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3. ČITALNICA: O čem govorijo, ko govorijo o sebi 

 

Če na slovensko poezijo pogledamo iz širše perspektive književnosti po drugi svetovni vojni, 

lahko ugotovimo tudi, da je v nekaterih letih izjemno težko uravnovesiti prisotnost moških in 

ženskih glasov, seveda v prid moškim. Predvsem generacije, rojene v petdesetih in 

šestdesetih, so utrpele izrazitejše umanjkanje ženske samozavesti v literaturi, medtem ko 

zadnja leta pričajo, da se dogaja nov prodor pesniške govorice, ki raste iz ženske izkušnje, še 

pred kratkim zanemarjene. Po obdobju, ko je bil pesnicam v pisavi odmerjen le prostor za 

izražanje lastnega erotizma, vse družbeno angažirane, zgodovinske in filozofske teme pa so 

spadala v domeno moških, se izpostavlja za kritiško oko pomembno vprašanje, kakšna je z 

valom nekaterih močnih glasov mladih pesnic govorica pesnic v današnjem trenutku? Izbira 

treh knjig pesnic iz produkcije 2012, od teh dveh prvenk, je sicer le izsek iz refleksije, ki bi 

morala biti širša, in gotovo je plod naključja, da v izbor nisem mogla uvrstiti mlajših avtoric 

kot sta recimo Radharani Pernarčič ali Glorjana Veber, in vendar bo tudi ta izsek lahko 

pokazal določen relief. 

 

Razšita in fragmentarna, psihološko kritična pesniška govorica v primeru Kristine Hočevar, 

na drugi strani tematsko in z vodilno junakinjo v ciklus povezana in samokritična pisava v 

primeru Katje Gorečan. Alenka Jovanovski izpričuje posebno individualno moč glasu v 

sešitju estetik: zleti rez med realističnim okvirjem in eliptično izvedeno potezo izraza. 

 

Katja Gorečan: Trpljenje mlade Hane, Center za slovensko književnost, Ljubljana, 2012 

 

 

Avtoričina vodilna junakinja Hana, neke vrste sodobni ženski Werther, se spoprijema s celim 

diapazonom vprašanj ženske eksistence, ki zajemajo tako vprašanja odnosa do lastnega telesa 

ali neuspešnih ljubezni kot spopad z moško nadvlado na slovenski literarni sceni. Gre za 

duhovito poezijo, izpisano v govorici izkušnje. Ta lažje berljiva poezija načeloma že meji na 

prozo, a avtorici je potrebno čestitati za konsistentno izpeljavo tematske vodilne niti skozi 

knjigo. Kar je zanimivo, je predvsem to, da junakinja, ki sicer ni čisti lirski subjekt, doživlja 

različne lege svojega subjektivnega govora, različne zorne kote izkušnje lastnega telesa in 

neprizanesljivih čustvenih sodb, hkrati pa se subjektivni pogled ves čas meša z objektivnim, 

kar ponazarja menjava med prvoosebnim in tretjeosebnim govorom, ki predstavlja najbolj 
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zanimiv aspekt te pesniške knjige z elementi bildungsromana: specifični način loma svetlobe 

med zornimi koti, ki jih književnost navadno mora znati pregibati, če se želi imenovati 

literarna umetnost. Avtorica ravna s svojo junakinjo skoraj kot z nekakšno lutko, ki jo pomaka 

v vse mogoče nevšečnosti, in ko bralec dobi občutek, da je oseba že popolnoma zmrcvarjena, 

se pojavita zaključni pesmi Hana in konec ter Konec Hane ali Katja, v katerih avtorica stopi iz 

zaodrja in prizna, da je njena Hana hujša kot ona sama ("v svoji sobi sem. / pa bi morala biti 

nekje drugje. / hana ne bi smela biti."), da je torej izmišljena. Vsekakor poteza, ki izpričuje 

dramaturški talent, ki je nemara še pomembnejši kot pesniški.  

 

Alenka Jovanovski: Hlače za Džija. LUD Literatura, Ljubljana, 2012 

 

Pri prvencu avtorice, ki je sicer že nekaj časa prisotna na literarni sceni, je zgodba zapletena 

na drugačen način. Gre za pisavo "mehke pozornosti", v kateri kljub pretanjenemu občutku za 

modernost estetike ni agresivnih jezikovnih zajed; in vendar so slike svoji milini in gladkosti 

navzlic nekje v sebi presekane s fragmentarnostjo; včasih se zdi, kot bi se trenutki iz več 

življenj zbrali v eni pripovedi in jo kot navzkrižne luči prečkali s spoznanjem. 

 

Pesnica ves čas išče sogovornika; njena govorica nastaja iz molka ob dialogu, ki je bil 

presekan. Te zareze subjekt ne želi jemati tragično; in vendar je razpoznavna kot umanjkan 

dialog; hkrati s tem pa se v zbirki jasno izpostavljajo različni pesniški dialogi (s pesniški 

kolegi iz osebne sfere, Miklavžem Komeljem, Ano Ristović, Tino Kozin, Veroniko 

Dintinjano, pa tudi s pesniki in filozofi, ki niso osebno znani: Edvard Kocbek, Jacques 

Derrida, Alejandra Pisarnik, Violeta Parra ...) 

 

Ena od vodilnih tem, ki se kot rdeča nit pretika skozi zbirko, je voda, za katero se zdi, da v 

svojih različnih oblikah ponazarja tudi oblikovanje pesničinega subjekta, ki se začenja s 

filozofsko stoičnostjo v heraklitski parafrazi : "Voda, ki se izliva navzdol, je v enako meri 

vrnjena navzgor"; nadaljuje pa z vseprisotnostjo oceanskega molka, ki se lahko, gledano od 

zelo daleč, zazdi podoben oddaljenim zvezdam: "Morje je zelo svetlo, zelo tiho, preden se 

utrne". Vodne oblike so postajanje, nastajanje, vezano hkrati na brezosebnost vodne gmote in 

objektivnost njenega pojava, po drugi strani pa na občutje drugega kot posamičnosti oziroma 

posameznika, ki se zdi paralelno pesničinemu sprejemanju govoric drugih: "Kako postati / 

brezobličen kot dež, kako prenesti vse kaplje?")  

 

Na vodni element in odnos do drugega se navezuje še druga vodilna nit: dihanje, dihanje kot 

dostop in bariera do pesniške govorice: "Nekaj je, kar se želi potopiti na dah (...) in nekaj želi 

jemati na dih / karkoli pride", zapiše pesnica v dialogu s Karlom Hmeljakom. In čeprav je od 

vdiha znotraj zraku tujega elementa odvisen dih pisave, je knjiga tu, in Alenka Jovanovski kot 

avtorica diha pred našimi očmi. 

 



 

Kristina Hočevar: Na zobeh aluminij, na ustnicah kreda. Škuc, Lambda, Ljubljana, 2012 

 

 

Avtorica, s svojo peto zbirko veteranka v tem izboru, radikalizira in ironizira vprašanja 

čustvenega sveta in subjekta kot prostora dojemanja in oblikovanja kontur občutnega, 

občutenjskega, kar pove že s prvim stavkom v zbirki: "to ne edino srce je gorljiva plastika, 

obložena s kožuhom". Obenem s tem, ko pesnica lastnega jaza (ali pač srca kot tradicionalno 

občutenjskega središča lirike) ne izpostavlja kot edinega, in torej zahteva priznavanje še 

drugih, anonimnih jazov in izstop iz napihnjenega subjektocentrizma, s posegom v estetiko 

kiča posredno spregovori tudi o zlorabi otroštva, molku, ki izhaja iz njega ("otrok imaš mraz 

večji od vdiha"). Njen spopad z jazom se sicer zdi kot boj z mlini na veter: jaz se kemično 

razpolavlja, kot organska snov sredi bioloških procesov. Zdi se, kot da pogled skozi ta jaz 

razbremenjuje svet zapovedanega kiča, polaga prst na nepopolno, pravzaprav bedno človeško 

eksistenco nasploh: slepec z bolno in predebelo psico vodnico, shizofren odnos staršev do 

svojih otrok, ki jih po eni strani potiskajo v sistem in po drugi skoznje izživljajo svoje bizarne 

fantazije; bolni starec, ki slavi rojstni dan, ženska, ki kriče moralizira o tem, kaj pomeni imeti 

otroke in ne opazi, kako trpijo njeni lastni, ki jih drži za roke. Ironije pa ni deležen le človeški 

svet, opisi dramatičnih konfliktov med živalmi so skicirani z mojstrsko lapidarnostjo, ironizira 

pa tudi idiličnost narave in izpostavlja perspektivo njene ranjenosti: "drevo je polno hrast, je 

velika ranjena tema, / nametana s smetmi. Tebi le ugaja, / ko si rečeš, da greš na polje." 

Človek je v naravi rezilo, ki kazi njeno osnovno padanje svetlobe. Avtoričin uvid v čas ima 

nekatere elemente proustovske refleksije, saj se šele Jaz, viden v času, množi in deli in s tem 

postaja podoben besedam, obenem pa se pesnica v svoji kritični drži do sodobnega sveta, kjer 

bivamo, skorajda budistično sprašuje o smiselnosti lastnega obstoja in obstoja nasploh: " (...) 

bom bolj deček ali bolj deklica: zelo oba ali oba izlevena; / bom macesen ali travnik, / bodo 

besede / skladovnice za njen posluh; bodo vprašanja / ali bodo kadavri , / še pred vsem - bom 

sploh:". Filozofsko vprašanje meje neobstajanja se kaže tudi v spraševanju, kje je meja 

neskončnega pomnoževanja obraza, in obraz ima tu levinasovske etične konotacije, hkrati pa je 

uviden v psihoanalitičnem ogledalu, četudi skozi umetniški akt pomnožen v neskončnost.  

 


