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POVZETEK 

Diplomsko delo z naslovom Zgodbe iz Narnije C. S. Lewisa in domišljija se v prvem delu 

osredotoča na fantastično pripoved, njen razvoj na Slovenskem ter opredelitev pojma, ki se je 

s časom spreminjal. Poseben poudarek je namenjen tudi fantazijski pripovedi, v katero J. J. 

Kenda uvršča tudi delo C. S. Lewisa Zgodbe iz Narnije. V drugem delu je v ospredju 

omenjeno delo ter okoliščine njihovega nastanka, ki so imele pomembno vlogo pri nastanku 

zgodb. Pomemben del diplomskega dela je domišljija ter njeno teoretično ozadje z vidika 

pisatelja C. S. Lewisa, ki je dajal velik poudarek razvoju domišljije tako pri otrocih kot tudi 

pri odraslih. Empirični del je namenjen raziskovanju spodbujanja domišljije otrok s pomočjo 

zgodbe Potovanje Jutranje zarje.  

 

Ključne besede: fantastična pripoved, fantazijska književnost, domišljija, C. S. Lewis, 

Zgodbe iz Narnije.  

 

ABSTRACT 

The thesis entitled C. S. Lewis: The Chronicles of Narnia and imagination primarily focuses  

on the term fantastic novel, its development in Slovene literature and the definition of the 

term itself which changed during time. Since J. J. Kenda places The Chronicles of Narnia 

among fantasy literature a special emphasis is also given to the latter term. The second part of 

the thesis deals with the stories of The Chronicles of Narnia and the circumstances of their 

origin. An important part of the thesis is imagination and its theoretical background from C. 

S. Lewis's point of view. Namely the author encourged the development of imagination not 

only in children but also in adults. The empirical part of the thesis is based on a research of 

how to enhance children's imagination with the help of the story The Voyage of the Dawn 

Treader.   

 

Key words: fantastic novel, fantasy literature, imagination, C. S. Lewis, Chronicles of Narnia 
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1. UVOD 

 

Zgodbe iz Narnije so delo irskega pisatelja Cliva Staplesa Lewisa, ki je zbirko sedmih knjig 

objavil med leti 1950 in 1956. Do danes so bile Zgodbe prevedene že v 47 jezikov, doživele 

pa so že več radijskih, televizijskih, gledaliških ter filmskih upodobitev. V Sloveniji poznamo 

Zgodbe iz Narnije že iz risanke, ki so jo predvajali na slovenskih televizijskih zaslonih v 80. 

in 90. letih prejšnjega stoletja. Iz svojega otroštva se bežno spominjam deklice in omare, skozi 

katero je vstopila v skrivnostno deželo Narnijo. Z Narnijo pa sem bila nato povezana skozi 

celotno otroštvo, saj je pokojni oče izbrskal angleško zbirko Zgodb iz Narnije ter jo pričel iz 

lastnega užitka prevajati v slovenski jezik. Prevodi so tako nastajali počasi, a skrbno. Končno 

so njegove prevode petih knjig izdali pri Mohorjevi družbi leta 1997. Od takrat naprej smo 

skupaj z brati in sestrami Zgodbe tudi mi radi prebirali. 

Pojem fantastična pripoved kot literarni žanr je v slovenskem prostoru prvič omenjen leta 

1065. Od takrat naprej se je njena razčlenitev z leti spreminjala, a še do danes si strokovnjaki 

niso enotni glede poimenovanja tega žanra. J. J. Kenda pa delo Zgodbe iz Narnije uvršča med 

klasično fantazijsko literaturo, čeprav v določenih pogledih meji že na sodobno fantazijo. Pri 

tem izhaja iz teoretskega ozadja pisatelja J. R. R. Tolkiena, ki je imel velik vpliv na razvoj 

fantazijske literature v angleškem govornem prostoru, prav tako pa je na ta razvoj močno 

vplival njegov dolgoletni prijatelj C. S. Lewis, avtor dela Zgodbe iz Narnije. 

Avtor C. S. Lewis je zelo poudarjal pomen razvoja domišljije. S tem namenom je tudi začel 

pisati fantazijske zgodbe, saj je pri svojih študentih opazil, kako revna je njihova domišljija. V 

otroštvu je imel priložnost, da je prebral veliko knjig, saj so imeli doma knjižnico, ki je 

ponujala knjige vseh žanrov. Tako je posegel tudi po fantazijskih. Domišljija je že takrat 

močno vplivala nanj. Skupaj z bratom Warrenom sta ustvarila namišljen svet, imenovan 

Boxen, ki je vseboval vse podrobnosti od politične ureditve, ekonomije ... pa tudi ilustracije. 

Zaradi izkušenj iz lastnega otroštva ga je morda še toliko bolj presenetilo dejstvo, da njegovi 

študenti prebirajo samo strokovno literaturo in ne znajo pustiti domišljiji proste poti. To 

prispodobo zaznamo tudi v eni izmed knjig z naslovom Potovanje Jutranje zarje, kjer nastopa 

deček Evstahij, ki so ga zanimale samo znanstvene knjige. V Zgodbah iz Narnije tako 

najdemo kar nekaj dogodkov, ki bi jih lahko primerjali z dogodki iz pisateljevega življenja. 

Pomembno vlogo igra tudi pisateljeva spreobrnitev v krščansko vero, saj v Zgodbah 

zasledimo precej dogodkov in oseb, ki so zelo podobni posameznim odlomkom iz Svetega 
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pisma. Čeprav Lewis trdi, da delo ni alegorija in da krščanskih tem ni namenoma vpletel v 

zgodbe, ampak so se vanjo prikradle kar same od sebe, imajo na bralca močan vpliv.  

Zgodbe iz Narnije so v zadnjem desetletju postajale vedno bolj priljubljene tudi v slovenskem 

prostoru zaradi filmskih uprizoritev. Avtor za časa svojega življenja ni želel, da bi Narnijo 

filmsko uprizorili, saj je menil, da mediji ne bi mogli pravilno uprizoriti živali, ki nastopajo v 

zgodbi. Ker je medtem tehnologija zelo napredovala, so se s pomočjo Lewisovega krušnega 

sina le odločili, da Narnijo približajo tisočem gledalcem. V empiričnem delu diplomskega 

dela bom tako poskušala ugotoviti, ali so otroci razvijali svojo domišljijo preko filmske 

zgodbe Potovanje Jutranje zarje.  
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2. FANTASTIČNA PRIPOVED 

 

2.1. OPREDELITEV FANTASTIČNE PRIPOVEDI 

 

Fantastična pripoved sodi v književno zvrst mladinske proze, ki jo obravnava mladinska 

književnost. Marjana Kobe je fantastično pripoved poimenovala posebna zvrst mladinske 

proze, ki se je pričela uveljavljati po drugi svetovni vojni in je imela specifične fantastične 

prvine. Razvoj omenjene pripovedi avtorica podrobneje preuči v svojih člankih, v katerih 

razpravlja o začetkih fantastične pripovedi v Evropi ter o fantastični pripovedi v slovenski 

mladinski književnosti. Fantastična pripoved se je skozi čas preoblikovala, z njo se ukvarja 

kar nekaj raziskovalcev, ki pa v poimenovanju niso čisto enotni. Podrobneje bom predstavila 

začetke fantastične pripovedi v Evropi in pri nas, kot jih opisuje Marjana Kobe, ter podala 

nekaj žanrskih razčlenitev, ki so jih raziskovalci objavili v zadnjih desetletjih.  

 

2.2.  ZAČETKI FANTASTIČNE PRIPOVEDI 

 

Marjana Kobe v svojih razpravah opisuje fantastično pripoved, njene začetke v zahodni 

Evropi ter v slovenskem prostoru. Prva, ki je opazila razlike med ljudsko pravljico in klasično 

umetno pravljico, je bila nemška raziskovalka Anna Krüger. Novi žanr je leta 1952 

poimenovala ’fantastična pustolovska zgodba’, kjer navaja kot temeljno značilnost dva 

svetova, v katerih se dogaja zgodba: realni in irealni svet, ki sta na enakovredni ravni 

dogajanja v zgodbi. (Prim. Kobe, 1982.) 

Vsi teoretiki so se poskušali dokopati do izvirov fantastične pripovedi. Tako opozarjajo na 

sorodne fantastične prvine v knjigi Guliverjeva potovanja (Jonathan Swift) kot tudi v 

nekaterih drugih pravljicah. Raziskovalci pa so si enotni v spoznanju, da je prava domovina 

fantastične pripovedi Anglija, ki jo povezujejo z delom Alica v čudežni deželi (Lewis Carroll). 

Čeprav prvi val fantastične pripovedi prihaja iz Anglije, M. Kobe opisuje, da se je pravi 

razcvet fantastične pripovedi začel šele z osvajalnim pohodom Pike Nogavičke (Astrid 

Lindgren), ki je očarala bralce v mednarodnem prostoru. (Prav tam.) 
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M. Kobe v razpravi omenja, da so bili proučevalci enotni v prepričanju, da je pogoj za začetek 

tega žanra nov odnos do otroka oz. otroštva sploh. Tako je poglavitna pisateljska optika v 

fantastični pripovedi princip otroškega zornega kota. Otroku pomeni vživljanje v resničnost 

irealnosti nekaj čisto samoumevnega, medtem ko odraslim vstop v ta svet ni več tako 

samoumeven. Temeljna značilnost fantastične pripovedi je vdor fantastike v svet realnosti. Ta 

vdor posledično vzpostavi v zgodbi dve ravni dogajanja, realni in irealni svet, ki zadeneta 

drug ob drugega, junak zgodbe pa se posledično seli iz ene zgodbe v drugo. Svetova se 

soočita tako, da se irealni svet nenadoma pojavi v realni vsakdanjosti in se z njo prepleta, ali 

pa tako, da v zgodbi oba svetova obstajata samostojno drug ob drugem. Obe ravni pa 

pomenita dve enakovredni resničnosti, združeni v celoto. Zraven dveh enakovrednih ravni 

dogajanja M. Kobe omenja tudi druge specifične značilnosti tega žanra; čas in kraj dogajanja, 

osebe ter obliko. Čas in kraj dogajanja sta v fantastični pripovedi povsem razvidna in 

natančno opisana. Osebe so iz resničnega sveta, največkrat otroci. Oblika fantastične 

pripovedi predstavlja obsežnejše besedilo, ki je ponavadi razdeljeno v krajša poglavja. (Prav 

tam.) 

Prepoznavanje strukturnih značilnosti v fantastični pripovedi je med preučevalci tega žanra 

enotno, vendar so različna izhodišča posameznih strokovnjakov. Krügerjeva kot tudi 

Binderjeva opisujeta svoje različice fantastične pripovedi, najbolj pa med temi teorijami 

izstopa švedski znanstvenik Göte Klingberg. Motivi, ki jih je v svoji novejši preučevalni fazi 

prepoznal kot karakteristične za fantastično pripoved, od začetka niso bili enaki, vendar je s 

proučevanjem pogled nanje variiral in izčiščeval. Izpostavil je osem tipičnih motivov, ki se 

pojavljajo v ’pravih’ fantastičnih pripovedih: 

1. oživljene igrače nastopajo v vsakdanjem svetu, 

2. tuji, nenavadni otroci, to je otroci iz nekega tujega sveta, nastopajo v vsakdanjem 

svetu, 

3. tuje družbe obstajajo v vsakdanjem svetu in poleg njega, 

4. nadnaravna dobronamerna živalska bitja nastopajo v vsakdanjem svetu, 

5. liki iz tujih, oddaljenih svetov (resničnih ali magično-mitičnih) nastopajo v 

vsakodnevni sedanjosti, 

6. osebe iz vsakdanjega sveta so prestavljene v magično-mitični svet, 

7. osebe iz vsakdanjega sveta so prestavljene v nek drug realističen svet, ki pa je 

krajevno in časovno oddaljen, 
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8. izbojevan je boj med Dobrim in Zlim (v mitičnem svetu ali z mitičnimi liki, ki 

nastopajo v vsakdanjem svetu). 

Zaradi strogosti in radikalnosti Klingbergovih tez v novejši strokovni literaturi zasledimo tudi 

nekatere kritične pomisleke. Tako Helmut Müller predlaga širše poglede na ta žanr, ki jih 

opredeli v tri različice: 

1. realni in fantastični svet obstajata v zgodbi drug ob drugem, 

2. zgodba se v celoti dogaja v realnem svetu, 

3. zgodba se v celoti dogaja v fantastičnem svetu.  

Te različice Müller citira v publikaciji Leksikon otroške in mladinske književnosti. Ta leksikon 

velja za prvi specialni priročnik za preučevanje mladinske književnosti v Evropi. Tudi 

fantastična pripoved se je preko tega dokončno uveljavila kot posebna literarna zvrst s tem, ko 

je v leksikonu dobila samostojno geslo. (Prav tam.) 

 

2.3.  FANTASTIČNA PRIPOVED NA SLOVENSKEM 

 

Prva, ki je na Slovenskem izčrpneje spregovorila o literarnem žanru ’fantastična pripoved’, je 

bila Metka Simončič. Leta 1965 je v razpravi Fantastična pripoved na Slovenskem in v 

zahodni Evropi teoretično opredelila tipične oblikovne, kompozicijske in motivne značilnosti 

fantastične pripovedi in predstavila nekaj najizrazitejših del oz. avtorjev zahodnoevropskih 

mladinskih književnosti. Avtorica je izpostavila dva sijajna primera tega žanra, to sta 

Potovanje v tisočera mesta (Vitomil Zupan) ter Drejček in trije marsovčki (Vid Pečjak). 

(Prim. Kobe, 1983a.) M. Kobe pa v svoji študiji leta 1984 opozarja, da je v času študije, ki jo 

je opravila M. Simončič v letih 1945–1965, nastalo več izrazitih primerov fantastične 

pripovedi, kot pa jih je Simončičeva odkrila. Kasneje se je Simončičeva odločila, da v 

literarno kategorijo fantastične pripovedi zraven del Potovanje v tisočera mesta in Drejček in 

trije Marsovčki uvrsti tudi tekste E. Peroci, L. Kovačiča in deloma B. Jurce kot ’nam svojsko’ 

različico fantastične pripovedi. (Prim. Kobe, 1984.) 

Vera Bokal pa izhajajoč iz najširših teoretskih pogledov G. Klingberga pri opredelitvi 

fantastične pripovedi kot posebne literarne zvrsti v okviru iracionalne mladinske proze loči 

dve zvrsti, tj. novo ali ’umetno pravljico’, ki se dogaja v enem svetu (primer: Beno Zupančič 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Monika Gojkošek, diplomsko delo 

 

6 

 

Deček Jarbol), in fantastično pripoved, ki opisuje dva svetova, realističnega in fantastičnega, 

ki skupaj tvorita enoto. Krajše različice fantastične pripovedi, kot so dela Ele Peroci in Branke 

Jurce pa je uvrstila v sektor realistične mladinske književnosti, saj pravi, da so v teh delih 

elementi, ki se na prvi pogled zdijo fantastični, največkrat samo konkretizacija vzgibov v 

otroškem literarnem liku. (Prim. Kobe, 1985.) 

Druga pomembnejša študija na Slovenskem je študija Marije Bokal z naslovom Fantastična 

pripoved (1980). Gre za prevod skrajšanega poglavja iz doktorske disertacije Slowenische 

Kinder- und Jugendliteratur von 1945 bis 1968, ki jo je avtorica ubranila na Filozofski 

fakulteti na Dunaju leta 1967. Tudi M. Bokal označi kot prave fantastične pripovedi enaki deli 

kot M. Simončič (Potovanje v tisočera mesta ter Drejček in trije marsovčki), čeprav omenja 

tudi deli Udarna brigada (Anton Ingolič) ter Škorjanček Matevžek (Saša Vuga). (Prim. Kobe, 

1983a.) 

M. Kobe v obdobju od leta 1968 do leta 1982 po Klingbergovi in Müllerjevi opredelitvi 

fantastične pripovedi uvrsti med slednje naslednja dela: Vitomal Zupan Trije konji (1970), 

Kristina Brenkova Deklica Delfina in lisica Zvitorepka (1972), Kristina Brenkova Srebrna 

račka, zlata račka (1975), Ivo Zorman Storžkovo popoldne (1973), Vida Brest Veliki čarovnik 

Ujtata (1974), Svetlana Makarovič Kosovirja na leteči žlici (1974) in Kam pa kam, kosovirja? 

(1975), Jože Snoj Avtomoto mravlje (1975). Prva tri omenjena dela ter Avtomoto mravlje 

ustrezajo Klingbergovi opredelitvi in jih M. Kobe uvršča med fantastične pripovedi z 

značilnimi motivi, medtem ko se ji druga dela zdijo vprašljiva glede pojmovanja fantastike v 

mladinski književnosti. Opozarja na izrazit kontrast v pisateljskih izhodiščih in ustvarjalnem 

postopku Kristine Brenkove na eni strani ter Zupana in Snoja na drugi in izpostavi 

problematiko mejnega področja med ’pravimi ’ fantastičnimi pripovedmi ter žanrom, ki so 

sorodni mladinski književnosti. (Prav tam.) 

 

2.4. OPREDELITEV FANTASTIČNE PRIPOVEDI V SLOVENSKI 

MLADINSKI PROZI 

 

V slovenskem prostoru se v zadnjih desetletjih opredelitev fantastične pripovedi spreminja. 

Avtorica zgornjih raziskav Marjana Kobe v sklopu člankov Sodobna pravljica (1999–2000) 

poda naslednjo opredelitev fantastične pripovedi: predlaga krovno poimenovanje sodobne 
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pravljice in jo deli na daljšo različico, fantastično pripoved, ki obsega 200 strani ali več in 

krajšo različico, kratko sodobno pravljico, ki v povprečju obsega 1,5 do 10 strani. Poudariti 

želi izraz ’sodobna’ pravljica, saj je dogajanje v zgledih tega literarnega vzorca vpeto v 

sodobni prostor in čas. 

 

Dragica Haramija (2006) v članku Sodobna slovenska mladinska proza predstavi mladinsko 

prozo slovenskih avtorjev po letu 1990 ter opredelitev knjižnih vrst po žanrih. Mladinsko 

prozo tako razdeli na kratko in dolgo prozno vrsto. Med kratko prozno vrsto uvrsti pravljice, 

povedke, basni, bajke, kratke realistične zgodbe ter kratke fantastične pripovedi. Med dolgo 

prozno vrsto pa fantastično pripoved, realistično pripoved ter realistični in fantastični 

mladinski roman. V knjigi Nagrajene pisave iz leta 2012 pa avtorica poda bolj razčlenjeno in 

natančnejšo opredelitev po žanrih. Zelo jasno utrdi posamezne termine, ki se v literarni vedi 

ne pojavljajo pravilno. Mladinsko pripovedništvo razdeli na kratko, srednje dolgo in dolgo 

prozo. Opozarja, da ima »razločevanje med realistično in fantastično mladinsko prozo med 

teoretiki mladinske književnosti precej privržencev in tudi nasprotnikov.« (Haramija, 2012: 

9.) Med kratkoprozne književne vrste uvršča kratko realistično zgodbo in črtico, pravljico 

(folklorna pravljica, klasična avtorska pravljica ter sodobna avtorska pravljica), kratko 

fantastično zgodbo (besedilo združuje lastnosti pravljice ter fantastične pripovedi – 

dvodimenzionalnost), kratko znanstvenofantastično zgodbo, mit ali bajko in legendo, 

pripovedko ter basen. Srednje dolga mladinska proza se deli na dve skupini, in sicer na 

realistično pripoved (povest) ter fantastično pripoved. V dolgo mladinsko prozo pa spadajo 

realistični romani, fantastični roman, znanstvenofantastični roman, klasična fantazija ter 

sodobna fantazija. Delitev na realistično in fantastično prozo se zdi smiselna zaradi stališča 

fenomenologije literarnega dela, ki se ukvarja z etiko. 

Za delo, ki ga obravnavam, je najbolj pomembna sodobna fantazija, ki jo Haramijeva uvršča v 

dolgo mladinsko prozo, podrobneje pa jo opisuje J. J. Kenda (2009) v monografiji Fantazijska 

književnost. Sodobna fantazija, kot jo poimenuje Haramijeva, zahteva določene pogoje glede 

obsega, ki je tako obširen, da v slovenskem prostoru nobeno mladinsko delo tega kriterija ne 

izpolnjuje. 
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Gregor Artnik (2012a) razdeli sodobno slovensko mladinsko fantastično prozo na daljša in 

krajša besedila. Med daljše fantastične prozne zvrsti uvršča (klasično) fantastično pripoved, 

znanstvenofantastično pripoved ter fantazijsko pripoved. Ugotavlja tudi, da pojem daljše 

mladinske fantastične pripovedi zajema »elemente grozljive/srhljive, utopijske, distopijske, 

nonsensne pripovedi, ki so plod pestrega razvojnega toka različnih družbenopolitičnih obdobij 

slovenske zgodovine.« (Artnik, 2012: 74b.) Tudi Artnik pri opredelitvi fantazijske pripovedi 

izhaja iz izhodišča J. J. Kende, ki jo bom v naslednjem poglavju podrobneje opisala.  

 

3. FANTAZIJSKA KNJIŽEVNOST 

 

3.1.  POJEM FANTAZIJA 

 

J. J. Kenda trdi, da beseda fantazija »izhaja iz starogrškega izraza phantasia, ki označuje moč, 

s katero je objekt predstavljen zavesti, pri čemer lahko takšna predstava izhaja iz sedanjosti ali 

spomina, je resnična ali iluzorna. Sodobni jeziki se za razliko od tako širokega pojmovanja 

vsaj v enem od pomenov pojma osredotočajo na nestvarno: SSKJ na primer besedo fantazija 

razlaga tudi kot ’predstava, ki ni osnovana na resničnosti’ (211).« (Kenda, 2009: 9.) Izraz 

fantazija se je v drugi polovici dvajsetega stoletja začel uporabljati kot literarni pojem. 

Najprej se je termin pojavil v angleškem govornem prostoru, ki se v angleški različici imenuje 

fantasy, na njegovo izoblikovanje pa je imel močan vpliv J. R. R. Tolkien, ki je »eden izmed 

najpomembnejših avtorjev fantazijske literature in obenem oxfordski lingvist.« (Prav tam: 

10.) Kot najzgodnejši primer uporabe izraza fantazija navaja monografijo Odločeni brati 

avtorice Margery Fisher, ki je prvič izšla leta 1961. Avtorica v delu »navaja okoli tisoč 

mladinskih del, ki jih priporoča v branje, takšen korpus pa črpa predvsem iz takratne sodobne 

(1930–60) produkcije angleško govorečih dežel. Priporočano branje pri tem razporeja v 

petnajst skupin, ki so večinoma opredeljene vsaj nekoliko nejasno, tako tudi osma, ki jo 

poimenuje Fantasy.« (Prav tam: 10–11.) 

Izraz fantazija kot poimenovanje za skupino literarnih del se je pozneje močno uveljavil, 

predstavniki različnih strok pa so nadaljevali delo Fisherjeve. Najprej se je poimenovanje 

uveljavilo samo v angleško govorečih deželah, od druge polovice osemdesetih pa tudi v 
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drugih deželah, najpogosteje kar v svoji angleški različici besede fantasy. Deloma se je 

neposreden prenos angleškega izraza »uveljavil tudi pri nas, a zaslediti ga je predvsem v 

pogovorni rabi in manj elokventnih internetnih komentarjih, sicer pa v različnih zapisih 

prednjačijo izrazi fantazijska književnost, fantazijska literatura, fantazijska zgodba oziroma 

krajše fantazija.« (Prav tam: 13.) 

Kenda (2009) poudarja, da v literarni vedi vlada precej zmede glede pojmovanja izrazov 

fantasy in slovenske različice fantazija. Termin fantasy (fantazija) se je pojavil že v 

anglosaških spisih o fantastiki, kjer je pomenil sopomenko besedi fantastic (fantastika). 

Problem poimenovanja se pojavi že v angleškem govornem prostoru, na kar opozarja 

Enciklopedija fantazije. »Avtor gesla fantastika Gary Westfahl namreč svari: ’logično je, da 

lahko fantastic vidimo kot pridevniško obliko samostalnika fantasy’, vendar ’je v praksi ta 

beseda (fantastic) redko uporabljena na ta način’ (335); v splošni rabi pojmov fantasy in 

fantastic spada vsako literarno delo, ki ga zaobjema kategorija fantasy, tudi v kategorijo 

fantastic, saj je slednja razumljena kot pojem, ki je nadrejen pojmu fantasy. Tako na primer 

Carrollov roman Aličine dogodivščine v čudežni deželi (1865) ali Tolkienov Gospodar 

prstanov spadata v obe kategoriji. Toda iz istega razloga ni vsako delo, ki spada v kategorijo 

fantastic, tudi fantasy.« (Prav tam: 14.)  

V slovenski jezik pa bi lahko prevedli besedi fantasy in fantastic kot fantazija in fantastika. Iz 

samostalnikov pa lahko izpeljemo njuna pridevnika, ki sta fantazija – fantazijski in fantastika 

– fantastičen. (Prav tam.) Glede na to, da je pojmovanje zgoraj omenjenih pojmov neenotno 

že v angleškem govornem prostoru, je toliko bolj pomembno, da se tudi pri nas konkretno 

opredeli razlika med fantastiko in fantazijo v literarnih delih. Kenda (2009) poudarja, da 

»ustreznejša raba pojmov fantazija in fantastika v slovenščini sicer nikakor ne pomeni, da je 

moč ob razmisleku o teoretičnih določilih prvega in drugega odriniti kot nepomembnega. 

Ravno nasprotno: sodobno razpravljanje o fantastiki se je od svojih začetkov v sedemdesetih 

preteklega stoletja že do sredine osemdesetih razvilo do točke, ko ta literarni pojav 

opredeljuje skladno z njegovim videnjem v splošni zavesti: kot genus proksimum, višji 

pojavni rod fantazije, ki kot tak opredeljuje vsaj eno njeno bistveno značilnost.« (Prav tam: 

16.) 
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3.2.  RAZVOJ FANTAZIJSKE KNJIŽEVNOSTI 

 

Kenda (2009) opozarja na razliko med anglosaškimi ter celinskoevropskimi raziskovalci, ki 

so razpravo o fantaziji odkrivali skoraj povsem ločeno in tako prišli do drugačnih dosežkov. 

Anglosaški raziskovalci so v razpravah o fantaziji, ki jo oddvojujejo od drugih kategorij 

fantastike, jasno izoblikovali eno določilo: »fantazija naj bi izhajala iz pravljične tradicije, kot 

je na primer razvidno v njenih iz pravljic izhajajočih motivih. Raziskovanje celinskoevropskih 

raziskovalcev (predvsem nemško govoreči ter raziskovalci skandinavskih dežel) pa je zaradi 

ločenega raziskovanja pripeljalo do dveh posledic. Prva je obraten pristop k določanju 

fantazijske književnosti: razpravljanje celinskoevropske šole ni opredeljevalo fantazije glede 

lastnosti njenega višjega pojavnega rodu, temveč se je omejilo na specifična določila 

fantazije. Skladno s tem celinskoevropska šola prinaša drugačne opredelitve fantazije, ki pa se 

z anglosaškimi vzajemno potrjujejo v edini skupni opredelitvi: kot navedeno, edino specifično 

določilo anglosaških raziskovalcev kaže na izhajanje fantazije iz pravljice, takšno pa je tudi 

eno izmed specifičnih določil, celo najbolj temeljno, pri celinskoevropski šoli. Druga 

posledica ločenega razvoja anglosaške in celinskoevropske šole izhaja iz prve, torej 

omejevanja na specifična določila fantazije. Slednje je namreč očitno pogojevalo neustrezno 

poimenovanje za obravnavani pojem, ki so ga raziskovalci z evropske celine izoblikovali 

konec šestdesetih in na njem vztrajali do konca osemdesetih, fantastična pripoved. Takšen 

izraz je celinskoevropska šola v tem času domnevno uporabljala v prid doseganja enotnega 

poimenovanja, čeprav se je zavedala, da angleško govoreči raziskovalci za isti predmet 

obravnave uporabljajo izraz fantazija.« (Kenda, 2009: 31.)  

Kljub nesoglasjem in razpravam o pravilnem poimenovanju te zvrsti so v šestdesetih letih 

raziskovalci skupaj z Anno Krüger prišli do sklepa, da je najustreznejši termin fantastična 

pripoved. Tako se je večina raziskovalcev strinjala, da postavijo za prvo pravo fantazijo delo 

Lewisa Carrolla Aličine dogodivščine v čudežni deželi (1865), ki naznani tudi začetno 

prevlado britanskega pisanja na tem področju. Poleg tega dela je potrebno še omeniti 

nadaljevanje dela Skozi zrcalo in kaj je Alica tam našla (1871), delo M. Barrieja Peter Pan v 

Kensingtonskem parku (1906) ter Peter Pan in Wendy (1911), delo K. Grahama Veter v vrbah 

(1908), pripovedi A. A. Milna Medvedek Pu (1926) in Hiša na Pujevem oglu (1928) ter 

roman J. R. R. Tolkiena Hobit (1937). Britanskim delom se priključijo tudi dela drugih dežel, 

kot so Ostržkove dogodivščine (1883) C. Collodija v Italiji, Čudovito potovanje Nilsa 
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Holgerssona prek Švedske (1906–1907) S. Lagerlöf na Švedskem ter v Nemčiji delo E. 

Kästnerja 35. maj (1931). (Prav tam.) 

Kot naslednji val fantazijske književnosti Kenda (2009) navaja dela, ki so nastala od druge 

svetovne vojne dalje. Njihova značilnost je, da je po številu še vedno največ britanskih del, a 

nikakor ne v takšni meri kot prej. Omeniti je treba naslednja dela: novela Mali princ (1943) 

A. de Saint-Exupéryja iz Francije, knjige o Piki Nogavički (Pika Nogavička, 1945, Pika 

Nogavička se vkrcava na ladjo, 1946, in Pika Nogavička v deželi Taka-Tuka, 1948) A. 

Lindgren s Švedske, serija Mumini (1945–70) T. Jansson s Finske, niz romanov Zgodbe iz 

Narnije (1950–1956) C. S. Lewisa in Gospodar prstanov (1954–1955) J. R. R. Tolkiena iz 

Velike Britanije, Modra puščica (1953) G. Rodarija iz Italije, Mala čarovnica (1957) O. 

Preusslerja iz Nemčije ter Kronike Prydaina (1964–1970) L. Alexandra iz ZDA.  

Kenda (2009) torej umesti fantazijsko književnost v fantastično literaturo, kjer za fantazijo 

veljajo temeljna določila fantastike, torej da tovrstna literatura predstavlja odmik od 

dogovorne resničnosti. Seveda pa je tudi v drugih delih fantastike zaslediti takšen odmik. 

»Tako v fantastični beletristiki 20. stol., ki jo literarna veda znotraj fantastične literature 

razporeja po literarnozgodovinskem principu, in v literarnih stvaritvah, ki jih določajo za žanr 

značilni motivi ali modalnost: v grozljivki z njeno težnjo po vzbujanju groze, v znanstveni 

fantastiki z motivi fantastične znanosti in tehnologije, v utopiji, umerjeni v družbene 

spekulacije, in v fantaziji ter njej predhodnih formah, ki izhajajo iz mita in ljudske pravljice.« 

(Prav tam: 50.)  

Na podlagi zgornjega odstavka Kenda (2009) poda specifična določila fantazije: 

1. slog: iz razlike v avtorstvu med ljudsko pravljico in fantazijo izhaja predvsem 

formulaičen v prvi in individualni v drugi, 

2. zavedanje stvarnosti: liki fantazije se zavedajo posebnosti fantazijskih pojavov in 

dogodkov, medtem ko se jih liki ljudske pravljice ne zavedajo, 

3. karakter: liki v ljudski pravljici so preprosti, v fantaziji pa karakterji, 

4. obseg: ljudska pravljica je krajša prozna oblika, fantazija je obsežnejše besedilo, 

5. odmik motivov od zgledov v ljudski pravljici in mitu: fantazija črpa številne svoje 

motive iz mita in ljudske pravljice, a jih svobodno variira, prenavlja in subvertira, 

6. dogajalna struktura: fantazija tako kot ljudska pravljica prevzema temeljno dogajalno 

strukturo od mita, 
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7. čas in kraj dogajanja: v ljudski pravljici sta nedoločna, v fantaziji pa skoraj vedno 

natančno navedena.  

Dela fantazijske književnosti, ki smo jih omenili na začetku, so navedena izključno do konca 

šestdesetih oz. sedemdesetih let, Kenda (2009) pa seznam potrebno dopolni oz. nadgradi z 

deli, ki pravi, da jih je v svetovnem in slovenskem kanonu potrebno nujno našteti. V svetovni 

kanon dodaja cikel Zemljemorje U. K. Le Guin, katerega poglavita dela so bila izdana med 

letoma 1968 in 2001, serijo Kronike Jantarja (1970–1991) R. Zelaznyja, Vodovnikovo vesino 

(1972) R. Adamsa, Kronike Thomasa Covenanta, Nevernika (1977–) S. R. Donaldsona, 

romana Momo (1973) in Neskončna zgodba (1979) M. Endeja, Brata Levjesrčna (1973) in 

Ronja, razbojniška hči (1981), serijo Ploščati svet (1983–) T. Pratchetta, pripovedi Veliki 

dobrodušni velikan (1982) in Čarovnice (1983) R. Dahla, trilogijo Njegova temna tvar (1995–

2000) P. Pullmana, pripoved Harry Potter (1997–2007) J. K. Rowling in trilogiji Ognjeni 

veter (2000–2002) W. Nicholsona ter Svet črnila (2005–2008) C. Funke.  

V slovenski kanon pa Kenda (2009) dodaja dela, ki jih omenja Milena Mileva Blažić (2003) v 

članku Slovenska realistična in fantastična pripoved pri pouku književnosti v osnovni šoli in s 

tem dopolnjuje Kobetovo. Navaja pa naslednja dela: Pet kužkov išče pravega (1982) in 

Težave in sporočila psička Pafija (1986) Polonce Kovač, Majhnico (1987) in Mahajana in 

druge pravljice o Majhnici (1990) Nika Grafenauerja ter Ure kralja Mina (1999) Bine Štampe 

Žmavc.  

 

3.3.  DOLOČILA SODOBNE FANTAZIJE 

 

Kenda (2009) se v naslednjem poglavju posveti klasični in sodobni fantaziji ter se sprašuje, 

»ali je sodobna fantazija res dokončno nadomestila klasično, ali bo slednja vendarle našla 

novega zagona in bosta modela nekako začela sobivati.« (Kenda, 2009: 61.) Za izhodišče za 

definicijo razlike med klasično in sodobno fantazijo označi obsežni roman v šestih knjigah J. 

R. R. Tolkiena, Gospodar prstanov. Za jasnost primerjave med obema fantazijama avtor 

opredeli določila v tri skupine. V prvo skupino vključi tiste točke fantazije, ki so skupne tako 

klasični kot sodobni fantaziji: odmik od dogovorne resničnosti, slog, zavedanje nestvarnosti 

ter karakter. V drugo skupino spada odmik motivov od zgledov v ljudski pravljici in mitu ter 

dogajalna struktura, ki sta temeljni potezi sodobne fantazije. V tretji sklop so postavljeni 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Monika Gojkošek, diplomsko delo 

 

13 

 

elementi, ki so predpogoj sodobne fantazije ter razločevalni element med njo in klasično 

fantazijo: čas in kraj dogajanja ter kompleksnost motivov. Avtor opozori na obseg in 

povezavo med klasično in sodobno fantazijo. Izhaja iz Müllerjeve opredelitve obsežnejšega 

besedila ter krajše prozne oblike, vendar zaradi natančnosti merila se odloči za bolj natančno 

opredelitev, in sicer število znakov s presledki. Tako med klasično fantazijo šteje dela, ki 

imajo vsaj petdeset tisoč znakov. V to skupino spadajo dela Mala Čarovnica, Mali princ ter 

Težave in sporočila psička Pafija. Sodobna fantazija pa je po obsegu obširnejša, in sicer je 

njena spodnja meja 1,5 milijona znakov. Med najobsežnejša in najvidnejša dela sodobne 

fantazije Kenda (2009) postavi naslednjo četverico: Gospodarja prstanov, Zemljemorje, 

Njegovo temno tvar in Harryja  Potterja. 

Kenda (2009) tako zaključi, da je med sodobno fantazijo mogoče uvrščati besedila z več kot 

1,5 milijonov znakov, vendar takšno merilo ne more biti tudi razločevalno, saj pri minimalnih 

prekoračitvah ne pomeni, da delo spada v določeno skupino. Tako delo Zgodbe iz Narnije C. 

S. Lewisa z okoli 1,6 milijonov znakov preseže spodnjo mejo sodobne fantazije, vendar bi jo 

lahko upoštevali pri klasični fantaziji. Ob natančnejših določilih sodobne fantazije, ki jih bom 

predstavila spodaj, bomo lahko bolje razločili razliko in lažje uvrstili dela v določeno 

skupino. 

 

3.3.1. Prva skupina določil fantazije 

 

Odmik od dogovorne resničnosti 

Odmik od dogovorne resničnosti je »temeljno za celotno področje fantastike in tako tudi za 

fantazijo.« (Kenda, 2009: 69.) Že Tolkien je v svojem predavanju O pravljicah govoril o 

pobegu, ki ga nudi fantazija bralcu in naj bi bil za Tolkiena temeljni smisel fantazije. Za 

izrazit odmik od dogovora o stvarnosti Kenda (2009) navaja fantka, ki izgubi svojo senco in 

deklico, ki mu jo znova pritrdi (Peter Pan), kjer odmik služi uveljavljanju psihologije 

glavnega karakterja. Bralec si lahko preprosto izoblikovan fantazijski predmet na podlagi 

povsem stvarnega predstavlja v delu Ure kralja Mina (ura, s katero bi lahko upočasnili čas) in 

Zgodbe iz Narnije (omara, skozi katero se pride v drugi svet). Odklon zasledimo tudi v 

Harryju Potterju, kjer se ob čarobno lepih vylah najstniki začnejo bahati. Cilj ni vzgojnost, 

»temveč humorno-poučna izpostavitev značilno moške težave z žensko lepoto, spričo katere 
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pač ne ravnajo ravno razumno.« (Prav tam: 73.) Da bi se približali svetu otroških sanj in 

sanjarjenja, v Majhnici zasledimo bitja, kot so grozna enozoba buča Ščipalkar, leteči lonec 

Paralonec, srajčica Svilenka in obratno govoreča Zrcalčica. Na stvarnem zemljevidu ne 

najdemo oceana z osrednjim Arhipelagom in petimi skupinami otokov s skupnim premerom 

šesttisoč kilometrov. Cilj odklona je vzpostavitev osnove za prikaz bivanja likov, ki so 

variante izjemnega posameznika. Odklon v delu Brata Levjesrčna predstavlja pošast Katla, ki 

bruha ogenj in z njim povzroči ohromelost svoje žrtve. Cilj tega fantastičnega bitja izhaja iz 

tradicionalnega motiva zmaja, posledica pa je napetost zgodbe. Če omenimo še odklon od 

stvarnosti, ko mama nad otrokom zakliče, naj ga zlomek, v tistem pa po otroka pride Zlomek 

(Potovanje v tisočera mesta). »Cilj takšnega odklona so raznoliki: od blage vzgojnosti, 

usmerjene k staršem, do šibkega vzroka fantazijskemu dogajanju med verističnim uvodom in 

zaključkom.« (Prav tam: 75.) V delu Svet črnila pa odmik od dogovorne resničnosti 

predstavljajo ljudje, ki z glasnim branjem literarnih del njihove like prikličejo v stvarnost. Cilj 

tašnega odmika je predvsem izkazovanje vrednostnega sistema, branje pa je postavljeno na 

visoko prvo mesto. 

Vsi zgoraj našteti odmiki imajo določen cilj oz. globlji pomen. Pri sodobni fantaziji je ta 

pomen kompleksnejši od tistega pri klasični.   

 

Kenda (2009) v kanonskih delih najde celo vrsto stilnih mojstrovin, slog pa je v fantaziji bolj 

ali manj kompleksen predvsem glede na literarno kvaliteto posameznega dela, ne glede na 

model. Govori o impresijah narave, o specifičnem besedišču, v katerem so pogosti sočni in 

pogovorni izrazi ter skovanke, o mešanici ekspresivnega besedišča in hkrati ekonomiji besed, 

o nizih barvitih prizorov in njihovi ciklični strukturi. Zgornje stilne mojstrovine Kenda (2009) 

podkrepi s primeri, dotakne pa se tudi nonsensne prvine, ki »s svojo množico slogovnih 

variant, kot jih je najti pri Carrollu, nespornemu prvaku tega stila, nato vsaj posredno, če že ne 

neposredno, vpliva na vrsto drugih avtorjev fantazijske literature.« (Prav tam: 80.) 

 

Zavedanje nestvarnosti 

»Lik fantazije naj bi se zavedal posebnosti nestvarnih pojavov in dogodkov.« (Kenda, 2009: 

82.) Kenda (2009) trdi, da je sicer to določilo problematično, saj marsikateri lik fantazijskega 

dela ni bitje. Fantazijski liki, ki ne predstavljajo resničnega bitja, kot ga poznamo v stvarnosti, 
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nastopajo v Vetru v vrbah pod podobo Krta, v Tolkienovem Hobitu hobit ter kosovir Svetlane 

Makarovič. Ti fantazijski liki pa prav preko svojega zavedanja nestvarnosti razkrivajo svet 

nam, bralcem. Če se fantazijska bitja ne zavedajo svoje nestvarnosti, je pomembno, da se 

njihove posebnosti zavedajo stranski stvarni liki. To zasledimo pri Preusslerjevi Mali 

čarovnici in Ingoličevi Udarni brigadi. Tudi Piko Nogavičko lahko uvrstimo v to varianto, z 

razliko od tega, da se sama zaveda svojih nestvarnih lastnosti, vendar jih jemlje kot 

samoumevne. V primerih, ko je glavni lik stvarno človeško bitje, je zavedanje najlažje 

dokazljivo. V Dahlovih Čarovnicah, kjer je glavni junak stvaren fantovski lik, kot tudi v delu 

Ronja, razbojniška hči ter Harryja Potterja ne moremo enačiti s stvarnim likom, saj je 

nenazadnje čarovnik, toda avtorica ga vpelje kot povsem zavezanega stvarnemu svetu. 

Zavedanje nestvarnosti lika »bralcu omogoča razumevanje pravil nestvarne znotraj literarne 

resničnosti, ... brez katerega bi bilo literarno delo v teh primerih bralcu težko razumljivo, če 

sploh.« (Kenda, 2009: 88.) 

 

Karakter 

Za vse fantazije velja, »da so njihovi liki za razliko od tipov v ljudski pravljici izraziti 

karakterji.« (Kenda, 2009: 89.) Lilijana Burcar (2007 v Kenda 2009) v svojem spisu Novi val 

nedolžnosti v otroški literaturi opredeli delo Philipa Pullmana Njegova temna tvar ter delo 

Rowlingove Harry Potter ter pri tem sledi vzorcu negativnega vrednotenja fantazije na osnovi 

kritike lika. Kenda (2009) kot izraziti karakter v fantazijskem delu izpostavi glavni dekliški 

lik Hermione Granger v delu Harry Potter, ki ga je v svojem spisu Burcarjeva opisala kot 

utišan dekliški lik. Burcarjeva navaja več primerov metaforičnega utišanja, vendar pri tem ne 

upošteva izvirnika, ki ima od navedenega večkrat drugačen pomen in se »dejanske karakterne 

lastnosti likov lahko preobrnejo v nasprotne: izrazito močni lik Hermione postane ’utišana’ 

deklica, katere vloga je zgolj ’oskrbovalna in podporna’.« (Prav tam: 94.) Hermionine 

karakterne lastnosti pa bi v resnici morale predstavljati ideal človeku, ki se zavzema za 

feminizem.  
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3.3.2. Druga skupina določil fantazije 

 

Odmik motivov od zgleda v ljudski pravljici in mitu 

Kenda (2009) v tem poglavju predstavi odmik motivov in pravi, da je to eden od temeljev 

fantazije. Kot primer odmika »lahko služijo raznolike variacije tipičnega pravljičnega motiva 

antropomorfizirane živali,« (Kenda, 2009: 101) ki lahko imajo človeške lastnosti. Ameriška 

raziskovalka mladinske književnosti May Hill Arbuthnot te primere opiše z oznako ’mi v 

krznu’. To velja za lisico Zvitorepko in mačka Brljava v Ostržku, v veliki meri pa velja za 

Zgodbe iz Narnije, »kjer se ne nazadnje kot drzna, a mnogim kristjanom všečna varianta 

takšnega motiva pojavlja ’Bog v krznu’, lev Aslan je nespregledljiva alegorija krščanskega 

Boga.« (Prav tam.) V drugi različici motiva antropomorfizirane živali ima minimalne 

človeške lastnosti in živali se ravnajo po mnogih povsem naravnih lastnostih svoje vrste, kot 

izstopajoč primer je navedena Adamsova Vodovnikova vesina. Princip odmika avtorjem služi 

tudi v primerih, ko njihov svetovni nazor preraste v prave ideologije (Pullman),  podpira 

avtorjevo poetiko in slog (Tolkien), odmik je povezan s posebnim strukturiranjem dolge 

pripovedi (Rowling) ali pa lahko nudi vzgon karakterizaciji (Kovač in Makarovič). 

Znotraj odmika Kenda (2009) loči dve različni stopnji variacije oz. prenovitve: na prvi so 

motivi fantazije, »ki so ’zgolj’ domiselna različica tradicionalnega motiva,« (prav tam: 115) 

na drugi strani pa so samosvoje kreacije, ki temeljijo na motivih mita in pravljice, vendar »s 

prosto rekombinacijo različnih virov tradicije ustvarjajo povsem nove fantazijske motive.« 

(Prav tam.) Zaradi tega tudi spadajo v višjo kategorijo odstopa od tradicije. Prav slednja je 

tudi predpogoj za umestitev dela v sodobno fantazijo, vendar še vedno to merilo ni 

razločevalno med sodobno in klasično fantazijo, saj obstaja nekaj primerov, ki odstopajo. 

Izpostavila bi klasično fantazijo v Zgodbah iz Narnije, ki se sodobni že približujejo po 

obsegu, prav tako pa imajo drugostopenjski odmik, kot opisuje Kenda (2009).  

 

Dogajalna struktura 

Kenda (2009) opisuje, da tudi temeljna dogajalna struktura sloni na mitu in ljudski pravljici: 

»junak odide od doma, sreča pomočnike in nasprotnike, prestane preizkuse, izvede nalogo in 

se vrne domov, pri čemer je pridobil bogastvo v takšni ali drugačni obliki.« (Kenda, 2009: 

130.) Fantazijska dela sledijo tej strukturi z manjšimi variacijami. Kot primere v klasični 
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fantaziji Kenda (2009) navaja Carrollovo Alico, kjer je dogajalna struktura zgolj iluzija, 

Dahlove Čarovnice, Saint-Exupéryjevega Malega princa, Ingoličevo Udarno brigado, Psička 

Pafija Polonce Kovač, Preusslerjevo Malo čarovnico ter Piko Nogavičko Astrid Lindgren. 

Fantazije, ki se bližajo sodobni po obsegu, pa z manjšo variacijo dogajalne strukture najdemo 

v Tolkienovem Hobitu. 

Kenda (2009) zagovarja različne variacije, ki jih imajo zgoraj omenjena fantazijska dela, saj 

bi v nasprotnem primeru struktura zapadla v formulaično obliko, ki je v nasprotju z 

domiselnostjo, ki jo pričakuje bralec od žanra. K tej temeljni strukturi pa spadajo tudi dela, ki 

»variirano strukturo multiplicirajo v mnogo kompleksnejšo, ali z več zaporednimi strukturami 

ali z vzporednimi.« (Prav tam: 139.) Več zaporednih struktur zasledimo pri Ostržku ter v 

knjigi Brata Levjesrčna Astrid Lindgren. Prav tako je moč kompleksnejše variacije zaslediti v 

delih, ki so po obsegu bližje sodobni fantaziji, v Lewisovih Zgodbah iz Narnije ter Adamsovi 

Vodovnikovi vesini. Dela z vzporednimi strukturami pa so naslednja: Grahamov Veter v 

vrbah, Ronja, razbojniška hči Astrid Lindgren, Rodarijeva Modra puščica. Prav tako se z 

vzporednimi in zaporednimi strukturami srečujeta deli, ki sta po obsegu bliže sodobni 

fantaziji, to sta serija Tove Jansson Mumini ter Lewisove Zgodbe iz Narnije. Prav tako se v 

kompleksnejših variantah povezujejo v strukturah dela sodobne fantazije, vzporedne 

dogajalne strukture se kažejo v Gospodaru prstanov in Njegovi temni tvari, Zemljemorje in 

Harry Potter pa vpeljujeta tako vzporedne kot zaporedne strukture.  

 

3.3.3. Tretja skupina določil fantazije 

 

Čas in kraj dogajanja 

Kot že obdelana opredelitev obsega, sta tudi »čas in kraj v ljudski pravljici nedoločna, v 

fantaziji pa skoraj vedno natančno navedena.« (Kenda, 2009: 191.) Kenda (2009) se zaradi 

jasne opredelitve časa in kraj a posveti vsaki kategoriji posebej, in sicer kako sta kategoriji 

določeni v konkretnih primerih fantazijske književnosti. 
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Čas dogajanja  

Kenda (2009) se poglobi v dogajalni čas v klasičnih fantazijah in iz primerov ugotovi, da je ta 

izrazito šibko opredeljen. Celo tako šibko, da se včasih težko loči od ljudske pravljice. Edina 

klasična fantazija, ki se poskuša z natančno opredeljenim časom približati času dogajanja, ki 

je značilen za sodobno fantazijo, je serija Zgodbe iz Narnije C. S. Lewisa. Lewis ni načrtoval 

serije sedmih knjig, zato knjige niso urejene kronološko, ampak po izdaji knjig. Pozneje so 

knjige uredili kronološko, zaradi tega pa v določenih delih zasledimo neskladje, ki je 

posledica tako nepremišljenega pisanja. Čeprav se »stvarni in fantazijski čas Lewisove serije 

očitno od prvega romana dalje poskušata približati takšnim kategorijam, kakršni sta značilni 

za sodobno fantazijo, ju spričo njune neprestane nekonsistentnosti ne moremo razumeti za 

kompleksni dogajalni čas sodobnega modela.« (Kenda, 2009: 212.) V delu sodobne fantazije 

Tolkienov Gospodar prstanov lahko prav tako zasledimo neskladja, ki pa so v omenjenem 

delu izrazito površinska. Ta neskladja so v Gospodarju prstanov odpravili s popravki in 

ponovnimi izdajami knjige. Zelo jasen časovni kontekst pa zasledimo v delu Harry Potter, v 

katerem je čas v vseh pripovedih zelo natančno določen.  

 

Kraj dogajanja 

Kot navaja Kenda (2009), je kraj dogajanja v klasični fantaziji naveden zelo šibko, največkrat 

ga lahko razberemo posredno, medtem ko ima sodobna fantazija vedno natančno določen kraj 

dogajanja. Zaradi različnih stopenj določitve kraja v klasični fantaziji ga Kenda (2009) opiše s 

treh vidikov: njegovega splošnega konteksta, posameznih prizorišč in prostorskih razmerij 

med njimi. V splošnem kontekstu v klasičnih fantazijah je prostorsko dogajanje velikokrat 

pomanjkljivo določeno, saj kraj ni natančno določen, kot na primer pri Hobitu, kjer 

»dogajanje poteka po Zahodni in Divji deželi, v kakšnem prostorskem kontekstu se ti deželi 

nahajata, pa ostaja nejasno.« (Kenda, 2009: 231.) Kraj dogajanja z vidika konkretnih prizorišč 

je najbolj nejasno opredeljen pri Pafiju, saj prizorišča predstavljajo zgolj nekaj točk, ki pa 

ostajajo brez omembe vrednih opisov. Prostorska razmerja v klasični fantaziji so zelo redko 

določena, saj avtorji klasične fantazije »dlje časa niso iznašli primernih mehanizmov, s 

katerimi bi vzdrževali takšen urok tudi na področju prostorskih razmerij med prizorišči, ne da 

bi njihovo pisanje pri tem postalo tehnicistično. Poskusili so se izogniti tem razmerjem z 

raznolikimi posebnostmi, kot je na primer sanjskost in nonsens pri Alici. Sčasoma so za 

prostorska razmerja razvili učinkovit mehanizem – zemljevid.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Monika Gojkošek, diplomsko delo 

 

19 

 

Kenda (2009) tako za prvo razliko med klasično in sodobno fantazijo navaja natančno 

določenost dogajalnega prostora z vseh treh vidikov: kontekst prostora, posamezna prizorišča 

ter prostorska razmerja med njimi. V sodobni fantaziji so vsi trije vidiki natančno določeni, 

medtem ko pri klasični samo en ali dva. Kenda pa med drugim izpostavi primer klasične 

fantazije, ki jo je »nemogoče umestiti na konkretno mesto v lestvici od šibkeje do močneje 

opredeljenih vidikov dogajalnega prostora: Zgodbe iz Narnije.« (Prav tam: 251.) Lewis v 

Zgodbah iz Narnije razmerja opredeljuje z zemljevidi, tako splošnimi kot tudi specialnimi za 

posamezna območja, vendar merila zemljevidi nimajo. Tako se Zgodbe iz Narnije nagibajo k  

močneje opredeljenemu vidiku dogajalnega prostora, kar pa ne velja za opredelitev prizorišč 

in konteksta. Avtor se vidikoma posveča ločeno, »saj določitve prizorišč postajajo vse 

natančnejše v prvi do četrti knjigi serije po kronologiji njenega nastanka. V zadnjih treh 

knjigah nato prizorišča postanejo spet nekoliko slabše opredeljena, in sicer prejkone zato, ker 

se osredotočajo predvsem na kontekst kraja dogajanja.« (Prav tam: 257.) Narnije s svojimi 

prizorišči ni moč uvrščati na eno samo točko, vendar je s prvima dvema deloma postavljena 

na dno, od tretjega dela dalje na sredino, v nekaterih konkretnih prostorih pa celo na sam njen 

vrh. Dogajalni kontekst pa je v delih zelo nekonsistenten, vendar vseeno »Zgodbe iz Narnije 

sicer predstavljajo eno najpomembnejših del klasične fantazije.« (Prav tam: 261.) Sodobna 

fantazija pa je povsem jasno opredeljena z vseh treh vidikov kraja dogajanja ter obenem kaže 

visoko stopnjo kompleksnosti, ki se zdi v primerjavi s prostorom klasične fantazije preprost.  

 

Kompleksnost motivov 

Kenda (2009) navaja, da so fantazijski motivi v sodobnem modelu mnogo bolj podrobno 

razdelani kot pa tisti v klasični. Ta razdelanost se najlažje pokaže z opisom lastnosti, ki 

opredeljujejo fantazijski motiv, z njegovimi atributi. Opis lastnosti pa najbolje ponazori 

njihov primer, kot je fantazijska igra, ki je v tem žanru zelo pogosta. V Medvedku Puju 

najdemo igro pupalice, v Vodovnikovi vesini igro kamenčkanja, fantazijski kroket v Alici ter 

quidditch v Harryju Potterju. V Medvedku Puju je najmanjše število atributov, saj igra ni tako 

kompleksna, kot je pri Harryju Potterju, predstavniku sodobne fantazije. Zaradi 

kompleksnosti primerjave med motivi klasične in sodobne fantazije »je kot osrednje motive 

vsaj nekaterih naštetih del kanona klasične fantazije in vsaj enega od najvidnejše četverice 

sodobne moč določiti sledečih sedem: motiv fantazijskega slavja; fantazijskega jezika; otroka 
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z izjemno močjo; motiv bitja, nastalega z višjo stopnjo odmika od tradicije; motiv čarobnega 

predmeta; čarovnika oziroma čarovnice; čaranja.« (Kenda, 2009: 302.) 

Za primer Zgodbe iz Narnije Kenda (2009) izpostavlja otroka z izjemno močjo, kjer štirje 

otroci postanejo fizično močnejši in spretnejši. Prav tako v Narniji najdemo čarobne 

predmete, ki jih v knjigi Lev, čarovnica in omara dobijo junaki od narnijskega Božička: 

Susan dobi čudežni lok in puščice ter slonokoščen rog, Peter dobi čarobni ščit in meč, 

najmlajša Lucy pa dobi stekleničko čarobnega okrepčila in bodalo.  

 

4. C. S. LEWIS: ŽIVLJENJE IN DELO 

 

Clive Staples Lewis se je rodil 29. novembra 1898 v Belfastu na Irskem očetu Albertu in 

materi Flori Augusti Hamilton. Starša sta oba otroka (Lewis je imel tri leta starejšega brata 

Warrena) spodbujala k branju knjig, saj so imeli doma veliko družinsko knjižnico. (Prim. 

Woodruff in Tarrants, 2013.) Družina in prijatelji so ga klicali Jack. Vzdevek si je izbral sam 

že kot štiriletnik, ko mu je umrl pes Jacksie. Z bratom Warrenom sta veliko časa preživela 

skupaj na domačem posestvu, raziskovala dolge hodnike njihove hiše ter si ustvarjala svoje 

svetove.  

Brat Warren si je izmislil svoj domišljijski svet, imenovan India, Jack pa je ustvaril Deželo 

živali, ki jo je Warren imenoval tudi ’oblečene živali’. Kmalu sta ta domišljijska svetova 

združila v enega imenovan Boxen, ki je tudi povod za kasnejše delo Zgodbe iz Narnije. (Prim. 

Jacobs, 2006.) Leta 1908 jima je zaradi raka umrla mama. Jacka je to zelo prizadelo in ga tako  

zaznamovalo, da je kasneje zaradi tega postal ateist. S smrtjo nista izgubila samo mame, 

temveč tudi očeta, ki si nikoli ni opomogel od ženine smrti. (Prim. Woodruff in Tarrants, 

2013.) 

Jack je šolanje pričel v Wynyard School v Watfordu, Hertfordshire, kamor ga je oče poslal po 

smrti matere. Zamenjal je kar nekaj šol, dokler ni leta 1914 prišel v Surrey, kjer se je privatno 

šolal pri W. T. Kirkpatricku, ki je bil odličen učitelj ter očetov prijatelj. Kirkpatrick je imel 

velik vpliv na njegovo najstniško obdobje, saj ga je učil grško, latinsko, italijansko ter tudi 

nemško literaturo. Tako ga je pripravljal na študij v Oxfordu, ki ga je po treh letih njunega 

skupnega dela tudi pričel obiskovati. (Prav tam.) 
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Sodeloval je v prvi svetovni vojni, kjer je izgubil svojega dobrega prijatelja Paddyja. S 

Paddyjem sta pred vojno sklenila pakt, da v primeru smrti enega ali drugega skrbita za 

njegovo družino. Lewis je obljubo držal in kasneje so skupaj z bratom Warniem, Paddyjevo 

mamo in hčerko kupili hišo v okolici Oxforda, kjer so živeli v sožitju. (Prim. Jacobs, 2006.) 

Lewis je začel obiskovati Oxford leta 1917 kot študent, vendar ga nikoli ni resnično zapustil. 

Čeprav se je vmes boril v 1. svetovni vojni in od leta 1955 deloval kot profesor v 

Cambridgeu, je dom in prijatelje vedno imel v Oxfordu. Njegova navezanost na Oxford je bila 

tako močna, da je v času službovanja v Cambridgeu vsak konec tedna prišel nazaj, da je bil v 

znanih krajih ter v krogu prijateljev. Lewis je v Oxfordu vse stvari opravljal z vnemo. V 

akademskih krogih je spodbujal svojo domišljijo in hranil svojo intelektualno radovednost. 

Leta 1919 je izšla njegova prva knjiga, cikel pesmi z naslovom Spirits in Bondage, ki ga je 

napisal pod psevdonimom Clive Hamilton. Leta 1924 je postal predavatelj filozofije na 

University College, leto kasneje pa je bil izvoljen za sodelavca Magdalen Collegea, kjer je 

poučeval angleški jezik in literaturo. (Prim. Woodruff in Tarrants, 2013.) Tam je tudi začel 

prijateljevati z J. R. R. Tolkienom, avtorjem Gospodarja prstanov. Čeprav je bil Lewis 

vzgojen v irski katoliški Cerkvi, je pri svojih petnajstih letih vero opustil in postal ateist. Od 

takrat naprej je iskal pravo vero, nato pa se je pod vplivom Tolkiena in drugih prijateljev leta 

1931 spreobrnil in postal kristjan, kar se odraža tudi v njegovih delih.  

Po spreobrnitvi leta 1931 je Lewis posvetil svoje talente in energijo pisanju proze, ki je 

odražala njegovo nedavno najdeno vero. Tako je dve leti po spreobrnitvi objavil knjigo The 

Pilgram’s Regress, v kateri opisuje svoje duhovno potovanje h krščanski veri. V svojem 

življenju je objavil več kot 100 knjig, med njegova najbolj znana dela pa spadajo še Space 

Trilogy, ki je izšla v treh delih (Out of the Silent Planet, Perelandra in That Hideous 

Strenght), The Great Divorce, The Screwtape Letters [Pisma izkušenega hudiča], Mere 

Christianity [Zakaj Bog], The Problem of Pain [Vprašanje bolečine], avtobiografijo 

Surprised by Joy ter seveda Chronicles of Narnia [Zgodbe iz Narnije].  

Leta 1956 se je poročil z Joy Davidman Gresham, ki je iz prejšnjega zakona imela dva otroka, 

Davida in Douglasa. Joy je bila 16 let mlajša od Jacka, vendar to ni preprečilo srečnega 

zakona. Agresivna oblika raka, za katero je zbolela Joy, je skrajšala njuno skupno življenje. 

Umrla je 13. julija 1960 v Oxfordu. Joy je v Jackovo življenje prinesla veliko sreče, ljubezni 

in dva krušna sinova, skupaj z vsemi radostmi in težavami. (Prav tam.) 
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Lewis je umrl 22. novembra 1963. Pokopan je v cerkvi Svete Trojice v Oxfordu. Njegova 

pisma in knjige so dragocena zapuščina.  

 

5. ZGODBE IZ NARNIJE 

 

Zgodbe iz Narnije so serija sedmih fantazijskih knjig, ki jih je C. S. Lewis napisal v letih od 

1949 do 1954, izšle pa so v letih od 1950 do 1956.  

Zgodbe pripovedujejo o dogodivščinah otrok, ki se znajdejo v deželi Narniji, domišljijskem 

svetu čarovnih, mitičnih zveri in govorečih živali. Otroci so poklicani v Narnijo, da bi s 

pomočjo leva Aslana rešili deželo pred zlom ter ji povrnili mir in sožitje. Knjige opišejo 

celotno zgodovino Narnije od njenega začetka do zatona v zadnjem delu Poslednji boj.  

 

5.1. VRSTNI RED BRANJA ZGODB 

 

V kakšnem vrstnem redu brati Zgodbe iz Narnije je vprašanje, ki si ga marsikdo postavi. 

Lewis je pričel s pisanjem z zgodbo Lev, čarovnica in omara. Takrat ni vedel, da bo iz tega 

nastala zbirka. Kot piše v pismu, ki ga je napisal Laurencu aprila 1957 je po prvi zgodbi 

napisal še drugo z naslovom Princ Kaspijan kot nadaljevanje. Mislil je, da ne bo več pisal in 

ko je napisal še Potovanje Jutranje zarje, je bil prepričan, da je to zadnja knjiga, vendar se je 

motil. (Prim. Lewis, 1985.)  

Knjige so od leta 1950 izhajale v naslednjem vrstnem redu: 

1. Lev, čarovnica in omara, 

2. Princ Kaspijan, 

3. Potovanje Jutranje zarje, 

4. Srebrni stol, 

5. Konj in njegov deček, 

6. Čarovnikov nečak, 

7. Poslednji boj. 
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Pozneje so vrstni red uredili kronološko: 

1. Čarovnikov nečak, 

2. Lev, čarovnica in omara, 

3. Konj in njegov deček, 

4. Princ Kaspijan, 

5. Potovanje Jutranje zarje, 

6. Srebrni stol, 

7. Poslednji boj. 

Čeprav avtor v zgoraj omenjenem pismu leta 1957 piše, da se bolj strinja s kronološko 

ureditvijo knjig, nikoli ne pravi, da je to pravilen vrstni red. Večina avtorjev, ki so preučevali 

Zgodbe iz Narnije, predlagajo prvi vrstni red, torej po datumu izhajanja knjig, saj so mnenja, 

da je prva knjiga Lev, čarovnica in omara napisana tako, da popelje bralca v svet Narnije in 

mu pomaga, da deli to domišljijsko izkušnjo z liki v knjigi in da skupaj odkrivajo Narnijo. 

Avtor uporablja na začetku zelo jasne prispodobe, da je tudi bralec ves vzhičen, ko Lucija 

stopi v omaro in začuti sneg pod nogami in jo smreka poboža po licu. (Prim. Schakel, 2011.) 

V tej zgodbi ime Aslan prvič omeni bober in za tem avtor doda: »Nihče od otrok ni nič bolj 

kot vi vedel, kdo je Aslan, vendar jih je v hipu, ko ga je bober omenil, obšlo povsem drugačno 

razpoloženje.« (Lewis, 1994b: 53.) Če bi bralci sledili kronološkemu branju knjig, bi ime 

Aslan že poznali iz prve knjige Čarovnikov nečak.  

David C. Downing (2005) pa doda še tretje zaporedje knjig, in sicer jih opisuje v zaporedju, v 

kakršnem jih je C. S. Lewis napisal. Izdaja knjig je nato sledila v malo drugačnem zaporedju. 

Ker sem tudi sama na začetku prebrala zgodbo Lev, čarovnica in omara, si bomo vsebino 

zgodb pogledali v zaporedju, kot jih je napisal C. S. Lewis. 
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5.2. VSEBINA ZGODB IZ NARNIJE TER OKOLIŠČINE 

NJIHOVEGA NASTANKA ............................. 

 

5.2.1. Lev, čarovnica in omara 

 

Pripoved se prične v Londonu med drugo svetovno vojno, kjer zaradi napadov štiri otroke 

Petra, Suzano, Edmunda in Lucijo pošljejo na podeželje k staremu profesorju. Medtem ko 

otroci raziskujejo profesorjevo hišo, Lucija odkrije staro omaro, ki vodi v Narnijo, deželo, 

pokrito s snegom in ledom. Lucija tam spozna favna Tumnusa, ki ji pove, da Narniji vlada 

zlobna Ledena čarovica. V Narnijo vstopi tudi Edmund, vendar tega bratu in sestrama ne želi 

priznati, saj je tam srečal Ledeno čarovnico, ki mu je obljubila sladice in kraljevski naziv, če 

ji pripelje še ostale. Kmalu se tam znajdejo vsi štirje otroci. Otroci ugotovijo, da so favna 

Tumnusa odpeljali, pomagata jim govoreča bobra, ki jim razložita, da se čarovnica boji 

prekletstva, ki pravi, da bodo Adamovi sinovi in hčere pregnali zlo iz Narnije. Prav zato so 

otroci poklicani v Narnijo. Edmund postane izdajalec, saj ga premami Ledena čarovnica. 

Peter, Suzana in Lucija se pri Kamniti mizi srečajo z levom Aslanom. Ko Edmunda rešijo, 

čarovnica zahteva njegovo kri, saj ji po stari prerokbi pripada vsak izdajalec. Aslan se na 

skrivaj z njo dogovori, da se bo sam žrtvoval namesto Edmunda. Čarovnica Aslana ubije, 

vendar se naslednje jutro Kamnita miza prelomi na pol in Aslan je obujen. Druga prerokba 

namreč pravi, da je izdajalec rešen le z nadomestno žrtvijo nedolžnega. Aslanova vojska 

zmaga v boju proti Ledeni čarovnici. Naslednji dan otroke okronajo v narnijska kralja in 

kraljici, ki dolgo vladajo Narniji, dokler nekega dne ne pridejo do ulične svetilke, ki jih 

popelje nazaj v omaro, skozi katero se vrnejo v naš svet kot otroci. 

 

Okoliščine 

Avtor opisuje nastanek zgodbe Lev, čarovnica in omara takole: »Vse se je začelo s podobami 

v moji glavi. Sprva ni bilo zgodb, ampak samo podobe. Knjiga Lev, čarovnica in omara se je 

pričela s podobo favna, ki z dežnikom in z zavoji v rokah  hodi po zasneženem gozdu. Ta 

podoba se mi je vtisnila v spomin že pri šestnajstih letih. Nekega dne, ko sem bil star okrog 

štirideset, pa sem si rekel, zakaj ne bi iz tega napisal zgodbe.« (Lewis, 2002: 42.)  
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Ko je Lewis začel pisati prvo zgodbo, ni točno vedel, kako se bo razvijala. Nato pa »se je 

nenadoma pojavil Aslan, ... ki je povezal celotno zgodbo in nato še šest nadaljnjih zgodb.« 

(Prav tam: 42.) 

Med drugo svetovno vojno je Lewis ponudil zatočišče številnim otrokom, ki so bili evakuirani 

iz njihovih domov zaradi nacističnih zračnih napadov na London. Da bi se jim približal, jim je 

začel pripovedovati zgodbe. Če to njegovo izkušnjo primerjamo z začetkom zgodbe Lev, 

čarovnica in omara, vidimo podobnosti, ki jih je Lewis po vsej verjetnosti vzel iz svojega 

življenja: štirje otroci Peter, Suzana, Edmund in Lucija so zaradi vojne poslani k staremu 

profesorju na deželo.  

Lewis je v otroških letih prebiral knjige Beatrix Potter in Edith Nesbit. Obe pisateljici sta 

pisali otroške knjige, ki jih je Lewis zelo rad bral. V njunih knjigah se najdejo tudi določeni 

elementi, ki so zelo podobni Lewisovim Zgodbam iz Narnije. E. Nesbit v svojih zgodbah 

opisuje tudi brate in sestre, ki skupaj vstopijo v svet dogodivščin, tako kot Pevensijevi otroci 

v Narnijo. Dela Beatrix Potter pa so ga navdušila tako zaradi ilustracij, ki jih je avtorica sama 

narisala, kot tudi svet govorečih živali, iz katerega je Lewis dobival ideje za svoj izmišljen 

svet v otroštvu. Pri sedemnajstih letih pa je Lewis odkril delo Georga MacDonalda 

Phantastes, preko katere je prvič začutil čustveno globino in duhovno bogastvo, ki ga lahko 

vsebuje fantazijska zgodba. V Lewisovih zgodbah tako najdemo nekaj elementov, ki so zelo 

podobni dogodkom v zgoraj omenjeni knjigi, med njimi tudi Lucijin prvi obisk v Narniji ter 

srečanje z gospodom Tumnusom. (Prim. Downing, 2005.) 

Lewis ni maral kritik, ki so predpostavljale, da so glavni liki in podobe v zgodbah povezane z 

avtorjevim življenjem ali njegovimi bralnimi navadami. (Prav tam.) Ko so ga spraševali o 

izvoru Zgodb iz Narnije, je bil zelo direkten in ustrežljiv, še posebej rad je na vprašanja 

odgovarjal otrokom v knjigi Letter to Children, ki so opisana v enem izmed naslednjih 

poglavij.  

 

5.2.2. Princ Kaspijan 

 

Eno leto po dogodivščinah, ki so jih štirje otroci preživeli v Narniji, se spet vrnejo tja. 

Nenadoma se znajdejo sredi ruševin grada Cair Paravel, v katerem so nekoč živeli kot kralji in 

kraljice. Ker v Narniji poteka čas drugače, je minilo že več stoletij. Ko pred smrtjo rešijo 
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škrata Trobentača, jim ta pove, da je stara Narnija pozabljena in da so vse zgodbe o Aslanu in 

govorečih živalih legende. Deželi vladajo Telmarinci, ki so zasedli Narnijo. Zakoniti 

prestolonaslednik med Telmarinci je princ Kaspijan, ki živi s svojim stricem Mirazom. Miraz 

želi za prestolonaslednika svojega sina in ko se ta rodi, princ Kaspijan zbeži, saj mu Miraz 

grozi s smrtjo. Zgodba opisuje Kaspijanov boj za staro Narnijo. S pomočjo Petra, Suzane, 

Edmunda, Lucije in tudi Aslana porazijo Mirazovo vojsko. Aslan razglasi Kaspijana za kralja 

Narnije, Telmarincem pa ponudi, da se vrnejo v deželo, iz katere izvirajo. Tudi štirje otroci se 

bodo vrnili v svoj svet. Petru in Suzani Aslan razloži, da se v Narnijo ne bosta več vrnila, saj 

sta za povratek že prevelika. 

 

Okoliščine 

Lewis je po prvi narnijski zgodbi napisal še šest drugih zgodb in druga med njimi je bila 

Princ Kaspijan, ki jo je končal decembra 1949. Izvirna zamisel te zgodbe je bila prikazati, 

kakšno magično moč ima klic z vidika poklicanega. V večini zgodb izrečejo čarobne besede 

ali podrgnejo ob svetilko in pomoč se pojavi. Lewis pa je hotel zgodbo povedati z druge 

perspektive, kako se počuti tisti, ki ga pokličejo. Zato je zgodbo pričel pripovedovati z vidika 

Pevensijevih otrok, ki so sedeli na železniški postaji v Angliji eno leto po dogodivščinah v 

Narniji, ko jih nenadoma nekaj ponovno povleče vanjo. Lewis je v začetku zgodbo naslovil z 

’Drawn into Narnia’, vendar se založniki z naslovom niso strinjali, zato je poskusil še z 

naslovom ’A Horn in Narnia’, a so se na koncu dogovorili za naslov ’Prince Caspian: The 

Return to Narnia’. (Prim. Downing, 2005.) 

Lewis je užival v zgodbah o potovanju skozi čas. Tako je v knjigi Miracles razglabljal o tem, 

da morda obstajajo ’druge narave’, kot jih je sam poimenoval, ki nimajo prostorske in 

časovne povezave z našim svetom. Zato je tudi pri Lewisovem pristopu edinstveno, da se 

njegovo potovanje skozi čas ne ravna po zemljinem času ampak po času, ki teče v Narniji. 

Časovna razlika, ki vlada med Narnijo in našim svetom, nam omogoča, da izkusimo celotno 

zgodovino Narnije – od njenega nastanka do apokalipse – v času svojega življenja na zemlji. 

Najbolj jasno pa je ta časovna razlika prikazana ravno v knjigi Princ Kaspijan, ko Pevensijevi 

otroci pridejo nazaj v Narnijo in ugotovijo, da je od njihovega odhoda preteklo že več stoletij. 

(Prav tam.) 
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5.2.3. Potovanje Jutranje zarje 

 

Edmund in Lucija preživljata počitnice pri svojem domišljavem in trmastem bratrancu 

Evstahiju. Ko se pogovarjata o Narniji, jima prav nič ne verjame in se norčuje iz njiju. Nekega 

dne so se vsi zagledali v sliko ladje na steni in videli, da se ta premika. Čez nekaj trenutkov so 

se znašli na odprtem morju, v Narniji. Iz morja jih reši kralj Kaspijan Deseti, ki se je odpravil 

na vzhod raziskovat otoke. Njegovi predniki Telmarinci so se teh otokov bali, saj je iz tiste 

smeri prihajal Aslan. Poleg tega so hoteli ugotoviti, kaj se je zgodilo sedmim lordom, ki so 

bili prijatelji Kaspijanovega očeta in jih je kralj Miraz poslal onkraj Samotnih otokov. Poslej 

jih nihče ni več videl. Mišak Repicvil pa si najbolj želi, da bi odjadrali na skrajni rob sveta, 

saj naj bi, po pripovedovanju, bila tam Aslanova dežela. Po raznih dogodivščinah prispejo 

tudi na otok, kjer Evstahij vstopi v zmajevo votlino,  bogato založeno z zakladi. Zaradi 

pohlepa se v spanju preobrazi v zmaja, drugi pa ga seveda ne prepoznajo. Z Aslanovo 

pomočjo se je Evstahij znebil zmajeve podobe in s tem tudi spremenil sebe. Na vsakem 

naslednjem otoku jih čaka nova dogodivščina. Nekega dne ugotovijo, da morje ni več slano, 

ampak je čudežna pitna voda, izgine pa tudi potreba po hrani. Zaplujejo v jezero lilij. 

Naenkrat preko valov uzrejo Aslanovo deželo, kamor je odšel Repicvil. Otroci tam srečajo 

Aslana, ki jim pove, da pot v Aslanovo deželo vodi iz njihovega sveta. Aslan Edmundu in 

Luciji razodene, da se ne bosta več vrnila v Narnijo, ker sta prevelika. Aslana bosta morala 

spoznati v njunem svetu, vendar pod drugim imenom. Trije otroci se vrnejo v naš svet, a 

Evstahij ni nikoli več tak, kot je bil prej.  

 

Okoliščine 

Zgodba Potovanje Jutranje zarje je bila Lewisova najljubša zgodba iz zbirke. Napisal jo je v 

slabih treh mesecih. V svojih zapiskih je napisal, da bi lahko vsebovala čarobno sliko, ki bi 

služila kot vrata v vstop v Narnijo. Zamislil si je potovanje po morju, ki ga je imenoval 

’zelenkasta in bisernata zgodba’ s postajami na številnih otokih. Lewis je za njo veliko črpal 

iz srednjeveške legende o sv. Brendanu in njegovem potovanju, ko je iskal obljubljeno deželo. 

Bralci zgodbe Potovanje Jutranje zarje lahko opazijo veliko podobnosti med obema 

odisejama. (Prim. Downing, 2005.) 
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Lewis je o zgodbi Potovanje Jutranje zarje zapisal, da govori o duhovnem življenju, še 

posebej o duhovnem življenju mišaka Repicvila. Razloži tudi, da hraber mišak ni alegorična 

figura, ampak je lahko vsak, ki svoje življenje posveti iskanju Nebes tako kot Repicvil. Mišak 

namreč celo življenje hrepeni  po uresničitvi besed, ki jih je slišal že v zibelki:  

Kjer se srečata voda in nebo, 

kjer vali se prelivajo sladko, 

ne zdvomi, Repicvil, 

tam izpolni tvoja se pot, 

kjer najdeš skrajni Vzhod. 

 

Repicvil tako celo življenje išče skrajni Vzhod in bi dal vse, da bi ga našel. Kot pravi kritik 

Evan Gibson, je prava Jutranja zarja te odiseje ravno hraber mišak Repicvil. (Prav tam.) 

 

5.2.4. Konj in njegov deček 

 

V knjigi Konj in njegov deček se dogajanje preseli severno od Narnije, v Kalormen. Deček 

Šasta, ki živi v skrbništvu pri revnem ribiču, že vse življenje sanja o Narniji, čeprav je ne 

pozna. Nekega dne ribiča obišče bogati tujec, ki želi Šasto kupiti. Dečku spregovori tujčev 

konj Bri, ki mu razloži, da je narnijska govoreča žival. Pove mu, da se mu ne piše dobro. 

Skupaj se odločita, da bosta pobegnila na sever, proti Narniji. Na poti spoznata kalormensko 

deklico Aravis in govorečo kobilo Hvino, ki sta prav tako na begu v Narnijo. Ko jih pot 

pripelje skozi glavno kalormensko mesto Tašban, tam narnijski plemiči Šasto zamenjajo s 

Korinom, pradeželanskim princem, ki potuje z njimi, in ga vzamejo s seboj. Šasta izve, da so 

Narnijci v Kalormenu zato, da bi zavrnili ženitveno ponudbo kalormenskega princa Rabadaša 

ter kraljice Suzane. Ko se princ Korin vrne, Šasta odpotuje do puščave, kjer so dogovorjeni s 

svojimi prijatelji. Aravis v tem času sreča svojo prijateljico Lazaralino, ki jo skrije pri sebi. 

Medtem ko se poskušata izmuzniti iz palače, nenačrtovano slišita pogovor, da Kalormenci 

nameravajo osvojiti Narnijo in Pradeželo. Otroka in konja najprej skupaj nadaljujejo pot skozi 

puščavo, nato Šasta pospeši sam, da bi pravočasno opozoril pradeželanskega kralja Luna na 

napad. Z Aslanovo pomočjo uspe. Tako je izpolnjena prerokba, ki pravi, da bo deček rešil 

Pradeželo. Na koncu ugotovijo, da je Šasta v resnici Kor, izgubljeni Korinov dvojček in 

prestolonaslednik Pradežele.  
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Okoliščine 

Lewis je zgodbo Konj in njegov deček pisal poleti leta 1950, v času, ko je pripravljal svojo 

prvo zgodbo Lev, čarovnica in omara za oddajo v tisk. Ponovno branje zgodbe ga je morda 

spomnilo, da je v prvi knjigi zelo pusto opisal čas, ko so Pevensijevi otroci postali kralji in 

kraljice Narnije. Tako je celotna zgodba Konj in njegov deček postavljena v čas, ko so bratje 

in sestre Pevensi postali mogočni kralji in kraljice. Lewis omenja, da je na njegovo 

upodobitev Kalormena vplivala knjiga Tisoč in ena noč. Če primerjamo tudi druga imena, 

najdemo kar nekaj podobnosti med obema. (Prim. Downing, 2005.) 

 

5.2.5. Srebrni stol 

 

Evstahij nekega dne želi potolažiti svojo sošolko Julijo, ki jo zbadajo drugi sošolci. 

Pripoveduje ji o Narniji. Oba si želita tja, zato prosita Aslana, da bi ju popeljal v to deželo. 

Njuna želja se izpolni tako, da ju Aslan odpihne v Narnijo. Julija dobi od Aslana navodila, da 

morata najti izginulega narnijskega princa Rilijana. Spoznala ga bosta po štirih znamenjih, ki 

si jih mora Julija zapomniti. V Narnijo prispeta ravno, ko se množica poslavlja od starega 

kralja, ki se odpravlja z ladjo na pot. Evstahij naposled ugotovi, da je ta kralj Kaspijan Deseti, 

s katerim je plul na Vzhod. Čuk jima pove zgodbo, da je kraljica umrla, ker jo je pičila kača. 

Njen sin, princ Rilijan, je poskusil najti to kačo, vendar je izginil. Z močvirnim krakom 

Mlakočmerom se ga Julija in Evstahij odpravita iskat. Po dogodivščini z velikani, ki so jih 

želeli pojesti, a so jim ušli, pristanejo v podzemlju. Tam srečajo črnega viteza, ki jim pove, da 

podzemna kraljica načrtuje prevzem Nadzemne dežele, ki ji bo vladal on kot kralj, beseda 

njegove gospe pa bo zakon. Črni vitez jim prizna, da ga pesti strašen urok, zaradi katerega 

mora sedeti zvezan na srebrnem stolu, dokler urok ne mine. Julija, Evstahij in Mlakočmer se 

odločijo, da bodo prisotni ob vitezovih blodnjah. Kmalu ugotovijo, da se vitez le takrat 

zaveda, kdo je v resnici in da je pod urokom zlobne Zelene čarovnice. Ko jih v imenu Aslana 

prosi, naj ga osvobodijo, ga prepoznajo kot princa Rilijana. Takrat jih preseneti čarovnica, 

vendar jo premagajo, čarovnica pa se spremeni v zeleno kačo. Rilijan jo spozna kot morilko 

svoje matere in jo ubije. Otroka, Rilijan in Mlakočmer se vrnejo v zgornji svet in se znajdejo 

v osrčju Narnije, kjer favni in driade plešejo svoj Veliki snežni ples. Kralj Kaspijan se vrne s 

potovanja in pozdravi svojega sina. Aslan otroka odpihne nazaj v njuno deželo. 
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Okoliščine 

Lewis je v začetku hotel zgodbo Srebrni stol imenovati ’The Wild Waste Lands’ ali ’Night 

Under Narnia’, vendar se je na koncu odločil za naslov, kot ga poznamo danes. Zgodba 

Srebrni stol je vrsta arhetipske zgodbe, potovanje, ki glavnega junaka vodi v podzemlje. 

Podoben motiv lahko najdemo v večih svetovnih mitologijah, med njimi tudi v egipčanski in 

grški. V večini teh mitov je namen takšnega potovanja rešitev ujetnika, ki je ujet v podzemlju. 

Druga arhetipska podoba je kraljica podzemlja, ki je delno ženska in delno kača, ki bi jo lahko 

poimenovali ’sikajoča sestrična’ Ledene čarovnice iz zgodbe Lev, čarovnica in omara. V 

zgodbi nastopa tudi močvirni krak Mlakočmer. Je edini karakter v seriji knjig, ki temelji na 

osebi, ki jo je Lewis resnično poznal v času, ko je pisal zgodbo. To je bil vrtnar Fred Paxford, 

ki je bil tako kot Mlakočmer poln komične ekscentričnosti, vendar oseba s trdnim značajem in 

razsodnostjo, na katerega lahko računaš v krizi. Lewis je tako priznal, da je skupaj z 

Repicvilom Mlakočmer eden izmed najbolj uspešnih stvaritev v Zgodbah iz Narnije. (Prim. 

Downing, 2005.) 

 

5.2.6. Poslednji boj 

  

Zadnja zgodba govori o koncu Narnije. Začne se povsem nedolžno, ko naivni osel Zmeda in 

izkoriščevalska opica Zvitež najdeta levje krzno. Zvitež prepriča osla, da si nadene krzno, ga 

razglasi za leva Aslana, sebe pa za Aslanovega govornika. Prebivalci ne spoznajo prevare in 

mu nasedejo. Ko pa začne Zvitež s prevarami, se vse skupaj zaplete, saj začne svobodne 

narnijske živali izkoriščati za delo. Ko narnijski kralj Tirijan pokliče na pomoč pravega 

Aslana in otroke, prijatelje Narnije, se na klic odzoveta Evstahij in Julija. Ko razkrijejo 

prevaro, se jezni škratje obrnejo vstran in razglasijo, da bodo skrbeli sami zase. Medtem pa 

Kalormenci premagajo še zadnje Tirijanu zveste Narnijce, ki jim je na čelu kentaver Runvit. 

Tirijanu postane jasno, da se bliža konec Narnije, zato krene v boj proti Kalormencem. 

Pridružijo se mu najprej male živali, potem še konji, ki jih zahrbtno porazijo škratje. Po raznih 

zapletih se vsi znajdejo v pisani deželi sočnih sadežev, ki so neopisljivo dobrega okusa, in 

kjer je vse dovoljeno. Tam jih pri vratih, ob katerih se začnejo zbirati narnijska bitja, čaka sam 

Aslan. Nekatera bitja izginejo v ogromno črno senco na Aslanovi levi strani, druga pa stopijo 
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skozi vrata na njegovi desni. Dežela, v katero so prispeli slednji, jih spominja na Narnijo, 

vendar se jim zdi še bolj resnična. Vsi se počutijo, kot da so prišli domov, kamor spadajo, v 

deželo, po kateri so hrepeneli. Tam prebivajo vsi otroci in Narnijci, ki so zaznamovali 

zgodovino Narnije, o čemer beremo v vseh prejšnjih knjigah. 

 

Okoliščine 

Zadnja narnijska zgodba predstavlja nekatere najbolj depresivne prizore v celotni zbirki, a ji 

sledi tudi nekaj najbolj veličastnih. Glavna nit je podoba svetopisemske zgodbe iz odlomka o 

razodetju, prav tako pa vključuje tudi druge svetopisemske dele. Zadnje poglavje knjige 

Poslednji boj ponuja mešanico grške filozofije, krščanske estahologije ter skandinavske 

mitologije. Narnija pride do konca, vendar dežela ni razdejana, saj nad vsem bdi Aslan. To je 

ljubeznivejša in nežnejša apokalipsa od tiste, ki jo najdemo v Svetem pismu ali skandinavski 

mitologiji. Zvezde začnejo padati z neba, vendar te niso znak skrajnega nereda, ampak so 

znamenje, da jih je Aslan ’poklical domov’. Kot razloži Digory, to ni bila resnična Narnija. 

Bila je samo senca ali odtis resnične Narnije, tako kot je naš svet samo senca ali odtis novih 

nebes in nove zemlje, ki jo omenja knjiga razodetja. Noč je morda padla na ustvarjeno 

Narnijo, vendar od zdaj naprej ne bo več nobenega somraka, samo še večno jutro. (Prim. 

Downing, 2005.) 

 

5.2.7. Čarovnikov nečak 

 

Knjiga pripoveduje o stvarjenju Narnije. Deček Digory in deklica Poli skupaj preživljata 

poletje. Nekega dne jima Digoryjev čudaški stric Andrej ponudi prstane, s katerimi se 

preselita v drug svet. Sprva se znajdeta v gozdu med svetovi, nato v propadajočem svetu 

Charn, kjer zbudita spečo zlobno čarovnico Jadis ter jo nehote pripeljeta v naš svet. Po 

dogodivščinah v Londonu se Poli, Digory, stric Andrej, Jadis in londonski konjušnik s svojim 

konjem znajdejo v Narniji ravno v času njenega nastanka. Lev Aslan s pesmijo prikliče v 

življenje vsa bitja, izmed živali določi govoreče ter za kralja postavi konjušnika Fijakca in 

njegovo ženo Heleno. Čarovnica Jadis kar hitro po prihodu v Narnijo pobegne v gorovje, 

medtem ko mora deček Digory, ki je v novo nastalo Narnijo pripeljal zlobno čarovnico, po 

Aslanovem naročilu to popraviti. S pomočjo Jagodnika, govorečega krilatega konja, potuje v 
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vrt, kjer raste drevo življenja. Tam mora premagati skušnjavo zlobne čarovnice in se držati 

Aslanovega naročila, da sad drevesa prinese njemu. Digory izpolni obljubo. Iz jabolka zraste 

čudežno drevo, ki brani Narnijo pred zlom. Aslan dovoli Digoryju utrgati sadež, ki bo njegovi 

mami prinesel zdravje. Otroka in stric Andrej se vrnejo v njihov svet, Digoryjeva mama 

ozdravi, ko poje čudežno jabolko. Iz njegovih pešk pa za hišo zraste jablana. Ko Digory 

postane star in učen mož, da iz lesa te jablane stesati omaro in jo postavi v svojo podeželsko 

hišo. 

 

Okoliščine 

Lewis je pričel pisati o stvarjenju Narnije že leta 1949 pod naslovom The Lefay Fragment, 

vendar je nato po šestindvajsetih ročno napisanih straneh prenehal. Čez dve leti se je ponovno 

lotil pisanja, tokrat popolnoma na novo. Ko je Lewis napisal že vse druge narnijske zgodbe, je 

leta 1954 končno dokončal knjigo Čarovnikov nečak. Zdi se, kot da Lewis ni bil sposoben 

napisati stvarjenja Narnije, dokler ni zaključil s koncem. Morda je potreboval za to knjigo 

toliko časa zaradi svojih lastnih izkušenj, ki jih je doživel v svojem otroštvu. Prve strani 

Čarovnikovega nečaka nam ponujajo številne podrobnosti, ki nam v zavest prikličejo 

Lewisovo otroštvo. V zgodbo vplete fanta Digoryja, ki ima na smrt bolno mamo in odsotnega 

očeta, ravno tako kot je bilo s pisateljevimi starši. Digory je imel prav tako kot Lewis smešen 

vzdevek in veliko časa je preživel v hiši, saj je veliko deževalo. Veliko drugih podrobnosti, ki 

jih najdemo v knjigi, so tudi odsev Lewisovega otroštva. Zgodba pa odseva tudi 

svetopisemsko stvarjenje sveta. (Prim. Downing, 2005.) 

 

5.3.  KRŠČANSKI MOTIVI V NARNIJI  

 

Tone Obadič (2006) se v članku C. S. Lewis – Apologet domišljije ukvarja z vprašanjem, ali 

so Zgodbe iz Narnije fantastična literatura ali krščanska alegorija. V zgodbah zasledimo 

motive klasične grške, rimske, germanske in skandinavske mitologije, britanske folklore ter 

srednjeveških pripovedk. Zasledimo pa tudi biblične, zlasti evangelijske motive. Mnogi so 

mnenja, da je Lewis v Zgodbe iz Narnije s posebnim namenom vključil krščanske motive  in 

na ta način zlorabil Narnijo za misijonske cilje. A na zastavljeno vprašanje v svojih spisih 

odgovori: »Zdi se, da nekateri ljudje mislijo, da sem se najprej začel spraševati, kako naj tudi 
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otrokom nekaj spregovorim o krščanstvu, potem sem za orodje izbral pravljico, nato se malo 

poučil o psihologiji otroka in se odločil, kateri starostni stopnji bo namenjeno moje pisanje. 

Nazadnje naj bi sestavil spisek temeljnih krščanskih resnic in jih z ’alegorijami’ prikoval v 

zgodbo. Vse to je čista neumnost. Tako ne bi mogel pisati. Vse se je začelo s podobami: favn 

z dežnikom, kraljica na saneh, veličasten lev. Sprva ni bilo v njih nič krščanskega. Ta element 

se je prikradel sam od sebe.« (Prim. Obadič, 2006.)  

Lewis si je pri pisanju Zgodb iz Narnije kot moralist in pedagog zastavil štiri osnovna načela: 

1. besedišče mora biti enostavno in razumljivo; 2. v zgodbah ne sme biti erotične ljubezni; 3. 

izogniti se mora analitičnim odlomkom; 4. poglavja naj bodo približno enako dolga oz. 

kratka, da bodo primerna za glasno branje. »Morda so Lewisu prav te temeljne omejitve 

pomagale, da se je osredotočil na bistveno – na zgodbo in svojo lastno izkušnjo, saj sta v 

Narniji na neponovljiv način združena avtorjevo osebno prepričanje in njegova izredna 

domišljijska sposobnost.« (Obadič, 2006: 29.) 

Čeprav je Lewis jasno povedal, da Zgodbe iz Narnije niso alegorija, ne zanika, da v njih ni 

simbolizma. Primerjave s krščanskimi motivi opisuje z besedama domnevati, predpostavljati. 

V pismu leta 1954 petošolcem razloži: »Sam pri sebi nisem rekel: ’Dajmo predstaviti Leva v 

Narniji takšnega, kot je Jezus v našem svetu’: rekel sem: ’Predpostavljajmo, da bi obstajala 

dežela Narnija in da bi Božji Sin, ki je postal človek v našem svetu, postal Lev v Narniji in 

nato si predstavljajte, kaj bi se zgodilo.’« (Dorset, 1985: 45.) 

Torej Aslan v zgodbi ni alegorična figura Jezusa, ampak domišljijski odgovor na vprašanje, 

kakšen bi bil Jezus, če bi Narnija v resnici obstajala. Aslan tako prestavlja domišljijski lik, ki 

predstavlja utelešenje Kristusa v drugi obliki, z drugim imenom. To pove tudi Lewis v knjigi 

Potovanje Jutranje zarje, kjer Aslan Luciji od odhodu v Anglijo reče: »Toda tam se 

imenujem drugače. Moraš se naučiti, da me boš spoznala po tistem imenu. Ravno v tem je 

razlog, da ste prišli v Narnijo: ker ste me do neke mere spoznali tukaj, me boste lažje spoznali 

tam.« (Lewis 1997c: 175.)  

Paul Ford (2005) krščanske teme v Zgodbah iz Narnije razvrsti v tematskem zaporedju vseh 

sedmih knjig: 

1. Čarovnikov nečak: stvarjenje in vstop zla, 

2. Lev, čarovnica in omara: križanje in vstajenje, 

3. Princ Kaspijan: obnova prave vere po odpadu, 
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4. Konj in njegov deček: Božji klic in spreobrnjenje poganov, 

5. Potovanje jutranje zarje: duhovno življenje, 

6. Srebrni stol: vojna s silami teme, 

7. Poslednji boj: Antikrist, konec sveta in poslednja sodba. 

Bralec lahko preko zgodb najde veliko vzporednih mest s krščanstvom, a vendar mu te 

puščajo veliko svobode. Zgodbe govorijo o lepoti stvarjenja in o prvem grehu, o dolgi poti 

iskanja in odpada celotnega ’izvoljenega’ ljudstva ter zvestobi redkih in nenazadnje o koncu 

sveta. V njih najmočneje izstopa lik Aslana, stvaritelja Narnije, ki predstavlja najvišje dobro, 

to, kar v krščanstvo predstavlja Jezusa.   

 

5.4.  UPODOBITVE NARNIJE 

 

Čeprav se Lewis ni strinjal z upodobitvijo svojih zgodb na velikih platnih, filmsko deželo 

Narnijo je celo označil kot bogokletstvo, »saj naj bi bile antropomorfične živali na filmu 

videti prav butasto in kot da bi skočile iz nočne more,« (RTV Slovenija, 2005) so Zgodbe iz 

Narnije doživele že kar nekaj upodobitev na televizijskih ekranih in v kinematografih, na 

radiu, na odru, v obliki zvočnih knjig ter tudi video igric.  

Zgodbo Lev, čarovnica in omara so prvič posneli v Veliki Britaniji leta 1967. Vključevala je 

deset 30 minutnih delov, njena režiserka pa je bila Helen Standage. Prav tako so isto zgodbo 

posneli leta 1979 kot animiran film. Ta produkcija je doživela velik uspeh, prejela je nagrado 

Emmy za izreden animiran film tistega leta. Omenjene animirane filme so predvajali tudi na 

slovenski televiziji. Od leta 1988 do 1990 je BBC posnel televizijsko nanizanko prvih štirih 

delov Narnije, za kar so ravno tako prejeli številne nagrade. (Prim. WikiNarnia, 2014.) 

Med letoma 1988 in 1997 je BBC radio posnel celotno serijo Zgodb iz Narnije, ki so v 15 

urah predstavile celotno zgodbo dogajanja v Narniji in doživele velik uspeh. Prav tako je leta 

1981 Sir Michael Hordern izdal skrajšano verzijo branih Zgodb iz Narnije z glasbenim 

ozadjem. Leta 2005 so posnetek ponovno objavili. Od leta 1999 do leta 2002 je Focus on the 

family za svoj radio Theatre posnel vseh sedem zgodb, ki so predstavljene v več kot 22 urah, 

spremlja pa jih orkester. Zgodbe iz Narnije so prav tako doživele vrsto odrskih uprizoritev, ki 

so jih večinoma igrali na odrih Velike Britanije ali v ZDA. (Prav tam.) 
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C. S. Lewis res ni nikoli dal dovoljenja za snemanje narnijskega filma, vendar je od 

njegovega časa tehnologija za ustvarjanje virtualnih filmskih prizorov močno napredovala in 

zato se je njegov krušni sin, Douglas Gresham, odločil za filmsko upodobitev. Tako sta leta 

2005 studia Walden Media in Walt Disney Pictures posnela prvi film Zgodbe iz Narnije Lev, 

čarovnica in omara, ki je dosegel ogromno gledanost po vsem svetu. Leta 2008 pa so posneli 

film po knjigi Princ Kaspijan, ki je bil delno posnet tudi v Sloveniji, v Posočju. Tretji film 

Potovanje jutranje zarje pa je leta 2010 posnel Walden Media skupaj s studiem 20th Century 

Fox. Napovedovali so, da bodo četrti film Čarovnikov nečak posneli do leta 2014, vendar so 

se načrti spremenili in režiserji so se odločili, da bodo namesto tega filma sledili zbirki knjig 

po datumu izida in tako posneli Srebrni stol, ki ga lahko pričakujemo leta 2018. (Prav tam.) 

 

6. DOMIŠLJIJA 

 

6.1.  POJEM DOMIŠLJIJA IN FANTAZIJA 

 

Na prvi pogled sta besedi domišljija in fantazija sopomenki. Tudi v SSKJ sta pojma 

opredeljena enako. Oba imata naslednji definiciji: 1. »Prosto kombiniranje misli in predstav« 

(Slovar slovenskega knjižnega jezika 2014: 280) ter 2. »predstava, ki ni osnovana na 

resničnosti.« (Prav tam: 351.) Torej bi lahko izraza domišljija in fantazija imenovali tudi 

sopomenki. V angleško govorečem prostoru pa ima beseda domišljija globlji pomen.   

Beseda domišljija (imagination) izhaja iz latinske besede imago, ki pomeni podoba ali slika. 

Domišljija je ’dejanje ali moč tvorjenja mentalnih podob, ki ni osnovana na resničnosti’, je 

ustvarjanje mentalnih podob, ki jih sami nismo nikoli izkusili, ali ustvarjanje novih podob ali 

idej s povezovanjem prejšnjih izkušenj. Domišljija je pogosto obravnavana kot veliko bolj 

resna in globoko ustvarjalna sposobnost, ki zaznava osnovne podobnosti med stvarmi. (Prim. 

Webster’s New Universal Dictionary of the English language, 1977.) 

Oxfordov terminološki slovar pojem fantazija opisuje kot sposobnost uma, da izdela nove 

kombinacije podob ali predstav, po navadi bolj v omejenem površnem ali čudaškem načinu, 

kot pa to doseže domišljija, medtem ko izraz domišljija (imagination) razlaga kot zmogljivost 
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uma, ki proizvaja podobe predmetov, dežel ali dejanj, ki jih ne moremo občutiti ali doživeti s 

svojimi čuti. (Prim. Baldick, 1990.) 

Tudi za pisatelja C. S. Lewisa sta imeli besedi drugačen pomen, vendar sta med sabo 

povezani. Za C. S. Lewisa je fantazija (fantasy) moč in posledica domišljije (imagination), 

prav tako kot je razmišljanje moč in posledica razuma. Tako kot je misel razlog za ravnanje, 

je fantazija domišljija na delu. Pravi, da tako kot je za njega razum naravni organ resnice, tako 

je domišljija organ smisla. (Prim. Duriez, 2013.) 

Kot vidimo v zgornjih definicijah in razlagah, je pojem domišljija globljega pomena in 

predpogoj za fantaziranje. Kot pravi tudi pisatelj Lewis, je fantazija posledica domišljije.  

 

6.2.  RAZVOJ DOMIŠLJIJE IN VPLIV NA OTROKOV RAZVOJ 

 

»Domišljija namreč ni nekaj, kar se pojavi samodejno (kot na primer sluh, vonj in vid), 

domišljijo je treba uporabljati in jo tako razvijati.« (Kordigel in Saksida, 2001: 30.) Domišljija 

ima velik pomen predvsem v otrokovem predšolskem obdobju, saj se takrat najbolj intenzivno 

razvija preko igre ter knjig.  

L. S. Vigotski v svoji razlagi igre združuje čustveni in kognitivni vidik igre. Meni, da je 

otrokova igra praktična domišljija ali domišljija v dejstvih. Z igro otrok osmisli svoja čustva 

in oceni socialne izkušnje oziroma način stvarnosti, ki ga obdaja. Vigotski je proti 

intelektualizaciji igre in v nasprotju s Piagetom, saj motivov za igro ne vidi v intelektualni 

radovednosti, temveč v čustvenih konfliktih, ki se pojavijo, ko otrok ne more zadovoljiti 

svojih želja. Vigotski meni, da otrok napreduje ob igralni aktivnosti, zato je igra ’vodilna 

aktivnost’ otrokovega razvoja. Zaposluje ga bolj kot realno življenje in v njej sodeluje 

celoviteje kot v katerikoli drugi aktivnosti. Vigotski pravi, da v igri otrok presega svoj 

dejanski razvoj za eno stopnjo. (Horvat in Magajna, 1989: 95–96.)  

Otroški igri, ki je pomembna pri razvoju domišljije, pravimo simbolna igra, ki se prične že v 

zgodnjem otroštvu. »Simbolno igro imenujemo tudi domišljijska igra, igra ’kot da bi’, igra 

pretvarjanja, ki jo različni avtorji opredeljujejo na različne načine, pa vendarle je v vseh 

definicijah mogoče prepoznati skupne elemente, kot so: zmožnost predstavljanja, postopnost 

v razvoju simbolne transformacije, velik vpliv in povezavo s kognitivnim razvojem ter 
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razvojem socialne kognicije.« (Umek in Musek, 1998: 27.) Simbolna igra je opredeljena z 

mentalno reprezentiranimi prvinami, kar pomeni, da niso dejansko prisotne. Otrok pri taki igr i 

nakazuje dejanje, predmet, osebo iz realnega ali domišljijskega sveta. Pri taki igri uporablja 

simbole, ki so pojmovani kot izvrševalci konvencionalnih akcij in tudi imajo konvencionalni 

pomen. (Duran 1995 v Umek in Zupančič 2006.) 

Na drugi strani imamo pravljice in fantazijske knjige, ki imajo velik vpliv na razvoj otrokove 

domišljije. Kot našteva T. Jamnik (1994) v knjigi Knjižna vzgoja, otrok ob knjigi razvija 

govor, mišljenje in inteligenco, ob domišljijskih knjigah pa tudi domišljijo, ki ga vodi do 

različnih oblik ustvarjanja. Prav tako bo otrok preko branja laže obvladal vsakdanje probleme, 

istočasno pa bo zaradi prebranega bolj razgledan. Dandanes starši raje otrokom prižgejo 

televizijo, jim kupijo mobilni telefon, da imajo več časa zase in tudi otroci so zadovoljni. 

Vendar če pogledamo daljnoročno, lahko to pripelje tudi do intelektualne lenobe, do 

nespoštovanja odnosov ... Starši si tako olajšajo stvari, saj na ta način preživljajo čas z otroki 

bolj pasivno. Risanke so prepolne vseh mogočih informacij in otroku pri tem ni potrebno 

razvijati svoje domišljije. 

V tako literarnoestetsko nestimulativnem okolju se otrokova domišljijska sposobnost ne bo 

razvila, kot bi se lahko v nasprotnem primeru. Otrok bo ob tem svojo domišljijo samo polenil, 

njegova domišljija bo celo zaspala. Če bomo takemu otroku prebrali pravljico, se mu bo ta 

zdela pusta in revna. (Prim. Kordigel in Saksida, 2001.) 

Sestavljanje domišljijskih predstav ni lahka naloga, predvsem če bralec nima razvite 

domišljijske sposobnosti. Kako si bo bralec predstavljal književni svet, je odvisno od tega, 

»kako razvita je njegova domišljijska sposobnost in predvsem kakšne podatke uporablja, torej 

kakšni so koščki spominskih sličic iz njegovega realnega življenja, katere slikanice je videl, 

katere pravljice, zgodbice, pesmice so mu brali, katere domišljijskočutne predstave so 

spravljene (uskladiščene) v njegovem spominu.« (Prav tam, 2001: 32.) Otrok iz 

literarnoestetsko stimulativnega okolja si bo veliko lažje predstavljal, kakšni so kralji, zmaji, 

starejši bratje. Ne bo mu treba sestavljati novih domišljijskočutnih podob, saj jih bo priklical v 

predstavo literarnega dogajanja kar iz spomina. Tako bo velik del miselne energije lahko 

porabil za branje in mu to ne bo predstavljalo nobenega bremena. (Prav tam, 2001.) 

Bettelheim (1999) v svoji knjigi Rabe čudežnega opisuje, kako se razvija otroška domišljija 

preko knjige. Globok poudarek daje književnosti, saj pravi, da mora knjiga ne samo razvijati 

otrokov um in osebnost, temveč tudi vzpodbujati in privzgajati sposobnosti, ki jih otrok 
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potrebuje za premagovanje težkih notranjih problemov. »Če hoče zgodba zares pritegniti  

otrokovo pozornost, ga mora zabavati in predramiti njegovo radovednost. Toda če hoče tudi 

obogatiti njegovo življenje, mora spodbujati njegovo domišljijo; mu pomagati, da razvija svoj 

razum in si pojasnjuje svoja čustva; biti mora uglašena z njegovimi strahovi in prizadevanji; 

priznavati mora njegove težave in hkrati nakazovati rešitve problemov, ki ga mučijo.« 

(Bettelheim, 1999: 9.) 

 

6.3.  C. S. LEWIS IN DOMIŠLJIJA 

 

C. S. Lewis je v slovenskem prostoru najbolj poznan po delu Zgodbe iz Narnije. Prav v teh 

knjigah lahko zaznamo, da je imel velik posluh za razvijanje domišljije.  

Kot pripoveduje Lewisov prijatelj Barfield, je bil Lewis zaljubljen v domišljijo. Imel je zelo 

močno, sanjavo in izvirno domišljijo. Domiselnost njegovih del različnih žanrov je pritegnila 

več milijonov bralcev v polovici stoletja. Med domišljijsko izjemno bogato delo pa spadajo 

Zgodbe iz Narnije, ki veliko bolj kot druga dela vzbujajo domišljijsko doživljanje. Lewis je 

bil po poklicu učitelj in temu se tudi ni izognil pri svojem pisanju. Preko Zgodb je želel mlade 

bralce naučiti o vrednoti znanja in doživljanja različnih umetnosti. (Prim. Schakel, 2011.)  

Lewis je v pismu za Arthurja Greevsa komentiral, kako zaskrbljujoče je, da imajo otroci tako 

revno domišljijo. Problem opazi tudi pri svojih učencih, ki so prebrali vse ’pomembne’ 

knjige, vendar nimajo nobene svoje domišljijske pustolovščine. Kot pravi Schakel, Lewis v 

biografiji Surprised by Joy postavlja domišljijo kot glavni faktor v svojem življenju. Velik 

poudarek daje razvijanju domišljije preko svojih knjig. Knjiga od bralca zahteva, da uporablja 

domišljijo, da si ustvari sliko in jo napolni s podrobnostmi. (Prav tam.) 

 Če je ta problem videl Lewis že v tridesetih letih, ko še ni bilo sledu o modernih 

komunikacijskih možnostih (televizija, računalniki, mobilni telefoni ...), koliko bolj bi bil 

zgrožen dandanes, ko mladi svoje domišljije ne spodbujajo z branjem knjig, ampak jo krnijo 

ob preživljanju časa pred televizijskimi in računalniškimi ekrani.  

Ker se je hotel zoperstaviti tej težavi, je pisal pesmi in zgodbe, ki bi pritegnile in spodbujale 

domišljijo bralcev. Schakel ugotavlja, da je »uporabil avtobiografske, kritične in verske 

vsebine, da je pojasnjeval, branil in spodbujal domišljijo.« (Prav tam: 3.) 
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»Domišljija je za Lewisa definirana kot miselna dejavnost, vendar ne razumska. Je sposobnost 

postaviti stvari v smiselne odnose in oblikovati celoto. Gre še naprej in pravi, da domišljija 

povezuje stvari, ki prej niso bile povezane, vendar ne skozi logičen ali razumski proces, 

ampak preko asociacij, slutenj ali navdiha.« (Prav tam: 4.) 

V prvem poglavju avtobiografije Surprised by Joy avtor opisuje, kako močna je bila njegova 

domišljija od njegovega šestega do osmega leta. Pravi, da je v celoti živel v svoji domišljiji. 

Tukaj zazna potrebo po razlikovanju besede domišljija in ponudi tri razlage. Najprej  omeni  

domišljijo kot sanjarjenje, fantaziranje, fantazijsko izpolnitev želja. Domišljija kot fantazijska 

izpolnitev želja za Lewisa vključuje tipično mladostniško sanjarjenje, ko si želi biti kot oseba, 

izrezana iz revije. Ustvarjanje je druga razlaga domišljije, ki jo predstavi Lewis. To vključuje 

vse od zavestnega pojmovanja lika in izgradnje zgodbe do urejenih zaporedij dogodkov ali 

idej. (Prim. Lewis, 1998.) Že v otroštvu je ustvaril svojo Deželo živali in pri tem razvijal 

domišljijo ter se tako usposabljal za bodočega romanopisca. Lewis je tako Zgodbe iz Narnije 

kot tudi svoja druga fantazijska dela vedno začel z domišljijo, tako da so se mu v glavi že 

odvijale določene podobe, nato pa je nadaljeval z ustvarjanjem. Najprej so bile samo 

posamezne podobe, ki jih je sčasoma združil v zgodbo.  

Tretja razlaga, ki jo predstavi Lewis, pa je izkušnja domišljije, ki privede do navdušenja, ki 

mu sam pravi Radost. To definicijo postavlja kot najpomembnejšo na najvišjo raven 

domišljije in vključuje dva sorodna pomena. Na eni strani je to ’pesniška domišljija’, ki 

presega ustvarjanje in vključuje ’navdih’ ali ’talent’. Najboljša poezija deluje na stopnji 

onstran podob, izraža intenzivna čustva in pusti močan vtis na bralca. Na drugi strani pa 

uporablja izraz ’domišljijsko življenje’, ki ga v svoji biografiji poimenuje Radost. Pomeni 

intenzivno hrepenenje po nečem. Čeprav je lahko to hrepenenje zelo boleče, je še vedno tako 

močno, da si ga z vsem srcem želiš. (Prim. Schakel, 2011.) 

Lewisova želja v njegovih dvajsetih letih je bila, da bi postal velik pesnik. Ravno zaradi tega 

se je poglobil v študij o domišljiji. S svojimi prijatelji je veliko razpravljal o domišljiji in s 

svojim dobrim prijateljem Barfieldom se je zapletel v tako imenovano Veliko vojno, v kateri 

sta se prepirala o domišljiji. Barfield je trdil, da lahko z domišljijo preko poezije pridemo do 

resnice, medtem ko je Lewis zatrjeval, da domišljija ni pot do resnice. Vse to se je dogajalo 

pred Lewisovo spreobrnitvijo v krščansko vero. (Prim. Margheim, 2010.) 

Vojna se je odvijala preko številnih pisem in filozofskih razprav, ki nas popeljejo preko 

definicije domišljije vse do temelja tega pojma. Začetna točka Lewisovega razmišljanja o 
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domišljiji je, da je ne smemo dojemati ločeno samo za sebe. Barfield pa o teoriji domišljije 

pravi, da mora vzbujati zanimanje, pozitivno ali negativno, v razmerju do resnice. Lewisovo 

razmišljanje se je občutno spremenilo po njegovi spreobrnitvi v teizem okoli leta 1929. Pred 

spreobrnitvijo je verjel, da je človek duša v nastajanju in je poveličeval pogled na pesniško in 

romantično Domišljijo (z veliko začetnico) Barfielda. Verjel je, da preko Domišljije lahko 

vidimo stvari takšne, kot jih vidi duša. Za Barfielda pa je bila Domišljija metoda, ki ohranja 

znanje duhovne resnice. Barfield se z Lewisovo razlago ni popolnoma strinjal in mu je 

oporekal. Nato je Lewis, kot rezultat svoje spreobrnitve, stopil korak nazaj in je prikazal 

človeka kot že ustvarjeno bitje ter znižal svoje poveličevano mnenje o Domišljiji. Tako v 

svojem novem pomenu domišljija (z malo začetnico) ni več pomenila najvišje človeške 

kvalitete, vendar jo je še vedno štel za dobro in morebiti koristno. Za Lewisa tako domišljija 

ni bila vir resnice ampak vir smisla. Desetletje pozneje je napisal, da je razum naravni organ 

resnice, domišljija pa je organ smisla. (Prim. Schakel, 2002.) 

Domišljija je tudi igrala vodilno vlogo pri Lewisovi spreobrnitvi. Ob branju knjige Georga 

MacDonalda Phantastes je domišljija za Lewisa dobila nov pomen. Čeprav je potreboval 

določene razumske potrditve krščanske vere, je naposled vseeno potrdil svoje odkritje s 

’krstom domišljije’, ki je bila začetna točka njegove poti k veri. Druga pomembna tema pri 

njegovi spreobrnitvi je bilo protislovje med njegovim razumom in domišljijo. V knjigi 

Surprised by Joy je o svojem mladostniškem umiku v fantazijo in mit napisal, da je bilo stanje 

njegovega domišljijskega življenja zelo razdeljeno: na eni strani poezija in mit, na drugi strani 

lahkoten in plitek racionalizem. Vse tisto, kar je ljubil, je verjel, da je namišljeno, skoraj vse, 

kar je verjel, da je resnično, je bilo zanj mračno in nepomembno. (Prim. Lindsley, 2001.) 

Preko pogovorov, ki jih je v času spreobrnitve imel s svojimi prijatelji, med katerimi je veliko 

vlogo igral tudi J. R. R. Tolkien, se je leta 1931 spreobrnil v krščansko vero. Domišljija pa je 

imela tudi po spreobrnitvi pomembne razsežnosti v njegovem pogledu na druge vere in mite, 

pri njegovem zaznavanju sveta in bila mu je v pomoč pri razumevanju stvari.  
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6.3.1. Privlačnost zgodbe 

 

Lewisa je privlačnost zgodbe zelo pritegnila. Najprej jo je imenoval ’skriti element’ fikcije, 

leta 1947 pa je svoj esej naslovil s skrajšanim naslovom ’O zgodbah’ [On Stories]. V eseju 

Lewis poudari, da se domišljija ne konča v otroštvu. Nekateri otroci in odrasli imajo radi 

pravljice, medtem ko drugi otroci in odrasli ne. Nekateri se tako na fantazijski svet in 

nestvarna dogajanja odzovejo z navdušenjem, drugi pa se temu upirajo in imajo raje stvarne 

dogodke. (Prim. Schakel, 2002.) 

Lewis v Zgodbah iz Narnije upodobi takšnega bralca, to je Evstahij Clarence Scrubb, ki 

nastopa v knjigi Potovanje Jutranje zarje in zelo rad bere poučne knjige, fantazijske literature 

pa niti pogledati noče. V knjigi Lewis njegovo nevednost opisuje tako: »Večina od nas ve, 

česa se lahko nadejaš v zmajevem brlogu, toda kot vemo, je Evstahij bral samo napačne 

knjige.« (Lewis, 1997: 68.) Lewis ni želel ljudi prepričevati, da bi začeli brati fantazijska dela, 

hotel je samo povedati, kako lahko v tem uživaš. (Prim. Schakel, 2002.) 

»Domišljijska privlačnost zgodbe se prične z napetostjo in vznemirljivostjo.« (Prav tam: 54.) 

Temu se tudi ni mogoče izogniti v Zgodbah iz Narnije, saj v vsaki zgodbi preti nevarnost ali 

otrokom, ki nastopajo, ali deželi Narniji ali celo obojim. V zgodbi Lev, čarovnica in omara se 

sprašujemo, ali bodo Peter, Suzana, Lucija in bobra uspeli pobegniti Ledeni čarovnici ter ali 

bodo uspeli premagati njeno vojsko. V zgodbi Princ Kaspijan napeto beremo, ali bodo otroci 

pravočasno prispeli do princa Kaspijana in ali bo Peter v dvoboju premagal kralja Miraza. V 

Potovanju jutranje zarje upamo, da bo ladja preživela vse prepreke, da bo lahko pobegnila s 

Temnega otoka in da bo Lucija uspela rešiti Traponogce njihovega uroka. V Srebrnem stolu 

trepetamo z Julijo in Evstahijem, ko morata rešiti princa Rilijana in premagati zlobno Zeleno 

čarovnico. V zgodbi Konj in njegov deček nas vznemirja, ali bo Šasta uspel pobegniti v 

Narnijo ter ali bodo pravočasno uspeli opozoriti Pradeželo pred napadom Rabadaševe vojske. 

V Čarovnikovem nečaku se sprašujemo, ali bo Digory upošteval Aslanova navodila, a v knjigi 

Poslednji boj čakamo, kaj se bo razvilo iz nedolžne igrice osla Zmede ter opice Zviteža.  

Čeprav sta napetost in vznemirljivost pomembna dejavnika, ki privlačita bralca, za Lewisa to 

ni glavni vzrok. On verjame, da to velja za bralce, ki radi berejo isto fantazijsko literaturo 

znova in znova. Pri drugem ali tretjem branju napetosti ni več, saj bralec točno ve, kaj sledi v 

zgodbi, vendar še vedno zelo uživa ob branju. Pravi, da je drugič branje še toliko boljše, zato 

razume otroke, ki zahtevajo, da jim starši pripovedujejo pravljico znova in znova z istimi 
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besedami. Tako je tudi z Zgodbami iz Narnije. Če zgodbo preberemo večkrat, smo osvobojeni 

vseh ’površinskih presenečenj’, zato se lahko toliko bolj posvetimo ’bistvenim 

presenečenjem’, ki branje še poglobijo. Polnost zgodbine napetosti je dosežena, ko te pripelje 

do primernih ’čustev’ negotovosti ali nevarnosti. To bi v Zgodbah iz Narnije lahko najbolje 

opisali s primerom iz knjige Potovanje Jutranje zarje, ko se posadka znajde na Temnem 

otoku. »Nevarnost in strah, ki ga popotniki tam doživijo, ni primerljiv z nevarnostjo in 

strahom ob nevihti. Tema na otoku ni predstavljala samo fizične nevarnosti, ampak tudi 

nevarnost same temine – tako notranje kot zunanje, temine podzavesti celo bolj kot temine 

noči ali smrti.« (Prav tam: 56.) Zgodba opisuje prizor tako:  

»Nihče ni vedel, kako dolgo je trajalo to potovanje po temi. Da se res premikajo, so 

videli samo po enakomernem škripanju veselnih vilic in pljuskanju vesel. Edmund, ki 

je kukal prek ladijskega kljuna, ni videl drugega kot odsev svetilke v vodi pred  seboj. 

Odsev je bil videti oljnat. Rahlo valovanje okrog ladijskega kljuna, ki je rezal skozi 

vodo, se je zdelo težko, komaj zaznavno in mrtvo. Sčasoma so vsi razen veslačev 

začeli drgetati od mraza. Nenadoma se je od nekod – zdaj ni imel nihče več jasnega 

občutka za smer – zaslišal strašen krik, ki ali ni prihajal iz človeškega grla ali pa je bil 

glas nekoga v tako skrajni grozi, da je že izgubil vso človečnost.« (Lewis, 1997: 131–

132.) 

Iz primera lahko vidimo, da po prvem branju ne izgubiš samo občutek napetosti in 

presenečenja, ampak tudi občutek ’temine’, ki ni primerljiv z navadnim strahom pred temo. 

Za Lewisa je tako osrednja privlačnost zgodbe tista, ki prikliče ’občutek’ ali ’pomen’, ki 

omogoči doživljanje nevarnosti in negotovosti.  »Pomembnost tega značilnega ’občutka’ ali 

’pomena’ je onkraj ravni napetosti. Lewis v eseju O zgodbah na dolgo in široko govori o 

kvaliteti, ki ji pravi ’vzdušje’«. (Schakel, 2002: 57.) V Zgodbah iz Narnije privlačnost vzdušja 

presega privlačnost napetosti. Če hočemo v Zgodbah iz Narnije začutiti to vzdušje, moramo 

dobiti občutek, da se Narnija, v katero vstopajo otroci, razlikuje od Anglije. To pa se oblikuje 

tako, da se nam znane stvari prepletajo z neznanimi in tako znane stvari uvrstimo v neznani 

kontekst. Prepletenost znanih in neznanih stvari pomaga bralcem, še posebej mladim, da se 

prilagodijo in sprejmejo domišljijski svet in začutijo vzdušje.  Primer prepletenosti znanih in 

neznanih stvari je lepo prikazan v zgodbi Lev, čarovnica in omara, ko Lucija prvič vstopi v 

Narnijo. Zagleda zasnežen gozd ter ulično svetilko, kar se ji še ne zdi nič nenavadnega. Vse se 

spremeni, ko sreča favna Tumnusa. (Prav tam.) 
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Vzdušje v Narniji je prav tako odvisno od njene upodobitve, saj Lewis v zgodbah združi 

običajno in nemogoče. »Narnija je neokrnjena dežela travnatih pobočij, imenitnih sotesk, 

globokih gozdov in je ne uničuje urbanizacija in industrializacija: Lewisov idealni svet nima 

mest, tovarn, ni onesnaževanja ali revščine. Za samoumevno pa jemlje dosegljivost znanih, 

uporabnih stvari, ki zahtevajo delovno silo, proizvodnjo in trgovino.« (Prav tam: 60.) Kot 

primer bi lahko izpostavili gospo Bober, ki je lastnica šivalnega stroja. Ne vemo pa, kje je bil 

šivalni stroj izdelan, kako je bil izdelan in kje ga je dobila. To za Lewisa ni pomembno. 

Bralcem pomaga oblikovati vzdušje in domišljijsko privlačnost Narnije, miren kraj naravnih 

lepot, kjer so preproste želje izpolnjene brez nereda in nesoglasij, ki po navadi spremljajo 

njihovo izpolnitev. (Prav tam.) 

Vzdušje oz. občutek, ki se razlikuje od občutenj našega sveta, se v Narniji kaže tudi s 

časovnim zamikom, ki je ključni domišljijski vidik pustolovščine v knjigi Lev, čarovnica in 

omara. Lucija preživi ure in ure v Narniji, a ko se vrne, ugotovi, da v našem svetu ni minila 

niti minuta. To še samo okrepi občutek za razliko med našim in narnijskim svetom. Še bolj 

nenavaden je ta časovni preskok za otroke, ki se kot odrasli kralji in kraljice po dolgih letih 

vladanja vrnejo v naš svet še isto uro in isti dan, kot so bili odšli. V knjigi Princ Kaspijan se 

otroci vrnejo v Narnijo, kjer najdejo ruševine gradu Cair Paravela stare že tisoč let, čeprav so 

sami vladali na tem gradu še pred enim letom po našem času. Njihov smisel za odkritja in 

občutek domotožja povzame ključno domišljijsko privlačnost, ki jo zgodba naredi na bralca: 

kar se je zgodilo, je nenavadno in novo, vendar znano in prijetno. (Prav tam.) 

V središče vzdušja Narnije pa namesto prepletanja otroštva in izkušenih odraslih postavimo  

govoreče živali in otroke. Ko se v Narniji pojavijo odrasli ljudje, so to ponavadi vedno 

sovražniki. Otroci in živali pa dosežejo zmago nad zlom. V Narniji so otroci in živali 

neodvisni in samozadostni tako kot odrasli, vendar se to zgodi brez prehoda v oddaljeno in 

nezaželeno stanje odraslosti. Ta prepletenost med Anglijo in drugim svetom, med živalmi in 

ljudmi, odraslimi in otroki je tisto, kar bralca vsrka v narnijski svet, mu omogoča, da živi v 

svetu domišljije tako dolgo, dokler se knjiga ne konča. (Prav tam.) 

Za otroke je v Zgodbah iz Narnije najbolj privlačna njihova mitskost. Otroci sicer ne dobijo 

odgovorov na vprašanja, ki jih zastavijo, vendar najdejo odgovore na vprašanja, za katera niso 

vedeli, kako jih naj zastavijo. Bralca zgodba skozi mitično dimenzijo popelje v nov obseg 

doživetij in mu razširi dramatični uvid. Lewis spozna, da lahko odgovore na vprašanja z 
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globljim pomenom poda samo preko zgodbe, zato tudi zajemajo širši vidik, ki ga otroci (in 

tudi odrasli) dejansko iščejo. (Prav tam.) 

Zgodbe iz Narnije torej privlačijo bralca na različne načine in na različnih ravneh: od prve 

napetosti do njene polnosti, od vzdušja, ki vlada v tem svetu do njihove mitične dimenzije. 

Privlačne pa so tudi zato, ker otroci ugotovijo, da so fantazija in njihovi namišljeni svetovi 

zelo podobni vsakdanjemu življenju. »Otroci se – tako kot odrasli – trudijo graditi 

prijateljstvo, biti srečni in uspešni, nekaj, česar se lahko oklepajo. Vendar so takšna stanja 

kratkotrajna in hitro minejo: izkusimo jih samo trenutno, nato pa se nam izmuznejo samo še v 

spomin. Tako je tudi z Narnijo: hočemo, da zgodba traja, naj bo radost bivanja v Narniji 

večna, vendar se knjiga konča in se moramo, tako kot otroci v knjigi, vrniti v naš svet.« (Prav 

tam: 68.) 

 

6.3.2. Moralna domišljija 

 

Lewis nikoli ni uporabil izraza moralna domišljija, vendar je v svojih delih jasno opredelil 

pojem že veliko prej, preden je bil ta populariziran v 80. in 90. letih. Razum lahko pozna 

načela moralnosti, vendar dokler ta ne postanejo smiselna in ponotranjena, nimajo nobenega 

praktičnega učinka. Domišljija je na moralnem področju pomembna, zato moramo dati 

moralnosti pomen, da lahko povežemo njena načela z življenjem in povežemo teorijo s 

prakso. Lewis je trdil, da pisatelj preko zgodbe ne bi smel vsiljevati moralnih naukov. 

Podobe, ki jih vidimo skozi domišljijo, naj moralo v zgodbi poosebljajo. (Prim. Schakel, 

2002.) 

V Zgodbah iz Narnije se bralci večkrat osredotočijo na krščansko dimenzijo njegovega dela, 

Lewisu pa je bila pomembnejša moralna dimenzija zgodb. Pravljice (tako sam imenuje 

Zgodbe iz Narnije) je začel pisati, ker so se mu zdele najbolj primerne za posredovanje svojih 

misli in podob. Pravljice po navadi ne vsebujejo krščanskih tem, vendar se skoraj vedno 

ukvarjajo z moralnimi temami (dobro in zlo, zvestoba, pogum …) Zato so temeljne za vzgojo 

moralnosti. Preden je Lewis vedel, da bodo njegove zgodbe vključevale krščanske teme, je bil 

prepričan, da bodo vsekakor vsebovale moralne teme, kot so Edmundova hudobija, 

neiskrenost in nezvestoba; Lucijina odkritost, poštenost in pogum; Petrova hrabrost in 
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pravičnost; hinavščina, krutost in maščevanje Ledene čarovnice ter skrajna dobrota, 

ljubeznivost in Aslanova hrabrost. (Prav tam.) 

Lewis je bil močan zagovornik moralne domišljije, se je pa tudi zavedal nevarnosti 

upodabljanja domišljije na nevaren in nemoralen način. Prva nevarnost je, da lahko domišljijo 

previsoko vrednotimo. Tudi Lewisu se je to zgodilo, saj je pred svojo spreobrnitvijo 

povzdignil domišljijo na previsoko raven. Po spreobrnitvi je pomen domišljije jemal kot 

dobro, vendar ne kot najvišje dobro. Druga nevarnost je zloraba. Poleg pozitivne rabe 

domišljije Lewis govori še o navznoter osredotočeni domišljiji, ki ustvarja utvare, išče beg in 

onemogoča prepoznavanje resničnosti. Takšno domišljijo imenuje svet sanjarjenja, 

fantaziranja, fantazijsko izpolnitev želja, ki ni samo iluzorna, lahko je tudi moralno škodljiva. 

V fantazijski izpolnitvi želja ležita dve nevarnosti. Zaradi nedisciplinirane domišljije lahko 

ustvarimo pomanjkanje zaupanja, ko za to ni nobenega racionalnega razloga, ali pa 

neposlušna domišljija preko zagledanosti vase vodi v predajanje užitkom. (Prav tam.) 

Nekatere starše in verske voditelje je skrbela zloraba domišljije zaradi opisovanja čarovnic in 

čarovnije v Zgodbah iz Narnije. Vendar je Lewis čarovnice in čarovnijo uporabil zato, ker so 

to nepogrešljive značilnosti žanra, v katerem je pisal. Še pomembnejše pa je, da je drugače 

prikazal in upodobil čarovnice in čarovnijo, kot smo navajeni v drugih pravljicah. Njegove 

čarovnice imajo čarobno moč in so hudobne, vendar so po izgledu lepotice, ne pa stare in 

grde. Zato je prepričan, da ni nevarnosti, da bi mlade bralce te podobe zavedle, saj so vedno 

prikazane negativno. V Zgodbah je dobro in zlo vedno prikazano v zelo jasnem kontrastu. 

Zlobni liki so zmeraj slabi in se jih je potrebno izogibati. Prav tako Lewis v zgodbe vključi 

čarovnijo in čarodeje, ki čarovnijo deli na belo in črno magijo. Bela magija vključuje 

nadčloveški nadzor nad procesi narave, medtem ko se v črni magiji pojavi peklenska moč, da 

lahko pridobi oblast čez silo narave. Tudi v Zgodbah se pojavi  črna magija, ampak je vedno 

in jasno upodobljena kot zlo najgloblje vrste. Čeprav so nekateri mnenja, da zlo, čarovnija in 

nasilje niso primerni za otroško knjigo, je Lewis v svoj zagovor napisal, da se mu zdi 

nesmiselno, da pred otroki skrivamo dejstvo, da so rojeni v svet smrti in nasilja. Zgodbe iz 

Narnije so delo moralne domišljije tudi zato, ker predstavljajo dobro in zlo kot čisti nasprotji 

in otroci nimajo težav pri razlikovanju, saj čarovnice vedno predstavljajo zlobno stran. (Prav 

tam.) 

Brez domišljije bi bilo Lewisovo življenje čisto drugačno – omejeno, bolj temačno, manj 

bogato in zadovoljujoče. Ker je pisatelj zaznal, kako revno domišljijo imajo otroci njegovega 
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časa, je hotel s pisanjem Zgodb iz Narnije zagotoviti mladim bralcem material, s katerim bodo 

lahko bogatili svojo domišljijo. Želel je tudi pokazati, kako pomembna se je njemu zdela 

domišljija in kako je napolnila bistven in dragocen prostor v njegovem življenju in 

pomembno vplivala na njegov značaj in delo kot pisca, misleca, kritika in apologeta. (Prav 

tam.) 

 

6.1.  ANALIZA KNJIGE C. S. LEWISA LETTERS TO CHILDREN 

 

C. S. Lewis je v svojem življenju prejel več tisoč pisem svojih mladih oboževalcev, ki so 

želeli vedeti še kaj več o njem in njegovih najbolj prodajanih knjigah Zgodbe iz Narnije. V 

knjigi je zbranih veliko odgovorov na ta pisma. V njih je avtor delil z oboževalci svoje 

občutke o pisanju, šoli, živalih in razlagal Narnijo. Naj je bilo vprašanje še tako vsakdanje, je 

na vsako prejeto pismo odgovoril z razumevanjem in spoštovanjem. 

Kot v uvodu knjige Letters to Children opisujeta Dorset in L. Mead, je Lewis skoraj vsako 

jutro porabil po uro ali več, da je prebral vsa pisma in napisal odgovore. Pravita, da je avtor 

verjel, da je to njegova od Boga poslana dolžnost. Iz njegovih odgovorov lahko resnično 

vidimo, kako skrbno je odgovarjal otrokom. (Prim. Lewis, 1985.) Nekoč je sam zapisal: 

»Otroka kot bralca ne smemo gledati zviška, prav tako ga ne smemo idealizirati. Z njim se 

moramo pogovarjati kot z odraslo osebo. ... Poskusiti moramo, da otrokom ne škodujemo: 

smemo upati, da jim (zaradi svoje vsemogočnosti) delamo dobro, ampak samo takrat, ko to 

delamo s spoštovanjem do njih.« (Lewis, 1985: 4.) Pisma so duhovita, poučna ter zabavna. 

Največ pisem so mu poslali mladi bralci, ki so prebrali že več knjig iz zbirke Zgodbe iz 

Narnije. Največkrat jih zanimajo podrobnosti zgodbe, duhovna resničnost v zgodbah ter 

pisanje samo. Ob prebiranju odgovorov bralca prevzame pristni odnos, ki ga je imel do otrok. 

Odgovarja jim na še tako vsakdanja in nemogoča vprašanja, kar je otroke pritegnilo, 

odgovarja pa jim tudi zelo konkretno, razumljivo ter odkrito. Čuti se, da so mu bila pisma v 

veselje in ne v breme. Z njimi deli tudi svoje intimne občutke, svojo ljubezen do glasbe ter 

kritike različnih knjig, ki jih otroci omenjajo. Lewis je ravno preko teh pisem lahko dobil 

potrditev, da so njegova dela taka, da razvijajo otroško domišljijo.  

Sledi nekaj najzanimivejših citatov iz knjige:  
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Deklico Carol je zanimalo, kje je Lewis našel ime Aslan. Takole ji odgovori: 

»Ime sem našel v opombah dela Tisoč in ene noči Williama Lanea: pomeni lev po turško. Jaz 

ime izgovarjam Ass-lan. In seveda imam v mislih judovskega leva.« (Lewis, 1985: 29.) 

V naslednjem pismu Lewis petošolcem odgovarja na njihovo vprašanje glede pomena 

narnijskih zgodb: 

»Sam pri sebi nisem rekel: ’Dajmo predstaviti Leva v Narniji takšnega, kot je Jezus v našem 

svetu’:  rekel sem: ’Predpostavljajmo, da bi obstajala dežela Narnija in da bi Božji Sin, ki je 

postal človek v našem svetu, postal Lev v Narniji in nato si predstavljajte, kaj bi se zgodilo. ... 

Kolikor vem, vodi edina pot v Aslanovo deželo za nas preko smrti; morda lahko nekateri res 

dobri ljudje pokukajo tja že prej.«  (Prav tam: 45.) 

Prav tako je deklici Patriciji leta 1960 razložil pomen zgodb z verskega vidika: 

»V resnici jaz ne ’predstavljam’ prave krščanske zgodbe in simbolov. Pravim samo, da lahko 

’predpostavljamo, če bi obstajal svet Narnije in bi ta svet potreboval rešitev in bi Božji Sin 

prišel in odrešil svet tako, kot je odrešil naš svet, kako bi vse to izgledalo v Narniji? Morda je 

preveč stvari, ki so zelo podobne stvarem v našem svetu, vendar ne čisto: 

1. stvarjenje Narnije je tako kot stvarjenje našega sveta (vendar v Narniji ne gre za 

stvarjenje našega sveta), 

2. ko Jadis utrga jabolko, je tako, kot jo Adamov sin utrga zaradi neposlušnosti, vendar 

so okoliščine drugačne, saj je bila Jadis že pred tem dejanjem izgubljena, 

3. kamnita miza je mišljena kot opomin na Mojzesovi kamniti plošči, 

4. Aslanovo trpljenje in vstajenje bi lahko bilo kot Kristusovo trpljenje in vstajenje v 

našem svetu, vendar ne čisto enako, 

5. Edmund je kot Juda zahrbtnež in izdajalec. Vendar za razliko od Juda se je pokesal in 

mu je bilo odpuščeno, 

6. povsem na koncu Narnijskega sveta se Aslan začne prikazovati bolj v podobi Kristusa, 

ki Ga poznamo v našem svetu, v podobi Jagnjeta. Na koncu sveta tako Aslan Luciji in 

Edmundu, ki se vračat nazaj v naš svet, pove: ’ker sta me do neke mere spoznala tukaj 

(v Narniji), me bosta lažje spoznala tam, kamor pojdeta’,  

7. in seveda Zvitež in Zmeda tik pred poslednjo sodbo (v knjigi Poslednji boj) sta kot 

prihod antikrista pred koncem našega sveta.« (Prav tam: 92–93.) 
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Lewis v pismu deklici Joan daje nasvete glede pisanja. Najpomembnejše točke povzame tako: 

»Kar je zares pomembno pri pisanju, je naslednje: 

1. vedno poskusi uporabiti jezik tako, da bo zelo jasno, kaj misliš, in prepričaj se, da tvoj 

stavek ne pomeni tudi česa drugega, 

2. vedno raje uporabi čisto direktno besedo kot pa dolgo in nejasno. Ne delaj obljub, 

temveč jih ohrani, 

3. nikoli ne uporabljaj abstraktnih samostalnikov, če zadostujejo konkretni. Če misliš 

povedati ’več ljudi je umrlo’, ne reci ’smrtnost narašča’, 

4. v pisni obliki. Ne uporabljaj pridevnikov, ki nam zgolj povedo, kako bi ti želela, da se 

počutimo ob stvari, ki jo opisuješ. Namesto da pripoveduješ o tem, kako je bila stvar 

’strašna’, jo opiši tako, da bomo prestrašeni. Ne reci: to je bilo ’očarljivo’, ampak stvar 

opiši tako, da bomo sami rekli: ’očarljivo’ po prebranem. Veš, vse te besede (grozovit, 

čudovit, gnusen, gizdalin) so tako, kot da bi svojim bralcem rekla, naj namesto tebe 

opravijo tvoje delo, 

5. ne uporabljaj prevelikih besed glede na temo. Ne reci ’neskončno’, če s tem misliš 

’zelo’, v nasprotnem primeru ti ne bo ostala nobena beseda, ko boš hotela govoriti o 

nečem resnično neskončnem.« (Prav tam: 64.) 

Lewis v pismih ni odgovarjal samo na vprašanja o Narniji, ampak je otrokom dajal tudi 

življenjske nasvete: 

 »Zapomni si, da obstajajo le tri vrste stvari, ki jih mora vsakdo kdaj narediti: 1. Stvari, ki jih 

je potrebno narediti; 2. Stvari, ki jih moramo narediti; 3. Stvari, ki jih radi delamo. To ti 

pripovedujem zato, ker se mi zdi, da toliko ljudi porabi veliko časa ob delanju stvari, ki ne 

vključuje nobene od teh treh stvari, kot je na primer branje knjig, ki jih ne marajo, samo zato, 

ker jih drugi berejo.« (Prav tam: 27.) 

»Ne verjamem, da je nekdo ’dober’ ali ’slab’ pri jezikih. Če si res močno želiš prebrati nekaj, 

kar ne obstaja v angleškem jeziku, boš ugotovil, da se lahko čisto v redu naučiš tujega jezika.« 

(Prav tam: 37.) 
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Lewis je tako svoje znanje in izkušnje zelo rad delil z drugimi, še posebej z otroki. 

Pripomočkov, ki jih je uporabil pri svojem pisanju zgodb, ni skrival, ravno nasprotno. Brez 

zadržkov je delil svoje vire. 

 

7. EMPIRIČNI DEL 

 

7.1.  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN NAMEN 

RAZISKAVE................................................... 

 

V diplomskem delu sem se osredotočila na delo C. S. Lewisa Zgodbe iz Narnije ter na 

domišljijo, ki je avtorja spremljala zelo intenzivno že od malih nog in skozi celo življenje. 

Avtor je z omenjenim delom hotel spodbuditi otroško domišljijo, saj je menil, da imajo otroci 

prerevno domišljijo. V času, v katerem živimo, je še toliko bolj pomembno, da otrokom 

poskušamo spodbuditi njihovo domišljijo, saj so z vseh strani obkroženi z mediji, ki lahko 

negativno vplivajo na njen razvoj. Čeprav se tem medijem ni možno popolnoma izogniti, je 

pomembno, da poskušajo starši, vzgojitelji in učitelji otrokom omejiti dostop do teh medijev. 

Še bolj pa je pomembno otroke usmerjati, da preko modernih medijev dostopajo do vsebin, ki 

so zanje koristne, preko katerih se lahko kaj naučijo in pridobijo nove poglede na vsebine, ki 

jih zanimajo. 

Čeprav je bil Lewis proti temu, da bi njegove zgodbe posneli na filmski trak, so se odločili 

drugače. Filmska upodobitev zgodbe Potovanje Jutranje zarje je bila osnova za delo z otroki 

na ptujskem oratoriju v letu 2013. V svojo raziskavo sem vključila udeležence oratorija, ki so 

v času druženja spoznavali deželo Narnijo, se o njej pogovarjali, si ogledali film Potovanje 

Potepuške zarje (naslov se razlikuje od naslova knjige, ki je bila izdana leta 1997, takratni 

naslov je Potovanje Jutranje zarje, ki ga bom uporabljala v nadaljevanju) ter se preko 

vsakodnevne igre vživljali v vloge Narnijcev... 

Udeleženci so si vsak dan ogledali del filma Potovanje Jutranje zarje. Po ogledu filma je 

sledil pogovor, ki so ga vodili animatorji oratorija. Pogovori so potekali v dveh starostnih 

skupinah. Udeležencem so pomagali do širšega in poglobljenega razumevanja zgodbe, nato pa 

so določene vsebine primerjali tudi s svojim življenjem.  
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Prvi dan so se pogovarjali o vstopu v Narnijo. Sliko, preko katere vstopijo otroci v drug svet, 

lahko primerjamo z umikom iz vsakdanjega življenja. Jutranja zarja, ki je kraj varnosti, jim 

sredi morja nudi zatočišče, Repicvilova pesem je vodilo, ki spodbuja Repicvila in ga pripelje 

vse do Aslanove dežele na koncu zgodbe. Drugi dan so se posvetili drugi plati zgodbe, ki 

spremlja  njihovo potovanje. Suženjstvo, zelena megla in ječa so preizkušnje, ki jih doživijo 

in premagajo. Tretji dan so se pogovarjali o skušnjavah treh otrok (Lucije, Edmunda in 

Evstahija), ki jih v zgodbi premagujejo vsak na svoj način. Lucija hoče biti podobna svoji 

starejši sestri, prav tako si želi Edmund biti podoben bratu Petru, ki ima v rokah oblast. 

Evstahij pa svojo nezaželjenost poteši v grabežljivosti, ki ga stane spremenitve v zmaja. 

Vendar na koncu vseeno svojo navidezno moč izkoristi za dobro. Četrti dan so razmišljali o 

mizi, h kateri pridejo na zadnjem otoku. Nanjo morajo položiti vse meče in s tem pokazati 

enotnost in združiti moči. Borba, ki jo bijejo z morsko kačo pa prikazuje borbe v vsakem 

izmed nas. Ko se otroci na koncu zgodbe vrnejo v naš svet, spoznajo, kako dragoceni so drug 

drugemu in kako dragocena je Narnija.   

...  

7.2.  HIPOTEZE.. 

 

Hipoteza 1: Udeleženci razumejo vsebino zgodbe. 

Hipoteza 2: Udeleženci prepoznajo krščanske elemente v zgodbi Potovanje Jutranje zarje. 

Hipoteza 3: Preko narnijske zgodbe se udeleženci vživijo v domišljijski svet. 

Hipoteza 4: Ob vživljanju v domišljijski svet udeleženci znajo opisati svoje doživetje. 

Hipoteza 5: Udeleženci znajo napisati kritiko avtorju o obravnavani zgodbi. 
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7.3.  RAZISKOVALNA METODA......................... 

 

7.3.1. Vzorec 

 

Raziskavo sem izvedla med udeleženci ptujskega oratorija (tedensko vzgojno prostočasno 

dogajanje v ptujskih župnijah). Spoznavali so svet Narnije, podrobneje pa so se posvetili 

zgodbi Potovanje Jutranje zarje. 

Tabela 1: Struktura vzorca glede na spol in razred 

spol 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred skupaj 

deklice 14 8 11 11 44 

dečki 6 3 5 6 20 

skupaj 20 11 16 17 64 

 

V raziskavi je sodelovalo 64 otrok od 3. do 6. razreda, od tega 44 deklic in 20 dečkov. 

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na seznanjenost z zgodbo Potovanje Jutranje zarje 

  

 

Knjigo je prebralo 5 otrok (8%), ki so si v času oratorija tudi pogledali film. Največ otrok 

(83%, to je 53 otrok) je zgodbo spoznavalo zgolj preko filma, ki so si ga ogledali na oratoriju, 

6 otrok (9%) pa je bilo samo seznanjenih z zgodbo (filma si niso ogledali v celoti, saj na 

oratoriju niso bili prisotni vsak dan).  

8% 

83% 

9% 

Z zgodbo sem se seznanil(a): 

prebral(a) sem knjigo in si 
ogledal(a) film, 

ogledal(a) sem si film, 

sem seznanjen(a) z 
zgodbo. 
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7.3.2. Merski instrument 

 

Pri raziskavi sem uporabila dva načina zbiranja podatkov, in sicer pisni anketni vprašalnik ter 

pisanje kritike avtorju. 

Pisni anketni vprašalnik je bil anonimen ter kombiniranega tipa zaprtih in odprtih tipov 

vprašanj. Sestavljen je bil iz treh splošnih vprašanj (razred, spol, seznanjenost z zgodbo), treh 

vprašanj za ugotavljanje razumevanja zgodbe ter devetih vprašanj odprtega tipa, s pomočjo 

katerih sem sklepala, kako so se udeleženci vživeli v zgodbo in ali so ob tem razvijali svojo 

domišljijo.  

Pisanje kritike avtorju sem izvedla v obliki pisanja pisma, ki je bilo naslovljeno na avtorja 

dela Zgodbe iz Narnije C. S. Lewisa. Pismo sem uporabila, da bi preko njega ugotovila, kako 

so se udeleženci vživeli v zgodbo ter ali so zmožni podati kritično povratno informacijo o 

prebranem. 

 

7.3.3. Zbiranje podatkov 

 

Anketni vprašalnik sem razdelila udeležencem zadnji dan ptujskega oratorija, ki je potekal od 

12. 8. do 16. 8. 2013 v prostorih župnije sv. Jurija na Ptuju. Anketiranje sem izvedla osebno, 

in sicer med udeleženci oratorija od 3. do 6. razreda osnovne šole. Razdelila sem 65 anketnih 

vprašalnikov, med vrnjenimi je bil eden neveljaven in 64 veljavnih.  

Pisanje kritike avtorju sem izvedla med istimi udeleženci ptujskega oratorija, ki so sodelovali 

pri anketnem vprašalniku. Pisma so pisali v osmih skupinah, v vsaki skupini je bilo 8 otrok, ki 

so napisali pismo, naslovljeno osebno na avtorja Zgodb iz Narnije C. S. Lewisa. Vsaka 

skupina je dobila navodila, izdelke pa sem osebno zbrala po zaključenem delu.  
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7.3.4. Obdelava podatkov 

 

Nekatere podatke sem obdelala s pomočjo programa Microsoft Office Excel, podatke sem  

prikazala v obliki grafov in tabel, ostali podatki, ki sem jih pridobila, pa so predstavljeni 

opisno.  

 

7.4.  INTERPRETACIJA RAZISKAVE IN ZAKLJUČKI 

 

7.4.1. Anketni vprašalnik 

 

Prvi sklop vprašanj preverja razumevanje zgodbe in zajema vprašanja od 2. do 4. (glej prilogo 

1). 

Na drugo vprašanje Kako so otroci (Lucija, Edmund in Evstahij) v zgodbi prišli v Narnijo, so 

vsi udeleženci odgovorili pravilno, saj se jim je vtisnil v spomin prizor, ko sobo zalije voda iz 

slike.  

Graf 2: Evstahij ob prihodu v Narnijo 

  

Na tretje vprašanje, ki je ponujalo več možnih odgovorov, so udeleženci odgovorili zelo 

raznoliko. Enotni so si bili v enem samem odgovoru, da Evstahij ob prihodu v Narnijo ni bil 

prijazen. Največ jih je odgovorilo, da je bil trmast (59 udeležencev) in strahopeten (53 
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udeležencev). 29 udeležencev se je strinjalo, da je bil ob prihodu domišljav, 6 udeležencev pa 

ga je imelo tudi za pametnega. Iz zgornjih rezultatov vidimo, da je največ udeležencev 

Evstahija označilo za trmastega in strahopetnega. Udeleženci, ki so na vprašanje odgovarjali 

bolj natančno in premišljeno, pa so obkrožili tri značilnosti, to je domišljavost, trma ter 

strahopetnost.  

 

Četrto vprašanje je bilo odprtega tipa, saj sem hotela z njim doseči, da udeleženci sami 

razmislijo in podajo svoje mnenje glede Evstahijeve spremenitve. Odgovori so bili zelo 

podobni. 

Graf 3: Evstahijeva spremenitev 

  

Kar 48 (75%) udeležencev je odgovorilo, da se je Evstahij spremenil v zmaja zato, ker je bil 

pohlepen. Njegovo pohlepnost so še opisali z besedami: hotel je biti bogat, vzel je zaklad, je 

kradel. 14 udeležencev ga je imelo za hudobnega in nesramnega. Iz vseh prejetih odgovorov 

posebej izstopata dva: en udeleženec je zapisal, da se je Evstahij spremenil v zmaja zato, da bi 

se naučil biti prijazen, drugi udeleženec pa je bil mnenja, da se je to zgodilo zato, da bi se 

preko tega spremenil. Čeprav noben izmed zgornjih odgovorov ni napačen, je zanimivo, da 

sta zadnja dva veliko bolj poglobljena kot drugi. Evstahij se je v osnovi spremenil v zmaja 

zato, ker je bil nesramen, pohlepen, ker je kradel zlato, vendar če zgodbi sledimo naprej, 

spoznamo, da se je Evstahij res znašel v zmajevi koži zato, da bi se lahko spremenil, da bi 

postal drugačen.  

Na osnovi odgovorov iz prvega sklopa vprašanj lahko potrdim prvo hipotezo.  

22% 

75% 

3% 

Evstahij se je spremenil v zmaja, ker: 

je bil hudoben in 
nesramen, 

je bil pohlepen, 

drugo. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Monika Gojkošek, diplomsko delo 

 

55 

 

Drugi sklop vprašanj zajema vživljanje udeležencev v zgodbo, prepoznavanje krščanskih 

elementov ter njihovo poistovetenje z zgodbo. Ta sklop zajema vprašanja od 5. do 13. (glej 

prilogo 1). 

Odgovori na vprašanje Kaj ti je bilo v zgodbi najbolj všeč? so bili zelo raznoliki, zato vseh ne 

bom naštevala, izpostavila bom najbolj pogoste in zanimive. Kar 13 udeležencev je napisalo, 

da jim je bila všeč borba s kačo, drugim je bil všeč Aslan ali govoreče živali, nekaterim 

Evstahijeva spremenitev v zmaja, dvema udeležencema je bila všeč napetost zgodbe.  

Šesto vprašanje Kaj te je pri Aslanu najbolj pritegnilo? je prineslo naslednje odgovore: 

nekaterim je bila všeč njegova zunanjost (lepota, govorica, griva, oči), nekaterim njegova 

notranjost (prijaznost, pravičnost, dobrota, čarobnost, vsemogočnost, kot Bog), največ 

udeležencev pa je pri Aslanu pritegnila njegova pomoč Evstahiju. Tudi tukaj izstopata dva 

odgovora, ki sta drugačna od ostalih: prvega udeleženca je Aslan pritegnil zato, ker je bil tam, 

ko so ga potrebovali, drugi je prav tako podal podoben odgovor: pride, ko je treba. Vsi 

udeleženci so Aslana prepoznali po lastnostih, ki jih je imel, vendar jih je pritegnil vsakega z 

drugo lastnostjo. Zadnja dva odgovora pa nakazujeta tudi širši pogled na Aslana v celotni 

zbirki Narnije. Aslan se je res v vseh zgodbah pojavil le takrat, ko so ga Narnijci potrebovali.   

S sedmim vprašanjem Ali misliš, da obstaja Aslanova dežela? sem hotela dobiti odgovore, ali 

udeleženci gledajo na Narnijo kot na domišljijsko deželo, ali v njej vidijo globlji pomen, kot 

ga je videl in vanj verjel Lewis – deželo, v katero pojdemo po smrti. Odgovori so pokazali, da 

je večji del udeležencev deželo Narnijo jemal kot nebesa. Od 64 udeležencev jih je le 9 

napisalo, da ne verjamejo v obstoj Aslanove deželo, vsi drugi pa mislijo, da Aslanova dežela 

obstaja. Nekateri je ne bi drugače poimenovali, največ udeležencev pa bi jo poimenovalo 

nebesa. Seveda so si udeleženci izmišljali tudi druga imena, kot so skrivnostna dežela, dežela 

dogodivščin, svobodna dežela, čudežna dežela, pravljična dežela, zmajeva dežela. Sklepam, 

da so odgovori usmerjeni v krščanske vsebine tudi zaradi pogovorov, ki so jih udeleženci 

imeli vsak dan in so bili podkrepljeni tudi z verskimi vsebinami. 

Osmo vprašanje Kateri lik te najbolj spominja na Jezusa? je prineslo zelo podobne odgovore, 

saj je večina udeležencev odgovorila, da jih nanj spominja lik Aslana, mogočnega leva. 

Sedem udeležencev je napisalo, da jih na Jezusa spominja princ Kaspijan, dva pa sta napisala 

lik zvezdne vile. Princ Kaspijan v zgodbi predstavlja dobrega in pravičnega princa, zato 

sklepam, da jih je to pritegnilo, da so tako odgovorili. Daleč največ udeležencev je prepoznalo 

Jezusa v Aslanu. Tudi avtor je povedal, da je Aslan domišljijski lik, ki predstavlja Jezusa v 
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drugi obliki, z drugim imenom. Torej za Aslana ne moremo reči, da je Jezus, ampak ga 

predstavlja. 

Naslednje vprašanje se navezuje na zgornje, saj udeležence sprašuje, zaradi česa jih določen 

lik spominja na Jezusa. Večina odgovorov je bila usmerjenih v dobre lastnosti, kot so: 

prijaznost, spoštljivost, pomoč drugim, nežnost, modrost, pogum, dobrotljivost. Drugi del 

odgovorov pa je opisoval dejanja, ki so podobna Jezusovim: dela čudeže, se žrtvuje za druge, 

jih je rešil.  

Iz zgornjih odgovorov lahko vidimo, da so udeleženci prepoznali krščanske elemente v 

zgodbi Potovanje Jutranje zarje in s tem lahko potrdim tudi drugo hipotezo. 

Pri desetem in enajstem vprašanju so udeleženci povedali, kateri lik jim je bil najbolj všeč in s 

katerim so se poistovetili. Odgovori so prinesli naslednje rezultate: največ udeležencev je 

prepričal lik Aslana, dekleta sta prepričala tudi Lucija in Repicvil, medtem ko so fante 

prepričali moški liki, Edmund in Evstahij. Dekleta so se poistovetila z Lucijo in z Repicvilom, 

fantje pa z Edmundom, Kaspijanom in Evstahijem.  

Z dvanajstim vprašanjem sem želela spodbuditi izražanje njihovega mnenja, idej, kaj bi v 

zgodbi spremenili. Odgovori so bili zelo enolični, saj je kar 50 udeležencev odgovorilo, da v 

zgodbi ne bi spremenili ničesar. Tisti, ki pa bi jo spremenili, bi to naredili tako, da bi bilo 

Evstahijevo obnašanje na začetku zgodbe prijaznejše, da bi se manj bojevali, da bi ostali v 

Narniji ter da bi videli Aslanovo deželo. Tako večina udeležencev pri tem vprašanju ni 

uporabila svojih zamisli, domišljije, ali pa jih je zgodba tako prevzela, da je resnično ne bi 

spreminjali. 

Zadnja naloga v vprašalniku je udeležence spodbudila, da so za trenutek poskušali stopiti v 

Aslanovo deželo in opisati svoje doživetje. Odgovori so bili zelo raznoliki, skupno jim je bilo 

le to, da so se vsi tam lepo počutili, ’videli in slišali’ so stvari, ob katerih se počutiš prijetno. 

Iz odgovorov je tako razbrati, da so se počutili sprejeto, varno in veselo. Nekateri so napisali, 

da tam vidijo tudi svoje najbližje (družino, dedka ...). En udeleženec je napisal, da se v 

Aslanovi deželi nihče ne prepira in tepe, nihče ne krade in nihče ni sam ali osamljen. 

Udeleženci so se v zadnjem delu vprašalnika poistovetili z liki v zgodbi ter se poskušali 

vživeti v Aslanovo deželo. Na podlagi odgovorov potrjujem 3. in 4. hipotezo.  
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7.4.2. Moje pismo Lewisu 

 

Pisma, ki so jih napisali udeleženci oratorija avtorju, vsebujejo predvsem njihova mnenja, kaj 

jim je bilo v zgodbi všeč in kaj jim ni bilo ter predloge, kaj bi sami spremenili. Če česa niso 

razumeli oz. če jih je kaj zanimalo, so avtorju postavili vprašanja. Pisma so udeleženci pisali v 

skupinah, zato so v enem pismu zbrana mnenja večjega števila otrok, kar se tudi pozna pri 

napisanem. Nekatera pisma so zelo podobna tistim, ki so jih pisali otroci v Lewisovem času, 

predvsem so zelo podobna vprašanja, ki so jih postavili avtorju. S postavljanjem vprašanj so 

se jim odprla nova obzorja. Udeleženci so napisali, da jim je bila zgodba všeč in bi radi 

izvedeli, kaj se zgodi v drugih delih, kar je zelo spodbudno, saj iz tega lahko sklepamo, da jih 

je ta zgodba motivirala in bodo posegli tudi po drugih.  

 

Moje pismo Lewisu 1 (glej prilogo 2) 

Udeleženci so v začetku pisma napisali stvari, ki so jim bile v zgodbi všeč ter tudi, da so 

preko zgodbe odkrivali svojo vero. Napisali so, da se jim je zgodba zdela kar težka, opazili so 

namreč, da je mlajši člani niso povsem razumeli. Na koncu so se vživeli v zgodbo, saj so 

napisali, kaj bi vprašali Aslana, če bi se znašli v Narniji. Pismo je napisano zelo strukturirano 

in pregledno. 

 

Moje pismo Lewisu 2 (glej prilogo 2) 

Udeleženci tega pisma so bili zelo radovedni, saj so postavili avtorju veliko vprašanj. Niso se 

osredotočili na opisovanje tega, kaj jim je bilo všeč, zanimalo pa jih je, kje je avtor dobil ime 

za Narnijo, Jutranjo zarjo, Aslana. Postavili so mu tudi vprašanje, kako dolgo je pisal knjige, 

nato pa  so z njim podelili svojo izkušnjo doživljanja njegove zgodbe na oratoriju.  

 

Moje pismo Lewisu 3 (glej prilogo 2) 

To pismo vsebuje veliko vprašanj, ki se nanašajo tako na samo zgodbo kot tudi na avtorjevo 

privatno življenje. Zanimalo  jih je, ali je imel domače živali, in če je v otroštvu imel svojo 
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Narnijo. Udeleženci v pismu niso napisali nobenega mnenja o zgodbi, ampak so avtorja  

spraševali , kot da bi še živel.  

 

Moje pismo Lewisu 4 (glej prilogo 2) 

Udeleženci so napisali, kaj jim je bilo v zgodbi všeč in kaj ne ter česa niso razumeli. Vsa 

njihova razmišljanja so se nanašala neposredno na zgodbo, avtorju niso postavljali nobenih 

vprašanj, vendar določenih stvari v zgodbi niso razumeli.  

 

Moje pismo Lewisu 5 (glej prilogo 2) 

Udeleženci so se v pismu osredotočili na like, ki nastopajo v zgodbi ter opisali, kaj jim je bilo 

na njih všeč in kaj ne, kateri lik bi spremenili. Podobno kot v prvem pismu so se udeleženci 

vživeli v zgodbo in opisali, kaj bi naredili, če bi se znašli v Narniji. 

 

Moje pismo Lewisu 6 (glej prilogo 2) 

V pismu so udeleženci napisali svoja mnenja o zgodbi: kateri liki so jim bili všeč, do kakšnih 

preobratov je prišlo; zanje so bile zelo zanimive govoreče živali. Povedali so, da jih je zgodba 

pritegnila tudi zaradi pustolovščin, ki jih v njej ne manjka. 

 

Moje pismo Lewisu 7 (glej prilogo 2) 

Udeleženci so v pismu opisali svoja doživetja ob gledanju filma ter povedali, kaj bi v zgodbi 

spremenili. Prav tako so poskušali vstopiti v namišljen svet Narnije in se vživeti vanj.  

 

Moje pismo Lewisu 8 (glej prilogo 2) 

Zadnje pismo je zelo podobno prvemu, saj je napisano v podobnem vrstnem redu. V začetku 

so opisali svoja doživetja ob zgodbi, dobre in slabe strani, ki so jih pritegnile, na koncu pa še 
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dodali svoje predloge za spremembe v zgodbi. Prav tako so zastavili vprašanja – najprej 

Repicvilu in nato še avtorju.  

 

Udeleženci so v pismih zajeli dobre in slabe strani zgodbe ter spodbudili svojo 

radovednost, s čimer lahko potrdim tudi peto hipotezo: udeleženci znajo napisati kritiko 

avtorju o obravnavani zgodbi. 
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8. ZAKLJUČEK 

 

V času pisanja diplomske naloge in spoznavanju pisatelja C. S. Lewisa, ki je imel neverjetno 

bogato razvito domišljijo, sem vedno bolj razumela, kaj je pritegnilo mojega očeta, da se je iz 

lastnega veselja lotil prevajanja Zgodb iz Narnije. Tudi moj oče je imel silno bogato 

domišljijo, saj nam je znal otrokom ure in ure pripovedovati pravljice, ki si jih je sproti 

izmišljal. Ravno zaradi pisateljeve domišljije, ki je bila tako visoko razvita, ga je to delo tako 

pritegnilo.  

Lewis je dajal velik poudarek privlačnosti zgodbe, ki bralca popelje v vznemirljivost in 

napetost zgodbe. Ravno ta vidik mladega bralca pritegne, da poseže po fantazijskih zgodbah 

in preko njih nevede razvija svojo domišljijo, kar je seveda hotel doseči tudi avtor izbranega 

dela. V Zgodbah iz Narnije pa lahko zaznamo tudi globlji moralni pomen, ki je skrit v zgodbi 

in se odraža preko podob, ki jih vidimo skozi domišljijo. Krščanske teme, ki so se Lewisu 

prikradle v zgodbo, pa si lahko vsak bralec razlaga po svoje, saj v zgodbah ni opisoval 

konkretnih krščanskih alegorij, ampak je pustil odprto pot domišljiji. Za boljše razumevanje 

zgodbe pa je dobro poznati okoliščine njihovega nastanka, ki te za trenutek popeljejo v 

pisateljev svet.  

Raziskavo sem izvedla z udeleženci, ki so razvijali domišljijo tudi s pomočjo filmskega 

medija in rezultati so pokazali, da zgodba sama po sebi spodbuja domišljijo, ne glede na to, na 

kakšen način so se seznanili z njo. Smiselno bi bilo v raziskavo dodati tudi udeležence, ki si 

filma niso ogledali, so pa prebrali knjigo, po kateri je bil film posnet. Tako bi lahko primerjali 

domišljijo, ki bi se jim ob zgodbi razvijala, z domišljijo prvih. Takšna raziskava v tem obsegu 

ni bila mogoča, saj delo na oratoriju ni pogojevalo branja knjige. 

Pomembno se mi zdi, da pri pouku književnosti učenci obravnavajo tudi fantazijska dela, ki 

spodbujajo njihovo domišljijo in jih morda pritegnejo, da bodo tudi v svojem prostem času 

posegli po takšni literaturi. Morda vsi bralci ne bodo razvili tako bogate domišljije, kot jo je 

Lewis, vendar jim bo lahko v pomoč pri razumevanju določenih stvari  ter zaznavanju sveta 

kasneje v življenju. Razvoj domišljije se namreč ne ustavi v otroštvu, ampak se nadaljuje tudi, 

ko odrastemo.  
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11. PRILOGE 

 

11.1. PRILOGA 1 - ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

VPRAŠALNIK 

Dragi oratorijec! 

Na letošnjem oratoriju si spoznal čudovito deželo Narnijo. Vsak dan ste si pogledali del filma 

Potovanje Jutranje zarje in se o njem tudi pogovarjali. Prosim te, da izpolniš spodnji 

vprašalnik ter napišeš to, kar misliš o zgodbi. Noben odgovor ni napačen! 

Hvala za sodelovanje! 

Monika Gojkošek 

 

Razred:     ______ 

Spol (obkroži):          M          Ž 

  

1. Si prebral(a) knjigo ali gledal(a) film Potovanje Jutranje zarje avtorja C. S. Lewisa, 

oz. si vsaj seznanjen(a) z zgodbo? Ustrezno obkroži: 

 prebral(a) sem knjigo, 

 ogledal(a) sem si film, 

 sem seznanjen(a) z zgodbo. 

 

2. Otroci (Lucija, Edmund in Evstahij) so v tej zgodbi prišli v Narnijo: 

 skozi omaro, 

 skozi drevo, 

 skozi sliko, 

 skozi računalnik. 
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3. Kako bi opisal(a) Evstahija ob prihodu v Narnijo? Obkroži (možnih je več 

odgovorov)! Evstahij je: 

 pameten, 

 domišljav, 

 prijazen, 

 trmast, 

 strahopeten. 

 

4. Zakaj misliš, da se je Evstahij spremenil v zmaja? 

 

 

5. Kaj ti je bilo v zgodbi najbolj všeč? 

 

 

 

6. Kaj te je pri Aslanu najbolj pritegnilo? 

 

 

 

7. Ali misliš, da obstaja Aslanova dežela? Bi jo ti drugače poimenoval(a)? Kako? 

 

 

 

8. Kateri lik v zgodbi te najbolj spominja na Jezusa?  

 

 

 

9. Zaradi česa te ta lik spominja na Jezusa? 

 

 

 

10. Kateri lik v zgodbi ti je najbolj všeč? 
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11. Kateremu liku v zgodbi si najbolj podoben(a)? 

 

 

 

12. Ali bi v zgodbi kaj spremenil(a)? Če da, kaj bi to bilo? 

 

 

 

13. Za nekaj sekund zapri oči in si predstavljaj, da si vstopil v Aslanovo deželo. Kaj tam 

vidiš, slišiš, vonjaš, kako se počutiš? V nekaj stavkih opiši svoje doživetje. 
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11.2. PRILOGA 2 – MOJE PISMO LEWISU 

11.2.1. Moje pismo Lewisu 1 
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11.2.2. Moje pismo Lewisu 2 
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11.2.3. Moje pismo Lewisu 3 
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11.2.4. Moje pismo Lewisu 4 
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11.2.5. Moje pismo Lewisu 5 
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11.2.6. Moje pismo Lewisu 6 
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11.2.7. Moje pismo Lewisu 7 
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11.2.8. Moje pismo Lewisu 8 
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