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POVZETEK 

 

V prvem delu diplomskega dela so predstavljeni ekokritika kot posebna disciplina literarne 

vede, njena definicija in raziskovalna vprašanja na podlagi dela Cheryll Glotfelty in drugih 

literarnih raziskovalcev (Lawrence Buell, Timothy Clark, Jožica Čeh Steger, Marjetka Golež 

Kaučič, Jelka Kernev Štrajn ...). Opisane so okoliščine njenega nastanka in pomembne 

značilnosti, ki ekokritiko razlikujejo od preostalih pristopov. Predstavljeni so prvine okoljsko 

usmerjenega besedila in primeri raziskovalnih vprašanj, s katerimi se ekokritika ukvarja. 

 

V nadaljevanju so predstavljeni življenje in delo Svetlane Makarovič, njen odnos do živali ter 

definicija kratke sodobne pravljice. V osrednjem delu je z vidika ekokritike analiziranih sedem 

izbranih kratkih sodobnih pravljic z živaljo kot glavnim literarnim likom iz zbirke Svetlanine 

pravljice (Makarovič 2008).  

Cilj diplomskega dela je preveriti, katera raziskovalna vprašanja ekokritike lahko uporabimo 

pri analizi pravljic in v kolikšnem obsegu. Poseben poudarek je namenjen odnosu človek – žival 

v pravljici. 

 

Ključne besede: ekokritika, Cheryll Glotfelty, kratka sodobna pravljica, Svetlana Makarovič, 

odnos človek – žival. 





 

 

ABSTRACT 

 

Ecocriticism as a special literary discipline, its definition and research questions based on the 

work of Cheryll Glotfelty and other literary researchers (Lawrence Buell, Timothy Clark, Jožica 

Čeh Steger, Marjetka Golež Kaučič, Jelka Kernev Štrajn ...) are presented in the first part of the 

thesis. The circumstances of the rise of ecocriticism are described, along with its main 

characteristics that part ecocriticism from other approaches. The features of environmentally 

directed text are presented, as well as samples of research questions, which are the subject of 

ecocriticism.  

 

In the following part, life and work of Svetlana Makarovič, her relationship with animals and 

the definition of modern short story are presented. Seven chosen modern short stories with an 

animal as the main literary character from the collection Svetlana's Fairytales (Makarovič 2008) 

are analyzed from the standpoint of ecocriticism in the main part. 

 

The object of the thesis is to verify which ecocritical research questions can be used in the 

stories' analysis and in what range. Special emphasis is given to the human – animal relationship 

in the story. 

 

Key words: ecocriticism, Cheryll Glotfelty, modern short story, Svetlana Makarovič, human – 

animal relationship. 
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1 UVOD 

 

Diplomsko delo se osredinja na raziskovanje izbranih kratkih sodobnih pravljic z živaljo kot 

glavnim literarnim likom Svetlane Makarovič iz zbirke Svetlanine pravljice (Makarovič, 2008). 

Svetlana Makarovič je nedvomno zelo produktivna umetnica, ki je s svojim ustvarjalnim 

opusom mladinske književnosti pustila lepe spomine iz otroštva tudi generacijam, ki so danes 

že odrasle. Hkrati pa so njena dela še vedno aktualna in priljubljena tudi med novimi 

generacijami otrok. Prisotna so v vrtcu in šoli. Velik vtis naredijo tudi na najmlajšega, na 

prihodnjega bralca, ki pravljicam prisluhne v toplem, varnem zavetju doma.  

 

Pravljice so analizirane z vidika ekokritike kot posebne discipline literarne vede, ki se ukvarja 

s preučevanjem odnosa med literaturo in naravnim okoljem. V teoretičnem delu se tako najprej 

seznanimo z ekokritiko. Z deskriptivno metodo so predstavljene definicije, mnenja in 

razmišljanja različnih avtorjev. Najbolj razširjena in splošno sprejeta definicija je prav gotovo 

definicija Cheryll Glotfelty, profesorice literature in okolja v Nevadi, ZDA (1996: xviii). 

Opisane so tudi okoliščine njenega nastanka in pomembne značilnosti, ki ekokritiko razlikujejo 

od preostalih pristopov. Predstavljeni so še prvine okoljsko usmerjenega besedila in primeri 

raziskovalnih vprašanj, s katerimi se ekokritika ukvarja. Vse to nam kot novincem, ki ekokritiko 

šele spoznavajo, daje smernice pri raziskovanju pravljic z vidika ekokritike. S tem namenom 

sta podrobneje predstavljeni vprašanji fizičnega okolja in odnosa človek – žival v književnem 

besedilu in tudi v družbi na splošno. Posebej smo poudarili še ekološko funkcijo književnosti, 

ker želimo ugotoviti, kakšno vlogo ima lahko književnost pri oblikovanju človekove okoljske 

zavesti. Z deskriptivno metodo so na tem mestu predstavljena mnenja različnih avtorjev, ki si 

tudi nasprotujejo.  

 

V nadaljevanju na kratko povzemamo življenje in delo Svetlane Makarovič, ki je vsestranska 

umetnica, književnica, igralka in pevka. Po Danici Haramiji, profesorici za področje mladinske 

književnosti na Univerzi v Mariboru (2012: 157), je Svetlana Makarovič najbolj prepoznavna 

po živalskih pravljicah, zato so z deskriptivno metodo predstavljene splošne značilnosti njenih 

živalskih pravljic. Pri tem je posebna pozornost namenjena predstavitvi njenega odnosa do 

živali. 
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V analitičnem delu sta uporabljeni metoda analize in sinteze za razčlenjevanje in preučevanje 

izbranih živalskih pravljic z vidika ekokritike, pri čemer se osredinjamo na vprašanja fizičnega 

okolja in odnosa človek – žival ter na okoljska vprašanja, ki jih posamezna pravljica odpira. S 

komparativno metodo odkrivamo podobnosti in razlike v analizi med pravljicami. 

 

Predstavljena je tudi avtorska kratka sodobna pravljica z živaljo kot glavnim literarnim likom, 

ki je nastala po zgledu pravljice Smetiščni muc Svetlane Makarovič. S pravljico želimo 

ponazoriti, kako lahko ta na različne načine opozarja na odnos človek – žival. 

 

V prilogi so zbrana celotna besedila vseh sedmih izbranih kratkih sodobnih pravljic, priložena 

pa sta tudi avtorska kratka sodobna pravljica in njen angleški prevod. 
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2 EKOKRITIKA 

 

»Izraz ekokritika (ang. ecocriticism) je leta 1978 skoval William Rueckert v razpravi 'Literature 

and ecology: Experiment in ecocritics', označuje pa razmeroma novo interdisciplinarno 

metodološko usmeritev znotraj literarne vede« (Kernev Štrajn 2007: 40).  

 

Cheryll Glotfelty ekokritiko v uvodu zbornika The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary 

Ecology [Bralec ekokritike: mejniki v literarni ekologiji] (1996: xviii) definira kot študij odnosa 

med literaturo in fizičnim okoljem. William Howarth (1996: 69), ameriški pisatelj in profesor 

angleškega jezika na Univerzi v Princetonu, ponuja naslednjo definicijo ekokritika: »oseba, ki 

sodi o vrednosti in napakah besedil, ki odražajo vplive, ki jih ima kultura na naravo, z namenom 

proslave narave, kritiziranja njenih izkoriščevalcev in popravljanja storjene škode s politično 

aktivnostjo.«  

 

Cheryll Glotfelty (1996: xix) pravi, da se ekokritika pomembno razlikuje od preostalih 

literarnih pristopov. Literarna teorija se namreč na splošno ukvarja s preučevanjem odnosov 

med književniki, književnimi besedili in svetom, pri čemer je svet sinonim za družbo. Bistvo 

ekokritike na drugi strani pa je spremenjen pogled na svet, ki vključuje ne samo socialno sfero, 

ampak celotno ekosfero. Jožica Čeh Steger (2012: 199), profesorica za slovensko književnost 

na Univerzi v Mariboru, pravi, da se je z uveljavljanjem ekokritike v 90. letih 20. stoletja 

razširilo raziskovalno področje literarne vede. Do tedaj se je celotna literarna veda ukvarjala 

predvsem s preučevanjem človeka, tj. s preučevanjem literature z antropocentričnega vidika. 

Kategorijam rase, razreda in spola pa se je s pojavom ekokritike pridružila še kategorija okolje. 

Navaja, da se je ekokritično gibanje v 90. letih 20. stoletja iz anglo-ameriškega prostora razširilo 

po evropskih in azijskih državah. Sprva je bilo raziskovanje omejeno samo na podobo narave 

v književnosti, nato pa se je posvetilo tudi preučevanju različnih konceptov narave, odnosom 

med kulturo in naravo ter človekom in okoljem. V nemškem govornem prostoru se ekokritika 

vidneje uveljavlja po letu 2004, prav tako se uveljavlja tudi na Hrvaškem. V slovenskem 

prostoru pa je ekokritično raziskovanje žal še v povojih (Čeh Steger 2012: 202).  

 

Cheryll Glotfelty (1996: xvi) pravi, da pri pregledu literarnih publikacij 20. stoletja laik hitro 

ugotovi, da so rasa, razred in spol prevladujoče teme študij. Nikjer nobene omembe okoljske 

krize, ki se je vzporedno vedno bolj bohotila in podžigala razprave v znanstvenih, političnih in 
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v drugih krogih. Izpusti olja, zastrupljanja z azbestom, raznovrstna onesnaženja, nepričakovana 

izumrtja vrst, razprave glede javnih površin, večanje ozonske luknje, napovedi globalnega 

segrevanja, kisli dež, uničenje tropskega deževnega gozda, nuklearna katastrofa v Černobilu, 

lakota, suša, poplave, večanje svetovnega prebivalstva ...  

 

To je le nekaj ekoloških tem, ki ujamejo našo pozornost. In prav zares, človek je odvisen od 

okolja, z njim je v neprekinjeni povezavi. V vsakem trenutku je priklopljen na nevidno 

popkovnico, ki je ne more prerezati, pa naj si to še tako želi. Ta povezava je dvosmerna, kar 

pomeni, da smo hkrati subjekt in objekt narave, naša ravnanja pa imajo pogosto dolgoročne in 

nepredvidljive posledice za celoten ekosistem. Bistveno je dejstvo, da nismo sami sebi svet, kar 

nam sicer narekuje naša egocentrična naravnanost (posamezniku in človeštvu v celoti). 

Ugotovimo, da ne obstaja noben tehten razlog, zakaj literature ne bi preučevali tudi z vidika 

okolja. 

 

Kot pravi Timothy Clark (2011: 152), profesor angleškega jezika na fakulteti v Durhamu v 

Veliki Britaniji, moramo biti pri študiju ekokritiških besedil pozorni na dvojni pomen ekologije. 

V prvi vrsti je ekologija znanstvena veda, ki preučuje organizme in njihove medsebojne odnose 

ter odnose z okoljem, v katerem živijo. Po drugi strani pa se termin ekologija pogosto uporablja 

tudi v etiki, filozofski disciplini, ki se sprašuje o odnosu, ki naj bi ga ljudje imeli do narave.  

 

Od začetkov v 90. letih 20. stoletja pa vse do danes se je ekokritika razvila iz prvotne ideje, ki 

je povezovala samo peščico strokovnjakov, v idejno šolo s praktiki z vsega sveta. Še vedno ne 

moremo govoriti o nobeni specifični metodi raziskovanja, ki bi bila značilna za ekokritiko. 

Teme, s katerimi se raziskovalci ukvarjajo, so mnogotere, njihovi pogledi inovativni in 

predvsem drzni, če že ne revolucionarni (Clark 2011: 202).  

 

2.1 Raziskovalna vprašanja ekokritike 

 

Ko šele začenjamo raziskovanje književnosti z ekokritiškega vidika, se hitro znajdemo v dilemi, 

kje in kako pristopiti k delu. Veliko je odvisno tudi od literarnega dela, njegove zvrsti in 

vsebine, saj vsa književna dela ne ustrezajo istemu vzorcu raziskovanja. Zato je nujna podrobna 

seznanitev s teoretično literaturo stroke, ki nam je na voljo, pa tudi s praktičnimi primeri 

ekokritične analize posameznih literarnih del. 
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Lawrence Buell (1995: 7), profesor angleškega jezika in ameriške literature na Univerzi 

Harvard, definira prvine okoljsko usmerjenega besedila:  

 nečloveško okolje ni prisotno samo kot okvir, ampak je zgodovina človeka povezana z 

zgodovino narave; 

 interes človeka ni edini legitimni; 

 človekova odgovornost do narave je del književne etične orientacije; 

 v besedilu je prisotno razumevanje okolja kot procesa oz. spremenljivke in ne kot 

konstante.  

 

V pomoč prihodnjim raziskovalcem je Cheryll Glotfelty (1996: xix) zapisala primere vprašanj, 

ki si jih ekokritik lahko postavi pri svojem raziskovanju književnosti: 

 Kako je narava predstavljena v literarnem delu? 

 Kakšno vlogo ima fizično okolje v zgradbi literarnega dela? 

 Ali so vrednote v literarnem delu konsistentne z vrednotami ekološkega gibanja? 

 Kako naše metafore pokrajine vplivajo na to, kako z njo ravnamo? 

 Ali moški pišejo o naravi drugače kot ženske? 

 Na kakšen način je pismenost vplivala na človekov odnos do narave? 

 Kako se je koncept narave spreminjal skozi čas? 

 Na kakšen način in s katerim namenom pronica okoljska kriza v sodobno literaturo in 

kulturo? 

 

Preostali strokovnjaki dodajajo tudi druga vprašanja, npr.: 

 Ali bi premik k ekološki percepciji narave vplival na način, kako ljudje prebivajo na 

Zemlji? 

 Ali avtorji predpostavljajo obstoj določenih vrednot, ko predstavljajo okolje in 

nečloveško življenje v svojih delih? (Johnson 2009: 7) 

 Kakšen vpliv utegne imeti ekologija kot znanost na literaturo? 

 Kakšna medbesedilna razmerja se spletajo med literarnim, literarnokritiškim, 

filozofskim in ekološkim diskurzom? (Kernev Štrajn 2007: 45) 
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2.1.1 Fizično okolje 

 

Ko govorimo o ekokritiki, ima torej narava vsekakor ključno vlogo. Analiza vloge okolja v 

književnosti pa je mnogotera. Po Jožici Čeh Steger (2012: 206) zagovorniki konstruktivizma 

trdijo, da ima vsakršna interpretacija narave svoj izvor v kulturi ter da ne moremo govoriti o 

realizmu in objektivizmu. Ekokritiki se tako razhajajo – eni vztrajajo pri naivnem realizmu, 

spet drugi ne dopuščajo zunajbesedilnega statusa narave (Čeh Steger 2012: 208).  

 

Človekova želja po nadvladovanju narave in lastni superiornosti v svetu je tipična za zahodne 

družbe. Zanimivo je, da tovrstne miselnosti v nekaterih drugih kulturah sploh ni. Ljudje v teh 

kulturah svoj položaj doživljajo kot enakovreden ali celo podrejen naravi.  

 

Prvotne družbe so bile animistične. Ljudje so verjeli v poduhovljeni svet narave, v katerem so 

tudi živali, rastline ter celo kamni in reke del komunikacijskega procesa. Poleg človeškega 

jezika so priznavali še jezik ptic, vetra, slapov itn. (Manes 1996: 15). Animizem se je v zahodni 

družbi izgubil v srednjem veku s širjenjem pismenosti in krščanske vere, ki je najbolj 

antropocentrična religija na svetu (Manes 1996: 19).  

 

Družbeni konstrukti narave so zelo različni, odvisni od določene kulture v določenem prostoru 

in času. Človek tako naravi, ki jo v začetnem položaju obravnava kot surov material, pripiše 

želeni socialni pomen (Ingold 1994: 11). Obširno travnato območje je lahko v človekovih očeh 

odličen teren za golfigrišče, idealna lokacija za gradnjo stanovanjskih ali trgovinskih objektov, 

prostor za preučevanje travniškega biotopa itn. 

 

Osrednja težava je torej antropocentrizem, ki v središče postavlja človeka in vrednoti vse drugo 

le v odnosu do njega. Nasprotje antropocentrizma je biocentrizem, ki priznava intrinzično 

vrednost celotnega naravnega življenja, tj. vrednost, ki jo ima narava sama po sebi. Vsako naše 

dejanje bi moral voditi občutek za dobrobit biosfere kot celote (Clark 2011: 2). 

 

2.1.2 Odnos človek – žival 

 

Kot pravi Jožica Čeh Steger (2012: 206), se raziskovalno področje ekokritike še vedno širi. 

Posebno zanimanje kaže za preučevanje živali oziroma animalistične študije. Marjetka Golež 
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Kaučič, slovenska znanstvena svetnica, izredna profesorica za slovensko književnost na 

Univerzi v Novi Gorici, ugotavlja, da je večina literarnih raziskav upodobitve živali v 

književnosti bolj ali manj prezrla. Ekokritika se bolj ali manj ukvarja z ekološkimi vprašanji 

naravnega okolja, živali pa se ekokritikom niso zdele obetaven predmet raziskovanja (Golež 

Kaučič 2011: 43). 

 

Timothy Clark (2011: 179) se strinja, da je živalsko vprašanje največji etični izziv ekokritike. 

Živalska etika se sprašuje, kakšna naj bi bila naš pogled in odnos do živali. Težava je v različnih 

izkoriščevalskih praksah, ki so vsakodnevno prisotne v sodobni družbi. Če živalim priznamo 

podobne pravice, kot jih imajo ljudje, in sprejmemo, da so živa bitja, ki mislijo in čutijo, potem 

hipoma obsodimo vse tovrstne prakse (npr. vzreja živali za zakol). Zanimivo je, da tudi zbornik 

The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology (1996) ne vsebuje nobenega eseja na 

temo živali.  

 

Jelka Kernev Štrajn (2007: 41), slovenska literarna kritičarka in prevajalka, pravi, da so živali 

plodno izhodišče za kritiko antropocentrizma. Tudi ona ugotavlja, da je nenavadno, da se kritiki 

živalskemu vprašanju izogibajo. Kot izjemo omenja živalske like s človeškimi lastnostmi, ki se 

pojavljajo npr. v basnih. Za te like je značilen antropomorfizem, tj. pripisovanje človeških 

lastnosti in osebnostnih značilnosti živalim, naravi itn. Sam antropomorfizem lahko tolmačimo 

kot element antropocentrične narave človeškega jezika. Po drugi strani pa si lahko po Timothyju 

Clarku (2011: 194) človek prav z uporabo antropomorfizma približa razumevanje narave. S tem 

ko jo interpretira s svojega stališča in ji pripiše človeške lastnosti, hkrati omogoči večje 

razumevanje narave in empatijo. Seveda je takšno razumevanje še vedno popolnoma 

subjektivno in antropocentrično. Vzrok za pomanjkljivo raziskovanje živalskega vprašanja 

avtorica vidi v posebnem statusu živali v primerjavi z drugimi elementi narave. Nekatere živali 

so namreč po svojem psihičnem in fizičnem ustroju zelo podobne ljudem (Lestel 1995 v Kernev 

Štrajn 2007: 41).  

 

John Peter Berger (1980: 5), angleški kritik in književnik, posebni status živali utemeljuje z 

razlago, kako živali gledajo človeka. Človek pogled živali prepozna in ga tudi vrne, vendar med 

njima ostaja prepad nerazumevanja zaradi odsotnosti skupnega jezika oz. načina komunikacije. 

Strinjamo se, da žival in človek res nimata skupnega jezika, a človek je tisti, ki se sprehaja po 

živalskem vrtu (pa naj je ta še tako geografski) in opazuje živali, omejene z ograjami, s 

kletkami, z okni, vrati. Ko stopi do kletke orangutanov, se nekaj časa zabava, opazuje njihovo 
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vedenje in se čudi podobnosti s samim seboj. Nato pa orangutan pristopi bliže in se zazre 

človeku naravnost v oči. Sledi minuta neprijetne tišine, nato pa je človek tisti, ki umakne 

pogled. Nelagodnost, ki ga preveva, je premočna.  

 

John Peter Berger (1980: 13) navaja, da je človek že od nekdaj izkoriščal živali za hrano, delo, 

transport in za oblačila. Na samem začetku so imele živali magične funkcije in velikokrat so jih 

uporabljali pri različnih obredih in žrtvovanjih. Večinoma pa so živele vzporedno in ne skupaj 

z ljudmi. Z industrijsko revolucijo so prišle tudi velike spremembe za živali. Urbanizacija je 

vse bolj spreminjala naravno okolje in marsikatera vrsta živali je postala izjemno redka ali je 

celo izumrla. Komercialno izkoriščanje živali ni imelo mej. V današnji družbi jih še vedno 

obravnavamo kot surov material. Živali, namenjene za hrano, so procesirane kakor materialne 

dobrine. Berger tudi opozarja, da je izkoriščanje živali vzporedno izkoriščanju ljudi. 

Mehanskemu pogledu na delovno zmožnost živali je sledil prav tak pogled na delo ljudi. In 

živali so bile tiste, ki so jih ljudje uporabljali za različna testiranja in eksperimentiranja, da bi 

lahko napovedali učinek, ki jih bo imelo določeno zdravilo na človeka, ali predvideli vedenjske 

vzorce človeka v določeni situaciji itn.  

 

Odnos človeka do živali ni samo eden. Thomas Albert Sebeok, madžarsko-ameriški 

jezikoslovec (v Ingold 1994: 68), navaja različne situacije, v katerih imata človek in žival svojo 

vlogo: 

 človek kot plenilec: človek lovi ali celo iztreblja živalsko vrsto zaradi različnih 

razlogov; 

 človek kot plen; 

 človek kot partner: človek sobiva z živaljo v neke vrste sožitju, npr. čebelar in čebele v 

čebelnjaku, pes kot spremljevalec slabovidni osebi, domače živali kot terapevtski 

partnerji itn.; 

 šport in zabava: konjske dirke, cirkus, safari, hranjenje golobov v mestu idr.; 

 parazitizem: npr. naglavne uši; 

 krotenje; 

 udomačitev. 

 

Jelka Kernev Štrajn (2007: 47) pravi, da simpatija v odnosu do živali povečuje hierarhijo med 

umnim človekom in neumno živaljo. Razmerje človek – žival lahko prepoznamo kot 
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nehierarhično le v primeru zavezništva. Potrebna sta neantropocentrična perspektiva na žival in 

dopuščanje več mogočih povezav med človekom, živaljo in naravo. Žival naj ne bi bila 

predstavljena kot nosilec človeških lastnosti, ampak naj bi predstavljala utelešenje možnosti 

drugačnega.  

 

Skušamo torej spreminjati svojo percepcijo živali. Naš pogled ne bo nikoli objektiven, ker je v 

svojem bistvu antropocentričen, lahko pa se zavedamo lastnih omejitev in jih poskušamo 

upoštevati pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na življenje živali in ljudi. 

 

2.1.3 Ekološka funkcija književnosti 

 

Kate Rigby, avstralska profesorica okoljske humanistike, v članku Ecocriticism (v Wolfreys 

2002: 151) omenja zgodbo vikarja, ki je v 18. stoletju posadil štiri lipe pred svojo hišo, da bi 

zakril pogled na kri in umazanijo na mesarjevem dvorišču. Avtorica se ne ukvarja z vprašanjem 

etike glede prehranjevanja z mesom, ampak se sprašuje o ceni prikrivanja. Trdi, da je prav 

tovrstno prikrivanje postalo karakteristično za odnos moderne družbe do naravnega okolja, in 

opozarja, da živimo preveč odmaknjeni od narave. Na enak problem opozarja tudi Harold 

Fromm (1996: 33), ameriški profesor angleščine, ki izpostavlja povprečnega otroka v 

Združenih državah Amerike. Pravi, da so otroci zelo redko seznanjeni z izvorom vsakodnevnih 

dobrin. Nove generacije odraščajo dobesedno odrezane od narave. Človekove potrebe so lahko, 

zahvaljujoč industriji, hipoma zadovoljene, kar ustvarja lažen občutek lastne avtonomije in 

neodvisnosti.  

 

Vračamo se torej k človekovemu odnosu do narave. Andrej Kirn (2004: 63), upokojeni profesor 

Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, pravi, da je odnos ljudi do narave odvisen od 

njihove ekološko/okoljske zavesti in vrednot, ki jih vidijo v naravi. Sklepamo torej, da je za 

ustvarjanje odnosa do narave potrebno oblikovanje zavesti in vrednot, ki se odvija prek 

formalnega in neformalnega izobraževanja v celotnem življenju posameznika. Kot primer 

dejstev, ki bi se jih kot družba morali zavedati, Andrej Kirn (2004: 155) navaja prehrambno 

verigo. Ta je opozorila na soodvisnost človeka z naravo in – kar je ključnega pomena –  njegovo 

nepomembno vlogo v biosferi v primerjavi s t. i. nižjimi členi.  
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Težava je v tem, da moderna družba ohranja antropocentrično ekološko zavest, katere 

značilnosti so: dualizem, gospodovalnost in hierarhičnost: »ker ima človek razum in voljo in je 

s tem bolj popolno bitje od vseh drugih, naj bi ga to opravičevalo, da vse drugo izrablja za svoje 

potrebe in nad vsem razširja svoje gospostvo« (Kirn 2004: 230).  

 

Kakšna je pri vsem tem vloga ekokritike? Jožica Čeh Steger (2012: 205) se sprašuje, v kolikšni 

meri lahko književnost prispeva k spremembi človekovega vrednostnega pogleda na naravno 

okolje. Odgovarja, da literatura ne more imeti prevzgojne funkcije.  

 

S to trditvijo se lahko strinjamo. Končni sprejemnik književnega besedila je namreč bralec (tu 

se nanašamo na bralce in bralke). On je tisti, ki besedilu pripiše pomen ter ga interpretira glede 

na lastno znanje, izkušnje in vrednote. Sprijazniti se moramo z dejstvom, da je vsako književno 

besedilo predmet subjektivne interpretacije bralca. Po Gadamerju (Virk 2003: 216) bralec 

književno delo soustvari. Pomen dela tako ni odvisen samo od samega dela, ampak je prepuščen 

tudi bralčevemu razumevanju, ki ga pogojujejo predhodno znanje, izkušnje, vrednote, interes 

idr. To podčrtuje bistvo Gadamerjeve filozofske hermenevtike. Na tem mestu je relevantna tudi 

Iserjeva teorija estetskega učinkovanja (Virk 2003: 223), ki se sprašuje, kdaj besedilo za bralca 

nekaj pomeni in kaj. Iser književno besedilo razume kot učinkovni potencial, ki zaživi v procesu 

branja, v interakciji med besedilom in bralcem.  

 

Lawrence Buell (1995: 21) opozarja, da so pisatelji in bralci omejeni z antropocentrizmom. Res 

smo v zadnjih desetletjih posvetili veliko razprav varstvu okolja, vendar pa je naš motiv še 

vedno egocentričen. Naša skrb za naravo je povezana s skrbjo za lastno dobrobit. Drugače 

rečeno, skrbi nas šele takrat, ko nas k temu prisili lasten interes, narava kot taka pa v naših očeh 

ni vredna skrbi zaradi sebe same.  

 

Andrej Kirn (2004: 154) na primer poziva k novi ekološki ozaveščenosti, novemu ekološkemu 

pogledu na svet, novemu razumevanju odnosa med naravo in družbo ter k novemu dialogu 

družboslovnih znanosti z naravo. V tej sredini lahko najdemo mesto tudi za ekokritiko. Odgovor 

je namreč v interdisciplinarnosti. Današnja družba zahteva drugačne kompetence. Študij ni več 

ozko usmerjen, ampak se od študenta pričakuje, da razmišlja tudi prek meja svojega področja 

in da lahko sodeluje s strokovnjaki z drugih področij. Na interdisciplinarnost je opozorila že 

Cheryll Glotfelty (1996: xxi), ki pravi, da smo del problema ali del rešitve.  
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Cheryll Glotfelty (1996: xxiv) vidi pomen ekološko usmerjene kritike v tem, da usmerja našo 

pozornost na zadeve, o katerih bi morali razmišljati. Po njenem mnenju je najpomembnejša 

vloga ekokritike dvigovanje bralčeve okoljske zavesti.  

 

Že William Rueckert (1996: 115) se je zavedal svoje lastne nemoči in izpostavil po njegovem 

mnenju kruto resnico literarnega poklica. Literat živi od besede, vendar nima dovolj moči, da 

bi jo dejansko živel. Moč namreč leži v političnih, ekonomskih in v tehnoloških krogih. Ima 

preučevanje in poučevanje literature z ekološkega vidika torej sploh kakšen smisel? V iskanju 

odgovora se William Rueckert opira na prvi zakon ekologije, ki pravi, da so vse stvari na svetu 

med seboj povezane. Okoljska kriza je resnična in tudi književnost lahko igra svojo vlogo v 

spreminjanju človekovega odnosa do narave.   

 

Mogoče književnost res nima prevzgojne funkcije, lahko pa ima vzgojno. Vsem, ki so že 

zapustili prage različnih šol, trka na vest in jih poziva k skrbi za globalno dobro. Če želi 

posameznik res slediti tem smernicam, se mora odpovedati egoistično in materialistično 

zastavljenim ciljem ter se na neki način podati na pot altruizma, ki ne zagotavlja nikakršnih 

povratnih plačil, ampak nudi le osebno zadovoljstvo. Mlade generacije pa se lahko vzgaja v 

novem ekološkem duhu in skrbi za okolje, tako da ta skrb postane nekaj samoumevnega. Skrbno 

izbrana in interpretirana književnost je pri tem dobrodošel pripomoček in vodilo.   

 

 

3 SVETLANA MAKAROVIČ 

 

»V pravljičnem svetu ubesedi in problematizira temeljne bivanjske teme in odnose, ki jih sicer 

slika na podobo arhaizirane družbe, tipična veduta njenega pravljičnega sveta je namreč vaška 

pokrajina, v živalski pravljici tudi naravno okolje živali, gozd, gozdne jase; njeni liki se 

večinoma ne srečujejo z urbanim načinom življenja, čeprav govorijo ravno o njem« (Haramija 

2012: 151). 

 

Svetlana Makarovič je umetnica, književnica, igralka in pevka. Rojena je bila 1. januarja 1939 

v Mariboru, leta 1968 pa je diplomirala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. 

Bila je uspešna kot igralka, nato pa je svojo ustvarjalnost posvetila književnosti. Njena prva 

dela so bila namenjena odraslim, kmalu pa so izpod njenega peresa nastala tudi dela za otroke 
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in mladino. Veliko njenih otroških in mladinskih del je svojo preobleko doživelo tudi v 

gledališču in na radiu (Jamnik, Lavrenčič Vrabec v Makarovič 2008: 381–382). 

 

3.1 Kratka sodobna pravljica  

 

Marjana Kobe, slovenska literarna zgodovinarka, sodobno pravljico deli na kratko sodobno 

pravljico in fantastično pripoved. Kratko sodobno pravljico deli naprej glede na glavni literarni 

lik: 

1. otroški glavni literarni lik; 

2. oživljena igrača/oživljen predmet kot glavni literarni lik; 

3. poosebljena žival kot glavni literarni lik; 

4. poosebljena rastlina kot glavni literarni lik; 

5. poosebljeno nebesno telo/pojav kot glavni literarni lik; 

6. glavni literarni lik, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila (Kobe 1999: 6). 

 

Po Dragici Haramiji (2012: 157) je Svetlana Makarovič najbolj prepoznavna po živalskih 

pravljicah, njeni živalski liki pa imajo pogosto človeške značilnosti. Njena mladinska književna 

besedila ne obsojajo dejanj, a poudarek je vedno na etičnosti. Avtorica zagovarja dobro. 

Največje število njenih pravljic je živalskih z različnimi živalskimi glavnimi književnimi liki: 

maček, miš, lisica, pes, kokoš, veverica, medved, zajec, volk, jež idr. (Haramija 2012: 151). 

Tudi Igor Saksida (2001: 431), slovenski literarni zgodovinar in profesor za področje 

književnosti, se strinja, da je glavna značilnost njenih besedil poustvarjanje ljudske pripovedne 

oblike živalske pravljice. Po njegovem mnenju je Svetlana Makarovič najpomembnejša 

slovenska avtorica živalske pravljice, saj v njenem delu kot književne osebe prevladujejo prav 

živali. Živalsko pravljico včasih ni lahko ločiti od živalske zgodbe. Razlika je v posebnem 

svetu, ki je po lastnostih ali ravnanjih književnih likov ločen od realnega sveta.  

 

Saksida (2001: 432) opaža, da pravljična realnost pri Svetlani Makarovič ni idealizirana, saj 

vsebuje tudi elemente nasilja. Negativni književni liki so lahko živali in ljudje, medtem ko je 

otroštvo kot pozitivna vrednota predstavljena s pomočjo živali. V pravljicah se avtorica ukvarja 

tudi s problemskimi temami, npr. motnje hranjenja (Bonboni vile Mucinde), spolnost (Človek, 

ne jezi se) idr. 
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Saksida poudarja (2001: 433), da so za njene pravljice značilni: humor, odsotnost moraliziranja, 

pomen prijateljstva, strpnost in skrivnostnost pravljičnega sveta. Zaželene lastnosti so: 

nagajivost, radovednost, razposajenost in spoštovanje drugih. V pravljični svet večinoma gleda 

skozi pogled živalskega lika, nasprotja in težave živalskega sveta pa lahko brez težav 

preslikamo tudi v svet ljudi.  

 

3.2 Odnos do živali 

 

Svetlana Makarovič (2004: 69) je odkrito kritična do slovenskega naroda, ki se ukvarja z 

vprašanji človekovih pravic in občih vrednot, pri tem pa popolnoma pozablja na živali, ki so 

tako kot ljudje naravna bitja. Odnos do živali je še vedno sužnjelastniški. Antropocentrični 

diskurz se ne dotika področja živalskega čutenja, trpljenja in morebitnih pripadajočih pravic. 

Tako je opazno veliko nasprotje med sklicevanjem na empatijo, ki naj bi jo ljudje gojili drug 

do drugega, in njeno popolno odsotnostjo, ko govorimo o živalih. S. Makarovič (2004: 70) tako 

navaja primer bolečine kmetice, ki ji merjasci naredijo škodo na travniku, ob tem pa opozori na 

sestradane pse, priklenjene domače živali, ki se gnetejo na premajhnem prostoru, živali, ki 

služijo le za potrebe prehranske industrije itn.  

 

Marjetka Golež Kaučič (2011: 45) ugotavlja, da je mačka njena sobivajoča žival pesniškega in 

realnega sveta. Mačke je postavila v središče svojega živalskega sveta, pri čemer se je 

poistovetila z njihovo samotnostjo, drugačnostjo, s svobodo in z neposrednostjo. Marjetka 

Golež Kaučič (2011: 33) pravi, da Svetlana Makarovič tematizira in obsoja ubijanje živali; tako 

ima zooetični odnos do živali. Zagovarja stališče, da njeno delo ni nekoristno, ampak ga uvršča 

v literarno ekologijo. Avtorica je tako nedvomno na strani živali in je tudi aktivna borka za 

njihove pravice, saj po njenem mnenju svet živali nenehno ogrožajo ljudje.  

 

Svetlana Makarovič (2004: 84) odkrito priznava, da otrokom, ki predstavljajo velik del njenega 

ciljnega občinstva, ni pretirano naklonjena. Kategorično zavrača vsa družbena pričakovanja, da 

naj bi kot pisateljica otroških in mladinskih del do otrok gojila še posebej pozitivna občutja. 

Kot sama pravi, sta se s podobnimi pričakovanji med drugim soočala tudi pisatelja Hans 

Christian Andersen in Oscar Wilde. Po drugi strani pa poudarja, da je vesela, ko so njene 

pravljične stvaritve otrokom všeč. Sklepamo lahko torej, da otroke kljub vsemu spoštuje. Svet 
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živali tako poveže s svetom ljudi z naslednjimi besedami: »Živali imajo ta čut, ki ga človeške 

živali nimajo – mladiču se ne stori nič hudega« (Makarovič 2004: 86). 

 

3.3 Bibliografija otroških in mladinskih del 

 

POEZIJA 

Coprniški muc: pesnitev – coprnitev (2008); Črni muc, kaj delaš? (1987); Čuk na palici (2001); 

Dedek mraz že gre (1982); Gal v galeriji (1981); Kaj bi miška rada (1987); Kaj lepega povej 

(1993); Krokodilovo kosilo: pesnitev – grozovitev (1983); Maček Titi (1980); Mačnice (2006); 

Poprtnjački (1987); Show strahow: pesnitev – grozovitev (1995); Strahec v galeriji (2003); 

Veliki kosovirski koncert (2001). 

POEZIJA 

Mačje leto (1987). 

 

PROZA 

Aladinova čudežna svetilka (1974); Coprnica Zofka (1989); Glavni petelinček (1976); Kaj 

lahko mleko postane (1987); Kam pa kam, kosovirja? (1975); Koijeve pesmice in pobarvanke 

(1996); Kokokoška Emilija (1993); Korenčkov palček (2007); Kosovirja na leteči žlici (1974); 

Lisjaček v Luninem gozdu (1976); Mačja predilnica (1978); Mačja preja (1992); Mali parkelj 

Malič (1992); Medena pravljica (1995); Miška spi (1972); Pek Mišmaš v Kamni vasi (1992); 

Pekarna Mišmaš (1974); Pisano okno (1975); Počitnice pri teti Magdi (2001); Pod medvedovim 

dežnikom (1998); Potepuh in nočna lučka (1977); Pravljice iz mačje preje (1980); Replja 

(1988); Sapramišja sreča (2008); Sapramiška (1976); Skozi mesto (1975); Smetiščni muc in 

druge zgodbe (1999); Sovica Oka (1997); Ščeper in mba (1997); Škrat Kuzma dobi nagrado 

(1974); Šuško in gozdni dan (2007); Tacamuca (1995); Take živalske (1973); Teta Magda ali 

Vsi smo ustvarjalci (1978); Veveriček posebne sorte (1994); Vila Malina (1987); Vrček se 

razbije (1975); Vrtirepov koledar: 1977: pravljice (1976); Zajček gre na luno (1973); Zajčkovo 

leto (1993); Živalska olimpiada (1976). 
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4 ANALIZA PRAVLJIC SVETLANE MAKAROVIČ Z 

VIDIKA EKOKRITIKE 

 

V nadaljevanju analiziramo sedem izbranih živalskih pravljic Svetlane Makarovič iz zbirke 

Svetlanine pravljice (Makarovič, 2008) z vidika ekokritiške teorije. Preveriti želimo, katera 

raziskovalna vprašanja ekokritike lahko uporabimo pri analizi pravljic in v kolikšnem obsegu. 

Raziskovalna vprašanja so povzeta iz predlogov Cheryll Glotfelty (Glotfelty, 2006: xix), pri 

čemer se bomo osredinili na vlogo naravnega okolja v pravljici, upodobitev narave, ubeseditev 

odnosa človek – žival v pravljici ter na opažena okoljska vprašanja. V analizi bodo zapisani 

tisti deli pravljic, ki so na tem mestu potrebni, v vrstnem redu, ki ga imajo v pravljici, celotna 

besedila izbranih pravljic pa so zbrana v prilogi. Besedila so zbrana v okviru spletnega projekta 

Wikivir, v katerem so književna dela objavljena s pisnim dovoljenjem avtorice pod pogoji 

licence Creative Commons (CC), Priznanje avtorstva – Deljenje pod enakimi pogoji 3.0. Vsi 

poudarki besedila so bili dodani pozneje. 

 

4.1 Svetlana Makarovič: Smetiščni muc (1976, 1980, 1992, 1999, 2008) 

 

 

Ilustracija 1: Gorazd Vahen, 2008, Smetiščni muc 

 

Kakšno vlogo ima naravno okolje v pravljici? Kakšna je upodobitev narave? 

V besedilu ima naravno okolje podrejeno vlogo. Upodobitev narave je minimalna, kar bo vidno 

iz kvalitativne analize. 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bumE7pvoeooKZM&tbnid=JDbMKQmFzawtNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Naslovnica_Smeti%C5%A1%C4%8Dni_muc_in_druge_zgodbe.jpg&ei=jjGKU8GoIsfeOcyegcgD&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNHJSVVVYGEWXPuk_ZITSjYAuV0ttw&ust=1401651975294703
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Tabela 1: Analiza naravnega okolja in upodobitve narave v pravljici Smetiščni muc 

 Ko je v zvoniku odbilo enajst in je sijala 

luna, se je sivi muc, smetiščni muc, 

odpravil na potep. Tekel je prek streh, 

preskakoval dimnike, tiho po tiho se je 

splazil skozi odprto okno tuje hiše ... in 

kot blisk švignil spet ven, tokrat z velikim 

kosom mesa v gobčku – tekel je po temni 

ulici, se pognal na visoko drevo, z njega 

skočil – to je bil skok! – na streho, se 

potuhnil za dimnik in se spravil k večerji. 

 

 Zato se je počasi sprehajal gor in dol po 

gosposkem vrtu, in ker je bil zelo 

zadovoljen sam s seboj, z večerjo in 

mesečino, je zapel. 

 Nekje nad njim se je odprlo okno, nekdo 

je zlil dol umivalnik vode, muc je odskočil 

in zapel še bolj na glas. 

 V sosednji hiši so bili ravnokar odšli spat. 

Njihov siamski maček z bleščečo 

ovratnico se je pretegnil na žametni 

blazini in zazehal. Tedaj se je s 

sosednjega vrta zaslišalo predirljivo 

mačje petje. Siamski muc je na široko 

odprl sinje oči in stopil k vratom terase. 

 Zunaj je sivi smetiščni muc pel in zavijal. 

Siamski maček je s smrčkom odrinil vrata 

in odstopical na teraso. Tu je stal nekaj 

časa, ves obsijan z mesečino, njegova 

ovratnica se je lesketala, bil je zelo lep. 

Potem je tiho zamijavkal. »Kdo je to?« je 

reklo iz teme. 

 Fizično okolje pravljice je urbano okolje, 

ki ima pomembno vlogo v življenju obeh 

glavnih likov, smetiščnega muca in 

siamskega muca. Pogojuje njuno vedenje 

in miselnost, je hkrati simbol in realnost 

razrednih razlik, ki ju ločujejo.   

 

 

 

 

 

 Pridevniki, kot so gosposki vrt, sosednja 

hiša, sosednji vrt, tuja hiša, žametna 

blazina, še povečujejo različnost med 

mucema in slikajo dva svetova. Tako 

okolje opredeljuje glavna lika in ponuja 

vse potrebne informacije glede njunega 

izvora, trenutnega stanja in obetov za 

prihodnost.  

 

 

 

 

 

 

 Narava v smislu zunanjega okolja je v 

pravljici skoraj odsotna. Omenjena je le 

prek drevesa, lune, mesečine in teme, 

naravnih elementov, ki so uporabljeni za 

kuliso. 
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V kvalitativni analizi sem pokazala, da ima narava podrejeno vlogo in da je njena upodobitev 

minimalna. 

 

Kakšna je ubeseditev odnosa človek – žival v pravljici? 

Odnos človek – žival v pravljici je hierarhičen, kar bo razvidno iz kvalitativne analize. 

 

Tabela 2: Analiza odnosa človek – žival v pravljici Smetiščni muc 

 Siamski muc je bil užaljen in je z velikim 

samozatajevanjem izjavil, da je kopanje 

koristna in prijetna stvar. 

 »S fenom. To je žival, ki ji vtaknejo rep 

v luknjo na zidu in potem se razjezi in 

piha vate toplo sapo. In tako se 

posušiš.« 

 »No, kaj takega.« 

 »Če ti to kaj pove,« je pripomnil siamec. 

 »Pa zakaj te tako mučijo?« je vprašal 

smetiščni muc. 

 

 »Zato, da bom lep. Zato tudi jem ribe in 

ovsene kosmiče, da bom imel lepo dlako 

in jasne oči.« 

 »O, to pa ni zdravo,« je rekel siamec. 

»Moji gospodarji mi tega ne bi dovolili. 

Tvoji gospodarji so zelo neprevidni, veš. 

Preveč hrane preobremeni želodec.« 

 

 »Moji gospodarji so zelo bogati. Jaz 

sem bil drag in tudi moja oskrba ni 

zastonj, če ti to kaj pove. Kaj pa imaš ti 

od življenja?« 

 Lik siamskega muca se zdi povsem 

zadovoljen s svojim prebivanjem pri 

ljudeh in njihova ravnanja tudi 

zagovarja. Po drugi strani pa se izkaže, 

da človeka in njegovega načina 

življenja v resnici ne razume, saj sušilec 

za lase pojmuje kot jezno žival. 

 Trditve lika smetiščnega muca, da ga s 

sušenjem mučijo, siamski muc sploh ne 

zanika, ampak poda samo površno 

razlago oz. z njo želi človekova dejanja 

upravičiti.  

 

 Odnos človeka do živali je tako v 

najboljšem primeru označen kot 

simpatija, o empatiji pa ni znaka ne z 

ene ne z druge strani. 

 

 Razmerje človek – žival v pravljici je 

izrazito hierarhično. Siamski maček je 

predstavljen kot žival, ki skrb za svoje  

 

 preživetje prepušča človeku. Muc pa ni 

le podrejen človeku, ampak je tudi 

njegova last. 
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V kvalitativni analizi sem pokazala, da je žival v podrejenem odnosu do človeka. Njuno 

razmerje je hierarhično, vendar je tudi žival tista, ki se zaradi udobja odreka lastni svobodi. 

 

Katera okoljska vprašanja lahko bralec opazi v pravljici? 

V pravljici lahko bralec opazi okoljska vprašanja, ki se dotikajo problematike lastništva živali, 

mučenja živali in človekovega vpliva na naravo. V kvalitativni analizi bo izpostavljena tudi 

problematika brezdomnih in prostoživečih mačk v Sloveniji. 

 

Tabela 3: Analiza primerov okoljskih vprašanj v pravljici Smetiščni muc 

 »Pa zakaj te tako mučijo?« je vprašal 

smetiščni muc. 

 »Zato, da bom lep. Zato tudi jem ribe in 

ovsene kosmiče, da bom imel lepo dlako in 

jasne oči.« 

 »O, to pa ni zdravo,« je rekel siamec. 

»Moji gospodarji mi tega ne bi dovolili. 

Tvoji gospodarji so zelo neprevidni, veš. 

Preveč hrane preobremeni želodec.« 

 

 »Moji gospodarji so zelo bogati. Jaz sem 

bil drag in tudi moja oskrba ni zastonj, če 

ti to kaj pove. Kaj pa imaš ti od življenja?« 

 

 »Gospodarji? Nimam gospodarjev! Jaz 

sem smetiščni maček,« je rekel sivi muc. 

 

 »Imam svobodo.« 

 

 Lik siamskega muca izpostavlja vprašanje 

lastništva živali. Ali je človek res lastnik 

živali ali jo lahko poseduje? Kakšno 

odgovornost naj bi človek prevzel s 

tovrstnim lastništvom in – kar je še bolj 

sporno – kje so meje njegove avtoritete? 

Katero ravnanje že lahko obravnavamo kot 

mučenje živali? 

 

 Lik smetiščnega muca naj bi predstavljal 

nasprotje liku siamskega mačka. A vendar 

je tudi ta žival v resnici zelo povezana s 

človekom, ker prebiva v urbanem okolju, 

kar je nazorno prikazano z njenim načinom 

hranjenja. Njena večerja je velik kos mesa, 

ki ga ukrade iz neke hiše. To je dejansko 

prilagoditev na okolje, ki ga obdaja, in 

samo po sebi ni negativno. Odpira pa 

vprašanje človekovega zavednega in 

nezavednega poseganja v naravo.  

 

 Ali bi ta isti lik mačka (smetiščnega muca) 

še zmeraj zmogel uloviti miš? V kolikšni 

meri je udomačitev divje mačke vplivala 
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na njene možnosti za preživetje? Lik 

smetiščnega muca izpostavlja tudi 

problematiko brezdomnih in prostoživečih 

mačk v Sloveniji.  

 

V kvalitativni analizi sem izpostavila vprašanja lastništva živali, mučenja živali, človekovega 

vpliva na naravo ter problematiko brezdomnih in prostoživečih mačk v Sloveniji. 

 

4.2 Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš (1974, 1975, 1986, 1992, 1997, 

1999, 2001, 2008, 2011) 

 

 

Ilustracija 2: Gorazd Vahen, Pekarna Mišmaš, 1997 

 

Kakšno vlogo ima naravno okolje v pravljici? Kakšna je upodobitev narave? 

V kvalitativni analizi bom pokazala, da je vloga narave v pravljici stranskega pomena. 

 

 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bumE7pvoeooKZM&tbnid=JDbMKQmFzawtNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bukla.si/?action=books&book_id=6150&ei=TjKKU7-RM83TObaggGg&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNHJSVVVYGEWXPuk_ZITSjYAuV0ttw&ust=1401651975294703
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Tabela 4: Analiza naravnega okolja in upodobitve narave v pravljici Pekarna Mišmaš 

 Na koncu vasi je stala velika, nizka hiša 

z napisom: 

 PEKARNA MIŠMAŠ. 

 Pod hišo je tekel živahen potok, ob 

potoku je stal mlin, ki je mlel moko za 

pekarno. 

 Zvečer, ko so ljudje po hišah zaspali, so 

se Mišmašu živo zaiskrile oči, vzel je 

leščerbo in se odpravil po strmih 

stopnicah v klet. Z velikim ključem je 

odklenil težka, škripajoča vrata in stopil 

v podzemno dvorano. Tu so ob stenah iz 

rezanega kamna stale visoke police, na 

njih pa vreče z moko, zdrobom, soljo in 

sladkorjem, malo dalje so stali veliki vrči 

smetane in mleka, zavitki kvasa vseh vrst 

in vrečice z dišavami. Na sredi dvorane 

so bila tri lesena korita za gnetenje testa, 

zadaj pa je žarela stara krušna peč. 

 Fizično okolje v pravljici je vaško okolje. 

 

 

 Narava je v zgodbi samo omenjena, 

celotno dogajanje pa se odvija v sklopu 

pekarne (večji del celo v velikih kletnih 

prostorih). Vloga narave je tako stranskega 

pomena, uporabljena je minimalno za 

ustvarjanje občutka za dogajalni prostor. 

 

 

 Glavni dogajalni prostor definirajo opisi 

pekarne oz. kletnih prostorov. 

 

V kvalitativni analizi sem pokazala, da je vloga narave stranskega pomena, saj je glavni 

dogajalni prostor fizični objekt. 

 

Kakšna je ubeseditev odnosa človek – žival v pravljici? 

Odnos človek – žival v pravljici je hierarhičen, saj je lik človeka nadrejen likom živali, kar bo 

razvidno iz kvalitativne analize. 
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Tabela 5: Analiza odnosa človek – žival v pravljici Pekarna Mišmaš 

 Mišmaš je za seboj zapahnil vrata, se ozrl 

okoli sebe in glasno tlesknil s prsti. In 

zdaj so se iz vseh kotov usule trume mišk: 

bele, sive, črne in rumene. Zbrale so se v 

krog, dvignile so glavice in čakale. 

Mišmaš je pomigal z brki. 

 »Najprej domač črn kruh,« je ukazal. 

 V hipu so se vse črne miške razbežale po 

dvorani. Ene so prinašale vreče s črno 

moko in jo sipale v korito, druge so 

postavljale kvas, tretje so razpihovale 

ogenj, četrte so nosile kumino, sol in 

vodo. Mišmaš je stopil h koritu, povohal, 

zmignil z brki in tlesknil s prsti. Črne 

miške so si bliskovito osnažile tačice in se 

postavile na rob korita. Urno so začele 

mesiti testo, tisoč črnih mišk, tisoč črnih 

tačic, tefete – tefete! Testo je postajalo 

lepo gladko. Mišmaš je tlesknil s prsti, 

miške so nehale mesiti, pokrile so testo s 

platnenim prtom in se postavile k steni. 

 »Polbeli kruh!« je ukazal Mišmaš. 

 Sive miške so se zapodile po dvorani, 

prinesle so belo moko, črno moko, kvas, 

sol, vodo – zbrale so se na robu korita in 

bliskovito – tifiti-taf, tifiti-taf – zamesile 

polbelo testo, ga pokrile s prtom in se 

umaknile k steni. 

 »Koruzni kruh!« je zaklical Mišmaš. 

 Poskočile so rumene miške in v tretjem 

koritu – tuf-tafata, tuf-tafata – zamesile 

koruzni kruh ter ga pokrile s prtom. 

 Odnos človek – žival v pravljici je 

hierarhičen. Lik peka Mišmaša je likom 

mišk nadrejen; on je tisti, ki odreja, kaj, 

kdaj in kako bodo opravile določeno 

nalogo.  

 

 

 

 

 Liki mišk so popolnoma poslušni, 

skupinsko čakajo na navodila lika peka 

Mišmaša in jih izpolnjujejo brez ugovora. 

Lik peka Mišmaša pravzaprav deli ukaze, 

liki mišk pa se po brezhibno opravljeni 

nalogi celo postavijo ob steno, medtem ko 

pek še naprej nadzoruje nemoten potek 

dela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liki mišk izkazujejo skrb za dobro 

opravljeno delo, kakor da bi čutile 

dolžnost, ki jim jo nalaga lik peka 

Mišmaša. Odzovejo se tudi na njegovo 
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Mišmaš je stopil k veliki kamniti mizi in 

zaklical: »Pozor, bele miške! Na vrsti je 

beli kruh, mlečno belo pecivo, preste, 

žemlje, rogljiči, piškoti!« Bele miške so 

planile. Bela moka! Presejati! Kvas, 

sladkor, mleko! Maslo! Jajčni rumenjaki! 

Sol! Pecilni prašek! Brž, brž! Mišmaš 

nestrpno miga z brki, kaj je narobe? 

Seveda, maslo je treba pogreti! Dajmo, 

dajmo, kvas vzhaja, mešaj, rahljaj, stepaj, 

gneti! Še, še hitreje! Tale rogljič ni lepo 

oblikovan, še enkrat! Hiti, ali spiš ali 

kaj? Daj mi brž še sladkorja, tako, zdaj 

pa bo! Tifi-tafi-tap, tifiti, tafiti-tap! 

 In ko je bilo tudi to postorjeno, so se spet 

zbrale okrog Mišmaša, dvignile smrčke in 

se pričakujoče zazrle vanj. Mišmaš je 

pomigal z brki in se nasmehnil. Tudi 

miške so se nasmehnile in pomigale z 

brčicami. Mišmaš je pomežiknil z levim 

očesom in vse miške so mu odmežiknile. 

 Zdaj pa je po dvorani završalo! Naenkrat 

so se na stropu prižgale pisane luči, 

zaigrala je godba! In miške – miške so se 

spremenile v ljubke majhne ljudi, 

oblečene v siv žamet, črno svilo, z zlatom 

pretkano belo platno in rumen brokat. 

Obdržali so mišje repke, ki so se jim zelo 

podali, posebno še, ker so bili okrašeni s 

prelepimi pentljami in cvetjem. Z 

nasmejanimi obrazi so se priklanjali 

Mišmašu in ga pozdravljali – našega 

Mišmaša v oguljenem belem suknjiču, v 

obrazno mimiko (Mišmaš nestrpno miga 

z brki, kaj je narobe?), kar po mojem 

mnenju pomeni, da mu resnično želijo 

ustreči. S tega vidika lahko govorim o 

simpatiji v odnosu likov mišk do lika 

peka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lik peka Mišmaša jim simpatijo vrne šele 

po dobro opravljenem delu z obrazno 

mimiko. Njegovi predhodni ukazi so 

besedni, zaključek dela pa zaznamuje 

samo z nasmehom in mežikanjem, 

medtem ko je besedna pohvala 
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prtenih hlačah, ki so na robovih že 

cvetele, pozdravljali so ga in klicali: 

»Kralj Mišmaš! Naj živi kralj Mišmaš, 

naš prijatelj!« 

popolnoma odsotna. Tudi z njegove strani 

tako lahko govorim o simpatiji, o empatiji 

pa ne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podrejeni položaj likov mišk je še 

poudarjen z njihovimi dejanji, kot so 

priklanjanje in oklic lika peka Mišmaša za 

kralja. Same ga sicer označijo tudi za 

prijatelja, vendar do njega ohranjajo 

spoštljivo distanco. (Naj živi kralj 

Mišmaš, naš prijatelj!).  

 

V kvalitativni analizi sem pokazala, da je odnos človek – žival hierarhičen. Liki živali so liku 

človeka podrejeni, čeprav do njega izkazujejo simpatijo. 

 

Katera okoljska vprašanja lahko bralec opazi v pravljici? 

V pravljici lahko bralec opazi vprašanje izkoriščanja živali za delovno silo, kar bo poudarjeno 

v kvalitativni analizi. 
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Tabela 6: Analiza primerov okoljskih vprašanj v pravljici Pekarna Mišmaš 

 »Najprej domač črn kruh,« je ukazal. 

 V hipu so se vse črne miške razbežale po 

dvorani. Ene so prinašale vreče s črno 

moko in jo sipale v korito, druge so 

postavljale kvas, tretje so razpihovale 

ogenj, četrte so nosile kumino, sol in 

vodo. Črne miške so si bliskovito osnažile 

tačice in se postavile na rob korita. (...). 

Mišmaš je tlesknil s prsti, miške so 

nehale mesiti, pokrile so testo s 

platnenim prtom in se postavile k steni. 

 Naenkrat so se na stropu prižgale pisane 

luči, zaigrala je godba! In miške – miške 

so se spremenile v ljubke majhne ljudi, 

oblečene v siv žamet, črno svilo, z zlatom 

pretkano belo platno in rumen brokat. 

Obdržali so mišje repke, ki so se jim zelo 

podali, posebno še, ker so bili okrašeni s 

prelepimi pentljami in cvetjem. Z 

nasmejanimi obrazi so se priklanjali 

Mišmašu in ga pozdravljali – našega 

Mišmaša v oguljenem belem suknjiču, v 

prtenih hlačah, ki so na robovih že 

cvetele, pozdravljali so ga in klicali: 

»Kralj Mišmaš! Naj živi kralj Mišmaš, 

naš prijatelj!« 

 Delo je bilo opravljeno. 

 

 V pravljici je izpostavljeno vprašanje 

izkoriščanja živali za delovno silo. Liki 

mišk v resnici niso pomočnice lika peka 

Mišmaša, ampak so delavke, ki opravijo 

celotno delo pekarske proizvodnje, lik 

peka Mišmaša pa ima vlogo njihovega 

nadzornika. Živali sledijo prav vsem 

njegovim navodilom. Pri tem se sicer ne 

pritožujejo, prav nasprotno, dajejo vtis 

zadovoljstva.  

 

 V zgodbi ni omenjeno nobeno plačilo, 

zato lahko sklepam, da je njihova nagrada 

za delo proslava z godbo, ki je v resnici 

namenjena čaščenju »kralja« Mišmaša. S 

čim si je lik peka njihovo neomajno 

naklonjenost prislužil, v zgodbi ni 

razvidno. Ena izmed možnosti je, da so 

mu hvaležne za njegovo sprejemanje 

likov mišk kot koristnih živali. 

 

V kvalitativni analizi sem izpostavila vprašanje izkoriščanja živali za delovno silo, ki ga odpira 

neplačano pekovsko delo likov mišk. 
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4.3 Svetlana Makarovič: Šuško in gozdni dan (2007, 2008) 

 

 

Ilustracija 3: Daša Simčič, Šuško in gozdni dan, 2007 

 

Kakšno vlogo ima naravno okolje v pravljici? Kakšna je upodobitev narave? 

Naravno okolje je v pravljici v ospredju, vendar bom v kvalitativni analizi pokazala, da je kljub 

temu podrejeno urbanemu okolju. Sama upodobitev narave je dvojna. 

 

Tabela 7: Analiza naravnega okolja in upodobitve narave v pravljici Šuško in gozdni dan 

 Bil je topel, sončen majski popoldan in 

Šuško se je odločil, da bo napisal domačo 

nalogo zunaj, v vrtni utici. 

 

 Brž jo je ubral za miško, ki je odbrzela ob 

robu ulice, zavila čez polje proti gozdu – 

in na lepem je ni bilo nikjer več videti. 

 Celotna zgodba se odvija v naravi, tj. v 

gozdu. Urbano okolje je postranskega 

pomena v primerjavi z glavnim  

dogajalnim prostorom. Hkrati pa urbano 

okolje lahko interpretiram tudi kot okvir, 

ker je zgodba v začetku umeščena v 

urbano okolje, ki ga nato zamenja naravno 

okolje, na koncu pa naravno okolje spet 

zamenja urbano okolje. Iz tega sklepam, 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bumE7pvoeooKZM&tbnid=JDbMKQmFzawtNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.emka.si/susko-in-gozdni-dan/PR/28944&ei=8jKKU4X5DcnxOtihgbAG&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNHJSVVVYGEWXPuk_ZITSjYAuV0ttw&ust=1401651975294703
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 Šuško je zmajal z glavo in se napotil 

globlje v gozd. Iskal je med mahom, pod 

grmovjem – Sapramiške nikjer. 

 

 

 Prišel je na majhno, s soncem obsijano 

jaso.  

 Steze ni bilo nikjer več videti, vse 

naokrog je bilo gosto grmovje, praprot in 

molčeča drevesa. 

 

 Gozd je postajal vse gostejši in temnejši. 

da je urbano okolje nadrejeno naravnemu 

okolju. Čeprav se glavnina pravljice 

odvija v naravi, je urbano okolje tisto, iz 

katerega pravljica izhaja in se vanj vrača. 

Je torej referenčna točka. 

 

 Podoba narave je dvojna: po eni strani je 

pozitivna, prijazna in svetla (majhna, s 

soncem obsijana jasa), po drugi strani pa 

je skrivnostna, temačna, morda celo 

nevarna in grozeča (gosto grmovje, 

molčeča drevesa, temen gozd). 

 

V kvalitativni analizi sem pokazala, da ima naravno okolje v pravljici glavno vlogo, a je kljub 

temu podrejeno urbanemu okolju. Narava je upodobljena kot pozitivna na eni strani in kot 

negativna na drugi. 

 

Kakšna je ubeseditev odnosa človek – žival v pravljici? 

Odnos človek – žival v pravljici je enakovreden, kar bo razvidno iz kvalitativne analize.  

 

Tabela 8: Analiza odnosa človek – žival v pravljici Šuško in gozdni dan 

 »Neverjetno, kako leni so ti človeški 

mladiči. Kar dremal bi, kaj, Šuško, pa 

sredi belega dne, prava sramota. Seveda, 

spati je najlaže, ko bi bilo treba storiti kaj 

koristnega!« 

 Šuško je na široko odprl oči in zagledal 

pri svojih nogah temno sivo miško, ki je 

stala na zadnjih tačicah in srdito jezikala 

proti njemu. Osuplo je zaklical: 

 »Miška! Govoreča miška! Pa ne, da si ti 

Sapramiška? Spominjam se te iz knjige in 

iz lutkovne predstave – kajne, da si ti?« 

 Človek in žival sta si v pravljici 

enakovredna. Pisateljica je to dosegla 

tako, da je živalim dala zmožnost govora. 

Ravno skupni jezik, ki omogoča 

razumljivo komunikacijo med človekom 

in živaljo, po mojem mnenju omogoča 

tovrstno razmerje. 

 

 

 

 Govor je tudi tisti, ki dopušča prehod iz 

simpatije k empatiji, saj povečuje 
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 »Seveda sem,« je zacvilila Sapramiška, 

»menda že. Vstani, ti lenuh, pa pojdi z 

menoj. Pomoč potrebujem. Pa ne samo 

jaz, vse gozdne živali so v stiski. Ti se 

zmeraj ustiš, kako rad imaš živali, zdaj 

pa imaš priložnost, da to tudi dokažeš. 

Alo, vstani, greva v gozd, pa brž!« 

 Šuško je spoznal, da ga oponašata in se 

norčujeta iz njega. »Sram vaju bodi,« je 

zavpil, »nehajta me oponašati! Raje mi 

povejta, kam je izginila …« 

 »Revček ubogi,« se mu je posmehovala 

večja šoja, »ali se boš brez miške izgubil v 

velikem gozdu? Revček strahopetni, 

hahaha!« 

 »Ne razumem, zakaj se tako obnašata do 

mene,« je prizadeto rekel deček. »Saj 

vama nisem nič hudega storil.«  

 Šuško je sprva mislil, da se igrajo, ko pa 

je previdno prišel bliže, se je izkazalo, da 

se pretepajo! 

 »Nehajte vendar,« je obupano zavpil 

Šuško. »Mladički se morajo imeti radi!« 

 »Ti pa tiho,« se je nanj zadrl največji 

zajček, »drugače bo še tebi kakšna 

priletela!« 

 Drobna gozdna mravlja je prilezla na 

njegovo roko. Šuško je zaslišal tih šepet: 

 »Ampak, fantek, saj jokaš? Kaj pa je 

narobe s tabo?« 

 In Šuško ji je povedal vso zgodbo. 

Mravlja je potrpežljivo poslušala in 

kimala. 

možnost medsebojnega razumevanja. 

Glavni lik Šuško ima morda resnično rad 

živali, vendar to zadošča le za simpatijo. 

Jezik je tisti, ki mu omogoča razumevanje 

njihovih stisk, potreb in želja, kar v 

nadaljevanju omogoča empatijo.  

 

 

 

 Izkaže se, da tudi skupni jezik ni vedno 

dovolj za razumevanje dejanj drugega.  

 

 

 

 Lik Šuška skuša vplivati na dejanja živali, 

a mu to ne uspeva preveč dobro. Čeprav 

ima dobre namene in želi delovati v korist 

živali, je pri uresničevanju svojih 

dobrodelnih želja večkrat nemočen. To je 

neposredna posledica tega, da ga živali ne 

sprejmejo v svoj svet.   

 

 

 

 Vpliv človeka na življenje živali je 

omogočen šele, ko mu pri tem pomagajo 

živali. Tako se v pravljici uresniči ideja 

sobivanja, ki ne temelji na hierarhičnih 

odnosih, ampak na enakovrednem, 

mirnem sožitju človeka in živali. Tega 

morata omogočiti človek in žival.  
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 Brž! Osvoboditi miško! Jo pobožati! Jo 

potolažiti! 

 »Hej, ti,« je nagovoril mravljo, »a mi 

lahko razložiš vse tole?«  

 A mravlja je molčala, kajti mravlje ne 

govorijo. Stekla je čez prazno stran 

Šuškovega zvezka in izginila za miznim 

robom. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pomen skupnega jezika za omogočanje 

empatije je ob koncu zgodbe še enkrat 

poudarjen, ko pravljica bralca vrne nazaj 

v realnost, v kateri liki živali ne govorijo 

in jih ljudje ne razumejo. Ostaja samo 

simpatija. 

 

V kvalitativni analizi sem pokazala, da je odnos človek – žival zaradi skupnega jezika in 

omogočenega medsebojnega razumevanja enakovreden. V pravljici je uresničena ideja 

sobivanja, ki temelji na sožitju človeka in živali. 

 

Katera okoljska vprašanja lahko bralec opazi v pravljici? 

V pravljici lahko bralec opazi problematiko človekove okoljske zavesti, človekovega vpliva na 

naravo in pomena ekološke funkcije književnosti, kar bom pokazala v naslednji kvalitativni 

analizi. 

 

Tabela 9: Analiza primerov okoljskih vprašanj v pravljici Šuško in gozdni dan 

 No, naslov je bil že napisan, »Kaj se 

dogaja v gozdu«, ampak Šuško si je mislil, 

da bi se bi bila učiteljica lahko spomnila 

tudi kaj zanimivejšega za obvezni prosti 

spis. Kaj neki naj bi se dogajalo v gozdu? 

No, v gozdu so drevesa, pa mah, na 

drevesih so listi … Oh, dogaja se pa nič 

takega, da bi bilo vredno pisati. 

 

 

 V pravljici se takoj na začetku izpostavi 

problem človekove okoljske zavesti. Pod 

vprašajem sta antropocentrična percepcija 

narave in odnos, ki ga ima človek 

posledično do nje. (Kaj neki naj bi se 

dogajalo v gozdu?). Jedro problema je 

seveda človekova antropocentrična 

naravnanost. Človek tako samega sebe 

vidi kot večvrednega in se ne zaveda 

povezav, ki tvorijo biosfero. Odpira se 
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  »Pomirita se vendar! Ali ne vidita, da se 

prepirata za prazen nič?« 

 Ampak šoji sta se še kar brez konca 

zadirali druga na drugo in se strastno 

pretepali. 

 Šuško je potrt odšel, veverica pa je še kar 

butala z glavo ob drevo. 

 »Le kako mi boš pomagala ti, drobna 

mravlja,« se je skozi solze nasmehnil 

Šuško. 

 »Drobna že, drobna, ampak tudi 

sposobna,« se je postavila mravlja.  

 

tudi vprašanje ekološke funkcije 

književnosti in njenega pomena za 

razvijanje in negovanje okoljske zavesti. 

(Oh, dogaja se pa nič takega, da bi bilo 

vredno pisati.) 

 

 

 

 V pravljici je izpostavljena 

problematičnost odnosa, ki ga ima človek 

do živali. Izpostavi dejstvo, da človek ne 

more samovoljno vdirati v svet živali in 

ga spreminjati po svoji podobi. Zgodba 

poziva k zavezništvu med človekom in 

živaljo ter k mirnemu sobivanju namesto 

boja za prevlado. 

 

V kvalitativni analizi sem pokazala, da so v pravljici izpostavljeni problem človekove okoljske 

zavesti, človekovega vpliva na naravo in pomen ekološke funkcije književnosti, ki razvija in 

neguje okoljsko zavest. 
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4.4 Svetlana Makarovič: Človek, ne jezi se (1992, 2008) 

 

 

Ilustracija 4: Alenka Sottler, Človek, ne jezi se, 2008 

 

Kakšno vlogo ima naravno okolje v pravljici? Kakšna je upodobitev narave? 

Naravno okolje je v pravljici obrobnega pomena, vendar je upodobitev narave vseeno slikovita, 

kar bom pokazala v kvalitativni analizi. 

 

Tabela 10: Analiza naravnega okolja in upodobitve narave v pravljici Človek, ne jezi se 

 V jasni pomladni noči je sedela črna 

mačka na strehi. Obračala je smrček 

proti zvezdnatemu nebu in prepevala, 

kot mačke to počno, kadar jih popade 

spomladanski nemir. Iz jablanove 

krošnje na sosednjem vrtu ji je 

odpeval velik tigrast maček – tudi sam 

je bil poln pomladnega nemira in zdaj 

je o tem prepeval zategnjeno mačjo 

pesem. 

 Jasminov grm se je razcvetel, se 

razdišal in se osul. Ko so na vrtu 

 Fizično okolje v pravljici je urbano 

okolje, ki ga dopolnjujejo slikoviti 

opisi žive in nežive narave. Ti naravo 

opisujejo kot spreminjajočo se in 

aktivno, nikakor pa ne statično. 

Narava tako ni le obrobnega pomena, 

saj je avtorica njeni predstavitvi 

posvetila kar nekaj sestavkov. Enega 

izmed razlogov lahko najdem v tem, 

da ima spreminjajoča se narava velik 

vpliv na zaplet zgodbe. (Ko so na 

vrtu zacvetele jagode, je mačka 
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zacvetele jagode, je mačka začela 

postajati vse bolj utrujena in lena. 

 Zdaj je mačka zaslišala korake po 

stopnicah in se naježila. Na 

podstrešje je prihajala huda 

gospodinja Jazbečka. 

začela postajati vse bolj utrujena in 

lena.) 

 

V kvalitativni analizi sem pokazala, da je v pravljici v ospredju urbano okolje, vendar je kljub 

temu upodobitev narave zelo slikovita. 

 

Kakšna je ubeseditev odnosa človek – žival v pravljici? 

Odnos človek – žival v pravljici je izrazito hierarhičen, poleg tega pa je ravnanje lika človeka 

z liki živali skrajno negativno in nasilno, kar bo razvidno iz naslednje analize. 

 

Tabela 11: Analiza odnosa človek – žival v pravljici Človek, ne jezi se 

 »Mrcine mačje, boste že enkrat tiho!« je 

zarentačila Jazbečka in zlila skozi okno 

vrč vode. 

 Mačji par je bil tako zaverovan, da sploh 

ni ničesar opazil, ničesar slišal. Jazbečka 

se je še bolj razjezila in vrgla skozi okno 

prazno konzervo v smer, od koder je 

prihajalo mijavkanje in zavijanje. 

 »Nemiir, muči me nemir,« je javkal 

maček. Gospodinja Jazbečka je siknila: 

 »Šššššt!« 

 Gospodinja je pobesnela. Zgrabila je 

blazino in jo treščila dol. Sledila je odeja! 

Krožniki! Namizni prt! Vaza! 

 »Nemiiir, noriiim!« je tulil maček. 

Jazbečka je bila iz jeze tako vsa iz sebe, 

da je vrgla skozi okno še žimnico in 

 V pravljici je bralec takoj soočen s 

popolnoma negativnim odnosom do 

živali. (Mrcine mačje, boste že enkrat 

tiho!) Lik gospodinje Jazbečke do likov 

mačk ne čuti nikakršne simpatije in 

posledično za njihove potrebe nima 

nobenega razumevanja. Življenje živali je 

ne zanima. 

 

 

 

 

 Njihovega obstoja verjetno ne bi niti 

opazila, če je ne bi tako zelo motilo 

njihovo glasno paritveno mijavkanje. 

Njen odziv je agresiven, odzove se 

namreč z nasilnimi dejanji. Z njimi 
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nazadnje televizor! Pa ni nič pomagalo, 

mačje muzike ni hotelo biti konec. 

 »Uh, da bi vsi mački na svetu crknili,« je 

sopihala gospodinja Jazbečka in se 

končno sprijaznila s tem, da s spanjem ne 

bo nič.  

 Gospodinja Jazbečka se ni mogla 

načuditi, od kod taka tišina. Spet se je 

razjezila, češ da mačke počno to nalašč, 

samo da bi jo jezile. Trdno je sklenila, da 

se bo odslej maščevala vsaki mački, ob 

vsaki priložnosti. 

 »Mačke! Gotovo so vsega krive mačke!« 

je zatulila gospodinja Jazbečka, zgrabila 

je metlo in odvihrala na podstrešje. Na 

podstrešnem oknu se je igral majhen, 

puhast črn muc z belimi tačkami. 

Jazbečka je zavpila: »Aha, te že imam!« 

In je zamahnila z metlo. 

 V tem hipu je za njo nekaj zavreščalo in 

zapihalo. Črna mačka je bila v enem 

skoku na Jazbečkinem vratu in ji 

zapičila ostre kremplje v meso. Jazbečka 

je spustila metlo in zavpila od strahu. 

Mama mačka je čisto podivjala, praskala 

je, grizla in pihala, dlaka se ji je nasršila, 

da je bila videti dvakrat večja kot sicer. 

Jazbečka je bila vsa iz sebe od strahu in je 

komaj pobegnila po stopnicah. 

 Gospodinja ga je zgrabila in ga surovo 

stisnila, da muc še mijavkniti ni mogel. 

Poskusil se je braniti s kremplji, pa so 

bili še premajhni in premalo ostri. 

ničesar ne doseže, zato se ta le še 

stopnjujejo. 

 

 

 

 Na koncu jo mačje mijavkanje že tako 

zelo moti, da obstoj vseh mačk dojame 

kot grožnjo oz. neznosno motnjo v 

lastnem življenju. Lik gospodinje si ne 

želi samo nadvlade nad mačkami, ampak 

jih dejansko želi ubiti.  

 

 

 

 

 

 Odnos med njo in mačkami se tako 

sprevrže v boj za preživetje, saj je 

neizprosna, mačke pa se borijo za svoje 

življenje po svojih najboljših močeh. Pri 

tem uporabijo vse naravne danosti, ki jih 

imajo kot vrsta (hitrost, ostri kremplji, 

zobje ...).  
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Jazbečka ga je zavila v predpasnik in 

tekla z njim k reki. Nagnila se je čez 

ograjo mostu in čof! vrgla ubogega 

mucka v vodo. Potem se je škodoželjno 

zahehetala in se vrnila domov. 

 Ljudje so ji tekli naproti, ji ponujali mleka 

in koščke mesa, mačka pa se je odslej 

bala vseh. Zgrabila je mladička in plašno 

stekla z njim med vrtove. 

 

 

 

 

 Njeno sklepno in hkrati najbolj podlo 

dejanje je poskus utopitve lika mladega 

mucka. S svojim ravnanjem je popolnoma 

zadovoljna in ne čuti obžalovanja ali 

žalosti, prav tako pa ne pokaže niti malo 

slabe vesti. 

 

 

 

 

 

 Tudi lik mačke se tako zaradi negativnih 

izkušenj začne do človeka na splošno 

obnašati nezaupljivo in ga dojema kot 

nevarnost in grožnjo. 

 

V kvalitativni analizi sem pokazala, da je odnos človek – žival v pravljici hierarhičen. Lik 

človeka svojo nadrejenost izkazuje s skrajno negativnimi in z nasilnimi dejanji. 

 

Katera okoljska vprašanja lahko bralec opazi v pravljici? 

Bralec lahko v pravljici opazi vprašanje ekološke funkcije književnosti in vprašanje mučenja 

živali v družbi, kar bom pokazala v kvalitativni analizi.  

 

Tabela 12: Analiza primerov okoljskih vprašanj v pravljici Človek, ne jezi se 

 Gospodinja Jazbečka je bila hipoma spet 

budna. Obupano je segla po knjigi na 

nočni omarici, da bi brala. Naslov knjige 

pa je bil: »O življenju mačk.« Jazbečka 

 V pravljici ima lik gospodinje, ki je do 

likov mačk skrajno negativno naravnan, 

knjigo na temo življenja mačk. Kljub 

možnosti, da bi književni lik razširil svoje 

znanje o živali in posledično omogočil 
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je srdito treščila knjigo po tleh. Potem se 

je zazrla v strop in je bila vsa živčna. 

 Gospodinja ga je zgrabila in ga surovo 

stisnila, da muc še mijavkniti ni mogel. 

Poskusil se je braniti s kremplji, pa so bili 

še premajhni in premalo ostri. Jazbečka 

ga je zavila v predpasnik in tekla z njim k 

reki. Nagnila se je čez ograjo mostu in 

čof! vrgla ubogega mucka v vodo. Potem 

se je škodoželjno zahehetala in se vrnila 

domov. 

 Jazbečkin sosed pa je videl, kaj se je 

zgodilo, ker je ravno takrat ribaril v reki. 

Videl je gospodinjo Jazbečko, ki je vrgla v 

reko mačjega mladička, in je tekel domov 

in vse povedal. Kmalu so za dogodek 

zvedeli vsi sosedje. Zdaj ni hudobne 

Jazbečke nihče več pozdravil. Kdor je šel 

mimo njene hiše, je zavpil: 

 »Nemarna babnica, surovina, ubijalka!« 

 »Njo bi bilo treba vreči v reko!« 

 »Sram naj jo bo! Sramota za našo vas!« 

večje razumevanje njenega vedenja, 

vztraja pri svojih pogledih. Tu se bralcu 

tako odpira vprašanje ekološke funkcije 

književnosti. Ali ima lahko književnost 

kot taka pomembno vlogo pri vplivanju na 

že izoblikovano človekovo okoljsko 

zavest?  

 

 

 

 

 

 

 Agresiven odnos lika gospodinje do likov 

mačk lahko povežemo s pojavom mučenja 

živali v družbi. Tovrstna ravnanja pogosto 

ostanejo nesankcionirana ali pa se jih celo 

tolerira. Pod vprašajem sta ravnanje 

posameznika in tudi ravnanje celotne 

družbe. V pravljici namreč lik 

gospodinjinega soseda vidi njeno dejanje 

in ga obsodi. A vendar je njegova obsodba 

pasivna, kajti sam niti ne poskusi 

pomagati utapljajočemu se mucku. 

Okoljsko zavest pa je nujno treba 

uresničevati v praksi. 

 

 

 

 

V kvalitativni analizi sem pokazala, da bralec lahko v pravljici opazi vprašanje ekološke 

funkcije književnosti in vprašanje mučenja živali v družbi. Obe vprašanji sta tesno povezani s 

pojmom okoljske zavesti.  
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4.5 Svetlana Makarovič: Kužek išče dom (1992, 2008) 

 

 

Ilustracija 5: Alenka Sottler, Kužek išče dom, 2008 

 

Kakšno vlogo ima naravno okolje v pravljici? Kakšna je upodobitev narave? 

Naravno okolje je v pravljici podrejeno urbanemu okolju. To je predstavljeno kot neprijazno in 

nevarno, kar bo razvidno iz naslednje kvalitativne analize. 

 

Tabela 13: Analiza naravnega okolja in upodobitve narave v pravljici Kužek išče dom 

 Kužek pa se je potepal malo naokoli, 

obvohal je vsako drevo in pri vsakem 

dvignil tačko, vtaknil je smrček v 

regratov cvet in kihnil, bevsknil na 

tigrasto muco in se na smrt prestrašil, ko 

se je naježila in zapihala proti njemu. 

Potem je odkril kos časopisnega papirja 

in se ga silno razveselil, grizel ga je in 

 Fizično okolje v pravljici je urbano, 

mestno okolje, s katerim je opredeljeno 

življenje književnega lika malega kužka. 

Elementi narave so skopo predstavljeni in 

narava je vsekakor v primerjavi z urbanim 

okoljem v podrejenem položaju.  
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cefral, renčal nanj in ga premetaval sem 

in tja. 

 In drugo jutro je šel psiček na pot. Drobil 

je po pločniku in požiral solze, pa ne 

dolgo, saj je bil vesele narave in spotoma 

je videl toliko zanimivih reči, srečal toliko 

zanimivih psov in obvohal toliko novih 

dreves, da je kar kmalu pozabil na žalost. 

»Hej, psiček,« mu je zaklical bezgov grm, 

»bodi moj!« 

 »Ne morem,« je odvrnil psiček, »najti si 

moram človeka. Adijo!« 

 In je drobil naprej. Čez čas mu je 

pokimal osat ob cesti in mu zašepetal: 

 »Kužek, bi bil rad moj?« 

 »Rad, osat,« je odvrnil kužek, »ampak ne 

morem, veš. Človeka moram najti, da mi 

bo dajal jesti in skrbel zame. 

Pozdravljen!« In jo je ubral naprej. 

 »Ostani pri meni, kuža,« mu je predlagal 

plakat z ograje. 

 »Ne morem, človeka iščem,« je rekel 

kužek. 

 Zvečerilo se je. Prižgale so se luči, 

prodajalne so se zaprle. Kužek je 

zmedeno tekal z ene strani ceste na 

drugo, oslepljen od avtomobilskih 

žarometov, in prava sreča, da ga ni nič 

povozilo. 

 Podrejenost v razmerju narava – urbano 

okolje avtorica slikovito opiše s tem, kako 

književni lik kužka išče dom. Ponudita 

mu ga književna lika bezgov grm in osat, 

ki predstavljata živo naravo, vendar ju 

zavrne. Prav tako mu dom ponudi tudi 

plakat z ograje, ki je simbol urbanega 

okolja, človekovega spreminjanja in 

podrejanja narave. Čeprav ga lik kužka 

zavrne, ima enačenje bezgovega grma in 

osata s plakatom z ograje velik pomen. 

Človekov materialni izdelek po mojem 

mnenju ne more biti nadomestilo za 

naravno okolje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urbano okolje je predstavljeno kot 

neprijazno in nevarno za lik malega 

kužka. Te nevarnosti so neposredna 

posledica človekovega spreminjanja 

okolja (avtomobili, ceste, luči).   

 

 

V kvalitativni analizi sem pokazala, da je naravno okolje v pravljici podrejeno urbanemu 

okolju, to pa je upodobljeno kot neprijazno in nevarno. 
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Kakšna je ubeseditev odnosa človek – žival v pravljici? 

Odnos človek – žival v pravljici je hierarhičen. Lik kužka je za svoje preživetje odvisen od 

človeka, kar bom pokazala v kvalitativni analizi. 

 

Tabela 14: Analiza odnosa človek – žival v pravljici Kužek išče dom 

 Trije so bili sicer vsaj enakomerno rjavi, 

in ko so toliko odrasli, da jim ni bilo več 

treba piti pri mami, so z lahkoto našli 

družine, ki so jih posvojile. Trije kužki so 

bili torej kar dobro preskrbljeni. Ampak 

najmlajši psiček! Ne, tega ni hotel nihče 

vzeti za svojega.  

 

 Tam je pisalo: Kupim čistokrvnega psa 

ovčarja. Nekdo je spet želel kupiti 

ruskega hrta z rodovnikom. Tretji si je 

zaželel srebrnega kodra. Ampak nikjer ni 

pisalo, da bi si kdo zaželel kužka z 

zasukanim repom, s sedmimi lisami, 

kodrastim trebuščkom in neenakima 

uhljema. 

 »Iu, iu,« je nagovoril majhnega dečka, ki 

ga je mama peljala za roko. Deček se je 

sklonil in psička objel, toda mati je 

strogo rekla: 

 »Ne prijemaj tujih psov, Matjaž. Ne, 

nikakor ne, ne moreš ga obdržati. Nočem 

nobene živali v stanovanju. Povsod 

puščajo dlake in strašno nesnažne so!« 

 Tako je zjutraj našel prodajalec časopisov 

v kiosku majhnega spečega kužka. 

Začuden ga je vzel v naročje in si 

 Odnos človek – žival ni v nobenem 

pogledu enakovreden. Lik kužka je za 

svoje preživetje odvisen od človeka. 

Človek je tisti, ki skrbi za njega in 

njegovo dobrobit. Lik kužka, za katerega 

ne želi poskrbeti nihče, je posledično v 

slabšem položaju kot preostale živali.  

 

 

 Ne samo da je človek živali nadrejen, z 

njo tudi trguje. Kužki se kupujejo in 

prodajajo, so izdelki, ki jih kupci kupujejo 

glede na svoje individualne želje. Tisti, ki 

ne ustrezajo potrebam oz. željam 

porabnikov, imajo status manjvrednega 

blaga.  

 

 

 Lik kužka se srečuje z različnimi odzivi 

ljudi. Od simpatije do antipatije, 

predvsem pa ni razumevanja. Človek 

gleda le na svojo korist, na potrebe živali 

pa se ne ozira. Na koncu zgodbe se pojavi 

lik prodajalca časopisov, ki književni lik 

kužka nesebično obdrži in ga vzame v 

oskrbo. Tu lahko opazim vzajemno 

simpatijo, lika prodajalca časopisov pa bi 

lahko govorila tudi o možnosti empatije. 
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pritisnil njegov topli kožušček k licu. In 

kuža mu je oblizal ves obraz. 

 

V kvalitativni analizi sem pokazala, da je odnos človek – žival v pravljici hierarhičen. Lik kužka 

je za svoje preživetje odvisen od človeka, z njegove strani pa dobiva zelo različne odzive, vse 

od simpatije do antipatije. 

 

Katera okoljska vprašanja lahko bralec opazi v pravljici? 

Bralec lahko v pravljici opazi vprašanja vrednotenja živali glede na njen izvor, lastništva živali, 

človekovega strahu pred živaljo in potepuških psov. Izpostavljen je tudi pomen ekološke 

funkcije književnosti, kar bom pokazala v naslednji kvalitativni analizi. 

 

Tabela 15: Analiza primerov okoljskih vprašanj v pravljici Kužek išče dom 

 Bila je sicer čistokrvna španjelka, vendar 

se je kljub temu najrajši družila s 

potepuškimi psi, za katere pri najboljši 

volji ne bi mogel uganiti, kakšne pasme 

so. In tako se je zgodilo, da je lepega 

toplega jesenskega dne porodila štiri 

psičke, ki so ji bili bolj malo podobni. 

Trije so bili sicer vsaj enakomerno rjavi, 

in ko so toliko odrasli, da jim ni bilo več 

treba piti pri mami, so z lahkoto našli 

družine, ki so jih posvojile. Trije kužki so 

bili torej kar dobro preskrbljeni.  

 Tam je pisalo: Kupim čistokrvnega psa 

ovčarja. Nekdo je spet želel kupiti 

ruskega hrta z rodovnikom. Tretji si je 

zaželel srebrnega kodra. Ampak nikjer ni 

pisalo, da bi si kdo zaželel kužka z 

zasukanim repom, s sedmimi lisami, 

kodrastim trebuščkom in neenakima 

uhljema. 

 V pravljici je izpostavljeno vprašanje 

vrednotenja živali glede na njen izvor. 

Nekateri ljudje namenoma zbirajo pse 

določene pasme, jih vodijo na sprehode in 

jih razkazujejo kot modni dodatek. Psi z 

rodovniki imajo tako v primerjavi z 

drugimi privilegiran položaj. Takšno 

ravnanje lahko označimo za svojevrsten 

rasizem nad živalmi.  

 

 

 

 

 Izpostavljeno je tudi vprašanje lastništva 

živali. Je žival res lahko obravnavana kot 

blago, ki je na prodaj najboljšemu 

ponudniku? To razmerje spominja na 

suženjstvo, ki še do danes ni popolnoma 

izkoreninjeno v družbi. Glede na to, da se 

lahko pri človekovem odnosu do živali 
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  »Iu, iu,« je nagovoril majhnega dečka, ki 

ga je mama peljala za roko. Deček se je 

sklonil in psička objel, toda mati je strogo 

rekla: 

 »Ne prijemaj tujih psov, Matjaž. Ne, 

nikakor ne, ne moreš ga obdržati. Nočem 

nobene živali v stanovanju. Povsod 

puščajo dlake in strašno nesnažne so!« 

 Postajalo je hladno. Kužek se je stisnil k 

steni rdečega kioska in tiho cvilil. Nihče 

ga ni opazil, nihče se ni zmenil zanj. 

 

 

 

 Zdaj živi naš kužek pri prodajalcu 

časopisov. Ime mu je Pikec in se mu prav 

dobro godi. Ampak samo pomislite, kaj bi 

bilo, če prodajalec časopisov ne bi maral 

psov. Na svetu je namreč toliko ljudi, ki 

ne marajo psov – ali vi to razumete? Jaz 

ne. 

vedno potegne vzporednice z družbenimi 

odnosi, se izkaže, da je za sodobnega 

človeka lastništvo živali moralno 

nesporno. 

 

 V pravljici je izpostavljen strah, ki ga 

imajo ljudje do živali. Večinoma tak strah 

izvira iz njihovega nepoznavanja in 

nerazumevanja živali in njenih potreb. 

Vse to kaže na velik razkorak med ljudmi 

in naravo, na odmaknjenost človeka od 

drugih členov, ki skupaj sestavljajo 

ekosistem.  

 

 Izpostavljeno je tudi vprašanje potepuških 

psov in njihove klavrne usode v urbanem 

okolju, ki je za take živali neprijazno. Na 

kak način družba rešuje problem 

potepuških psov oz. psov brez lastnikov? 

Ali te živali res predstavljajo grožnjo in 

zakaj? 

 

 Avtorica ob koncu neposredno nagovarja 

bralčevo okoljsko zavest. V tem primeru 

se poslužuje odkrite ekološke funkcije 

književnosti in skuša vplivati na odnos 

ljudi do živali. V kolikšni meri je torej 

ekološka funkcija književnosti učinkovita 

v praksi? 

 

V kvalitativni analizi sem pokazala, da se v pravljici pojavljajo vprašanja vrednotenja živali 

glede na njen izvor, lastništva živali, človekovega strahu pred živaljo in potepuških psov. 
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Avtorica tudi odkrito uporablja ekološko funkcijo književnosti, s katero skuša vplivati na 

bralčev odnos do živali. 

 

4.6 Svetlana Makarovič: Pesjanar in bolhe (1992, 2008) 

 

 

Ilustracija 6: Alenka Sottler, Pesjanar in bolhe, 2008 

 

Kakšno vlogo ima naravno okolje v pravljici? Kakšna je upodobitev narave? 

Naravno okolje je v pravljici v ospredju. Narava je predstavljena z bogatimi opisi, uporabljena 

pa je tudi funkcijsko, kar bo razvidno iz naslednje kvalitativne analize.  

 

Tabela 16: Analiza naravnega okolja in upodobitve narave v pravljici Pesjanar in bolhe 

 Kajti sonce je tako prijetno grelo in tudi 

regratovi cvetovi so bili kakor majhna 

sončeca, tako da se je kužku zazdelo, da 

je ves svet topel, sončen in brezskrben – 

in kadar ima pes tako prijetne občutke, 

rad malo zadrema. Kužek se je trikrat 

 Fizično okolje v pravljici je vaško okolje, 

v katerem se odvija celotno dogajanje. 

Narava je vključena v zgodbo z bogatimi 

opisi, ki bralcu slikajo podobe pokrajine.  
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zasukal okoli svojega repa in legel v 

mehko travo. 

 Vuf se je spustil v divji tek po vaški cesti. 

 Mahljal je z zasukanim repkom in si dobre 

volje popeval trajlali trajlala in je bil prav 

zadovoljen z lepim pomladnim dnevom, s 

soncem in regratovimi cvetovi. Za hip se 

je ustavil, povohal regrat, trajlali trajlala, 

in kihnil. Potem se je počutil še bolje, 

povaljal se je v cestnem prahu in jo 

mahnil naprej. 

 »Kaj naj storite?« je jezno rekel 

živinozdravnik. »Vam bom pa jaz 

povedal: pojdite k potoku pa se pošteno 

skopljite, z milom in sirkovo krtačo! Pa 

tele svoje smrdljive cape operite! Počistite 

hišo in tako naprej! Saj smrdite do neba!« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Narava pa je uporabljena tudi funkcijsko. 

Potok ima tako svoj namen, v njem se 

književni lik Pesjanar telesno in duševno 

okopa.  

 

V kvalitativni analizi sem pokazala, da je naravno okolje v pravljici v ospredju. Sama narava je 

uporabljena tudi funkcijsko, saj jo lik Pesjanarja uporablja za zadovoljitev svojih potreb. 

 

Kakšna je ubeseditev odnosa človek – žival v pravljici? 

Odnos človek – žival v pravljici je hierarhičen v korist človeka. Lik Pesjanarja z likom psa 

ravna surovo in brez vseh moralnih zadržkov. Ob koncu pravljice se odnos človek – žival 

spremeni zaradi moralne preobrazbe lika Pesjanarja. Ta živali prizna enakovreden položaj, kar 

bom pokazala v kvalitativni analizi. 

 

Tabela 17: Analiza odnosa človek  ̶ žival v pravljici Pesjanar in bolhe 

 Tam blizu pa je stala kočura in v njej je 

živel – saj si skoraj ne upam povedati, 

kdo. Imel je velike črne brke, imel je 

štrleča ušesa, imel je lopataste roke s 

 Prvo razmerje, s katerim je bralec 

seznanjen, je popolnoma neenakovredno. 

Človek je nad živaljo, ki mu je 

neprostovoljno na voljo, da lahko z njo 
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črnimi nohti in nikoli se ni umival. To je 

bil Pesjanar, mož, ki je lovil pse, jih 

ubijal in prodajal njihove kožuščke, 

meso pa pojedel. Tak je bil! 

 Pesjanar je imel okna kočure odprta, ker 

je bilo toplo, in je slišal pasje cviljenje. In 

je prisluhnil. In se je zarežal. In je vzel iz 

kota umazano vrečo. In ... in se je 

odpravil ven! 

 Na travi je zagledal majhnega kužka, ki je 

tam ležal in razdraženo cvilil. To je bilo 

nekaj za Pesjanarja. Kot bi trenil, je 

zgrabil Vufa za vrat in ga potlačil v 

vrečo. 

 Vuf se je seveda na smrt prestrašil. V 

vreči je bilo temno in strašno je smrdelo. 

Ogorčeno je zalajal in začel brcati in 

praskati – pa ni nič pomagalo, vreča je 

bila trdno zavezana. 

 Spet je zmajal z glavo in zašepetal: »In 

surovina. Ne bom več ubijal psov. Ne 

bom in ne bom.« 

 Tako je Pesjanar postal drug človek. In 

zdaj se je domislil kužka Vufa, ki je še 

zdaj ležal v umazani vreči blizu 

Pesjanarjeve kočure. 

 Pesjanar je brž razvezal vrečo in kužka 

izpustil. 

 Ko je bilo vse pospravljeno, si je skuhal 

koruzni močnik z mlekom. Napolnil je z 

jedjo še manjšo skledico in jo zanesel 

pred hišna vrata. Potem je povečerjal in 

stopil na hišni prag. In je videl kužka 

počne dejansko kar koli (jo lovi, pojé, 

prodaja, ubija). Lik Pesjanarja do živali 

pravzaprav nima nobenega osebnega 

odnosa. Ne moremo govoriti niti o 

simpatiji niti o antipatiji. Žival izkorišča v 

svoje namene brez kakršnih koli moralnih 

zadržkov. Z likom psa tako ravna surovo, 

brez občutka, in skrbi za njegovo dobrobit 

(ga zgrabi za vrat, stlači v vrečo), pri 

čemer je opazna odsotnost moralnih 

dilem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V nadaljevanju pa se to razmerje 

spremeni. Bralec je priča temeljiti duševni 

spremembi lika Pesjanarja. Oglasi se 

njegov moralni čut in zgrozi se nad 

svojim preteklim ravnanjem. Odloči se, da 

ne bo več pobijal psov in da bo postal 

drugačen človek.  

 

 

 Preobraženi lik Pesjanarja kar naenkrat 

začne skrbeti za dobro počutje lika kužka, 
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Vufa, ki je stal pri skodelici z močnikom 

in mlaskaje jedel. 

 Pesjanar je gledal kužka in ga vprašal: 

 »Ali bi ostal pri meni?« 

 »Vuf!« je rekel kužek in pomahal z 

repom, pa sta bila zmenjena. Kužek je 

dobil za ležišče rogoznico iz slame, 

Pesjanar pa je legel spat na sveže oprane 

rjuhe. 

reši ga iz vreče ter z njim deli svoj obrok. 

Lahko torej že govorimo o simpatiji in 

celo empatiji v smislu izkazovanja 

interesa za potrebe živali. 

 

 Živali prizna enakovreden položaj, ko lik 

kužka vpraša, ali bi ostal z njim, in 

počaka na njegov odziv. To torej ni 

samovoljno ravnanje človeka, ampak je 

živali nudena možnost odločanja.  

 

V kvalitativni analizi sem pokazala, da je odnos človek – žival v pravljici sprva neenakovreden 

v korist človeka, na koncu pa je človek tisti, ki živali omogoči enakovreden položaj. 

 

Katera okoljska vprašanja lahko bralec opazi v pravljici? 

Bralec lahko opazi vprašanja izkoriščanja živali, mučenja živali, človekove odtujenosti od 

narave in pomen ekološke funkcije književnosti, kar bo razvidno iz naslednje kvalitativne 

analize. 

 

Tabela 18: Analiza primerov okoljskih vprašanj v pravljici Pesjanar in bolhe 

 Tam blizu pa je stala kočura in v njej je 

živel – saj si skoraj ne upam povedati, 

kdo. Imel je velike črne brke, imel je 

štrleča ušesa, imel je lopataste roke s 

črnimi nohti in nikoli se ni umival. To je 

bil Pesjanar, mož, ki je lovil pse, jih 

ubijal in prodajal njihove kožuščke, 

meso pa pojedel. Tak je bil! 

 Na travi je zagledal majhnega kužka, ki je 

tam ležal in razdraženo cvilil. To je bilo 

nekaj za Pesjanarja. Kot bi trenil, je 

zgrabil Vufa za vrat in ga potlačil v 

vrečo. 

 V pravljici je izpostavljen problem 

brezčutnega izkoriščanja živali za različne 

človekove potrebe (in muhe). Človek 

jemlje naravi kot samooklicani vladar in 

se ne ozira na posledice, ki jih narava pri 

tem utrpi.  

 

 

 Ravnanje književnega lika Pesjanarja z 

živaljo je nemalokrat tako grozovito, da 

lahko govorim o mučenju živali. Družba o 

tej temi še vedno ne govori rada, incidenti 

ostajajo neprijavljeni, storilci pa 



45 

 O, človeška kri jim je še veliko bolj dišala 

kakor pasja, pa so grizle in pikale, da je 

bilo veselje. Pesjanar se je praskal do 

krvi, od obupa si je pulil lase in se metal 

ob tla. Bolhe je to na moč zabavalo, tako 

da so ga še huje udelavale. In Pesjanar je 

začel renčati in lajati kot pes, popolnoma 

je pozabil, kje je, kdo je in kaj je. In 

nazadnje je začel jokati, prvič v svojem 

nemarnem življenju. Pozabil je na vrečo 

in na kužka v njej, pozabil je, kako mu je 

ime, pozabil je, kje stanuje, koliko je star 

in kako je bilo ime njegovi mami. 

Popolnoma je ponorel. Pustil je vrečo in 

pobegnil v svojo kočuro. Zaklenil je 

vrata, se vrgel na posteljo in tulil. 

 

 Tekel je tako hitro, da se je za njim delal 

oblak prahu, od časa do časa se je za hip 

ustavil, se zavrtel okoli sebe, se divje 

popraskal in spet tekel. In ves čas je 

renčal, hlastal okoli sebe in od besa so 

mu letele pene iz ust. 

 Začel je premišljevati o svojem življenju 

in majati z glavo. Bolj in bolj je majal z 

glavo, tako da se mu je že skoraj vrtelo, 

pa je še zmeraj majal z glavo in se ni 

mogel načuditi svoji spremembi. 

Nazadnje je rekel: 

 »Pravzaprav sem težka baraba.« 

 Spet je zmajal z glavo in zašepetal: »In 

surovina. Ne bom več ubijal psov. Ne 

bom in ne bom.« 

nekaznovani. Tisti redki primeri, ki 

pridejo v javnost, pa pogosto vsebujejo 

strašljive podatke.  

 

 

 

 Avtorica spretno izpostavi človekovo 

podobnost z živaljo. Moderna družba je 

kljub novejšim premikom k ekoživljenju 

zelo oddaljena od narave. Človek je 

samega sebe izoliral in se navzel 

zmotnega prepričanja, da je drugačen od 

živali. Zgodba bralca sooči z dejstvom, da 

je človek kljub zanikanju še vedno del 

narave in da ima z živalmi marsikatero 

skupno značilnost. Dobesedno živalsko 

obnašanje lika Pesjanarja, ki je nasprotje 

vzgojenega, kultiviranega človeka, bralca 

opomni, da ima tudi človek svojo živalsko 

(divjo) stran. 

 

 

 

 

 

 V pravljici je v ospredju mnenje, da se 

človek lahko spremeni. Tu pride do izraza 

ekološka funkcija književnosti. Ta apelira 

na bralca, da naj izpraša svojo vest, hkrati 

pa mu zagotavlja, da lahko naredi, kar je 

prav, ne glede na svoja prejšnja dejanja.  

 

 



46 

  »Teta, teta, na pomoč, tukaj sta stekel 

pes in stekel človek!« 

 

 

 Zoomorfizem, živalske lastnosti se 

pripisujejo ljudem. Je usoda živali 

vzporedna z usodo človeka? V kolikšni 

meri se življenja živali in ljudi prepletajo, 

na kakšne načine vplivajo ljudje na živali 

in živali na ljudi? Ekosistem je 

kompleksen, akcija na enem koncu ima 

reakcijo na drugem, povezava pa 

nemalokrat ostane neopažena.  

 

V kvalitativni analizi sem pokazala, da bralec lahko opazi vprašanja izkoriščanja živali, 

mučenja živali, človekove odtujenosti od narave in pomen ekološke funkcije književnosti.  

 

4.7 Svetlana Makarovič: Strašni volk (1992, 2008) 

 

 

Ilustracija 7: Alenka Sottler, Strašni volk, 2008 
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Kakšno vlogo ima naravno okolje v pravljici? Kakšna je upodobitev narave? 

Naravno okolje je v pravljici v ospredju, sama upodobitev narave pa je stilizirana, kar bom 

pokazala v kvalitativni analizi. 

 

Tabela 19: Analiza naravnega okolja in upodobitve narave v pravljici Strašni volk 

 Ko je šel mladi volk prvič v gozd, ga je 

stari volk poučil: 

 »Če boš v gozdu srečal otroke, jih kar 

pojej!« 

 Poskusil je nabirati jagode, pa mu nekako 

ni šlo. Legel je v senco in počival. Takrat 

so na jaso prišli otroci. 

 Še volk za grmom se je zasmejal z njimi 

vred. 

 Eden se je postavil k drevesu in tolkel po 

njem, drugi pa so se razbežali in se 

poskrili. 

 

 Fizično okolje v pravljici je naravno 

okolje. Celotno dogajanje se odvija v 

gozdu. Zanimivo je, da v gozdu nihče ne 

živi, saj zgodba ne omenja nobenih 

prebivalcev, samo obiskovalce. Tudi lik 

volka, za katerega se a priori domneva, da 

živi v gozdu, se tja namreč odpravi (ko je 

šel mladi volk prvič v gozd).  

 

 Predstavitev gozda je tipična (drevesa, 

grmi, jagode, jasa) in bralcu slika idilično 

pravljično podobo. Podoba narave je 

stilizirana, njen namen ni opisati resnični 

biotop, ampak je uporabljena samo za 

potrebe ozadja zgodbe.  

 

V kvalitativni analizi sem pokazala, da je naravno okolje v pravljici v ospredju. Upodobitev 

narave je stilizirana za potrebe zgodbe. 

 

Kakšna je ubeseditev odnosa človek  ̶ žival v pravljici? 

Odnos človek – žival v pravljici je netipičen. Čeprav naravna razmerja narekujejo 

neenakovrednost v odnosu, je ta označen z dvosmerno simpatijo, kar bo razvidno iz naslednje 

kvalitativne analize. 

 

Tabela 20: Analiza odnosa človek – žival v pravljici Strašni volk 

 Ko je šel mladi volk prvič v gozd, ga je 

stari volk poučil: 
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 »Če boš v gozdu srečal otroke, jih kar 

pojej!« 

 »Bom,« je rekel mladi volk in se odpravil. 

 Otroci so se prijeli za roke in se vrteli v 

krogu. To je volku ugajalo in kar pozabil 

je, da bi jih moral pojesti. 

 Sklenil je: »Zdajle jih pa bom!« Pa so 

otroci ravno tedaj začeli peti. 

 »Lepo jih je poslušati,« si je rekel volk. 

»Počakal bom, da odpojejo do konca, 

potlej jih bom pa pojedel.« 

 Ko se je njena glava prikazala izza grma, 

je najprej zagledal njene začudene oči, 

potem pa se je radostno nasmehnila. 

»Kuža!« ga je tiho poklicala. »Kuža, kaj 

pa delaš?« 

 Ampak punčka je segla v žep predpasnika 

in privlekla iz njega čokoladno 

napolitanko. 

 »Na, kuža,« je rekla, »jej!« 

 »Našla sem psa! Tamle za grmom! In je 

jedel moje napolitanke! In mi ni nič 

naredil!« 

 

 

 

 Glavni živalski književni lik, mladi volk, 

naj bi bil plenilec, človek pa njegov plen. 

Pričakovan odnos je torej neenakovreden. 

Ena stran lovi in druga beži. V pravljici pa 

je ta odnos drugačen. Lik mladega volka 

namreč kaže takšno zanimanje za like 

otrok, da se razvije simpatija. Pri tem so 

njegove primarne potrebe po hrani 

drugotnega pomena.  

 

 

 Tudi odziv lika deklice na lik volka je 

nepričakovan. Zamenja ga za kužka, se ga 

razveseli in mu izkaže pristno 

naklonjenost. Nahrani ga, namesto da bi si 

lik volka kot plenilec sam poiskal plen. 

Njen odnos do lika volka lahko brez 

dvoma označimo kot simpatijo. Do lika 

živali ne čuti nobenega strahu in je nadvse 

vesela, ko ta sprejme njeno naklonjenost. 

 

V kvalitativni analizi sem pokazala, da je odnos človek – žival v pravljici netipičen. Namesto 

naravnega strahu pred plenilcem in plenilskim nagonom je odnos med likom volka in likom 

deklice označen kot dvostranska simpatija. 

 

Katera okoljska vprašanja lahko bralec opazi v pravljici? 

Bralec lahko v pravljici opazi problematiko človekove odtujenosti od narave in pomen ekološke 

funkcije književnosti, kar bo razvidno iz kvalitativne analize. 
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Tabela 21: Analiza primerov okoljskih vprašanj v pravljici Strašni volk 

 Ko se je njena glava prikazala izza grma, 

je najprej zagledal njene začudene oči, 

potem pa se je radostno nasmehnila. 

»Kuža!« ga je tiho poklicala. »Kuža, kaj 

pa delaš?« 

 Ampak punčka je segla v žep predpasnika 

in privlekla iz njega čokoladno 

napolitanko. 

 »Na, kuža,« je rekla, »jej!« 

 »Ali si srečal kaj otrok v gozdu?« 

 »Sem!« je odgovoril mladi volk. 

 »Pa si jih pojedel?« je vprašal stari. 

 »Seveda sem jih!« je rekel mladi volk. 

»Vse sem pojedel, s kožo in kostmi!« 

Grrrrr! 

 V pravljici je opazno svarilo moderni 

družbi, ki živi tako odmaknjeno od 

narave, da njeni najmlajši, otroci, ne 

prepoznajo naravne grožnje pred seboj. 

To je absurd, saj veliko znanih otroških 

pravljic vključuje lik zlobnega volka (npr. 

Rdeča kapica). V tem primeru ekološka 

funkcija književnosti zataji. Otrokom se 

namreč zbuja strah pred fiktivnim 

volkom, pošastjo, ki na njih preži v 

gozdu. Če pa bi se z volkom v gozdu 

dejansko srečali, ga ne bi prepoznali, ker z 

njim niso imeli neposredne izkušnje.  

 

 

 

V kvalitativni analizi sem pokazala, da lahko bralec opazi vprašanji človekove odtujenosti od 

narave in ekološke funkcije književnosti, ki v tem primeru ne pride do izraza. 

 

 

5 IZSLEDKI ANALIZE  

 

5.1 Fizično okolje 

 

Pri analizi pravljic opazimo, da ima fizično okolje v vseh pravljicah pomembno vlogo. 

Predstavlja nekakšen okvir, znotraj katerega se zgodba odvija. Iz fizičnega okolja črpajo 

pravljice svojo snov, saj jim bolj ali manj narekuje dogajalne zaplete in tempo.  

V pravljicah sta urbano okolje in vaško ali naravno okolje (gozd) enakomerno zastopana. 

Urbano okolje ima pomembno vlogo v življenju književnih likov v treh pravljicah (Smetiščni 

muc, Človek, ne jezi se, Kužek išče dom). Urbano okolje pomembno vpliva na njihove 

življenjske pogoje, način življenja in navsezadnje tudi na možnosti za preživetje. Vaško okolje 

se pojavi v treh pravljicah (Pekarna Mišmaš, Šuško in gozdni dan, Pesjanar in bolhe). Naravno 
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okolje je ključno v dveh pravljicah (Šuško in gozdni dan, Strašni volk), pri čemer je v pravljici 

Strašni volk to poudarjeno stilizirano za potrebe zgodbe. V zgodbi je v ospredju sporočilna 

vrednost interakcij med književnimi liki, naravno okolje pa je povsem stranskega pomena. 

Poleg tega so bogati opisi narave prisotni v eni pravljici z urbanim okoljem (Človek, ne jezi se) 

in eni z vaškim okoljem (Pesjanar in bolhe). Ti naravo predstavljajo kot aktivno in 

spreminjajočo se, kar opozarja na njeno živost. V preostalih pravljicah so opisi narave bolj 

skopi in služijo samo kot ozadje zgodbe.  

 

5.2 Odnos človek – žival   

 

Odnos človek – žival je v vseh pravljicah hierarhičen. Žival je v podrejenem položaju, odvisna 

od človeka, ki ji odreja življenjski prostor, narekuje njeno vedenje, skrbi za njeno oskrbo, 

prehrano, vpliva na njene interakcije z okoljem, njeno vlogo in končno odloča tudi o njenem 

preživetju.  

 

V dveh pravljicah prevladuje negativen odnos do živali. V pravljici Človek, ne jezi se je 

človekov odnos skrajno negativen. Tu ne gre samo za nadvlado človeka nad živaljo, ampak za 

dejansko odstranitev živali kot motnje oz. nevšečnosti v človekovem obstoju. Človek je 

predator, čigar ravnanje z živaljo je skrajno surovo, brezčutno in brez trohice obžalovanja.  

 

Gospodinja Jazbečka si je pomela roke in stekla na podstrešje. Muc se je igral v 

sončni lisi na tleh in lovil lastni rep. Gospodinja ga je zgrabila in ga surovo stisnila, 

da muc še mijavkniti ni mogel. Poskusil se je braniti s kremplji, pa so bili še 

premajhni in premalo ostri. Jazbečka ga je zavila v predpasnik in tekla z njim k reki. 

Nagnila se je čez ograjo mostu in čof! vrgla ubogega mucka v vodo. Potem se je 

škodoželjno zahehetala in se vrnila domov. (Človek, ne jezi se) 

 

Krutemu ravnanju z živaljo smo priča tudi v pravljici Pesjanar in bolhe, v kateri je človekov 

odnos prav tako brezčuten, in lahko govorimo že o mučenju živali.  

 

Na travi je zagledal majhnega kužka, ki je tam ležal in razdraženo cvilil. To je bilo 

nekaj za Pesjanarja. Kot bi trenil, je zgrabil Vufa za vrat in ga potlačil v vrečo. 

(Pesjanar in bolhe) 
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V obeh pravljicah Svetlana Makarovič tako ravnanje z živaljo obsodi. V prvi storilko kaznuje 

družba, ki jo izloči, medtem ko škodo, ki je bila storjena v odnosu človeka do živali, popravljajo 

drugi člani družbe. Izkaže se, da je mogoče ponovno vzpostaviti pozitiven, spodbuden in 

sprejemajoč odnos.  

 

Nekaj dni je ostalo mleko nedotaknjeno. Potem pa so nekega jutra zagledale skozi 

okno lepo črno mačko in mladega mucka z belimi šapicami, ki sta čepela pri 

posodici z mlekom in pila: »Mljas-mljis, mljas-mljis.« (Človek, ne jezi se) 

 

V drugi pravljici družbeno okolje prav tako obsoja tovrstno ravnanje in storilca odkrito 

zaničuje. Zgodba pa je še bolj pozitivna kot prejšnja, ker se storilec spreobrne. Soočen s svojo 

hudobijo se odloči, da se bo spremenil, kar se tudi dejansko zgodi. Sprememba je stoodstotna 

– iz lovca na živali iznenada nastane ljubitelj živali, ki skrbi za dobrobit živali in upošteva njene 

potrebe. 

 

Pesjanar je gledal kužka in ga vprašal: »Ali bi ostal pri meni?« »Vuf!« je rekel kužek 

in pomahal z repom, pa sta bila zmenjena. Kužek je dobil za ležišče rogoznico iz 

slame, Pesjanar pa je legel spat na sveže oprane rjuhe. Vuf se je trikrat zasukal okoli 

svojega repa, blaženo vzdihnil in zaspal. Pesjanar se je v postelji pretegnil, zazehal, 

tudi sam blaženo vzdihnil in tudi zaspal. In sta trdno spala do jutra. (Pesjanar in 

bolhe) 

 

Svetlana Makarovič je torej v svojem pogledu in interpretaciji odnosa človek – žival zelo 

kritična. Opisuje najtemnejše strani človekovega odnosa do živali in jih obsoja, vendar hkrati 

daje primere izboljšanja, spreminjanja stanja. Njen pogled ni determinističen, ampak pušča 

človeku možnost za spremembo in osebno rast ter mu pri tem celo pomaga s primeri in z nasveti. 

Z negativnim odnosom oz. antipatijo se srečamo še v pravljici Kužek išče dom.  

 

O simpatiji človeka do živali lahko govorimo v vseh pravljicah, vendar ima ta simpatija različen 

izvor. V pravljici Smetiščni muc je siamski muc domača žival, ki je človeku na voljo, da počne 

z njim, kar želi. Pri tem skrb za dobro počutje živali ni primarnega pomena, ampak ima žival 

vlogo statusnega simbola. Z oskrbo, ki jo človek nudi živali, v resnici le izpolnjuje svoje lastne 

potrebe. 
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»Pa zakaj te tako mučijo?« je vprašal smetiščni muc. »Zato, da bom lep. Zato tudi 

jem ribe in ovsene kosmiče, da bom imel lepo dlako in jasne oči.« (Smetiščni muc) 

 

Tudi v pravljici Pekarna Mišmaš je za podobo dobrohotnega peka človek, ki miškam narekuje 

njihovo delo. Žival je pravzaprav v vlogi delavca, ki poslušno izpolnjuje ukaze nadrejenega z 

željo, da bi izpolnila njegova pričakovanja. Pek v resnici nadzoruje vsak njihov gib in budno 

spremlja njihovo delo, da ne bi storile kakšne napake.  

 

Bele miške so planile. Bela moka! Presejati! Kvas, sladkor, mleko! Maslo! Jajčni 

rumenjaki! Sol! Pecilni prašek! Brž, brž! Mišmaš nestrpno miga z brki, kaj je 

narobe? Seveda, maslo je treba pogreti! Dajmo, dajmo, kvas vzhaja, mešaj, rahljaj, 

stepaj, gneti! Še, še hitreje! (Pekarna Mišmaš) 

 

V pravljicah Šuško in gozdni dan, Človek, ne jezi se, Kužek išče dom in Pesjanar in bolhe je 

simpatija, ki jo človek izkazuje do živali, bolj nesebične narave. Poudarek je na sprejemanju 

živali takšnih, kot so, razumevanju njihovih potreb in na skrbi za njihovo dobrobit brez skritih 

namenov.  

Tako je zjutraj našel prodajalec časopisov v kiosku majhnega spečega kužka. 

Začuden ga je vzel v naročje in si pritisnil njegov topli kožušček k licu. In kuža mu 

je oblizal ves obraz. (Kužek išče dom) 

 

Empatiji se najbližje približa odnos človeka do živali v pravljici Šuško in gozdni dan. Izkaže 

se, da je pogoj za empatijo poglobljeno razumevanje živali, pogoj za dvosmerno komunikacijo, 

ki to razumevanje omogoča, pa je skupni jezik. Žal je skupni jezik za zdaj mogoč le v pravljici, 

česar se zaveda tudi Svetlana Makarovič, ki to izpostavi z vrnitvijo književnega lika v realnost, 

v kateri dvosmerna komunikacija ni mogoča. Z izgubo te komunikacije je onemogočeno tudi 

medsebojno razumevanje. Človek in žival ostajata razdvojena na ločenih straneh.  

 

»Hej, ti,« je nagovoril mravljo, »a mi lahko razložiš vse tole?« A mravlja je molčala, 

kajti mravlje ne govorijo. Stekla je čez prazno stran Šuškovega zvezka in izginila za 

miznim robom. (Šuško in gozdni dan) 

 

5.3 Okoljska vprašanja 

 

Pravljice odpirajo vrsto okoljskih vprašanj. Pozoren bralec v njih prepozna teme, kot so: 

lastništvo živali, odvisnost živali od človeka, brezdomne živali, vpliv človeka na preživetje 
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živali, izkoriščanje živali za delovno silo, okoljska zavest, ekološka funkcija književnosti, 

mučenje živali, vrednotenje živali glede na njihov izvor, rasizem nad živalmi, strah pred 

živalmi, podobnost človeka in živali, vzporednost človekove usode z usodo živali itn. 

 

Ti primeri ponazarjajo pomen ekološke funkcije književnosti, ki kljub skeptikom ima svoj 

smisel. Književnost bralca napeljuje k razmisleku o vrsti okoljskih vprašanj, ki se mu med 

branjem nevsiljivo porajajo. Pravljice to naredijo na prijeten način, ki človeka ne spravlja v 

nelagodje, ampak mu s svojo zgodbo kažejo alternativne poti k sožitju z naravo in k 

odgovornejšemu življenju. 

 

 

6 AVTORSKA ŽIVALSKA PRAVLJICA IN ODNOS 

ČLOVEK – ŽIVAL 

Z namenom ponazoritve, kako lahko pravljica na različne načine opozori na odnos človek – 

žival, bom v nadaljevanju predstavila avtorsko živalsko pravljico, ki sem jo napisala po navdihu 

pravljice Smetiščni muc Svetlane Makarovič. 

Kot smo že ugotovili v analizi, je lik smetiščnega muca prepričan, da je svoboden. Njegova 

trditev izhaja iz dejstva, da je potepuški maček, ki kot tak nima lastnika. Na tem mestu se poraja 

vprašanje, ali je lastništvo živali edino merilo, ki odloča o neodvisnosti živali od človeka. Na 

to vprašanje skuša odgovoriti naslednja avtorska pravljica. Avtorsko pravljico sem po vzoru 

zbirke Svetlanine pravljice (Makarovič 2008) prevedla tudi v angleščino. 
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6.1 Larisa Ćavar: Smetiščni muc v gozdu (2013) 

 

 

Ilustracija 8: Larisa Ćavar, Smetiščni muc v gozdu, 2014 

 

Bilo je pozno pomladno popoldne in sonce se je že poslavljalo. Smetiščni muc je na vrhu 

smetnjaka s tačkami lovil še zadnje snope toplote. Kar smejalo se mu je od zadovoljstva, ko se 

je spomnil na svoj zadnji ulov. V bližnji gostilni, v kateri so po mačkovem mnenju pekli 

najboljše zrezke, se mu je prav danes nasmehnila sreča. Nerodnemu velikanu je namreč padel 

na tla poln pladenj dišečega mesa. 

 

»Ha, pa le še nisem za staro šaro!« si je mislil in živahno žvečil, skrit v senci mostu, medtem 

ko je natakar neslavno čistil tla. 

 

In je nadaljeval sam pri sebi: »Kakšna hitrost, kakšna moč! Takšne iznajdljivosti ne premore 

kar vsak mačkon!« Smetiščni muc se je pretegoval, dokler mu oči niso zlezle skupaj ob 

umirjenem ritmu kitare. 

 

Predramili so ga nenavadni zvoki. Še na pol v spanju je našpičil ušesa. Ne, ni se zmotil. Znašel 

se je v ogromni škatli na kolesih, kamor velikani mečejo svoje smeti. Uf, kako smrdi! Izpod 
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čela jih je oprezno opazoval, a se ni premaknil niti za ped. Vrata so se nenadoma odprla in 

smetiščni muc je švignil skoznje. Slišal je njihove klice, vendar se ni ustavljal, tekel je čez polja 

in še naprej. Korak je upočasnil šele v varnem zavetju gozda.  

 

Razburjen od bega ni opazil kovinskega sijaja para na široko odprtih oči, ki je prihajal iz 

drevesne dupline pred njim. 

 

»Grrr, umakni se! Saj vidiš, da je to moje lovišče!« se je zaslišal rezek glas, da je mucu dvignilo 

še zadnje dlake na repu.  

 

»Samo na obisku sem, ne bom ostal,« se je hitro opravičil in povečal razdaljo. A kaj pomaga, 

ko pa se je razjarjeni maček že bližal. Bil je večji od njega in prav nesramno je razkazoval svoje 

ostre, bele zobe. 

 

»Na obisku, praviš? Tu ni prostora za obiske, to je moje lovišče! Izdajalski mački, kot si ti, pa 

tu nimajo kaj početi!«  

 

»Izdajalski mački? Jaz sem vendar smetiščni muc, ne pa izdajalski!« je zmedeno odvrnil muc.  

 

»Smetiščni muc, praviš? Torej čakaš na njihove ostanke in lenariš, namesto da bi si sam ulovil 

večerjo, kaj?« 

 

»O, to pa ni res. Sam si izbiram hrano in ponudbe nikoli ne zmanjka.« 

 

»Kaj pa jim daš v zameno?« 

 

»Nič. Sploh ne opazijo, da kaj manjka. Vedno jim ostaja, je ne stlačijo v želodce, veš.« 

 

»Kje pa spiš?« 

 

»Nihče mi ne ukazuje, spim tam, kjer mi najbolj godi, in sem svoboden kot ptica na nebu.« 

Črni maček ga je premeril od glave do repa.  
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»Vsak pravi svobodni divji maček sam poskrbi zase daleč od radovednih pogledov velikanov. 

Dom so drevesa, njegova streha so zvezde, in ko pade noč, se prebudi neustavljiva življenjska 

moč.« 

 

»Neustavljiva življenjska moč? Kako to misliš?«  

 

»Pfff! Samo poglej se – kot kakšen zajec me gledaš, nisi tako pogumen brez velikanov, kaj? 

Ha, kar imej jih, jaz svojega gozda že ne dam!«  

 

Maček se je iztegnil, da je bila razlika v velikosti še očitnejša. Smetiščni muc je hlastal za 

odgovorom, vendar ga je mačkov pogled prisilil, da je obstal na mestu. Nekaj minut sta bila 

popolnoma tiho, edino veter si je drznil malo močneje zapihati med drevjem. Nato pa je maček 

nenadoma poskočil kot blisk. Smetiščni muc je odskočil in šele potem bolje pogledal. Zgrožen 

je ugotovil, da je maček ujel manjšo podlasico, ki je tičala v trdem prijemu njegove čeljusti.  

 

»Veš, kaj, če je to tvoja večerja, pa kar bodi divji maček! Sam grem raje na zrezke tako kot 

vsak spodoben smetiščni maček!«  

 

Smetiščni muc se je obrnil in stekel iz gozda, tekel je čez polja in še naprej. Oddahnil si je šele 

ob prvem soju uličnih luči.  

 

6.2 Larisa Ćavar: Garbage Cat in the Woods (2013) 

 

It was a late spring afternoon and the sun was already saying goodbye. The garbage cat, a 

tomcat, was catching the last sheaves of light with his paws on top of the garbage container. He 

was so pleased with himself that he smiled whilst remembering his last catch. There was a 

nearby pub which served the best steaks in the cat's opinion, and he just got lucky. A clumsy 

giant happened to drop a plate, full of tasty meat. 

 

 »Ha, I'm not so old after all!« he thought to himself and kept chewing, hidden in the shadows 

of a bridge, while the waiter ingloriously swept the floor. 
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And so he continued: »Such speed, such strenght! Not every tomcat can show such ingenuity!« 

The garbage cat stretched until his eyelids closed shut at the tranquil sounds of the guitar. 

 

He was roused by some strange sounds. Still half asleep, he sharpened his ears. No, he wasn't 

mistaken. He found himself in a huge box on wheels, where giants throw their trash. Ugh, how 

it stinks! He watched them cautiously, but he didn't move an inch. Suddenly, the door opened 

and the garbage cat sprang out. He could hear their callings, but he didn't stop, he ran over the 

fields and on and on. I't wasn't till he reached the safe haven of the woods that he slowed down 

his pace. 

 

The run upset him and he didn't notice the metal shining of a pair of wide open eyes, which was 

coming out of a tree hole ahead of him. 

 

»Grr, step aside! Can't you see this is my hunting territory!« came a hiss that made all of the 

tomcat's hair stand up, including the ones on his tail. 

 

»I'm merely visiting, I won't be staying,« the garbage cat quickly apologized and widened the 

distance. But it didn't help, the outraged cat was already closing in on him. He was bigger than 

him and he flashed his sharp white teeth somewhat rudely at him. 

 

»Visiting, you're saying? This is no place for visiting, this is my territory! Treacherous cats 

such as yourself have no business coming here!« 

»Treacherous cats, you say? But I am a garbage cat, not a treacherous one!« replied the confused 

cat. 

 

»A garbage cat, you say? So you wait for their leftovers and lie around instead of catching your 

dinner by yourself, huh?« 

 

»Oh, that is not true. I choose my own food and there is never any shortage of supply.« 

»What do you give them in return?« 

 

»Nothing. They don't even notice anything's missing. There's always some, they can't stuff it 

into their stomachs, you know.« 

»And where do you sleep?« 
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»No one bosses me around, I sleep where it suits me, and I'm free as a bird in the sky.« 

The black cat tried to get the measure of him. 

»All really free wildcats take care of themselves far away from the prying looks of the giants. 

Home are the trees, the roof are the stars, and when the night falls, the unstoppable life power 

awakens.« 

»The unstoppable life power? What do you mean?« 

»Pff! Just look at yourself  – watching me like a scared little rabbit, you're not so brave without 

the giants, huh? You can have them, I'm not giving up my woods!« 

The cat stretched out so that the difference in size was even more obvious. The garbage cat 

struggled for an answer, but he remained in place as the cat watched. They were completely 

quiet for a couple of minutes, only the wind dared to blow a bit stronger through the trees. Then 

suddenly the cat jumped out of the blue. The garbage cat jumped, and only then took a better 

look. He was horrified as he realized the cat had caught a small weasel that was now stuck in 

the strong grip of the cat's jaws. 

»You know what, if this is your dinner just go ahead and be a wildcat! I prefer steaks like every 

decent garbage cat!« 

The garbage cat turned around and ran out of the forest, he ran through the fields and on. He 

did not rest until he saw the first beam of the street lights. 

 

6.3 Analiza odnosa človek – žival v avtorski pravljici 

 

Namen pravljice je opozoriti na odvisnost živali od človeka. Človek vpliva na živali in celotno 

okolje že samo s svojo prisotnostjo, z delovanjem in različnimi posegi v okolje. Ker pa je 

njegovo mišljenje antropocentrično, se pogosto ne zaveda posledic, ki jih ima njegova aktivnost 

na okolje. Potrebna sta torej širši pogled in upoštevanje ekosistema kot celote. 

 

V avtorski pravljici se književni lik smetiščnega muca, ki je s svojim načinom življenja nadvse 

zadovoljen, po naključju znajde v naravnem okolju. Gozd simbolizira divjo naravo, tj. naravni 

dom divjega mačka pred udomačitvijo. Tam je soočen z likom divjega mačka, ki ga ne sprejme 
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lepo. Odnos lika divjega mačka je odklonilen, ker je književni lik smetiščnega muca vdrl na 

njegovo ozemlje.  

 

»Grrr, umakni se! Saj vidiš, da je to moje lovišče!« se je zaslišal rezek glas, da je 

mucu dvignilo še zadnje dlake na repu.  

 

Njegova glavna zamera pa izhaja iz njunega različnega načina prehranjevanja. Lik divjega 

mačka dejansko lovi svoj plen, medtem ko lik smetiščnega muca samo nabira ostanke, ki jih 

pušča človek. Temeljna razlika je torej v tem, da se mora lik divjega mačka za svojo prehrano 

bistveno bolj potruditi, pri čemer je odvisen le od svojih sposobnosti, fizične pripravljenosti in 

iznajdljivosti. V gozdu je del prehranjevalne verige.  

 

Nato pa je maček nenadoma poskočil kot blisk. Smetiščni muc je odskočil in šele 

potem bolje pogledal. Zgrožen je ugotovil, da je maček ujel manjšo podlasico, ki je 

tičala v trdem prijemu njegove čeljusti. 

 

Lik smetiščnega muca je iz te prvinske oblike prehranjevalne verige izključen. Kljub temu mora 

tudi on za svoje preživetje izkazati določene sposobnosti, ki izhajajo iz njegove prilagoditve na 

urbano okolje.   

 

Kar smejalo se mu je od zadovoljstva, ko se je spomnil na svoj zadnji ulov. V bližnji 

gostilni, v kateri so po mačkovem mnenju pekli najboljše zrezke, se mu je prav danes 

nasmehnila sreča. Nerodnemu velikanu je namreč padel na tla poln pladenj 

dišečega mesa.  

 

Ko je lik smetiščnega muca soočen z realnostjo prehranjevanja lika divjega mačka, se zgrožen 

umakne. Tovrstnega življenja ne pozna in ga ne more sprejeti.  

 

»Veš, kaj, če je to tvoja večerja, pa kar bodi divji maček! Sam grem raje na zrezke 

tako kot vsak spodoben smetiščni maček!« 

 

Ali je torej lik smetiščnega muca v resnici svoboden? Svoboden je v okviru okolja, ki ga pozna, 

v urbanem okolju, na katero se je tekom generacij prilagodil in se naučil preživeti. Nima 

ovratnice in ne prebiva v kletki, nima lastnika oz. gospodarja, ki bi mu odrejal prostor, hrano, 

dejavnosti idr. A vendar je njegova svoboda omejena. Ko dobi priložnost izkusiti svet divjega 
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mačka, naravno okolje gozda, se tam ne znajde, ker nima veščin, ki so potrebne za preživetje v 

gozdu. Sam se odloči za vrnitev nazaj v urbano okolje, v katerem se zanaša na pomoč človeka.  

 

Smetiščni muc se je obrnil in stekel iz gozda, tekel je čez polja in še naprej. Oddahnil 

si je šele ob prvem soju uličnih luči.   

 

Človek hote ali nehote vpliva na okolje, v katerem živi. Živali pri tem niso nobena izjema. Zato 

je nujno, da se tega zavedamo ter sprejemamo temu primerne in odgovorne odločitve. Ekološka 

funkcija te pravljice je opozoriti na človekov vpliv na žival in na odvisnost živali od človeka. 
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7 SKLEP 

 

V diplomskem delu smo predstavili ekokritiko kot literarno disciplino, ki preučuje razmerje 

med literaturo in okoljem. Predstavili smo tudi njena raziskovalna vprašanja ter se podrobneje 

posvetili vprašanjem fizičnega okolja, odnosa človek – žival in okoljskim vprašanjem. Soočili 

smo mnenja različnih avtorjev glede ekološke funkcije književnosti. Nekateri trdijo, da 

književnost lahko ozavešča bralca glede okoljske problematike, medtem ko drugi vztrajajo, da 

je književnost samo književnost. Pregledali smo življenje in delo Svetlane Makarovič kot 

avtorice knjige Svetlanine pravljice (Makarovič, 2008), ki je temeljni vir tega diplomskega dela, 

in preučili njen odnos do živali. Ugotovili smo, da do živali goji močno simpatijo in deloma 

celo empatijo, ki izhaja iz njenega medsebojnega razumevanja z živalmi. Zaveda se, da je žival 

človeku podrejena in kot taka nesvobodna. To nesvobodo pa občuti tudi sama.  

 

Obravnavali smo izbrane živalske pravljice Svetlane Makarovič z vidika ekokritike kot literarne 

discipline, ki preučuje razmerje med literaturo in okoljem. V analizi smo ugotovili, da lahko v 

živalskih pravljicah analiziramo več raziskovalnih vprašanj s področja ekokritike. Osredinili 

smo se na vprašanja fizičnega okolja, odnosa človek – žival in na okoljska vprašanja.  

 

Ugotovili smo, da ima fizično okolje v vseh pravljicah pomembno vlogo, saj vpliva na zgodbo 

in književne like. Različni tipi okolij (urbano, vaško, naravno) so v pravljicah enakomerno 

zastopani. Narava kot taka pa je bolj postranskega pomena in služi kot ozadje. Pri tem z 

bogatimi opisi narave izstopata le dve obravnavani pravljici. Odnos človek – žival je v vseh 

pravljicah hierarhičen, pri čemer je človek v izrazito nadrejenem položaju. Simpatijo v odnosu 

človek – žival smo opazili povsod, vendar ima različen izvor. Ponekod je bolj nesebične narave, 

medtem ko so drugje za simpatijo skriti človekovi sebični motivi. O izrazitem negativnem 

odnosu (surovo, kruto ravnanje z živaljo) lahko govorimo v dveh pravljicah, medtem ko 

empatijo zaznamo le v eni. V pravljicah smo prepoznali tudi številna druga okoljska vprašanja, 

kar po našem mnenju utemeljuje ekološko funkcijo književnosti. 

 

Opazili smo, da je Svetlana Makarovič konsistentno kritična do odnosa človek –žival. V 

pravljicah obravnava različne plasti tega odnosa in opozarja na posamezne prakse, ki jim v 

vsakodnevnem življenju ne posvečamo dovolj pozornosti. Kljub temu so njene živalske 
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pravljice pozitivne, saj vedno išče in predlaga rešitve. Prek literature poziva k spreminjanju 

ustaljenih praks v človekovem odnosu do živali.  

 

Glede na to, da je pravljica pomemben element v otrokovem življenju, zagovarjamo mnenje, 

da mladega bralca lahko ozavešča glede okoljske problematike in da ima posledično ekološko 

funkcijo. Kot primer, kako lahko pravljica na različne načine opozori na odnos človek – žival, 

sem predstavila tudi svojo avtorsko pravljico Smetiščni muc v gozdu, ki je nastala po navdihu 

pravljice Smetiščni muc Svetlane Makarovič.  
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9 PRILOGE 

 

Besedila živalskih pravljic Svetlane Makarovič iz zbirke Svetlanine pravljice (Makarovič, 

2008) so zbrana v okviru spletnega projekta Wikivir, kjer so književna dela objavljena s pisnim 

dovoljenjem avtorice pod pogoji licence Creative Commons (CC), Priznanje avtorstva – 

Deljenje pod enakimi pogoji 3.0. 

 

Vrstni red prilog je urejen glede na vrstni red pojavljanja v diplomskem delu. 
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Priloga 1: Svetlana Makarovič: Smetiščni muc (1976, 1980, 1992, 1999, 2008) 

Ko je v zvoniku odbilo enajst in je sijala luna, se je sivi muc, smetiščni muc odpravil na potep. Tekel je 

prek streh, preskakoval dimnike, tiho po tiho se je splazil skozi odprto okno tuje hiše ... in kot blisk 

švignil spet ven, tokrat z velikim kosom mesa v gobčku – tekel je po temni ulici, se pognal na visoko 

drevo, z njega skočil – to je bil skok! – na streho, se potuhnil za dimnik in se spravil k večerji. Kar pošten 

zrezek je bil, komaj ga je pospravil. Toda potepuško življenje je muca izučilo: Jej, dokler imaš, meso je 

v želodcu najbolj na varnem! 

Zdaj se mu ni več ljubilo divjati, bil je presit. Zato se je počasi sprehajal gor in dol po gosposkem vrtu, 

in ker je bil zelo zadovoljen sam s seboj, z večerjo in mesečino, je zapel. Pel je glasneje in glasneje, 

mijavknil je z zamolklim glasom pa spet visoko zavreščal, utihnil za hip – pa spet zapel. Nekje nad njim 

se je odprlo okno, nekdo je zlil dol umivalnik vode, muc je odskočil in zapel še bolj naglas. 

V sosednji hiši so bili ravnokar odšli spat. Njihov siamski maček z bleščečo ovratnico se je pretegnil na 

žametni blazini in zazehal. Tedaj se je s sosednjega vrta zaslišalo predirljivo mačje petje. Siamski muc 

je na široko odprl sinje oči in stopil k vratom terase. 

Zunaj je sivi smetiščni muc pel in zavijal. Siamski maček je s smrčkom odrinil vrata in odstopical na 

teraso. Tu je stal nekaj časa, ves obsijan z mesečino, njegova ovratnica se je lesketala, bil je zelo lep. 

Potem je tiho zamijavkal. »Kdo je to?« je reklo iz teme. 

»Jaz sem; čistokrven siamec, če ti to kaj pove.« 

Iz teme se je izvila senca. Sivemu mucu so se zeleno svetile oči, ko je rekel: 

»Kaj praviš? Pridi no dol, da te bom videl?« 

»Ne,« je rekel siamski maček. »Danes so me okopali.« 

»Kaaaj so te?« se je stresel smetiščni. 

»Okopali. Če ti to kaj pove.« 

»Ojej, ojej!« Sivi muc se je zvijal od smeha. »Mene so tudi, ravno prejle sem dobil s tistega okna cel 

umivalnik vode na glavo! Grozno!« 

Siamski muc je bil užaljen in je z velikim samozatajevanjem izjavil, da je kopanje koristna in prijetna 

stvar. 
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»Seveda, če si čistokrven,« je dodal. »In potem te posušijo s fenom.« 

»S čim?« 

»S fenom. To je žival, ki ji vtaknejo rep v luknjo na zidu in potem se razjezi in piha vate toplo sapo. In 

tako se posušiš.« 

»No, kaj takega.« 

»Če ti to kaj pove,« je pripomnil siamec. 

»Pa zakaj te tako mučijo?« je vprašal smetiščni muc. 

»Zato, da bom lep. Zato tudi jem ribe in ovsene kosmiče, da bom imel lepo dlako in jasne oči.« 

Sivi muc je pomislil. Potem je rekel: 

»Jaz sem danes večerjal taaakle zrezek!« 

»O, to pa ni zdravo,« je rekel siamec. »Moji gospodarji mi tega ne bi dovolili. Tvoji gospodarji so zelo 

neprevidni, veš. Preveč hrane preobremeni želodec.« 

»Gospodarji? Nimam gospodarjev! Jaz sem smetiščni maček,« je rekel sivi muc. 

Siamski maček je dolgo molčal, potem pa je rekel: 

»Moji gospodarji so zelo bogati. Jaz sem bil drag in tudi moja oskrba ni zastonj, če ti to kaj pove. Kaj 

pa imaš ti od življenja?« Sivi muc, smetiščni muc se je obrnil, da bi odšel, in rekel: 

»Imam svobodo.« 

Stekel je čez vrt, se še enkrat obrnil in se zasmejal: 

» … če ti to kaj pove!« 

Dvignil je rep in že ga ni bilo več. 
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Priloga 2: Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš (1974, 1975, 1986, 1992, 1997, 1999, 

2001, 2008, 2011) 

Na koncu vasi je stala velika, nizka hiša z napisom: 

PEKARNA MIŠMAŠ 

Pod hišo je tekel živahen potok, ob potoku je stal mlin, ki je mlel moko za pekarno. 

Mišmaš je bil majhen možiček z dolgimi črnimi brki, ki so bili videti kot dva mišja repka, in imel je 

bleščeče se črne oči, podobne mišjim. Bil je tako majhne postave in tako navihano je gledal, da so mnogi 

vaščani trdili o njem, da je škrat – in čisto mogoče je to tudi zares bil. Pekel je pa tako dober kruh, tako 

hrustljave rogljičke, tako dišeče piškote, da so kupci prihajali k njemu iz vseh sosednjih vasi. Mišmaš je 

že navsezgodaj zjutraj stal za prodajnim pultom, pred pekarno pa se je vila dolga vrsta ljudi, ki so cedili 

sline – tako lepo je dišalo iz pekarne. 

»Kako to, da nimate nobenega pomočnika? Saj vendar ne morete vsega speči sami, gospod Mišmaš!« so 

spraševali ljudje. Mišmaš je samo pomigal z brki, navihano pogledal, odgovoril pa ni. Mišmaš sploh ni 

veliko govoril. Samo včasih, kadar je kdo s polnimi usti kruha zamomljal: »Joj, kako je ta kruh dober, 

gospod Mišmaš!« – samo takrat je Mišmašu pod brki zaigral nasmeh, in če je bil prav posebno dobre 

volje, je zamrmral:»Bogžegnaj.« 

Zvečer, ko so ljudje po hišah zaspali, so se Mišmašu živo zaiskrile oči, vzel je leščerbo in se odpravil po 

strmih stopnicah v klet. Z velikim ključem je odklenil težka, škripajoča vrata in stopil v podzemno 

dvorano. Tu so ob stenah iz rezanega kamna stale visoke police, na njih pa vreče z moko, zdrobom, soljo 

in sladkorjem, malo dalje so stali veliki vrči smetane in mleka, zavitki kvasa vseh vrst in vrečice z 

dišavami. Na sredi dvorane so bila tri lesena korita za gnetenje testa, zadaj pa je žarela stara krušna 

peč. 

Mišmaš je za seboj zapahnil vrata, se ozrl okoli sebe in glasno tlesknil s prsti. In zdaj so se iz vseh kotov 

usule trume mišk: bele, sive, črne in rumene. Zbrale so se v krog, dvignile so glavice in čakale. Mišmaš 

je pomigal z brki. 

»Najprej domač črn kruh,« je ukazal. 

V hipu so se vse črne miške razbežale po dvorani. Ene so prinašale vreče s črno moko in jo sipale v 

korito, druge so postavljale kvas, tretje so razpihovale ogenj, četrte so nosile kumino, sol in vodo. 

Mišmaš je stopil h koritu, povohal, zmignil z brki in tlesknil s prsti. Črne miške so si bliskovito osnažile 

tačice in se postavile na rob korita. Urno so začele mesiti testo, tisoč črnih mišk, tisoč črnih tačic, tefete 
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– tefete! Testo je postajalo lepo gladko. Mišmaš je tlesknil s prsti, miške so nehale mesiti, pokrile so 

testo s platnenim prtom in se postavile k steni. 

»Polbeli kruh!« je ukazal Mišmaš. 

Sive miške so se zapodile po dvorani, prinesle so belo moko, črno moko, kvas, sol, vodo – zbrale so se 

na robu korita in bliskovito – tifiti-taf, tifiti-taf – zamesile polbelo testo, ga pokrile s prtom in se umaknile 

k steni. 

»Koruzni kruh!« je zaklical Mišmaš. 

Poskočile so rumene miške in v tretjem koritu – tuf-tafata, tuf-tafata – zamesile koruzni kruh ter ga 

pokrile s prtom. Mišmaš je stopil k veliki kamniti mizi in zaklical: »Pozor, bele miške! Na vrsti je beli 

kruh, mlečno belo pecivo, preste, žemlje, rogljiči, piškoti!« Bele miške so planile. Bela moka! Presejati! 

Kvas, sladkor, mleko! Maslo! Jajčni rumenjaki! Sol! Pecilni prašek! Brž, brž! Mišmaš nestrpno miga z 

brki, kaj je narobe? Seveda, maslo je treba pogreti! Dajmo, dajmo, kvas vzhaja, mešaj, rahljaj, stepaj, 

gneti! Še, še hitreje! Tale rogljič ni lepo oblikovan, še enkrat! Hiti, ali spiš ali kaj? Daj mi brž še 

sladkorja, tako, zdaj pa bo! Tifi-tafi-tap, tifiti, tafiti-tap! 

Mišmašu so se svetile oči, brki so se mu postavili pokonci, hodil je okoli mize, gledal, vohal, prikimaval, 

odkimaval in nazadnje je bilo vse pripravljeno. Testo se je lepo dvignilo. Mišmaš je zaklical:»Zdaj!« 

Vse miške so se razbežale, nakladale so kruh na loparje in ga vsajale v puhtečo peč. In ko je bilo tudi to 

postorjeno, so se spet zbrale okrog Mišmaša, dvignile smrčke in se pričakujoče zazrle vanj. Mišmaš je 

pomigal z brki in se nasmehnil. Tudi miške so se nasmehnile in pomigale z brčicami. Mišmaš je 

pomežiknil z levim očesom in vse miške so mu odmežiknile. 

Velika stara ura na steni je zveneče odbila polnoč. Mišmaš je dvignil desnico in z njo zarisal v zrak velik 

krog. 

Zdaj pa je po dvorani završalo! Naenkrat so se na stropu prižgale pisane luči, zaigrala je godba! In 

miške – miške so se spremenile v ljubke majhne ljudi, oblečene v siv žamet, črno svilo, z zlatom pretkano 

belo platno in rumen brokat. Obdržali so mišje repke, ki so se jim zelo podali, posebno še, ker so bili 

okrašeni s prelepimi pentljami in cvetjem. Z nasmejanimi obrazi so se priklanjali Mišmašu in ga 

pozdravljali – našega Mišmaša v oguljenem belem suknjiču, v prtenih hlačah, ki so na robovih že 

cvetele, pozdravljali so ga in klicali: »Kralj Mišmaš! Naj živi kralj Mišmaš, naš prijatelj!« 

Mišmaš je skromno sedel na zlatem prestolu in se nasmihal. Vsi so zarajali, dame in gospodje v zlatih 

čeveljčkih, plesali so okoli Mišmaševega prestola in Mišmaš jim je veselo mahal. Vriskali so, si 
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nazdravljali z žlahtnim vinom, se objemali in drug drugemu čestitali za karkoli in so bili sploh najbolj 

vesela in razigrana družba, kar jih je kdaj bilo. Korita so se spremenila v bogato obložene mize in 

vsakdo je lahko jedel, kar je hotel in kolikor je hotel. 

»Na tvoje zdravje, Mišmaš,« so vpili, »živel kralj Mišmaš!« 

Zdajci pa je z diamanti okrašena ura med svilenimi zavesami udarila eno – dojnnng! Luči so zbledele. 

Mize so bile spet korita ... Ura je bila navadna lesena ura ... Mišmaš je sedel na majavem stolu, okoli 

njega je čepelo krdelo mišk ... Mišmaš se je ozrl po miškah in skomignil z rameni in tudi miške so 

skomignile z rameni ... ampak še zmeraj so se vsi malo smehljali. Iz peči je prijetno zadišalo, kruh je bil 

pečen. Mišmaš je tlesknil s prsti, miške so se zapodile k peči in pobrale iz nje dehteči, sveže pečeni kruh 

in rahlo, sladko pecivo. Delo je bilo opravljeno. 

Mišmaš je zamahnil z roko. Miške so se razbežale in izginile po kotih dvorane. Mišmaš je odpahnil vrata 

in odnesel kruh po stopnicah v prodajalno. Še enkrat se je ozrl okoli sebe, zazehal in se odpravil spat. 

Navsezgodaj so se ljudje spet zbrali pred pekarno v vrsto in nestrpno čakali na odlični Mišmašev kruh 

– in v eni uri so vsega pokupili. 

Tako je torej pek Mišmaš pekel kruh in pecivo. In zmeraj, kadar ga je kdo vprašal, kako zmore sam tako 

veliko peko, je Mišmaš samo pomigal z brki in zmignil z rameni, odgovoril pa ni. 

Imel pa je naš Mišmaš sosedo radovedne sorte, avšasto Jedert, ki je bila še nevoščljivka povrhu. Jedert 

je imela koničast nos, ki ga je zelo rada vtikala v stvari, ki je niso nič brigale. Že dolgo je Jedert 

zanimalo, kako neki Mišmaš dela brez pomočnikov, in pa, zakaj je njegov kruh tako okusen. In nekega 

dne je kar naravnost rekla Mišmašu: »Ti, Mišmaš! Nekaj bi te vprašala.« 

Mišmaš jo je ošinil s črnimi očmi in pomigal z brki. 

»Kdo ti pomaga peči kruh?« je vprašala Jedert in od radovednosti so ji ušesa kar zaštrlela. Mišmaš ji 

ni odgovoril, delal se je, ko da je ne sliši. Jedert pa ni odnehala. 

»Ali lahko pridem nocoj gledat, kako pečeš kruh?« je vprašala. Mišmaš jo je nejevoljno ošinil in rekel: 

»Ne.« »Pa zakaj ne?« je sitnarila Jedert. »Ne, pa konec,« je bil Mišmaš skopih besed. Jedert je užaljeno 

odšla. 

Že prav, si je rekla, bom že zvedela. 

In pod večer, ko so po hišah ugasnile luči, se je Jedert pritihotapila v Mišmašev vrt in se skrila pod grm. 

Videla je, kako je v prodajalni ugasnila luč in skozi špranjo vežnih vrat je opazila svetlobo leščerbe. 
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Priplazila se je bliže in naslonila uho na vrata. In je slišala Mišmaševe korake na kamnitih stopnicah, 

kako so zamrli nekje v globini. 

Zdaj je babnica potegnila iz predpasnika železno kljuko, jo vtaknila v odprtino na vratih in počasi, tiho 

odškrnila vežna vrata. Potuhnjeno je smuknila v vežo. Ko se ji je oko privadilo mraku, je tudi že odkrila 

kamnite stopnice v klet in se je potihoma splazila po njih navzdol, prav do velikih vrat, ki so vodila v 

dvorano. Noter sicer ni mogla, ker so bila vrata zapahnjena, lahko pa je skozi ključavnico kar dobro 

videla, kaj se dogaja v dvorani. Videla je, kako je Mišmaš tlesknil s prsti in kako so miške pripravljale 

in mesile testo. Od začudenja ji je kar sapa zastajala. Slišala je, kako je ura odbila polnoč in videla, 

kako so se Mišmaševe miške spremenile v dvorjane. Slišala je prelepo godbo in vzklikanje na čast kralju 

Mišmašu. 

»Tako torej,« je šepetala Jedert, »tako je torej s tem. Čarovnije, same čarovnije. O, le čakaj, Mišmaš, 

le čakaj! Ti bo še preklemansko žal, da si bil tako nevljuden z mano.« 

Videla je, kako se je čez eno uro kraljevski dvor spet spremenil v kletno dvorano, videla je, kako so miške 

vzele iz peči kruh in ga razložile po policah ... Videla je dovolj. Splazila se je po stopnicah navzgor, tik 

preden je Mišmaš odpahnil vrata. Posrečilo se ji je še pravočasno švigniti skozi vežna vrata na prosto. 

Vsa iz sebe je tekla domov, legla je v posteljo in od razburjenja vse do jutra ni mogla zaspati. 

Zjutraj je bila prva v Mišmaševi prodajalni. 

»En orehov rogljič, prosim,« je rekla. Mišmaš ji je dal rogljič in se obrnil k naslednjemu kupcu. Zdaj 

pa je Jedert zavreščala na ves glas: »V rogljiču je mišja dlaka, Mišmaš! Kako to!« 

Mišmaš jo je osuplo pogledal. 

»To ni mogoče,« je rekel. 

»Kako da ni mogoče? Ti že veš, zakaj je mogoče! Ljudje, glejte! V rogljiču je mišja dlaka!« 

Vaščani so se zgrnili okoli Jedert. 

»Pokaži, kakšna dlaka,« je vprašala soseda. 

»Oh, mi je že padla na tla,« je rekla Jedert, »pa saj je vseeno, mišja dlaka je bila!« 

»Kako pa veš, da je bila mišja?« se je vmešala druga soseda. 

»Haha, kako vem? Vprašajte Mišmaša, ali je bila mišja ali ne!« 
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Mišmaš je gledal jezno in žalostno obenem. Babnica Jedert je odkrila njegovo skrivnost! Neki vaščan 

se je razjezil: »Prava reč, zaradi ene dlake! Mišmašev kruh je najboljši daleč naokrog in konec. Gospod 

Mišmaš, prosim pet kilogramov kruha zame!« 

Jezična Jedert pa ni odnehala: »Povedala vam bom, kako peče tale gospod Mišmaš svoj kruh! Miši mu 

ga pečejo, on pa tleska s prsti in potem igra godba, oni pa plešejo okoli njega in pijejo vino, sama sem 

videla! In on ima krono in je kralj. Coprnik je, vam pravim! To je zacopran kruh!« Ljudje so onemeli, 

potem pa planili v smeh. 

»Babnica je ponorela, blede se ji,« so govorili, »spravite jo stran!« 

»Videla sem, sama sem videla,« je vpila Jedert, »to sploh niso navadne miši, vse je zacoprano tam doli!« 

»Jedert, zberi se,« ji je prigovarjala soseda, »ali veš, kaj govoriš?« 

»Vem, vem,« je kričala Jedert, »kar pojdite pogledat tja dol, pa boste videli, da ne lažem. Zacopran 

kruh kupujete, Ijudje!« Pa je vaščane začela stvar zanimati in poklicali so župana. 

»Pozdravljeni, gospod Mišmaš,« je rekel župan, »kaj pa je narobe?« 

Mišmaš je bil tako žalosten, da so mu brki viseli čisto navzdol. 

»Kar tistole Jedert vprašajte,« je tiho rekel in se ni hotel več pogovarjati. 

»Jedert je hudobna in zmešana,« je ugovarjal vaščan, ki je kupil pet kilogramov kruha. »Izmišljuje si 

nekakšne neumnosti o miših, ki da našemu peku pečejo kruh, in o nekakšnih čarovnijah.«  

Ko je župan zvedel, za kaj gre, se je najprej smejal, saj ni verjel, da bi bilo kaj takega mogoče – malo 

pa je tudi njega zanimalo, kako neki Mišmaš peče brez pomočnikov tako dober kruh. Zato je predlagal: 

»Če dovolite, Mišmaš, bi si nocoj ogledali vaše delo.« 

Mišmaš je molčal, sploh ni hotel govoriti. 

»Kdor molči, pritrdi,« je rekel župan, »torej na svidenje nocoj!« 

Ljudje so se razšli in ves dan govorili o Mišmašu in njegovem kruhu. Nekateri so zgodbi stare Jedert 

verjeli, drugi ne, vsi pa so bili radovedni, kakšna je Mišmaševa pekarna. 
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O mraku so se vsi zbrali pred pekarno. Župan je potrkal na vrata. Nihče se ni oglasil. Župan je potrkal 

vnovič. Vse je bilo tiho. Vaščane je zaskrbelo. Da se ni Mišmašu kaj zgodilo? Nekaj časa so še zaman 

trkali, potem pa so se odločili, da vdro vrata. 

Ampak ko so prišli v vežo, je bilo vse prazno. Videli so kamnite stopnice, ki so vodile v klet, toda stopnice 

so bile prekrite z debelo plastjo prahu in prepredene s starimi pajčevinami. Šli so v klet in vdrli v kletno 

dvorano. Bila je prazna, polna prahu in ogromnih, prastarih pajčevin. Videti je bilo, da tukaj že leta ni 

bilo nikogar, vse pajčevine so bile cele, v prahu na tleh pa nobene stopinje, nobenega sledu. 

»Hej, Mišmaš!« je zaklical župan. 

Odgovoril mu je samo odmev praznih sten. 

Ljudje so se plašno spogledovali in majali z glavami. Potem so se odločili, da se vrnejo. Preiskali so 

vso hišo, a Mišmaša niso našli. Nikoli več ga niso videli in nikoli več niso jedli tako dobrega kruha, 

kakor je bil njegov. Nikoli niso dognali, kaj se je zgodilo z Mišmašem. Vedeli pa so, da je vsega kriva 

jezična Jedert, in nihče v vasi se ni hotel pogovarjati z njo. 

Tudi jaz vam ne vem več dosti povedati o peku Mišmašu. Ampak zadnjič sem se na potovanju ustavila v 

vasici Miševo, ker sem slišala, da tam prodajajo izredno dober kruh. Našla sem pekarno z napisom: 

PEKARNA MIŠMAŠ 

Pek je imel dolge črne brke in črne škratovske oči. Ampak mogoče je to kakšen drug pek z istim imenom. 

Jaz si ga namreč ne upam vprašati, kako peče kruh. Navsezadnje me to tudi nič ne briga. Glavno je, da 

je njegov kruh dober, ali ne? Pol kilograma belega, prosim! 
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Priloga 3: Svetlana Makarovič: Šuško in gozdni dan (2007, 2008) 

Bil je topel, sončen majski popoldan in Šuško se je odločil, da bo napisal domačo nalogo zunaj, v vrtni 

utici. Dolgo je strmel v odprt zvezek na mizi, pretegoval se je in zehal. In prav nič se mu ni ljubilo 

razmišljati, kaj naj napiše vanj. No, naslov je bil že napisan, »Kaj se dogaja v gozdu«, ampak Šuško si 

je mislil, da bi se bi bila učiteljica lahko spomnila tudi kaj zanimivejšega za obvezni prosti spis. Kaj neki 

naj bi se dogajalo v gozdu? No, v gozdu so drevesa, pa mah, na drevesih so listi … Oh, dogaja se pa nič 

takega, da bi bilo vredno pisati. 

Šuškove veke so postajale zmeraj težje, oči so se mu zapirale. Glava mu je omahnila na prazno stran v 

zvezku. 

Nenadoma pa je zaslišal izpod mize tenak glasek. Sprva je mislil, da se mu le sanja, potlej pa je razločil 

besede: 

»Neverjetno, kako leni so ti človeški mladiči. Kar dremal bi, kaj, Šuško, pa sredi belega dne, prava 

sramota. Seveda, spati je najlaže, ko bi bilo treba storiti kaj koristnega!« 

Šuško je na široko odprl oči in zagledal pri svojih nogah temno sivo miško, ki je stala na zadnjih tačicah 

in srdito jezikala proti njemu. Osuplo je zaklical: 

»Miška! Govoreča miška! Pa ne, da si ti Sapramiška? Spominjam se te iz knjige in iz lutkovne predstave 

– kajne, da si ti?« 

»Seveda sem,« je zacvilila Sapramiška, »menda že. Vstani, ti lenuh, pa pojdi z menoj. Pomoč 

potrebujem. Pa ne samo jaz, vse gozdne živali so v stiski. Ti se zmeraj ustiš, kako rad imaš živali, zdaj 

pa imaš priložnost, da to tudi dokažeš. Alo, vstani, greva v gozd, pa brž!« 

»Ampak … ampak najprej moram napisati domačo nalogo,« je vzkliknil Šuško. 

»To lahko počaka,« je jezno zacepetala miška. »Vstani, ali pa te ugriznem v prst!« 

Šuško na lepem ni bil nič več zaspan. Že po naravi je bil silno radoveden fantek. Brž jo je ubral za miško, 

ki je odbrzela ob robu ulice, zavila čez polje proti gozdu – in na lepem je ni bilo nikjer več videti. 

Šuško je stekel v gozd. 

»Sapramiška, kje si? Sapramiška, počakaj me!« je klical, a miška je bila brez sledu izginila. 

Nenadoma je nad seboj zaslišal glasno vreščanje. Dve pisani šoji sta se drli na vse grlo: 
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»Sapramiška, počakaj meee! Hahaha! Sapramiškaaaa!« 

Šuško je spoznal, da ga oponašata in se norčujeta iz njega. »Sram vaju bodi,« je zavpil, »nehajta me 

oponašati! Raje mi povejta, kam je izginila …« 

»Revček ubogi,« se mu je posmehovala večja šoja, »ali se boš brez miške izgubil v velikem gozdu? 

Revček strahopetni, hahaha!« 

»Ne razumem, zakaj se tako obnašata do mene,« je prizadeto rekel deček. »Saj vama nisem nič hudega 

storil.«  

»Hahaha, če si pa trapast, butast, štorast,« je zmerjala šoja. Vtem pa se je vanjo nenadoma zagnala 

manjša šoja in zavreščala: 

»Ti si mi ravno prava, da boš koga zmerjala z butljem! V vsem gozdu ni tako trapaste ptice, kakor si 

sama!« 

»Ti si tisočkrat bolj trapasta, da boš vedela!« 

»Ne, ti si tista, ki je tisočkrat bolj trapasta! Butasta! Štorasta!«  

In glej, že sta se šoji zaprašili druga v drugo, da je kar perje frčalo naokrog. Vreščali sta, da je šlo skozi 

ušesa, in nič ni pomagalo, da je Šuško razburjeno klical: 

»Pomirita se vendar! Ali ne vidita, da se prepirata za prazen nič?« 

Ampak šoji sta se še kar brez konca zadirali druga na drugo in se strastno pretepali. Šuško je zmajal z 

glavo in se napotil globlje v gozd. Iskal je med mahom, pod grmovjem – Sapramiške nikjer. 

Prišel je na majhno, s soncem obsijano jaso. Pet mladih zajčkov se je živahno prerivalo sem in tja. Šuško 

je sprva mislil, da se igrajo, ko pa je previdno prišel bliže, se je izkazalo, da se pretepajo! Srdito so se 

klofutali s šapicami, skakali so eden na drugega in jezno sopihali. Padale so prav čudne besede, 

kakor: »Sesul te bom, ti že pokažem, nesnaga grda, tat, kradljivec, bedak …« 

»Nehajte vendar,« je obupano zavpil Šuško. »Mladički se morajo imeti radi!« 

»Ti pa tiho,« se je nanj zadrl največji zajček, »drugače bo še tebi kakšna priletela!« 

Šušku ni preostalo drugega, kot da se napoti naprej. Hodil je in hodil in zaman iskal Sapramiško. Pa se 

je spet zaslišalo glasno zmerjanje med borovci. Razjarjena veverica je skakala sem in tja in kričala: 
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»Ti prismoda zmešana, kolikokrat sem ti že rekla, da si zapomni, kje imaš gnezdo! No, zdaj pa imaš! 

Sama si si kriva, avša! 

Najraje bi ti izpulila rep! Vse pozabiš, ker imaš prazno glavo, to je že dolgo znano po vsem gozdu. 

Izkoplji si jamo in se skrij vanjo od sramu, ti zgubljenka!« 

»Veverička, kaj pa je? Na koga se tako jeziš?« jo je prijazno vprašal Šuško. 

»Ne sprašuj tako neumno!« je jezno zapihala veverica. »Mar ne vidiš, da sem sama? Zato se moram 

pač jeziti sama nase, ko pa nimam nikogar drugega, ki bi se prepiral z menoj.« 

»Ampak – zakaj vendar?« 

»Zakaj, zakaj? Zato, ker sem, trapa, kakršna sem, že spet pozabila, kam sem skrila svojo zalogo žira! 

Tri gnezda imam, pa se niti za eno ne morem spomniti, kje je! Uh, najrajši bi samo sebe prijela za vrat 

in se zadavila!« 

In veverica je začela z glavico butati ob drevo. Prav nič ni hotela poslušati Šuškovih prošenj, naj se 

pomiri. 

Tako je Šuško pač skomignil z rameni in vprašal: 

»Ali si vsaj kaj videla Sapramiško? Že dolgo jo iščem.« 

»Briga me nekakšna miš,« je jezno zasikala veverica. »Nisem videla nobene trapaste miši, pa tudi če bi 

jo, ti ne bi povedala!« 

Šuško je potrt odšel, veverica pa je še kar butala z glavo ob drevo. 

Hodil je in hodil, se pretikal skozi grmovje in robidovje. Spotoma je srečeval skupine živali, ki so se vse 

prepirale, zmerjale in pretepale. Ptiči so se s kljuni tolkli po glavah, ježi so poskušali nabosti drug 

drugega na bodice, lisica je hotela odgrizniti lisjaku rep, polhi so se kot obsedeni klofutali … Šuško je 

postajal vse bolj žalosten. Pomislil je, da se je kdaj pa kdaj tudi sam sprl z drugimi otroki, pa so se kar 

hitro pobotali in se nasmejani igrali naprej. Tole tukaj pa se mu je zdelo tako žalostno in zoprno in 

neznosno, da se je kar obrnil in se hotel vrniti domov. 

Domov? To pa je bilo zdajle laže reči kot storiti. Steze ni bilo nikjer več videti, vse naokrog je bilo gosto 

grmovje, praprot in molčeča drevesa. Kod se gre domov? Kar na slepo srečo jo je ubral čez drn in strn. 

Gozd je postajal vse gostejši in temnejši. Šušku je postajalo vedno bolj tesno pri srcu. Pravzaprav ga je 

bilo v resnici že kar strah, saj je bil še čisto majhen človeški mladiček. 
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In zdaj, joj, zdaj se je zaslišal izza košate smreke hudoben hehet. Tam je na korenini sedel star škrat, 

ves siv in do uhljev zaraščen. Kadil je lončeno pipo, iz katere se je sukljal oranžen dim, in se kar lomil 

od škodoželjnega smeha. Zagledal se je v Šuška in zahreščal: 

»Hoho, človeški mladič! Kaj je pa tebe prineslo v moj konec?«  

»Sapramiško sem iskal,« je plaho povedal Šuško, »pa je nisem našel, zato …«  

»Je tudi ne boš,« je privoščljivo rekel staruh. »Skril sem jo.« 

»Da si jo skril? Kdo pa si, da si upaš skrivati mojo prijateljico?« 

»Kdo da sem? Dragi moj, jaz sem slavni škrat Kuzma, da boš vedel. Poskrbel sem, da si me bodo vse 

živali v gozdu zapomnile za zmeraj, in ti tudi. Vidiš mojo čarovno pipo? Samo oblaček tega oranžnega 

dima puhnem v žival, pa jo takoj popade jeza, sovraštvo, zamerljivost. In tako sem hodil danes zjutraj 

po gozdu in puhal strupeni dim živalim v smrčke in kljune – in zdaj so vse sprte med seboj.« 

»Ampak zakaj, zakaj?« je vprašal Šuško in kar na jok mu je šlo. 

»Zato,« je resno rekel Kuzma, »ker so se mi zamerile. Zmeraj poslušam nesramne opazke, češ da 

smrdim, ker se ne umivam. Kaj pa koga briga, če se ne umivam, te vprašam. Saj me ni treba od blizu 

vohati. Kaj pa ti, se umivaš?« 

»Seveda se,« je odgovoril Šuško. »Veš, kdor se ne umiva, je pacek. Jaz pa nočem biti pa…« 

V tistem trenutku je Šuško opazil, da škrat Kuzma vstaja in da je globoko potegnil iz pipe. Uganil je, da 

se je škratu hudo zameril in da ga zdajle čaka nekaj hudega. Zato se je bliskovito obrnil in stekel stran. 

Ves zasopel se je potuhnil med praprot. Nekaj časa je še slišal, kako stari Kuzma lomasti za njim, potlej 

pa je vse potihnilo. 

Tiho je čepel pod praprotnimi lati in debele solze so mu drsele po licih. Obupano je razmišljal, da 

Sapramiške nikoli več ne bo videl, da bodo živali v gozdu za zmeraj skregane med seboj in se bodo 

morebiti celo pobile, najhujše pa je bilo, da ne bo nikoli več našel poti domov. O, kaj bi dal, da bi bil 

zdajle v domači vrtni utici in bi pisal domačo nalogo … Ampak zdaj je bilo vse izgubljeno. In prej ali 

slej ga bo hudobni Kuzma našel, puhnil vanj oranžni dim iz svoje čarovne pipe … 

Drobna gozdna mravlja je prilezla na njegovo roko. Šuško je zaslišal tih šepet: 

»Ampak, fantek, saj jokaš? Kaj pa je narobe s tabo?« 
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In Šuško ji je povedal vso zgodbo. Mravlja je potrpežljivo poslušala in kimala. 

»Tako torej,« je rekla nazadnje. »Kuzma. Stari, zoprni škrat Kuzma. Prav tisti Kuzma, ki ne more iti 

mimo mravljišča, ne da bi dregnil vanj s šibo, tako da moramo potem mravlje ves dan pospravljati 

storjeno škodo. Kuzma torej. Že razumem. Zdaj je mera polna in prepolna. Nič ne jokaj, dečko, vse se 

bo uredilo, zanesi se name.« 

»Le kako mi boš pomagala ti, drobna mravlja,« se je skozi solze nasmehnil Šuško. 

»Drobna že, drobna, ampak tudi sposobna,« se je postavila mravlja. »Malo počakaj!« 

Odbrzela je v bližnje mravljišče. Mravlje so se zgrinjale na kup, se ovohavale s tipalkami, kimale in 

šepetale med seboj. Nazadnje so se v dolgi vrsti napotile prav v tisto smer, kjer je stari Kuzma ravno 

hotel nabasati svojo pipo – pod košato smreko. 

In zdaj se je cela reka mravelj zgrnila na škrata! Lezle so mu za vrat, po nosu, po golih podplatih, po 

rokah, po velikih uhljih in ga ves čas grizle in pikale in pikale in grizle. Škrat je planil pokonci in začel 

rjoveti, cviliti in se valjati po tleh. Tako se je rjoveč od bolečin prikotalil ravno objokanemu Šušku pred 

noge. 

»Pomagaj mi, dečko,« je zahropel Kuzma, »reši me teh groznih mravelj!« 

Šuško je bil zdaj že boljše volje. 

»Najprej obljubi, da ne boš nikoli več razdiral mravljišč,« je pogumno zahteval. 

»Ob… ob… obljubim,« je zahropel škrat. »Nikoli več, nikoli več! Zmeraj bom pustil mravljišča pri 

miru.« 

»Le glej,« je resno rekel Šuško, »da boš držal obljubo. Zdaj mi pa povej, kje je Sapramiška, pa brž!« 

Kuzma ga je mrko pogledal izpod košatih obrvi in zagodrnjal: 

»Tega pa ne povem!« 

A takoj zatem je zajavkal in poskočil visoko v zrak, kajti mravlje so ga pri priči uščenile z vso močjo. 

»Saj, saj, no …« je zajavkal Kuzma in iz žepa svojih zašpehanih natrganih hlamudrač potegnil droben 

migajoč sveženj … 
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To je bila namreč uboga Sapramiška, ki jo je bil hudobec škratji na debelo zamotal v svoj smrdljivi 

robec, tako da ni mogla niti pisniti, čeprav je slišala vsako besedo. Brž! Osvoboditi miško! Jo pobožati! 

Jo potolažiti! Potlej pa je bil spet Kuzma na vrsti. »Če si znal med živali vnesti prepir in nesrečo, boš 

zagotovo tudi vedel, kaj ti je storiti, da se stvar popravi,« je rekel Šuško. Kaj pa je hotel stari Kuzma? 

Priznal je, da se lahko unese vsak prepir in slaba volja, če puhne iz čarovne pipe v bližino sprtih bitij 

protistrupni oblaček modrega dima. 

»Storil bom to,« je jezno rekel, »ampak pod pogojem, da se v tem gozdu nihče več ne bo norčeval iz 

moje umazanije.« 

»Pa se najprej vsaj majčkeno umij,« je prijazno predlagal Šuško. 

In res se je Kuzma sklonil k potoku in si oplaknil obraz, pa tudi razmršeno brado si je na hitro prečesal 

s krempljastimi prsti. Potlej so se vsi skupaj odpravili k razburjenim živalim. Kuzma si je v pipo natlačil 

nekakšnih čudnih zeli in lubja, potem pa je prižgal pipo, globoko potegnil iz nje in puhnil sinje moder 

oblaček – o, kako so vsi v trenutku postali dobre volje! Ježa sta se takoj nehala napadati, spogledala sta 

se in se nasmejala. Prej sprta jazbec in jazbečka sta se prisrčno objela. Kuzma je puhnil sinji oblaček 

proti ptičji vojski – in že so ubrali veselo ptičjo žvrgolevko. Zajčki so se z mehkimi šapicami trepljali po 

hrbtih in se smrčkali med seboj. Lisica in lisjak sta se začela pa kar poljubljati! Polhi so uživaško migali 

z brčicami, ko so ovohavali sinji dimni oblaček. Pa veverica? Oh, veverica se je čisto pomirila in je spet 

postala sama sebi najboljša prijateljica. Ko pa sta se vreščavi šoji pobotali in ko sta zvedeli za vso 

zgodbo, sta vsakomur poklonili v spomin po eno sinje modro pero. 

Opravičili so se škratu Kuzmi zaradi norčevanja. In izkazalo se je, da ta škrat v resnici sploh ni tako 

hudoben, kot so mislili, in morali so priznati, da norčevanja na lasten rovaš nihče ne prenaša – pa 

smrad gor, smrad dol. 

No, in potem so se eden drugemu opravičevali pa se zahvaljevali pa se hvalili pa se trepljali – pri tem 

pa so čisto pozabili na Šuška, ki se mu je nekoliko za malo zdelo, da njega nihče ne pohvali, da se njemu 

nihče ne zahvali, da njega nihče ne poboža. 

»Kaj pa jaz?« je vzkliknil … 

… in se prebudil z licem na zvezku, čez nos pa mu je lezla mravlja. Spet je bil v domači utici, sonce je 

zahajalo, naloga pa še ni bila napisana. 

»Hej, ti,« je nagovoril mravljo, »a mi lahko razložiš vse tole?«  
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A mravlja je molčala, kajti mravlje ne govorijo. Stekla je čez prazno stran Šuškovega zvezka in izginila 

za miznim robom. 

Šuška je zazeblo. Vzel je zvezek in se odpravil v hišo. 

»Si napisal nalogo?« ga je vprašala mama. 

»Zdajle jo bom,« je veselo rekel Šuško in se takoj spravil k pisanju. Takole je začel: 

»Bil je topel, sončen majski popoldan in odločil sem se, da bom napisal domačo nalogo zunaj, v vrtni 

utici. Nenadoma sem zaslišal pod mizo tanek glasek …« 
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Priloga 4: Svetlana Makarovič: Človek, ne jezi se (1992, 2008) 

V jasni pomladni noči je sedela črna mačka na strehi. Obračala je smrček proti zvezdnatemu nebu in 

prepevala, kot mačke to počno, kadar jih popade spomladanski nemir. Iz jablanove krošnje na 

sosednjem vrtu ji je odpeval velik tigrast maček – tudi sam je bil poln pomladnega nemira in zdaj je o 

tem prepeval zategnjeno mačjo pesem. 

»Ojeeej, nimam miruuuu,« je zavijal in črna mačka je na ves glas odpevala: 

»Jaz tudi neeee ...« 

Minila je ura, minili sta dve uri. V hiši gospe Jazbečeve se je odprlo okno. 

»Mrcine mačje, boste že enkrat tiho!« je zarentačila Jazbečka in zlila skozi okno vrč vode. 

Mačji par je bil tako zaverovan, da sploh ni ničesar opazil, ničesar slišal. Jazbečka se je še bolj razjezila 

in vrgla skozi okno prazno konzervo v smer, od koder je prihajalo mijavkanje in zavijanje. 

»Nemiir, muči me nemir,« je javkal maček. Gospodinja Jazbečka je siknila: 

»Šššššt!« 

Zdaj pa je maček kar zavreščal: 

»Nemiiiir, pomladni mačji nemiiir!« 

Tudi mačka je kar zakričala: 

»Pomlaaad, nemiiir!« 

Gospodinja je pobesnela. Zgrabila je blazino in jo treščila dol. Sledila je odeja! Krožniki! Namizni prt! 

Vaza! 

»Nemiiir, noriiim!« je tulil maček. Jazbečka je bila iz jeze tako vsa iz sebe, da je vrgla skozi okno še 

žimnico in nazadnje televizor! Pa ni nič pomagalo, mačje muzike ni hotelo biti konec. 

»Uh, da bi vsi mački na svetu crknili,« je sopihala gospodinja Jazbečka in se končno sprijaznila s tem, 

da s spanjem ne bo nič. Zato se je oblekla, se počesala, obula čevlje in se odpravila na sprehod, samo 

da ne bi več slišala mačjega vreščanja. 
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Odklenila je vhodna vrata in prisluhnila. Vse je bilo tiho. Sivi maček in črna mačka sta čepela pod 

jasminom in se po tihem pogovarjala. 

»Ali hočeš, da ti naredim pet mladih muckov?« je vprašal maček. 

»Pet bo preveč,« je menila mačka, »narediva rajši tri.« 

»Štiri. Tigraste.« 

»Tri bo dovolj. Pa ne tigrastih, take sva naredila že jeseni. Naj bodo taki kot jaz, črni!« 

Gospodinja Jazbečka se ni mogla načuditi, od kod taka tišina. Spet se je razjezila, češ da mačke počno 

to nalašč, samo da bi jo jezile. Trdno je sklenila, da se bo odslej maščevala vsaki mački, ob vsaki 

priložnosti. Potem je pobrala žimnico, odejo in blazino in jih nesla noter. Na novo si je postlala posteljo, 

se znova preoblekla v spalno srajco in legla. 

Že je skoraj zadremala, pa je z vrta nenadoma spet zavreščalo: 

»Neee! Tigrasti naj bodo, po meni!« 

Gospodinja Jazbečka je bila hipoma spet budna. Obupano je segla po knjigi na nočni omarici, da bi 

brala. Naslov knjige pa je bil: »O življenju mačk.« Jazbečka je srdito treščila knjigo po tleh. Potem se 

je zazrla v strop in je bila vsa živčna. 

Mačji par se je nemoteno prepiral naprej. 

»Pa nič,« je strogo rekla črna mačka, »mladičke mi lahko naredi tudi kak drug maček, če ti ni prav. 

Adijo!« 

»Ne bodi taka,« je potožil maček in se podrgnil ob ograjo, »saj veš, da so moji mucki najlepši in 

najmočnejši.« 

»In zmeraj tigrasti, kakšen dolgčas! Zmeraj tigrasti, seveda, ker jih je najlaže narediti. Jaz pa hočem 

tokrat črne. Grem h kakemu črnemu mačku, ti si pa poišči kakšno tigrasto. Adijo!« 

Maček je zapredel: 

»Samo še tokrat, no! Naredil bom črne.« 

»Prav,« je privolila mačka, »ampak samo enega.« 
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»Samo enega? Enega se vendar ne splača!« 

»Enega. In to črnega. Čakaj, ne čisto črnega. Lahko ima bele tačke. Ja, bele tačke naj ima. Na repu pa 

belo piko, razumeš?« 

»Še kakšne želje?« je vprašal maček. 

»Ne. Torej ne pozabi: črn, bele tačke, bela pika na repu.« 

Nebo se je bleščalo od zvezd, veter je odnašal vonj jasminovih popkov po vsem vrtu, pod jasminom pa 

sta sivi maček in črna mačka naredila mačjega mladička. 

Pomladni nemir je zdaj čisto popustil, maček in mačka sta zaspano predla. Naenkrat se je maček zdrznil: 

»Ti, pozabil sem, zmotil sem se – no, nič zato. Pa na smrčku.« 

»Kaj na smrčku?« je zazehala mačka. 

»Belo piko bo imel namesto na repu ...« 

»Na smrčku? O, to je še lepše. Kako bo lep!« 

Zdanilo se je. Maček in mačka sta si rekla po mačje adijo in se razšla. Spala sta ves dan in v spanju 

predla od ugodja. 

Naslednje dni je postajala črna mačka bolj in bolj lačna. Požrla je vse, kar ji je prišlo v kremplje, celo 

kamenje je oblizovala. Jasminov grm se je razcvetel, se razdišal in se osul. Ko so na vrtu zacvetele 

jagode, je mačka začela postajati vse bolj utrujena in lena. Poležavala je na soncu in predla. Vedela je, 

da se bo mucek rodil čez kakšen teden – imela je torej še dovolj časa, da se pripravi, da poišče primeren, 

skrit kotiček za gnezdo in ležišče. 

Ležala je na vrtni klopi in razmišljala, kakšen bo mačji mladič. 

»Zanima me, ali bo res imel belo piko ...« je pomislila, pa jo je naenkrat nekaj zabolelo. 

»Ti, muc, ne bodi nestrpen,« je rekla, »kar počakaj še kakšen teden, ni še čas.« 

Ampak vse je kazalo, da se hoče mladiček roditi zdajle, ta hip. 

»Ni govora,« se je razjezila mačka, »vse ob svojem času! Prezgodaj je še, slišiš?« 
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Muc je bil vse bolj nemiren. 

»Ampak saj še nisem utegnila ničesar pripraviti,« je zagodrnjala mačka, »in razen tega ...« 

Razen tega je bil mucek že zunaj. In imel je črn kožušček in bele tačke, na smrčku pa je imel čisto zares 

majceno belo piko. Mačka je rekla: 

»Naj ti bo, ker si ravno ti. Zdaj pa zamijavkaj, da bom slišala, kakšen glas imaš.« 

»Miiiv.« 

»Za začetek bi šlo,« je zadovoljno rekla mačka in ga obliznila od glave do repa in od repa do glave. 

»Miiiv!!!« 

»Seveda, lačen si,« se je spomnila mačka, »kar izvoli!« 

Mucek je bil seveda še slep in je s smrčkom iskal po klopi. 

»Ne tam, tukaj,« je rekla mačka. 

Mačka je bila sedaj mama mačka in muc je med njenim kožuhom našel rožnate kroglice, v katerih je 

bilo mleko, mačje mleko pa je za mačje mladiče najbolj zdrava hrana. Mucek se je napil, da je bil 

okrogel kot žoga. Zdaj ga je mama mačka prijela z zobmi za kožušček na vratu in ga odnesla na 

podstrešje. Naredila mu je ležišče na zastavi, ki je zložena na polici čakala na državni praznik. Blago je 

bilo mehko in prijetno, muc je pri priči zadremal in čisto na drobno predel. V spanju je zacmevkal in 

naredil na zastavo majceno lužico. 

Mama mačka ga je takoj prebudila. 

»Kar takoj si zapomni prvo življenjsko pravilo,« je rekla. 

Muc je bil siten, mama pa ni popustila. 

»Prvo pravilo: Kjer spiš, ne lulaj. Slišiš?« 

Muc je zapihal. 

»Torej, zapomni si,« je nadaljevala mačka, »to je prvo pravilo. Drugo pa se glasi: Kjer si lulal, tam ne 

spi. Zato greva takoj zdajle drugam. No, kaj sem rekla?« 
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»Drugam,« je zacmevkal muc. 

Mama ga je odnesla v strešni žleb. 

»No, si si zapomnil drugo pravilo?« 

Mucek je malo pomislil in zamrmral: 

»Kjer si lulal, tam spi.« 

»Ne, narobe, ravno nasprotno!« 

»Aja,« se je spomnil muc, »kjer nisi lulal, tam ne spi.« 

Mama mačka je vzdihnila. Vzgoja je naporna reč. Muc je že dremal. Mama ga je gledala. Kako bi se 

mogla jeziti nanj, ko je bil vendar tako ljubek s svojo belo piko na smrčku? 

Zdaj je mačka zaslišala korake po stopnicah in se naježila. Na podstrešje je prihajala huda gospodinja 

Jazbečka. Spomnila se je bila, da bo jutri praznik, vzela je s police zastavo in jo izobesila skozi 

podstrešno okno. Mračilo se je že, zato ni opazila malega rumenega madeža, ki ga je bil tam napravil 

muc. 

Drugo jutro so visele zastave po vseh hišah. Sosedje so seveda takoj opazili gospodinjino zastavo z 

rumenim madežem in so govorili: »Ali imamo novo zastavo ali pa so pri tej hiši tako nemarni, da lulajo 

na zastave?« 

To je bilo smeha! Gospodinje namreč nihče ni posebno maral, ker tudi ona nikogar ni marala. 

Govorica je prišla nazadnje tudi gospodinji Jazbečki na uho. Brž je tekla gledat zastavo. Res, rumen 

madež je bil na njej – kako je bilo to zanikrno videti! 

»Mačke! Gotovo so vsega krive mačke!« je zatulila gospodinja Jazbečka, zgrabila je metlo in odvihrala 

na podstrešje. Na podstrešnem oknu se je igral majhen, puhast črn muc z belimi tačkami. Jazbečka je 

zavpila: »Aha, te že imam!« In je zamahnila z metlo. 

V tem hipu je za njo nekaj zavreščalo in zapihalo. Črna mačka je bila v enem skoku na Jazbečkinem 

vratu in ji zapičila ostre kremplje v meso. Jazbečka je spustila metlo in zavpila od strahu. Mama mačka 

je čisto podivjala, praskala je, grizla in pihala, dlaka se ji je nasršila, da je bila videti dvakrat večja kot 

sicer. Jazbečka je bila vsa iz sebe od strahu in je komaj pobegnila po stopnicah. 
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Mama mačka se je vrnila k mladiču. 

»Nič se ne boj, je že dobro,« ga je tolažila in mu nežno gladila svilnati kožušček. Muc je zadremal. 

Lepi, topli dnevi so minevali, muc je rasel in spregledal z jasnimi zelenimi očmi in je bil tako lep, kakor 

mlad muc sploh more biti. Gospodinja Jazbečka pa je kuhala jezo in razmišljala, kako bi se maščevala. 

In nekega dne je opazila, da se črna mačka odpravlja na lov. 

Gospodinja Jazbečka si je pomela roke in stekla na podstrešje. Muc se je igral v sončni lisi na tleh in 

lovil lastni rep. Gospodinja ga je zgrabila in ga surovo stisnila, da muc še mijavkniti ni mogel. Poskusil 

se je braniti s kremplji, pa so bili še premajhni in premalo ostri. Jazbečka ga je zavila v predpasnik in 

tekla z njim k reki. Nagnila se je čez ograjo mostu in čof! vrgla ubogega mucka v vodo. Potem se je 

škodoželjno zahehetala in se vrnila domov. 

Muc je vreščal, kolikor je mogel, in se otepal s šapicami, voda pa ga je odnašala in začel se je že 

utapljati. 

Medtem je mama mačka čakala pri mišji luknji pet hiš od doma. Naenkrat je zaslišala slabotno, obupano 

mijavkanje sem od reke. 

Mačka je imela izredno oster sluh, takoj je spoznala glas svojega mladička. Bliskovito se je pognala v 

dir proti reki in zagledala, kako voda odnaša majhno črno stvarco, ki je zdaj potonila, zdaj se spet 

pokazala na površju. 

Mačke nimajo rade vode, ampak mama mačka na to niti pomislila ni, planila je v reko in kolikor je 

mogla hitro plavala proti mucku. Že ga je dosegla, ga zgrabila za kožo na vratu in ga z zadnjimi močmi 

privlekla na breg. Tu sta oba čisto onemogla obležala. Mucek je bil že napol utopljen in je komajda še 

dihal. 

Jazbečkin sosed pa je videl, kaj se je zgodilo, ker je ravno takrat ribaril v reki. Videl je gospodinjo 

Jazbečko, ki je vrgla v reko mačjega mladička, in je tekel domov in vse povedal. Kmalu so za dogodek 

zvedeli vsi sosedje. Zdaj ni hudobne Jazbečke nihče več pozdravil. Kdor je šel mimo njene hiše, je zavpil: 

»Nemarna babnica, surovina, ubijalka!« 

»Njo bi bilo treba vreči v reko!« 

»Sram naj jo bo! Sramota za našo vas!« 
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Tako so jo zmerjali po ves dan. Gospodinja Jazbečka se ni več upala prikazati iz hiše in je samo škripala 

z zobmi. Končno se je odločila, da se preseli daleč stran, kjer je nihče ne bi poznal. Pred hišo se je 

ustavil kamion, gospodinja je znosila nanj svojo kramo in se odpeljala, sosedje pa so vpili za njo: 

»Kar izgini! Ne prikaži se več med nas!« 

Ko se je hrup polegel, je po cesti utrujeno prišla črna mačka, za njo pa še zmeraj prestrašeni muc. 

Ljudje so ji tekli naproti, ji ponujali mleka in koščke mesa, mačka pa se je odslej bala vseh. Zgrabila je 

mladička in plašno stekla z njim med vrtove. V prazno hišo se je vselila družina s tremi deklicami. 

Punčke so slišale za neprijetni dogodek z mačjim mladičkom in so vsak dan postavile na hišni prag 

skodelico svežega mleka. 

Nekaj dni je ostalo mleko nedotaknjeno. Potem pa so nekega jutra zagledale skozi okno lepo črno mačko 

in mladega mucka z belimi šapicami, ki sta čepela pri posodici z mlekom in pila: 

»Mljas-mljis, mljas-mljis.« 

In postali so dobri prijatelji. Muc je dobil prelepo ime Mijalko, rasel je in postajal zmeraj lepši. In 

nekega dne je bil odrasel maček. 

Spet je bila pomlad. Mijalko je sedel na strehi in pel: 

»Nemiiir, pomladni nemiiir!« 

Dekleta v hiši so se prebudile in si rekle: 

»Mačke se ženijo, s spanjem ne bo nič. Pa se igrajmo ›človek, ne jezi se‹.« 

Igrale so se »človek, ne jezi se« in se niso prav nič jezile. Spodaj pod jasminovim grmom pa je muc 

Mijalko vprašal snežno belo mačico: 

»Ali hočeš, da ti naredim pet mladih muckov?« 
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Priloga 5: Svetlana Makarovič: Kužek išče dom (1992, 2008) 

Neka psička je bila silno živahne narave in kar malo preveč družabna. Bila je sicer čistokrvna španjelka, 

vendar se je kljub temu najrajši družila s potepuškimi psi, za katere pri najboljši volji ne bi mogel 

uganiti, kakšne pasme so. In tako se je zgodilo, da je lepega toplega jesenskega dne porodila štiri psičke, 

ki so ji bili bolj malo podobni. Trije so bili sicer vsaj enakomerno rjavi, in ko so toliko odrasli, da jim 

ni bilo več treba piti pri mami, so z lahkoto našli družine, ki so jih posvojile. Trije kužki so bili torej kar 

dobro preskrbljeni. Ampak najmlajši psiček! Ne, tega ni hotel nihče vzeti za svojega. Eno uho mu je 

stalo pokonci, drugo pa je viselo navzdol, vsaka tačka je bila drugačne barve, rep je bil pahljačast in 

zasukan v klobčič, po trebuščku je bil kodrast, po hrbtu pa gladkodlak – in razen tega je bil ves prav 

nemogoče lisast. Ampak njegov smrček! Imel je najbolj ljubek smrček, kar si morete misliti. In velike 

temne oči so se mu bleščale, ko da bi imel v njih dve lučki. 

»Kaj bo s teboj,« je vzdihovala mama psička, »moj nesrečni sin!« 

»Zakaj nesrečen?« je spraševal kužek. 

»Oh, raje ne sprašuj,« je otožno rekla mama. »Raje se potrudi, da boš držal levo uho pokonci. Oziroma, 

še bolje, spusti desno, da bo viselo navzdol.« 

Kužek je poskušal in poskušal, pa ni šlo. 

»Ne morem, mama,« je rekel. 

»Pa poskusi vsaj zravnati rep,« je predlagala mama. 

Kužek se je ozrl, da bi si ogledal rep, pa ni šlo. 

»Kako naj to naredim, mama?« 

Mama ga je prijela za rep in mu ga naravnala, pa se je takoj spet zasukal v klobčič. 

»Mama, zakaj me kar naprej kritiziraš?« je žalostno vprašal kužek. 

Mama je globoko vzdihnila in ni rekla ničesar več. Kužek pa se je potepel malo naokoli, obvohal je 

vsako drevo in pri vsakem dvignil tačko, vtaknil je smrček v regratov cvet in kihnil, bevsknil na tigrasto 

muco in se na smrt prestrašil, ko se je naježila in zapihala proti njemu. Potem je odkril kos časopisnega 

papirja in se ga silno razveselil, grizel ga je in cefral, renčal nanj in ga premetaval sem in tja. Potem 

ga je zgrabil z zobmi in tekel z njim k mami. 
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»Mama, glej, kaj sem ti prinesel,« je zavpil. 

Mama je zamišljeno razgrnila časopis in se zatopila v branje. Tam je pisalo: Kupim čistokrvnega psa 

ovčarja. Nekdo je spet želel kupiti ruskega hrta z rodovnikom. Tretji si je zaželel srebrnega kodra. 

Ampak nikjer ni pisalo, da bi si kdo zaželel kužka z zasukanim repom, s sedmimi lisami, kodrastim 

trebuščkom in neenakima uhljema. 

Psička je globoko vzdihnila in se zagledala v kužka. 

»Zakaj vzdihuješ, mama?« je vprašal mali. »Ali nisem zadosti priden?« 

»Priden si že,« je rekla mama. »Ampak poslušaj, moral si boš poiskati dom in človeka, veš. Jaz te ne 

morem večno preživljati. Tvoji bratje so že vsi preskrbljeni, ti pa ...« 

Kužek se je zamislil. 

»Pa zakaj me ne marajo?« je zajokal. »Ali mogoče nisem lep?«  

Psički je bilo nerodno. Nazadnje je rekla: 

»Veš, malo preveč po očetu si se vrgel ... Zame si prav lep, ampak ljudje imajo čisto drugačen okus.« 

Kužek je še bolj zajokal in mama ga sploh ni mogla utolažiti. Nazadnje je kužek v solzah zaspal in še v 

spanju kdaj pa kdaj tako tožeče zacvilil, da se je mami stisnilo srce. 

In drugo jutro je šel psiček na pot. Drobil je po pločniku in požiral solze, pa ne dolgo, saj je bil vesele 

narave in spotoma je videl toliko zanimivih reči, srečal toliko zanimivih psov in obvohal toliko novih 

dreves, da je kar kmalu pozabil na žalost. »Hej, psiček,« mu je zaklical bezgov grm, »bodi moj!« 

»Ne morem,« je odvrnil psiček, »najti si moram človeka. Adijo!« 

In je drobil naprej. Čez čas mu je pokimal osat ob cesti in mu zašepetal: 

»Kužek, bi bil rad moj?« 

»Rad, osat,« je odvrnil kužek, »ampak ne morem, veš. Človeka moram najti, da mi bo dajal jesti in skrbel 

zame. Pozdravljen!« In jo je ubral naprej. 

»Ostani pri meni, kuža,« mu je predlagal plakat z ograje. 

»Ne morem, človeka iščem,« je rekel kužek. 
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Tekel je in tekel in vohljal naokrog. Potem je obvohal človeške noge in zalajal. Človek je pospešil korak. 

»Prestrašil sem ga,« si je rekel kužek, »ne bi bil smel zalajati.«  

Srečal je človeške noge v visokih petah, pa mu njihov vonj ni ugajal in jo je mahnil kar na drugo stran 

ceste. 

»Iu, iu,« je nagovoril majhnega dečka, ki ga je mama peljala za roko. Deček se je sklonil in psička objel, 

toda mati je strogo rekla: 

»Ne prijemaj tujih psov, Matjaž. Ne, nikakor ne, ne moreš ga obdržati. Nočem nobene živali v 

stanovanju. Povsod puščajo dlake in strašno nesnažne so!« 

In je potegnila dečka za seboj. Kuža je ostal sam. 

»To je zato, ker nisem lep,« je potožil in tiho šel naprej. 

Zvečerilo se je. Prižgale so se luči, prodajalne so se zaprle. Kužek je zmedeno tekal z ene strani ceste 

na drugo, oslepljen od avtomobilskih žarometov, in prava sreča, da ga ni nič povozilo. Kod se gre 

domov, pa sploh ni imel pojma. 

Postajalo je hladno. Kužek se je stisnil k steni rdečega kioska in tiho cvilil. Nihče ga ni opazil, nihče se 

ni zmenil zanj. Tedaj je opazil, da so vrata kioska priprta. Prodajalec je bil pozabil zakleniti vrata čez 

noč. Psiček se je plašno splazil noter in zaspal na kupu časopisov. 

Tako je zjutraj našel prodajalec časopisov v kiosku majhnega spečega kužka. Začuden ga je vzel v 

naročje in si pritisnil njegov topli kožušček k licu. In kuža mu je oblizal ves obraz. 

Zdaj živi naš kužek pri prodajalcu časopisov. Ime mu je Pikec in se mu prav dobro godi. Ampak samo 

pomislite, kaj bi bilo, če prodajalec časopisov ne bi maral psov. Na svetu je namreč toliko ljudi, ki ne 

marajo psov – ali vi to razumete? Jaz ne. 
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Priloga 6: Svetlana Makarovič: Pesjanar in bolhe (1992, 2008) 

Zdajle bom pa malo zaspal, si je rekel kužek Vuf. Kajti sonce je tako prijetno grelo in tudi regratovi 

cvetovi so bili kakor majhna sončeca, tako da se je kužku zazdelo, da je ves svet topel, sončen in 

brezskrben – in kadar ima pes tako prijetne občutke, rad malo zadrema. Kužek se je trikrat zasukal okoli 

svojega repa in legel v mehko travo. Zaprl je oči, blaženo zavzdihnil in zadremal. 

Naenkrat je planil pokonci in se začel divje čohati z zadnjo taco. Seveda, bolhe! Že spet se je nekje 

nalezel bolh. Vuf je narahlo ugriznil srbeče mesto, spet vzdihnil, ampak zdaj ne več tako blaženo, in se 

spet trikrat zasukal okoli svojega repa. Legel je in zaprl oči. 

Bolha ga je pičila v tačko. Skočil je pokonci in si tačko dolgo lizal, dokler ni srbenje malo ponehalo. 

Spet je poskusil zadremati. Pa ni šlo. Začutil je oster vbodljaj v uhlju. 

»Preklemansko nazaj!« se je ujezil kužek in si s šapo drgnil uhelj. »To je pa že preveč!« 

Zdaj so bolhe začele pikati z vso močjo. Kužek Vuf se je začel obupano valjati po travi, bevskal je in 

cvilil, renčal in grozil, drgnil se je ob drevo. Pa ni nič pomagalo. Vuf se je spustil v divji tek po vaški 

cesti. Tekel je, sam ni vedel, kam, in ves čas divje renčal. Pred hišo je sedela mlada mucka in se učila 

kvačkati. Nič kaj ji ni šlo od krempljev, naredila je pravo zmešnjavo iz volne in tako se je rajši igrala s 

klobčičem in ga kotalila sem in tja. 

Iz hiše je prišla teta muca, da bi videla, kako napreduje nečakinjino kvačkanje. Razjezila se je in 

zapihala in že je hotela mucko pošteno okregati, ko je zagledala kužka Vufa, ki se je v pobesnelem teku 

približeval po cesti. Zavit je bil v velik oblak prahu in divje je renčal. Od časa do časa se je v teku zavrtel 

in hlastnil okoli sebe, pa spet divjal naprej. Teta muca se je zelo ustrašila. 

»Stekel pes,« je zavpila, »reši se, kdor se more!« 

Pograbila je mucko z zobmi za ovratnik, jo odnesla v hišo in zapahnila vrata za seboj. »Zakaj 

steklen?« je vprašala mucka. 

»Ne steklen. Stekel! Steklina je najhujša bolezen. Stekel pes teka kot nor naokrog in vsakogar ugrizne. 

In ko koga ugrizne, dobi tudi tisti steklino in vsakogar ugrizne, potem je tudi tisti stekel in to je grozno. 

Vidiš, to je stekel pes!« 

Obe muci sta prestrašeno strmeli skozi okno. Kužek se je zapletel v klobčič volne, ki je ostal na cesti, 

volna se mu je namotala okoli tačk, pa si je ni utegnil odmotati. Tekel je kar naprej, za njim pa se je 

vlekla dolga volnena nit. 



92 

Bolhe so tako hudo grizle ubogega kužka, da se je res obnašal, ko da bi bil stekel. Iz gobčka so mu letele 

sline, hlastal je okoli sebe in dirjal, ko da mu gre za življenje. 

Po cesti se je sprehajal mlad, rožnat pujsek. Mahljal je z zasukanim repkom in si dobre volje popeval 

trajlali trajlala in je bil prav zadovoljen z lepim pomladnim dnevom, s soncem in regratovimi cvetovi. 

Za hip se je ustavil, povohal regrat, trajlali trajlala, in kihnil. Potem se je počutil še bolje, povaljal se 

je v cestnem prahu in jo mahnil naprej. 

Nenadoma je za seboj zaslišal topotanje in se je ozrl. Proti njemu se je gnal kužek Vuf že čisto zasopel, 

bevskal je in cvilil pa srdito hlastal okoli sebe. Pujsek se je na moč ustrašil. 

»Stekel pes! Reši se, kdor se more!« je zavpil in se na vrat na nos vrgel v obcestni jarek ter se naredil 

majhnega. Vuf ga ni niti opazil, tekel je naprej in vlekel za sabo dolgo rdečo nit. 

Pujsek si še dolgo zatem ni upal prav dihati, do prepevanja pa mu sploh ni bilo več. Ko je bil Vuf že 

daleč stran in tudi volne ni bilo več videti, se je pujsek šele skobacal iz jarka in se zatekel domov. 

Kužek Vuf pa je tekel in tekel, dokler se mu niso tačke zapletle z volno in se je zgrudil ob cesti. Tam je 

ležal in težko dihal. Tako je bil izčrpan, da se mu ni dalo več niti praskati, samo potihem je cvilil. 

Tam blizu pa je stala kočura in v njej je živel – saj si skoraj ne upam povedati, kdo. Imel je velike črne 

brke, imel je štrleča ušesa, imel je lopataste roke s črnimi nohti in nikoli se ni umival. To je bil Pesjanar, 

mož, ki je lovil pse, jih ubijal in prodajal njihove kožuščke, meso pa pojedel. Tak je bil! 

Pesjanar je imel okna kočure odprta, ker je bilo toplo, in je slišal pasje cviljenje. In je prisluhnil. In se 

je zarežal. In je vzel iz kota umazano vrečo. In ... in se je odpravil ven! 

Na travi je zagledal majhnega kužka, ki je tam ležal in razdraženo cvilil. To je bilo nekaj za Pesjanarja. 

Kot bi trenil, je zgrabil Vufa za vrat in ga potlačil v vrečo. 

Vuf se je seveda na smrt prestrašil. V vreči je bilo temno in strašno je smrdelo. Ogorčeno je zalajal in 

začel brcati in praskati – pa ni nič pomagalo, vreča je bila trdno zavezana. 

»Najbolje bo, da se vdam v usodo in počakam, kaj bo,« si je nazadnje rekel Vuf. 

Ampak naenkrat se je zavedel, da so ga bolhe nehale gristi! Prav nič več ga ni srbelo. Čudna reč! Kužek 

se je globoko oddahnil, četudi ga je skrbelo, kaj bo še prišlo nadenj. 

»Pravzaprav ne vem, kaj je hujše: če te srbi ali če te skrbi,« je razmišljal, »ampak vseeno je bolje, kakor 

če bi me hkrati skrbelo in srbelo!« In se je za silo umiril. 
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Zato pa se je pošteno vznemiril Pesjanar. Kajti vse kužkove bolhe so se preselile nanj! O, človeška kri 

jim je še veliko bolj dišala kakor pasja, pa so grizle in pikale, da je bilo veselje. Pesjanar se je praskal 

do krvi, od obupa si je pulil lase in se metal ob tla. Bolhe je to na moč zabavalo, tako da so ga še huje 

udelavale. In Pesjanar je začel renčati in lajati kot pes, popolnoma je pozabil, kje je, kdo je in kaj je. In 

nazadnje je začel jokati, prvič v svojem nemarnem življenju. Pozabil je na vrečo in na kužka v njej, 

pozabil je, kako mu je ime, pozabil je, kje stanuje, koliko je star in kako je bilo ime njegovi mami. 

Popolnoma je ponorel. Pustil je vrečo in pobegnil v svojo kočuro. Zaklenil je vrata, se vrgel na posteljo 

in tulil. 

Bolhe so se dodobra napasle na njem in so zdaj malo počivale. Samo od časa do časa ga je katera še 

ugriznila, da ne bi pozabil nanje. Pesjanar se je malce umiril in začel razmišljati, kaj naj stori, da bi se 

rešil bolh. Še nikoli v življenju ni tako dolgo in tako napeto razmišljal. 

Nazadnje se je počil po glavi. 

»Sam jih ne morem poloviti,« je zahripal, »prehitre so in premajhne. Nekdo mi mora pomagati. Samo 

kdo?« 

Bolhe so veselo rajale po Pesjanarju in ena ga je kar tako, za šalo, pičila v nos. To je bil Pesjanar jezen, 

počil se je po nosu, ampak bolha je bila že kdove kje, njega pa je nos krepko bolel. Zdaj se je Pesjanar 

domislil. 

»Tukaj blizu živi živinozdravnik. On je pameten človek in spozna se na živali, torej se najbrž spozna tudi 

na bolhe. K njemu grem!« Pesjanar je vstal in se napotil k živinozdravniku. Bolhe pa, ko da bi vedele, 

so ga spet divje napadle, tako da je začel teči. 

Tekel je tako hitro, da se je za njim delal oblak prahu, od časa do časa se je za hip ustavil, se zavrtel 

okoli sebe, se divje popraskal in spet tekel. In ves čas je renčal, hlastal okoli sebe in od besa so mu letele 

pene iz ust. 

Pred belo hišico je stal pujsek in še zmeraj malo plašno prepeval trajlali trajlala, ko je zagledal 

Pesjanarja, kako se podi proti njemu. 

»Ojojoj, stekel človek, reši se, kdor se more!« je zavreščal pujsek in stekel v hišico. Še tri ure zatem je 

trepetal. Pesjanar je tekel naprej. Tekel je mimo mačje hiše. Na pragu sta stali teta muca in nečakinja 

mucka. Ko sta zagledali Pesjanarja, sta kriknili: 

»Na pomoč, stekel človek!« 
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Že sta bili v hiši, zapahnili sta vrata in pihali od strahu. 

Pesjanar je tekel in tekel in se je ustavil šele pred vrati, kjer je pisalo: »Živinozdravnik.« Na dolgo je 

pozvonil in nestrpno mencal. 

Živinozdravnika dolgo ni hotelo biti na spregled. Pesjanar je že mislil, da ne bo zdržal, drgnil se je ob 

zid in jokal od togote. Nazadnje je zaslišal korake po stopnicah in vrata so se odprla. 

»Kaj, kje pa je žival?« je strogo vprašal živinozdravnik, ki je Pesjanarja poznal in ga ni prav nič maral. 

»Žival? O, živali, kolikor hočete, tukajle na meni,« je zatulil Pesjanar, »bolhe sem prinesel. Pomagajte 

mi, prosim!« 

Živinozdravnik se je malo umaknil. Potem je premeril Pesjanarja od nog do glave in koj mu je bilo vse 

jasno. Pa se mu ni mož prav nič zasmilil, o ne, še malo ponorčeval se je iz njega: 

»Bolhe, pravite? Ali so bolne ali kaj in hočete, naj vam jih ozdravim?« 

Pesjanarja je kar zvilo, pa se je premagal in ponižno rekel: 

»Zdrave so, zdrave, tele bolhe, pa še kako zdrave. Ampak mene bodo živega požrle, če mi ne pomagate. 

Pomorite mi jih!« Živinozdravnik se je zasmejal in mu zabrusil: 

»Jaz živali zdravim, ne pa ubijam. Ubijanje živali je menda vaš posel, če prav vem.« 

Pesjanar je obupano zajokal: 

»Kaj naj storim, kaj naj storim?« 

»Kaj naj storite?« je jezno rekel živinozdravnik. »Vam bom pa jaz povedal: pojdite k potoku pa se 

pošteno skopljite, z milom in sirkovo krtačo! Pa tele svoje smrdljive cape operite! Počistite hišo in tako 

naprej! Saj smrdite do neba!« 

In mu je zaloputnil vrata pred nosom. 

Pesjanar se ni imel časa zamisliti. Na vso moč je tekel proti potoku. Med potjo je hitro kupil velik kos 

mila in sirkovo krtačo. Že je bil pri vodi. Malo je postal, kajti še nikoli v življenju se ni umil in se je bal 

zmočiti. Pa ga je bolha tako uščenila za uho, da je pozabil na strah in se je kar vrgel v potok. 
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Pošteno se je odrgnil z milom in krtačo. Voda je bila mrzla, ampak Pesjanar se ni zmenil za to. 

Petdesetkrat se je namilil, petdesetkrat nadrgnil, petdesetkrat splaknil – in potem je bil prvič v življenju 

čist. Opral je še svoje cape in jih dal na sonce sušit. 

Ves začuden je gledal okoli sebe. Vse se mu je zazdelo nekako lepo in prijetno, česa takega še ni nikoli 

doživel. In bolhe? Bolhe so v vodi poginile, potok jih je odnesel. Pesjanar je bil presrečen. 

Pa tudi sicer je bil ves spremenjen. Začel je premišljevati o svojem življenju in majati z glavo. Bolj in 

bolj je majal z glavo, tako da se mu je že skoraj vrtelo, pa je še zmeraj majal z glavo in se ni mogel 

načuditi svoji spremembi. Nazadnje je rekel: 

»Pravzaprav sem težka baraba.« 

Pomolčal je in dodal: 

»In umazanec.« 

Spet je zmajal z glavo in zašepetal: »In surovina. Ne bom več ubijal psov. Ne bom in ne bom.« 

Tako je Pesjanar postal drug človek. In zdaj se je domislil kužka Vufa, ki je še zdaj ležal v umazani vreči 

blizu Pesjanarjeve kočure. 

Pesjanar se je spet oblekel v oprane cape in jo mahnil proti domu. Tam na travniku je še zmeraj ležala 

vreča in v njej je nekdo brcal. 

Pesjanar je brž razvezal vrečo in kužka izpustil. Vuf je smuknil ven ko blisk, kot kosmat blisk, in radostno 

bevsknil. Pesjanar se je kot v zadregi popraskal po glavi in odšel v kočuro. Vzel je metlo in začel 

pometati strahotno umazana tla. Tri dni je pometal, toliko je bilo smeti in prahu. 

Tri dni je ribal tla, toliko je bilo umazanije! 

Tri dni je ometal pajčevine, umival okna in vrata, pospravljal, pral in drgnil. In nazadnje se je v kočuri 

vse svetilo od čistoče. Ves ta čas Pesjanar sploh ni spal niti jedel niti pil, samo delal je. Ko je bilo vse 

pospravljeno, si je skuhal koruzni močnik z mlekom. Napolnil je z jedjo še manjšo skledico in jo zanesel 

pred hišna vrata. Potem je povečerjal in stopil na hišni prag. In je videl kužka Vufa, ki je stal pri skodelici 

z močnikom in mlaskaje jedel. 

Pesjanar je gledal kužka in ga vprašal: 

»Ali bi ostal pri meni?« 
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»Vuf!« je rekel kužek in pomahal z repom, pa sta bila zmenjena. Kužek je dobil za ležišče rogoznico iz 

slame, Pesjanar pa je legel spat na sveže oprane rjuhe. Vuf se je trikrat zasukal okoli svojega repa, 

blaženo vzdihnil in zaspal. Pesjanar se je v postelji pretegnil, zazehal, tudi sam blaženo vzdihnil in tudi 

zaspal. In sta trdno spala do jutra. 

Zjutraj je Pesjanar skuhal zajtrk zase in za kužka, in ko sta pojedla, je Pesjanar požvižgal in rekel: 

»Greva se kopat!« 

Vuf se je kar tresel in začel cviliti. Vode ni maral, mrzle pa še posebno ne. Ampak Pesjanar je vzel milo 

in sirkovo krtačo pa kužka prav grdo pogledal. To je zaleglo. 

Pri potoku je Pesjanar opral najprej sebe, potem pa še kužka. Vuf je cvilil in se upiral, ampak Pesjanar 

je odločno rekel: »V umazaniji se zaredijo bolhe. Bi rad imel bolhe?« 

Vuf se je tako ustrašil, da je kar čofnil v potok. 

Posušila sta se na soncu, potem pa sta jo mahnila na sprehod skozi vas. Pesjanar je hodil spredaj in 

žvižgal, Vuf pa je drobil za njim in mahal z zasukanim repom sem in tja. 

Koga sta srečala? Seveda pujska. Pri priči je nehal prepevati trajlali trajlala in hotel pobegniti. Pa je 

Vuf zaklical: »Hej, pujsek! Kaj si se naju pa tako ustrašil?« 

Pujsek se je najprej umaknil za drevo, potem pa s tresočim se glasom zajavkal: 

»Saj sta stekla, steklino imata!« 

Pesjanar in Vuf sta se spogledala in najprej nista ničesar razumela. Nazadnje pa sta se le spomnila, 

kako je vsak od njiju divjal skozi vas, ker so ju bolhe grizle. Pa sta pujsku lepo po vrsti povedala, kako 

in kaj. Pujsek je bil zelo presenečen. Sedel je, si naslonil glavo na parkeljce in razmišljal, če naj bi se 

tudi on sam začel umivati, za vsak primer. Ampak potem je sklenil, da se rajši ne bo. Voda? Milo? Brrr, 

to pa ne. 

Pesjanar in Vuf sta šla naprej. Šla sta mimo mačje hiše. Na pragu je sedela mucka in se umivala. Ko pa 

je zagledala Pesjanarja in kužka, je mijavknila od strahu in zavpila: 

»Teta, teta, na pomoč, tukaj sta stekel pes in stekel človek!« 

Pritekla je teta in hotela odnesti mucko v hišo. Pa je kužek brž pojasnil, kako je bilo z njuno steklino. 



97 

Obe muci sta se spogledali, pokimali in si pomežiknili. Teta muca je precej strogo gledala, mucka pa se 

je še bolj vneto umivala. Prišla sta do živinozdravnikove hiše. Pesjanar je pozvonil. 

Prišel je živinozdravnik. To je bil začuden, ko je videl Pesjanarja takole spremenjenega! Rekel je: 

»Nikoli si ne bi mislil, da so lahko bolhe tako koristne!«  

Povabil je Pesjanarja noter, pa Vufa seveda tudi. Dolgo sta se pogovarjala in nazadnje sta se zmenila, 

da bo Pesjanar postal živinozdravnikov pomočnik in mu bo pomagal zdraviti pse in druge živali. 

Pili so čaj in prigrizovali piškote, od časa do časa pa so se spogledali in si pomežiknili. 
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Priloga 7: Svetlana Makarovič: Strašni volk (1992, 2008) 

Ko je šel mladi volk prvič v gozd, ga je stari volk poučil: 

»Če boš v gozdu srečal otroke, jih kar pojej!« 

»Bom,« je rekel mladi volk in se odpravil. 

Dolgo je bilo vse tiho in volku je postalo dolgčas. Poskusil je nabirati jagode, pa mu nekako ni šlo. 

Legel je v senco in počival. Takrat so na jaso prišli otroci. Še malo niso vedeli, kako blizu je volk, in 

volku se je to kaj dobro zdelo. 

Otroci so se prijeli za roke in se vrteli v krogu. To je volku ugajalo in kar pozabil je, da bi jih moral 

pojesti. 

Otroci so odplesali ringaraja in se pometali po tleh z glasnim vriščem in smehom. Še volk za grmom se 

je zasmejal z njimi vred. Ko pa je smeh utihnil, je zaslišal, da mu kruli po želodcu. Seveda, poldan je bil 

že mimo – on pa še ni ničesar zaužil. Sklenil je: 

»Zdajle jih pa bom!« 

Pa so otroci ravno tedaj začeli peti. 

»Lepo jih je poslušati,« si je rekel volk. »Počakal bom, da odpojejo do konca, potlej jih bom pa pojedel.« 

Pesmi je bilo konec. »Zdajle pa zares!« je sklenil volk. A še zmeraj se je nekaj obotavljal. Pomislil je, 

da bi jih najprej malo prestrašil. Rekel je: 

»Grrrrrr.« 

Oni pa so se zdaj igrali slepo miš in ga sploh niso slišali. Še enkrat je rekel: 

»Grrrr, grrrrrrrrr!« 

Nič. Nihče se ni zmenil zanj. Volk je bil užaljen. Zdajle se bo pripravil na skok, potem bo skočil – in jih 

vse skupaj pojedel. 

A se še zmeraj ni premaknil, kajti otroci so se zdaj igrali novo igro. Eden se je postavil k drevesu in 

tolkel po njem, drugi pa so se razbežali in se poskrili. 
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Najmanjša punčka pa se ni in ni mogla odločiti, kam naj se skrije. Tedaj je zagledala grm, za katerim 

je prežal volk, in stekla proti njemu. Ko se je njena glava prikazala izza grma, je najprej zagledal njene 

začudene oči, potem pa se je radostno nasmehnila. »Kuža!« ga je tiho poklicala. »Kuža, kaj pa delaš?« 

Volk je bil v zadregi. Zdajle bi moral skočiti in jo pojesti. Ampak punčka je segla v žep predpasnika in 

privlekla iz njega čokoladno napolitanko. 

»Na, kuža,« je rekla, »jej!« 

Volk je povohal napolitanko in jo obliznil. Potem je pogledal punčko pa spet napolitanko in se ni mogel 

odločiti. Potem je še enkrat povohal napolitanko – in jo pojedel. 

Mljas! In se je obliznil. 

»Bi še eno?« je rekla punčka. 

In je pojedel še eno in še eno in še eno napolitanko. Takrat pa je deček na jasi zaklical: 

»En dva tri zame!« 

Punčka je v hipu pozabila na volka in se spustila v tek proti drevesu, ko pa je videla, da je prišla 

prepozno, je zavpila: 

»Našla sem psa! Tamle za grmom! In je jedel moje napolitanke! In mi ni nič naredil!« 

Vsi so tekli h grmu, tam pa ni bilo nikogar več. 

»Kakšen pes neki! Važička! Lažnivka! Tukaj ni nobenega psa!« 

Punčki je šlo na jok. 

»Pa je bil, pa je bil, glejte, da nimam nobene napolitanke več!« 

Otroci so se ji smejali: 

»Seveda ne, ko si jih pa sama pojedla!« 

In ji niso in niso hoteli verjeti. 

»Nazadnje bo še rekla, da je srečala volka! Hahahaha!« 
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Kar celih pet minut so se prepirali, potem je bilo pa spet vse dobro. Ko so šli proti domu, so se vsi držali 

za roke in peli. 

Medtem se je volk vračal proti svojemu brlogu. Stari volk ga je čakal na pragu in ga vprašal: 

»Ali si srečal kaj otrok v gozdu?« 

»Sem!« je odgovoril mladi volk. 

»Pa si jih pojedel?« je vprašal stari. 

»Seveda sem jih!« je rekel mladi volk. »Vse sem pojedel, s kožo in kostmi!« 

Grrrrr! 
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Priloga 8: Larisa Ćavar: Smetiščni muc v gozdu (2013) 

 

Bilo je pozno pomladno popoldne in sonce se je že poslavljalo. Smetiščni muc je na vrhu 

smetnjaka s tačkami lovil še zadnje snope toplote. Kar smejalo se mu je od zadovoljstva, ko se 

je spomnil na svoj zadnji ulov. V bližnji gostilni, v kateri so po mačkovem mnenju pekli najboljše 

zrezke, se mu je prav danes nasmehnila sreča. Nerodnemu velikanu je namreč padel na tla poln 

pladenj dišečega mesa. 

 

»Ha, pa le še nisem za staro šaro!« si je mislil in živahno žvečil, skrit v senci mostu, medtem ko 

je natakar neslavno čistil tla. 

 

In je nadaljeval sam pri sebi: »Kakšna hitrost, kakšna moč! Takšne iznajdljivosti ne premore 

kar vsak mačkon!« Smetiščni muc se je pretegoval, dokler mu oči niso zlezle skupaj ob 

umirjenem ritmu kitare. 

 

Predramili so ga nenavadni zvoki. Še na pol v spanju je našpičil ušesa. Ne, ni se zmotil. Znašel 

se je v ogromni škatli na kolesih, kamor velikani mečejo svoje smeti. Uf, kako smrdi! Izpod čela 

jih je oprezno opazoval, a se ni premaknil niti za ped. Vrata so se nenadoma odprla in smetiščni 

muc je švignil skoznje. Slišal je njihove klice, vendar se ni ustavljal, tekel je čez polja in še 

naprej. Korak je upočasnil šele v varnem zavetju gozda.  

 

Razburjen od bega ni opazil kovinskega sijaja para na široko odprtih oči, ki je prihajal iz 

drevesne dupline pred njim. 

 

»Grrr, umakni se! Saj vidiš, da je to moje lovišče!« se je zaslišal rezek glas, da je mucu dvignilo 

še zadnje dlake na repu.  

 

»Samo na obisku sem, ne bom ostal,« se je hitro opravičil in povečal razdaljo. A kaj pomaga, 

ko pa se je razjarjeni maček že bližal. Bil je večji od njega in prav nesramno je razkazoval svoje 

ostre, bele zobe. 

 

»Na obisku, praviš? Tu ni prostora za obiske, to je moje lovišče! Izdajalski mački kot si ti, pa 

tu nimajo kaj početi!«  
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»Izdajalski mački? Jaz sem vendar smetiščni muc, ne pa izdajalski!« je zmedeno odvrnil muc.  

 

»Smetiščni muc, praviš? Torej čakaš na njihove ostanke in lenariš, namesto da bi si sam ulovil 

večerjo, kaj?« 

 

»O, to pa ni res. Sam si izbiram hrano in ponudbe nikoli ne zmanjka.« 

 

»Kaj pa jim daš v zameno?« 

 

»Nič. Sploh ne opazijo, da kaj manjka. Vedno jim ostaja, je ne stlačijo v želodce, veš.« 

 

»Kje pa spiš?« 

 

»Nihče mi ne ukazuje, spim tam, kjer mi najbolj godi, in sem svoboden kot ptica na nebu.« 

Črni maček ga je premeril od glave do repa.  

 

»Vsak pravi svobodni divji maček sam poskrbi zase daleč od radovednih pogledov velikanov. 

Dom so drevesa, njegova streha so zvezde in ko pade noč, se prebudi neustavljiva življenjska 

moč.« 

 

»Neustavljiva življenjska moč? Kako to misliš?«  

 

»Pfff! Samo poglej se  ̶ kot kakšen zajec me gledaš, nisi tako pogumen brez velikanov, kaj? Ha, 

kar imej jih, jaz svojega gozda že ne dam!«  

 

Maček se je iztegnil, da je bila razlika v velikosti še bolj očitna. Smetiščni muc je hlastal za 

odgovorom, vendar ga je mačkov pogled prisilil, da je obstal na mestu. Nekaj minut sta bila 

popolnoma tiho, edino veter si je drznil malo močneje zapihati med drevjem. Nato pa je maček 

nenadoma poskočil kot blisk. Smetiščni muc je odskočil in šele potem bolje pogledal. Zgrožen 

je ugotovil, da je maček ujel manjšo podlasico, ki je tičala v trdem prijemu njegove čeljusti.  

 

»Veš kaj, če je to tvoja večerja, pa kar bodi divji maček! Sam grem raje na zrezke tako kot vsak 

spodoben smetiščni maček!«  
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Smetiščni muc se je obrnil ter stekel iz gozda, tekel je čez polja in še naprej. Oddahnil si je šele 

ob prvem soju uličnih luči.   
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Priloga 9: Larisa Ćavar: Garbage Cat in the Woods (2013) 

 

It was a late spring afternoon and the sun was already saying goodbye. The garbage cat, a 

tomcat, was catching the last sheaves of light with his paws on top of the garbage container. 

He was so pleased with himself that he smiled whilst remembering his last catch. There was a 

nearby pub which served the best steaks in the cat's opinion, and he just got lucky. A clumsy 

giant happened to drop a plate, full of tasty meat. 

 

 »Ha, I'm not so old after all!« he thought to himself and kept chewing, hidden in the shadows 

of a bridge, while the waiter ingloriously swept the floor. 

 

And so he continued: »Such speed, such strenght! Not every tomcat can show such ingenuity!« 

The garbage cat stretched until his eyelids closed shut at the tranquil sounds of the guitar. 

 

He was roused by some strange sounds. Still half asleep, he sharpened his ears. No, he wasn't 

mistaken. He found himself in a huge box on wheels, where giants throw their trash. Ugh, how 

it stinks! He watched them cautiously, but he didn't move an inch. Suddenly, the door opened 

and the garbage cat sprang out. He could hear their callings, but he didn't stop, he ran over 

the fields and on and on. I't wasn't till he reached the safe haven of the woods that he slowed 

down his pace. 

 

The run upset him and he didn't notice the metal shining of a pair of wide open eyes, which was 

coming out of a tree hole ahead of him. 

 

»Grr, step aside! Can't you see this is my hunting territory!« came a hiss that made all of the 

tomcat's hair stand up, including the ones on his tail. 

 

»I'm merely visiting, I won't be staying,« the garbage cat quickly apologized and widened the 

distance. But it didn't help, the outraged cat was already closing in on him. He was bigger than 

him and he flashed his sharp white teeth somewhat rudely at him. 

 

»Visiting, you're saying? This is no place for visiting, this is my territory! Treacherous cats 

such as yourself have no business coming here!« 



105 

»Treacherous cats, you say? But I am a garbage cat, not a treacherous one!« replied the 

confused cat. 

 

»A garbage cat, you say? So you wait for their leftovers and lie around instead of catching your 

dinner by yourself, huh?« 

 

»Oh, that is not true. I choose my own food and there is never any shortage of supply.« 

»What do you give them in return?« 

 

»Nothing. They don't even notice anything's missing. There's always some, they can't stuff it 

into their stomachs, you know.« 

 

»And where do you sleep?« 

 

»No one bosses me around, I sleep where it suits me, and I'm free as a bird in the sky.« 

The black cat tried to get the measure of him. 

»All really free wildcats take care of themselves far away from the prying looks of the giants. 

Home are the trees, the roof are the stars, and when the night falls, the unstoppable life power 

awakens.« 

»The unstoppable life power? What do you mean?« 

»Pff! Just look at yourself  ̶ watching me like a scared little rabbit, you're not so brave without 

the giants, huh? You can have them, I'm not giving up my woods!« 

The cat stretched out so that the difference in size was even more obvious. The garbage cat 

struggled for an answer, but he remained in place as the cat watched. They were completely 

quiet for a couple of minutes, only the wind dared to blow a bit stronger through the trees. Then 

suddenly the cat jumped out of the blue. The garbage cat jumped, and only then took a better 

look. He was horrified as he realized the cat had caught a small weasel that was now stuck in 

the strong grip of the cat's jaws. 

»You know what, if this is your dinner just go ahead and be a wildcat! I prefer steaks like every 

decent garbage cat!« 
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The garbage cat turned around and ran out of the forest, he ran through the fields and on. He 

did not rest until he saw the first beam of the street lights. 

 


