije, ki ga
marsikdo {teje za paraliterarni `anr, daje iz-
vrstne rezultate. Tak{ni so npr. izredni soneti
Milana Jesiha, ki temeljijo na fragmentih
osebnih spominov in do`ivljajev (to opazi
Boris A. Novak v svoji spremni besedi k novi
dvojezi~ni slovensko-ruski knjigi pesmi
Milana Jesiha s prevodi, ki jih je pripravila ena
najbolj{ih sodobnih prevajalk iz sloven{~ine
v ru{~ino @anna V. Perkovska (Novak 2009:
109)). V prozi ne smemo pozabiti na ve~ino
del klasika literarne avtobiografije Lojzeta
Kova~i~a. Znano je, da je snov za svoje
romane ~rpal skoraj izklju~no iz `ivljenja, saj
se mu je zdelo `ivljenje ve~pomensko in bolj
zanimivo od vsake izmi{ljotine. To ne dr`i
samo za Kova~i~eve romane, kjer je upri-
zarjanje podrejeno na~elu zveste `ivljenjske
resnice (trilogija Pri{leki, 1984–1985,
Otro{ke stvari, 2003), ampak tudi za dela, ki
so pravi oblikovni modernisti~ni eksperi-
menti (npr. prva dva od Petih fragmentov,
1981). S svojim ustvarjanjem je Kova~i~
dokazal, da se ~ista avtobiografija, na prvi po-
gled prosti opis svojega vsakdanjega `ivljenja
lahko spreobrne iz paraliterarnega v pravo
umetni{ko delo na najvi{ji ravni in isto~asno
ohrani vrednost zgodovinskega sporo~ila.

Pove~ano zanimanje za avtobiografsko ter
avtopsiholo{ko snov, pri ~emer ni pomemb-
no, ali je literarna uprizoritev dejansko
istovetna realnemu `ivljenju avtorja ali ni,
izpri~uje, da literatura na{ega ~asa do`ivlja
»dobo odprtih mej« (Ginzburg 1979: 6).

Specifi~na rahlo~utnost do okolja, beg od
vsakdanjosti, iskanje in zavedanje sebe v
svetu dejanskosti ter svoje vnaprej dolo~ene
poti, ki so zna~ilni za sodobno slovensko
literaturo, ka`ejo na posebno psiholo{ko
vsebino, nagnjenost k notranji napetosti.
Psihologizem je za slovensko literaturo tradi-
cionalen, hkrati pa se zaradi razvoja sodobne
znanosti (posebej psihoanalize) in okreplje-
nega vpliva vzhodnih filozofij in naukov na
Evropejce spreminja psiholo{ka sestava slo-
venske literature.

Primerno je zapisati nekaj besed o novih
razmerah, v katerih so se zna{le slovanske
literature po prehodu dr`av k tr`nemu gospo-
darstvu. V celoti bi lahko v zvezi z njim ugo-
tavljali realne izgube, obenem pa je literarna
situacija v Sloveniji ve~plastna. ^eprav so
knjige v sloven{~ini zelo drage in uporab-
nikov slovenskih literarnih proizvodov zaradi
malo{tevilnosti naroda ni veliko, Slovenci {e
vedno kupujejo in berejo knjige. To je prvo,
kar vzbuja upanje za bolj{o prihodnost slo-
venske literature. Drugo pa je to, da delujejo
posebni dr`avni programi, ki neposredno
podpirajo pisatelje, financirajo knji`nice,
omogo~ajo {irjenje internetnih zalog, da na-
preduje delo literarnih fondov, ter ustanav-
ljajo razli~ne nagrade, ki ne samo ocenjujejo,
ampak tudi promovirajo doma~o literaturo.
Pisanje ima v Sloveniji poseben status,
dru`ba ga sprejema in razume kot posebno
misijo kazalnika dru`benega stanja, razisko-
valca razvoja posameznika in sveta, celo psi-
hoanalitika (v primerjavi s prej{njimi obdobji
se je zelo zmanj{ala vloga pisatelja kot u~i-
telja), ~eprav se je njegov ugled v primerjavi s
preteklostjo zmanj{al.

V tem smislu sprememba gospodarskih
razmer, ki vpliva na literarno situacijo v
Sloveniji, {e ni usodna. Bolj usodni se zdijo
postopki, ki so povezani z integracijo sloven-
ske nacionalne kulture v obnovljeni splo{no-
evropski vrednostni sistem. Slovenska litera-
tura je bila od svojih za~etkov vpisana v
splo{noevropske kulturne, idejne ter miselne
kontekste in tako nikdar ni bila izoliran
sistem. Zato skoraj brez zamude sprejema
vase novej{e dose`ke splo{noliterarnega pro-
cesa, isto~asno pa sama i{~e nove estetske
na~ine, kar ka`e na njeno posebno mo~. Zdi
se, da se je iz »mrtvega kota« vsakdanjosti in
eksistencialne iz~rpanosti spet za~ela vra~ati
k moralno-eti~nim vpra{anjem, k iskanju
novih ali obnovljenih duhovnih usmeritev.
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