
Sodobna slovenska književnost
1953-

1. Pesniška generacija
 -Intimisti
 Kajetan Kovič, Ciril Zlobec, Tone Pavček, Janez Menart, 
 Lojze Krakar, Ivan Minatti
  Pišejo osebno-izpovedne pesmi. Povdarek na čustvih, ljubezni,  
  idejah.

 Dane Zajc, Veno Taufer, Gregor Strniša
  Prevladuje bivanjska tematika, obup, občutek brezizhodnosti,  
  osamljenosti. Poetika temelji na podobah. Ni osebno-izpovedno.

2. Pesniška generacija 
 Saša Vegri, Miroslav Košuta, Gustav Januš, Svetlana 
 Makarovič, Niko Grafenauer, Evrin Fritz, Tomaž Šalamun

3. Pesniška generacija 
 Milan Dekleva, Marko Kravos, Milan Jesih, Boris A. Novak,  
 Alojz Ihan, Marko Kravs, Andrej Brvar, Ivo Svetina

4. Pesniška generacija
 Aleš Debeljak, Maja Vidmar, Uroš Zupan, Aleš Šteger

Pesništvo

Pripovedništvo

Razvijejo se različni slogi pisanja:
realizem -
 ekspresionizem - 
 nova romantika - 
 književnost absurda - 
 eksistencializem - 
modernizem - 
 prevladuje v zadnjem desetletju_postmodernizem  -

Edvard Kocbek, Ciril Kosmač, Mira Mihelič, Virtomir Zupan, Boris 
Pahor, Alojz Rebula, Zorko Simčič, Janko Mesner, Beno Zupančič, 
Andrej Hieng, Lojze Kovačič, Dominik smole, Marjan Rožanc

Pesmi štirih, 1953



Ivan Minatti
1924, Slovenske Konjice

1. pesniška zbirka:   Pa bo pomlad prišla
ostale zbirke:      Ko bom tih in dober
        Nekoga moraš imeti rad 
      Prisluškujem tišini v sebi 
      Bolečina nedoživetega

Janez Menart
1929, Maribor

Slavist, delal pri raznih medijih (rtv,...)

pesniške zbirke: Časopisni stihi
   Semaforji
   Mladost
Pisal je srednjeveške balade:   Pod kužnim znamenjem
    Srednjeveške balade in pridige
Bil je tudi prevajalec iz angleščine (Shakespeare, Joyce,...) in francoščine.

Celuloidni pajac
4 štirivrstične kitice
rima: Klasična ampak posebna (ABCB ABAB ABCB 
ABCB)
Uporabi besedo hudič, kar sprosti resnost pe-
smi-ironija. Pajac je metafora za to da se vedno 
postavi nazaj na svoje življenje. Govori o svojem 
življenskem spoznanju.

Croquis
Likovna pesem (Carmen figuratum).
V pesmi riše svoje sanje, njegovo življenje je težko in 
hladno, primerja ga z marmorjem. Klišejska podoba 
tega kar si želimo ne izraža svojih sanj, ampak kaj si 
večina ljudi želi (vrednote).

Ujet trenutek v mladosti, odklop od realnosti.

Pesništvo



Tone Pavček
1928, Šentjur pri Novem mestu

pesniške zbirke: Pesmi štirih
   Dediščina
   Poganske hvalnice
Bil je prevajalec, imel je dober občutek za mladino. Po smrti sina je napisal zbirko Dediščina v kateri je svoje 
trpljenje opisoval skozi podobe.

Še enkrat glagoli
 
Pesniški odziv moramo prevesti v vsakdanji jezik. Vsaka Kitica se začne s krutimi nedoločniki (stati, molčati, 
jokati, dajati, znati, spati)

6 kitic ki niso enako dolge
Delno prosti verz
Sporočilo, ideja in oblika so podrejeni temi

1. kitica
Človek mora stati pokončno, ne sme se predati težavam ki 
nas težijo pa naj se zgodi karkoli.

2. kitica
Skriti bolečino in oditi naprej čimbolj normalno.

3. kitica
kompenzacija: Solze primerja s trto, ko se pojavijo kapljice 
preden požene vitico. Solze so zdravilne, ne smemo jih skri-
vati.

4. kitica
Da uporabi in pokaže v čemer je najboljši- pisatelj. pokaže 
svoj talent.
Govori o smrti. sprijazniti se s smrtjo in vestjo.

5. kitica
Čas ko umremo, treba je imeti pospravljeno in poravnano 
vest (odnosi, sprijaznjenost z usodo).

6. kitica
Pesem zaključči optimistično (jurjevanje, pomlad, ples)
Življenje je močnejše od smrti.



Kajetan Kovič
1931, Maribor

Pesniška zbirka: Labrador (1976)

Južni otok

5 štirivrstičnic
oklepajoča rima, Jambski sedmerec ali šesterec
Značilen je kratek verz
Motivi:
 morje, otok, ladja
Tematika:
 bivanjska (biti, upanje, smisel)
Zaključena celota življenja
Ima veliko slogovnih sredstev
 Polisindeton-mnogovezje /ponavljanje veznikov
 polnopomenski glagol
  je-obstajati/mora biti

Dane Zajc
1929, Moravče - 2005, Golnik

Prva pesniška zbirka:  Požgana trava (1958)
 Zaradi šokantnosti jo je moral izdati v samozaložbi.
uveljavi svobodni verz
teme so razmerja med strahovlado in nasiljem
Pisal je tudi drame

Črni deček
Iz zbirke Jezik iz zemlje
Bivanjska tema in poetološka tematika
občutek odtujenosti, tesnobe, osamljenosti, brezizhodnosti.
Človek je razklan med ieali in hrepenenjem ter stvarnostjo. Ta boj poteka navznoter. Gre se za razpadanje kar 
povzroča občutek odtujenosti od samega sebe in od svetla. zaznajo se zametki absurda.

Veliki črni bik
5 kitic
Svobodni verz
oblika je podrejena temi

Paralelizem členov-ponavljanje iste povedi
primera-komparacija

sonce-začetek novega dne, optimizem, upanje,... v resnici je 
samo nadaljevanje brezupa. Bolečine ne bo konec



Gregor Strniša
1930 - 1987, ljubljana

Prva pesniška zbirka:  Mozaiki (pri 29 letih)

Večerna Pravljica
3 štirivrstičnice
nima rime
asonanca- ujemanje predzadnjih vokalov
je sodobna poezija, navidez klasična
motivi:
 miši, mačke, gozd, drevesa, luna, kamni, ljudje,...
ni osebnoizpovedna pesem
personifikacija dreves

dominacija žive in nežive narave. 
Človek ni tako močen kot si kaže. Determinira nas naša podzavest ki se prikaže v sanjah (mačke sanj). Izraz 
notranje stiske.

Saša Vegri
1934

Pesniške zbirke:  Mesečni konj
     Naplavljen plen

Miroslav Košuta
1936, Križ pri Trstu

Jutrišnje tržaško jutro
2 kitici s šestimi verzi
sodobna rima
Klasična pesem

pesimistična pesem.
Je slovenec, ampak se boji da bo začel razmišljati v Italijanščini. 
Išče lastno identiteto /-Slovenščino. 

Jezikovna asimilacija:
 Na območju manjšin (Trst, Gorica, Koroška) šola govorija samo en jezik, table na cesti,... slovenščina 
se omeji na domačo rabo. Samo doma govorijo v svojem jeziku. V uradih, šolah,... se govori samo italijansko 
ali nemško (prevzame se jezik večine) /raznorodovalna politika



Svetlana Makarovič
1939, Maribor

igralka, pisateljica, končala šolanje na AGRFT

Posebnost je da prepesnjuje ljudske motive. Največ piše fantastike/temačne motive, ženski liki (desetnice, 
rojenice, sojenice, vešče,...).
Modernizira, vnaša bivanjsko tematiko v ljudske motive. Piše tudi ljubezensko tematiko, ki pa je absurdna. 
Veliko maščevanja, detomor, samomor, mučenje, izdaja.

Poroka
3 štirivrstične kitice
rima je AABB
motiv:
 cukreno/lectovo srce
potujitev- odmik od prvotnega vzorca
motiv zdanitve-soočenje z realnostjo

Odštevanka
zbirka Vojskin čas (1974)
3 kitice s sedmimi verzi. četrti verz se ponavlja
rima je ABABCCD
klasični verz, bivanjska tematika
princip da je biti manjvredno kot imeti. 
baladno-grozljivo vzdušje

Mademoiselle Adela
šanson
8 kitic
okvirna zgodba-podiranje stavbe



Tomaž Šalamun
1941, Zagreb

pesniške zbirke: Poker (1966)

Reizem- rez, rei lat.-stvar /popredmetenje
Rudi šeligo: Triptih agate Schwarzkobler
-pretirano detaljno opisovanje predmetov/dogajanja. protest proti materializmu. predmet je pomembnejši od 
človeka samega
Ludizem- ludum lat.- igra
igra z besedami. beg od družbenih odgovornosti (proti partiji)
odnos do jezika
jezik ni več podrejen zakonitostim. Trga se v fragmente, v parodijo. ni pik, vejic,... Vse tradicionalno se ruši.

Mrk
programska pesem
kaže neko misel, mnenje

Gobice
provokativna pesem
odstranjuje vse kar je sprejeto kot družbena norma



Milan dekleva
1946, Ljubljana

prva zbirka haikujev:  Mushi, mushi (1971)
zbirka sonetov: Šepavi soneti (1995)

soneti nimajo prave oblike. zavestno se oddaljuje od pravil. 

Anaksimander odšteva
bivanjska tematika
5 pojmov ki nas zajamejo:
 srce, zemlja, prostor, otrok, smrt
svobodni verz
aksiom/dogma/zakonitost-nevprašljivo
transcedenca-presega naš biti

Boris A. Novak
1953, Beograd

Piše epsko-lirsko poezijo, zlasti kratke pesnitve in sonetne vence.

Oče
7 kitic, trivrstičnice
vse se rima
napisal jo je po očetovi smrti

Edvard Kocbek
1904, sveti jurij ob Ščavnici - 1981, Ljubljana

Kocbek je bil v prvi vrsti pesnik. Poleg tega je pisal predvsem dnevnike in listine (Tovarišija) Izpostavlja izo-
braženega človeka med 2. svetovno vojno. Prepleta zgodovinske dogodke in lastno mnenje. Bil je kritičen, kar 
je bilo v takratnih časih prepovedano.

Črna orhideja

Zbirka novel Strah in pogum (2951)
Vojna tematika
Bilo je edino umetniško delo po vojni.
V zgodbi je Črna orhideja parfum.

Pripovedništvo


