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Podoba otroka in otroštva v slovenski (mladinski) književnosti

V slovenski kulturi prevladuje idealizirana podoba otroka in otroštva, ki naj bi bila simbol nedolžnosti, stanja pred gre-
hom, torej »rajsko« stanje, kar je v raznih izročilih simbolizirano z vrnitvijo v embrionalno stanje. Idealizirano otroštvo naj bi
bilo simbol preprostosti, spontanosti, vendar je v resnici tudi simbol nerazvitosti (otroška leta) in ranljivosti (otroške bolezni),
tako da lahko pomeni tudi otročjost oziroma nezrelost, neresnost. Otrok naj bi bil predvsem spontan, miren, zbran, brez
naklepov in skritih misli, vendar otrok živi tudi v vojni, je begunec, je lačen. Podobno dihotomijo najdemo tudi v drugih izro-
čilih, v katerih se otroštvo pojmuje tudi kot nebeško kraljestvo oziroma kot stanje pred pridobitvijo spoznanja. To pomeni,
da je spoznanje pojmovano kot nekaj negativnega. Ideja otroštva je stalnica v evangelijskem nauku – tako je v Matejevem
evangeliju npr. zapisano: »Če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pojdete v nebeško kraljestvo.« In podob-
no v Lukovem evangeliju: »Kdor ne sprejme božjega kraljestva kakor otrok, ne pride vanj.« V krščanskem izročilu so angeli
pogosto prikazani kot otroci, kar je znamenje nedolžnosti in čistosti. V človekovem psihološkem razvoju je otroško ali otroč-
je vedenje tudi znamenje regresije. V vseh primerih gre za tipično nostalgično pojmovanje otroka in otroštva, ki je daleč od
resničnosti.

In Slovene culture the prevailing image of children and childhood is an idealised one, meant to symbolise innocence,
the state prior to sin, or in other words an ›Eden-like‹ state, which in various traditions is symbolised by the return to an
embryonic state. Idealised childhood is intended as a symbol of simplicity and spontaneity, but at the same time is one of
lack of development (childhood years) and vulnerability (childhood illnesses), so that it can mean childishness, immaturity or
lack of seriousness. Children are supposed to be above all spontaneous, calm, collected, with no concealed plan or hid-
den thoughts; but children also live through war, can become refugees or go hungry. A similar dichotomy can be found in
other traditions, in which childhood is conceived of as the heavenly kingdom or the state before the acquisition of knowl-
edge. This means that the acquisition of understanding is seen as something negative. The idea of childhood is a constant
in evangelical teachings, as in these words from the Gospel according to St Matthew: »Except ye be converted, and become
as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.« Similarly in St Luke; »Whosoever shall not receive the king-
dom of God as a little child shall in no wise enter therein.« In Christian tradition angels are often shown as children, which
is a sign of innocence and purity. In man’s psychological development child-like or childish behaviour is also a sign of regres-
sion. In all these instances there is present a characteristic conception of children and childhood that is far from the truth.

Uvod in etimologija besede otrok
Otroštvo naj bi bila obdobje zaščite in odrasli naj bi vedno ravnali v dobrobit otrok, vendar v
resničnosti ni vedno tako. Tudi etimologija besede otrok (Bezlaj 1982: 262, Snoj 1997: 416) kaže
na razkorak med besednim in dejanskim pojmovanjem otroka. Na osnovi analize etimologije
besede otrok v Bezlajevem in Snojevem etimološkem slovarju lahko ugotovimo, da se beseda
otrok najpogosteje pojavlja v smislu: delavec, hlapec, paž, sluga, služabnik, suženj, tlačan in manj
pogosto kot: deček, fant, malček, mož, otrok. Odsotnost otroka ženskega spola je sama po sebi
zgovorna. Prvotni pomen besede otrok je ’tisti, ki ne govori, ki nima govora’, ali tisti, ki še ne zna
ali nima pravice govoriti. V prenesenem pomenu otrok pomeni tudi »stranski poganjek pri prosu«,
kar nazorno in dejansko prikaže marginalizacijo otroka in otroštva v družbi, pa tudi področja
mladinske književnosti kot različna od književnosti za odrasle. Vidimo, da obstaja tipična razlika



med transparentnim pojmovanjem otroka v krščanskem smislu (nedolžnost, čistost, rajskost) in
realnim pojmovanjem, saj se etimologija besede otrok razlikuje od transparentnega pojmovanja,
v katerem je otrok večinoma pojmovan kot suženj. Ta dihotomija ne zaznamuje le idealiziranega
pojmovanje otroka in otroštva, ki se razlikuje od realnega, ampak tudi dvojnost, ki je prisotna tako
v slovenski kot v drugih kulturah. Velik napredek v tem smislu predstavlja Slovar slovenskega
knjižnega jezika (2000), kjer je beseda otrok nadpomenka za dečka ali deklico v prvih letih živ-
ljenja; označuje človeškega potomca v odnosu do staršev; je torej hkrati osebek ter rezultat, sad.
Zadnje poimenovanje je v slovenščini v pisni obliki prisotno od 14. stoletja dalje in se pojavlja kot
stalnica vse do začetka 21. stoletja.

Podoba otroka v starejši slovenski književnosti
V obdobju pismenstva v Brižinskih spomenikih (972–1032) beseda otrok ni omenjena samostoj-
no, ampak le posredno prek besed moškega spola za potomce: brat, bratje, sin, sinki, sinovi. Žen-
ske so redko omenjene, in to le kot device (pravične, svete), Marija (sveta) in služabnice. Moški
pa so imenovani kot Bog (edini, milostljivi), božji izvoljenci, človek (krščen), ded, grešnik, krilatec,
mučenik, rod človeški, služabniki, svečeniki, verniki, zdravnik duš, zlodej in zoprnik.

V Celovškem (Rateškem) rokopisu (vsebuje molitvena besedila Očenaš, Zdravamarija, Vera;
1362–1390) je otrok omenjen le kot sad tvojega telesa (Jezus) in kot moški potomec: sin edini.
Ženske pa so le (Zdrava) Marija, žene (blagoslovljena med ženami) in (Jezus) je rojen iz Device
Marije. Moški so omenjeni kot bog oče, oče naš, stvarnik, Jezus Kristus, dolžniki, gospodi. Zani-
mivo je, da se pojmovanje o otroku kot sadu ohranja od Celovškega oziroma Rateškega rokopisa
do Slovarja slovenskega knjižnega jezika.

V Stiškem rokopisu (1428–1440) je beseda otrok omenjena samo v besedni zvezi Otroci Evini
in sad tvojega telesa. Ženske so imenovane Devica Marija, Device rože matere Marije, mati, tolaž-
nica, zaveznica, (sladka) mati, Sveta Marija, moški pa so bog, človek, gospod, hudič, ljudje, svet-
niki, gosposka, župnik, pridigar.

V Čedadskem (Černjejskem) rokopisu (1497) je otrok omenjen kot moški potomec, sin (Fuska
in njen sin), novost pa je, da je dvakrat uporabljena beseda hči, in sicer le v odnosu do svojih
staršev (hči Menija). Drugače se pa ženska omenja z lastnim imenom (Beatris, Brigita) predvsem
glede na pripadnost moškemu (možu, sinu, gospodarju), in sicer kot žena (Fosca, Dona Križna,
Katarina, Marija), gospodinja (Katarina, Margareta, Menija, Neža, Rajnica Marina, Sabina, Stefana,
Suzana), hči (Menija), mati, tudi kot rajnica Marina, gospodinja oziroma Margareta, rajnka. Moški
so velikokrat imenovani z lastnim imenom (Benedet, Blaž, Daniel, Lenart, Stefan idr.) in s funkcijo
v družbi (Dekan Matija, sin Jakob).

Korak naprej v starejši slovenski književnosti pomenijo Trubarje knjige. V Abecedariumu (1550)
že v podnaslovu omenja »ty mladi inu preprosti Slouvenci«, pozneje v Catehismus s dveima isla-
gama se pojavijo »otrozie molitue« (1575), v Hišni postili so že številne omembe otrok, in sicer naj-
pogosteje v besednih zvezah, ki izražajo pripadnost: adamovi, božji, brumni otroci. Kakovosten
napredek je, da v Hišni postili Trubar omenja, da se otroci igrajo, poleg tega da imajo »otrozhie
molitue« je »s drugimi Otruki okuli tekal inu Se ygral«. Trubar otroka velikokrat pojmuje kot »hlap-
zhizha«. Dragoceno je, da pri Trubarju najdemo tudi čustva do otrok. Poleg tega, da so otroci
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»hudizhovi otroci«, gojijo odrasli, predvsem starši, do njih čustva: »ino otroke is serza shalovali«.
Trubar zelo pogosto omenja otroke (izraelski, lubi, mladi, nepokorni, njegovi, offertni, redoljubni,
sakonski, sludievi, svoji, svoji lubi, vasi, zhlovcikih). Na enem mestu omenja celo kanibalizem, ob
katerem se kot kristjan zgraža. 

Janez Svetokriški tudi omenja otroke in čustven odnos do njih, npr. ljubezen, češ, da oče ne
izkazuje samo ljubezni do otrok. Zanimivo je, da Svetokriški velikokrat omenja besedo oče in upo-
rablja celo presežnik pridevnika (najljubeznivejši oče). Pri omenjanju žensk pa uporablja pestre
pridevnike (prešešna, gosposke), srečamo pa tudi lepe žene in ne le mlada dekleta.

J. V. Valvazor v Slavi vojvodine Kranjske pogosto omenja otroke, zgrozi se ob zapisu detomo-
ra, omenja rojstvo četverčkov v Ljubljani (1687) in čustveno govori ob smrti otrok. Kritično govori
o vinu, imenovanem »kindermaher«, ki iz mož dela otroke, iz modrijanov norce in »rado trebuh na-
pne«. V besedilu Slave Valvasor v poglavju o porokah govori o ženinu, nevesti, otrocih, pa tudi o
posilstvu, saj omenja, da si »često vzamejo nevesto s silo«. Zelo čustveno prizadeto obravnava
smrt otrok in obrede v zvezi s pogrebi. Napredek v pojmovanju otroka je tudi odnos do mladih
neporočenih žensk (tridesetnic). Za to krivi moške, ki tako žensko kamnajo, ne pa ženske, saj dej-
stvo, da je ostala neporočena, ni njena krivda, ampak krivda moških. Posebno poglavje posveti
vzgoji otrok in ugotavlja, da se poklici prenašajo iz roda v rod: mornarji in ribiči navajajo svoje
otroke k mornarstvu, ribištvu, lovstvu ipd, meščani pa pošiljajo svoje otroke študirat. Valvasor
omenja otroke ob rojstvu, poroki in smrti, torej v treh ključnih iniciacijskih življenjskih situacijah.
Pomembno je, da naklonjeno govori o rojstvu otrok in čustveno prizadeto ob smrti otrok.

Podoba otroka v novejši slovenski oziroma mladinski književnosti 
V obdobju razsvetljenstva Valentin Vodnik razmeroma redko omenja otroke, le kot mlade otroke,
nedolžne mladeniče, svoje otroke. Ženica je v deminutivni obliki in v domačijskem kontekstu
(ženica pa krilo), kar slogovno izraža naklonjenost. Drugi razsvetljenec Anton Tomaž Linhart otrok
ne omenja pogosto, saj je bolj osredotočen na razmerja mož – žena, ženin – nevesta, gospoda –
kmetstvo, se pa v njegovem delu pojavlja »moja hčer, vaša hčer«. Oče je pri njem »lubezniv«,
funkcija ženske pa je poroka, zakon, čeprav so njegove ženske dramske osebe subverzivne (npr.
županova hči Micka), kar pomeni uporništvo in napredek glede na pojmovanja ženske oziroma
hčerke kot nagrade. Pri njem ima hčerka, kljub temu, da ji je poroka glavna naloga, vsaj pravico,
da si sama izbere ženina, čeprav se pri tem lahko tudi zmoti. Slomšek deluje v obdobju roman-
tike kot izrazit moralist, ki otroke pojmuje nazadnjaško, le kot božje, svoje, nevedne. To pomeni
nazadovanje v primerjavi z naprednim razsvetljenskim pojmovanju otrok in žensk.

Prešeren pogosto omenja otroka (dete lepo, dete ljubo, ljubi otroci, rediti otroke, svoje otroke,
ubogi otroci, sirote). Zanimivo je Prešernovo pojmovanje žensk, ki je pravljično: 16-letna Bogomila
je čista, hči, lepa, mila, mlada, nedolžna, nevesta, zvesta. Ženske imajo pri Prešernu lastna imena
(Julija, Lejla, Rozamunda, Urška). Moški so v Krstu pri Savici in drugih pesmih večkrat omenjeni
z imeni (Črtomir, Ojstrovhar) ali pa s funkcijo (dohtar, duh varha, junak, kanclir, mašnik, mož, mrlič,
nekristjan, oča, orglar, patriarh, pevec, ponočnjak, ribič, ropar, sinovi, učenec) in njegovi moški
imajo funkcionalne rekvizite (talar, štolo). Moške Prešern zanimivo karakterizira kot bogaboječe,
neznane, nekristjane, priliznjene ipd.
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V Levstikovi pesmi Otročje igre v pesencah (1880) je glavna književna oseba otrok, ki je
»pogonjič« oziroma dela, ki ima lastno ime, lastna imena pa imajo tudi živali, npr. krava Čada. 

V 19. stoletju in v ljudskem izročilu si otroci želijo jesti kašo, štruklje, kruh idr. Tudi v slovenski
ljudski pesmi Katarina Barbara vidimo, da ima otrok funkcijo delavca, kar je zapisano že v rabi
vprašanja, ki aktualizira etimologijo besede otrok: »Kako si domek varvala?« Katarina Barbara je
kregana, ker ni dobro čuvala kokoši – »putka nam je ukradena«. Tudi iz pesmi z naslovom Majhna
sem bila, ki ji sledi verz »piške sem pasla«, vidimo, da so deklice delale na paši tako kot dečki,
vendar je podoba deklic bolj osredotočena na dom in domačijskost – v ljudski pesmi Naša Špela,
se je Špeli »potresla moka, / zdaj pa kruhka ni«.

Kakovostni napredek v pojmovanju otroka in otroštva kot posebnega obdobja, ki ga je potreb-
no spoštovati in zaščititi, najdemo pri Otonu Župančiču, ki otroku dovoli, da spi, ko sonce na okno
trka in zaspance budi. Pri Župančiču se otroci igrajo (Otroci spuščajo mehurčke), posebno skrb
za otroke pa izraža pesem Mak, ki je podobna Kosovelovi Sončnica na rami. Gre za isti motiv
krhkosti in novo senzibilnost v pojmovanju otroka. Otrok zdaj opazuje naravo, postaja učeče se
bitje, »Božji volek«, čeprav je še vedno delavec, »Pastirček« in sedem pastirjev pase krave sedem
let. Iz pesmi Kanglica je videti je, da otroci še vedno delajo: deklica je šla po vodo, misli na bol-
nega bratca in narava jo nagradi tako, da spremeni srebrno kanglico v zlato. Priljubljen je motiv
gastronomske utopije v pesmi O Indiji Koromandiji, v kateri dedek otrokom naroča, naj pridno
ubogajo. Župančičeva nova senzibilnost v pojmovanju otroka je vidna tudi v pesmi Kadar se
ciciban joče. Ko lirski subjekt želi razvedriti in nasmejati jokajočega otroka, to naredi skrbno in igri-
vo. Otrok postaja subjekt tudi v Župančičevi pesmi Ciciban – Cicifuj. To je razvidno iz glasnega
monologa in samorefleksije otroka, ki ugotovi, da ima ptička, ki ga kliče Cicifuj, prav, saj se ni umil.
Motiv umivanja je v slovenski mladinski književnosti sploh zanimiv: Ciciban dobi novo ime Cicifuj,
leta 1957 pa je Juri Muri Toneta Pavčka celo izgnan v Afriko, ker se ne umiva. Vstajanje, igranje,
umivanje in spanje so pogoste teme Župančičevih pesmi, vendar pesnik ob njih ne moralizira kot
Slomšek, ampak pri vzgoji otrok, ki je ne moremo spregledati, uporablja besedna sredstva, ki
izražajo naklonjenost do otrok: pomanjševalnice (Cicibanček, mamica, očka, sinko), olepšani izra-
zi za nekoga, ki je umazan (Cicifuj) in ljubkovalnice. To je izraz splošnega pozitivnega odnosa, ki
ni le navidezen, ampak dejanski, zato lahko govorimo o sociocentrični usmerjenosti pesmi na
otroka, o načelu, da pesmi »res pojejo meni«.

Podoba otroka v sodobni slovenski oziroma mladinski književnosti 
Slovenska mladinska književnost se je začela razvijati po letu 1850 (Levstik, Stritar, Kette), se
avtorsko razvila z Župančičem v začetku 20. stoletja in dokončno razvila po letu 1950. V ljudskem
in avtorskem izročilu na začetku slovenske mladinske književnosti so otroci pogosto lačni (Levi
Devžej, Potolčeni kramoh), bolni (slepa Mojca iz Kekca) ali pa so sirote (Desetnica, Sirota Jerica,
Pastorka, Kdo je napravil Vidku srajčico, Ptički brez gnezda). Ženske so lepe (Lepa Vida), mlade
(Mlada Breda, Mlada Mojca, Mlada Vida, Mlada Zora), sirote (Sirota Jerica, Pastorka), v incestnem
razmerju (v Miškolinu se Mišo poroči sestrično Mišo), so čarovnice (Pehta, Jedrt, pošast Mici),
veliko delajo (Mojca Pokrajculja, Pestrna, Nežka, Tinkara, Muca Copatarica) ali pa so že rajnice
(Marjeta iz Martina Krpana). Mlade ženske književne osebe ne umirajo več tako kot Mlada Breda
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ali Lepa Vida, postajajo netradicionalne (Urška iz Povodnega moža, Turjaška Rozamunda, Teta
Magda), včasih celo junaške (Alenčica, Gregčeva sestrica). Nekateri otroci bolehajo ali nenado-
ma zbolijo (Modra vrtnica za princesko, Deklica Delfina in Lisica Zvitorepka, Deček na oblaku), prez-
godaj zanosijo (Gimnazijka), toda otrok že postaja subjekt. Reprezentativne junakinje v slovenski
mladinski književnosti so velikokrat prikazane z domestikalnim rekvizitom – metlo, kar je še dodat-
no poudarjeno z ilustracijami: Mojca Pokrajculja, Zvezdica Zaspanka, Muca Copatarica. 

Pojmovanje otroka in otroštva kot krhkega obdobja, potrebnega zaščite, najdemo v pesmi
Daneta Zajca Dež, v kateri pesnik pravi: »Kadar dežuje, hitro se skrij. / Dež tako sladke, kakor si
ti, / najprej stopi.« Podobno novo senzibilnost v pojmovanju otroka je v slovensko mladinsko knji-
ževnost že med svetovnima vojnama prinašal Srečko Kosovel. Izrazita je v pesmi Otrok s sončni-
co in izražena v refrenu: »Sončnica se je nagnila, / o, da ne bi se zlomila!« Sončnica simbolizira
podobo otroka oziroma otroštva. V tej pesmi zaznamo, da je otrok potreben posebne skrbi in
varnosti.

V sodobni slovenski mladinski književnosti, v času avtorskih poetik po letu 1950, postane
deček Jani Najmočnejši fantek na svetu (1957). Grafenauerjeva pesniška zbirka Pedenjped (1966,
1976) pa sploh pomeni velik napredek v pojmovanju otroka. Pedenjped dobi Pedenjcarstvo, se
kompulzivno preobjeda in je sladkosned v Pedenjcarstu, povsem drugače kakor Gregor, ki v
Levstikovi pesmi Otročje igre v pesencah (1880) sanja o »sladki kaši« ali pozneje pri Župančiču,
ko ni več pomanjkanja hrane in najdemo pri Kosovelu tudi Medvedke sladkosnedke. Pri Feriju
Lainščku (Nova pravila) pa otrok celo postavlja pogoje, ko pravi »opoldne bom puding / namesto
kosila«. Tudi pri Kajetanu Koviču dobi otrok svoje dežele, do katerih se pride le zlato ladjo: Čire-
čare, Ringarajo in Čarovnijo.

Književni junaki v obliki personificiranih in antropomorfiziranih živali postajajo sladkosnedni
(Medvedki sladkosnedki, Pedenjped, Jedca meseca, Zvone Makarone), radovedni (Radovedni
Taček), poredni (Poredni zajček), potepuški (Maruška Potepuška, Oblaček postopaček, Zmaj
Direndaj), čeprav so bili v času socialnega realizma potolčeni (Potolčeni Kramoh) in so zato po-
zneje postali občutljivi (Zvezdica Zaspanka, Muc Mehkošapek), nagajivi (Nana, mala opica, Daj-
nomir in Miliboža, Cepecepetavček, Zmaj Direndaj, Duhec Motimir, Pošast Mici, Klepetosnedke,
čaroznanke, Zajček skakalček). Otroci dobijo v uživanje svoje dele mesta, celo mesto ali državo
(Možiček med dimniki, Lilameščani, Pedenjcarstvo). 

Deklice postajajo uporniške, »nebomske« in dobijo celo zbirko Nebomskih pesmi (B. Grego-
rič). Otrok v pesmi Strelovod za jezo postane dobesedno le strelovod, na katerega se znašajo oče,
mati in sorojenci. Posebej po letu 1970 oziroma 1990 pa dobijo otroci lastna imena, čeprav nega-
tivna in s prilastkom Kukavičji Mihec, Lažniva Suzi, Mali parkelj Malič. Neslovenski otroci imajo
podcenjujoča imena (Bongo v Juri Muri v Afriki drugič). Slovenski otroci, predvsem književne
junakinje, se upirajo patriarhalni inerciji (Sovica Oka, Vila Malina, Sapramiška). 

Pogosta podoba književnih oseb v slovenski mladinski književnosti so otroci brez imen (de-
ček, deklica), nekaj jih ima lastna imena (Jelka, Jani, Vid), najpogosteje pa imajo funkcionalna
imena (Kresnica Podnevnica, Desetnica, Peter Nos, Levi Devžej, Pestrna, Potolčeni kramoh,
Bosopetec, Lepa Vida, Mlada Breda, Zvezdica Zaspanka, Mojca Pokrajculja, Muca Copatarica),
in še to v deminutivni obliki (Mižek Figa, Drejček, Puhek), v rimanih dvojicah (Krojaček Hlaček,
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Jure Kvak Kvak, Juri Muri, Maruška Potepuška, Muca Maca, Taca Muca), ali pa so stigmatizirani
(Nana, mala opica, Sin jež, Levi devžej, Fant z rdečo kapico, Nebomska deklica, Prstančica). 

V slovenski mladinski književnosti so otroci pogosto predstavljeni kot poosebljene živali, in 
to medvedki (Bruno Rjavček, Medvedki sladkosnedki), miši (Miš Mokedaj, Miškolin, Mišmaš,
Sapramiška), muce (Muca Copatarica, Muc mehkošapek, Maček Titi, Maček Muri, Muca Maca,
Tacamuca), zajci (Modri zajec, Poredni zajček, Zajček skakalček), ptice (rajska, zlata, zlatoper) ali
Kokoška Emilija.

Otrok je lahko prikazan tudi v podobi poosebljene igrače (Lučka Svečana, Pajacek in punč-
ka), Tramvajčica, Zzzbudilka, poslovenjena Žogica Nogica ) ali poosebljene narave (Čudežno dre-
vo, Lučka Regrat, Snežroža, Roža mogota) in nebesnega predmeta (Jedca Mesca, Oblaček
postopaček, Zvezdica Zaspanka). V slovenski mladinski književnosti nastopajo pravljična bitja iz
ljudskih, klasičnih avtorskih in sodobnih pravljic, in sicer coprnica (Zofka), duh (Motimir), škrat
(Katrca, Kuzma, Sanjavec, Škrip Škrap), gozdni mož (Hostnik), palčki (Palček Mihec Kašopihec,
Korenčkov Palček, Malčkipalčki), dinozavri (Piko Dinozaver), pošast ženskega spola (Pošast
Mici), škrati (Katrca Škrateljca, Škrateljci, Škrat Kuzma, Škrat Sanjavec, Škrat Škrip Škrap, Škrat
Zguba), velikani (ajdi, Ajdovska deklica, Brdavs, Pegam, Velikan Gorjan), vile (Vila Malina), zla-
torog (Zlatorog) in zmaji (Direndaj, Lakotaj, Močeraj, Razgrajaček).

Najbolj kakovosten izraz spoštovanja otrok in njegovih pravic so poleg izrazov naklonjenosti
(pomanjševalnice, ljubkovalnice, olepševalne besede, otroške besede, npr. duhec, zvezdica,
oblaček, pajacek), izvirna poimenovanja za otroke oziroma izmišljena bitja. To so: Avtozaver, Cici-
ban/Cicido/Cicifuj (O. Župančič), klepetosnedke, čaroznanke (B. Š. Žmavc), kosovirja (Glil, Glal),
Laketbrada, Lilameščani, Malčkipalčki (S. Vegri), Mavricij, Svečana (B. Š. Žmavc), Mba, Ščeper (S.
Makarovič), Miš/Maš/Saš (V. Pečjak), Najdihojca (F. Levstik), Pedenjmožic (F. Levstik), Vošibki (A.
R. Roza), Žlopi (F. Lainšček). Z njimi se izkazuje nova individualizirana in hkrati nestereotipna
podoba otroka.

Drugačno, žalostno podobo otroka, ki je skladna z etimologijo besede otrok, ne pa z ideali-
ziranim pojmovanjem otroka v slovenski družbi in mladinski književnosti, je zaslediti v pesmih
Saše Vegri, ki upesnjuje temne strani otroštva (pretepanje otrok). Vegrijeva torej problematizira
idealizirano podobo otroka in prikaže odrasle kot brezglave in brezsrčne, saj se ne zavedajo, kaj
počno in »Ker mislijo vsi, / da je dobro pretepati / majhne ljudi.« Vidimo, da Vegrijeva spoštljivo
govori o otrocih kot majhnih ljudeh, nad katerimi se znašajo odrasli. Žal pa njene pesmi ravno
zaradi realistične podobe otroka in otroštva, predvsem zaradi problematizirane podobe odraslih
niso naletele na širok odziv, kar le potrjuje diskurz dominacije in prevlado ideološkega oziroma
sentimentalnega pogleda na podobo otroka in otroštva, ki je daleč od realnosti.

Tudi v kratki sodobni pravljici Branke Jurca z naslovom Vrtnica je prikazano domače vzdušje
staršev – očeta in matere, ki se tako zelo prepirata, da zaradi lastne sebičnosti ne vidita, kako
njuna hčer Tatjana umira. Umiranje je prikazano olepšano in ne realistično kot pri S. Vegri, s sim-
boličnim paralelizmom med deklico in modro vrtnico, ki postane temnordeča. Zanimivo dejstvo
je, da se temna ali resnična podoba otroka večinoma prikazuje olepšano ali evfemizirano. Tudi
deklica Tatjana se zaradi hladnega doma spreminja v oblak, ptico in potem v vrtnico. Bralci, ki
rajši vidijo estetizirano podobo problemov in posredno izražanje preko simbolov, kakršna je
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prikazana v besedilu Vrtnica, so se kritično odzvali na realistično pisanje Saše Vegri in njeno ne-
posredno izražanje tematike pretepanja otrok, smrti ipd.

Po letu 1990 tudi v slovenski književnosti podobno kot drugje v svetu pride do zamenjave vlog
zaradi permisivne vzgoje otrok. Otrok začne postavljati pravila (F. Lainšček: Nova pravila, B. A.
Novak: Pravice otrok). S tem postane mladinska književnost bolj sredstvo za vzgojo odraslih (B.
Gregorič: Strelovod za jezo).

Zanimiva je kratka sodobna pravljica Mihe Mazzinija Čas je velika smetanova torta, v kateri
pride do obrata, tako da postane otrok odrasel, odrasli pa se pootročijo. Oče je v besedilu upo-
dobljen tako, da mu kronično primanjkuje časa in to nazorno razloži svoji hčerki: čas je kot velika
smetanova torta, od katere otroku ne ostane nič, ker jo starši razdelijo službi, trgovini in vožnji,
zato otrok dobi le marcipan na vrhu torte. Odkrito sporočilo je, naj bo otrok zadovoljen, da dobi
vsaj majhen del torte, ki je hkrati najslajši. Vendar je skrito sporočilo tudi naslednje: starši od otro-
ka pričakujejo, da jih bo razumel in sprejel njihovo delitev »torte« med javne funkcije, ne pa vložka
v zasebnost. Oče torej pričakuje, da ga otrok razume, in ne obratno, kot bi bilo pričakovati.
Vidimo, da v mladinsko književnost vstopijo otročji odrasli in odrasli otroci, kar je logična posledi-
ca dejanskega pojmovanja otroka glede na etimologijo otoka kot delavca, sužnja, paža in v
skladu z zgolj deklarativnim, nepristnim pojmovanjem otroka in otroštva kot nedolžnega, čistega
in rajskega bitja, ki naj razume nenedolžne, nečiste in nerajske odrasle. Vidimo, da prihaja do za-
menjave vlog v odnosu otroci – odrasli, zato je nova, nepričakovana naloga mladinske književno-
sti postala socializacija infantilnih odraslih. To je naravna reakcija na idealizirano podobo otroka
in otroštva, ki je ideološka, kajti otrok, ne pripravlja na življenje, ampak jim ga namesto tega
prikazuje lepšega, boljšega in varnejšega, kot je. To je logična posledica infantilnega pogleda na
realnega »sužnja« in realna podoba otročjega odraslega in odraslega otroka.

Zaključek
Podoba otroka v starejši, novejši in sodobni slovenski književnosti oziroma mladinski književnos-
ti skozi tisočletno tradicijo kaže, da obstaja dihotomija med deklarativno idealizirano podobo otro-
ka in otroštva, ki se ju prikazuje kot čas nedolžnosti, čistosti in rajskosti ter realistično podobo, ki
je predstavljena v dveh etimoloških slovarjih, kjer je otrok prikazan večinoma kot delavec, suženj
ali metaforično kot stranski poganjek pri prosu.

V času starejše in novejše slovenske (mladinske) književnosti je literarno besedila izrazito
sredstvo socializacije ali celo instrumentalizacije (A. M. Slomšek), šele pozneje doseže novo sen-
zibilnost v pojmovanju otroka in otroštva. Nakažeta jo Levstik in Stritar, zelo jasno izrazi Župančič
in kakovostno nadgradi Kosovel. Otrok in otroštvo postaneta ne le transparentno, ampak tudi
dejansko vredna posebne skrbi in zaščite. Otrok sicer še vedno dela, vendar ne tako kot v 19.
stoletju, ko je bil le pomanjšan odrasli, ki mu je glavna skrb preživetje in hrana, kdaj pa kdaj pa
se je lahko tudi igral. Pri Župančiču dobi otrok pravico do igre, postaja subjekt, kar je izraženo
tudi na ravni jezika, zlasti s sredstvi za izražanje naklonjenosti. V obdobju sodobne slovenske
(mladinske) književnosti postane otrok subjekt, kar se zgodi že pri Župančiču. Problem hrane se
sprevrže v svoje protislovje – otrok se začne preobjedati, mogoče zaradi čustvene praznine
doma, ko se starši po drugi svetovni vojni preselijo z vasi v mesto in otrok zaživi v bloku, starši
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pa ostajajo dlje v službi. Otrok, ki se je v 19. stoletja grel za pečjo, v izbi, dobi sobo, v kateri je
sam in ga postaja strah.

Na koncu omenjam besedilo, ki presega pričujočo razpravo in govori o reificirani podobi otro-
ka žrtve pedofilije, ne da bi izrazil jasno stališča proti temu in se distanciral s perspektivo »out-
siderja«, ampak ravno nasprotno. Žigana Ivana E. Tiča ali Vitana Mala zasluži omembo in poseb-
no obravnavo v literaturi in onkraj literature.

Na osnovi analize sem ugotovila, da odrasli ideološko gledajo na otroka in otroštvo, zato tudi
evfemizirajo podobo otroka in otroštva kot rajskega obdobja, čeprav je v realnosti drugače. K ide-
alizirani podobi otroka je prispevalo krščansko pojmovanje, čeprav je ves čas en del književnosti
oziroma mladinske književnosti otroštvo prikazoval realistično (F. Milčinski: Ptički brez gnezda, S.
Vegri: To niso pesmi za otroke ali kako se dela otroke, B. Gregorič: Nebomske pesmi, A. Rozman
Roza: Rimanice za predgospodiče). Ta del na subverziven način, hkrati resno in humorno, prikazu-
je realno podobo otroka, npr. beg od doma, bulimijo (B. Gregorič). Problematično, vendar skraj-
no estetizirano podobo zdolgočasene šestletne deklice prikazuje Kajetan Kovič v kratki sodobni
pravljici Pajacek in punčka (z nazornimi ilustracijami J. Reichman): »Nista si več zabadala iglic v
srce, le kdaj pa kdaj kakšno v zapestje, da ne bi pozabila, kakšen okus ima bolečina.«

V tisočletni podobi otroka v slovenski književnosti, predvsem mladinski, ki je stranski poganjek
književnosti za odrasle, oziroma v drugi polovici 19. stoletja – od kakovostnega premika z Župan-
čičem na začetku 20. stoletja in množice novih podob otroka po let 1950, predvsem po letu 1990
– pride za zamenjave vlog: odrasli postanejo otroci in otročji odrasli. Priča smo prehodu od arheti-
pa preko stereotipa do novih stereotipov oziroma nove podobe otroka, ki ni več »stranski poga-
njek pri prosu«, ampak središče pozornosti.
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