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Tanja Tuma 

 

KNJIŽEVNICE S(M)O OZNANJEVALKE SOŽITJA IN MIRU 

 

Mednarodno združenje pisateljev in publicistov PEN, ki bo prihodnje leto 

praznovalo stoto obletnico delovanja, si je od ustanovitve dalje prizadevalo za mir, 

prost pretok književnosti, strpnost, svobodo govora in enakopravnost. Dolgo je 

trajalo, preden mu je prvič predsedovala ženska ameriško-mehiška pesnica in 

pisateljica Jennifer Clement. V Sloveniji so PEN klub ustanovili leta 1926, 

predsedoval mu je dolga leta pesnik Oton Župančič, v predvojnem času je bila 

edina članica pesnica Lily Novy. Po drugi svetovni vojni je trajalo dobro desetletje, 

preden je v zgodnjih šestdesetih ponovno zaživelo njegovo delovanje, med glavnimi pobudnicami je bila 

pisateljica Mira Mihelič, po kateri si je ženski odbor tudi nadel ime (glej: MIRA, ŽENSKI ODBOR SLOVENSKEGA 

CENTRA PEN).  

Mira Mihelič je v letu 1944, le tri mesece po rojstvu sina, zaradi sodelovanja z OF pristala v gestapovskih 

zaporih. Ko se je vrnila domov, je otrok ni poznal. Ta trpka in boleča izkušnja jo je zaznamovala, da si je kot 

predsednica Pena še posebej prizadevala pomagati zaprtim in preganjanim pisateljem. Bila je aktivna v 

najbolj pomembnem in najstarejšem mednarodnem odboru organizacije Odbor za pisatelje v zaporu, ki letos 

praznuje 60-letnico delovanja. Odbor za pisatelje v zaporu že vsa leta pripravlja seznam primerov, med 700 

in 900 zaprtimi pisatelji in novinarji, o katerih obvešča svetovno javnost ter si prizadeva za njihovo 

osvoboditev ali vsaj bolj humano prestajanje zapornih kazni. Seznam je javno dostopen za vsako leto na 

spletni povezavi PEN INTERNATIONAL, CASE LISTS. 

Prav Penov odbor Pisatelji v zaporu tesno sodeluje z neodvisno organizacijo Mreža zatočišč za preganjane 

pisatelje ICORN (International Cities of Refuge Network). Mreža je nastala na pobudo Mednarodnega 

parlamenta pisateljev (IPW) in pisatelja Salmana Rushdieja leta 1994 ter se osnovala kot nevladna 

organizacija s sedežem na Švedskem v letu 2006. Ljubljana se je v mrežo vključila v letu, ko je nosila 

Unescov naslov Svetovna prestolnica knjige (23.4.2010-23.4.2011) in tesno sodeluje s Slovenskim centrom 

PEN. Koordinatorka in članica mednarodnega odbora ICORN, ga. Jasmina Arambasic je v letu 2014 

pripravila svetovno srečanje mest zatočišč v Ljubljani.  Pisatelji in pisateljice tako dobijo dovoljenje za bivanje, 

nastanitev in štipendijo, zelo pomembni pa so tudi stiki s književniki in književnicami ter možnosti za objavo 

https://www.mira.si/
https://www.mira.si/
https://pen-international.org/who-we-are/case-lists
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in pisanje. V Ljubljani ostanejo dve leti. Trenutno sta naša gosta iranska publicistka Shiva Nazarahari in njen 

mož Pooyesh Azizedin, ki je pobudnik iniciative Svet v mestu, neformalnega združenja vseh preganjanih 

pisateljev, ki so si dom našli v Ljubljani. Več na spletnih povezavah INTERNATIONAL CITIES OF REFUGE 

NETWORK (ICORN) in MREŽA ZATOČIŠČ ZA PREGANJANE PISATELJE - ICORN. 

Že vrsto let je med zaporniki zelo veliko žensk, predvsem v deželah, kjer vlada brezpogojni patriarhat, npr. 

Iran, pa tudi Turčija, Poljska, afriške dežele, idr. Sodbe zvečine počivajo na žalitvah vere, posameznih 

politikov ali zakonov, ki omejujejo osebno svobodo in svobodo govora. Včasih Penu in njihovim sodelavcem 

(med katerimi so tudi delavci ZN) uspe in hvaležnost pisatelja ali pisateljice je neizmerna. Tak primer je turška 

pisateljica Asli Erdogan ali ugandska pesnica in aktivistka za pravice istospolnih Stella Nyanzi. (Video) 

A ženska svoboda se mnogokrat ne začne pri pisanju kritičnih pesmi in člankov, temveč na pragu lastnega 

doma. Tako sta mednarodni ženski odbor in predsednica Jennifer Clement leta 2017 pripravila t.i. Ženski 

manifest mednarodnega PEN, ki ga najdete na povezavi ŽENSKI MANIFEST MEDNARODNEGA PEN. Glavna 

misel manifesta je, da je nasilje nad ženskami, omejevanje njihove svobode in neenake možnosti pri 

izobraževanju deklet tudi oblika cenzure, saj tako ženski glas, tako pomemben pri tkanju sožitja in miru, nima 

možnosti, da bi zazvenel.  

Največkrat so izgovori za zatiranje ženskih glasov tradicija, vera in kvaliteta ženskega ustvarjanja. Tako tudi 
v demokratični Sloveniji ženske na literarnem polju zelo capljamo za moškimi, čeprav so se književne 
nagrade od leta 2013, ko je na Parnas stopila literarna nagrada mira podeljena zgolj ustvarjalkam po načelu 
pozitivne diskriminacije, malo odprle. A razkorak je še vedno ogromen – le 20% imamo literarnih nagrajenk 
v primerjavi z nagrajenci. Prešernovo nagrado za življenjski opus sta tako le trikrat prejele ženske napram 
62 podeljenih moškim. Kriteriji za ugotavljanje enakopravnosti na področju knjižnega ustvarjanja so:  

 

1. Umetniške in literarne nagrade, ki so temelj za vrednotenje kvalitete književnega dela, 

2. Literarna kritika s kvantitativnega vidika – koliko je kritik in o kom govorijo, 

3. Podpora slovenskim izdajam in prevodom v tuje jezike s strani Javne agencije za knjigo Republike 
Slovenije, 

4. Dodelitev umetniških štipendij za književno področje, 

5. Literarni nastopi in razmerje med spoloma z vidika plačila, 

6. Objave v knjigah in revijah, vključenost v antologije, 

7. Umeščenost v literarni kanon, 

8. Prisotnost književnic v učnih načrtih in vzgoja za vključujočo družbo. 

 

Kako pomembni so ženski glasovi v književnosti, je nesmiselno ponavljati. Če so moški bogovi vojne, smo 
ženske boginje ljubezni in miru. Ne le med dvema spoloma, tudi za pravice LBTG skupnosti imamo ženske 
načeloma več posluha. Odkar imamo volilno pravico, v Ameriki sto let, v Evropi pretežno sedemdeset, 
nočemo biti več žrtve spopadov in politik, temveč odgovorne ustvarjalke družbene resničnosti. Z grozo 
opazujemo tendenco, da bi se v Sloveniji razvoj zasukal nazaj, v neke ruralno omejene čase zapovedi po 
vzoru Mahniča in katoliške cerkve, ko so z žensko in njenim telesom razpolagali drugi, kot da to telo in ta 
duša nista njeni. Od Monike Hauser in pogumnih Bošnjakinj, ki so o masovnih posilstvih spregovorile na 
haaškem sodišču ter dosegle, da je posilstvo zdaj vojni zločin in ne le kolateralna škoda, imamo odgovornost, 
da branimo civilizacijske pridobitve, od katerih je odvisna enakopravnost naših hčera in milijonov zatiranih 
žensk po vsem svetu, ki so jim vera in patriarhalna tradicija vzele glas. Ne le v arabskem svetu, tudi med 
našimi vrstami je mnogo sotrpink, ki rade volje prenašajo jarem podreditve ter vlečejo Franckin voz, kot so 

https://www.icorn.org/about-icorn
https://www.icorn.org/about-icorn
https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/mreza-zatocisc-za-preganjane-pisatelje-icorn/
http://www.piwwc.org/womens_manifesto_slovene.pdf
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ga stoletja pred njimi njihove matere in babice. Za vse njih moramo pisati in ustvarjati, opozarjati in če je 
treba kričati ter tkati nov, bolj pravičen svet iz stavkov in besed. 

 

Miljana Cunta je v najnovejši pesniški zbirki Svetloba od zunaj (MKZ, Ljubljana 2018) zapisala pesem 
Anatomija zločina 5.: 

 

Dekle nosi težo sveta 

po ulicah temnega mesta. 

V naročju ima dojenčico, 

ki se krči v punčko iz cunj. 

Ne more je nahraniti 

s svojim mlekom, 

umrla bo od strahu. 

Ker sanje niso zgolj sanje. 

 

Književnost nam daje široko paleto likov in tudi stereotipov. Največkrat je ženska muza, oboževana ljubica, 
požrtvovalna mati, le malokrat prava junakinja, ki se zna postaviti zase. Taka je Cankarjeva Gospa Judit, 
Vorancova Hudabivškova Meta, Tavčarjeva Agata in mnoge druge junakinje iz povesti Zofke Kvedrove, Luize 
Pesjakove, Pavline Pajkove in Mire Miheličeve, da o neustrašni svetovni popotnici in pisateljici Almi Karlin ne 
govorimo. A ko bodo vaše deklice obiskovale osnovne in srednje šole, boste njihova besedila zaman iskali v 
učnih načrtih za pouk slovenščine. Komaj da bodo slišale o njih. O tem temeljnem problemu knjižnega kanona 
in sistematičnega izključevanja književnic iz njega pa boste več slišali na samem predavanju.  

 

Tanja Tuma je založnica in pisateljica, je članica UO SC PEN Mira in UO PIWWC, več o njej na 
www.tanjatuma.com. 

 

 

 


