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IZVLEČEK
Književnost priseljencev v Sloveniji -  njene značilnosti in položaj v slovenski 
kulturi
Prispevek govori o književnosti priseljencev v Sloveniji, kijih avtorica deli na elitne ozi
roma uveljavljene in marginalizirane. V prispevku obravnava nekatere motivno-tematske 
in literarnoestetske značilnosti najbolj kakovostne poezije, proze, dramatike in esejistike. 
Poseben poudarek je na vprašanju identitete kot glavne osi književnih del obravnava
nih avtorjev (Josip Osti, Erica Johnson Debeljak, Ismet Sekric, Ana Ristovic, Jordan 
Stavrov, Ana Lasič, Stanislava Chrobakova Repar, Rade Vučkovac, Nebojša Ignjatovič, 
Vladimir Vekić, Ljuben Dimkaroski). Avtorica opozarja na položaj književnosti prise
ljencev v slovenski kulturi in daje predloge za čim uspešnejšo integracijo književnosti 
priseljencev v korpus slovenske nacionalne književnosti.
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ABSTRACT
The literature of the im migrants in Slovenia -  its characteristics and its position 
in Slovenian culture
The article treats the subject of immigrant literature in Slovenia. Immigrant authors are 
divided into elite or established, and marginalised writers. Some thematic and literary- 
aesthetic characteristics of top immigrant works of poetry, prose, drama and essays are 
analysed in the article. Special emphasis is laid on the question of identity as the main 
axis of the literary work of analysed authors (Josip Osti, Erica Johnson Debeljak, Ismet 
Bekrić, Ana Ristovic, Jordan Stavrov, Ana Lasič, Stanislava Chrobakova Repar, Rade 
Vučkovac, Nebojša Ignjatovič, Vladimir Vekic, Ljuben Dimkaroski). The article calls 
our attention to the status of immigrant literature in Slovenian culture and offers sugges
tions as to how immigrant literature can be integrated in the corpus of Slovenian national 
literature as fully as possible.
KEY WORDS: immigrants, immigrant literature, elite immigrant authors, immigrant po
etry, prose, drama and essays, identity, status, Slovenian culture

• Dr. znanosti s področja filologije, pisateljica in prevajalka, zunanja sodelavka Inštituta za slovensko 
izseljenstvo ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana. E-mail: lidija.dimkovska@guest.ames.si

D ve dom ovin i • Two H om elands  22 • 2005, 59-78

mailto:lidija.dimkovska@guest.ames.si


UVOD

V Sloveniji živi in ustvarja več kot 120 priseljenskih književnikov, predvsem iz 
nekdanjihjugoslovanskih republik, zadnje čase pa narašča tudi število pisateljev /pisa
teljic, ki prihajajo z drugih strani sveta. Le majhen odstotek vseh se je uveljavilo in se 
uveljavlja v okviru sodobne slovenske kulture, kar pomeni, da objavljajo v osrednjih 
slovenskih literarnih revijah in pri najpomembnejših založbah, se udeležujejo osrednjih 
literarnih dogodkov in dejavno sodelujejo v osrednjih gibanjih slovenskega literarnega 
prostora. Ostali priseljenski pisatelji, ki večinoma pišejo v materinščini, objavljajo 
predvsem v reviji za vprašanja kulture pripadnikov drugih narodov, ki živijo v Slove
niji, Paralele, in se udeležujejo srečanja Sosed tvojega brega. Prispevek o priseljenski 
literaturi v S lovenijije delni rezultat projekta Literarna in kulturna podoba priseljencev 
v Sloveniji, ki ga vodi Janja Z,itnik, pri raziskovalnem delu pa sodelujemo še etnolog, 
kulturni antropolog in geograf Jernej M lekuž, Maruša Mugerli, ki pod mentorstvom 
dr. Ž itnikove pripravlja magistrsko delo na to temo, in jaz.

V prvem  poglavju obravnavam literarno produkcijo, ki so jo  najbolj uveljavljeni 
priseljenski avtorji prinesli s seboj ali jo do zdaj ustvarili v Sloveniji, nekatere njene 
motivno-tematske in literarnoestetske značilnosti s poudarkom na vprašanju identitete, 
ki ga obravnavajo v svojihpesniških, praznih, dram skih in esejističnih delih. Med izbra
nimi avtorji se je le pri enem (Josip Osti) zgodila popolnajezikovna deteritorializacija 
(M ugerli 2005: 192), saj od leta 1995 piše poezijo le v slovenščini, v drugih besedilih 
pa je dvojezičen, pri nekaterih drugih pa se kažejo dvojezični poskusi (Stanislava 
Chrobakova Repar v poeziji, Ismet Bekrič v poeziji za otroke, Rade Vučkovac v prozi). 
Za predm et literarne obravnave sem  vzela predvsem dela, ki so jih avtorji napisali v 
m aterinščini. V drugem  poglavju obravnavam položaj literarne dejavnosti priseljen
cev v slovenski kulturi in dajem predloge za čim uspešnejšo integracijo književnosti 
priseljencev v korpus slovenske nacionalne književnosti.

1. N E K A T E R E  M O T IV N O -T E M A T SK E  IN L IT E R A R N O E S T E T S K E  
Z N A Č IL N O ST I E L IT N E  O Z IR O M A  U V E L JA V L JE N E  
K N JIŽ E V N O S T I P R IS E L JE N C E V  S PO U D A R K O M  NA 
V PR A ŠA N JU  ID E N T IT E T E

Skupina že uveljavljenih priseljenskih avtorjev (Josip O sti, Erica Johnson Debe
ljak, Ismet Bekrič, Ana Ristovič, Jordan Stavrov, Ana Lasič, Stanislava Chrobakova 
Repar), ki jim  lahko rečemo elita med priseljenskim i avtorji (ker so v domačem kraju 
zasedali višje položaje na družbeni lestvici, M ežnarič 1986: 183), in hipotetično uve
ljavljenih priseljenskih avtorjev (Rade Vučkovac, Nebojša Ignjatovič, V ladim ir Vekič, 
Ljuben Dim karoski) je  delno homogena struktura poetoloških, estetskih in zunajlite- 
rarnih elementov. N ekateri med njimi so bolj znani slovenski literarni javnosti. Josip 
Osti, ki piše v slovenščini, velja za slovenskega avtorja in na m ednarodnih literarnih
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srečanjih po svetu nem alokrat predstavlja slovensko literaturo, A na Lasič je skupaj 
z Janezom Burgerjem napisala scenarij za celovečerni film Ruševine, njena dram a 
Za zdaj nikjer bo doživela prem iero na odru Male Drame decem bra letos, Stanislava 
Chrobakova Repar je  urednica knjižne zbirke Fraktal pri založbi Apokalipsa in u re
dnica projekta Revija v reviji, Erica Johnson Debeljak se je  priljubila slovenskemu 
bralstvu s svojimi kolum nistično-esejističnim i besedili v slovenskih časopisih ter s 
knjigo Tujka v hiši dom ačinov  in knjigo o Srečku Kosovelu, Ana Ristovič je s svojo 
poezijo našla svoje mesto v slovenskem literarnem  prostoru. Drugi, denimo v Bosni 
uveljavljeni in kanonizirani avtor za otroke Ism et Bekrič, še vedno niso popolnom a 
znani slovenskemu bralstvu, razen v svojih etničnih kontekstih so manj znani tudi 
Ljuben D im karoski, R ade Vučkovac, Nebojša Ignjatovič, V ladim ir Vekič in Jordan 
Stavrov. Vsi so predstavniki prve generacije priseljencev, kategorija, ki običajno ni 
dvojezična, zato je  njihov položaj v slovenski kulturi in literarni zavesti (razen v pri
m eru Josipa Ostija, ki piše v bosanščini in slovenščini) odvisen predvsem  od prevodov 
njihovih del v slovenščino. Dober prevod in znana založba vnaprej pom enita določeno 
mesto v prevodni književni produkciji in povratne literarnoestetske informacije, dober 
ali slab prevod in neznana založba (tudi samozaložba) velikokrat vnaprej pom enita 
zaprta vrata do širšega bralstva. Seveda na to vplivajo tako literarni kot zunajliterarni 
dejavniki, zaradi katerih književnost priseljencev pripada posebnem u tipu ranljive 
strukture, ki potrebuje podporo in pomoč vseh literarnih institucij v Sloveniji, o 
čemer bom govorila v drugem  poglavju. V prvem  pa bom analizirala in sintetizirala 
poetološke in literarnoestetske elemente književnih del najpomembnejših priseljenskih 
avtorjev po načelu delitve književnih del na poezijo, prozo, dram atiko in esejistiko 
s poudarkom na vprašanju identitete v njihovih književnih delih. Obravnavam  pred
vsem književna dela, napisana v izvirniku, razen v prim erih Stanislave Chrobakove 
Repar, ki piše v slovaškem jeziku, ki ga ne poznam, zato obravnavam prevod njenih 
del v slovenščino, in E rice Johnson Debeljak, ki p iše, toda ne objavlja svojih del v 
angleščini, razen kratke zgodbe. Zaradi njegove ogrom ne literarne produkcije Josipa 
Ostija obravnavam le kot pesnika, njegova proza, kritika in esejistikapa bodo predm et 
kakšne druge raziskave.

1.1. Poezija  priseljencev

S svojimi pesniškim i literarnim i sistemi so se v slovenskem prostoru do zdaj 
uveljavili predvsem  Josip Osti (Bosna), ki piše tudi v slovenskem jez iku  in ki je ob 
prihodu v Slovenijo leta 1991 imel že veliko napisanih, objavljenih in literarnozgodo
vinsko kanoniziranih pesniških zbirk, Ana Ristovič (Srbija), Stanislava Chrobakova 
Repar (Slovaška), Ismet Bekrič (Bosna), Lidija Dim kovska (M akedonija), poleg njih 
pa je še ogromno drugih, ki objavljajo predvsem  v reviji Paralele.
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l . l . l .  Josip Osti (Bosna in Hercegovina), Ana Ristović (Srbija), Stanislava 
Chrobakova Repar (Slovaška), Ismet Bekrić (Bosna in Hercegovina)

Pesniki, ki so s seboj v Slovenijo prinesli svoja že napisana, uveljavljena in 
literarnozgodovinsko kanonizirana dela v svojih državah, so se tako kot v prim arni 
dom ovini tudi v sekundarni brez težav zm ogli odpreti »ustvarjalnim  spodbudam , ki 
usmerjajo sodobno književnost« (Žitnik 2000: 160). Postali so mostovi m ed svojo 
staro in novo domovino in kulturo. Josip Osti, Ana Ristović in Stanislava Chrobakova 
Repar se kot prevajalci in promotorji slovenske literature v svojih m atičnih državah, 
torej kot resnični mostovi med dvema kulturam a, ravnajo -  kar je  očitno, čeprav ni 
bilo program sko, tudi v njihovih dvonacionalnih književnih delih, nastalih v Sloveniji
-  po besedah A m ina M aaloufa: > Što budete više prožeti kulturom  zemlje useljavanja, 
više ćete je  moči prožeti svojom« ; (M aalouf 2002: 42).

O literarnem ustvarjanju Josipa Ostija bi lahko napisali celo razpravo, v tem članku 
pa se bom osredotočila predvsem  na njegovo pesniško delo, napisano v m aterinščini, 
ko njegova jezikovna identiteta torej še ni bila deteritorializirana. Osti -  prej epik kot 
l i r ik - s e  je od samega začetka ustvarjanja (njegova prva pesniška zbirka Snokradicaje  
izšla leta 1971) v bosanskem in tedanjemjugoslovanskem literarnem prostoru izkazoval 
kot realističen pesnik, ki ima »resničnost« za izhodišče svoje poezije (FogI 1984/85: 
291-299). Mišljenje in petje sta dialoška elem enta njegove poezije v Heideggerjevem 
pom enu, češ da je »celokupno refleksivno mišljenje -  petje, celokupno pesništvo pa
-  mišljenje« (Heidegger 1982: 248). V njegovi poeziji človeški vsakdan ter njegove 
izkušnje v odnosu s sabo in z drugim i prodirajo globoko v človeški obstoj in iščejo 
hum anistične odgovore na vprašanja o življenju, sm rti, ljubezni, Bogu (»bez ljubavi 
izum rećem o kao dinosaurusi«, iz Tetovirani violinista, 1976). Ostijeva refleksivna 
in radovedna poezija se tem atsko napaja iz svetovne in ljudske mitologije in zgodo
vine ter iz sveta okrog njega. Za vsako posledico v človekovem bivanju išče višje, 
filozofske in (meta)fizične razloge, hkrati pa estetska funkcija njegovega pesniškega 
jez ika  ne izključuje kom unikativne, lokalne motivacije ne izključujejo univerzalnih, 
zato m enim , d a je  Ostijeva poezija besedilo, ki se lahko navezuje na lastne izkušnje 
številnih bralcev (Grosman 2004: 80), laže prestopa kulturne meje in se laže vtisne v 
kolektivni spomin bralcev. Tetoviranje (zaznam ovanost pesnika z otroštvom , okoljem, 
življenjem) kot prim arna soeializacija, ki je  Ostija zaradi družinskih večnacionalnih 
korenin že od sam ega začetka postavilo v m edkulturni položaj, bo veliko pripomoglo 
k pridobivanju njegove m edkulturne zavesti (Grosman 2004: 19), kar bo še najočitneje 
v njegovih knjigah, napisanih v slovenščini. Vsi veliki pesniki so se vedno spraševali
o identiteti, o preteklosti in o  prihodnosti in intuitivno čutili, da jim  na tem  svetu ni 
mesta. Kriza identitete kot perm anentna kriza ponazarja »problematizacijo jaza ali 
navzočnost nenehnega dvoma vase« (Škulj 2001: 269), značilno za senzibiliteto ustvar
jalcev, ki relativnost prostora, potovanja in nom adizrna podoživljajo kot antropološko 
komponento. Osti je leta 1978 v pesmi Gubilište zapisal usodni verz: »ne znam da li me 
drugde nešto teže od života čeka«, kar se je pozneje, ko se je  preselil »drugam « oziro
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ma v Slovenijo, potrdilo v verzih, kot so »dokum enta, potvrde, uvjerenja, preporuke, 
form ulari... / ured za strance, pasoško odjeljenje, vrata, sobe, ša lteri...« (Privrem eni 
boravak), »Ma kuda šetaa, šetam sarajevskim  ulicama«, »Iznova gradim  kuču. Ni od 
čega. / Ni za koga. / Kuču od jezika« (Iznova gradim  kuču), »Izučiti iznova govoriti 
ili zauvjek / zašutjeti« (Jesam li ostao bezjezika). Jez ik je  hiša bitja, »utočišče prisu- 
tnosti« (Heidegger 1982: 248), in brez njega Osti ve, da pesnika ni, da pa lahko obstaja 
poezija kot nadjezik, kakor ga je razum el m odernizem .

Ano Ristovič je  v objavah v slovenščini dolgo zasledoval biografski stavek, da 
»živi v notranjem eksilu<<. Z ato je  popolnom a naravno, da v svoji poeziji (zlasti v knjigi 
Život na razglednici) kot vsak  eksilant »testira temeljne pojmove oko koj ih se vrti 
svačiji život, pojmove doma, domovine, ob ite ji, ljubavi, prijateljstva, profesije, vlastite 
biografije«i (Ugrešič 2001: 125). Že v pesm ih, ki jih  je  prinesla s seboj v Slovenijo, je 
tako kot pri Josipu O stiju navzoča intuitivna m edkulturna zavest in zavest o tujosti, o 
notranjem eksilu, k i je  lahko element tudi »dokaj popolne integracije« (Južnič 1993: 
173). V pesm i Novi svetovni red  pravi: »posle vekova vežbe / obolevaju od gubljenja 
identiteta«. Pri Ristovičevi je zanim iva perspektiva spolne identitete, katere ne ločuje 
od spola, za razliko od perspektive Chrobakove Rcpar; Ristovičeva namreč žensko 
(tudi sebe) doživlja in opisuje hkrati kot biološki in kot družbeni spol (»Nezavisne smo 
žene. / Svojim m uškarcim a / kuvamo jela kojima su nas naučili / njihovi prethodnici«). 
Identiteta je  »predvsem odraz odnosa, ki ga človek vzpostavi do sam ega sebe in do 
skupine, v kateri živi«i (Lukšič - Hacin 1999: 35), zato verz > Govoriš mi, da se moram 
naviči / na novo agregatno stanje« pomeni nov odnos, tako do sam ega sebe kot do nove 
skupnosti. »Demon spomina« in »demon pozabe« se pojavita takrat, ko je  identiteta 
v krizi, ko »dvom in negotovost«i (M arcus 1992: 39) zaznam ujeta integracijo: »Moj 
jezik brži je  od mene«< (Jezik, moj jež), »da bi Ijubav imenovao Ijubavlju / potrebni 
su, izm eđu ostalog i / geografija navike / i istorija dvadesetine jednog / sasvim obič- 
nog poretka i veka«. Jezikovne realizacije pesniških slik so največkrat upodobljene v 
metonimijah, pesniški ton je velikokrat izpoveden, avtobiografski, njeno poezijo pa 
lahko zaradi intertekstualnih, m etatekstualnih in relativizacije akseoloških, ontoloških 
in gnoseoloških celot v fragm ente označim kot postm odernistično.

Skupna identiteta avtorice in avtobiografskega subjekta (M arcus 1992: 32), ki 
je značilna za poezijo Ane Ristovič, jc  v poeziji Stanislave Chrobakove Repar, ki jo 
poznamo v slovenskem jez iku  (deloma v prevodu, deloma v izvirniku, saj je napisala 
nekaj pesmi v slovenščini), bolj m istificirana kot resnična. Njena poezija se giblje med 
poetološkimi točkami (m eta)fizike, herm etizm a, filozof ije  (feministične in eksisten
cialistične) in jezikovnih perform anc, odlikujeta jo  notranji ritem in m inim alizem  
pesniškega izraza. Lirski subjekt se preliva m ed zvokom in mislijo, pom en in zvok se 
s tem dopolnjujeta, sprem injata in brusita med seboj, vse dokler »se ne posreči kom 
binacija, ki je  tako nujna kot m atem atična formula«< (Friedrich 1972: 213), tako kot v 
pesništvu Valeryja. Pesniška motivacija Chrobakove Repar so ti-odnosi s svojim ali 
ljubimčevim jazom , človek vs. jezik , telo kot besedilo in besedilo kot telo, ljubezen, 
strast, m aterinstvo, sm rt itd. Spolna in kulturna identiteta sta temi, ki se v poeziji
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Chrobakove Repar pojavljata skupaj, kot neločljiva segm enta pesničine osebnosti, še 
posebej ko se njen pesniški ton iz liričnega spremeni v narativnega, kar bo še pose
bej opazno v njeni prozi. Verzi, kot so ž e n s k e  najbolj živijo I preko svojih slutenj. I 
N jihova kri je krvava I telo telesno I ljubezen ljubezniva«, »Ti boš svojim nezvesta« 
(Chrobakova Repar, Iz skupne zim e, 2005) »Bela je tvoja subverzija« (Parte; glasba 
puščavskega peska, 2005), se iz abstraktnega pojmovanja eksistence spuščajo v kon
kretni, »ženski« svet, ki je  v poeziji (in prozi) Chrobakove Repar vedno ginokritično 
m etanarativen.

Ismet B ekrićje  pesnik za otroke, ki se je  iz Bosne in Hercegovine preselil v Slove
nijo leta 1992 in s seboj prinesel vsaj osem pesniških zbirk za otroke, ki so v Bosni iz 
njega naredile enega najboljših pesnikov zao troke in enega prvih, »ki so v svoji poeziji 
govorili o otroku v mestnem okolju« (Osti 2000: 5). V zadnjem  desetletju se v slovenski 
literarni teoriji veliko govori o t. i. urbani literaturi, kamor, lahko rečemo, spada tudi 
Bekrićeva poezija za otroke, toda Bekrić še vedno nidovolj blizu slovenskim otrokom. 
Pri njem se je  zgodil prehod od sfere uspeha (v m atični kulturi) v sfero anonim nosti (v 
novi domovini). Za to so krivi predvsem  dejavniki, o katerih bom govorila v drugem  
poglavju članka. Tu bi nakazala osnovne značilnosti Bekrićeve poezije za otroke: 
napisana je predvsem  iz perspektive otroka, obravnava socialne (»Na svakoj peći ista 
supa, I kad su kolači -  svi jedu  skupa«, pesm i Očev kaput in Cipele starijeg brata), 
m etaliterarne (O čemu da se napiše pjesma), hum anistične (Moć djece) in družinske 
(Ruke m oga tate) teme v kontekstu urbanizacije in binarnosti kulture vs. narave (»dok 
neonke pospano svjetlucaju, /autom obili, I kao ožednjeli krokodili, I iz podzem nih čaša 
gum enim  slam kam a I u kratkim  stankam a I crnu limonadu pijuckaju«, Veliki žur). Pe
smi so jezikovno preproste, spoznavno duhovite s »svojevrstnim  otroškim humorjem« 
(Osti 2000: 7) (»naviju me tata, m am a / ja  sam dječak na navijanje«, »naviju me grad i 
škola I ja  sam dječak na navijanje«, D ječak na navijanje). Bekrićeve pesmi govorijo o 
otroški identiteti, ki se zlahka definira z Južničevo pozitivno definicijo nadidentitete: 
»občutenje nadetničnosti in nadnacionalnosti, ki je  zapopadena v kozm opolitizm u« 
(Južnič 1993: 346). L iteratura za otroke in mlade kot najbolj občutljiva in »odgovorna« 
oziroma notranje angažirana vrsta literature nemalokrat manipulira z otrokovimi čustvi 
in stališči in se obnaša usm erjeno populistično z določenim ciljem: hiperpatriotskim , 
nacionalističnim  ali drugim . Nasprotno od tega Bekrićeva poezija zao troke, porojena 
inusm erjena v kozmopolitsko razumevanje sveta, vsebuje m edkulturno zavest v svojem 
podtekstu in jo  prenaša tudi na tekst in na kontekst, v katerem nastaja.

Pozitivni odzivi slovenskega bralstva predvsem na poezijo Ostija in Ristovićeve 
kažejo, da so slovenska bralna pričakovanja usklajena z njuno literaturo. M enim , da 
bi tudi Bekrić in Chrobakova R epar s pomočjo medijev, ki bi prom ovirali večkulturni 
d iskurz (Lukšič - Hacin 1999: 129), kar resnično m anjka slovenski družbi, izpolnila 
bralna pričakovanja Slovencev v m edkulturnem  položaju.
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1.2.2. Dom oljubna poezija: Rade Vučkovac (Bosna), Ljuben Dimkaroski 
(M akedonija), Ncbojša Ignjatovič (Srbija)

Poezija teh treh pesnikovjepovezana predvsem  s primarno kulturo posam eznika, 
je domoljubna in fiksirana na lastno etnično identiteto in na matično državo. Za razliko 
od poezije prvih štirih predstavlja bolj zaprt literarni sistem, namenjen bralstvu z isto 
etnično identiteto, kot jo imajo nosilci pesniških svetov. Domnevam, da je tako zato, 
ker so ti trije avtorji začeli intenzivneje pisati šele po preselitvi v Slovenijo, kerjim  je 
prav izguba domovine prinesla im pulze za  književno ustvarjanje (Šprager 2002: 235) 
ali ker se je  pojem (in vsebina) njihovih etničnih identitet izostril v tujem ozirom a 
slovenskem družbeno-kulturnem  okolju (Lukšič - Hacin 1999: 40). Omejcna recepcija 
njihovih književnih del, v izvirn iku ali prevodu, je  lahko posledica neprepoznavanja 
izkušenj priseljenskih pesnikov, ki intenzivno (in tudi angažirano) poudarjajo hrepe
nenje po rojstnem kraju, s strani slovenskega bralstva ali, kotpravi M eta Grosm an, »za 
bralca so praviloma zanim iva le besedila, ki se vsaj v nekaterih sestavinah navezujejo 
na njegovo lastno izkušnjo« (Grosman 2004: 80).

Glede na to lahko rečemo, da so pesniška besedila R adeta Vučkovca, v katerih 
pesnik vsake toliko zamenja temo dom ovine in otroštva (Izgubljeni zavičaj: »Sve iste 
slike / izgubljeni ljudi / u očim a im spava / ostavljeni zavičaj«; Podm ukli glasovi: »Naša 
sječanja... / Prate nas kroz vrijem e I što smo ga u nekom I tuđem  svijetu pustili«) z 
univerzalnejšimi in duhovito predelanim i temami (kot v pesm i Ludnica: »Mene su 
najviše voljeli I svi su mi rekli I da sam stvarno lud« ali v pesm i Dim: »zavjese su 
plakale I od dim a I pepeljare pune cigareta I pjevale su na bijelim stolovima I... I negde 
u dubokoj m agli I um irao je ventilator«, Vučkovac 2002a), zanim ivejša za slovenske 
bralce kot besedila D im karovskega, pri katerem  se je personalizacija prostora (M ake
donije) razvila do pretiravanj v intenzivnosti identitete (Južnič 1993: 147): »Zvonovi 
naj tebi glasno pojo I ti, lepotica Vardarska, I ne za žalost in slovo, I za polno življenje 
in radost«, »Ognjišče tvoje je najtoplejše I in tudi brez ognja najbolj greje« (D im ka- 
rovski 1994). O tožno-folkloristična razpoloženja v poeziji D imkarovskega postavljajo 
vprašanje konkretne identitete: kaj je  bolj pomembno: biti pesnik ali M akedonec?

V poeziji Nebojše Ignjatoviča se domoljubni motivi (G tam  sudbinu: »Ožiljci uspo- 
mena / zaboleče I u bespuču otudenja«; Kad zašum e bagremovi: »Iz tudine / um oran
l u rodno selo I dođoh«) včasih spremenijo v politične (Meta: »NATO vrišti I na sav 
glas: I Predajte se!«), celo v politično-nacionalne (Kosovo: »Kosovo. I Mit i legenda. I 
Vožd I mog nacionalnog I pesničkog biča«) ali, po drugi strani, v sproščeno družbeno 
ironične (Birokracija: »Niste registrirali I usode«) ali m etaliterarne (Interpretacije: 
»Postmoderna I u zaokretu I adekvatnaje  I smislu reči I arbitraža«, Ignjatović 2001).

Pri vseh treh pesnikih so zapuščene domovine idealizirane mentalne konstrukcije, 
intenzivno nostalgično so naklonjeni prim arnim  dom ovinam  in v njihovih književnih 
delih ni velike pozornosti do slovenske resničnosti, do slovenske tem atske, socialne 
in miselne plati (še posebej pri Dimkarovskem), zato se s svojimi deli »obračajo le na 
svojo etnično skupnost, ker so prevzeli poslanstvo ohranjanja in krepitve (...) etnične
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identitete v izseljenstvu« (Ži tnik 2002a: 120). Pesniki, ki se močno identificirajo z  

izvorno kulturo in jo ohranjajo, kar pri nekaterih preide celo v kult doma, domovine in 
domoljubja, se težko integrirajo v novo kulturo. To bo še posebej očitno pri raziskavi 
nekaterih drugih  priseljenskih avtorjev, ki objavljajo predvsem  v reviji Paralele.

1.2. P roza  priseljencev

N ajizrazitejša prozna besedila sodobnih priseljenskih pisateljev v Sloveniji p ri
padajo Josipu Ostiju, Jordanu Stavrovu, Stanislavi C hrobakovi Repar, Erici Johnson 
Debeljak in deloma Vladimirju Vekiću. Raziskava proznega delaJosipa Ostija bo sledila 
ob drugi priložnosti, tu bom obravnavala rom an Povratnik  Jordana Stavrova (rojenega 
v Srbiji), k ije  bil objavljen v srbščini, zbirko kratkih zgodb A ngelske utopije Stanislave 
Chrobakove Repar (Slovaška) v prevodu v slovenski jezik, zbirko kratkih zgodb Kaj 
bi ti govoril, Ivan! V ladim irja Vekica (H rvaška) deloma v hrvaškem  jeziku , deloma 
v prevodu v slovenski jezik, in kratko zgodbo Black Widow, edino do zdaj objavljeno 
kratko zgodbo Erice Johnson Debeljak (ZDA), v angleškem jeziku.

Med njimi obstajajo tematske in estetske razlike in podobnosti. Tematiko življenja 
»majhnega človeka«, ujetega v strukture jugoslovanskega socializm a, pri V ladim irju 
Vekicu, tem atiko dom a pri Jordanu Stavrovu, tem atiko bombaške samomorilke pri 
Erici Johnson Debeljak in tematiko ženske izkušnje in jezika pri Stanislavi Chrobakovi 
Repar povezuje motiv identitetne podobe, ki jo vsak avtor/avtorica avtentično ponuja 
v svojem delu.

V sprem ni besedi h knjigi V ladim irja Vekica K aj bi ti govoril, Ivan! Marjan 
Pungartnik pravi: »Literarno gledano gre za neizum etničena, elem entarna besedila« 
(Pungartnik 2001: 141). K ratke zgodbe V ladim irja Vekica precej avtentično opisujejo 
pretekli »jugoslovanski« čas in njegovo m entaliteto iznajdljivosti, podkupljivosti, 
m ajhnih radosti, revščine in bogastva itd. Skoraj vse vsebujejo dram sko strukturo 
(ekspozicija, zaplet, razplet, peripetije), ki vnaša napetost v pripovedovanje, menim 
pa, da prav zato Vekič spada bolj k oralni kot k pisni naraciji.

Psihološki roman Povratnik  Jordana Stavrova se, četudi je  napisan v nevtralni 
tretji osebi, ziblje med memoarsko in biografsko prozo v političnem kontekstu leta 1999 
ob NATO-vem napadu na Jugoslavijo. Kot bomo videli, se tudi dram a G de ti živiš? 
Ane Lasič odvija v kontekstu istega zgodovinskega dogodka. G lavnijunak Stavrovega 
rom ana, profesor Angel, je v poznih letih prisiljen iskati nov dom v starem  rojstnem 
kraju. Usoda in dram a povratnika, kot dvostranskega izobčenca z identiteto homo 
duplexa, se odvija od sekundarne do prim arne in spet do sekundarne socializacije. 
»Kora ce rpa.uH, J l . anH h h c  BcywHocT » ocTaHyBaMe« h h h  » orcycTByßaMe« o,Ll )lOMa? 
)lanw rpa,lJ,HMe 3a na HMaMe h u h  3a.na HCMaMe )loMa, He caKajtht na h  ce noTYHHHMe 
Ha enHa npHBHJlerHpaHa, 3a.la11eHa h  6ecKOHel.J.Ha npHKOBaHOCT? ,lJ.ajiH rpa.I1H MC sa.Ila 
no6erHeMe u i t o  no,uan eKy o,u ce6ecw...?<. (»Ko se gradi, ali ‘ostajam o’ dom a ali ‘smo 
odsotni’ od dom a? Ali gradimo, da bi imeli Dom ali da ga ne bi imeli, ne da bi se hoteli
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podrediti privilegirani, sam oum evni in brezkončni prikovanosti? Ali gradim o, da bi 
pobegli čim  dlje od  sebe ...?««) se v svoji razpravi Negativna utopija doma sprašuje 
Elizabeta Šeleva (Šeleva 1997: 192). G lavnijunak Angel gradi, da bi pobegnil čim dlje 
od sebe, ker svojega starega Jaza v novem domu ne more več projicirati. Odšel je  kot 
intelektualec z ruralnim  poreklom , vrnil se je kot kvazikm et z urbanim življenjem. 
Roman Stavrova ni parabola o  vrn itv i blodnega sina, ne daje idealiziranih pogledov 
na domovino (Šprager 2002: 236) in na dom, povratnika k spominu na otroštvo in 
mladost in k sprem injanju spom ina v novo priložnost za življenje ozirom a bivanje ne 
vleče fiksacija na predem igrantski, ojdipski čas, ampak eksistencialna stiska njegove 
družine. Zato je tragičen konec človeške drame neizbežen. Jezik romana je precej 
rudim entaren, enostaven, neposrednost pripovedovanja pa obrne ugotovitev, da »prva 
oseba vedno skriva ... skrivnostno tretjo osebo« (M arcus 1992: 37), v mojo ugotovitev 
ob romanu: tretja oseba skriva odkrito prvo osebo.

K ratka proza Stanislave Chrobakove Repar, ki je  v slovenskem jeziku izšla pod 
naslovom Angelske utopije, »predstavlja občečloveške, pa tudi izročilno feministične 
teme na samo deloma preoranem srednjeevropskem  -  post-socialističnem in patriar
halnem -  polju«, kot pravi v spremni besedi Libora Oates - Indruchova. V kratkih 
zgodbah Chrobakove R epar se srečujeta biološki in družbeni spol, ki se včasih med 
seboj ironizirata in si nasprotujeta, včasih pa se strinjata. »Če je  spolna identiteta 
zgolj učinek spora med diskurzivnim i praksam i, potem je  zgodovinsko specifičen 
produkt, ki pridobi obrise šele znotraj vladajočega režima razpoznavnosti«« (Biti 2000: 
14). Znotraj proznega sistem a Chrobakove sta moški in ženski svet idejno popolnoma 
različna diskurza. Odnos med njima je najbolje orisan v kratki zgodbi Nekaj drsečih 
obratov, intertekstualno povezani z Jonatanom Livingstonom Galebom , le da je pri 
Chrobakovi Jonatan prototip moškega, ideja idealizm a in arhetip svobode, Livin- 
gstonka pa prototip ženske, ideja pragm atizm a in arhetip suženjstva (tudi sami sebi). 
Intertekst kot značilen postm odernističen elem ent je  navzoč tudi v zgodbi Katalog v 
obliki pisem Sylvie Plath, »duhovne sestre«« avtorice. Poigravanje v jeziku , diskurzivni 
preobrati ter potencirana m etaforičnost in simboličnost posam eznih besed ali stavkov 
določajo Chrobakovo kot »pesniško prozaistko«, ki je občutljivejša na zvok kot na 
vsebino besed. Fem inistična proza Chrobakove odpira vprašanja o identiteti enako 
kakor sam a književnost priseljencev odpira vprašanje o svoji identiteti. Tako ženska 
kot tudi priseljenska pisava predstavljata zapleteno kategorijo literarnega artefakta, 
ki vedno znova potrebuje priznanja, k e rje  »identiteta namreč odvisna od priznanj in 
prepoznanj«« (Južnič 1993: 107).

O ženski pisavi s stališča ginokritike lahko govorimo tudi v zvezi z edino dosto
pno kratko zgodbo Erice Johnson Debeljak Black Widow. Zgodba govori o  bombaški 
samomorilki, islamski teroristki, ki se ne m aščuje za ubita otroka iz lastne pobude, 
ampak kot žrtev kolektivnega subjekta, »ruTO TpaiiHUHOHajiHO ra  cyncyMHpa b o  ce6e 
KpHTepHyMI1Tc h  KaHoHHTe Ha MawKoTo Ha4eno, KaKO yHHBcp3aJ1HH napaMeTpH Ha 
JiHMHOCTa«« (»ki tradicionalno v sebi subsum ira kriterije in kanone m oškega načela 
kot univerzalnega param etra  osebe«) (Šeleva 1997: 253). Ž rtvena pozicija ženske se

Književnost priseljencev v Sloveniji -  njene značilnosti in položaj v slovenski kulturi

67



doživlja kot naravna distinkcija ženske identitete (Seleva 1997: 253), zato črna vdova 
v zgodbi fatalistično nosi bombo okrog pasu, vse dokler se ne prepozna v ogledalu 
druge ženske, pripovedovalke, oziroma ne spozna svoje identitete. Takrat se pri njej 
zgodi kulturni preobrat identitete, osvobodi se svoje usode žrtve, pripovedovalko pa 
obrem eni s svojim fizičnim  in duhovnim  bremenom. Ženski subjekt v zgodbi Johnson 
Debeljakove gre skozi iniciacijo telesa (trajnost, narava, biologija) vse do duha (spre
menljivost, zgodovina in kultura) (Biti 2000: 15). Kratka zgodba Debeljakove, napisana 
v prvi, avtobiografski, in tretji, biografski osebi, ki vedno vsebujeta tako introspekcijo 
kot tudi poglobljenost v drugo, v drugačnost, v tujstvo, je  sodobno napisano literarno 
delo, ki se ujema z avtoričinim i esejističnim i besedili, o katerih bom govorila v delu
o priseljenski esejistiki.

1.3. D ra m a tik a  priseljencev

Ana Lasič (1972, Srbija) je edina priseljenska avtorica, ki se uveljavlja v slovenski 
kulturi s svojo dram sko produkcijo. Temu je  pripomogel uspeh slovenskega celove
černega film a Ruševine, za katerega sta scenarij napisala skupaj z režiserjem  film a 
Janezom Burgerjem. Ana Lasič piše v srbščini, njeni najpomembnejši drami sta Gde 
ti živiš? in Za sada nigde, ki bo uprizorjena v Mali drami decembra letos. Prvo je 
prinesla s seboj iz Srbije, drugo je  napisala v Sloveniji.

Dram a Gde ti živiš? (Kje ti živiš?, 1999) govori o »izgubljeni generaciji« v brez
perspektivni Jugoslaviji pod M iloševičevim  režimom in pred NATO-vimi napadi, ki 
so zaznam ovali generacijo »seksa, droge in obupa« na eni strani, in generacijo nje
nih staršev na drugi. Otroci in starši v dram i Ane Lasič stojijo na različnih straneh, 
starši so metafora za politični sistem, ker tako kot ta  tudi sami uničujejo svoje otroke. 
Vprašanje, ki ga dram a postavlja v središče svoje postm odernistične pozornosti, Gde 
ti živiš?,je eksistencialno, ironično in globlje, ne le informativno. Z ene strani je  reto
rično, ker potrjuje resničnost, ki jo vseh deset likov živi in premišljuje in iz katere ne 
morejo zbežati niti s  čustvenim i, telesnimi ali sintetičnim i dopingi, s tem pa potrjuje 
tudi sam oum evnost identitete vseh posam eznikov in njihovo skupinsko identiteto. 
Hkrati destruk tu rira  posamezne identitete in s tem tudi kolektivno identiteto, saj 
vsi možni odgovori na vprašanje Gde ti živiš? ozaveščajo potisnjeno osebnost posa
m eznika zaradi kolektivnega utopičnega slepila pred resničnim svetom. Hrepenenje 
po drugačnem  svetu, po Drugje, po odhodu v tujino, ki se porodi pri likih mlajše 
generacije, destruk turira  njihovo teritorialno identiteto (Južnič 1993: 146), pride do 
depersonalizacije prostora, v katerem  živijo, in želje po novem, neznanem. Vprašanje 
Gde ti živiš? je vedno znova kontrapunkt želji po novem, boljšem in neznanem , zaradi 
tega želja postane sen, v drami pa je  edini objekt, ki obstaja, postelja, ki se prilagaja 
potrebam  vsakega posebej. Sanje v drami Ane Lasič postanejo notranji eksil, v katerem 
liki živijo in obstajajo edino v odnosu z Bogom: »Isidora: A ndrej,ja  verujem  u Boga.« 
(Lasič 1999: 7) »Otac (Isidorin): Verovali smo onim a koji u Boga ne veruju« (Lasič
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1999: 32). Za občutenje lastne identitete, izgubljene v politično-socialnem  kontekstu 
M iloševićeve Jugoslavije, liki iz dram e Gde ti živiš? potrebujejo Boga oziroma (du
hovnega) tujca (R azpotnik  2002: 30).

Druga dram a Ane Lasič Za sada nigde (Za zdaj nikjer) (2003-2005) je  po svoje 
nadaljevanje dram e Gde ti živiš? V Za sada nigde je  predstavnica »izgubljene gene- 
racijc« resnično odšla, zapustila svojo domovino in prišla živet v drug svet. Ce je v 
prvi drami avtorica vztrajala na srbski resničnosti in na lociranju prostora in časa, 
se v tej hronotop dogodkov odvija v m edprostoru in medčasu, kot v sanjah. Avtorica 
svoje besedilo imenuje dreamplay. Liki nimajo nacionalne identitete. G lavnajunakinja, 
28-letna Sara, kot tipična predstavnica sodobnih preselitev ponazarja feminizacijo 
migracij (Pajnik, Tušek, Gregorčič 2001: 29): »Znam samo, da nikad više neču imati 
dom. (... ) T reba mi novi identitet. (...) Preselila sam se, po mom mišljenju prckasno.« 
Identifikacijsko sidrišče v določenem prostoru (Južnič 1993: 147) se za glavno junakinjo 
s prestopom meja spremeni v margino, sama pa postane m arginalka, izobčenka: »Split: 
Sari često govorim  da nema centar. .. Plašim se da u  ovom periodu života uopšte ne 
zna ko je.« V drami Ane Lasič ne pride do resocializacijc likov, liki so tujci v sebi in 
v medsebojnem odnosu, živijo m ed sanjami in resničnostjo ali »za zdaj nikjer«.

Obe drami sta napisani z m inim alističnim i dialogi ali monologi, brez nepotrebnih 
jezikovnih okrasov, idejno pa liki govorijo drug mimo drugega, odtujenost od sebe 
in od drugih m aje središče oziroma občutek tako lastne kot tudi skupinske identitete, 
»izgubljena« ni le generacija rojenih po letu 1970, am pak je izgubljen občutek pripa
dnosti. Likom ostajata le dve možnosti: ali se upreti prim arni socializaciji, v kateri so 
usvojili lastne vzorce, in se resocializirati ali se še naprej identificirati s tujci, kar so 
postali v svoji notranjosti. N a gnoseološkcm, ontološkem in eksistencialnem  področju 
drami Ane Lasič prikazujeta resničnost oseb, ki svojc identitete nejem ljejo samoumev
no, ampak vedno z določeno mejo tujosti, ki je  »dejansko v vsaki, tudi dokaj popolni 
integraciji« (Južnič 1993: 173).

4.4. E se jistika  priseljencev

V slovenski literarni javnosti so bili in so najodm evnejši od vseh csejističnih del 
priseljencev eseji Erice Johnson Debeljak, priseljenke iz ZDA, ki je postala avtorica 
ob prostovoljnem izgnanstvu ozirom a ob krizi identitete -  priseljenka in kom enta
torka svojega položaja hkrati, vsako izgnanstvo pa je  »nem irna aktivnost testiranja 
vrijednosti i uspoređivanja svjetova« (UgrešiC 2001: 114). N jena besedila, napisana 
v angleščini in prevedena v slovenščino, so bila prvič objavljena v prevodu, nekatera 
pa le v prevodu (razen v slovenskem tudi v m akedonskem, srbskem in hrvaškem). 
Zbirka esejev Tujka v hiši dom ačinov  se vpisuje v poetiko, ki obravnava fenomen ek- 
spatriacije ozirom a migracije in je danes vse pomembnejši del m ednarodne literarne 
in m etaliterarne problematike. D iskurzivizacija identitete kot glavna os avtoričine 
pisavejo um ešča v vrsto m ednarodnih avtorjev, ki jim je  blizu e/im igrantska tem atika
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(D ubravka Ugrešić, Slavenka Drakulić, Am in M aalouf, Herta M uller, Edward Said, 
Cvetan Todorov, Sorin A leksandrescu, poleg Kundere, Brodskega, M ilosza itd.). V 
njenih refleksijah niso navzoči patološki pojavi prilagajanja na novo okolje, kulturni 
šok, ksenofobija, konflik ti, nasprotovanja, negativni predsodki in stereotipi (Lukšič
- Hacin 1999: 146), prej bi rekla, da jih  sama vidi okrog sebe v slovenski družbi in 
jih poskuša razum eti in locirati v slovenski miselnosti, ne da bi jih pri tem ideološko 
in etično obsojala.

Dom, tujina, jezik, osebna identiteta, identiteta otrok so avtobiografsko obarvane 
teme, ki v esejih Erice Johnson Dcbeljak ponujajo vprašanja in odgovore, prem išljeva
nja in definicije: o meji -  »Korak čez čarobno mejo, in že sem izseljenka, pregnanka, 
nom adka, selivka« (75), o praktični akulturaciji -  »Učim se govoriti in si pridobivam 
novo identiteto« (89), o podvojenosti m igranta -  »Slovenska stališča branim  pred 
A m eričani in ameriška pred Slovenci« (130) ali o dvokulturni identiteti -  »Tok kul
ture, ki sem jo  posvoji la, me obliva z ene strani, tok  tiste, ki se je  spom injam  in ki se 
nikoli ne izsuši, vztrajno nadaljuje svojo pot po drugi.« (139); »Pretekla in sedanja 
stvarnost, (...), to je prispodoba kontrapunktnega bivanja v izgnanstvu, ki živi v m e
ni« (139). Zaveda se vseh plati »prostovoljnega izgnanstva«, tudi odtujitve, značilne 
za dvojezične in večjezične ljudi (»Navsezadnje se boš mogoče znašel razdeljen med 
dva jezika in kulturi, ne popolnoma zvest ne eni ne drugi, ne čisto dom a ne v eni ne 
v drugi«, 94), ali potrebe identitete po potrditvi (»najbolj vsakdanja od vseh identitet 
potrebuje potrditev in odobritev še od drugod«), kerje »identiteta odvisna od priznanj in 
prepoznanj, ki j ih je  posam eznik deležen v očeh drugih« (Južnič 1993: 107). V svojem 
eseju Koža sveta govori o tem, da je svoje bivanje in identiteto do preselitve jem ala 
samoumevno: »Moja opažanja usredsređena su na osnovne sastavne delove identitete 
- jezik , etničku pripadnost, državljanstvo -  ono što večina roditelja uzima zdravo za 
gotovo. Taj neprestani nadzor postao je  opsesija. M erim stupnjeve identiteta svoje 
dece kao što bi im neki hipohondrični roditelj merio promjenu telesne temperature« 
(Johnson Debeljak 2004b: 270). V svoji drugi knjigi Srečko Kosovel: pesnik in jaz 
Johnson Debeljakova z isto m edkulturno zavestjo, s katero premišljuje o identiteti, 
bere in obravnava Kosovela v m edkulturnem  položaju. Knjiga je  rezultat nenehnega 
avtoričinega prizadevanja za razum evanje lastne in tuje kulture v stiku in za zaveda
nje svojega m edkulturnega položaja (Grosman 2004: 34). V kolum nističnih besedilih 
Johnson Debeljakove (npr. o 11. septembru 2001) njene individualne izjave nemudoma 
postanejo kolektivne kot značilnost manjšinske književnosti (Deleuze, G uattari 1995: 
25), s tem  pa tud i politične in dovzetne za komentarje in pozitivne/negativne kritike 
slovenskega bralstva. A ktivna in (samo)kritična esejistika Johnson Debeljakove ponuja 
slovenski resničnosti ogledalo in filter, njena ameriško-slovenska besedila pa zagotovo 
pripadajo dvonacionalni književnosti.

Lidija Dimkovska

70



2. P O L O Ž A J K N JIŽ E V N O S T I P R IS E L JE N C E V  V SLO V EN SK I 
K U L TU R I

Dela elitnih ozirom a uveljavljenih priseljenskih pisateljev v Sloveniji, napisana v 
izvirniku, so namenjena bralstvom v matičnih državah pisateljev ali, v primeru Vekica, 
D im karovskega in Ignjatoviča, etnični skupnosti v Sloveniji, prevodi v slovenščino 
(ali izvirna dela v slovenščini) pa predvsem  ali le slovenskemu bralstvu. Dela pisa- 
teljcv, ki jih  obravnavam, so namenjena slovenskemu bralstvu ali pa ne, odvisno od 
bralnih pričakovanj v ciljni literaturi, vendar pisatelji večinom a delujejo ločeno od 
svojih etničnih skupnosti v Sloveniji. Obravnavani uveljavljeni priseljcnski pisatelji 
(»uveljavitev posam eznega priseljenskega avtorja v novi domovini je  pogosto manj 
odvisna od literarne vrednosti njegovih del kot od njegove individualne podjetnosti«, 
Ž itnik 2002a: 129) so odlični poznavalci literarnih in teoretičnih tokov, vsi prevajajo 
slovenska književna dcla v svoje materne jezike, vsi delujejo v m edkulturnem  prostoru 
svojih dveh domovin, njihova identiteta pisateljev je nedvomno dvonacionalna, a do 
sedaj je bila kot taka priznana edino Ostijeva dvojezična litcrarna pisava. Slovenska 
nacionalna literatura odkrito in prikrito  pritiska na izbor literarnega jezika priseljen
skih avtorjev oziroma na jezikovno asimilacijo ali popolno izločenost priseljenskih 
pisateljcv, k a jtijc z ik jc  najpomembnejša ideološka meja in konstanta, ki odloča, a lije  
nekdo »slovenski« ali tuj avtor, od tega pa so odvisne praktične in teoretične benefi
cije avtorjev in njihova literarna integracija. »Slovenski nacionalni kulturni program  
navaja slovenski jezik  kot bistveni element kulturnc identitete in temelj nacionalne 
identitete«< (Žjtnik 2002b: 176), jezikovna diferenciacija priseljenskih pisateljev pa je 
g lavna ovira njihovega integriranja v slovensko kulturo, ki je v tranzitnem  obdobju 
oblikovanja m edkulturne zavesti. Tako v statutu DSP-ja piše: »G an  društva lahko po
stane vsak slovenski pisatelj, pesnik, prozaist, dram atik, esejist, ki pišc v slovenščini.« 
(w w w .drustvo-dsp.si) V Javnem  razpisu DSP-ja za štipcndije iz naslova knjižničnega 
nadom estila pa: »Upravičenci morajo imcti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji 
ali ustvarjati v slovenščini.« M inistrstvo za kulturo v svojih razpisih za izbor kulturnih 
projektov na področjih  um etnosti in knjig ter izbor predlogov za bivanje slovenskih 
ustvarjalcev v stanovanju v Berlinu ali v ateljeju v New Yorku navaja pogoj, da imajo 
kandidati stalno prebivališče v Sloveniji. (www.gov.si/mk)

M enim , d a je  treba vztrajati na spremembi pogojajezika za pripadnost k določe
nemu literarnem u polisistem u, kar bo sprostilo m eje nacionalne književnosti pa tudi 
njene definicije in označbe. Ko se bo DSP preimenovalo v Društvo pisateljev Slovenije 
in ko bodo antologije naslovljene kot antologije poezije v Sloveniji in ne Antologije 
slovenske poezije (mimogrede bi omenila, da je  v sodobne antologije slovenske poezije 
do zdaj vključen le Josip Osti, ki od leta 1995 poezijo p iše lc v slovenščini) ozirom a 
ko se bo slovenska nacionalna literatura p restruk turira la  v literaturo, ki se piše v 
Sloveniji, med eno- in dvojezičnimi avtorji ne bo vcč kulturnega prepada, pretok 
literarnih del, inform acij, vrednotenj in bralnih pričakovanj bo svobodno krožil in 
bogatil slovenski literarni prostor in čas. Revija za vprašanja ku lture  pripadnikov
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drugih narodov, ki živijo v Sloveniji, Paralele, predstavlja enojezične in dvojezične 
priseljenske pisatelje v širši slovenskijavnosti, hkrati pa jih, paradoksalno, zavira n a  
poti k širšemu uveljavljanju v slovenski literarni kanon: priseljenski pisatelji (razen 
elitnih) pogosto objavljajo le v Paralelah, v slovenskem kulturnem  prostoru pa so  
osrednji literarni časopisi Dialogi, Sodobnost, Lileralura, Nova revija, Apokalipsa, 
P rim orska srečanja, Poelikon. Na moja anketna vprašanja, naslovljena na uredništva 
omenjenih revij, koliko so književna dela priseljenskih avtorjev navzoča na straneh 
vaših publikacij (v katerih rubrikah jih objavljate, če jih , in ali jih  ločujete od tujih 
avtorjev, ki ne živijo v Sloveniji, ali ne), k a jje  za vas odločilnopri izbiri književnih del 
priseljenskih avtorjev, če jih  pošljejo na vaša uredništva (alijc  to izvor avtorja ozirom a 
izvirni jezik , v katerem  je delo napisano, kakovost izvirn ika in prevoda, kvantiteta 
idr.) in ali mislite, da je  treba razširiti meje slovenske nacionalne književnosti in vanjo 
integrirati tudi književna dela priseljenskih avtorjev, ki ne pišejo v slovenščini, je  
prispel le odgovor Literature:

»1. Književna dela priseljenih avtorjev  objavljamo občasno, za to nimamo 
predvidene posebne rubrike. Priseljeni avtorji tako gostujejo v naših rednih 
rubrikah kot so Uvodnik, K ritika, Refleksija. Pri objavah proznih in pesni
ških tekstov pa nastane problem, ker sta rubriki Poezija in Proza namenjeni 
izključno objavam izvirne produkcije ki nastaja v slovenskem jeziku (in 
ne prevodom), zato se priseljeni avtorji (razen redkih izjem , ki sčasoma 
začnejo pisati v »priselitvenem«, torej v tem prim eru slovenskem jeziku, 
kot npr. Josip Osti in potem objavljajo kot avtorji, ki pišejo v slovenščini) po 
uredniških kriterijih  ne glede na kakovost in ne glede na dejstvo, da bivajo 
v matični državi izdajatelja revije ne uvrščajo v omenjeni rubriki. To gotovo 
predstavlja določen (ekonomski ozirom a socialni) problem za te avtorje, saj 
je  uredniška praksa, da se jih  obravnava enako kot »tuje avtorje«, in lahko 
objavijo v prevodnih rubrikah, ki so temu nam enjene (Druge celine, Zadnja 
izmena), praviloma so sicer objavljeni obsežneje, ampak le enkrat. 2. P ri iz
biri njihovih del je  (izvzemši že omenjeni problem vnaprejšnjih uredniških 
konceptov, oz. okusov posam eznih urednikov) relevantna le kakovost. 3. V 
zvezi z uvrščanjem  dcl priseljenskih avtorjev, napisanih v neslovenskem 
jeziku , v slovenski literarni kanon pa se zadeva nekoliko zaplete, saj knji
ževnost vsaj v tolikšni meri, nem ara pa še precej bolj (in odločilneje) kot 
prostor določata ravno jezik in v njem napisana literarna tradicija.«

Resnična literarna integracija, pretok sodobnih literarnih pisav, tako domačih kot 
tujih, in literarna politika, ki v sebi združuje moč, privilegije in status, se odvijajo na 
straneh omenjenih revij, revija Paralele  pa ostaja zunaj ključnih literarnih dogodkov 
večinske slovenske in m ednarodne literature. »Moramo upoštevati, kje ljudje govorijo, 
znotraj ali zunaj privilegiranega prostora, in ali ta prostor zagotavlja, da se različne 
skupine m edsebojno poslušajo« (Lukšič - Hacin 1999: 107). Prim erjava Paralele/
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osrednje literarne revije kaže, da se skupine (avtorji in bralci) v Paralelah  in skupine 
(avtorji in bralci) v drugih literarnih revijah medsebojno ne poslušajo, ne berejo in ne 
delujejo v istem literarnem  kontekstu, kar velja tudi za odnos Sosed tvojega brega/ 
osrednji slovenski m ednarodni festivali. Četudi je namen Paralel in festivala Sosed 
tvojega brega spodbujati m edkulturnost, je  dejstvo, da so Slovenci do njjju le strpni, 
b rezm edkulturnezavesti, kije nujna, d a takšne  dejavnosti ne bi padle v parakulturnost 
ali zgolj predstavljale tolerančni prag neke kulture.

M enim, da bi bilo za priseljensko literaturo najbolje, če bi Paralele ostale literarni 
medij za izvirna dela, omenjene literarne revije pa bi podpirale in objavljale prevode 
književnosti priseljencev v slovenščino. Festival Sosed tvojega brega ima podobno 
vlogo v prom oviranju književnosti priseljencev. Na osrednjih m ednarodnih literar
nih festivalih, kot so Vilenica, Medana, Ž iva književnost, Trnovski terceti, se med 
udeleženci najdejo le elitni priseljenski avtorji, ki na njih predstavljajo svoje matične 
države in literature (Josip Osti je  dobil nagrado Vilenice kot bosanski pisatelj). »(.. . ) 
bodo »priseljenske« dežele zares absorbirale vse svoje priseljenske kulture v svojo 
skupno kulturo šele tedaj, ko jim  bodo omogočile ne le enakopraven razvoj v m a
terinščini, temveč jih bodo z vrednotenjem  in prevajanjem v m nogo večjem obsegu 
kot doslej sprejele tudi v svoje večinske jezike« (Žitnik 2002a: 131). Sele takrat vsaj 
polovica priseljenskih avtorjev, ki izpolnjuje estetska literarna pričakovanja bralstva 
oziroma se vklaplja v literarno socializacijo slovenskih bralcev, ne bo več bogatila le 
avtentične etnične kulture, am pak tudi skupno, in šele takrat bodo njihova literarna 
dela dvonacionalna ali, še bolje, nadnacionalna.

L iterarna zgodovinaje navsezadnje družbeno-politična institucija in vodi (ali ne) 
kulturno politiko integracije, od katere je  odvisno, ali bodo priseljenski pisatelji izoli
rani, getoizirani ali integrirani v njene strukture. Do takrat bodo, paradoksalno toda 
resnično, v slovenskih prevodih laže objavljali tuji avtorji, ki nim ajo nobenih stikov s 
Slovenijo, kot pa »tuji-domači« avtorji, ki pišejo v tu jihjezikih in se zaradi neprevajanja 
in neinterpretacij njihovih del > velikokrat znajdejo nekje vm es, v vm esnem  prostoru 
med kulturam a in pravzaprav ne pripadajo ne eni ne drugi« (Mugerli 2005: 190). Prav 
pisatelji večinske literature, prevajalci, uredniki literarnih revij, založb, učbenikov 
in enciklopedij, organizatorji literarnih dogodkov, podeljevalci literarnih nagrad in 
drugi kulturni delavci na področju literature in oblikovalci literarnega polisistem a bi 
morali biti najbolj odprti do večkulturnosti svoje države, v tem  kontekstu pripom oči h 
kanonizaciji književnosti priseljencev in tako rešiti predpozabo cel literarni makrosvet, 
saj branje književnosti priseljencev v m edkulturnem  položaju omogoča širjenje vseh 
obzorij (Grosman 2004: 190). V tem bi tudi mediji (TV, radio, spletne strani, literarne 
revije itd.), v katerih kronično manjkajo priseljenski avtorji, pripomogli k m edkultur
nemu dialogu. Moje mnenje je, da od asim ilacije književnosti priseljencev slovenska 
kultura ne bo im ela nobene koristi, od njene avtentičnosti,jezikovne heterogenosti in 
njenih literarnih in kulturnih  vrednot p a  veliko.
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S K L E P

V primerjavi s položajem še najmanj stodesetih drugih priseljenskih avtorjev, ki 
živijo in ustvarjajo v Sloveniji, je  položaj obravnavanih enajstih priseljenskih avtorjev 
položaj t. i. elite: več kot 70 % jih  objavlja v osrednjih literarnih medijih, udeležuje 
se osrednjih literarnih dogodkov in sodeluje pri osrednjih literarnih projektih (bra
nja, debate, prevajalske delavnice, založniški programi, Josip Osti tudi v antologijah 
slovenske poezije v Sloveniji in po svetu). Položaj ne-elite, ki je predm et nadaljnje 
raziskave Literarne podobe priseljencev v Sloveniji, je  položaj ne-obstoječih oziroma 
anonimnih in potisnjenih enojezičnih in dvojezičnih ustvarjalcev na margini slovenske 
kulture. Kot smo videli, književnost uveljavljenih priseljencev povezuje poetološko in 
eksistencialno vprašanje identitete v njihovih književnih delih, saj se kot izobraženi, 
že uveljavljeni in radovedni ustvarjalci, ki so zapustili svojo domovino in se preselili v 
novo ozirom a prestopili meje jezika, identitete, sebstva in drugačnosti, nenehno spra
šujejo, neposredno ali prek svojih literarnih likov, o njihovem pomenu in strukturah. 
Vsak nudi svoj odgovor na ta vprašanja, za vse pa je značilna odprtost k akulturaciji 
in integraciji, podvojitev kulturne identitete, m edkulturna zavest in up v večkulturnost 
kot aktivno sobivanj e/medsebojno spreminjanje in bogatenje različnih kultur. Slovenski 
kulturni prostor je  odprl vrata književnosti elitnih priseljencev (nekaterim odškrnil),jo  
je  pa dvakrat zaklenil za marginalizirane in do zdaj kanoniziral le enega priseljenskega 
avtorja (pogoj je  bila jezikovna deteritorializacija). Mesto književnosti priseljencev v 
slovenski kulturni zavesti je  komaj opazno v celotnem kulturnem sistemu Slovenije in 
potrebuje radikalne spremembe s strani slovenskih literarnih institucij in medijev. Jeziki, 
v katerih pišejo priseljenski pisatelji, m orajo demokratično ostati njihova »hiša bitja«, 
prevajanje njihovih del pa demokratična pravica do njihovega m esta v korpusu skupne 
literature. Zgodovinska naloga slovenske nacionalne književnosti je brati, afinnirati 
in integrirati književnost priseljencev v skupno literaturo, ki ne bo več »slovenska za 
Slovence«, tem več literatura večkulturne Slovenije za vse, ki živijo v Sloveniji.
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SUMMARY

THE LITERATURE OF THE IM M G RANTS IN SLOVENIA -  ITS
CHARACTERISTICS AND ITS POSITION IN SLO VENIAN CULTURE

Lidija Dimkovska

Only a small percentage o f  120 immigrant aulhors living in Slovenia have won recogni- 
lian in contemporary Slovenian culture, which is to say that their work has been published  
by major Slovenian literary magazines and publishing houses, fhey have participaled in 
central literary events and have been active in key Slovenian literary movemenls. The article 
offers analysis o f  thematic and literary-aesthetic characteristics o f  the literary work writ
ten by the so-cal/ed elite (Josip Osti, Erica Johnson Debeljak, Ismet Bekrič, Ana Ristovič, 
Jordan Stavrov, Ana Lasič, Stanislava Chrobcikova Repar) and less recognised immigrant 
authors (Rade Vučkovac, Nebojša Ignjatovič, Vladimir Vekič, Ljuben Dimkaroski). The 
typicalfeature o fth e ir  poetry, prose, drama and essays is the queslion o f  identily and its 
structure, which is lackled in their work directly or through lilerary characters. All o f  
the authors seem lo ask themselves questions about being foreign, different, about their 
inlercultural status.

Each author meets literary-aesthetic expectations o f  Slovenian readership to a different 
degree, and more or lessfits in the literary socialisation o f  Slovenian readers, least o f  all 
those who wrilepredominantly patriotic literature. Josip Osti writes in Slovenian language 
and is consequenlly the only one among the analysed authors who has been recognised as 
the Slovenian author. All o f  the others -  be it recognised or less so -  are slillfaced with the 
language as the major Slovenian ideological border and constant which delermines whether 
an individual is a Slovenian author or aforeign one. This, however, is what practical and 
theoretical benefits o f  the authors and their literary integration are dependanl on.

Even though the purpose o f  the Paralele magazine and theSosed tvojega bregafestival 
is lo promote interculturality, Slovenians have accepled them with nolhing bul tolerance, 
showing no inlercullural consciousness which is essential i fw e want to prevent such aclivi-
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tiesfrom  falling into paracultural andfrom  merely representing the tolerance threshold
o f  a culture. Therefore those immigrant authors who publish their work only in Paralele 
and attend no otherfestival than Sosed tvojega brega remain outside key literaiy events in 
majority Slovenian and international litera/ure.

The status o f  immigrant literature in Slovenian cultural consciousness is hardly 
noticeable within the entire cultural system o f  Slovenia, and is therefore in need o f  radi
cal changes taking place in Slovenian literary institutians and media, the loosening o f  
the borders o f  Slovenian national literature, and the integration o f  immigrant authors in 
multicultural Slovenia.
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