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NASLOV 

Odmik od literarnosti v opusu Nataše Sukič 

 

IZVLEČEK 

Diplomsko delo znanstveno-kritično obravnava literarno produkcijo Nataše Sukič, 

ki je kronološko gledano druga (poleg ţe uveljavljene pisateljice lezbične literature Suzane 

Tratnik) lezbična prozaistka na Slovenskem. Pod drobnogled postavi tako lezbično 

literaturo na Slovenskem kot tudi lezbično (literarno) teorijo, katerih kontekst se izkaţe kot 

ključen za razumevanje in vrednotenje avtoričinega literarnega ustvarjanja, kajti samo z 

njuno pomočjo lahko iščemo vzroke in posledice, ki avtorici do določene mere odvzemajo 

kredit suverene oziroma relevantne literarne ustvarjalke z neizogibno distanco do snovi, ki 

jo ţeli vpeljati na literarno prizorišče. Pregled opusa pisateljice namreč pokaţe, da vsa 

njena literarna dela skupaj izrisujejo določen razvojni lok, vendar pa je v njem zaznati 

napredovanje prej v aktivističnem kot literarnem smislu; predvsem zadnji roman je 

zaznamovan z odmikom od literarnosti – kategorijo, ki jo, poleg drugih, obravnava tudi 

slovenska literarno-znanstvena stroka. 
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TITLE 

Departure from literariness in the works of Nataša Sukič 

ABSTRACT 

This thesis treats the literary work of Nataša Sukič, chronologically speaking the second 

Slovenian lesbian fiction writer (besides the already well-established lesbian writer Suzana 

Tratnik). It focuses on lesbian literature in Slovenia as well as lesbian (literary) theory, the 

context of which proves to be vital for the understanding and evaluation of the author’s 

creative literary work.  With the help of this context, we can search for the causes and 

consequences that question Sukič’s status as an autonomous or relevant writer who 

manages to keep the necessary distance from the subject she wishes to introduce to the 

literary scene. An analytical interpretation of her works reveals that they all create a 

specific developmental arch, though we can detect progression more in an activist than a 

literary sense; especially the last novel is marked by a departure from literariness – a 

category invoked by, among others, Slovene literary scientists. 

 

KEY WORDS 

Slovenian fiction, lesbian literature in Slovenia, lesbian (literary) theory, literariness, 

Nataša Sukič, Desperadosi in nomadi, Otroci nočnih rož, Molji živijo v prahu, Slepi tir 

 



  



 

IX 

 

KAZALO 

 

1 UVOD .............................................................................................................................. 1 

2 LEZBIČNA LITERATURA V SLOVENIJI .................................................................. 3 

2.1 Kontekst ........................................................................................................................ 3 

2.2 Lezbična pisava ............................................................................................................. 8 

2.3 Predstavitev deklarirane lezbične pisave na Slovenskem in njene predstavnice ........ 11 

2.4 Kanonizacija lezbičnih pisav  ...................................................................................... 16 

2.5 Poloţaj in umeščenost lezbične literature v večinski literarni diskurz  ...................... 19 

3 LEZBIČNA INFRASTRUKTURA V SLOVENIJI  .................................................... 24 

4 LEZBIČNA TEORIJA .................................................................................................. 27 

4.1  Lezbična literarna veda .............................................................................................. 31 

5 QUEER TEORIJA  ........................................................................................................ 34 

6 LITERARNOST KOT KRITERIJ VREDNOSTNE KLASIFIKACIJE 

LEPOSLOVNIH BESEDIL (LITERARNO VS. NELITERARNO OZ. TRIVIALNO) ..... 36 

6.1  Poskusi opredelitve literarnosti .................................................................................. 36 

7 NATAŠA SUKIČ, ŢIVLJENJE IN DELO ................................................................... 43 

7.1 Hevristična interpretacijska in literarno kritiška obdelava posameznih enot celotnega 

opusa  ................................................................................................................................ 45 

7.1.1  DESPERADOSI IN NOMADI (2005)  ............................................................... 45 

7.1.2  OTROCI NOČNIH ROŢ (2008) ......................................................................... 50 

7.1.3 MOLJI ŢIVIJO V PRAHU (2010) ....................................................................... 53 

7.1.4  SLEPI TIR (2012) ............................................................................................... 57 

7.2 Angaţiranost lezbične literature in stopnja transparentnosti oziroma neposrednost 

tematizacije političnega pri Nataši Sukič .......................................................................... 58 

7.3 Primerjava uporabljenih literarnih postopkov med posameznimi deli avtoričinega 

opusa in mesta, ki uvajajo odmik od literarnosti............................................................... 60 

8 ZAKLJUČEK ................................................................................................................ 63 

9 VIRI IN LITERATURA ................................................................................................ 64 

 



 

 

  



 

1 

 

1 UVOD 

 

Prvi del diplomske naloge bo namenjen predstavitvi lezbične literature na 

Slovenskem, vendar tudi problematiziranju definicijskega uokvirjanja samega termina in z 

njim povezanega pojmovanja specifične lezbične pisave. Glede omenjene paradigme bom 

spregovorila o druţbeno političnem kontekstu, v katerem se je termin vzpostavil in se še 

vedno vzpostavlja, posledično tudi o tem, kaj vse naj bi zajemal. Zanimal me bo začetek 

kontinuitete deklarirane lezbične pisave v slovenski knjiţevnosti, njene najvidnejše 

predstavnice ter poloţaj oziroma umeščenost v večinski literarni diskurz. Posvetila se bom 

njeni odmevnosti v druţbi, katere indikator je predvsem kritična in literarno-znanstvena 

refleksija, natančneje razmerje med samorefleksijo in zunanjo refleksijo, ki jo spodbudi ali 

sproţi lezbična literatura. Dotaknila se bom tudi prostorske problematike. Povezana je z 

vzpostavitvijo lezbične infrastrukture (prostori druţenja in delovanja, ki so pogoj za obstoj 

lezbične scene) in s teţavami, ki botrujejo zahtevam po njeni ohranitvi. Prostori, ki si jih je 

lezbična skupnost v času svojega obstoja priborila, namreč predstavljajo izpolnitev 

temeljnega pogoja za njeno organizirano delovanje, moţnost gradnje in razvoja 

posamezničine identitete v okolju, ki ne izključuje, temveč zdruţuje na podlagi skupne 

izkušnje, predvsem pa druţbeno spolne identitete in spolne orientacije.  

V drugem delu se posvetim lezbični teoriji (ne samo literarni), njenim začetkom, 

izhodiščem, razvoju in osrednjim vprašanjem, s katerimi se ukvarja. Predstavila in 

izpostavila bom temeljna dela tujih teoretikov, ki so v prevodu izšla pri dveh knjiţnih 

zbirkah ŠKUC Vizibilija in ŠKUC Lambda (obe sta v veliki meri vplivali na razvoj 

lezbičnih študij v slovenskem prostoru), izpostavila pa bom tudi pomembnejše domače 

teoretske razprave na to temo, vendar se pri samem raziskovalnem delu ne omejujem zgolj 

na literaturo dostopno v slovenskem jeziku, ne izključujem torej tujejezičnih del, ki so mi 

bila na razpolago. Osvetlila bom pomanjkljivosti in sporne točke znotraj teorije oziroma 

teorij lezbištva; gre za argumente, ki omenjeni teoriji oziroma teorijam bodisi grozijo, da se 

bodo le-te izgubile v razmahu feminističnih študij bodisi jim očitajo, da izgubljajo status 

teorije, saj naj bi delovale pretirano ideološko. Del poglavja o lezbični teoriji bo namenjen 
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tudi lezbični literarni teoriji ter queer teoriji novejšega datuma, ki se v zadnjih dveh ali treh 

desetletjih pospešeno razvija. Predstavlja pa alternativo sedaj ţe uveljavljenim in 

institucionaliziranim, če se posluţimo oznake iz queer teorije, tudi konservativno 

naravnanim lezbičnim (in gejevskim) študijam. 

Tretji del obsega zgoščen pogled na literarnost kot kriterij vrednostne klasifikacije 

knjiţevnega gradiva. V hiperprodukciji knjiţevnega gradiva, ki zaznamuje sedanjost, se 

vedno pogosteje zastavljajo vprašanja, povezana z literarnostjo oz. z njenim določanjem in 

prepoznavanjem v samih besedilih. Razprave, ki so na to temo nastale v slovenskem 

prostoru, mi bodo nudile oporo pri nadaljnjem raziskovanju ter interpretiranju del 

obravnavane avtorice. Kot izhodišče in pristop h gradivu mi bosta sluţili predvsem razpravi 

Alojzije Zupan Sosič (2010, 2011). Avtorica v njih predlaga obravnavo literature preko 

vnaprej začrtanih določil literarnosti in trivialnosti ter v navezavi na le-te ponuja način 

gledanja, znanstveni model, ki naj bi bil vodilen pri določanju kvalitete (literarnosti 

oziroma neliterarnosti) besedil. 

Po uvodnih, bolj teoretsko zastavljenih poglavjih, sledi glavni del diplomskega dela. 

V njem se posvečam avtorici slovenske lezbične proze Nataši Sukič. Osredotočam se 

predvsem na njena posamezna dela, vendar tudi na avtoričino ţivljenje in delovanje znotraj 

lezbične skupnosti ter na nekatere vidike, literarne in neliterarne (npr. druţbenopolitične), 

ki so vplivali na njeno ustvarjanje, ali bolje rečeno, ki vdirajo v njeno ustvarjanje in ga 

(lahko, vendar ne nujno) prikrajšajo za estetsko večplastnost in kompleksnost, a tudi 

literarno prepričljivost. Predstavila bom, obenem tudi delno problematizirala druţbeno 

angaţiranost v LGBT literaturi. Preiskovala bom stopnje transparentnosti oziroma 

neposrednosti tematizacije političnega (in osebnega kot političnega) pri Nataši Sukič – 

predvsem z vidika estetske učinkovitosti njenega literarnega ustvarjanja. Pri tem bom 

primerjala literarne postopke, ki jih je uporabila, ter spremljala notranje in zunanje poteze 

literarnosti tako v posameznih delih kot celotnem pisateljičinem opusu. Na ta način ţelim 

situirati opus Sukičeve v kontekst LGBT knjiţevnosti in širše, slovenske knjiţevnosti 

nasploh, poudariti njene močne avtorske plati, vendar tudi kritično opozoriti na določena 

tveganja, ki se pri njej pojavljajo. Gre torej tudi za bolj konkretno izsleditev in opredelitev 

»točk«, ki nakazujejo odmik od literarnosti, namreč – dejavnikov tveganja.  
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2 LEZBIČNA LITERATURA V SLOVENIJI 

 

Znotraj poglavja o lezbični literaturi v Sloveniji obseţno obravnavam kontekst 

oziroma začetke in nadaljnji potek organiziranega izpostavljanja lezbične identitete, 

njenega obstoja nasploh, v večinskem, heteronormativnem diskurzu. Omenjeni vidiki se mi 

zdijo ključni za nadaljnje razumevanje ter obravnavo razvoja lezbične pisave kot 

enakovrednega prispevka v pisan korpus nacionalne literature, ki pa je vendarle pogojen z 

določenimi specifikami. S tem je povezan  (ker ga v določeni meri tudi izzove) mestoma 

izrazit patos in revolucionaren ton lezbične intelektualne sredine. Na začetku se bom 

podrobneje ukvarjala z lezbičnimi (manjšinskimi) identitetami v druţbenem prostoru in 

sodobnem svetu, torej ne glede na literaturo, kasneje pa bom ţe vzporejala tri ključne 

fenomene: lezbično gibanje, knjiţevnost in zgodovinski kontekst. 

Naj pridam, še preden se spustim v samo problematiko, da so mi kot pomemben vir, 

na katerega se pogosto opiram, sluţila predvsem premišljevanja Nataše Velikonja (2008, 

2011). S tem opozorilom ţelim obenem priznati naklonjenost njenim mislim ter obrazloţiti 

pogosto citiranje in parafraziranje njenih besedil. 

 

2.1 Kontekst 

 

»Vse do leta 1984, ko so se pojavili tako imenovani aktivisti in spravili vse na dan, 

so se homoseksualci zbirali po neuradnih zbirališčih, se zabavali in nič kaj reflektirali 

svojega poloţaja« (Mozetič, 1995, str. 9). 

Konceptualizacija lezbične literature v Sloveniji je vezana na specifičen kronotop 

druţbeno političnih razmer.
1
 Z njimi je povezana široka paleta novih druţbenih gibanj

2
 

                                                 
1
 Po smrti Josipa Broza Tita, predsednika Socialistično federativne republike Jugoslavije, 4. maja 1980, se 

prične razpadanje starega sistema in vzpostavljanje novega javnega prostora. Vlasta Jalušič meni, da je to čas 

»vnovičnega nastanka javnosti« in »vzpostavitve političnega prostora« (Jalušič, 2002, str. 48). 
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(ekološka, mirovniška, feministična, razna subkulturna gibanja, tudi lezbično in gejevsko 

gibanje), ki se takrat pojavijo in se osredotočajo na povsem konkretne probleme in razvijajo 

alternativno politično kulturo (Jalušič, 2002). Za vsako gibanje je, po navedbi Vlaste 

Jalušič, neizogibno potrebna teoretska osnova, preko katere poteka artikulacija razvoja ter 

samorefleksija tako lastnega delovanja kot širših druţbenih razmer oziroma diskurzivnosti 

in druţbenih praks. Avtorica pojasni, da je lezbično gibanje svoje temelje zgradilo znotraj 

feminističnega gibanja, ki je pod svojim osnovnim geslom »osebno je politično« in 

vnašanjem novih tem v javnost prispevalo k redefiniciji med zasebnim, intimnim in javnim 

ter k diverzifikaciji identitet. Akterke so v ospredje postavljale zahtevo po pluralnosti in 

priznanju legitimnosti in politične relevantnosti različnih identitet (ibid.).  

Identitetna oznaka »feministka« je sprva pomenila krovno poimenovanje za vse 

ţenske (ne glede na njihova nagnjenja oziroma spolno usmerjenost), ki so si prizadevale za 

večjo politično vidnost in opozarjale na »/n/eupoštevanje dejstva, da je razmerje med 

spoloma politična in ne le druţbena ali celo naravna zadeva« (ibid., str. 14). Postopoma pa 

je postajalo vedno bolj jasno, da vsem (sub)identitetam, ki so se porodile in za kratek čas 

ustalile znotraj tega krovnega poimenovanja, takšno definicijsko uokvirjanje in posledično 

tudi homogenost skupine ne zadoščata več. Pogled na razmere in razumevanje drugačnosti 

ter vprašanja pravice do enakosti so dodatno zaostrovali mediji, meni Jalušičeva. »V 

medijih je lezbištvo pogosto nastopalo kot psovka za feministke in nelezbične feministke so 

se včasih branile pred ''obtoţbo'' lezbištva, se distancirale od njega, kar je v skupinah 

povzročalo teţave in razcepe, saj naj bi osnovna gesta politične solidarnosti najbrţ 

zahtevala identifikacijo v smislu ''vse smo lezbijke'', kar pa se z večine ni dogajalo« (ibid., 

str. 50). Nataša Velikonja meni, da se je naveza med feminizmom in lezbištvom razblinila v 

trenutku, ko se je znotraj feminizma (in njegovih tokov) demaskiral tako heterocentrizem 

kot tudi odklanjanje lezbištva, celo seksualnosti nasploh, in so (nekatere) feministke 

izrazile bojazen, da bi zaradi eksplicitnega omenjanja spolnosti in lezbičnosti podpora 

feminizmu upadla (Velikonja, 2011).  

                                                                                                                                                     
2
 Raba termina je sicer širša, uporablja se kot krovni izraz za gibanja, ki so se razvijala ţe v 60. letih 20. 

stoletja, začenši s študentskim gibanjem, nadaljujejo pa se vse do konca 90. let 20. stoletja (Leksikon 

Cankarjeve zaloţbe, 1998).  
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Vendar je potrebno opozoriti, da se Nataša Velikonja, ko komentira povezavo med 

lezbištvom in feminizmom, mogoče vendarle izrazi preostro. Naveza med lezbištvom in 

feminizmom se je najverjetneje samo zamajala, prerazporedila ali celo zapletla in globlje 

artikulirala, saj je to navsezadnje nujno pri razvoju česarkoli, tudi gibanj. Kritično je 

potrebno vrednotiti tudi izjavo Slavenke Drakulić (1993), ki opozarja na domnevno zelo 

negativen način povezovanja lezbištva in feminizma v Sloveniji. Meni namreč, da je 

lezbištvo prišlo v javnost na zelo negativen način, to pa naj bi bil tudi eden izmed 

poglavitnih vzrokov, da ne deluje kot integralni del feminističnega gibanja, saj se je od 

njega ločilo oziroma distanciralo (Drakulić, 1993). Če pogledamo situacijo danes, skoraj 

dvajset let po bolečih (kar lahko sklepamo iz zgornjih dveh izjav Velikonje in Drakulićeve) 

razhodih, se zdi, da feminizem in lezbištvo sodelujeta brez večjih teţav. Sodelovanje je še 

posebej lepo vidno na literarnem polju, ki zaseda eno izmed osrednjih mest in tem za 

pogovore v okviru Lezbično-feministične univerze.
3
 Sama ''Univerza'' je sicer bila 

ustanovljena in tudi deluje kot skupina deklariranih lezbičnih feministk (intelektualk mlajše 

generacije), vendar se ne zapira pred sodelovanjem z feminističnimi, a nelezbičnimi 

subjekti. 

Eno od področij konflikta je bilo tudi razmerje med teorijo in prakso feminizma, 

akademsko sfero (znanostjo) v nasprotju z aktivizmom (Jalušič, 2002). Kot navaja 

Jalušičeva je v novo nastajajočem lezbičnem gibanju, ki je svoje temelje šele moralo 

vzpostaviti, ponovno prišla do izraza aktivistična/politična tendenca. Po njenem mnenju je 

sam feminizem za izpostavljanje in predstavljanje specifične lezbične problematike 

oziroma situacije postajal nezadosten, na njegovo mesto je stopila prilagojena in skrajna 

različica, radikalni feminizem, ki je ponudil osnovo za razvoj lezbičnega feminizma. Le-ta 

je v lezbičnem gibanju pomenil teorijo, lezbični aktivizem pa je prevzel vlogo politične 

akcije. Glavno vodilo lezbičnega gibanja oziroma delovanja sta tako ob njegovi 

vzpostavitvi predstavljali teorija in praksa skupaj, kot neločljivo povezana dela, gradnika 

ene celote (ibid.). 

                                                 
3
 »Je iniciativa posameznic, ki se je vzpostavila marca 2010 kot avtonomen izobraţevalni, teoretski, 

umetnostni in akcijski prostor za lezbijke in ţenske, ki jih zanima lezbični feminizem, antifašizem in 

antikapitalizem. ''Univerza'' je mišljeno ironično, saj načini učenja slonijo na načelih samoorganizacije, 

avtonomije, aktivne udeleţbe in demokratičnem odločanju vseh udeleţenk« (Spletna stran Lezbično-

feministične univerze, poglej: http://lezbicnofeministicnauniverza.wordpress.com/about/). Njihovo delovanje 

podpira Mestna občina Ljubljana, Javna agencija za knjigo in ŠKUC-Kulturni center Q (Klub Tiffany).  
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Poleg identitetnega razcepa ter nesoglasij v zvezi s teoretskimi in političnimi 

prepričanji je bil po navedbah Jalušičeve (2002) vzrok za konstruktivno izkristaliziranje 

interesov še dodaten vsebinski faktor. Znotraj skupine feministk (skupina Lilit) je bilo, kot 

opozori Jalušičeva, lezbištvo namreč le implicitno prisotna tema. Avtorica spoznanju, da 

sam feminizem
4
 ne zadošča več za gradnjo lezbične identitete, pripisuje ţeljo po samostojni 

organiziranosti in odkritih razpravah o lezbični identiteti ter upor proti svoji dvojni 

diskriminiranosti (kot ţensk in kot lezbijk).
5
 Tako leta 1987, kot lahko razberemo iz 

omenjenega vira, znotraj feministične skupine Lilit nastane lezbična skupina, Lezbična Lilit 

(LL), ki pa nato postane samostojna sekcija pri ŠKUC-u. Pozornost se preusmeri na 

izključno lezbične teme, predstavnice pričnejo organizirati razna predavanja, okrogle mize, 

literarne večere, festival filma ter vzpostavijo jedro lezbičnega gibanja v Sloveniji, pravi 

Jalušičeva.
6
 Z začetki gibanja se prične širše povezovanje, sprva znotraj bivše Jugoslavije 

(Ljubljana – Beograd – Zagreb), nato tudi, oziroma predvsem z Zahodom, kasneje pa se 

začnejo odpirati povezave še z ostalimi drţavami postkomunistične Evrope (ibid.). Na 

Slovenskem ostaja izjemno tesna naveza lezbičnih krogov predvsem z gejevskim gibanjem. 

Če so bila devetdeseta dober čas za razvoj gibanj, razvijanje subkulturnih 

ţivljenjskih stilov, danes to, po mnenju Nataše Velikonja (2011), izgleda precej tvegano in 

ovirano početje.  Osrednjemu kulturnemu boju, ki ga je v devetdesetih obeleţeval spopad 

med ruralnim in urbanim ter tradicionalnim in modernim, se, kot kritično poudarja 

Velikonja, v pričujočem desetletju pridruţi še »evropeizirana neoliberalna revolucija z vso 

dejavno prakso prezira do manjšinskega, zaščitenega, nepridobitnega sektorja. Ţe tako 

zdesetkane alternativne umetniške zvrsti in moţnosti, ki so uspele preţiveti napad 

domačijstva, tako še nadalje spodnaša nova kapitalska shema – nakupovalni centri na 

mestnem obrobju, denacionalizacijska opustošenja, občinske politike, naklonjene kapitalu 

in kapitalskim blodnjam o tem, kako naj izgleda in zveni urbanost« (ibid., str 200).  

                                                 
4
 Feminizem kot gibanje na sploh doţivi fragmentarizacijo in prične priznavati pluralnost (Jalušič, 2002). 

5
 Situacija lezbijk je dokaj zapletena zaradi njihove podvrţenosti javni presoji, saj so razpete med (neke vrste 

tudi) logično povezavo z geji oz. gejevsko kulturo (kot istospolno usmerjene ţenske so enako stigmatizirane 

kot geji) ter feminizmom (ki, seveda, kritizira podvrţenost ţensk širši diskriminaciji na podlagi spola). 
6
 LL ni samo prva aktivistična skupina lezbijk v Sloveniji, ampak je primerek ene prvih tovrstnih skupin v 

Vzhodni Evropi. Lezbično aktivistična skupina je takrat obstajala le še v Vzhodni Nemčiji (Jalušič, 2002). 
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Dejavnost lezbičnega gibanja je deleţna poskusov zatiranja in onemogočanja na 

vseh področjih (od kulturnega in druţbeno-socialnega do druţbeno-političnega). Tem 

poskusom bom namenila nekaj besed v nadaljevanju, predvsem v poglavju o poloţaju in 

umeščenosti lezbične literature v Slovenji, pa tudi v poglavju o lezbični infrastrukturi. 

Nataša Velikonja poudarja in s tem kot pesnica, publicistka, sociologinja in aktivistka za 

pravice LGBT skupnosti predstavi tudi svojo izkušnjo, da »/v/sa hotenja, akterke in akterje, 

gibanja, ki se prepletajo s svetovnimi trendi, tistimi seveda, ki ţelijo v svojih produkcijskih 

in s tem tudi vsebinskih praksah ostajati neodvisni od napotkov aktualnih gospodarjev, čaka 

načrtno uničenje ali zamrznitev na robno pozicijo« (ibid., str. 198). Nataša Velikonja 

(2008) v tem kontekstu govori o fašizmu nad manjšinami, saj naj bi samoumevnost 

druţbene hierarhije ter posledična samoumevnost nasilja in represije oziroma metod 

dehumanizacije, ki se jih posluţuje sodobna politična ideologija (v sluţbi neoliberalizma in 

neokonzervatizma), sledila prepričanjem, ki so hranila fašizem in nacizem. Ti brutalni, 

vendar subtilno in razpršeno izvajani (in zato dolgo nevidni) hegemonistični prijemi, so po 

mnenju Nataše Velikonja usmerjeni v popoln izbris filozofije razlike in s strani lezbične in 

gejevske subkulture prepoznani kot oblika drţavnega nasilja, ki to skupnost, oziroma 

celotno gibanje peha v radikalno revščino, lezbično in gejevsko kulturo pa delegitimizira 

ter prikazuje kot nelegalno (Velikonja, 2011). 

Dodatno oviro pri poskusih ohranitve pluralnosti, slišnosti in vidnosti manjšinskih 

glasov ter boju proti naraščajoči homofobiji predstavlja tudi in predvsem razcep oziroma 

odcep od znotraj, torej od gibanja, ki ostaja zapriseţeno revolucionarnim idejam, ki so 

botrovale vzniku lezbičnega in gejevskega gibanja. Odcepljeni del lezbičnega in gejevskega 

gibanja predstavljajo tako imenovane »homo konzerve«, homokonservativci. Richard 

Goldstein (2005) ta izraz  uporabi za označitev tistega dela homo populacije, ki je skeptičen 

do spolne liberalnosti in s strani večinske populacije nezaţeljeno travestijo zamenjuje z 

delitvijo spolnih vlog na podlagi heteronormativov.
7
 Na ta način igra igro odrekanja svoji 

lastni identiteti za ceno sprejetja v druţbi. Homokonservativci naj bi pridobivali vse večjo 

                                                 
7
 Izraz »heteronormativi« se v feministični, pa tudi LGBT in queer teoriji uporablja za druţbene norme, ki so 

se skozi stoletja zgradile okrog heteroseksualne spolne usmerjenosti. Temeljijo na dvojici moško – ţensko. 

Andrej Zavrl jih – v foucaultovskem in derridajevskem duhu – imenuje konstrukti, podpirajo pa jih 

zakonodaja, moralni in verski kodeksi. Prikazati se ţelijo kot edini normalni in zdravorazumski (Zavrl, 2009). 
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mnenjsko moč in se pridruţevali prevladujočemu ideološko političnemu toku, povzpetniški 

kapitalistični logiki pod taktirko t. i. normalnosti, oziroma pristajali na njen kod (ibid.).  

 

2.2  Lezbična pisava 

 

Pisava ima v vsaki kulturi generalno privilegirano pozicijo. Ukvarjanje z literaturo 

in razvijanje, ustvarjanje ter izumljanje svojega lastnega izrazja predstavlja intelektualno 

potrebo skupnosti zdruţenih na podlagi skupne identitete. Nicole Brossard (2002) meni, da 

»samo z dobesednim ustvarjanjem samih sebe v svetu lahko izjavimo svoj obstoj in od tod 

napravimo našo navzočnost znano v redu realnega in simbolnega« (ibid., str. 80). To, kot 

meni Brossardova, pomeni, da je potrebno biti vedno na izvoru smisla, projicirati v svet 

nekaj (neko konstrukcijo pomenskosti), kar je podobno temu, kar smo in kaj o nas samih 

odkrivamo oziroma razkrivamo. Pravi še, da se ni potrebno vdajati patentiranim različicam 

ţensk, ki jih je ustvaril patriarhalni marketing na plakatih in v resničnih osebah. Kajti 

tovrstne projekcije ne prinašajo raznolikosti in z njo povezanih novosti (ibid.). Menim pa 

tudi, da ţenskam odvzemajo njihovo avtentičnost in pristnost, moţnost lastnih, 

neponarejenih osebnostnih in ţivljenjskih poti.  

Nataša Velikonja (2011) pravi, da v primeru lezbične subkulture pisava pridobi še 

dodatno razseţnost, prevzema funkcijo odločilne, kritične strategije v bitki s 

prevladujočimi diskurzi moči. To naj bi bila po besedah Velikonje logična reakcija ali 

protiudarec marginaliziranih in vseskozi tlačenih skupin, pogosto tudi edini moţni način 

komunikacije na nivoju. Zatiranje pa je tudi eden izmed poglavitnih razlogov, da je 

lezbična kulturna in teoretska produkcija še vedno tesno povezana z aktivizmom in »nujno 

osmišljena skozi zapolnjevanje enormne vrzeli, ki jo je v primeru lezbične in gejevske 

ključne bibliografije ustvarila drţavna kulturna in znanstvena politika« (ibid., str 16). 

Kar danes imenujemo in poznamo pod pojmom lezbična literatura, je, gledano v 

svetovnem merilu, nastalo šele v poznem 19. stoletju (Zimmerman, 2000). Vendar pa, kot 

navaja Bonnie Zimmerman, naj bi po razširjenih definicijah, po katerih lahko za lezbično 

literaturo pripoznamo dela, ki vključujejo kakršnokoli ţensko erotiko (erotiko dveh ţensk, 
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ki odstopa in s tem krši patriarhalni normativ, namreč prikazovanje erotike izključno med 

moškim in ţensko), le-ta imela večjo in daljšo tradicijo od tiste, ki se razvije od začetkov (ti 

segajo v pozno 19. stoletje) njenih/e obravnav/e naprej (ibid.). Ţenska razmerja pred 

oblikovanjem zavestnih lezbičnih identitet analizira Lillian Faderman (2002). Na podlagi 

zgodovinskih virov je Fadermanova rekonstruirala zgodovino ljubezenskih razmerij med 

ţenskami vse od renesanse do sodobnosti in pokazala, kako so se, vzporedno z razvojem 

znanosti in z ozirom na le-to, spreminjali pogledi na ljubezen med dvema ţenskama, 

oziroma na njeno bodisi sprejemanje bodisi tabuiziranje (ibid.). V slovenskem prostoru se 

lezbična literatura, takšna kot jo poznamo danes, uveljavi in institucionalizira šele v drugi 

polovici 20. stoletja (Velikonja, V., 2005). Pod tem pojmom pa lahko razumemo dela, »ki 

jim je, najenostavneje rečeno, lezbičnost brez slepomišenja univerzalno izhodišče«, pravi 

Varja Velikonja (ibid., str. 13). 

Suzana Tratnik (1999) povzame izhodišča, ki zaokroţajo razprave o lezbični 

literaturi. Namesto, da  bi se vse bolj diferencirale, po njenem mnenju še vedno ostajajo na 

nivoju razumevanja lezbičnosti kot nespremenljive enote brez presekov. To ponazarjajo 

recimo vprašanja: »Kaj je lezbična literatura? Ali je to literatura z lezbično vsebino in/ali z 

lezbičnimi motivi, ne glede na avtoričino spolno usmerjenost oz. ne glede na spol pisca? 

Ali je to literatura, ki so jo napisale lezbijke, ne glede na vsebino ali motive? Katere 

lezbijke? Razkrite lezbijke ali tudi lezbijke v klozetu?
8
 Politično korektne lezbijke?« (ibid., 

razdelek Interact v reviji Lesbo).
9
 

V kontekstu teorij o lezbični literaturi je na zgoraj nanizana vprašanja v Sloveniji 

poskušala podati odgovore, oziroma je o njih razmišljala Nataša Velikonja (2008). Kot 

najosnovnejši kriterij, po katerem lahko opredelimo lezbično umetnost, je izpostavila 

avtorstvo. Tako naj bi po njenem mnenju lahko lezbično literaturo ustvarjale zgolj lezbijke, 

saj naj bi se lahko le v delih lezbičnih avtoric »manifestirala specifična, razlikovalna 

subjektivna pozicija« (ibid., str. 142). Lezbična literatura naj bi po njenem prepričanju 

                                                 
8
 Izraz za skrivanje (svoje) neheteroseksualne spolne usmerjenosti ali spolne identitete (LGBTQ slovar). 

9
 Na tem mestu je potrebno dodati, da je, kot pravi Tratnikova (2004), podajanje razlag oziroma definicij o 

lezbični pisavi, njenih značilnostih lahko tvegano početje. Definirati lezbično pisavo in hkrati trditi, da so to 

značilnosti zgolj le-te, postane nesmisel v trenutku, ko te iste značilnosti, ki smo ji jih pripisovali in trdili, da 

drţijo zgolj v primeru lezbične literature, najdemo oziroma jih lahko pripišemo tudi drugim pisavam, 

avtoricam, avtorjem. 
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nastopala tudi kot samostojna kategorija znotraj ţanrske klasifikacije (Velikonja, 2011). O 

lezbični literaturi bi torej lahko govorili kot o posebnem ţanru, zdi pa se, da jo je na ta 

način, zaradi njene specifike, tudi najprimerneje obravnavati. Predstavlja namreč poseben 

in svojevrsten diskurz (katerega razumevanje pogojuje poznavanje boja za vzpostavitev in 

ohranjanje socialnega in kulturnega konteksta), ki z doprinosom na motivni, tematski in 

vsebinski ravni razkriva druţbeno spolne in seksualne razlike, jih pribliţa, odpira moţnosti 

njihovega razumevanja, skratka ponuja priloţnost za drugačen, mogoče tudi naprednejši 

pogled na svet. Nataša Velikonja (2011) tak svet imenuje  »prostor soobstajanja in 

izmenjave razlik« in ga postavi nasproti prostoru »nepopravljivo ločenih svetov«, ki male 

svetove vodi oziroma prisili v getoizacijo, edini še mogoč način obstajanja. Velikonja tudi 

verjame, da bi s spoštljivim upoštevanjem razlik »ti različni razredi, različni predvsem po 

moči, blagostanju in moţnostih dostojanstvenega ţivljenja, ki jih imajo oziroma nimajo, 

dobili vpogled v druge, poniţane svetove, da bi s tem dobili vpogled v strukturo svojega, v 

tiste njegove vezi, ki, zaenkrat še nevidne, sestavljajo nepredirno mreţo podrejenosti in 

zatiranosti drugih« (ibid., str. 258). 

Za sodobno literarno znanost je verjetno dokaj nesprejemljivo govoriti o lezbični 

literaturi kot o samostojni literarni »zvrsti«, saj so zvrsti in ţanri določeni predvsem s 

formalnimi, oziroma strukturnimi karakteristikami (recimo z razseţnostjo besedila, s 

strukturo zapisa in pozicijo pripovedovalca, z načinom tematizacije, estetskimi 

karakteristikami …), neizpodbitno pa je govoriti o samosvojem diskurzu (v diskurzu) ali 

legitimnem ustvarjalnem »registru« znotraj knjiţevnosti – kot je to, navsezadnje, 

zabeleţeno ţe v misli Nataše Velikonja.  

Suzana Tratnik (2004) pravi, da v resnici (torej ne po nekem artikuliranem načelu) 

lezbično pisavo naredi za »lezbično« zlasti njen manjšinski, pa tudi drugorazredni in 

marginalizirani status, ki naj ne bi pretendiral (in ki naj niti ne bi mogel pretendirati) na 

celoto (le-to naj bi lahko zajele in obvladale le večinske, »straight«
10

 zgodbe).
11

 Kar po 

mnenju Tratnikove ne pomeni nič drugega kot to, da ji je znotraj mehanizmov 

institucionalizacije (nacionalizacije) kulture pripisan/dodeljen status izključenosti. 

                                                 
10

 Heteroseksualne (LGBTQ slovar).  
11

 Zgodbe, ki paradoksalno zajemajo vse in naj bi tudi bile namenjene vsem, »''vsi'' (se pravi tudi ''vse'', če 

nismo preveč neprilagojene) bi se morali v njih prepoznati« (Tratnik, 2004, str. 16). 
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Navedeni vzroki so po avtoričinem mnenju najverjetneje ginefobičnega ali homofobičnega 

značaja in imajo za posledico različne oblike cenzure.
12

 Poleg kritike s pozicije literarnega 

kanona, torej – če dodamo – neke vrste oblastniškega nadzorovanja, sta tu, kot pojasni 

Tratnikova, še dve obliki samocenzure. Prva se dogaja v sami lezbični literarni produkciji s 

postavljanjem pravil. Avtorica pojasni, da ustrezni spol in spolna usmerjenost še ne 

zagotavljata objave, potrebno je izpolnjevati zahtevane pogoje oziroma navodila za pisanje, 

v katerih se zrcali nespregledljiva in odkrita ideološkost, in ki so včasih ţe na meji 

smiselnosti. Delujejo, če se direktno naveţemo na misel Tratnikove, namreč zelo 

omejevalno in mačehovsko do same ustvarjalnosti. Druga (zelo razširjena, vendar prikrita) 

oblika samocenzure pa je tista, ki jo izvajajo avtorice same nad seboj. Dogaja se, kot 

pojasni Tratnikova, zaradi ustrezanja normam, ki jih zahtevajo zaloţbe, kar seveda pomeni 

podreditev pogojem, pod katerimi lezbijke lahko svoje tekste sploh objavljajo. Prilagajanje 

pri pisanju tekstov (kar je po svoje logično, saj si vsak/a avtor/ica ţeli objave) razkrije 

strateške interese v zvezi z ţensko oziroma lezbično literaturo, ki delujejo iz ozadja in so v 

resnici usmerjeni proti večji produkciji lezbične literature (ibid.). 

 

2.3 Predstavitev deklarirane lezbične pisave na Slovenskem in njenih predstavnic 

 

 Do pojava prvih deklariranih lezbičnih prispevkov v literaturi je bila 

homoseksualnost sprva prisotna zgolj v medicinskih in psihoanalitičnih razlagah 

homoseksualnosti ter v podobi posameznih homoerotičnih motivov, ki jih beleţi Brane 

Mozetič (1990), v antologiji Modra Svetloba. Mozetič je raziskoval prve pojavitve 

homoseksualne tematike v slovenskem  literarnem prostoru in, kot ugotavlja, o prvih 

neobremenjenih opisih homoseksualnosti lahko govorimo po letu 1926. Takrat v 

samozaloţbi pod psevdonimom Vindex Ivan Podlesnik izda 31 strani obsegajočo knjiţico z 

naslovom Homoseksualnost. Mozetič pravi, da v tem času homoseksualnost tudi zares 

vstopi v literaturo, s tem ima v mislih predvsem neobremenjen opis homoerotike pri 

                                                 
12

 Cenzura je bistvena prvina, ki opredeljuje posebno lezbično literaturo (Tratnik, 2004), vendar ne samo te, 

prisotna je v vseh primerih, ko literatura ne ustreza normativom, t. j. le redkokdaj tudi zapisanim pravilom 

vladajočega reda oziroma literarnega kanona.   
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Vladimirju Bartolu, začetna dela Ivana Mraka ter zlasti roman Dečki Franceta Novšaka. V 

letih po drugi svetovni vojni beleţi pretrgano sprejemanje homoerotike zaradi povojne 

socialistične morale (ta je na vseh področjih človekovega ţivljenja, torej tudi v umetnosti 

ostro zavračala znamenja individualnosti ali dekadence v okviru katere je bila 

homoseksualnost obravnavana) vse tja do leta 1970. O homoseksualnosti naj se takrat, 

razen v seksualnih priročnikih, načeloma ne bi pisalo. Za homoseksualne motive v literaturi 

postanejo avtorji ponovno »dovzetni« šele v 80. letih, pravi Mozetič. Od takrat naprej se ji, 

poleg raznih neliterarnih revijalnih objav,
13

 posvečajo sprva le starejši avtorji (Ivan Mrak, 

Vladimir Kralj), jim pa sledijo tudi nekateri mlajši (Rudi Šeligo, Marko Švabič) (ibid.). 

 Ob pogledu na gradivo, zbrano v antologiji Modra svetloba, Mozetič ugotavlja, da 

je motivika dokaj redka v poeziji in dramatiki, ter da je lezbičnih prizorov precej manj kot 

moško homoerotičnih. To dejstvo bi lahko označili kot posledico druţbenospolne 

asimetrije. Literarna produkcija moških avtorjev je namreč ţe količinsko večja od ţenske. 

Poleg tega pa lahko brez zadrţkov govorimo tudi o manjšem občutku vrednostne in 

druţbene ogroţenosti moških avtorjev ob vnašanju homoerotičnih motivov v literaturo, saj 

za razliko od ţensk niso bili nikoli (npr. Wilton 1995) prikrajšani za enakopravni status 

znotraj literature. Mozetič zazna tudi manj identificiranih opisov in veliko več 

neidentificiranih, največ pa »nevtralnih«. Opaţa, da se odlomki najpogosteje nanašajo na 

prvo ali samo eno homoerotično izkušnjo (Josip Stritar, Ivan Cankar, Slavko Grum, Pavle 

Zidar, Andrej Capuder, Edo Torkar, Vitomil Zupan, Frane Tomšič …), ter da so 

homoseksualci, katerim je dodeljena vloga protagonista, literarnega »junaka«, zastavljeni 

prej kot antijunaki. Standardni prostori, v katerih prihaja do realizacije motiva, so šola, 

internat, samostan, vojska, taborišče, zapor. Opisani odnosi so hierarhizirani, skoraj nikoli 

srečni, oziroma se ne končajo srečno. Mozetičev sklep postavljen iz zgoraj omenjenih 

dejstev (sicer ugotovitev izpred pribliţno dveh desetletij), sporoča, da se homoerotična 

motivika do leta 1900 v slovenski literaturi sicer pojavlja precej, vendar ostaja nerazvita ali 

se še vedno šele konstituira. Zdi se mu, da pridobiva poseben zagon in razvoj v poeziji, kjer 

je bila sprva neprisotna (ibid.). Na tem mestu je potrebno dodati, da je Mozetičeva 

raziskava opravila sijajno pionirsko delo na področju literarnozgodovinskih obravnav 

                                                 
13

 Dolg pogovor s homoseksualcem v Problemih, časopisno pisanje ob pojavu gibanja homoseksualcev (1984) 

v fanzinu Viks (1984), tri številke Gayzina ter dve številki Lezbozina (Mozetič, 1990). 
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homoerotične literature na Slovenskem. Vendar je ostala tudi osamljena, čeprav bi bile, tudi 

s strani akademskih mreţ, v tem diskurzu potrebne oziroma dobrodošle nadaljnje 

obravnave. 

 Omembe homoseksualnosti v knjiţevnosti doţivijo drastične spremembe v 

osemdesetih letih, torej z nastankom gejevskega in lezbičnega gibanja in vzporedno z 

njegovimi kulturnimi in političnimi zahtevami (Velikonja, 2011). Nataša Velikonja pravi, 

da takrat objave tekstov s homoseksualnostjo kot osrednjo temo doţivijo »eksplozijo«. 

Treba je vedeti, da takšni »podvigi«, kot objave na temo homoseksualnosti označi Gabrijela 

Babnik (2012), pred tem skoraj niso bili mogoči. Avtorica opozori na dejstva, ki so 

takšnemu stanju botrovala. Prvič cenzura, ki jo je izvajal povojni socialistični reţim, je bila 

izredno stroga – homoseksualnost ni bila zaţeljena tema, zato ni bila pripuščena v javnost. 

Kot drugo izpostavi dejstvo, da je bila moška homoseksualnost do leta 1977 v Sloveniji še 

vedno kriminalno dejanje, lezbištvo pa je bilo predmet varnostnih zabeleţk na notranjem 

ministrstvu. Tako so lezbijke in geji lahko začeli o ţivljenju onkraj zelo konkretnih sankcij 

razmišljati šele od začetka osemdesetih let dalje (ibid.).  

Na podlagi zgornjih navedb lahko sklenemo, da vzporedno z vse večjo vidnostjo 

homoseksualcev v javnosti ter večanjem obravnave homoseksualnosti številno narašča tudi 

produkcija besedil na to temo,
14

 z manjšim časovnim zamikom pa se širi tudi literarna 

produkcija samih lezbijk in gejev. Če so v preteklosti prevladovali prevodi in avtorskih del 

skoraj ni bilo, je ta situacija, če vzamemo pod drobnogled zadnjih dvajset let, doţivela – 

tako rekoč – revolucijo. V tem času pride namreč do zasnovanja lezbičnih in gejevskih 

knjiţnih zbirk – ustvarjen je dodaten prostor za objavljanje. Sledi naraščajoče število izdaj 

v njih ter prve literarne nagrade podeljene lezbičnim avtoricam in gejevskim avtorjem. 

LGBT skupnost prične organizirati tudi razne projekte, ki jih (nekatere) podpre drţavni ali 

občinski proračun. Skupaj z naraščajočo ustvarjalnostjo se veča tudi medijski odziv na 

njihova dela, vendar je to še vedno posledica prekomernega prizadevanja LGBT skupnosti, 

                                                 
14

 V osemdesetih in devetdesetih letih, v letih vzpostavljanja lezbične kulture, je nekako logičen poudarek na 

aktivizmu. Lezbična aktivistična skupina (LL) poskrbi za dvig ravni lezbičnega tiska, prvi bilten (Lezbozine) 

izide ţe kmalu po letu 1980, osrednji projekt postane revija Lesbo (Jalušič, 2002). Vpelje se lezbično teorijo 

oziroma lezbične študije (prelomnica je izid tematskega bloka namenjenega lezbičnim in gejevskim študijam 

v ČKZ-ju, Časopisu za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo), artikulirajo pa se tudi prve lezbične 

pravno formalne zahteve (Jalušič, 2002). 
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ne gre, namreč za samoumevnost oziroma razsvetljensko ozaveščenost večine, torej za 

»ponotranjenje« neke politične korektnosti.  

Lezbična literarna produkcija ţe kar nekaj časa, seveda s skromno udeleţbo, sodi v 

literarne kanone tudi v Slovenskem prostoru (ibid.). Vendar pa o institucionalizaciji 

lezbične knjiţevnosti lahko govorimo šele po začetkih afirmacije ţenske pisave, oziroma po 

tem, kar izgleda kot nekaj temu podobnega, ugotavlja Tratnikova (2004). Le-to 

reprezentirajo trije razpisi za ţensko zgodbo Urada za ţensko politiko v sodelovanju z 

druţinsko revijo Jana v drugi polovici devetdesetih, razpisi revije Naša ţena ter Delove 

priloge Ona (ibid.). To so bili, kot pravi Tratnikova, klici po uveljavljanju ţenskega 

avtorstva in poetike, a hkrati nujno, kljub univerzalizirajočim namenom, poglabljanje 

partikularnosti ţenskega avtorstva. »Skratka, ţenski spol kot najmanjši skupni imenovalec 

v takih primerih pišočim hkrati koristi in škodi, hkrati uveljavlja in razveljavlja« (ibid., str. 

10). 

Slovensko lezbično literaturo »še vedno sestavlja le nekaj močnejših imen, zanjo 

tudi velja, da je močno socialno-kritično obarvana« (Tratnik, 2006, str. 74). Spodaj 

navajam najvidnejše predstavnice slovenske lezbične literarne scene in njihova besedila, 

ločeno tudi strokovna in znanstvena dela oziroma premišljevanja (od njih tudi samo knjiţne 

izdaje). Navedba je kronološka. Začenjam z avtoricami starejše generacije oziroma 

najstarejšimi avtoricami, ki trenutno ustvarjajo slovensko lezbično literaturo (Nataša 

Velikonja, Suzana Tratnik in Nataša Sukič), razporejene so glede na leto objave prvenca. 

Sledijo jim avtorice srednje generacije, rojene po letu 1970 in pred letom 1980 (Kristina 

Hočevar, Urška Sterle, Iva Jevtič), na koncu navajam še najmlajši predstavnici (Vesno 

Lemaić in Petro Hrovatin), rojeni po letu 1980.
15

 

 Nataša Velikonja (pesnica):  

Abonma (1994; ŠKUC Lambda),  

Žeja (1999; ŠKUC Vizibilija),  

                                                 
15

 Nekatere avtorice se, poleg tega, da ustvarjajo lezbično literaturo, ukvarjajo tudi s publicistiko, 

prevajalstvom, esejistiko in znanostjo, večina njih je predanih aktivistk, delujejo torej na področjih, ki so z 

literaturo tematsko in problemsko povezana (gre predvsem za povezanost v smislu izpostavljanja druţbeno 

spolnih vprašanj, optik in kontekstov premišljevanja). 
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Plevel (2004; ŠKUC Vizibilija),  

Poljub ogledala (2007; ŠKUC Vizibilija). 

Dve zbirki esejev: Fragmenti svobode (2008) in Lezbični bar (2011). 

 

 Suzana Tratnik (prozaistka):  

Pod ničlo (1997; ŠKUC Lambda),  

Ime mi je Damjan (2001; ŠKUC Lambda),  

Na svojem dvorišču (2003; ŠKUC Lambda),  

Vzporednice (2005; ŠKUC Lambda),  

Tretji svet (2007; Cankarjeva zaloţba),  

Česa nisem nikoli razumela na vlaku (2008; Študentska zaloţba),  

Dva svetova (2009; ŠKUC Lambda),  

Lep dan še naprej – kratka radijska igra (2011; revija Literatura). 

Teoretski deli: L: Zbornik o lezbičnem gibanju na Slovenskem 1984-2995 (ur. 

skupaj z Natašo Sukič) ter Lezbična zgodba: literarna konstrukcija seksualnosti 

(2004). 

 

 Nataša Sukič (prozaistka):  

Desperadosi in nomadi (2005; ŠKUC Vizibilija),  

Otroci nočnih rož (2008; ŠKUC Vizibilija),  

Molji živijo v prahu (2010; ŠKUC Vizibilija),  

Slepi tir – kratka radijska igra (2011; revija Literatura). 

 

 Kristina Hočevar (pesnica):  

V pliš (2004; Cankarjeva zaloţba),  

Fizični rob (2007; Cankarjeva zaloţba),  

Repki (2008; Škuc Lambda),  

Nihaji (2009; Cankarjeva zaloţba).  
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 Iva Jevtič (pesnica):  

Težnost (2005; KUD Apokalipsa). 

Znanstvena monografija: Mistična podoba: miselna podoba v delu 

Julijane iz Norwicha (2009; KUD Apokalipsa). 

 

 Urška Sterle (prozaistka):   

Vrsta za kosilo (2006; ŠKUC Vizibilija),  

Večno vojno stanje (2010; ŠKUC Vizibilija). 

 

 Vesna Lemaić (prozaistka):  

Popularne zgodbe (2008; Cankarjeva zaloţba),  

Odlagališče (2010; Cankarjeva zaloţba). 

 

 Petra Hrovatin (pesnica):  

Mednožje misli (2010; ŠKUC Vizibilija).  

 

2.4 Kanonizacija lezbičnih pisav 

 

 Kot prve so na potlačitev ţenskega pisanja
16

 ter na nepravičnost pri dodeljevanju 

mest ţenskim pisateljicam v zgodovini zapisane besede opozorile feministke. Razkrile so 

maskulino naravo jezika kot takega in posledično vlogo, ki jo ima literatura v kulturni 

konstrukciji, oz. v simbolnem redu, in vzdrţevanju moške nadvlade (Beauvoir, 2000), ter 

izpostavile okoliščine v ţivljenju ţenske, ki onemogočajo ţenskam, da bi pisale (Woolf, 

1998).  

                                                 
16

 »Ţensko pisavo« oziroma »ţensko pisanje« razumemo v luči feminističnih raziskav in prijemov, nikakor ne 

v duhu trdovratnega poneumljanja in prikazovanja ţensk – samo kot odseva patriarhalnih (druţbenospolnih) 

ideologij. 
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Kot lahko beremo v delu Lesbian studies: setting an agenda (1995), avtorice 

Tamsin Wilton, se je v luči feminističnih literarnih študij kanon izkazal za laţno 

konstrukcijo odličnosti, kot evfemizem za vrednote belega moškega srednjega razreda. 

Razkritju parcialnosti kanona so sicer sledile postopne spremembe pri obravnavah ţenskih 

pisav. Kar pa ne pomeni, da se je posledično (logično) izboljšal poloţaj tudi za lezbične 

avtorice. Navkljub spremembam ostajajo lezbične perspektive in prijemi zelo redko 

vključeni v širše obravnave in postopke kanoniziranja literarnih pisav, knjiţevnosti nasploh 

– tudi s stališča feminističnega angaţmaja. Veliko lezbičnih avtoric je namreč ostalo 

zakopanih na poti s feminizmom podkrepljenega odkrivanja zgodovine ţenskega pisanja. 

Wiltonova meni, da se je tovrstno spregledanje znotraj feminizma zgodilo namerno, zaradi 

izpostavljanja nezaţelene problematike, vprašanj spola, spolnih označevalcev in 

seksualnosti, ki so ključnega pomena pri obravnavi lezbične pisave. Ob interakciji 

socialnega razreda in spola, ki ţenskam oteţuje udeleţbo v literarnem diskurzu, se za 

lezbijke kot dodatna obremenitev izkaţe še druţbena homofobija, oziroma njeno poseganje 

v njihova ţivljenja. Kombinacija vseh teh faktorjev (torej, pomanjkanje financ, 

diskriminacija na podlagi spola in spolne usmerjenosti ter onemogočanje objavljanja, saj 

zaloţniki – čeprav lahko tudi iz ekonomsko upravičljivih razlogov – zavračajo lezbične 

tekste kot neprimerne za širši krog bralstva) pomeni popoln uspeh strategije trajnega 

utišanja (ibid.).  

 Poleg konstantnega izključevanja se kot dodatno iztrebljanje kategorije seksualnosti 

izkaţe še zamolčevanje identitete pisateljic, ki v kanonu nastopajo, pravi Wiltonova. 

Opozori, da se zelo redko izpostavlja spolno identiteto, če pa se jo, je pomen le-te 

popolnoma izključen, oziroma predstavljen kot nepomemben indikator v povezavi z delom 

literatke. Na ta način se po njenem mnenju briše ena najpomembnejših intenc, specifična 

perspektiva homoerotične pisave. Wiltonova izpostavi primer angleške pisateljice Virginie 

Woolf. Pri literarno-kritični obravnavi njenega dela naj bi se vztrajno zanemarjali, 

posledično tudi brisali kazalci njene spolne identitete (ibid.). V slovenskem prostoru bi 

lahko primerljivo usodo, namreč pomanjkljivo obravnavo pisateljice in njenega dela, 

ponazorili s primeri Ljube Prenner in Alme Karlin. Dela obeh bi lahko interpretirali in 

strokovno obravnavali tudi kot lezbična, še posebej v povezavi oziroma navezavi na 

domneve o njuni heteroseksualni pisavi (Tratnik, 2004). Znamenja prisotnosti 
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homoseksualnosti so torej deleţna poskusov zatiranja, izbrisa, in kaţe, kot da jih je 

potrebno izključiti v čim večji meri; dopuščena so edinole v primerih stereotipnih obravnav 

(Wilton, 1995). Nianse, ki so ključni doprinos lezbične literature k pestrosti kanona, je 

potrebno zabrisati, saj rušijo njegovo homogenost, pa tudi njegovo lepo fasado, ki ne 

potrebuje popravkov. Takšno izločanje je po mnenju Wiltonove politično dejanje. Njegovo 

bistvo je, kot navaja Wiltonova, podpiranje akademskega diskurza ter njegovo povezovanje 

z ostalimi institucijami patriarhalne kulture, ki delujejo kot nadzorovalci 

seksualnosti/seksualnega, pa tudi na splošno, vsakega odstopanja, vsake subverzivne 

dejavnosti. Kot poudarja avtorica, krotkost ter uklanjanje literarnega diskurza kaţe na 

njegovo nepopolnost, klečeplazenje in servilnost, na njegovo podjetniško drţo (ibid.).  

 Wiltonova povleče rasno pogojeno paralelo (ki se nanaša na ZDA) in pravi, da so 

lezbične intelektualke, podobno kot intelektualci in intelektualke črne rase, ki so izpostavili 

absurdnost kontinuirane ignorance za vplive rasizma na literaturo in problematizirali 

konstruiranje evropocentričnega kanona, kritične do zanemarjanja vplivov heteroseksizma. 

Poudarjajo, da je za razvoj lezbičnih literarnih študij pomembno, morda celo odločilno 

vzpostavljanje opozicionalnega kanona, ob tem pa kritično prevrednotenje (ponovno 

ovrednotenje) pomena, ki ga homoseksualnost zavzema v sodobnem procesu kanoniziranja 

literature (torej  pomen, ki ga ima homoseksualnost v primeru avtorjev/avtoric, ki so ţe 

sprejeti kot vredni/e kanona), razloţi Wiltonova. Ugotavlja tudi, da se je ustanavljanje 

opozicionalnega kanona ţe izkazalo kot eden pomembnejših doseţkov feminizma, kar bi 

potencialno lahko pomenilo tudi dober korak v smeri razvoja lezbičnih (literarnih) študij. 

Ponovno pridobivanje lezbijk v literaturo (ali  njihovo odkrito označevanje kot lezbijk 

znotraj le-te), po mnenju avtorice, ustanavlja anti-homofobično intervencijo in prinaša 

subverzijo, alternativo uveljavljenim postopkom kanoniziranja. Dodaja še, da je to 

delovanje tesno povezano z delovanjem lezbijk na političnem področju in prispeva k 

sprejetju lezbične identitete kot enakopravnega dela heterogene celote, ki s svojo 

drugačnostjo lahko prispeva k bolj odprti in sprejemajoči druţbi. S svojo vidnostjo in 

predstavljanjem lezbične perspektive širše, namreč, preko meja lezbične skupnosti, lezbične 

avtorice ţelijo podirati tabuje (ibid.). Namen te geste  (tako bi tudi morala biti razumljena) 

je v končni fazi vzpostaviti druţbo, ki ne bi poznala homofobije – strahu pred 
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drugačnostjo/drugačnim, vendar tudi pred neznanim. Najbolj konkretno – pred 

homoseksualnostjo v vseh njenih pojavnih oblikah. 

 

2.5 Položaj in umeščenost lezbične literature v večinski literarni diskurz 

 

 »V ekonomiji lezbičnega obvladovanja lezbijke, aktivne v kulturi, športu, politiki, 

literaturi, znanosti, gledališču, filmu in vizualnih umetnostih, vztrajno izpuščajo iz 

povečanih slik reprezentacije. Medijski aparat ponavljanja in porazdelitve se ograjuje pred 

kroţenjem – in torej tudi pred ''obelodanjanjem'' ali povečavo – lezbičnih doseţkov v 

kateremkoli oziroma v vseh poljih človekovega dela« (Cottingham, 1997, str. 190).  

Če se osredotočimo na literarni diskurz, lahko pritrdimo mnenju Nataše Velikonja 

(2011), po katerem se v širši javnosti predstavljajo zgolj precej tipični primerki 

homokonzervatizma v literaturi. Priča smo torej selektivnemu pristopu, po katerem so v 

javnost pripuščena samo tista dela in tiste vsebine, ki pozicionirajo homoseksualnost kot 

ahistorično kategorijo, zanemarjajoč njen izvor in dinamiko v napetosti s heteronormnim 

druţbenim redom (ibid.). V njih je odsotna poglobljena tematizacija seksualnosti, kar je ena 

najpomembnejših poant in doprinosov lezbične in gejevske umetnosti, meni Nataša 

Velikonja. Avtorica zabeleţi primere konstantnega izključevanja lezbičnih prispevkov iz 

samih refleksij (v druţbeno kulturnem oziru) in sprenevedanja v primerih lezbične 

soudeleţbe.  

Kot navaja, je v brošuri »Republika Slovenija: 20 let samostojnosti«, ki sta jo v 

nakladi 30.000 izvodov izdala Sluţba za drţavne proslave pri Ministrstvu za kulturo in 

Urad vlade za komuniciranje, prisotno besedilo »Slovenija 1991-2011« Nataše Strlič, v 

katerem avtorica med drugim piše tudi o tem, kako so začela nastajati ekološka, mirovna, 

feministična in filozofska civilnodruţbena gibanja. Lezbičnega in gejevskega gibanja ne 

omeni, četudi je bilo to med vsemi drţavami nekdanjega »vzhodnega« (oz. 

komunističnega) bloka Evrope prvo in je predstavljalo močan del tedanjih novih druţbenih 

gibanj (ibid.). Torej tendenca je izredno sarkastičnega in morda celo homofobnega značaja. 
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Ali, kot se izrazi Velikonja: »potrjeno, z zgodovinskim pečatom in čezenj, z drţavnim 

podpisom: nismo del te drţave« (ibid., str. 330).  

Če povzamemo nadaljnje ugotovitve, ki govorijo v prid zanikanju lezbične 

eksistence na področju publicistike in literarnega ustvarjanja, lahko navedemo primere iz 

let 1997 in 2004/2005. Leta 1997, ko »so v Narodni in univerzitetni knjiţnici v Ljubljani 

priredili razstavo ''Ţensko časopisje na Slovenskem 1897-1997'', je povsem izpadla celotna 

zbirka lezbičnih revij. V ''Antologijah slovenskih pesnic'', ki ju je uredila Irena Novak-

Popov, profesorica na oddelku za slovenistiko na Filozofski Fakulteti, in ki sta izšli leta 

2004 oziroma 2005, je lezbična lirika povsem izpuščena« (ibid., str. 206).
17

 Naslednji 

primer je festival Mesto ţensk (leta 2006), na katerem »bi knjiţni sejem feminističnih in 

zgodovinskih knjig in zbornikov v slovenščini potekal povsem brez lezbičnega opusa, če se 

ne bi v ta reprezentacijski fiasko ţe v teku samega procesa umešali uredništvi obeh 

Škucevih homo zbirk Lambda in Vizibilija« (ibid., str. 206). V to »verigo namerno prezrtih 

prisotnosti« (kot to kritično vrednoti in svoje sodbe tudi argumentirano podpre Nataša 

Velikonja), čeprav na neki drugi ravni, sodi tudi recenzija proznega prvenca Nataše Sukič 

Desperadosi in nomadi, ki  izpade iz revije Bukla, saj naj je vsebinsko in prostorsko ne bi 

mogli uvrstiti vanjo.
18

 Po prejetju očitkov, posredovanih z uredništva ŠKUC Vizibilija,
19

 da 

gre v tem primeru za cenzuro, uredništvo revije Bukla odgovori, da pač delajo selekcijo 

knjig, ki so zanimive za širši krog bralstva – knjiga naj bi bila preveč hermetična oziroma 

zanimiva le za ozek krog bralstva (ibid.). Kronologijo izključevanja in uveljavljanja 

(prikrite) cenzure v primeru lezbištva opaţa tudi Tatjana Greif (2007), ki beleţi ilustrativne 

                                                 
17

 Antologija je sicer izšla v več zvezkih, vendar v prvih dveh od treh lezbična lirika ni prisotna oz. ni nobene 

omembe, ki bi jo vsaj beleţila kot literarnozgodovinski ali druţbeni pojav. 
18

 Poleg te recenzije iz revije izpade tudi delo pionirke lezbičnega aktivizma Sarah Schulman Zakaj nisem 

revolucionarka? ter študija Richarda Goldsteina Homo konzerve – obe deli sta klasiki ameriške gejevske in 

lezbične aktivistične refleksije (Velikonja, 2011). Po drugi strani (gre za očitno kontradiktorno ravnanje) pa se 

ţe v naslednji številki revije pojavi predstavitev knjige »Alana Hollinghursta ''Linija lepote'', [ki je po 

avtoričinem mnenju] precej tipičen primerek gejevskega konzervatizma v literaturi« (ibid., str. 207). 
19

 »Zbirka izdaja knjige z eksplicitno lezbično tematiko, s poudarkom na leposlovju, na znanstveno-

teoretičnih tekstih iz področja lezbičnih študij (literarna in filmska teorija, diskurzi in politike teles, teorija 

spola in seksualnosti, seksualne politike v arheoloških in zgodovinskih obdobjih, queer teorija ipd.) in na 

lezbičnih esejih, ki v obliki protikulturnih, revolucionarnih pamfletov zaostrujejo vprašanja razmerij med 

druţbeno večino in manjšino oziroma med vzvodi moči in popolno margino« (Sukič, 1999, str. 165). 
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primere odnosa neoliberalnih in socialdemokratskih
20

 politik do lezbištva. Iz navedb lahko 

razberemo strateško postavljene namere in izvajanje le-teh, kar kaţe na prizadevanje v 

smeri utišanja nezaţelenih glasov. Tako naj bi se po mnenju Greifove na primer 

»zategovalo pasove« in v skrajnih primerih tudi ukinjalo podpore neprofitno delujočim 

projektom, poskus razoroţitve pa predstavljajo tudi odvzemanja pravic v prostorskem 

smislu.
21

 Popolne neprofesionalnosti pa je deleţen tudi univerzitetni diskurz, v katerem 

lezbične študije potekajo brez lezbijk (ibid.).  

Opozorilo, ki prihaja z »nasprotnega« brega (torej lezbičnega), je, da bodo ob takšni 

selekciji »v druţbenem, kulturnem, literarnem horizontu vse bolj zaostajala vprašanja, ki se 

spuščajo v analizo seksualnih in spolnih politik, v ospredje pa bodo vstopali diskurzi 

niveliranja homoseksualnega ţivljenja s standardi srednjega sloja, samoumevnostjo 

monogamije, jedrno organizacijo zasebnosti, umikom konstelacij zasebnega ţivljenja iz 

javnih platform, to je iz polja kritike, diskusije, polemike, skratka, integracija bo 

prevladovala nad refleksijo« (Velikonja, 2011, str. 208). Odgovor na tovrstne primere 

»radikalne izključenosti« (napade prikrite homofobije: selekcioniranje homoseksualnih 

vsebin, ki naj bi se lahko pojavile v javnosti, in poseganje v interpretacije 

homoseksualnosti) pa je, kot to stanje označi Nataša Velikonja, globok klozet večine homo 

populacije ter oklevanje in oklepanje samih lezbijk v zvezi s stereotipi o lezbištvu »kot 

izključno seksualni, ne pa tudi socialni in kulturni aspiraciji« (ibid., str. 17). 

 Kritika lezbične literature, naslovljena s pozicije literarnega kanona, sporoča, da naj 

bi lezbična pisava predstavljala neki omejen svet, pogosto predstavljen skozi očala 

ideologije (Tratnik, 2004). To naj bi bil po mnenju Tratnikove hkrati tudi razlog, ki lezbični 

literaturi zapira poti do konstruktivnega sodelovanja pri njegovi izgradnji. Lezbični 

literaturi se, kot pravi avtorica, večkrat očita, da vidi samo posebne odtenke, posamezne 

dele, je pa slepa za celoto. Prav iz tega razloga je poloţaj, v katerem se znajde, podoben 

tistemu, v katerem pristane tudi ţenska literatura, meni Tratnikova. Tudi o njej se pogosto 

razmišlja »kot o zaprti hiši brez vrat, v katero nič ne prodre in iz katere nič ne pride 

                                                 
20

 Te naj bi ţe po definiciji bile »naklonjene ali zelo naklonjene javnemu zagovoru enakopravnosti, 

človekovih pravic in enakih moţnosti, brezkompromisni zaščitni drţi do manjšin, marginaliziranih, 

stigmatiziranih ali kako drugače prikrajšanih druţbenih skupin« (Greif, 2007, str. 21). 
21

 Edini javno dostopni lezbični klub v Sloveniji tako deluje v ilegali (Velikonja, 2011), namreč – na 

Metelkovi. 
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(oziroma ne more prodreti)« (ibid., str. 14). Kot taka, po mnenju oponentov lezbične 

pisave, seveda ne more pretendirati na celoto, na tako imenovano univerzalno literaturo 

(ibid.). Tratnikova pravi, da je posebnost v tem primeru izenačena z zaprtostjo in 

omejenostjo ter dodaja, da floskula o nekakšni (le steţka določljivi) celovitosti seveda »ni 

nič drugega kot oblika zelo kultivirane cenzure« (ibid. str. 14). Poloţaj večinske literature 

je tako po mnenju Suzane Tratnik naturaliziran. Zaradi tega se tudi zdi, da je edino kvaliteta 

tisto edino »naddoločujoče« merilo literarne vrednosti del. To pač ne more biti 

»kakršnakoli ideološkost, ki se kaţe kot bolj očitna v primerih manjšinskih, izključenih 

literatur« (ibid., str. 16). Prav ideološkost pa je po besedah Tratnikove pogosto intrinzičen 

in transparenten predmet literarnovednih razprav  v zvezi z lezbično literaturo (ibid.). 

Drugi razlog, pogojen z zgornjim, pa je v sluţbi kapitala in razkriva njegovo, za 

literaturo in umetnost nasploh kontradiktorno delovanje. Lezbična literatura naj bi bila 

nekomercialna ţe zaradi tega, ker naj bi naslavljala zelo ozek krog bralcev, po drugi strani 

pa ji trg takoj postane bolj naklonjen, če postane razvpita (ibid.). Lezbične literature v 

primerih, ko ta ne predstavlja »lezbičnega šika«, kot to poimenuje Laura Cottingham 

(1997), revije ne recenzirajo prav pogosto (kar je mogoče ugotoviti ţe z beţnim 

pregledom), zaloţbe je ne objavljajo oziroma mogoče raje usmerjajo svojo pozornost v 

iskanje argumentov, ki naj bi podprli zavrnitev homo literature. Nataša Velikonja s svojega 

dokaj radikalnega stališča pojasni, da smo v mainstream literarni produkciji priča zgodbam 

o homoseksualnosti brez homoseksualcev, v honorirane časopise pa naj bi o 

homoseksualnosti pisale »od katoliškega boga navdihnjene strejt profesorice in 

integracionistični homoseksualci« (Velikonja, 2011, str. 250). Perspektiva za kritično 

mišljenje in upiranje prevladujočemu toku je po mnenju Nataše Velikonja torej 

nehonorirano pisanje del in refleksij. Vendar pa je ob tem potrebno omeniti, da so se, 

predvsem na področju literature in literarne kritike, dogajali in se še vedno dogajajo 

pozitivni premiki. Čeprav prispevki lezbičnih literatk niso izredno številni, se zdi da, svoje 

mesto v literarnih in literarno kritičnih revijah dobivajo vedno pogosteje. Na podlagi 

neformalnih opaţanj, ki bi za potrditev sicer zahtevala preveritev, lahko govorimo tudi o 

vse večji prisotnosti teţnje po korektnem vključevanju in obravnavi (seveda v skladu z 

obsegom lezbične literarne produkcije nasproti nelezbični – heteroseksualni literarni 
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produkciji) predvsem s strani revij, ki delujejo zunaj glavnega mnenjskega toka (na primer 

revije Apokalipsa in Sodobnost), v dokaj drugačnih konstelacijah tudi revija Literatura.   
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3 LEZBIČNA INFRASTRUKTURA V SLOVENIJI 

 

  Z nastankom ţenskih gibanj se pokaţejo tudi problemi s prostori za delovanje 

ţenskih skupin. Ker prostori drugačnosti niso bili zaţeljeni, potreba po socializacijskem 

prostoru pa velika, se boj za le-te prevesi v politično zahtevo in izkušnjo (čeprav v prvem 

planu ni šlo za politično delovanje) (Jalušič, 2002). Po besedah Jalušičeve se kot razrešitev 

prostorske problematike izkaţe zasedba Metelkove »osvobojenega ozemlja«, kjer se 

naselijo nove, pa tudi stare ţenske skupine. Tja segajo tudi korenine prvega izključno 

lezbičnega kluba v Sloveniji (Kluba Monokel),
22

 ki mu je Študentski kulturni center – 

ŠKUC v sredini osemdesetih let ponudil prostorsko okrilje (ibid.). Pod njegovim krovom 

delujeta tudi Lezbična (LGBT
23

) knjiţnica
24

 in arhiv, ki sta svoja vrata za javnost odprla 1. 

maja leta 2001 (Greif, 2007). Kot lahko beremo pri Greifovi je 

»/r/azlog za ustanovitev in njen osnovni namen […] zadovoljitev interesov in povpraševanja 

po informacijah in literaturi s področja spolne in seksualne identitete, študij spolov in seksualnosti, 

človekovih pravic, kulture, umetnosti in socializacije gejev in lezbijk kot statusne skupine, ki 

izkazuje stalni interes in potrebo po informacijah in literaturi s področja spolne in seksualne 

identitete, človekovih pravic in kulture, vezane na istospolno identiteto, ter drugi literaturi, ki zadeva 

homoseksualnost, a se pri institucijah večinske kulture, šolskega sistema ter sistema vzgoje in 

izobraţevanja tega interesa ne da izpolnjevati. Gre za vsebinsko področje, ki je v okviru javnih, 

splošno izobraţevalnih, šolskih in univerzitetnih ter drugih knjiţnic bodisi akutno zapostavljeno 

bodisi zelo stihijsko« (ibid., str. 27).  

 Lezbična skupnost deluje kot paralelni svet (geto), ki se izkaţe kot najboljša moţna 

izbira, kajti, kot razloţi Tratnikova (1997), geto nudi obrambo pred cenzuriranjem in 

sprenevedanjem v zvezi z njenim obstojem. Tratnikova pravi, da na sceno, »drugi dom«, 
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 »Klub na okrog petdesetih kvadratnih metrih v obliki druţabnih, kulturnih, glasbenih, gledaliških, 

galerijskih in debatnih dogodkov realizira iluzije o preţivetju klubskih noči ne glede na spolno in drugačno 

usmeritev« (Greif, 2007, str. 24). Leta 2006 ga je onesposobil novi Zakon o društvih. Od takrat naprej Klub 

Monokel deluje v ilegali (Velikonja, 2011). V tej zakonski uredbi Nataša Velikonja vidi tri ţelje 

»neoliberalnega in neokonservativnega programa aktualne oblasti«. Prvič: šlo naj bi, po besedah avtorice, za 

zaščito zasebnega, komercialnega, podjetniškega, gostinskega sektorja (vlada naj bi v malih nepridobitnih, 

društvenih, subkulturnih klubih videla nelojalno konkurenco kapitalskemu bogatenju). Drugič, trdi Velikonja, 

naj bi bila po sredi razveljavitev nevladnega sektorja. In tretjič: s tem dejanjem je vlada »preprečila 

zdruţevanje interesnih skupin in mreţ, morebitnih okroţij politične, ekonomske, socialne in kulturne 

avtonomije ali celo nekonformnosti in upora« (ibid., str. 227, 228).  
23

 Tudi LGBT, saj so v sklopu lezbične knjiţnice prisotne tudi gejevske, biseksualne in transseksualne 

vsebine.  
24

 Leta 2010 ji Mestna občina Ljubljana »z birokratsko finto« ukine podporo, saj naj ne bi izpolnjevala 

pogojev za (so)financiranje; s preko 1500 knjigami in z več kot 1000 filmi, dokumentarnimi posnetki, 

revijalnimi in časopisnimi naslovi ter okrog 450 članicami kot ena od dveh preostalih tovrstnih knjiţnic v vsej 

Evropi (Velikonja, 2011). 
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zahajajo preteţno mlajše generacije. Ker ni dana na isti način kot heteroseksualni 

populaciji, in torej nima podpore širše skupnosti (prej je deleţna nasprotovanj), jo je treba 

nenehno izpopolnjevati, se zanjo boriti ter jo negovati in širiti (ibid.). Skozi čas se je za 

enega najstabilnejših središč lezbične upornosti in odpornosti pred »heteronormativnim 

mletjem« izkazal »lezbični bar« – specifična institucija, ki je v 20. stoletju postala 

definitivna orientacijska točka lezbištva (Velikonja, 2011). Nataša Velikonja pravi, da je 

lezbični bar »platforma oblikovanja in ohranjanja modernih lezbičnih kultur, identitet, 

ţivljenjskih stilov, politik, diskurzov telesnosti, seksualnosti, spolov, erotike, oblik druţenja 

in komunikacije« (ibid., str. 229), je pa tudi točka varovanja in zaščite pred homofobnimi 

udari. »Njegov pomen za samo preţivetje lezbijk, pa tudi za suveren razvoj lezbičnih kultur 

je torej izjemen« (ibid., str. 229). Primer tovrstne druţabne točke predvsem lezbične scene 

pri nas predstavlja Café Open v Ljubljani.                      

V javnih medijih je omenjanje obstoja lezbičnih scen izredno redko. Nataša 

Velikonja (2011) meni, da to lezbijke z ţe nasploh šibkejšo subkulturno vidnostjo (ki je 

posledica kasnejšega izgrajevanja transparentne lezbične druţabnosti, kot v primeru 

gejevske subkulture) še dodatno potiska v ozadje. Tudi drţava, predvsem pri sooblikovanju 

javnega mnenja, ne deluje zadostno pri izgrajevanju varnega druţabnega okolja za lezbijke: 

»/R/azkorak med formalno postavitvijo homoseksualnosti in njenim realnim statusom v 

druţbi je velikanski in pravzaprav onemogoča netvegan lezbični in gejevski ţivljenjski stil« 

(ibid., str. 30). Posledice in hkrati stalnice so različne afere, povezane z odtegovanjem 

sredstev za delovanje (organizirana dejavnost lezbijk je povsem nepridobitne narave in zato 

odvisna od finančne podpore drţave),
25

 diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti v 

primerih javnega udejstvovanja lezbijk in gejev
26

 ter homofobni napadi na prostore javnega 

druţenja (ibid.).
27

 

                                                 
25

 Tako na primer Ministrstvo za kulturo leta 2003 z izrazito homofobičnimi oziroma neutemeljenimi in 

krivičnimi očitki ukine subvencijo reviji Lesbo (Greif, 2007).  
26

 Ta se poleg nasilja na ulici kaţe tudi kot prepoved vstopa homo populacije v javne lokale, z besedami: 

»Navadite se ţe, da to ni lokal za take!« (Lobnik, 2002). 
27

 Na primer vsakoletni napadi, ki potekajo ob dnevu parade ponosa, na Cafe Open (Velikonja, 2011). Eden 

izmed tovrstnih napadov, ki se je zgodil med literarnim branjem, vključno z odmevi v t. i. večinski populaciji 

ter izjavami podpore s strani številnih kolegov, celo institucij, je dokumentiran v reviji Apokalipsa (Gender), 

v rubriki Dosjeji (ur. Suzana Tratnik). 
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Nataša Velikonja (2011) je mnenja, da je za lezbično infrastrukturo pomenljivega 

značaja dejstvo, da se jo kot prostor nekonformnih seksualnih, socialnih in kulturnih praks 

odlaga na nevitalne druţbene robove. Zanjo naj bi bila značilna formaliziranost, v 

kulturnem in prostorskem smislu, in tudi »globok klozet« večine lezbijk in gejev, ki nanjo 

zahajajo (ibid.). Vendar pa lahko tej trditvi vsaj na eni točki tudi oporekamo. Kadar 

govorimo o druţbenih robovih, se moramo zavedati dejstva, da so le-ti velikokrat lahko 

vitalnejši od najbolj središčnih pozicij in je njihova marginalnost lahko le navidezna, 

čeprav »uradno potrjena«. Res pa je, da v patriarhalni druţbi po inerciji še vedno deluje 

polarizirana hierahizirana shema: center nasproti margini oz. periferiji, tej shemi odgovarja 

tudi dodeljevanje simbolnega – in dejanskega – kapitala znotraj prevladujoče paradigme 

(na primer zanimanje medijev in usmerjanje javnega mnenja, vodenje finančnih politik in 

distribucija javnega denarja, odpiranje ali zapiranje novih obzorij skupaj z njihovo podporo 

...). 
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4 LEZBIČNA TEORIJA 

 

Jiwan Kumar Rai (2011) nastanek lezbične teorije v grobem datira v drugo polovico 

20. stoletja. To so, kot pojasni, leta raznih gibanj za osvoboditev, med njimi ţenskega 

(feminističnega) gibanja, znotraj katerega se vzpostavi tudi lezbično gibanje in lezbična 

teorija. Po avtorjevem mnenju bistvo lezbične teorije temelji na osnovnih načelih 

feminizma, ta so: pridobiti socialno, politično, pravno in ekonomsko enakopravni poloţaj 

oziroma izenačitev ţenskega poloţaja z moškim. Vendar le-ta v nadaljevanju začne 

poudarjati oziroma izpostavljati predvsem problematiko druţbeno spolne diference, še bolj 

zavzeto pa seksualno diferenco, razloţi avtor. Dodaja še, da začne dekonstruirati tudi 

ključne binarne opozicije zahodne kulture, kot je na primer tudi 

heteroseksualno/homoseksualno, po katerih je spekter različnih seksualnih poţelenj 

prisiljen oziroma vpet v zgolj dve kategoriji. Prvi kategoriji je dodeljen privilegiran status, 

moč in centralna pozicija, druga je omalovaţevana, podrejena in marginalizirana (ibid.).  

Kumar Rai beleţi začetke razvoja lezbične literarne teorije. Prve razprave na to 

temo naj bi se, po njegovi evidenci, začele v ZDA, ţe v 60. in 70. letih 20. stoletja (ibid.). 

Prav tam so lezbične študije ob koncu oziroma do konca osemdesetih let tudi ţe dokončno 

vzpostavljene in institucionalizirane (Kuhar, 2009). V Sloveniji so lezbične študije začele 

nastajati s krajšim časovnim zamikom. Roman Kuhar pojasni, da tako kot v zahodni 

Evropi, njeni začetki koreninijo v lezbičnem in gejevskem gibanju ter se prepletajo s 

premislekom o vsebinah politik, ki jim je gibanje sledilo, in sicer v začetku 80. let. Kuhar 

po vzoru Kena Plummerja (1992) razvoj in nastanek lezbičnih in gejevskih študij tudi v 

Sloveniji razdeli v dva tako imenovana »vala«. Kadar govori o »prvem valu« lezbičnih in 

gejevskih študij na Slovenskem, s tem misli na obdobje pred letom 1980. »Drugi val« pa 

naj bi se, po besedah Romana Kuharja, začel po letu osemdeset »in je tesno povezan z 

nastankom organiziranega lezbičnega in gejevskega gibanja leta 1984« (ibid., str. 32). 

Natančen datum začetka »prvega vala« v Sloveniji obeleţi izid prve (Vindexove) knjige o 

homoseksualnosti leta 1926, trajal pa naj bi tja do konca 80. let 20. stoletja, meni Kuhar. 

Zaznamujejo ga »redke, a skorajda samo psihološke, kriminološko in psihiatrično obarvane 

razprave o homoseksualnosti, ki zadnjo [homoseksualnost] obravnavajo v kontekstu 
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bolezenskega ali vsaj nezaţelenega in v primerjavi s heteroseksualnostjo inferiornega 

stanja« (ibid., str. 30). Po navedbi Kuharja v tako imenovanem »drugem valu« začnejo 

nastajati dela, v katerih geji in lezbijke sami ubesedujejo svoj poloţaj in svoje izkušnje. To 

obdobje se v Sloveniji, kot ţe rečeno, prične leta 1984. Kuhar trdi, da je prav festival 

Magnus tega leta »z naslovom Homoseksualnost in kultura, danes znan kot gejevski in 

lezbični filmski festival […] z vsemi spremljajočimi dejavnostmi […] postavil temelje 

poznejšemu razvoju gejevskih in lezbičnih študij v Sloveniji« (ibid., str. 33).  

 V Sloveniji so (prav tako kot na Zahodu) »prve teoretske razprave, ki jih lahko 

interpretiramo kot konstitutivne za gejevske in lezbične študije […], objavljene v 

gejevskem in lezbičnem tisku in nekaterih revijah – predvsem v Problemih, Tribuni, 

Teleksu in Mladini – ki niso bile specializirano gejevske in lezbične, pač pa so konec 

osemdesetih v posebnih gejevskih in lezbičnih prilogah objavljale različne teoretsko in 

aktivistično obarvane članke o homoseksualnosti« (ibid., str. 34). Za prelomnico in hkrati 

končno rojstvo lezbičnih in gejevskih študij v Sloveniji po danes ţe splošno uveljavljenem 

mnenju velja obdobje sredi devetdesetih let. V tem času se pojavita na novo ustanovljeni 

lezbični in gejevski reviji Revolver in Lesbo, ki poskrbita za objavljanje teoretskih 

gejevskih in lezbičnih razprav in objavo izvirnih avtorskih in prevodnih člankov. S 

slednjimi predvsem revija Lesbo poskrbi in hkrati spodbudi sistematični razvoj lezbičnih in 

gejevskih študij (ibid.). Vendar, kar je vsaj enako pomembno, »gejevske in lezbične 

razprave začno objavljati tudi strokovne druţboslovne in humanistične revije« (ibid., str. 

35). Takrat izide tudi prva, ţe omenjena tematska številka Časopisa za kritiko znanosti, 

domišljijo in novo antropologijo, posvečena gejevskim in lezbičnim študijam, ter prvo 

izvirno avtorsko delo s področja teh študij L: Zbornik o lezbičnem gibanju na Slovenskem 

1984-2995.  

Z namenom objavljanja literarnih in teoretskih, avtorskih in prevodnih del s 

področja homoseksualnosti in queerovstva
28

 sta bili ustanovljeni tudi zbirki ŠKUC 

Lambda, leta 1990 (Zbirka Lambda izdaja knjige tako z lezbično kot gejevsko tematiko), in 

                                                 
28

 “Queer” izvorno pomeni slabšalen izraz za homoseksualce (»čuden«), dandanes pa označuje spekter 

najrazličnejših spolnih identitet, spolnih vedenj in izrazov spola, ki ne vsebuje heteronormativnosti in spolne 

binarnosti (LGBTQ slovar). 
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Vizibilija, leta 1998 (specializirana izključno za objavljanje knjig z izrecno lezbično 

tematiko). V prevodih so v omenjenih zbirkah do sedaj izšla temeljna dela s področja 

lezbične, gejevske in queer teorije. Dela pomembna predvsem za razvoj lezbične teorije so: 

Zgodovina Seksualnosti Michela Foucaulta, Težave s spolom: feminizem in subverzija 

identitete Judith Butler, O lažeh, skrivnostih in molku Adrienne Rich, Eseji Monique 

Wittig, Film in vidno Terese de Lauretis, Več kot ljubezen moških Lillian Faderman, Ženske 

z levega brega Shari Benstok, Usnjeni škornji, zlati čeveljci Elizabeth Lapovsky Kennedy 

in Madelin D. Davis, Zakaj nisem revolucionarka Sarah Schulman ter tudi deli Johna 

Boswella Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost in Richarda Godsteina Homo 

konzerve. Poleg prevodnih del sta zbirki ŠKUC Lambda in Vizibilija izdali tudi dela s 

področja lezbične in gejevske teorije slovenskih teoretičark in teoretikov: Tok/protitok 

Marte Pirnar, Lezbična zgodba – literarna konstrukcija homoseksualnosti Suzane Tratnik, 

Mi, drugi – oblikovanje in razkritje homoseksualne identitete Romana Kuharja, Modra 

svetloba Braneta Mozetiča, Arheologija in spol Tatjane Greif, Lezbični bar in Fragmenti 

svobode Nataše Velikonja. Poleg ŠKUC Vizibilije in Lambde dela s homoseksualno 

tematiko na Slovenskem izdajata še zaloţba Krtina (pred preimenovanjem Zaloţba KRT) 

ter Cankarjeva zaloţba, v posameznih primerkih jih pa najdemo tudi pri drugih zaloţbah 

(Studia Humanitatis, Zaloţba /cf*, KUD Apokalipsa, ZRC SAZU itn.). 

 Kumar Rai (2011) meni, da lahko lezbično teorijo v celoti nedvomno razumemo 

zgolj v navezavi in povezavi s feminizmom, saj v svojem bistvu izvira iz njega. Pravi, da 

tudi danes lezbična teorija deluje na polju ţenskih študij, vendar ločeno od feminizma, ki si 

zastavlja zgolj vprašanja povezana z druţbeno spolno neenakostjo ter zanemarja oziroma v 

manjši meri obravnava vidike spola in seksualnosti. Lezbična teorija sicer prav tako kot 

feminizem vztraja pri vprašanjih druţbeno spolne enakosti oziroma neenakosti, fokusira pa 

se tudi na dejstvo, da obstajajo raznolike vrste seksualnosti, in prav to različnost poudarja, 

saj meni, da je le-ta osnovna pri vprašanju posameznikove identitete (ibid.). Po mnenju 

Kumar Raia je prav dekonstrukcija ključna metoda lezbične teorije. Z njeno pomočjo 

slednja uspešno spodkopava patriarhalni konstrukt – dihotomijo 

heteroseksualno/homoseksualno – ter uveljavlja koncept seksualnosti kot nekaj ne 

samoumevno naravnega in nespremenljivega, ampak raje kot konstrukcijo z moţnostjo 

spreminjanja. Avtor je mnenja, da je lezbičnost bolj oblika seksualne prakse kot oblika 
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ţenske »dolţnosti« po upiranju patriarhalni ureditvi. Lezbištvo naj bi tako predvsem 

predstavljalo posebno obliko seksualnosti, s pomočjo katere se odpirajo moţnosti za 

ponoven premislek in ponovno analizo omejeno zastavljenih seksualnih kategorij 

heteroseksualno/homoseksualno (ibid.). S tem, da postavlja pod vprašaj patriarhat in 

heteroseksualnost (t. j. njegov produkt) kot neločljivo povezani enoti oziroma kot politično 

institucijo, ki ţenskam dodeljuje podrejeni poloţaj, naj bi lezbična teorija teţila k temu, da 

postane popolna oblika feminističnega upiranja in hkrati zavračanja heteroseksualnosti, ki ji 

pripada središčna pozicija (ibid.). 

 Caroline Gonda (1998) izpostavi tri osrednje točke zanimanja lezbične teorije. Te so 

po njenem mnenju identiteta, seksualnost in skupnost. Ker se v svojih obravnavah posveča 

razmeroma širokemu polju, lezbična teorija v svojih raziskavah zdruţuje različne vrste 

disciplin, od antropologije, etnologije, zgodovine, filozofije, politike, psihologije in 

sociologije do literarne teorije, teorije filma ter kulturnih študij (ibid.).  

 Kate King (1994) lezbištvo pojmuje kot konstrukcijo, ki se neprestano spreminja. 

Tako kot je to ţe utečena praksa v feminizmu oziroma feminizmih, naj bi tudi lezbištvo 

teţilo k pluralnosti. Potemtakem naj bi obstajalo več vrst lezbištev, tako kot obstaja več vrst 

lezbijk (King 1994, povzeto po Rudy 2001). Vendar pa, kot opozarja Cheshire Calhoun 

(1994) lezbištvu (če bo nadaljevalo z delovanjem po vzoru feministične teorije) grozi zdrs v 

feminizem. Lezbična vprašanja naj bi namreč bila in tudi ostajala vidna zgolj skozi 

feministično lečo (na ta način pa postanejo zgolj poseben razred feminističnih – lezbično 

feminističnih vprašanj), pravi avtorica. Meni tudi, da sta lezbična teorija in feministična 

teorija na točki, ko postajata eno, tisto »eno« pa naj bi bila prav feministična teorija. 

Izpostavi tudi dejstvo, po katerem naj ne bi obstajala specifična lezbična povezava oziroma 

izkušnja s heteroseksualnostjo, ki ne bi bila hkrati tudi izkušnja heteroseksualne ţenske, 

kajti heteroseksualnost je prav tako prisilna za heteroseksualno ţensko kot za lezbijko. 

Prisilna heteroseksualnost, kot jo razume Adrienne Rich (2000), naj bi bila tako po mnenju 

Calhounove enaka za obe skupini ţensk. V prid tovrstnemu pojmovanju, Calhounova 

izpostavi dejstvo, da so se lezbijke morale uveljaviti znotraj gejevskega gibanja. Znotraj 

njega so se morale bojevati z dvojnim zatiranjem (zatiranjem na podlagi spolne 

usmerjenosti – kot homoseksualke, in druţbeno spolnim zatiranjem – kot ţenske), torej z 
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izvorno prisotnostjo patriarhalnega diskurza v gejevskem gibanju. Kar pa pomeni, kot 

poudarja Calhounova, da so se lezbijke morale fokusirati na izkušnjo lezbijke v patriarhalni 

kulturi, ne pa na izkušnjo deviantke v heteroseksistični kulturi. Po njenem mnenju naj bi 

lezbijke, zato ker ljubijo ţenske in zavračajo ţivljenje z moškimi in namenjanje pozornosti 

in energije le-tem, predstavljale le paradigmo feminizma. Opozorilo, ki ga avtorica lezbični 

teoriji nameni, je sledeče: če ţeli delovati samostojno in ne zgolj kot feministična teorija 

prilagojena lezbijkam, mora začeti izpostavljati dejstva, ki za lezbično identiteto ne veljajo 

samoumevno. Potrebno pa je tudi, da lezbična teorija ločuje seksualne politike (povezane s 

seksualno orientacijo) od politik spola (povezanih z druţbenim spolom, rasnim, socialnim 

in ekonomskim razredom), saj te ne nastopajo v paru, kot to velja za heteroseksualne 

ţenske (ibid.). 

Bolj splošnim vidikom homoseksualne teorije se v slovenskem prostoru posveča 

Roman Kuhar (2009). V precep vzame predvsem sociološke, socialnopsihološke, 

pedagoške, antropološke in politološke analitične razprave o homoseksualnosti in v okviru 

le-teh tudi izpelje svojo analizo. Konkretno literarno znanstvenemu vidiku v okviru 

druţbeno spolnih in seksualnih identitet pa se posveti Andrej Zavrl (2007). Ugotavlja, da je 

tudi literarna veda »tako kot mnoge druge humanistične in druţboslovne vede opazen del 

svoje pozornosti zadnjih desetletij posvetila (literarni konstrukciji) seksualnosti« (ibid., str. 

97).  

 

4.1  Lezbična literarna veda 

 

Po navedbi Kumarja Raia (2011) se lezbična literarna teorija, kot ločeno polje 

literarne teorije, začne uveljavljati od leta 1990 naprej. Njen glavni cilj je izpostaviti 

seksualno orientacijo kot bistveno kategorijo zgodovinskih obravnav literature in s tem 

povezanih posledic za razumevanje same literature (ibid.). Če se obrnemo k misli Andreja 

Zavrla (2007), se uveljavi kot ena izmed treh usmeritev (poleg gejevske literarne vede in 

queer teorije), ki znotraj literarne vede tematizirajo seksualnost. Prav zaradi tega se ji 

mnogokrat očita, da v središču zanimanja prevladuje spol pred literaturo samo, v smislu, da 
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literatura v okviru lezbične literarne vede ni »vedno predmet proučevanja sama zase, 

ampak skoraj zmeraj znotraj širših kontekstov zgodovine/konstrukcije/reprezentacije/teorije 

seksualnosti« (ibid., str. 99). Dodaten očitek, zaradi katerega naj teorijam seksualnosti v 

literarni vedi ne bi pripadal literarnovedni status v pravem pomenu besede, pa je, da so v 

preveliki meri vpete v emancipatorne diskurze in posledično delujejo politično oziroma 

ideološko (ibid.). Naj na tem mestu navedemo, da so vsakršna tovrstna posploševanja lahko 

kontraproduktivna, saj se kot ključna izkaţe šele izpeljava določene problematike v danem 

(konkretnem) delu. Ne moremo namreč govoriti o tem, da ne obstaja tema ali področje 

človekovega ţivljenja, ki ne bi (apriori) sodilo v literaturo, oziroma ki ga ne bi mogli 

nameniti (uspešni ali neuspešni) literarni predelavi. 

Zavrl (2007) navaja, da so lezbične literarne študije sprva delovale znotraj 

feminizma, čeprav so na feminizem, a tudi konkretno na vodilne feministke Elaine 

Showalter, Sandro M. Gilbert in Susan Gubar s strani lezbijk letele ostre kritike. Razloţi, 

da je lezbijke zmotila prisotnost heteroseksizma v feministični literarni teoriji, po katerem 

privilegiran status zaseda heteroseksualno čustveno izraţanje. V zadnjem času lezbične 

študije delujejo relativno samostojno (ibid.), še vedno pa se o njih najpogosteje govori v 

povezavi z gejevskimi literarnimi študijami. 

Glavna naloga lezbične literarne vede je vzpostaviti kanon lezbičnih pisateljic, to pa 

kot jasno prepoznavno literarno tradicijo, ki izhaja »iz bolj ali manj trdnih seksualnih 

identitet« (ibid., str. 104). Tako se »/o/pazen del gejevske/lezbične literarne vede […] 

posveča odkrivanju (in razkrivanju) istospolnosti v knjiţevnih besedilih, kar je botrovalo 

[nastanku] zdaj ţe povsem nepregledni mnoţici antologij in razprav o gejevski/lezbični 

knjiţevnosti« (ibid., str. 98). Zavrl meni, da »/t/akšni seznami tako na osebni kot 

skupinski/subkulturni ravni sluţijo kot pomoč pri samoidentifikaciji in ustvarjanju 

zgodovinske kontinuitete druţbeni skupini, ki si s sklicevanjem na preteklost oblikuje svojo 

tradicijo« (ibid., str. 98).  

Bistveno pozicijo gejevskih in lezbičnih literarnih študij izpostavi Peter Barry 

(1995), ki zapiše, da:  

»/g/ejevska/lezbična literarna veda, izhajajoč iz bolj ali manj trdnih seksualnih identitet, 

vzpostavlja kanon gejevskih/lezbičnih pisateljev/ic kot jasno razpoznavno literarno 
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tradicijo; prepoznava gejevske/lezbične epizode/osebe v (še posebej kanonskih) literarnih 

delih in jih kot gejevske/lezbične tudi obravnava; gejevsko/lezbično samoidentifikacijo 

razume kot akt zavednega upora vzpostavljenim normam, kot prekoračitev začrtanih meja 

kategorij; razkriva homofobične literature in literarne vede; v ospredje postavlja 

gejevske/lezbične aspekte literarnih besedil, ki so bili doslej nedorečeni (npr. izrazita 

homoerotičnost poezije prve svetovne vojne) ter prezrte zvrsti (npr. dnevnike, pisma), ki so 

bistveno vplivale na ideale moškosti in ţenskosti« (Barry 1995, citirano po Zavrl, 2007, str. 

104). 
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5 QUEER TEORIJA 

 

Gejevski in lezbični »konservativn[i] ţelj[i] po normalnosti in esencialističnemu 

pojmovanju seksualnih identitet«, torej vztrajanju »pri jasno izoblikovanih identitetah, ki 

temelji[jo] na fiksnih spolnih usmerjenostih«, se v devetdesetih letih »po robu postavi nov 

koncept – queer, ki nasprotuje vsakršnim poskusom reguliranja in prisilne identifikacije ter 

kakršnim koli shemam biološkega redukcionizma« (Zavrl, 2007, str. 99). Queer gibanje se 

najprej aktivira v ZDA, kot »kritika domnevne enotnosti« znotraj GLBTI
29

 gibanja (Hvala, 

2011). »/V/ Sloveniji nanjo najpogosteje naletimo v (feminističnih in lezbično-gejevskih) 

kulturnih študijah in umetnostni kritiki« (ibid., str. 100). Na splošno pa za slovenski prostor 

velja, da so razprave o queer teoriji deleţne skromne pozornosti, tudi s strani feministične 

ter lezbične in gejevske skupnosti. Na to naj bi po mnenju Tee Hvala vplivala tudi ločenost 

posameznih teorij, torej feministične, lezbične in gejevske, znotraj teorij seksualnosti 

(ibid.).  

Za najvplivnejši teoretičarki s področja queer teorije veljata Eve Kosofsky 

Sedgwick in Judith Butler. Obe izhajata iz jezikoslovja, nastopata pa proti esencialističnim 

teoretskim obravnavam spolov in spolnih usmeritev (Hvala, 2008). Tako Kosofsky 

Sedgwickova kot Butlerjeva razvijata in zagovarjata »teorijo o uprizarjanju spolov« ali 

»teorijo performativnosti« (ibid.). Hvala pojasni, da so se njune misli srečale z 

odobravanjem, saj so nastopile proti esencializmom, si prizadevale za dekonstrukcijo 

dualizmov vpetih v falogocentrično vednost. Obe avtorici zagovarjata »spolno in seksualno 

raznolikost ter igrivost kot potencialno učinkoviti orodji za aktiviste, ki ţelijo opustiti 

politiko identitet in graditi politiko solidarnosti in multitud« (ibid., str. 340). 

Queer teorija je v zadnjem času deleţna izjemne popularizacije, hkrati pa sumničenj 

glede njenega znanstvenega statusa (ibid.). Tea Hvala navaja, da se je terminu, prav zaradi 

takojšnjega »pomainstreamljenja«, kmalu odpovedala lezbična teoretičarka Teresa de 

Lauretis, ki so ji sledile vplivne evropske feministične teoretičarke, tudi Rosi Braidotti. 

Queer teorijo zavračajo in ji odrekajo status teorije, ker menijo, da nima izdelane 
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 Akronim za skupnost, ki zdruţuje geje, lezbijke, biseksualce, transseksualce in interseksualce. 
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metodologije in lastnih konceptov. Opazi tudi, da bi dela Judith Butler in Eve Kosofsky 

Sedgwick »zaman iskali na seznamu literature, predpisane za študije spolov na evropskih 

univerzah«, čeprav je vpliv obeh teoretičark »mogoče zaznati posredno: v dejstvu, da se 

feministična teorija v zadnjem desetletju ukvarja predvsem s telesom; z utelešanjem spolne 

razlike in umeščenostjo teles v prostor in čas, od koder [teorija] izpeljuje moţnosti in 

omejitve subjektivitet, ki se, tako kot queerovske identitete, ozirajo k politiki solidarnosti« 

(ibid., str. 341). K povedanemu lahko dodamo, da je ta problem vendarle širši in se dotika 

tako večtirnosti v razvoju feministične, lezbične in queer teorije, recimo ţe v primerjavi 

med ZDA in (kontinentalno) Evropo, kot tudi (vsaj delne) zasvojenosti akademskega 

feminizma s kartezijanskimi znanstvenimi normativi. Ti so zazrti v percepcije, ki jih je 

skozi zgodovino ustvarila vladavina heteronormativov in se prikazujejo kot edini 

normodajni in znanstveno dokazljivi. Izvirajo iz Descartesove filozifije, so usmerjeni na 

razumski spoznavni pol in obravnavajo materialno (telo) in nematerialno (duha) kot 

substancialno ločeni komponenti med katerima ni mogoča identifikacija. (Saj je to, da 

obstajamo, vedno postavljeno pod vprašaj, medtem ko to, da mislimo, neizpodbitno 

obstaja). Na podlagi tovrstnega delovanja so vsi manjšinski glasovi prikazani kot 

marginalni oziroma nerelevantni na poti do univerzalnega spoznanja. 

Queer teorija v Sloveniji še vedno »ostaja v zavetju (ameriške) kulture«, pravi Tea 

Hvala. To pa zato, ker se v slovenskem prostoru še vedno vztrajno ločuje kulturo od 

politike in ekonomije. Iz tega razloga pa se, po besedah avtorice, »presliši njen nezaslišano 

kritični potencial« (Hvala, 2011, str. 102), kar pomeni – če dopolnimo – tudi druţbeno 

razvojni in demokratsko politični utrip.  
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6 LITERARNOST KOT KRITERIJ VREDNOSTNE KLASIFIKACIJE 

LEPOSLOVNIH BESEDIL (LITERARNO VS. NELITERARNO OZ. 

TRIVIALNO) 

 

6.1  Poskusi opredelitve literarnosti 

 

»Knjiţevnost je lahko nenadomestljiva le zaradi nečesa, kar je lastno edino njej 

sami, kar je zanjo specifično in česar noben drug diskurz ne more opravljati enako dobro 

kot ona sama oz. namesto nje; in zares pomembna – torej ne le koristna in uporabna – je le 

zaradi tega, zaradi česar je nenadomestljiva.« (Virk, 2008, str. 8) 

Tomo Virk (2008) nenadomestljivost literature vidi v literarnosti. Ta je bila, kljub 

nekaterim očitkom o njeni brezpredmetnosti
30

 ter prepričanju »nekaterih literarnih 

strokovnjakov, ki od dekonstrukcije dalje vztrajno zavračajo  delitev besedil na literarna in 

neliterarna« (Zupan Sosič, 2010, str. 203), med ustaljenimi praksami literarne vede in (kot 

zgleda na podlagi diskusij na tem področju)
31

 še vedno ostaja temeljni kriterij ločevanja 

»kvalitetnih« knjiţevnih del od tistih manj kvalitetnih oziroma »nekvalitetnih«. Čeravno so 

mnenja raziskovalcev različna in se v določenih pogledih tudi razhajajo, se vendarle stikajo 

na določeni točki: ponuditi dokončen odgovor, diferenco, v smislu absolutne gotovosti pri 

ločevanju literarnih del od neliterarnih, umetniških od neumetniških, je praktično 

nemogoče. Kar ob vsem tem le navdaja z določenim optimizmom, so rešilne bilke, 

predlogi, kriteriji, poskusi opredelitve literarnosti, ki literarnemu teoretiku, kritiku, a tudi 

bralcu lahko pomagajo pri prepoznavanju samobitnosti literature, preseţkov v literarni 

produkciji ter del, ki ne doseţejo, ali bolje, ne prestopijo praga literarnosti.  

»Da je literarnost kot sicer neujemljiva v definicijske formule v literarnem delu 

kljub vsemu nekako paradoksalno jasno prepoznavna« (Virk, 2008, str. 9), je vzrok za to, 
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 Marko Juvan kot primer tovrstnega mišljenja navaja primer Terryja Eagletona in Igorja Smirnova (1997, 

str. 210). 
31

 Tu se omejujem na literarnovedne razprave, ki so na to temo nastale v slovenskem prostoru: Juvan (1997, 

2006), Dovič (2004), Virk (2008), Šlibar (2008), Zupan Sosič (2010, 2011), v večih primerih je pa 

prepoznavna navdahnjenost literarne stroke pri s psihoanalizo podkrepljeni slovenski filozofski produkciji. 
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da se o njej govori, čeprav z veliko mero previdnosti. Namen metafore (v obliki drugosti, 

pojma drugosti, drugega, drugačnega), s katero današnja literarna veda konceptualizira 

učinek literarnosti, je prikazati, da daje literarnost le posredno čutiti svojo navzočnost, se ne 

manifestira (ibid.). Tako na primer Neva Šlibar (2008), ko razkriva delovanje sistema 

literature, sicer z namenom osvetliti zagate in zahteve v literarni didaktiki, uvaja koncept 

tujosti. Z njim ţeli poudariti prav njegovo izmuzljivost, ki je po njenem mnenju temeljna za 

razumevanje tega koncepta, pojem drugosti je pa ne zaobjame v celoti. Ugotavlja, da tuje ni 

enako drugemu, drugačnemu, saj je «drugo določeno prek razlike, ki ga loči od istega, 

medtem, ko je tuje ločeno od lastnega» (ibid., str. 20) prek različnih vidikov (kraja, 

lastnine, načina). Ne glede na to kakšno poimenovanje nam je bliţje, pa je gotovo to, da je 

potrebno literarnost razumeti oz. nanjo gledati širše, preko meja esencialistične perspektive. 

Na tej točki se navezujem na pojmovanje literarnosti, kot ga poda Jonathan Culler. 

Pravi da ima včasih »predmet značilnosti, zaradi katerih je literaren, vendar je včasih 

kontekst tisti, zaradi česar nekaj obravnavamo kot literaturo« (Culler, 2008, str. 39). V tej 

smeri razmišlja tudi Marko Juvan (1997). Izhaja iz Cullerjeve jedrnato in pronicljivo 

zastavljene dileme ter se trudi pokazati, da sta nezadostna oba pogleda na literarnost, tako 

esencialistični kot konvencijski. Meni torej, da literarnost ni niti samo zunanja druţbena 

konvencija niti samo invariantni snop notranjih značilnosti vseh besedil, ki veljajo za 

literarna. Pravo pot, ki bo razrešila vprašanja okrog literarnosti, vidi »kot ponavadi, kadar 

skrajnosti začnejo izzvenevati, nekje vmes« (ibid., str. 211).  

Podobno razmišlja tudi Alojzija Zupan Sosič (2010), vendar ne privzema Juvanove 

osnovne teze o literarnosti kot učinku besedila v literarnem sistemu. Literarnost naj bi 

namreč bila, po Juvanovem mnenju, mogoča samo na podlagi paradigem in konvencij 

iz/znotraj institucije literarnega kanona. Na tem mestu se Juvan (2006) oddaljuje od 

konkretnih primerov in se pribliţuje sistemskim in empiričnim obravnavam literature. Te 

izhajajo iz hipoteze, »da so sistemi kompleksne, prilagodljive in ciljno usmerjene enote« 

(Zupan Sosič, 2010, str. 217) ter na ta način delujejo v okvirih teoretičnega abstrahiranja.  

O literarnosti v okviru sistemske teorije, v kateri je umetnost vpeta v druge socialne 

sisteme, premišljuje Marijan Dovič (2004), vendar poudarja, da je kljub temu nujno, da 

literatura deluje kot svoj lasten sistem s svojimi lastnimi zakonitostmi. Kot bistvo umetnosti 
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postavi samo-programiranje. Temeljne poteze diferenciranih socialnih sistemov so po 

njegovem mnenju samoorganizacija, izgrajevanje, a tudi razgrajevanje lastnih struktur in 

binarnih shematičnih kodov, ki omogočajo identifikacijo operacij kot pripadajočih sistemu 

ali ne. Esencialističnim opredelitvam umetnosti postavlja nasproti konstruktivistične 

poglede, ki se ne sprašujejo o bistvu umetnosti in »določitve o tem, kaj je umetnost, 

prepuščajo samemu sistemu, glede na katerega smo vsi opazovalci drugega reda in lahko le 

poročamo, kaj sistem določi kot umetnost« (ibid., str. 109). Umetnost (literatura) je v tem 

smislu kontingentna,
32

 vendar pa teorija (literarna veda) ne more preko določitev oziroma 

vnaprej postavljenih pogojev ocenjevanja, bolje opisa besedila, saj bi potemtakem šla preko 

svojega bistva, glavne naloge, ki jo samopotrjuje. 

Najbolj pregleden in sistematiziran pristop na to temo ponuja Zupan Sosičeva 

(2010, 2011), ki problematiko obravnava iz dveh gledišč. Prvo obravnava bistvene 

značilnosti ali lastnosti literarnosti, drugi pristop pa se literarnosti dotika zgolj posredno in 

ga predstavlja kot skoraj, vendar ne popolnoma, diametralno nasprotje trivialnosti.  

V prvem delu Zupan Sosičeva (2010) literarnost izpostavi kot ponovno aktualno 

temo razprav v literarni vedi iz dveh razlogov: prvi je marginalizacija literarne vede v 

razmerju do drugih znanosti, tudi sorodnih (na primer sociologije, kulturnih študij, 

kognitivne teorije, filozofije), drugi pa trenutni poloţaj literature (v kontekstu literarne 

produkcije, načinov recepcije, vrednotenja ter kanonizacije knjiţevnih besedil). Našteti 

razlogi se ji zdijo »ovira pri opredelitvi literarnosti kot meje med literarnimi in 

neliterarnimi besedili« (ibid., str. 199). Meni, da je usmerjanje pozornosti na literarnost in 

njeno znanstveno-metodološko upravičevanje za literarno vedo vedno pomenilo (in tudi v 

prihodnosti tega vidika ne gre zanemariti) preučevati svoj najbolj lasten predmet ter se na ta 

način tudi razlikovati od drugih (tudi sorodnih) znanosti. Le tako, da izpostavi in zameji 

predmet svojega raziskovanja, literarna veda lahko ohrani status najpomembnejše znanosti 

pri proučevanju literature (ibid.).  
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 V okvirih tovrstnega prepričanja, literatura za svoj obstoj ne potrebuje estetskih konvencij, saj nastaja 

znotraj sistema, ki sam določa svojo strukturo in meje – literarno/neliterarno – ter specificira pogoje lastnega 

delovanja. Pod takim pojmovanjem se predmet preučevanja vse bolj odmika od teksta in se osredotoča na 

kontekst, pravzaprav ta prevzame osrednje mesto. Besedilo samo se, zaradi očitkov o nezmoţnosti spoprijeti 

se z njim na znanstveno eksakten način, pušča v nemar, kljub temu, da je edini oprijemljivi produkt sistema. 

Lahko bi rekli, da tovrstno razumevanje literaturo/literarnost postavlja v paradoksalni poloţaj, v prisotnost v 

neprisotnosti (Dovič, 2004). 
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Izhodišče (celostnega in sistematično organiziranega) literarnovednega pristopa, ki 

ga predlaga Alojzija Zupan Sosič, je zavedanje o izmuzljivi, v definicijske okvire teţko 

ujemljivi naravi literarnosti. Avtorica je prepričana, da je opredelitev literarnosti (takšna, ki 

bi bila v celoti prepričljiva in sprejemljiva tako za esencialistično kot antiesencialistično 

teorijo)
33

 mogoča zgolj na podlagi zavedanja, da ima vsaka od teorij svoje močnejše in 

šibkejše plati. Kot ena izmed mogočih rešitev se Zupan Sosičevi pokaţe rušenje ostro 

začrtanih mej binarnosti ter v duhu zdravega pluralizma vzpostavitev konsenza med 

nasprotujočimi si prepričanji. Kriterije za določevanje literarnosti poskuša teoretičarka 

predstaviti »skozi zavedanje o podobnosti literarnih in neliterarnih besedil, ki pa v končnem 

vzporejanju upoštevajo dominanto oziroma prevladujočo lastnost« (ibid., str. 203). Po tem 

načelu je »v literarnem besedilu literarnost pač osrednja, določujoča in bistvena lastnost, v 

neliterarnem pa vzporedna, obrobna ali netipična poteza« (ibid., str. 203). Četudi 

predpostavljamo, da v celoti o literarnosti lahko sodimo šele na podlagi besedila, je 

vendarle pomemben dejavnik tudi kontekst. Zaradi konteksta je besedilo v prvem planu 

sploh obravnavano kot literatura. Prav zdruţitev besedila in sobesedila ponuja 

najprimernejšo osnovo za dovolj gibljive kriterije, znotraj katerih se zastavljata vprašanji 

»Kdaj?« in »Kaj?« je literarnost (ibid.). 

V tem smislu Zupan Sosičeva začrta najprej določujoče lastnosti znotrajbesedilne 

literarnosti, vezane na stalne lastnosti besedila, te so: destruktivna konstrukcija, 

univerzalnost v singularnosti, polisemičnost, avtoreferencialnost in fikcijskost. 

Destruktivna konstrukcija je povezana z estetiko, in sicer estetiko istovetnosti, ki je 

osnovana »na popolnem poistovetenju upodobljenega ţivljenja z znanimi modeli (klišeji), 

sestavljajoč sistem pravil«, in estetiko nasprotnosti, »s katero umetnik nasprotuje 

ustaljenim modelom in jim kljubuje s svojo izvirno rešitvijo« (ibid., str. 205). 

»Destruktivna konstrukcija zdruţuje estetiko istovetnosti in nasprotnosti v prepričanju, da 

se literarno delo od neliterarnega razlikuje prav po istočasnem spoštovanju in prekoračenju 

uveljavljenih pravil in dogovorov oz. po uharmoniziranosti dveh postopkov, deformacije in 

organizacije. Po eni strani si prizadeva, da je podobno ''modelnemu'' besedilu iz zakladnice 
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 Esencialističen in antiesencialističen pristop delujeta kot nasprotji, binarno zastavljeni prepričanji v razvoju 

pojma literarnosti in razumevanja literature. Prvi postavlja vprašanje »Kaj je literarnost?«, drugi »Kdaj je 

literarnost?«. V ospredje se postavlja na eni strani tekst, na drugi kontekst. Ob vzpostavitvi enega ali drugega 

dejavnika v ospredje nujno prihaja do trenj (Zupan Sosič, 2010). 
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tradicije, po drugi strani ţeli vtisniti vanjo svoj individualni pečat« (ibid., str. 205). Ustvarja 

neponovljivo delo – material, iz katerega črpa navdih za svoje delo, preobrazi v literaturo 

(ibid.). Univerzalnost v singularnosti je vezana na moč literarne predstavitve – ta »je 

odvisna od njene posebne zdruţitve posamičnosti in splošnosti, vgrajenosti univerzalnosti v 

singularnost« (ibid., str. 206). »Univerzalnost literarnega dela je namreč njegova zmoţnost 

literarne komunikacije med avtorjem, besedilom in bralci različnih časov, krajev in 

druţbenih sredin« (ibid., str. 206). Ta določnica je »najbolj preverjena v uveljavljenih, 

kanoniziranih delih, ki ţe dlje časa nagovarjajo občinstvo« (ibid. 206). 

Polisemičnost ali večpomenskost literarnega besedila omogoča različne 

interpretacije literarnega dela (ibid.). »Polisemičnost je prosta referencialnost besedila, 

imenovana tudi polireferencialnost, ki se nanaša na ohlapnejša, različna ali celo 

nezdruţljiva pomenska področja. Ker referent ni tesno pripet na znak, se pomenske vezi 

vzpostavljajo skozi druţbene konvencije« (ibid., str. 207). »Večpomenskost je posledica 

različnih načinov literarizacije, med katerimi je zelo pomembna intenzifikacija ali 

zgoščevanje« in njeni postopki: redukcija, sinteza in abstrakcija, »ki ne omogočajo samo 

okrepitve in zgostitve vseh literarnih prvin, ampak tudi uskladitev različnih ravnin literarne 

umetnine; npr. uglasitev motivno-tematske in oblikovno-stilne plasti besedila« (ibid., str. 

207). Prav zaradi zgostitve »se podobni podatki ponovijo le kot različice, ne pa kot iste 

sestavine, in tako ubeţijo preobilju reference ali redundanci ter še bolj razprejo besedilni 

pomen večpomenskosti« (ibid., str. 207). Avtoreferencialnost je »dimenzija, s katero izjava 

ali tekst opozarjata na situacijo, kontekst ali subjekt lastnega izjavljanja, na lastno 

kompozicijo, strukturo, kod ali ţanrsko pripadnost« (ibid., str. 208). Temeljne za literarno 

besedilo niso didaktičnost, psihološkost, kritična ali pragmatična vloga besedila, temveč 

»zazrtost vase, v svoje lastne mehanizme in konvencije«, glede na slednje »je 

avtoreferencialnost tesno povezana tudi z medbesedilnostjo« (ibid., str. 208). 

Fikcijskost, ki jo Zupan Sosičeva navaja kot zadnji kriterij pri določevanju 

znotrajbesedilne literarnosti, pa predstavlja izviren in avtonomen svet znotraj literature. 

Fikcijskost se zdi od vseh določil, ki jih Zupan Sosičeva predlaga, še najmanj oprijemljiv 

kriterij, zlasti če vzamemo v poštev literarnoznanstvene diskusije, ki potekajo vzporedno s 

to debato in se ukvarjajo z vlogo avtobiografskega v literaturi in s problematiko avtofikcije. 
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Se pa na tem mestu postavlja tudi vprašanje povezano s teoretsko označenimi strukturnimi 

določili, ki jim neko delo sledi, ali slednjemu ţe samo po sebi zagotavljajo dovolj 

prepričljivo stopnjo oziroma izpeljavo literarnosti nasploh. Ker se tu dotikamo posameznih 

vrednostnih presoj in komunikacijskih okvirjev, je vnaprejšnji odgovor stroke tako rekoč 

nemogoč. Lahko pa predvidevamo določene dejavnike, ki pri tem niso zanemarljivi. 

V nadaljevanju se znanstvenica posveti še zunajbesedilni literarnosti, ki upošteva 

kontekst besedila, jo pa sooblikujejo literarna pogodba, literarna kompetenca, literarna 

intenca, literarna empatija in literarno vrednotenje. »Literarna pogodba je dogovor med 

avtorjem, besedilom in bralcem o poznavanju literarnosti, njenih pravil, določil ali 

(ţanrskih) obrazcev […], temeljno pravilo, ki določa ukvarjanje z literarnim delom, je, da 

bralec molče sprejme literarno pogodbo z avtorjem […], /p/repustiti se mora čaru 

literarnosti, ki ga zapre v meje nekega sveta in ga napelje na to, da ta svet (vsaj v času 

branja) jemlje zares« (ibid., str. 210). Literarna kompetenca predstavlja sklop pravil, 

konvencij in ţanrov, ki bralcu pomagajo v procesu razumevanja knjiţevnosti (ibid.). Je 

bralčeva zmoţnost prepoznavanja besedila kot literarnega oziroma za literarnega (ibid.). 

Literarna intenca je vezana bolj na avtorja kot »namenskega posrednika določenih plasti 

besedila« (ibid., str. 212). Literarna empatija pomeni sposobnost vţivljanja v besedilo, ter 

njegovo razumevanje in sprejemanje. Literarno vrednotenje pa je »zmoţnost presoje 

kvalitete in vrednosti prebranega« (ibid., str. 214). Zupan Sosičeva meni, da je pri 

pripoznanju literarnosti odločujoč šele proces delovanja med njima (znotrajbesedilno 

literarnostjo in zunajbesedilno literarnostjo) in soodvisnost določnic znotraj njiju. Ob tem 

pa je pomembno tudi dejstvo, da so lastnosti zunajbesedilne literarnosti gibljivejše in 

pogojene »bolj z individualnostjo sprejemnika ali nenehno spreminjajočimi se pravili 

sobesedila« (ibid., str. 210).  

Na podoben način in v tesnem stiku z literarnostjo Alojzija Zupan Sosič (2011) 

raziskuje trivialnost. Razume jo kot vzporednico literarnosti. Trivialnost, oziroma skupek 

lastnosti znotraj začrtanih določnic trivialnosti, o kateri lahko (na enak način kot to velja za 

literarnost) govorimo šele na podlagi dominante, je kazalec manj kvalitetnega besedila 

(ibid.). Prav tako kot literarnost je po mnenju Zupan Sosičeve tudi trivialnost v prvem 

planu sestavljena iz znotrajbesedilne trivialnosti, katere lastnosti so estetika istovetnosti, 
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simplifikacija in monosemičnost (ibid.). Pripeta pa je na »klišeizacijo, stereotipizacijo, 

shematizacijo, repeticijo, redundanco, simplifikacijo in monosemičnost ter s tem na 

poenostavljen in enopomenski pogled na svet in organizacijo besedila« (ibid., 2011, str. 

147). Pri končnem določanju trivialnosti je prav tako pomembna tudi zunajbesedilna 

trivialnost, katero izrisujejo literarna kompetenca, empatija in vrednotenje (ibid.).  
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7 NATAŠA SUKIČ, ŢIVLJENJE IN DELO 

 

Nataša Sukič, rojena 1. 6. 1962, v Ljubljani, je pisateljica srednje generacije z dokaj 

zakasnelim prvencem (2005), obenem pionirka lezbičnega gibanja na Slovenskem. Kot 

aktivistka je sodelovala pri ustanovitvi Lezbične sekcije LL pri ŠKUC-u in je vse od takrat 

njen konstitutiven del. Skupaj s Suzano Tratnik je uredila zbornik L: Zbornik o lezbičnem 

gibanju na Slovenskem. Vsa leta je aktivno delovala tudi na področju esejistike in pisanja 

člankov, mnogo njenih prispevkov je objavljenih predvsem v revijah Revolver, Lesbo, 

Časopisu za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo in v reviji Reartikulacija. 

Aktivna je tudi na področju radijskega oddajanja, predvsem v sodelovanju z Radiom 

Študent v Ljubljani, kjer vodi redno mesečno oddajo Lezbomanija s podnaslovom Oddaja 

za kalibriranje (po)sluha. Leta 1996 je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani 

diplomirala z naslovom »Poslovnik kakovosti« in si pridobila naziv diplomirana inţenirka 

elektrotehnike. Trenutno obiskuje podiplomski študij humanističnih ved. Robert Kulovec 

Mueller jo je v povabilu na literarni dogodek, ki je potekal 13. marca 2007 v klubu Gromka 

in na katerem je predstavila svoj prozni prvenec, označil kot »izgubljeno v prostoru in 

času«, zanimali pa naj bi jo »kvantni delci, predvsem pa molekularna sestava besed«.
34

 

Objava prvenca Desperadosi in nomadi (2005) je pomemben doprinos k razvoju 

lezbične proze na Slovenskem in ustvarjanju ravnovesja med lezbično prozo in poezijo. 

Njegov izid pa je pomemben tudi za razvoj lezbične literature nasploh, saj je bila pred tem 

udeleţba pri soustvarjanju lezbične literature na Slovenskem skromna. Pred vstopom 

Nataše Sukič na slovensko literarno sceno so bile predstavnice lezbične literature pesnica 

Nataša Velikonja, prozaistka Suzana Tratnik in pesnica Kristina Hočevar, katere prvenec je 

izšel leto pred kratkimi zgodbami Sukičeve. Zdi se, kot da je bil izid zbirke Desperadosi in 

nomadi ena izmed spodbud za pospešeno objavljanje tudi drugih lezbičnih avtoric in 

posledično povečanje zastopstva tovrstne literature pri nas. Zbirka je pričakala dve 

recenziji. Poleg anonimnega prispevka ob njenem izidu s strani zaloţbe ŠKUC Vizibilija 

(objavljenega na spletni strani Lesbo) je bilo mogoče zaznati še omembo s strani Vesne 
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 Podatki so pridobljeni na spletnih naslovih sekcije ŠKUC LL, Cafe Open in Slovenian Queer Resources 

Directory (SiQRS). 
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Vravnik, takratne avtorice in voditeljice oddaje Lezbomanija na Radiu Študent (2006); oba 

prispevka torej prihajata iz vrst lezbične literarne in literarno-kritične sredine. Ţe njena 

druga zbirka Otroci nočnih rož (2008) je bila leta 2010 nominirana za Dnevnikovo fabulo. 

Pred nominacijo izide tudi krajša pozitivna ocena zbirke od Jasne Vombek (2009) v 

časniku Dnevnik. Po dveh zbirkah kratkih zgodb se je pisateljica odločila izdati roman. 

Njeni Molji živijo v prahu (2010) je, poleg romana Ime mi je Damijan (2001) Suzane 

Tratnik, eden od prvih dveh romanov izpod peresa lezbične avtorice, ki v Slovenskem 

prostoru obravnavata spolno in seksualno »drugačnost« oziroma raznolikost. Roman je bil 

takoj po izidu dobro sprejet, kar lahko sklepamo iz pozitivne ocene na Radiu Študent 

(2010) in v časopisu Dnevnik (2011). Vendar pa je literarna kritika v zastopstvu Tine 

Vrščaj, Stanislave Repar, Špele Ţakelj in Mareta Cestnika kmalu začela opozarjati tudi na 

pomanjkljivosti dela, povezane z njegovo literarno vrednostjo, ter tematizirati določen 

razkorak med miselnimi, druţbeno političnimi in estetskimi zastavki romana. Popolnoma 

spregledana zaenkrat ostaja avtoričina kratka radijska igra Slepi tir (2011), ki je izšla v 

reviji Literatura.  

Na njeno ţivljenje in delo je vplival predvsem »comingout«
35

 ter z njim povezan 

začetek delovanja in sodelovanja v deklarirano lezbični skupini ţensk, katere aktivna 

članica je ostala vse do dandanes. Ozaveščanje javnosti o obstoju lezbične subkulture in 

opozarjanje na kratenje druţbeno socialnih, pa tudi kulturnih pravic lezbijk, namreč 

osrednji točki, na katere se veţejo diskusije v okviru ţenske lezbične skupine, sta tematsko 

prisotni tudi v njenem literarnem ustvarjanju. Medbesedilne navezave in navdih ji ponujajo 

predvsem Naomi Klein (kanadska socialna aktivistka, znana predvsem po svojih političnih 

analizah in kritikah korporacijske globalizacije), George Orwell (angleški pisatelj, znan tudi 

po svojem novinarskem delu ter politično kritičnih esejih) in Michel Foucault (francoski 

filozof, ki je v svojem širokem spektru zanimanja in raziskovanja ogromno prispeval tudi k 

razvoju teorij seksualnosti, bil pa je tudi prepoznaven aktivist v gejevskih gibanjih).
36
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 Izraz, ki označuje (samo)razkritje svoje neheteroseksualne spolne usmerjenosti ali spolne identitete 

(LGBTQ slovar). 
36

 Navedbo omenjenih literarno teoretskih vplivov na avtoričino delo smo povzeli po spletni strani zaloţbe 

ŠKUC, čeprav jih ni teţko razbrati tudi neposredno iz njenega opusa. 
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7.1 Hevristična, interpretacijska in literarno kritiška obdelava posameznih enot 

celotnega opusa 

 

 V tem delu diplomske naloge se spuščam v lastno kritično branje literarnih del 

Nataše Sukič. Bolj pogostega sklicevanja na literarno kritiške reference se posluţujem šele 

v primeru romana Molji živijo v prahu, saj je bil njegov izid  pospremljen s številčno 

večjim ter tudi obseţnejšim odzivom literarne kritike. 

 

7.1.1  DESPERADOSI IN NOMADI (2005) 

 

Zbirko kratkih zgodb Desperadosi in nomadi Nataše Sukič sestavlja štirinajst 

kratkih zgodb. Pisane so kot fragmenti, mešanica mestoma nedokončno izraţenih občutkov 

in dogodkov. Vzroke za to lahko iščemo v avtorski subjektki a tudi v sami pripovedovalki, 

ki ji potencialno primanjkuje moči, da bi v celoti izrazila svoj notranji svet v okvirih 

izjemno boleče zastavljenih tem. Takšna struktura besedil lahko nakazuje na neke vrste 

samocenzuro (v smislu preventive, ki naj bi onemogočala moţnosti za potencialne 

dezinterpretacije), mogoče pa samo ţeljo po sodelovanju, predvsem na mestih, ki jih 

avtorica skupaj z njeno pripovedovalko prepušča bralcu kot potencialen prostor za njegovo 

intenzivnejšo soudeleţbo pri pomenskem določanju samih zgodb. Med samimi zgodbami ni 

prave vzročno-posledične povezave, torej zgodbenosti, so le izseki posameznih stanj, 

doţivetij, ki jih posredujeta včasih prvoosebna včasih avktorialna pripovedovalka. 

Doţivetja in izpovedi pripovedovalke, se mešajo z zgodbami drugih literarnih oseb, ki so 

plod poznavanja in razumevanja le-te ter zapolnjujejo njen ţivljenjski horizont. 

 Raba jezika v kratkih zgodbah je izjemno pestra, v smislu uvajanja anestetičnih
37

 

prvin. Veliko je komparacij, namreč avtorica v impresionističnem slogu prek zunanjih 
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 Gre za »izključitev ali manifestirano nezainteresiranost za uveljavljene estetske vrednote (tako pozitivne 

kot negativne) ter preseganje tradicionalnega kanona vrednot, kar naj bi bila pozitivnost takega stališča« 

(Witosz, 2001, str. 436). 
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podob upodablja notranjost literarnih likov. Prepoznamo pa lahko tudi intimizem, s 

pomočjo katerega so nam predstavljene zasebnosti iz vsakdana literarnih akterjev. Moreče, 

kruto in temno okolje povzroča depresivna stanja literarnih likov, ki so izgubili upanje na 

kakršno koli izboljšanje stanja, ki kar traja. Neznosna situacija v kateri so ujete literarne 

osebe se le vedno bolj poglablja. Upanje na boljšo prihodnost se s pomočjo njihovih videnj 

izgublja v totalni destrukciji. Vrstijo se sinestezije, ki čutno nazorni fikcijski svet izmikajo 

moţnostim popolne prilastitve, realno podlago znotrajliterarnega sveta pa dajejo le slutiti. 

Poosebitve, na primer z »noţi, ki reţejo« in »zvoki, ki prasketajo«, ter nenavadne besedne 

zveze, kot so »siva ogrodja rib na golih rebrih« ali »lepljiva modrina luči«, vzbujajo 

nelagodje, domiselna in stalna raba pridevnikov, pa besedilu daje pridih baročnosti in 

čutnega bogastva. Stopnjevanja in nemir brez obstanka, ki ga povzroča tudi hiter tempo 

pripovedi, ustvarjata dramatično vzdušje, ki ga še bolj poglabljajo prizori z »bliskanjem 

flešev«, »plastičnimi vrečkami«, »raztrganimi udi«, »razpadajočimi telesi na mrzlih 

betonskih tleh«, »kolobarji modrih luči, ki se brez prestanka vrtijo v koncentričnih krogih«. 

Poleg stilno slogovne jezikovne ravni je zanimivo tudi prepletanje jezikovnih zvrsti. 

Ustvarjalni knjiţevni kod se ves čas izmika definicijskemu uokvirjanju in deluje sproščeno, 

stalno prisotno je tudi prepletanje s pogovornimi in slengovskimi jezikovnimi elementi, ki – 

podobno kot vpletanje homoseksualnega jezikovnega koda – predstavljajo ne le jezikovno 

popestritev, temveč tudi teţnjo po avtentičnosti in strukturno-tematski povezanosti besedil. 

 Celotna zbirka je zaznamovana z izrazito avtoreferencialnostjo. Rezultat stalno 

prisotne ţelje po pobegu iz obup(a)nega stanja so stalna nihanja, prehodi, tudi mešanja in 

selitve iz ene (mestoma ekstremne) situacije ali stanja v drugo. Namig in hkrati ključ za 

takšno branje je podan ţe v samem naslovu zbirke kratkih zgodb. »Nomad sem, iskalec 

utehe, desperados, ujet v meglice halucinogenih sanj«, pravi pripovedovalka (Sukič, 2005, 

str. 13). Vendar se to, kar lahko označimo kot glavno vodilo celotne zbirke, ne izraţa le na 

ravni fiktivnih oseb, ne velja samo za protagonistko in ostale literarne like, ki se v zgodbah 

pojavijo, ni samo stvar tematizacije in motivskih iger, ampak se izraţa tudi na slogovni, 

jezikovni, celo ţanrski ravni.  

 V kratkih zgodbah Nataše Sukič se po večini pojavljajo osebe, ki so s strani sistema, 

ki ga diktirajo »heteronormativi«, označene kot odpadniki in so nezaţeljene. Ne ustrezajo 
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torej konceptu, po katerem lahko med druţbeni in biološki spol postavimo enačaj. So 

homoseksualci in queeri, osovraţeni subkulturni elementi, ki obstajajo in soobstajajo 

znotraj večinskega diskurza ter ogroţajo njegovo, čeprav le navidezno homogenost. 

Njihova identiteta ni dokončna, ampak jo zaznamujejo prehodi med različnimi vrstami 

identitet. Tako pripovedovalka ujeta v protislovje razmišlja: »Ti si dekle, ki ni fant, ki ni 

dekle. Jaz sem dekle, ki ni fant, ki ni dekle. Deliva usodo nomadov. Drviva po narkotični 

pokrajini spola in časa« (Sukič, 2005, str. 11). Ker druţba ne ustvarja atmosfere, ki je 

potrebna za neovirano izraţanje samih sebe, je rezultat seštevka, namreč zaprtosti druţbe 

plus iskanja lastne identitete, odtujenost od samih sebe, od svoje preteklosti, pa tudi od 

lastne prihodnosti. 

 Ţanr je teţko opredeljiv. Je pa proza Nataše Sukič, če povzamem ugotovitve iz 

recenzije (anonimnega recenzenta/ke), ki je izšla na spletu ob izidu prvenca, »niz aluzij, ki 

razstirajo poti, načine oblikovanja identitet preko matric popularne kulture, predvsem filma, 

glasbe in novih medijev. Tu se [avtorica] posluţuje kulturnih referenc, na primer iz 

Hitchcockovih filmov, filmov črnega vala, v glasbi iz ameriškega pred-punkovskega 

obdobja, v literaturi pa zlasti kiber-panka in dramatike krvi in sperme«. Šlo naj bi torej za 

srhljivko, ki s pomočjo provokacije razgrinja ideologije in prikazuje kiber-punkovske 

marginalizirane, izolirane in osamljene akterje kot rezultat ali posledico t. i. neobrutalizma.  

 Bistveni element oziroma tema zgodb Sukičeve je ljubezen. Ostale teme, ki so tu 

prisotne, od vprašanj druţbenospolne identitete, istospolne ljubezeni, seksualnosti, tja do 

homofobije in kritike stanja v druţbi, ki se skriva za demokracijo in solidarnostjo, so pa vse 

prej kot razumevajoča podlaga za ljubezen. Natančno s tem ustvarjajo pomemben kontekst 

pripovedovanja, osrediščen okrog visokega čustva, oz. razmerja, o katerem teče glavni tok 

pripovedi. Tudi pripovedovalka ta vidik izrecno poudari, meni namreč, da je ljubezen 

edino, kar zares osvobaja, saj naj bi se le z njeno pomočjo »sproščal hormon sreče« v svoji 

najbolj polni obliki.  

Da razumemo nekatere v pripoved spretno vpletene dikcije, je potrebno poznavanje 

poloţaja oziroma umeščenost homoseksualnosti in homo ljubezni v kontekst 

heteronormativnosti in heteroseksualnosti. Tovrstna ljubezen je v splošnem nezaţeljena, 

temu primerno so njeni opisi prikazani kot nenormalni, čustva ekstremna, na meji 
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bolezenskega stanja. In vendar soobstaja tudi  druga plat, ki vznikne, kadar pripovedovalki 

kot avtoričinemu alter-egu uspe pobegniti iz kletke (»prekletstva«) heteronormativov. V 

takšnih trenutkih se pred bralcem razgrnejo čustveno nabiti, vendar pomirjajoči opisi 

ljubezni kot univerzalnega čustva, ki ne pozna meja in je brezpogojno. Sicer je tovrstnih 

neobremenjenih opisov ljubezni malo in ne le da so redki, temveč se na poti do uresničitve 

ljubezenskih poţelenj takoj pojavljajo prepreke – v smislu bojazni, frustracij in bolečin, ki 

onemogočajo neobremenjeno, sproščeno uţivanje v povrnjeni ljubezni. Prevladuje izkušnja 

ţenske, če prevzamemo terminologijo Simone de Beauvoir, kot drugega, kar ţe v prvem 

planu pomeni potujitev lastne izkušnje. V to sprevrţeno matrico (samo)doţivljanja so 

vključene vse ţenske, ne glede na spol (tako druţbeni kot biološki), rasno pripadnost, 

starost, razred … Kot nadgradnja tej univerzalni ţenski izkušnji se v literarnem delu Nataše 

Sukič izrisuje izkušnja (osvobajajoč prodor) ţenske, ki ljubi ţenske. Prej omenjena izkušnja 

samoodtujitve predstavlja zatemnitev, ki jo avtorica odstira oz. ponuja neposreden vpogled 

vanjo. »Univerzalno« ţensko izkušnjo prikazuje kot zaznamovano z nerazumevanjem, 

osamljenostjo – neznosnost samosti, labilna stanja, ki prehajajo iz enega ekstrema v 

drugega, kar poudarjajo dihotomije, ki jih lahko razberemo posredno iz samega besedila: 

dosegljivo-nedosegljivo, lepo-grdo, prijetno-moreče, ţivljenje-smrt, normalno-nenormalno. 

V opisovanju ljubezenskih stanj izstopajo tipizirani pogledi na homoerotično 

ljubezen, ki jih avtorica vpleta in prepleta z avtentično homoseksualno izkušnjo, ne da bi 

pri tem poudarjala etično komponento in s tem prestopala na stran moraliziranja ali 

didaktičnosti. Niti jih ne doţivimo kot načrtno vnašanje ali izpostavljanje, raje kot logično 

prisotnost, vsakdan, nepomembno pomembnost vsakdanjega ţivljenja. Pisateljica jim da 

pridih nelagodja in s tem pokaţe na stigmatiziranost odnosa med osebama istega spola in s 

tem povezano spiralo homofobije. Ta je predstavljena kot neproblematizirano dejstvo, njeni 

opisi hkrati apelirajo na bralca in mu dajejo priloţnost za sodelovanje v soustvarjanju 

literarne resničnosti, včasih pa mu dodelijo tudi vlogo razsodnika, saj se mora sam odločiti 

in razsoditi oziroma se opredeliti do pojavnih oblik homofobije.    

Občutenje sveta se vseskozi meša s podobo ljubezni, konkretno s podobami 

ljubljene osebe. »Androgini angeli ţivijo v krajih kot je ta. V temi. V podzemlju. V kleteh«, 

pravi pripovedovalka (Sukič, 2005, str. 64). Ljubljena oseba je »/č/udovita in nedosegljiva. 
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Oddaljena, kot je oddaljeno sonce na nebu. Potem zagledam hudournike, razlite v 

povodenj. V enem zamahu, v nekaj sekundah izbrišejo vse, kar jim pride na pot« (Sukič, 

2005, st. 16). Vse je vedno na meji resničnosti oz. nekih verodostojnih izročil, in ko ţe 

mislimo, da nas avtorica končno pripelje do literarne realnosti, da nam jo prikazuje v njeni 

nepopačeni podobi, spet pademo, se potopimo čez rob v neznano, v halucinacije, ki jih nato 

znova preseka stvarnost. Vendar se tovrstno preigravanje stopnjuje le do točke, na kateri še 

vedno lahko razlikujemo med domišljijo in stvarnostjo, seveda vse skupaj v okvirih 

literarne fikcije. Nizanje moţnih scenarijev s strani vsevedne pripovedovalke, ki igra vlogo 

preroka (včasih deluje kot prava vedeţevalka), in asociacije, ki se sproţajo ob pogledu na 

ljudi, stvari ali dogodke niso vedno prijetne. Potencirana je apokaliptičnost vizij, ki so 

povezane z obsodbo homoseksualnosti, katera naj bi bila eden izmed glavnih vzrokov 

dekadence, postopne mutacije in razpadanja civilizacije. Glavni akterji so zaradi zavedanja 

o neizogibnem koncu sveta apatični, iščejo prikladne rešitve in različne načine za beg iz 

realnosti, za katere ponuja pomoč in rešitve medicina.  

 S pomočjo intertekstualnosti, ki nastopa kot pogoj za razumevanje besedilnega 

smisla, dopolnilo pri razumevanju besedila in podlaga za umeščanje besedila v druţbeno-

zgodovinski in umetniški kontekst (Juvan, 2006), Sukičeva operira na teoretski, literarni in 

drugih umetnostnih ravneh. Na področju teorije vzpostavlja medbesedilne povezave z 

Donno J. Haraway, kar predstavlja referenco s področja feministične refleksije znanosti, 

zlasti tehnoznanosti, in odnosa med subjektom in objektom spoznavanja ter konstituiranja 

aktivnega feminističnega subjekta. V zvezi s kibernetskim prostorom, ki naj bi bil 

(pre)mišljen s spolne perspektive, je zelo pomemben koncept kiborginje, ki ga Haraway 

(1999) vzpostavi in ga Sukičeva uvaja oz. uporabi v svoji zbirki kratkih zgodb. Eksplicitno 

prisotno navezavo z literarnega področja predstavlja omemba Georgea Orwella, ter 

literatura, gledališče, glasba, skratka umetnost, ki so jo skozi zgodovino ustvarjali (potrjeni 

ali domnevni) homoseksualci. Umetnostno zgodovinsko iskanje korenin in vzpostavljanje 

povezav ter vpletanje dejstev in podrobnosti, znanih zgolj pripadnikom homopopulacije 

(mnoge so bile oziroma še zmeraj so širši javnosti nepoznane, saj do nje nemalokrat sploh 

niso prodrle), pa lahko razumemo tudi kot subverzivno dejavnost in dopolnjevanje 

vednosti. Razkrivanje lezbične zgodovine in tradicije tako deluje kot poziv k ponovnemu 

boju za svobodo namesto ujetosti v utesnjujoče norme. Obenem pa tudi izzveni kot – le do 
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določene mere namensko – razsvetljevanje širše populacije in klic, morda prošnja 

sočloveka po razumevanju in spoštovanju drugačnosti. 

 

7.1.2  OTROCI NOČNIH ROŢ (2008) 

 

Drugo zbirko kratkih zgodb Otroci nočnih rož lahko v grobem označimo kot 

produkt, ki sledi iz začrtanih smernic in nastavkov proznega prvenca Desperadosi in 

nomadi, zato se jo tudi zdi najbolj smiselno obravnavati v povezavi in primerjavi z njo. 

Zunanja zgradba je bolj razčlenjena, znotraj naslovov kratkih zgodb so fragmenti 

oštevilčeni, kar kljub večji fragmentarizaciji daje – na vidnem, od zunaj grajenem polju – 

slutiti večjo zaključenost posameznih krajših enot. In tako v resnici tudi je; posamezne 

besedilne celote v primerjavi s prvo pisateljičino zbirko delujejo kot vsebinsko bolj 

povezane, skupaj pa ustvarjajo bolj razvidno zarisano zgodbo.  

Zgodbe pripovedujeta bodisi prvoosebna bodisi avktorialna pripovedovalka, 

medtem ko se prvoosebna pripovedovalka pojavi na začetku in proti koncu zbirke, 

avktorialna vstopa oziroma nastopa v osrednjem delu zbirke. Pripoved je pod stalnim 

nadzorom ene ali druge pripovedovalke, ki ima vpogled v vsak detajl, povezan z 

znotrajbesedilnimi dogodki, osebami ter njihovimi notranjimi občutji. In vendar, njena 

oblast ni neomajna in vseobsegajoča, saj jo rušijo različne fantazme in halucinacije, ki 

hkrati prekinjajo nadzorovani tok pripovedi. Nasploh so tudi za to zbirko kratkih zgodb 

značilni fluidnost, prehodnost, vzporedni svetovi, preigravanje opcij in nenadzorovani 

skoki iz ene dimenzije v drugo. Čas je postavljen v realno zgodovinsko preteklost, sicer pa 

lahko iz navedenih podatkov in realij razberemo, da je pripoved umeščena v čas padca 

Berlinskega zidu, namreč v čas simboličnega konca hladne vojne. Protagonistka, ki se v 

pripovedi oglaša skozi perspektivo prvoosebnega pripovedovalca in njena sopotnica, ki 

ostaja brez imena, takrat potujeta po srednji in vzhodni Evropi, iz ene prestolnice v drugo. 

Zelo hitro dobimo občutek, da gre za avtobiografsko obarvano pripoved, zlasti če jo 

poveţemo z dejstvi iz avtoričinega ţivljenja. Zgodbo o nastanku lezbične sekcije v 
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Sloveniji, kjer so navedeni tudi določeni biografski podatki iz ţivljenja udeleţenih akterk, 

tako lahko, recimo, pokrijemo z realnimi imeni iz realnega okolja. 

Če zbirki primerjamo ţanrsko, tematsko, motivno, snovno, vsebinsko, jezikovno, 

slogovno, pa tudi glede na uveljavitev medbesedilnih postopkov, dajeta občutek cikličnosti 

in tesne vzajemne povezanosti. Vseskozi so namreč prisotna prehajanja iz ene zbirke v 

drugo in to na vseh ravneh besedila. Na vsebinski na primer prihaja do obujanja in 

eksplicitnega izraţanja spominov, ki opisujejo dogajanje, ki se je vršilo v dogajalnem času 

prve zbirke kratkih zgodb. Na to nas opozorijo razne kontekstualne nadrobnosti pri 

opisovanju preteklih dogodkov, obujenih v spominu. Šele s pomočjo tega retrospektivnega 

postopka (in z njim povezanih dognanj) se lahko razjasni preteklost in svoje mesto s tem, 

predvsem v drugi zbirki kot dopolnjeni verziji prve, zasede tudi sedanjost. Ali pa se na 

primer, celo dobesedno, ponovijo določene prostorske in dogajalne situacije (zdravniška 

ordinacija, srečanje s tolpo homofobov) in besedne zveze. Naslov kratke zgodbe Javna 

razsvetljava v teh krajih je slaba iz prvenca se na primer pojavi tudi v drugi knjigi, tokrat 

kot sintagma znotraj podobnega konteksta, kot ga je prikazovala ţe kratka zgodba iz prve 

zbirke. 

Poetika skupaj z retoričnimi figurami ostaja ista kot v prvi zbirki kratkih zgodb. 

Odnos do sveta je isti, spreminjajo se do določene mere le teme, predvsem motivi. Tudi na 

jezikovni ravni je še vedno prisotno mešanje jezikovnih registrov (vpletanje pogovornih in 

slengovskih prvin v knjiţevni jezikovni kod), le da prevladuje bolj realistični slog, manj je 

tudi prekinitev toka pripovedi. Avtorska subjektka večinoma uporabi druge – neknjiţne 

jezikovne zvrsti v primerih, ko se izraţajo druge osebe, namreč, osebe, ki niso povezane s 

protagonistko in njenim svetom. Lahko bi rekli, da jih vključi takrat, kadar ţeli opozoriti na 

splošno konzervativnost in omejenost druţbe oziroma ob potenciranju druţbeno kritiške 

naravnanosti besedila. 

Ljubezenska tematika se v drugi prozni zbirki pomakne v ozadje. Osrednje mesto 

prevzame bivanjsko vprašanje in druţbena kritičnost. Ţenskim vprašanjem in vprašanjem 

ţenske homoseksualnosti ter queerovstva se pridruţijo še vprašanja drugih manjšin, na 

primer rasnih ali verskih. Avtorski subjekt omenjene teme posreduje prek pogovorov med 

fiktivnimi liki in prek prizorov, v katere se moramo sami umestiti oziroma moramo do njih 
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zavzeti svoje stališče. Tudi kadar je govora o ljubezni, le-ta ni nikoli srečna, vedno jo čaka 

tragičen konec, ki ga napovedujejo ţe sprotne halucinacije, pravzaprav kot nekakšna 

preroška videnja. Potrte misli in tragični scenariji v zvezi z ljubeznijo, vendar tudi drugimi 

področji ţivljenja istospolno usmerjenih, lahko poveţemo z obsojanjem istospolne ţelje ter 

njenim nezaţeljenim izraţanjem na očeh večinske populacije; ta stigma se na drugi strani 

prelevi v nezmoţnost ljubezni. Sproščen intimen odnos dveh oseb istega spola je nemogoč, 

kar nakazujejo negativne misli, ki se pričnejo plesti ţe v prvi zbirki kratkih zgodb, 

prepredajo pa se tudi v Otrocih nočnih rož. Izraţa ga tudi brezimnost osebe, ki je skupaj s 

protagonistko vpletena v istospolno ljubezensko razmerje. Če ostaja tematizacija 

istospolnega odnosa in njegove druţbene umeščenosti pribliţno na isti ravni, v drugi zbirki 

kratkih zgodb doseţe višjo stopnjo utelešenja homoerotika, njeno neposredno izraţanje in 

opisovanje. Naj še opozorimo, da ta nima nič opraviti z ljubeznijo kot čustvom, saj je, kot 

je mogoče zaznati iz pripovedovanja protagonistke, njena glavna naloga zgolj zadovoljitev 

človekovih fizičnih potreb.  

V okviru ontoloških/bivanjskih zastavkov proz se sproţajo vprašanja o 

(ne)pomembnosti človeških ţivljenj, ki postajajo cena za uresničevanje nekaterih višjih 

ciljev – recimo napredka, vprašanja o smislu samega ţivljenja nasploh, o smrti, preteklosti, 

prihodnosti in sedanjosti, ki pa je neoprijemljiva, kot da ne obstaja. Misli akterjev kratkih 

zgodb se vrtijo okrog neprijetnih stvari, kot so bolezen, smrt, neznano. Vseskozi je prisotno 

tavanje, iskanje odgovorov. Tako se na primer protagonistka sprašuje: »Kdo smo 

pravzaprav? Sprejemniki, ki plujemo v kalejdoskopskem oceanu signalov in vibracij, ali 

zgolj samotni sprehajalci na obodih krogel, kjer je čas prav takšna vizija kot prostori, za 

katere verjamemo, da jih polnimo s svojimi ţivljenji?« (Sukič, 2005, str. 32). Odgovori se 

sicer ponujajo vendar nobeden od njih ni zadovoljiv in rešitve ostajajo nedorečene. 

Spolni označevalci se omenjajo mimogrede, prek posameznih elementov, drobcev 

in mnenj o seksualnosti, ni eksplicitnih kazalcev, ki naj bi jih uvajali. V primerjavi s prvo 

zbirko kratkih zgodb so pa pogoste tematizacije in problematizacije homofobije še 

potencirane. Pod vprašaj se postavljajo heteronormativi. Avtorska subjektka predstavlja 

pogled skozi optiko heteronormativov, vendar ne z njihovim zanikanjem, ampak na način 

vpletanja bralčeve izkušnje, da ob nizanju uveljavljenih spolnih, rasnih, verskih stereotipov 
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sodeluje ali v njihovem potrjevanju ali zanikanju. Stereotipi so na ta način razgaljeni in 

umeščeni v kontekst, ki ga sestavljata najmanj dve gledišči. Naloga bralca pa je, da se do 

povedanega kritično opredeli.  

 Prav posebna pozornost je v obravnavani zbirki namenjena brezpravnosti manjšin 

ter odvzemanju pravic na podlagi druţbeno spolnih vlog, isto velja za kritiko druţbene 

ureditve, kajti slednja ustvarja svet, ki zahteva popolno podrejenost »velikemu bratu«, v 

dejanjih, besedah in razmišljanju, in popolno zvestobo. Avtorica torej prikazuje svet 

nesvobode in manipulativnih vedenjskih vzorcev, kot ga je v svojem romanu 1984 in 

kasneje v Živalski farmi predstavil George Orwell, oziroma z njim potegne svojo lastno 

vzporednico, predvsem prek optike spolnih in druţbeno spolnih vprašanj. Z 

izpostavljanjem tovrstne problematike si Sukičeva zada teţko nalogo. Uvajanje le-te in 

njeno »namerno« stalno izpostavljanje, kar postane vidno predvsem v njenem naslednjem 

delu in začrta njegovo glavno vodilo, predstavlja dejavnik tveganja, neke vrste groţnjo – v 

smislu raztopitve ali redukcije nabora pestro zastavljenih tem zgolj na druţbeno kritično in 

politično (angaţirano) raven.  

 

7. 1. 3 MOLJI ŢIVIJO V PRAHU (2010) 

 

Roland Barthes (1975) meni, da je vsaka fikcija zaznamovana z nekim druţbenim 

govorom, sociolektom, s katerim se poskuša poistovetiti. Fikcija je namreč stopnja moči, 

do katere seţe nek jezik, katerega namen je, da najde svoj razred, da bi o njem govoril in 

njegovo sporočilo širil (ibid.). Jezik je vedno pogojen z določenim konkretnim mestom 

tistega, ki govori, v različnih diskurzih, oz. dominantnem diskurzu, tudi glede na trenutne 

oblastniške razmere, sam pa določeno »mesto v diskurzu« označuje in prek različnih 

druţbenih praks, v katerih je soudeleţen, prenaša v druţbo – in je v tem smislu instrument 

moči (ibid.). Prav to, se mi zdi, je bilo glavno in vodilno načelo pri ustvarjanju besedila 

Molji živijo v prahu. Roman je popoln zgled razredne pripadnosti literature, s pomočjo 

katere literarni subjekt izţivlja svoje osebne ideje in z njimi hote ali nehote deluje na 

druţbeno-političnem nivoju. 
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Namera in z njo problematika romana je predstavljena takoj z uvodnim citatom na 

samem začetku. Še preden vstopimo v »svet« romana, smo pripravljeni na to, da bomo 

izvedeli drugačno zgodbo, pogledali, vstopili v drug svet in ob tem pozabili na naš svet. Na 

mesto čustvenosti in spontanosti (v pripovedovanju in literarni recepciji) vstopi tematska in 

motivna determinanta. Ta se najprej prenese z uvodnega citata na začetek zgodbe, nato pa 

se skozi celoten tekst na isti način vnaprej spogledujemo z nadaljnjim potekom romana. 

Tekst nas vseskozi uvaja in pripravlja na dogodke, ki sledijo. Določeni odstavki dobesedno 

razloţijo, s čim se bomo v nadaljevanju seznanili. To je lahko po svoje dober način za 

ohranjanje napetosti, še bolje pričakovanja, se pa ob tem postavlja tudi vprašanje 

uresničevanja teh, vnaprej zastavljenih namer. Po drugi strani pa so to lahko tudi zaviralni 

momenti v sami zgodbi, ki – predvsem, če jih je preveč – bralca oropajo zagnanosti, strasti 

in ţelje po odkrivanju neznanega oz. začnejo delovati, kot da programsko in posledično 

niţajo literarno oziroma umetniško vrednost romana. Pomanjkljivost povezana s tem je 

gotovo tudi nizanje določenih dejstev, ki nato obvisijo v zraku, ne doţivijo izpolnitve. 

Večkrat se namreč srečamo z določenimi nastavki, čakamo, da bi na to temo izvedeli še kaj 

več, oziroma zakaj naj bi prav to bile usodne, odločilne okoliščine, a stvari ostanejo 

nepojasnjene (izkaţe se, da so bile izpostavljene iz nam neprepoznavnih razlogov). 

Sama tematika se zdi dokaj prikladna (saj je kot kritika druţbenopolitičnega sistema 

brezčasne narave), do neke mere tudi aktualna, sploh za razmere v svetu in tudi v Sloveniji, 

vendar je pisateljici mogoče očitati prevzemanje in preigravanje (na ne ravno izviren način) 

znane problematike. Le-to je izpostavil Orwell ţe leta 1949 in je bila v našem prostoru 

aktualizirana v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je z njegovo 

pravljico Živalska farma in kasneje z romanom 1984 v tajnosti seznanjala slovenska 

inteligenca (Orwell, 2001). Na predvidljivost in manko na inovativni (domišljijski) plati pri 

zastavljanju problematike opozori tudi Mare Cestnik (2012). Meni, da  avtorica, namesto, 

da bi se ukvarjala s kompleksno sedanjostjo, iz zakladnice (čeprav novejše) tradicije črpa ţe 

velikokrat uporabljene teme. Lahko bi rekli, da le-te delujejo obrabljeno oz. ne dovolj 

izvirno, saj jih na podobne načine »v sedanjem času zelo resno obravnavajo nešteti 

intelektualci (na spoznavnem nivoju) kot civilno-druţbene pobude (v okviru aktivističnih 

prizadevanj)« (Repar, 2012, str. 230). Uspešno vpeljevanje kakršnihkoli tem na polje 

literature, torej njihova literarizacija, je vedno pogojeno z določenim preseţkom, z 
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razširitvijo sortimenta spoznavnih moţnosti, predvsem tistih, ki jih znanost nima na 

razpolago. Ključno vlogo pri tem odigra  izvirnost, ki lahko nastopa na primer v obliki 

novih, tudi drugačnih pogledov, posebnih, specifičnih poudarkov, ali v obliki kompleksne 

zgodbe (s posebnim poudarkom na njeni čustveni ravni). Literarno delo, ki se v preveliki 

meri naslanja na določen koncept in pri tem zanemarja moţnosti in prostor za lastno 

izvirnost (ki mu ga ponuja literatura) izpade mlačno, ob tem se niţata tudi njegova 

kredibilnost in upravičenost, prav tako pa tudi literarnoumetniška vrednost. Dodaten 

problem predstavlja dokaj transparentno aktivistično-politično sporočilo, ki v romanu 

zasede osrednje mesto. »/P/rav ta avtoričina gesta s sabo potegne tudi tveganje, ki se 

pokaţe v obliki poenostavljanja problematike in problematične izpeljave literarnih 

postopkov« (Repar, 2012, str. 231).  

Tudi v romanu, tako kot v obeh zbirkah kratkih zgodb, »se razvija izrazita 

dvoplanskost« (Cestnik, 2012, str. 227). Kontrastiranje, temeljni postopek, s pomočjo 

katerega se v tekst vpeljujejo razlike in ustvarjajo konflikti, prihaja do izraza na vseh 

besedilnih ravneh (jezikovni, motivni, tematski, zgodbeni, pa tudi na ravni same 

sporočilnosti). »Toda protagonista, ki ta razmerja najočitneje predstavljata, nikakor nimata 

ustrezno uravnovešenih nabojev skrajnosti svojih vlog« (Cestnik, 2012, str. 227). Nasprotja 

se, prav tako kot med protagonistoma, vršijo tudi v samih protagonistih, ki na ta način ne 

delujeta prepričljivo v zastopanju svojih stališč. Nobeden od njiju ne doţivi osebnostnega 

razvoja, obtičita v določenih duševnih stanjih in se iz njih ne izkopljeta, to pa velja tudi za 

ostale osebe romana. Ali so slabiči vdani v usodo, tak je na primer Dren, ali je njihovo 

uporniško ravnanje nasilno zaustavljeno (tako se zgodi s protagonistko, ki ostane 

neimenovana), ali pa se v zgodbi enostavno ne pojavijo več (takšna je usoda Drenovega 

najboljšega prijatelja Ţiletke). Nasploh so romaneskni liki in razmerja med njimi 

tipologizirani na podlagi splošno uveljavljenih stereotipov, kar se izkaţe kot ne najboljši 

moţni način za opozarjanje na zunaj literarno realnost, problematiko. Malo je tudi, oziroma 

jih skoraj ni, dialogov, ki bi lahko osebe v romanu dodatno označili in jim ustvarili prostor 

za, neke vrste, »(samo)razkrivanje v dejanju«. Sledimo zgolj opisom trenutnih stanj, ne 

reakcij, bolj pasivnim vdajanjem, ki jih osvetljujejo retrospekcije.   
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Fabula je omejena, prevladuje Drenova (protagonistova) perspektiva, ki se ji v drugi 

polovici teksta pridruţi še dodatna perspektiva protagonistke. Ta dva pogleda se 

izmenjujeta in ustvarjata stil popularnega romana, kjer je vse na svojem mestu in se ves čas 

uravnava ravnoteţje: zlu vedno kljubuje dobrota. Ritem teksta je vedno pribliţno enako 

intenziven, naprej čez »dolgočasne« dele nas vleče sama struktura jezika. Avtorica namreč 

ohranja svoj prepoznavni slog pisanja, kot ga je imela ţe prej, v obeh zbirkah kratkih 

zgodb. Vsebina je podana zanesljivo in pregledno in »ni nikakršnih zastranitev tiste mučne 

vrste, ki bi pustile tavati« (Cestnik, 2012, str. 229). Prej bi lahko rekli, da je podajanje 

oziroma nizanje podatkov shematično. Za vse, kar v prvem planu ostaja neizraţeno oziroma 

kjer zasledimo potencialni manko v pripovedi, obstaja plan B, ponujajo se rešitve, v smislu 

poenostavitev, ki odločilno vplivajo na končno recepcijo. Avtorica bralcu na ta način 

odvzema prostor sodelovanja v zgodbi, v kateri bi lahko nastopal kot njen izviren gradnik. 

Pomemben je občutek povezanosti s fikcijskim svetom, s katerim prihajamo v stik 

predvsem po motivni plati in prek paralel, ki se razprostirajo iz enega v drugi svet ter 

izenačujejo, zdruţujejo na prvi pogled nezdruţljivo, neenako. Cestnik opozarja tudi na 

nedoslednosti pri ustvarjanju scene in atmosfere, na prehajanja, zaradi katerih podane 

informacije izgubljajo kredibilnost. Tako se lahko na primer znajdemo »v neki futuristično 

grozljivi Ameriki, potem spet kot na nekem nepospravljenem evropskem, nemara celo 

slovenskem zadnjem dvorišču, in to skoraj v današnjem ali celo ţe rahlo preteklem času« 

(Cestnik, 2012, str. 229). 

Prevladujejo anestetični momenti, ti naj bi v smislu opozarjanja na človekovo usodo 

v druţbi delovali kot prepričevalci, postajajo pa nadomestki za pripovedne primanjkljaje. 

Lepi so le nekateri retrospektivni elementi, ti so ostali ujeti v usedlinah časa, vračajo se le s 

pomočjo sanj, preoblikovani ter spojeni s sedanjostjo, v ţivljenju literarnih oseb pa delujejo 

kot more. Delo je usmerjeno predvsem na razumski del posameznikove psihe, vpliva na 

uzaveščene (zavedne) in »samoumevne«, repetitivno doţivete in avtomatizirane vsebine; še 

občutke, ki jih v nas tekst sproţa, lahko pojasnimo. Povsem logično, namreč – kot vpeto v 

pripovedovalno-razlagalno shemo, izpade tudi nezavedno, izvenrazumsko ali instinktivno 

delovanje človeka v mejnih situacijah, katerim je izpostavljen. Takšni so, na primer, 

prisluhi in prividi, s katerimi se v romanu srečujemo.  
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Če roman razumemo kot literarno zvrst s svojimi določenimi osnovnimi 

zakonitostmi in pogoji (te naj bi le-ta izpolnjeval pri svojem formiranju), lahko sklenemo, 

da je romaneskni prvenec Nataše Sukič Molji živijo v prahu zaznamovan z nekaterimi 

pomanjkljivostmi, povezanimi prav s temi določitvami– kar nam da misliti tudi na polju 

literarne kritike in teorije. Odstopanja se kaţejo predvsem v sami strukturi literarnega dela, 

ki prej kot globinsko strukturirana enota deluje kot poenostavljena shema. Dogajanje je 

precej statično, glavne vloge pa ne prevzame posameznik, (anti)junak, ampak druţba in 

njene okoliščine, ki naj bi tvorile predvsem ozadje za protagonistovo zasebno/politično 

(samo)doţivljanje, prigode, preizkušnje in predvsem njegov razvoj. Obenem ne moremo 

reči, da bi šlo za t. i. »razsrediščeno« prozno strukturo, kjer protagonist legitimno izgublja 

svojo središčno vlogo, ki jo prevzema recimo jezik ali nek motivni fragment. Problem je 

namreč drugje. Premalo pozornosti je usmerjene na oblikovanje literarnih likov kot 

temeljnih nosilcev dogajanja in sporočilnosti, posledično je tudi sama tema le bled odsev 

svojih začetnih nastavkov. In premalo je ustvarjalne sproščenosti in presenetljivosti, ki bi 

prekrili oz. premagali pretenciozen romaneskni koncept. 

 

7.1.4  SLEPI TIR 

 

Za radijski prvenec, uprizorjen 16. maja 2012 na 3. programu Radia Slovenija, 

program Ars, avtorica vzame snov iz svojega romana Molji živijo v prahu.  Celotno 

dogajanje se zdi kot preoblikovan izsek, ali pa nadaljevanje ene izmed retrospektivnih 

zgodb iz romana. Postavljeno je na ţelezniško postajo, kjer Dren (protagonist) in Ţiletka 

(njegov najboljši prijatelj), ki nastopata ţe v Moljih, razdreta svoje prijateljstvo zaradi 

različnih pogledov na svet. Osrednji, predvsem pa izredno transparentni temi sta groţnja 

denacionalizacije in njena druga skrajnost – fašistični nacionalizem usmerjen v popoln 

izbris manjšin vseh vrst (rasnih, spolnih, druţbeno spolnih, verskih …), ki ju predstavljata 

protagonista. Avtorica predstavi kritično zastavljene vrednote druţbenih posameznikov, 

zaradi katerih je postavljeno na kocko tudi dolgoletno prijateljstvo. Pogoj za navezovanje 

stikov s sočlovekom postanejo rasna, verska, spolna, politična »neoporečnost« 

posameznika. Dogajanje se iz literarne prihodnosti pomakne v sedanjost, deluje kot 
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dopolnilo nedokončno izraţenih idej v romanu. Politični boj LGBT populacije za 

enakopravni poloţaj v heterogeni celoti, ki je v zgodbi romana neuspešno zaključen in ga 

avtorica nadomesti z bojem vseh manjšin skupaj proti sistemu, pride ponovno do izraza v 

radijski igri. V obeh primerih je torej na delu izrazita oblika politično aktivističnega 

angaţmaja.  

 

7.2 Angažiranost lezbične literature in stopnja transparentnosti oziroma neposrednost 

tematizacije političnega pri Nataši Sukič 

 

O motivaciji v zvezi s pisanjem lezbične literature in o njenem (ne)zaţelenem 

angaţmaju razmišlja Monique Wittig, ki pravi, da je: 

»pisati besedilo, ki v svojih temah vključuje homoseksualnost, kockanje. Je tveganje, da bo 

formalni element, tematika, na vsakem obratu preobremenila pomen, zasedla celotni pomen, in sicer 

proti nameri avtorja ali avtorice, ki predvsem ţeli ustvariti literarno delo. S tem, ko besedilo 

prevzame takšno tematiko, ko postane eden izmed njenih delov celota, eden izmed konstitutivnih 

elementov celoten tekst, postane simbol, manifest. Ko se to zgodi, pa preneha učinkovati na 

literarnem nivoju; postane podvrţeno omalovaţevanju, preneha biti ocenjevano v odnosu do 

enakovrednih besedil. Postane angaţirano besedilo s socialno tematiko in usmerja pozornost k 

socialnim problemom. Ko se to zgodi, izgubi osnovni cilj, to pa je sprememba tekstualne realnosti, 

znotraj katere je napisano. Pravzaprav je zaradi svoje tematike ločeno od te tekstualne realnosti, do 

nje nima več dostopa, je izobčeno (pogosto kar s tiho obravnavo ali brez moţnosti ponovnih izdaj), 

ne more več delovati kot besedilo v odnosu do drugih preteklih ali sodobnih tekstov. Zanimivo je le 

za homoseksualce. Besedilo, vzeto kot simbol ali privzeto s strani politične skupine, izgubi svojo 

polisemijo, postane enopomensko. Ta izguba pomena in manko oblasti nad tekstualno realnostjo pa 

onemogočata, da bi besedilo izpeljalo edino politično akcijo, ki jo zmore: vpeljati to, kar s pomočjo 

literature upodablja, v tekstualno mreţo časa« (Wittig, 2000, str. 106-108). 

 

Lezbična literatura naj bi bila ujeta v protislovje. Po mnenju Suzane Tratnik (2004) 

se ji očita programskost, zaradi katere naj bi postala zaprto literarno podjetje, ki si prisvaja 

umetnost v politične namene, hkrati pa naj kot parcialna nikoli ne bi mogla pretendirati k 

celovitosti in odprtosti heteroseksualne literarne produkcije. Vendar pa ta trditev velja tudi 

v obratnem smislu, isto trditev namreč lahko izrazimo s heteroseksualnega stališča. Tudi 

heteroseksualci ne ponujajo avtentičnega vpogleda v homoseksualnost oziroma ţivljenje 

homoseksualcev, in vendar nimajo podobnih teţav (omejitev v zvezi z celovitostjo avtorske 

geste). Zdi se, da se v spotikanju ob tovrstne očitke zrcali lastni kompleks. Nesmiselno je 
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namreč trditi, da določena perspektiva, ki je le del spektra (predpostavljamo, da ima ta 

spekter zmoţnost prikazati celoto), ne more pretendirati k celovitosti, saj je vendar njen del, 

njen reprezentativni del, velik v skladu s številom svojih zastopnikov oziroma 

predstavnikov (celo ne glede na njihovo številčnost). 

Nataša Velikonja (2008) ugotavlja, da se v zadnjem času v homo literaturi 

intimistični, ljubezenski momenti umikajo druţbenemu kontekstu (druţbeni kritiki), v 

katerem se homoerotična ljubezen znajde ali pa v katerem je povsem odsotna. Zdi se ji, da 

se to dogaja zlasti pri gejih in lezbijkah, ki pišejo ţe dalj časa, ki so dlje na sceni, ki so 

starejši in imajo torej tudi več izkušenj v zvezi s preţivetjem, na splošno pa tudi na literarni 

sceni. Vendar je zmotno o tem pojavu znotraj tovrstne literature razmišljati kot o druţbeno 

političnem in druţbeno kritičnem angaţmaju (ibid.). V veliki večini primerov gre zgolj za 

opise doţivetij, opaţanja in obelodanjanja situacij in dogodkov ter kritične refleksije v 

zvezi z njimi. Morebiti po načelu, da vsak glas šteje. V tem smislu bi lahko govorili o 

angaţiranosti, ki ni v napoto niti znotraj literarnega sistema oz. kritiških obravnav besedila. 

Vendar pa mora takšna angaţiranost potekati večplastno, usklajeno s strukturnimi 

zakonitostmi dela, in ne sme zanemarjati svoje lastne, namreč – literarne določitve. Čeprav 

se sicer strinjam s trditvijo Nataše Velikonja, da ni vedno upravičeno o momentih druţbene 

kritičnosti znotraj lezbične literature razmišljati kot o (neposrednem) druţbeno kritičnem in 

druţbeno političnem angaţmaju, moramo biti v določenih primerih vendarle do te avtorske 

geste tudi kritični. Pomembno je, na kakšen način se ti momenti znotraj literarne realnosti 

manifestirajo oziroma realizirajo in kakšna je njihova izvedba, prenos predliterarne snovi v 

samo fikcijo. Druţbeno (politično) angaţirana niso samo tista dela, ki določeno 

problematiko tematizirajo, ki jo pred bralcem transparentno razgrnejo. Učinkovitejša in 

pogumnejša se zdijo tista dela, ki rehabilitirajo in kultivirajo tudi bolj rahločutne, 

prefinjene, subtilne, ponotranjene oblike odnosa do sveta in predvsem do drugega. Pri tem 

so pomembni način, oblika, struktura in senzibilnost literarne govorice ter izbira in izvedba 

epskih (literarnih) postopkov v samem besedilu.  

Nataša Sukič strukturo pripovedi v prvih dveh zbirkah kratkih zgodb razvija izredno 

uravnoteţeno. V romanu pa se pričnejo kazati izstopanja posameznih komponent, ki svoj 

podaljšek doţivijo v Slepem tiru. Avtorica namreč v Moljih prestopa na stran moraliziranja, 
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nizanje anestetičnih momentov deluje kot neposredno vključevanje bralca v območje 

ideologije, ki je izpostavljena. Spoznavno funkcijo prične nadomeščati shematična 

(ideološka) oblika literarnega dela. Ves čas je na delu apriornost (vem, kaj hočem povedati 

in prikazati), ki spodbija literarnost besedila, njegovo umetniško vrednost. V romanu 

avtorica potencira tisto, kar ni njena najmočnejša pisateljska plat, opušča pa tisto, kar je 

bilo v prejšnjih knjigah najmočnejše in najbolj obetavno: svojo prepuščenost ustvarjalnemu 

aktu samemu, kar je pogoj avtentične drţe – ali vsaj prepričljive avtorske drţe – in 

svojevrstnega prepoznavnega avtorskega rokopisa (sloga).  

 

7.3 Primerjava uporabljenih literarnih postopkov med posameznimi deli avtoričinega 

opusa in mesta, ki uvajajo odmik od literarnosti 

 

 Mesta, ki začnejo uvajati odmik od literarnosti v opusu Nataše Sukič se začnejo 

nakazovati ţe v drugi zbirki kratkih zgodb Otroci nočnih rož. Prav tam zasledimo prve 

preusmeritve pozornosti na tematski ravni, v smislu uvajanja socialnih problematik, na 

mesto avtentične ţenske, lezbične izkušnje. Cel spekter moţnih, nedvomno tudi zanimivih 

tem, ki bi lahko – in tudi ţe so, če se sedaj sklicujem na njeni prvi dve literarni deli – 

prispevale in nagovarjale literarno občinstvo, zamenja z osrediščenjem besedila okrog 

kritike druţbeno-socialnega in političnega stanja. Z vidika estetske učinkovitosti njenega 

ustvarjanja se kot problematičen izkaţe predvsem njen roman Molji živijo v prahu, v 

določeni meri tudi njena radijska igra. Stanislava Repar je kritična predvsem do njenega 

pritiskanja »na arzenal anestetičnih sredstev. Kar skupaj z izpostavljanjem telesa in 

telesnosti – ki je, po eni strani, najbolj strnjena in hkrati neulovljiva oznaka drugačnosti 

junakov in junakinj, po drugi pa tudi simbol pristnosti in razpetosti avtoričine ''telesne 

vizije'' med najbolj zasebnim in najbolj političnim, namreč kot ''tkivo same biti'' – vodi k 

naraščanju grobe ekspresivnosti posameznih prizorov« (Repar, 2012, str. 231, 232). Ti se 

izkaţejo predvsem kot znak »avtoričinega nezadostnega odstopa od (pred)literarne snovi« 

in delujejo kot včasih ţe preračunljiva »igra z bralčevo čutno zaznavo« (Repar, 2012, str. 

232).  
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 Z vidika primerjave uporabljenih literarnih postopkov in spremljanja zunanjih in 

notranjih potez literarnosti med besedili opusa Sukičeve je najbolj smiselno, da vsa dela 

obravnavamo kot literarna. K temu dejstvu nas veţejo predvsem zunajbesedilne lastnosti 

vseh štirih besedil, predvsem »literarna pogodba«. Knjiţna izdaja besedila, ki se predstavlja 

kot literarno, pred nas postavlja izziv za njegovo kritično vrednotenje na podlagi literarne 

kompetence, intence ter literarne empatije. Ob nezamenljivem in prepoznavnem 

avtoričinem slogu pisanja na nekaterih besedilnih ravneh lahko zaznamo prehode. Ti se 

vršijo predvsem v samem izboru tem, v ţanrskem prehodu – uspešno literarizacijo v svojih 

kratkih zgodbah avtorica nadomesti z veliko bolj zahtevno romaneskno strukturo. Vidni pa 

so tudi pri samih potezah znotrajbesedilne literarnosti, kot jih našteva Zupan Sosičeva 

(2010), in jih uporabim kot orientacijo ocenjevanju knjiţevnega gradiva.  

 Sukičeva v prvih dveh objavljenih besedilih prevzame model kratkih zgodb, ki sicer 

veljajo za popularni ţanr, in jih inovativno in uspešno preobrazi ter napolni z novimi 

(pred)literarnimi, oz. literarno obdelanimi vsebinami. V njih nam predstavi in zaobseţe 

posamezne zgodbe marginaliziranih, na rob potisnjenih ljudi, vendar le-te vsebujejo tudi 

prvine univerzalnosti, kar bralcu, ki ne pripada nujno LGBT populaciji, omogoča, da vstopi 

v svet, ki je drugačen, in mu ponuja moţnost uvida v doslej nevideno ali zamolčano 

»realnost«. Na drugi strani roman Molji živijo v prahu deluje precej partikularno in 

predvidljivo. Ne ponuja nam nekih novih vsebin ali prostora identifikacije in s tem 

sodelovanja v literarni resničnosti – fikciji, saj vsebine niso podane dovolj plastično, še 

dodatno pa to bralcu onemogočajo stalna protislovja, ki se vršijo tako v samih literarnih 

likih kot tudi literarnem kronotopu. Bogat slog, ki ga literatka razvija na vsej svoji literarni 

poti, v katerem je izjemno očitna in prepoznavna večpomenskost, s prevladujočimi 

inovativnimi abstrakcijami na zavedni in podzavedni ravni, ponuja skupne izkušnje in 

spodbuja domišljijo. Vendar je ta slog v romanu podrejen konceptualni izpeljavi 

vnaprejšnjega namena: prikazati svet v njegovi razčlovečenosti. V romanu se tako 

seznanimo z modelno obravnavo snovi, ki temelji na klišeizaciji. V obeh poznejših delih, 

tako v romanu kot v radijski igri, se izgublja tudi izrazita avtoreferencialnost, ki je bila 

prisotna v obeh zbirkah kratkih zgodb. V ozadje je postavljen tudi ključen doprinos 

lezbične literature v tako imenovan univerzalni literarni diskurz, namreč obravnava 

oziroma analiza seksualnih politik in praks, seveda, v vsej njihovi raznolikosti. V njem pa 
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odzvanja, dokaj prvoplansko, fizično nasilje, ki lahko ta »doprinos« lezbične literature v 

univerzalni imaginarij oškoduje ali problematizira, če ni zadostno vpet v literarno strukturo, 

oz. globlje utemeljen. 
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8 ZAKLJUČEK 

 

Opus Nataše Sukič je nedvomno pomemben gradnik in doprinos k razvoju lezbične 

ter tudi LGBT knjiţevnosti (znotraj katere se ga obravnava, oziroma znotraj katere je, kot 

eden izmed glasov, opredeljena sama avtorica). Predstavlja še en prispevek k uveljavljanju 

marginalizirane literarne pozicije v širšem kontekstu slovenske knjiţevnosti, kar je 

pomembno predvsem za ohranjanje literarne pluralnosti oziroma različnih točk gledanja 

znotraj literarne realnosti. Na literarno prizorišče vpeljuje tematike, ki sicer znotraj drugih 

manjšinskih pa tudi v sam center pozicioniranih knjiţevnosti niso prisotne ali pogosto 

zastopane. S predstavljanjem neznanih, nevidnih, mnogokrat tudi namerno prezrtih svetov 

subverzivno polni vrzeli znotraj tako imenovane univerzalne knjiţevnosti. V pričujoči 

diplomski nalogi se mi je zdelo smiselno opozoriti tudi na pomanjkljivosti, ki se pričnejo 

kazati ob ţanrskem premiku v avtoričini prozi (niso pa nujno povezane zgolj z njim), 

predvsem ob uvajanju določene tematike ali problematike – druţbeno kritične in politično 

aktivistične – na račun drugih, morda subtilnejših plati njenega ustvarjanja. Literatura, ki 

prične delovati kot transparenten odraz osebno-političnih idej, skoraj vedno pristane na 

(zelo) spolzkih tleh, ker ji preti, da bo s tem izgubila svojo kredibilnost in zaupanje v 

okviru umetnostnih zvrsti in začela delovati kot angaţirano besedilo bodisi z zniţano 

umetniško vrednostjo bodisi popolnoma brez nje. Zato je zmeraj smiselno takšna tveganja 

pravočasno poimenovati, oz. jih pripeljati tudi pred oči zainteresirane javnosti. 
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