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France Prešeren (1800–1849), največji slovenski pesnik, je imel pri pisanju in izdajanju pesmi v času romantike v 
mislih odraslega bralca. V procesu literarne recepcije pa so od začetka posvetne slovenske mladinske književnosti 
in ustanovitve revije Vedež (1848–1850) njegove pesmi postale tudi del kanona slovenske mladinske književnosti 
ter, posebej po letu 1950, učnih načrtov in beril za književni pouk v osnovni šoli. V Učnem načrtu za slovenščino 
(1998) in Osnutku učnega načrta za slovenščino (2007) je Prešeren obvezen avtor, kar pomeni, da učenci v tretjem 
triletju devetletke poznajo besedila literarnega kanona (Povodni mož). V učnih načrtih so predlagana tudi 
naslednja Prešernova pesemska besedila: Uvod h Krstu pri Savici, Turjaška Rozamunda, Povodni mož, Apel in 
čevljar, Gazele (6), Glosa in Zdravljica. Zaradi izrazitih medkulturnih prvin v njegovih pesmih, poučevanje 
Prešernovih besedil od učitelja zahteva tudi razvite medkulturne kompetence.  

 
 

0  UVOD 
 
Poleg predlaganih se v devetletni osnovni šoli uporabljajo tudi nekatere Prešernove pesmi, ki 
so izšle v slikaniški knjižni obliki z ilustracijami. Balada Povodni mož se npr. uporablja kot 
slikanica tudi v predšolskem in začetnem osnovnošolskem obdobju. Tudi naslednje 
Prešernove pesmi so namenjene otroškemu in mladinskemu bralcu v obliki slikanic, npr. 
Dohtar, ti jezični dohtar, Krst pri Savici, Lenora, Pesem od Lepe Vide, Sonetni venec, Sveti 
Senan/Nuna in kanarček, Turjaška Rozamunda, Zdravilo ljubezni, Zmerom svojo goni 
slavček. Prešernove pesmi kot predmet otroške in/ali mladinske književnosti zahtevajo od 
sodobnih učiteljev poznavanje zgodovine in kulturnih pojavov. Prešernovi ženski književni 
liki imajo več medkulturnih prvin kot moški, npr. Bogomila, Judovsko dekle, Lejla, Lepa 
Vida, Turjaška Rozamunda idr., in so bolj dinamični (npr. Lejla, ki spremeni vero, šege in 
navade). Ženske so pri Prešernu nosilke sprememb v monokulturni družbi.  
     V Prešernovih besedilih za mlade bralce najdemo številne medkulturne prvine: npr. prvine 
iz tuje kulture (Bosanec ali Bošnjak, paša, Turki, turške šege in navade, Sultan); različne vere 
(islam, judovstvo, krščanstvo, poganstvo, črn zamorc); prvine krščanstva (cerkev, krst, menih, 
nedelja, nuna, opat, poroka, prava vera, prvorojenec, samostan, zakon); zemljepisne 
značilnosti Ljubljane in takratnih slovenskih dežel (Turjačan, Sava, Stari trg, Ljubljana, 
Ljubljanica); slovenske šege in navade (dvorjenje, kazati osle, nevesta, poroka, snubljenje, 
ženin); prvine iz evropske kulture (Apel); inštrumente (cimbale, gosti, trobente) idr. Sodoben 
pogled na medkulturne pojave na Slovenskem v Prešernovem času je ob primerjavi takratne 
in sodobne slovenske kulture razberljiv iz medkulturnih odnosov, pojmovanja tujosti, 
drugačnosti ali domačijskosti. Danes je Slovenija članica EU, v Prešernovem času je bila del 
Avstro-Ogrske monarhije, Krst pri Savici pa govori o oddaljeni preteklosti v času poganstva 
in pokristjanjevanja. Obravnava Prešerna kot mladinskega avtorja v osnovnošolskem obdobju 
v slikaniški knjižni obliki z ilustracijami zahteva od sodobnega učitelja književnosti 
poznavanje in razumevanje povezanosti kulturnih pojavov v medkulturnem položaju. Balado 
o Povodnem možu v slikaniški knjižni obliki z ilustracijami Jelke Reichman berejo otroci v 
predšolskem obdobju, vendar ne kot balado, ampak kot (avtorsko) pravljico.  
     Za uspešno delovanje kulturne družbe so nujne skupne vrednote, ki so nad posameznimi. 
Gre za splošne kulturne vrednote, npr. dialog, enakost in enakopravnost, mir, nenasilje, 
prilagajanje, različnost, sočutnost, solidarnost, strpnost, svoboda idr. Skoraj iluzorno je 
imenovati nekatere kulture monokulture, saj so vse kulture sestavljene iz elementov 
večkulturnosti. Medkulturno ozaveščenost in vrednote je mogoče doseči z medkulturno 
vzgojo v družini in šoli. Cilj medkulturne vzgoje je zavest, vedenje o lastni in drugih kulturah 
ter sposobnost vživljanja v druge kulture s primerjalno analizo kulturnih podobnosti in razlik, 
vendar ne z namenom postavljanja ločnic, ampak stopnje ozaveščenosti, ki spoštuje lastno in 



Slovenski slavistični kongres , Celovec 2008    Stran 2 od 7 
 

 

Zbornik Slavističnega društva Slovenije 19 Slovenščina med kulturami 
 

druge kulture in je do njih strpna. Osnovne šole imajo poleg vzgojno-izobraževalne tudi 
socializacijsko in kulturno-ozaveščevalno vlogo. Poleg družine naj bi šole sooblikovale 
učenčevo pozitivno identiteto in pozitivni odnos do drugih kultur v ožjem (domačem) in 
širšem (EU) okolju. Upoštevanje različnih kulturnih identitet učencev zahteva od učitelja 
medkulturne kompetence oz. ozaveščenost. K temu sodi preseganje nacionalnih stereotipov in 
predsodkov, kot so v Prešernovih besedilih npr. Romi (Cigan, črn zamorec, zarjovela devica, 
pes Sultan idr.).  
     Medkulturna vzgoja je povezana tudi z zunajšolskimi dejavnostmi. Večkulturnost in 
večjezičnost lahko razumemo (Mikolič 2006: 56) kot zasebno in javno družbeno vrednoto. 
Večjezični govorci lažje presegajo miselne meje različnih kultur in se uspešno učijo novih 
tujih jezikov. EU si je za enega izmed ciljev postavila tudi jezikovno raznolikost in zato 
pričakuje, da bodo Evropejci poleg maternega jezika znali vsaj še dva jezika (npr. 
najpogosteje rabljen jezik in jezik sosedov). Vrednostna drža ustvarja večkulturno družbo, v 
kateri različne narodne, kulturne in verske skupnosti sobivajo druga ob drugi in so v nenehni 
interakciji, se medsebojno poznavajo in priznavajo. Osnova za medkulturno družbo sta 
poučenost o kulturah sobivanja in sposobnost sprejeti in priznati le-te. Medkulturnost je 
situacija, v kateri je sočasno prisotnih več kultur, ki omogočajo in zahtevajo konkretne in 
stalne oblike povezovanja.  
     Prešernova besedila, ki govorijo o slovenski tisočletni kulturi in ki so nastala v 19. stoletju, 
ponujajo učencem v osnovni šoli veliko priložnosti za spoznavanje različnih kultur in 
oblikovanje medkulturne ozaveščenosti, izkazujejo pa tudi visoko stopnjo medkulturne 
ozaveščenosti samega avtorja. V pesnikovih besedilih so namreč medkulturne prvine 
(zgodovinske, zemljepisne, družbene, kulturne idr.) pogoste. Za učence je dražljivo spremljati 
tudi učinek drugih kultur na Prešernova (medkulturna) besedila, nič manj zanimiv pa ni 150 
let po njihovem nastanku odziv mladih naslovnikov nanje. V Prešernovih besedilih najdemo 
tudi nekaj stereotipov in predsodkov, npr. črn zamorec, Cigan, stereotipi o ženskah (zarjovela 
devica), odnos do Turkov oz. turških vpadov (pes Sultan) itn.  
     Metodologijo obravnave Prešernovih »mladinskih« besedil v medkulturnem ključu 
predstavljajo: deskriptivna in analitično-interpretativna raziskovalna metoda, postopek 
obdelave podatkov na osnovi značilnosti kvalitativne analize in metode besedilne analize 
(analiza književnih oseb, časa, kraja, dogajanja, motivov). Na osnovi izbrane metodologije je 
razvidna soodvisnost, prepletenost družbenih, kulturnih, zemljepisnih in zgodovinskih 
vplivov pri analizi literarnega dogajanja ter medkulturnih prvin. Prešernova besedila 
individualizirano kažejo nacionalno zgodovino skozi medkulturne književne osebe.  
 
 
1  KNJIŽEVNE OSEBE 
 
     S podrobno analizo medkulturnih prvin v Prešernovih mladinskih besedilih je razvidno, da 
so v Prešernovih pesemskih besedilih književne osebe medkulturno različne. Glavne in/ali 
stranske moške književne osebe so medkulturne oz. iz različnih kultur: npr. afriška kultura 
(zamorec), budizem (v daljnji Kitajski), germanska kultura (Vilhelm), grška kultura (Apolon, 
Homer, Orfej, Pegaz). Pri omembah prvin iz grško-rimske kulture je Prešeren svetovljanski. 
V njegovih delih srečamo nadalje tudi: hinduizem (bramini), islamsko kulturo (baša oz. paša, 
mohamedani, Turek, Sultan), italijansko in latinsko kulturo (Alighieri, Cezar, Hanibal, Ovidij, 
Paganini, Petrarka, Tasso). Pri tem gre za znane zgodovinske osebnosti s področja kulture in 
književnosti ter za medbesedilne reference. Pesnik omenja tudi judovstvo (Judje), krščanstvo 
(Adam, angel, bog, Jeremija, kristjan, romar, Salomon, satan, vrag), poganstvo (Črtomir, 
Kajtimar, Staroslav, Valjhun) ter portugalsko (luzijade), rimsko (Avguštin), francosko 
(mušketir), romsko (Cigan), rusko (Rus), slovansko (povodni mož), slovensko (ob njej 
omenja zlasti znamenite rojake, kot so: Andrej Smole, Matija Čop, Valentin Vodnik; Črtomir, 
kralj Matjaž, Ojstrovrhar, Turjačan, turjaška gospoda), špansko-portugalsko (Don Kihot), 
srbsko (Srb) in druge kulture. Medkulturno je Prešernovo poimenovanje funkcij, ki jih 
opravljajo književne osebe – glavne in/ali stranske –, ter različnih poklicev in/ali dela (npr. 
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berač, birič, čebelar, čevljar, jezični dohtar, godec, junak, kancelir, kmet, mornar, orglar, 
pastir, pevec, pisar, pratikar, ribič, ropar, soldat, učenec, zdravnik, zvezdogled, ženin idr). Iz 
naštetih medkulturnih poklicev je razvidna mobilnost (gospodarstvenih) dejavnosti ter 
povezanost ljudi, naselij ali pokrajin v preteklosti in danes. Kolektivni junaki pri Prešernu so 
poimenovani funkcijsko (npr. brati, sinovi, ujci; duhovi; gospoda žlahtna, naša kri; rojaki, vsi 
narodi; nekristjani; pošasti; snubači), nacionalno (Slovenci, Slovenke), versko (Sveta trojica) 
ali pokrajinsko (Višnjani). Glavne ženske književne osebe so poimenovane (npr. Bogomila, 
Julija Primic, Lenora, Turjaška Rozamunda, Urška) ali imenovane po veri (Judovsko dekle) 
oziroma funkcijsko (npr. hči v romanci Hčere svet, mati v Nezakonski materi). Stranske 
ženske književne osebe so pri Prešernu poimenovane po funkcijah (npr. cesarica, deklica, 
devica, hišna, nevesta, nuna, tercijalke), poimensko pa grško (Cintija, Helena, Sibila), rimsko 
(Delija, Korina, Lavra, Minerva), islamsko (Lejla), judovsko (Judinja), biblijsko (Marija), 
slovensko (Micka), slovansko (Živa) in drugače. Kolektivne junakinje so npr.: Kranjice, 
Štajerke; dekleta, device, hčere, ženice, matere; itd. Pri medkulturnih verskih obredih so 
poudarjeni maša, molitev, spoved, post, romanje, prisotno pa je tudi preseganje takšnih 
obredov zaradi ljubezni med predstavniki različnih verskih skupnosti. Pri Prešernu so bolj 
poudarjene dihotomije med spoloma moški–ženska, manj pa medgeneracijski konflikti. 
 
  
2  KNJIŽEVNI ČAS 
 
     Književni čas, ki je omenjan v Prešernovih pesmih, je prav tako povezan z 
medkulturnostjo. Pesnik opisuje predvsem srednjeveški čas (npr. takratne cerkve, gradove, 
mesta, obzidja, samostane, utrdbe, zidovja), pa tudi obdobje pokristjanjevanja na Slovenskem 
(10. stol.), čas turških vpadov, Turjaškega gradu (12. st.), turjaške gospode oz. Auerspergov 
(16. st.), turških vpadov oz. Bosne in »Bosnijakov«, islama (14.–16. st.) itd. Včasih omenja 
tudi konkreten dogajalni čas, kakor npr. verski praznik veliki šmaren ali Marijino vnebovzetje 
(15. avgust). Prešeren večkrat omenja tudi: leto oz. leta (leto, tri leta, šestnajst let, osemnajst 
let, dvajset let), mesece (šest mesecev), letne čase (pomlad, poletje, zima), dneve v tednu, 
predvsem končne in dela proste tedenske dneve (ponedeljek, petek, sobota, nedelja), dele 
dneva (jutro, dan, popoldan, zvečer, polnoč, noč, davi) in ure (deseta, enajsta ura, polnoč). 
Poleg tega splošno piše tudi o zlatih in nezlatih časih. V Prešernovih besedilih je nazorno 
podana medkulturna zgodovina Slovencev in ves njen t. i. časovni trak. 
 
 
3  KNJIŽEVNI PROSTOR 
 
     Književni prostori pri Prešernu so tudi medkulturni. Avtor namreč omenja celine (Afrika), 
dežele (Arabija, Britanska, Francija, Jutrove dežele, Kitajska, Kranjska, Nemška, Ogrska, 
Štajerska, Švica), mesta (Akvileja, Atene, Babilon, Betlehem, Dunaj, Trst), pokrajine (Ilirija), 
reke (Donava, Kolpa, Ljubljanica, Sava), slovenska mesta oz. kulturo mesta in/ali vaškega 
podeželja (Kranj, Lesce, Ljubljana, Trnovo, Turjak, Vrba), grške kraje (Parnas, Troja) itd. V 
Prešernovih besedilih najdemo tudi arheološka najdišča (Ajdovski grad), gradove (Ajdovski 
gradec, Gradec, pašin grad v Bosni, Turjak), cerkve (Celje, Lesce, Trnovo) ter znamenja 
(božja pot Marije, krvavi punt, na goslih poči struna, napis Marija ave) oz. kulturne 
spomenike v medkulturni zgodovini Slovencev, predvsem srednjega in novega veka. Prešeren 
je v Krstu pri Savici poudaril tudi medkulturne značilnosti alpskega sveta (jezero, hribi, reka), 
katerega nadmorska višina je posredno često paralelizem za kak velik dogodek. Pri omembah 
različnih književnih prostorov Prešeren kaže na poznavanje kulture, zemljepisa in zgodovine. 
Poleg specifičnih prostorov in toponimov navaja tudi splošne pojme (npr. brezno, grob; jama, 
rovte), verske objekte (npr. cerkev, klošter, oltar, tempelj), prometne zveze in prevozna 
sredstva (cesta, čoln, čolnič, brod, morje, most, reka), pokrajine (dežela, divnjak, dolina), 
domače kraje (domačija, dom, postelja, gozd, hlev, lipa zelena, košati hrast, stena), javne 
dogajalne prostore (gledališče, mesto, vas, trg, svet idr.) ter izrazito medkulturne prostore 
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(npr. puščava, sever). V Prešernovih besedilih so pogosteje predstavljene kulturne značilnosti 
alpskega sveta (gore, naselja, reke, vzpetine, slap Savica, vode, pokrajina, relief, vodovje, 
prehodi čez reke, ob jezeru, ob sotočjih npr. Donave in Save, kmetijstvo, gozdarstvo) in manj 
sredozemskega (morje, naseljenost) ter panonskega ali dinarskega sveta. Nedvomno je pesnik 
Slovenijo in Slovence razvojno prikazal skozi prostor in čas: od naselitve Slovanov, 
Karantanije, sprejetja krščanstva do vključitve v sosednje države, razdelitve na dežele, turških 
vpadov, obrambe pred Turki itd. Ob Prešernovih besedilih in njegovih omembah književnih 
oz. zgodovinskih in zemljepisnih prostorov zato lahko učenec primerjaje osveži svoje znanje 
zgodovine in geografije Slovenije oz. Evrope.  
 
 
4  KNJIŽEVNO DOGAJANJE  
 
     Književno dogajanje v Prešernovih besedilih odraža družbene standarde, življenjske 
pogoje, način življenja, navade, družbene in družinske odnose (npr. življenjske iniciacije oz. 
obrede, kot so rojstvo, snubljenje, poroka, umiranje, smrt). Prešeren pogosto omenja 
iniciacijsko oz. obredno sprejemanje življenja, rojstvo (krst), poroko (snubljenje), pa tudi smrt 
(poslavljanje, slovo, spanje, žalovanje) in umiranje (smrt je z uro stala, koso v rokah držala; 
rakom žvižgat). Pomenljivi so tudi manjši obredi ali rituali, ki odražajo kulturo vsakdanjika 
oz. dela in prostega časa (npr. piti kavo, semenj, vabiti na kosilo, veseliti se oz. praznovati, 
zdravljica). Kulturo in oblike združevanja ljudi pesnik predstavi ob medkulturnih dogodkih 
(npr. petje, pitje, plesanje). Niso mu tuji niti družbena kritika (npr. norčevati se oz. kazati osle, 
prevarati oz. iti na limanice, odločati oz. nositi hlače, opravljati) niti poganski obredi (npr. 
žetev ajde in pšenice, kopi snopovja) ali dojemanje letnih časov. Pomenljivo je omenjanje 
motiva (mednarodne) trgovine v Glosi (Lani je slepar starino / prodajal, nosil škatle, / meril 
platno, trak na vatle, / letos kupi si grajšino). Ne samo v tem primeru, ampak tudi drugje 
Prešeren namreč spremlja tudi gospodarski razvoj na Slovenskem in smeri razvoja v Evropi: 
od založništva (berilo, branje, knjiga, novice, pesmi, pevec, pisarija, pravljičarji, rokodelsko-
kmetijske novice), manufakture (čevljar, klasik, kmet, mornar, pisar), prometa (barka, cesta, 
čolni, ladja, morja, široka cesta, Od železne ceste) do primerjanja življenja na kmetih 
(domačija, hlev, kmetavz, njiva, rovte, planjava, vas) in v mestu (gledališče, hiša, hišna, 
mestno, pri kofeti, šampanjec, trg) ali navajanja največjih iznajdb in tehničnih pridobitev 
industrijske revolucije 18. in 19. stoletja (Od železne ceste). 
 
 
5  MOTIVI  
 
     Tudi dogajalni motivi so velikokrat medkulturni (npr. medkulturna poroka Lejle, 
zunajzakonski otroci v Nezakonski materi, tradicionalno favoriziranje prvorojenca v verzu 
bog ji sine daj junake, materinstvo ženske v verzu brez otrok moj zakon bodi). Zanimivo je, 
da so Prešernove književne junakinje bolj medkulturno raznolike kot moške književne osebe, 
saj so različnih ver in zaradi ljubezni oz. zaradi moškega tudi spremenijo navade, šege ali 
vero. Izhajajo pa iz judovstva (Judovsko dekle), krščanstva (Lenora, Lepa Vida, Majerca, 
Turjaška Rozamunda, Urška), islama (Lejla) ali poganstva (Bogomila). Medtem ko moške 
književne osebe po navadi izgubijo vero – tako dobesedno kot metaforično (zgubljena vera) – 
so ženske književne osebe v Prešernovih besedilih bolj motivirane za napredek in so socialne 
upornice: Lenora se npr. upre celo bogu zaradi Vilhelma (prah se z bogom kregati ne sme); 
Judovsko dekle sicer ne zamenja vere, ampak tudi ljubezni ne; Lejla iz islama preide v 
krščansko vero (pater jo nauči vseh resnic vere prave, potem pa jo krsti in poroči); poganska 
Bogomila zamenja vero oz. postane kristjanka z namenom, da reši Črtomirja in ga nato 
motivira za konvertitstvo. Tipično za romantiko in Prešerna je viharna čustvenost, s katero 
pokaže avtor dinamična čustva pri moških in dinamična dejanja pri ženskih književnih 
osebah. 
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     Med ostalimi manj pogostimi, vendar vse prej kot zanemarljivimi medkulturnimi prvinami 
so omembe vredni tudi književni rekviziti. Tudi ti so pri Prešernu medkulturni, kot npr. 
inštrumenti (bas, cimbale, gosli, strune, tamburini, trobente) ali pa čutara, dragulji, ki so prišli 
z Orienta, diamanti, kristal, srebro, zlato. Zelo pomembne so t. i. medkulturne pesniške oblike 
(balade, ep, gazela, glosa, magistrale, oda, romance, sonet, sonetni venec) pa tudi latinski 
izrazi (memento mori). Zanimive so tudi druge medkulturne prvine v Prešernovih besedilih, 
tako denimo prvine denarne kulture (npr. denar, diamanti, plačilo, prstan, srebro, srebrnina, 
zlati, zlato, izrazi vrste denarja kot peska). Prešernovo omenjanje zemljepisa, vremenoslovja 
in kulturno-geografskih elementov je zelo raznoliko (drevesa kot hrast, lipa ali trta izražajo 
npr. slovensko kulturo). Znotraj domestikalne kulture pa pesnik omenja: hišo, kočo, pohištvo, 
posodo, duri, prag, okno, steno, strop, vrata, zid, zidovje, mizo, posteljo, posteljico, uro, 
kozarec, kupo, dom. Pri omembah t. i. gastronomske ponudbe je skromen, posebej pri kulturi 
prehranjevanja, torej hrane in pijače, saj navaja npr. le: jed (pogreta), jedila, kruh (kos), hleb 
(pol hleba), jesti, piti, vince in vino, ki je v njegovih besedilih sicer dokaj pogost motiv. Pri 
zemljepisu in vremenoslovju omenja naravo, naravne značilnosti, padavine, danico, luno, 
nebo, oblak, satelit, sonce, zarjo, zoro, zvezde, žarke, grmenje, grom, povodenj, roso, sneg, 
strelo, točo, veter, vihar ipd. Pri omembi oblačil, obuval, pokrival (npr. čevelj, talar, štola), 
orodja (npr. kladivo, lopata), orožja (meč, puščica, sekira, strela, strelec), pozdravov (adijo, 
zbogom), cvetlic (marjetice, vijolice, zvončki) je prav tako skromen. Pomemben medkulturni 
in pesniški simbol pa je pri Prešernu svetloba: danica svetla, luč, lučica, luna, sonce, sveča, 
svečava, svetla zarja, svit, zvezde itd. Avtor je v svojih besedilih upošteval tudi družbene 
standarde, način življenja in navade takratnega časa. Takšne prvine izstopajo npr. pri opisih 
telesa in njegovih delov (čelo, dih, glas, glava, koža, kri, lasje, lica, noga, obraz, oči, oko, 
roke, palec, perutnice, pete, podplat, postava, pot, prsa, obličje, rit, solze, sraga, srce, stopinja, 
truplo, um, usta), pri omembah žitaric (ajda, pšenica, žito), kjer so npr. tipično slovansko oz. 
pogansko medkulturno konotirane kope ali žetev, in pri omembah živali (čebele, pes Sultan, 
konj, petelin, vranec, ribe, lev, tiger, ptiči, kalin, kos, slavec, strnad, ščinkavec, vrane, polž), 
kjer je Prešeren prav tako multikulturen. 
     Na osnovi deskriptivne in analitično-interpretativne raziskovalne metode, obdelave 
podatkov po postopku kvalitativne analize in metode besedilne analize lahko torej ugotovimo, 
da se Prešeren ni zavzemal za sožitje med narodi le formalno deklarativno, ampak tudi 
vsebinsko (ne vrag, sosed bo mejak). Omeniti je treba dejstvo, da so Prešernove ženske 
književne osebe bolj medkulturno usmerjene od moških in večje nosilke napredka, saj npr. 
spremenijo vero (Bogomila, Lejla) ali kažejo, kakor hčerka v romanci Hčere svet, izrazitejše 
individualistične poteze. Ostale glavne književne junakinje (Lepa Vida, Lenora, Turjaška 
Rozamunda, Urška) pospešijo in/ali motivirajo dogajanje, ne oziraje se na družbene 
konvencije, vendar so zaradi tega kaznovane. Poleg zemljepisnih in zgodovinskih 
medkulturnih prvin se pri Prešernu zrcalijo tudi družbene prvine (družbeni standardi, 
življenjski pogoji, način življenja, navade, bivanje, hrana, oblačenje, družinski odnosi) in 
kulturne prvine (predvsem različne verske prvine, vzgoja). Zato na osnovi Prešernovih besedil 
učenci lahko spoznavajo medkulturni evropski srednji vek, družbene in kulturne spremembe 
od 10. do 15. stoletja ter novi vek od 16. stoletja dalje. V Prešernovih besedilih nastopajo 
osebe predvsem iz višjih in visokih socialnih slojev (duhovniki, odvetniki, pesniki; pogoste so 
podobe iz življenja gradu in medkulturne družbe vitezov, plemičev, gospode). Stvari se 
večinoma dogajajo v javnih prostorih, saj je bila v srednjem veku tudi kultura bivanja bolj 
javna (potekajo npr. v mestih, vaseh, na trgih, gradovih ter v samostanih kot žariščih 
kulturnega življenja), v novem veku pa spremlja Prešeren zlasti razvoj mest ter življenje 
meščanov na Slovenskem (v trgih, salonih oz. notranjih hišnih prostorih). Prostor zasebnosti 
se v tem času poveča, zato se dogajanje premakne v privatne družinske (dom, hiša) ter 
nekoliko intimnejše družbene prostore (gledališče, gostilna, salon, ki ga sicer Prešeren ne 
omenja, vendar navaja dogodek »pri kofeti«).  
     S Prešernovimi kanonskimi besedili, ki so postala del mladinske književnosti in Učnega 
načrta za slovenščino (1998, 2007), je na osnovi literarne recepcije možno spodbujati 
medkulturni dialog kot literarnosocializacijski proces. Prešernova besedila so namreč 
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nastajala v polpreteklosti oz. v prvi polovici 19. stoletja, opisujejo zelo oddaljen zgodovinski 
kontekst (8. stoletje, poganstvo in pokristjanjevanje, 14.–16. stoletje, turške vpade, 19. 
stoletje, ilirizem ipd.), vse to pa se pri bralcih dogaja v sodobnem medkulturnem kontekstu, v 
Sloveniji kot članici Evropske unije na začetku 21. stoletja. Prešernova besedila so kanonska 
besedila tudi v učnem načrtu, obenem pa so številna izmed njih izšla tudi v slikaniški knjižni 
obliki z ilustracijami. Vse to dokazuje, da Prešeren sicer ni mladinski pesnik, da pa je branje 
njegovih besedil postalo t. i. mladinsko branje. 
 
 
6  ZAKLJUČEK 

 
     Prešernova književna besedila so tipične romantične pesnitve, ki so bile v času nastanka in 
objave namenjene odraslemu naslovniku. Površinsko gledano odražajo slovensko kulturo v 
času romantike oz. v prvi polovici 19. stoletja. Besedilna analiza pokaže, da so Prešernove 
pesmi medkulturna besedila, ki so v času recepcije postala del kanona mladinske književnosti. 
Odražajo predvsem slovensko, vendar ne zgolj slovensko kulturo. Pesnikova dela, predvsem 
tista priporočena v Učnem načrtu (1998, 2007; Apel in čevljar, Gazele (6), Glosa, Povodni 
mož, Turjaška Rozamunda, Uvod h Krstu pri Savici in Zdravljica), so namreč medkulturna in 
medbesedilna, seznanjajo o družbenih in kulturnih vrednotah časa, o katerem govorijo in v 
katerem so nastale, ter prinašajo nova medkulturna sporočila v času, ko jih mladi naslovnik 
sprejema. 
     Za razumevanje medkulturnih prvin je treba razviti ustrezno stopnjo medkulturne zavesti 
(Meta Grosman 2004: 19). Okoliščine medkulturnega sporazumevanja vključujejo vsaj dve 
kulturi in vsaj dva jezikovna koda, zato je potrebno poznavanje vsaj dveh kultur v stiku, 
lastne in tuje. Lastni vedenjski vzorci, pridobljeni v času primarne in sekundarne socializacije, 
se nam zdijo najbolj naravni ali običajni, ker jih sprejemamo brez pomisleka oz. brez kulturne 
pogojenosti, še manj pa se zavedamo, da imajo tudi pripadniki drugih kultur pri 
sporazumevanju podoben odnos do svoje kulture. Pri spoznavanju tuje kulture je treba zato 
vzpostaviti t. i. primerjalno razmerje, ki temelji na poznavanju lastne kulture in jezika v 
razmerju do tuje. Tudi Prešernova besedila, ki so nastala v prvi polovici 19. stoletja, so za 
učence v devetletni osnovni šoli na začetku 21. stoletja medkulturna, ker govorijo o kulturi na 
Slovenskem v oddaljenem zgodovinskem kontekstu, o slovenskih deželah iz prve polovice 
19. stoletja (Kranjska, Štajerska ...), ko so le-te bile del Habsburške monarhije, avstrijskega 
cesarstva in Avstro-Ogrske monarhije (v letih 1526–1804, 1804–1867, 1867–1918).  
     Prešeren predstavlja medkulturni izziv za sodobne mlade bralce, saj je opisal medkulturni 
čas (pokristjanjevanje, turške vpade, ilirizem, železno cesto idr.), vnesel številne motivno-
tematske medkulturne prvine (povodni mož, indoevropski motiv dogovorjenih porok v Lepi 
Vidi), pesnikoval v medkulturnih pesniških oblikah (gazela, glosa, sonet, sonetni venec, 
zdravljica), zajel motiv nezakonskih mater (Nezakonska mati), zgodnjega osamosvajanja 
žensk (Hčere svet) in tradicionalni motiv kaznovanja prevzetnih deklet (Povodni mož).  
     Branje sodobnih učencev v devetletni osnovni šoli je na začetku 21. stoletja tudi 
medkulturno branje. Slovenija je od Prešernovega časa (1800–1849) do danes zamenjala kar 
nekaj družbenih sistemov, saj  je bila del Avstro-Ogrske (do 1918), Kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev (1918–1929), Kraljevine Jugoslavije (1929–1945) in Socialistične federativne 
republike Jugoslavije (1945–1991), dokler ni postala leta 1991 samostojna in leta 2004 
članica Evropske unije. Dejstvo, da berejo danes učenci posodobljenega Prešerna z zavestjo 
teh sprememb in ne v njegovi slovenščini, ampak v kritičnem/diplomatskem prepisu ali celo v 
prevodu (npr. ob poslovenitvah njegovih nemških pesmi), predstavlja že v osnovi medkulturni 
položaj. 
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