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IZVLEČEK 

 
Sodobna slovenska mladinska poezija prinaša drugačen pogled na otroka in otroštvo, ki je v 

nasprotju s tradicionalnimi stereotipi in poenostavljenim pogledom na otroka kot na predmet 

vzgajanja. Otroku v pesmih niso več predstavljeni zgledni otroški liki, kot je to veljalo za bolj 

tradicionalno, predvsem povojno poezijo, temveč se pesniki v sodobni mladinski poeziji v otroka 

vživljajo, so na njegovi strani, tudi če je ta otrok uporniški, jezikav, celo nesramen. Poleg te, 

nekakšne uporniške drže, ki se je v slovenski mladinski poeziji pojavila predvsem po letu 1990, 

avtorji v svoje pesmi vpeljujejo tudi problemske teme, ki so veljale za tabujske – teme telesa, 

spolnosti, bolečine, smrti. Ena od predstavnic te sodobne slovenske mladinske poezije, ki presega 

tradicionalne okvirje tudi v jezikovnem smislu, je tudi Barbara Gregorič Gorenc. 

 

V diplomski nalogi sem najprej na kratko predstavila življenje in delo Barbare Gregorič Gorenc 

ter intervju, ki sem ga imela z avtorico. V nadaljevanju sem opredelila pojem mladinske 

književnosti, poezije in sodobne mladinske poezije. Opisala sem tri tipe slovenske mladinske 

poezije in perspektive, ki se pojavljajo v mladinski književnosti. Najobsežnejše poglavje 

diplomske naloge predstavlja analiza pesniških zbirk obravnavane avtorice. Pri analizi me je 

zanimalo predvsem, katere teme so v ospredju njene poezije, kakšen je lirski subjekt v njenih 

pesmih in kakšna je prevladujoča perspektiva, torej kakšen je avtoričin pogled na otroštvo. 

Zanimala so me tudi naslovniška odprtost ter oblikovna in jezikovna plat njenih pesmi. Raziskala 

sem tudi literarne kritike o njenem ustvarjanju. 

 

Zadnje poglavje diplomske naloge zajema tri tematsko različne primere šolske interpretacije 

pesmi Barbare Gregorič Gorenc v 5. razredu osnovne šole.  

 

 

 

 

Ključne besede: Barbara Gregorič Gorenc, sodobna mladinska poezija, šolska inetrpretacija 

poezije 

 



ABSTRACT 

 
Contemporary Slovenian children’s poetry introduces a new perspective on child and childhood 

which is contrary to the traditional stereotypes and simplified perspectives on child as the subject 

of upbringing. Children are not acquainted with exemplary children’s characters anymore as it 

was the case in traditional, above all post-war poetry. However, representatives of contemporary 

children’s poetry empathise with children and support them even if they are rebellious, rude or 

rowdy. In addition to this somehow rebellious position which established itself in the Slovenian 

literature after 1990, authors, nowadays, also deal with once-taboo topics such as sexuality, pain, 

death, etc. One of the representatives of this contemporary Slovenian children’s poetry – which 

goes beyond traditional frameworks even in terms of language – is Barbara Gregorič Gorenc.  

 

In this thesis, the life and work of Barbara Gregorič Gorenc and the interview I conducted with 

her are presented. Following it, I defined the concepts of children’s literature, poetry and 

contemporary children’s poetry and provided a description of three types of Slovenian children’s 

poetry and the perspectives that are found in children’s literature. The most extensive chapter of 

the thesis is an analysis of the collections of poems of Barbara Gregorič Gorenc. In this analysis, 

I was, above all, interested in the most common topics of her poems, in the lyrical subject and the 

prevailing perspective – her perception of childhood. In addition, I also considered the recipient’s 

openness, language and form of her poems and took a look on reviews about her work.  

 

The last chapter of the thesis features three examples of the interpretation of one of her poems in 

the fifth grade of primary school.  

 

 

 

 

 

 

Key words: Barbara Gregorič Gorenc, contemporary children’s poetry, school’s interpretation of 

poetry 
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1. UVOD 

 
Odkar sem na pedagoški fakulteti poslušala predavanja iz mladinske književnosti in opravila 

izpite, je minilo že kar nekaj časa. Dolgo se nisem znala odločiti, kaj bi bila tema moje diplomske 

naloge; vse dokler nisem nekega dne, ko sem v knjižnici iskala slikanice za mojega starejšega 

sina (ki ima danes že skoraj 6 let), naletela na pesniško slikanico Sladko leto – zbirko Barbare 

Gregorič Gorenc. Takrat sem se spomnila, da sem za to avtorico nekoč že slišala, da pa o njej in 

njenih delih ne vem veliko. Prebrala sem nekaj pesmi iz zbirke in takoj vedela, kakšna bo vsebina 

mojega diplomskega dela. 

  

Ko sem začela raziskovati, kaj vse je avtorica napisala, sem ugotovila, da je izdala že več kot 

petnajst pesniških zbirk za otroke in mladostnike in da me čaka kar nekaj zanimivega nadaljnjega 

raziskovanja. 

 

V diplomskem delu najprej na kratko predstavljam življenje in delo Barbare Gregorič Gorenc ter 

pojavnost njenih del v berilih za osnovno šolo. Pesnico sem želela spoznati tudi osebno in ji 

zastaviti nekaj vprašanj v zvezi z njenim ustvarjalnim pisanjem, zato sem z njo opravila intervju. 

 

Ker je Barbara Gregorič Gorenc ena od predstavnic sodobne slovenske književnosti, natančneje 

mladinske poezije, v diplomskem delu predstavljam tudi teoretično ozadje mladinske 

književnosti in značilnosti sodobne mladinske poezije. Opredelila sem tipe slovenske mladinske 

poezije in perspektive v mladinski književnosti. V nadaljevanju analiziram vse njene pesniške 

zbirke, od prve, ki je izšla leta 1994, pa do najnovejše, ki je izšla aprila letos. Zbirke analiziram z 

vidika tem in motivov, raziskujem, kdo je lirski subjekt v njenih pesmih ter kakšen je avtoričin 

odnos do otroka oziroma otroštva, torej katero perspektivo pesnica privzema v pesmih. Poleg 

tega me zanima, komu so pesmi namenjene in katere so oblikovne ter tudi jezikovne značilnosti 

njene poezije. Ker sama nisem literarni strokovnjak, me zanima tudi, kaj o njenem delu pišejo 

literarne kritike in drugi strokovni članki. 

 

Pripravila sem tudi tri tematsko različne primere šolske obravnave njenih pesmi v 5. razredu 

osnovne šole. Zato sem skušala izbrati pesmi, ki so primerne starosti otrok, njihovemu 
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čustvenemu doživljanju in dojemanju v tem obdobju, ki so jim zanimive in se lahko identificirajo 

z lirskim subjektom.  
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2. ŽIVLJENJE IN DELO BARBARE GREGORIČ GORENC 

2.1 Kratek življenjepis 

 
Barbara Gregorič Gorenc se je rodila 4. januarja 1964 v Ljubljani. Obiskovala je Osnovno šolo 

Toneta Čufarja in že kot osnovnošolka v šolskem glasilu objavljala prve pesmice. Šolanje je 

nadaljevala na Gimnaziji Ivana Cankarja, s študijem na biotehniški fakulteti pa je pridobila naziv 

univ. dipl. ing. živilske tehnologije. Po diplomi je bila 10 let zaposlena na Inštitutu za higieno 

Medicinske fakultete v Ljubljani (danes Katedra za javno zdravje), nato pa 12 let na Zavodu za 

tehnično izobraževanje, kjer je delala kot organizatorica izobraževanja odraslih. Kasneje se je 

zaposlila na Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in nato na ZZV Ljubljana 

(zdajšnji NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje). Trenutno je zaposlena kot organizatorica 

prehrane in ZHR (Zdravstveno higienski režim) v Vrtcu Škofljica. Zasebno je Barbara Gregorič 

Gorenc poročena in mati hčerke, z družino živi v Ljubljani. 

 

Leta 1988 je bila v reviji Kurirček z naslovom Arzenal uradno objavljena njena prva pesem. 

Temu so sledile številne objave v različnih otroških in mladinskih revijah, leta 1994 pa je izšla 

njena prva samostojna pesniška zbirka z naslovom Nebomske pesmi. S to zbirko, njeno 

problemsko tematiko in podobo nezglednega, upornega otroka s težavami je Barbara Gregorič 

vstopila v sodobno mladinsko poezijo na nov, izviren način. 

 

Z deklico, ki na vse odgovarja z »Ne bom!«, pa se je komaj začelo njeno razgibano literarno 

ustvarjanje. Skoraj vsako leto izide njena nova pesniška zbirka, poleg tega pa se njena besedila 

redno pojavljajo v številnih otroških in mladinskih revijah, kot sta Ciciban in Kekec. Neredko 

obiskuje tudi šole in vrtce in se tako tudi na neposreden način približuje mladim. 
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2.2 Intervju 

 
• V mladinsko poezijo ste vstopili z uporno Nebomsko deklico, po kateri ste še danes 

najbolj prepoznavni. Milena Mileva Blažič vas je celo poimenovala Nebomska avtorica – 

kako se je rodila ta deklica oziroma vaša prva pesniška zbirka? 

Ta deklica se je "rodila" iz intenzivnih čustev jeze in žalosti. Morda je najznačilnejša pesem te 

zbirke pesem Jokalca, ki mi je tudi najljubša. Deklica, ki je padla s kolesa in joče, je tudi na 

naslovnici te zbirke. Ker je to moja prva zbirka, mi je zelo ljuba. Te pesmi so bile najprej 

objavljene v reviji Kurirček (današnji Kekec). Takrat je bil urednik Boris A. Novak, ki je pesmi 

"poslal v svet". Milena Mileva Blažić je v strokovni oceni izpostavila nestereotipnost moje 

junakinje in me poimenovala Nebomska avtorica. 

 

• Komu so namenjene vaše pesmi? Ustvarjate le za otroke ali ste kdaj napisali tudi 

kakšno pesem za odrasle, ki je morda niste objavili? Je kakšna razlika v ustvarjanju za 

otroke, najstnike, odrasle? 

Moje pesmi so namenjene vsem bralcem, kar tudi poudarim na svojih nastopih – naj vsi poslušajo 

vse. Uradno se seveda uvrščajo med pesmi za otroke in mladino. Posebej za odrasle ne pišem. Z 

"metodo pisanja pesmi za otroke in mladino" izrazim misli, občutke. Ustvarjam brez misli na 

bralca/poslušalca. 

 

• Imate za pisanje pesmi kakšen poseben recept? Kako nastane vaša pesem? Se 

najprej rodi misel, tema? Ali se vam denimo v službi kdaj porodi ideja in pesem nastane 

spontano, kar takoj, ali bi rekli, da ustvarjate bolj načrtno? Bi rekli, da pesem iščete ali jo 

najdete?  

Pesem je vedno povezana s čustvom, z dogodkom. In se seveda pojavi kadarkoli in kjerkoli. 

Navadno idejo zapišem na papir, v mobitel, včasih pa jo seveda tudi založim, pozabim. Kakšno 

pesem sem tako že izgubila. Iz ideje moram namreč pesem "izdelati" do konca, za kar pa vedno 

nimam časa tisti hip, ko se muza oglasi. Pesem me včasih najde, včasih pa jo moram poiskati. 
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• Imate ali ste imeli za vaše ustvarjanje kakšen pesniški zgled? Nekje na spletni strani 

sem zasledila zapis, da dostojno nadaljujete delo Toneta Pavčka. Kako bi to komentirali ? 

To so urednikove besede. Sama se z mojstrom peresa ne morem primerjati. Poezije pravzaprav ne 

berem veliko. Branju otroških in mladinskih pesmi se raje izognem, saj se že tako zgodi, da 

imamo ustvarjalci podobne ideje. Nekateri moje pesmi primerjajo tudi s poezijo Saše Vegri, kar 

me veseli, saj sem njene pesmi za mladino rada brala, ko so izšle. Seveda sem navdušena nad 

nekaterimi pesmimi, vendar me mnogo bolj zanimajo ljudje, njihova karizmatičnost. 

 

• Kateri čas je za vas najbolj ustvarjalen in kako ga usklajujete s službo, družino? 

Pri meni je vse pomešano. Ustvarjam in "neustvarjam" kadarkoli. Hm, pravzaprav še sama ne 

vem, kdaj ... 

 

• Koliko je v vaši poeziji avtobiografskega? Od kod črpate ideje, teme in tudi osebe v 

vaši poeziji? 

Kar napišem, je na nek način avtobiografsko; pesniška svoboda pa omogoča neprepoznavnost 

dogodkov, oseb. Ideje in teme skočijo iz vsakdana, a vse, seveda, "pesniško filtriram". 

 

• V vaših pesmih najdemo paleto najrazličnejših tem. Od sproščene otroške igre, težav 

v šoli in doma pa do čustev, kot so jeza, žalost, zaljubljenost, strah in drugo. Katera je vaša 

najljubša tematika? Ali mislite, da kakšne teme niso primerne za otroška oziroma 

najstniška ušesa? 

Še vedno me zanimajo "temnejša", neželena čustva, pa tudi pot, kako se iz njih izviti. Osebno ne 

prenesem mučenja in nasilja, zato se teh tem ne "dotikam". Temi, kot sta spolnost in smrt, se mi v 

mladinski literaturi ne zdita sporni. Seveda pa "primernost" zavisi od celotne vsebine. Poudarjam 

pa, naj se bralec sam odloči, ali bo z branjem nadaljeval ali bo knjigo odložil, če se ob branju ne 

počuti dobro. Vsekakor mora imeti možnost izbire, vsaj kar zadeva tekmovanja. Na srečo so v 

današnjem času seznami priporočilni in ne obvezni! 
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• Ali pišete pesmi z neko vizijo celote? Kako ocenite, kdaj imate dovolj pesmi za neko 

zbirko in da pravzaprav sodijo vanjo? Kdaj kakšno pesem načrtno prihranite za naslednjo 

zbirko? 

Oboje, včasih pišem posamezne pesmi, včasih že kmalu načrtujem celo zbirko. Tematika je 

podobna, tako da ni težko sestaviti zbirke. V zadnjem času mi je všeč, če najdem "rdečo nit" – v 

tem resnično uživam. Pesmi dolgoročno ne shranjujem, sproti jih pošiljam med bralce. 

 

• Do sedaj ste skupno izdali že več kot 15 zbirk za otroke in mladostnike. Kako 

oblikujete naslov neke zbirke? Se ta imenuje po najljubši pesmi v določeni zbirki ali naslov 

povzema neko bistvo, značaj neke zbirke? 

Oboje. Včasih se zbirka imenuje po neki pesmi, včasih je naslov kratek "povzetek" zbirke. 

Včasih naslov uskladiva z urednikom. 

 

• Kako pomembni se vam zdijo elementi, kot so rima, ritem, glasovne figure v 

primerjavi s sporočilnostjo neke pesmi? Zelo radi imate tudi ločila, kajne? 

Oblika se mi ne zdi tako pomembna. Pomembnejša je vsebina, sporočilo. Včasih sicer upoštevam 

"urejenost" pesmi ali pa uporabljam pesniška sredstva za večji učinek. Ločila imam res rada, 

"starinsko"podpičje naravnost obožujem, pa tudi klicaj in tri pike so mi zelo pri srcu. Preden gre 

knjiga v tisk, preverim, ali se ni kakšno izgubilo, saj ima vsako svoj pomen.  

 

• Vaša sestra Andreja je likovno opremila in oblikovala kar nekaj vaših zbirk. Kako 

pomembna se vam zdi likovna podoba zbirke?  

Likovna podoba pesmi se mi zdi zelo pomembna. Prvi zbirki je ilustriral prijatelj Igor Cvetko, 

tretjo Alenka Sottler, večino kasnejših knjig pa moja sestra Andreja Gregorič. Sodelovati sva 

začeli ob njeni diplomski nalogi. V delo ilustratorjev se ne vmešavam, čeprav imam ponavadi v 

glavi svoje, drugačne slike. Včasih želje vseeno omenim sestri. Skupaj sva se dogovorili glede 

likovne podobe Tri pike …, Navodila za randi ter zbirke Z roko v roki, ki so zasnovane kot 

dnevnik, album – kolaž. Pri zadnji zbirki o deklici Lili pa sem želela velike like, ki so mi zdaj 

tudi res všeč. 
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• Vaše pesmi najdemo tudi v berilih za osnovno šolo. Kako gledate na to? Kakšna je 

po vašem mnenju dobra pesem za otroke?  

Teh objav sem zelo vesela. Objava v berilu je zame veliko priznanje. Pomembno se mi zdi, da so 

pesmi zanimive za otroke in najstnike. Včasih moram kakšno malo starejšo pesem že popraviti – 

na primer klasičnega filma ni več v fotoaparatih (oziroma se redko uporablja), vsi fotografirajo s 

pametnimi telefoni. 

 

• Kje poleg vaših pesniških zbrik in berilih vas še lahko preberemo?  

Občasno pošljem pesmi na uredništva revij – Ciciban, Kekec, Galeb, Zmajček, ki nekatere pesmi 

objavijo. Precej pesmi je tudi uglasbenih. 

 

• Ali pripravljate kakšne literarne večere, srečanja z učenci v šolah, z otroki v 

knjižnicah? Kakšni so odzivi otrok na vaše pesmi? 

Sama ne pripravljam in ne organiziram srečanj. Se pa rada odzovem vabilu šole ali knjižnice. 

Večkrat me povabijo na podelitev bralne značke ali na kakšno drugo literarno prireditev. Včasih 

so moje pesmi "okvir" oziroma "odskočna deska" za ustvarjanje mladih – pesniško, likovno, 

plesno, glasbeno. Mislim, da otroci moje pesmi lepo sprejemajo in da so jim všeč. 

 

• Kaj pa o vas menijo literarne kritike? Ko sem sama iskala, veliko kritiškega o vašem 

delu pravzaprav nisem našla. Bi si vi želeli več ocen vaše poezije? Ste za vaše delo prejeli že 

kakšno literarno nagrado?  

O kritikah ne želim razmišljati. Veseli me, da so s pesmimi zadovoljni otroci in najstniki. 

Literarne nagrade nisem prejela; zbirka Tri pike … pa je bila nominirana za Večernico. 

 

• Kot avtorica ste ustvarili tudi nekatera prozna in dramska dela. Si želite na teh 

področjih ustvarjati še več, ali je pesem tista, ki vam je najbolj po meri? 

Občasno res napišem kaj drugega, vendar se mi zdi, da je tudi moja proza podobna pesmi. Všeč 

so mi kratkost, jasnost in neposrednost pesniškega izražanja. 
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2.3 Literarna dela 

2.3.1 Poezija 
 

• Nebomske pesmi (1994), 

• Zaklenjeni volk (1997), 

• Lena luna (1998), 

• Mame, očki in otročki (2001), 

• Črke na vrtiljaku (2003), 

• Tri pike ... (2005), 

• Navodila za randi (2006), 

• Odskočnice (2007), 

• Iskanke (2008), 

• Z roko v roki (2009), 

• Razigranke (2010), 

• Sladko leto (2010), 

• Skriti grafiti (2011), 

• Strašne pesmi (2011), 

• Trenutki\občutki (2012), 

• Zelenjavci (2013), 

• Škratje v sadovnjaku. Pomlad-poletje; kartonka (2015), 

• Če bi Lili … (2016). 

2.3.2 Proza 

 
• Metuljček Pavlinček Potepinček, v knjigi Metulj na dežju (2002), 

• Rože, v knjigi Kresnica na dlani (2004),  

• Ljubljanski most z brezami, v knjigi Žuborenje Slovenije (2005), 

• Skrivna soba, v knjigi Sonce v brlogu (2008), 

• Spoštovanje, v knjigi Svoboda na izpitu (2010). 
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2.3.3 Dramatika 

 
• Lesena raca (uprizorjena 1986), 

• Porcelanasta muca (uprizorjena 1994). 

 

2.3.4 Objave v berilih za osnovno šolo 

 
Pri pregledu osnovnošolskih beril do vključno 5. razreda osnovne šole sem našla naslednje 

objave pesmi: 

• v berilu Besede za vsevede – 1. zvezek (1999) za 4. razred osemletne OŠ sta objavljeni dve 

pesmi: Kobilice v glavi in Dragi očka; 

• v berilu Besede za vsevede – 2. zvezek (1999) za 4. razred osemletne OŠ sta objavljeni dve 

pesmi: Volja in Utrujen otrok; 

• v berilu Kako raste svet – 2. zvezek (2000) za 2. razred osemletne OŠ je objavljena pesem 

z naslovom Eno pravljico mi naberi; 

• v berilu Na mavrico po pravljico (2000) za 1. razred osemletne OŠ in 2. razred devetletne 

OŠ sta objavljeni dve pesmi: Potemska pesem ter Deklica in luna; 

• v berilu Moje branje – svet in sanje (2001) za 2. razred osemletne OŠ in 3. razred 

devetletne OŠ sta objavljeni dve pesmi: Strelovod za jezo in Deževna; 

• v berilu Berilo za razvedrilo (2002) za 3. razred osemletne OŠ in 4. razred devetletne OŠ 

sta objavljeni dve pesmi: Jeza in Eno pravljico mi naberi; 

• v berilu S slikanico se igram in učim (2005) za 3. razred devetletne OŠ je objavljena 

pesem z naslovom Lena luna; 

• v berilu Svet iz besed 4 (2007) za 4. razred devtletne OŠ je objavljena pesem z naslovom 

Jeza; 

• v berilu Svet iz besed 5 (2007) za 5. razred devetletne OŠ je objavljena pesem z naslovom 

Nežna deklica; 

• v berilu Razširi roke (2010) za 4. razred OŠ je objavljena pesem z naslovom Raziskava; 

• v berilu Novi svet iz besed 4 (2010) za 4. razred OŠ je objavljena pesem z naslovom Jeza; 
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• v berilu Novi svet iz besed 5 (2010) za 5. razred OŠ je objavljena pesem z naslovom 

Nežna deklica; 

• v berilu Lili in Bine 1 (2013) za 1. razred OŠ je objavljena pesem z naslovom Jakec, brat; 

• v berilu Radovednih 5 (2015) za 4. razred OŠ je objavljena pesem z naslovom Jeza; 

• v berilu Radovednih 5 (2015) za 5. razred OŠ je objavljena pesem z naslovom Nežna 

deklica.  

 

Iz pregleda lahko ugotovimo, da je v berilih za osnovno šolo objavljenih kar nekaj pesmi Barbare 

Gregorič Gorenc, vendar tudi v najnovejših berilih vztrajajo pesmi iz avtoričinih prvih treh zbirk 

(Nebomske pesmi, Zaklenjeni volk in Lena luna). 
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3. MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

3.1 Opredelitev mladinske književnosti 

 
V slovenski in tuji literarnozgodovinski tradiciji se za mladinsko književnost uporablja več 

sopomenskih besednih zvez: otroška/mladinska književnost/literatura, mladinsko slovstvo ipd., 

kot nadpomenko pa sodobne teoretične opredelitve uporabljajo besedno zvezo mladinska 

književnost (prim. Saksida, 2001). 

 

Leksikon Literatura (2009) mladinsko literaturo opredeljuje kot literaturo, ki je »po temi, snovi in 

obliki primerna otrokom oz. mladini in izhaja iz vživljanja odraslega ustvarjalca v mladega bralca 

oz. otroštvo« (prav tam: 243). 

 

Podobno Matjaž Kmecl v svoji Mali literarni teoriji mladinsko literaturo oziroma književnost 

opredeli kot književnost, ki je prilagojena sprejemnim zmogljivostim in zanimanju mladega, 

otroškega bralca, a hkrati opozarja na naslovniško odprtost, saj so igrivost, pravljičnost in 

pustolovščina privlačne tudi za odraslega (prim. Kmecl, 1976). »Prav rad in prav pogosto se 

vrača k nji, podobno kakor se rad spominja srečnih otroških dni, mu je otroško književno 

besedilo oddih, razvedrilo, s svojo domišljijsko svoboda zabava« (prav tam: 318). 

 

 »Pojem mladinska književnost je besedna zveza, sestavljena iz prilastka mladinska in jedra 

književnost, kar pomeni, da je to književnost posebnega tipa; po mnogih definicijah je njena 

posebnost predvsem specifičen bralec« (Saksida 1994b: 41, 42).  

 

Da bralec mladinske književnosti ni tako specifičen in opredelitev mladinske književnosti kot 

književnosti za otroka/mladega ne more biti sama po sebi umevna oziroma logična in zahteva več 

kot le razlago, da gre za književnost za mladega, ki ga kot naslovnika upošteva avtor, ko besedilo 

ustvarja, opozarja Saksida v svoji razpravi Kaj je mladinska književnost? V njej pravi, da gre za 

naivno vprašanje z zapletenim odgovorom, in ugotavlja, zakaj je nekaj, kar je za mlade, zanimivo 

tudi odraslim, in kako se lahko v tej književnosti pojavljajo nekatere teme, ki so daleč od 

otroškega in celo odraslim veljajo za kompleksne ali prepovedane. In če je neko delo namenjeno 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                     Anja Čemažar, diplomsko delo 
 

12 

mladim, ali lahko njihovo razumevanje jemljemo kot edino možno in verodostojno? Čeprav 

mladinsko književnost že na prvi pogled prepoznamo po značilni podobi knjige ter drugih 

značilnostih, pri tem tudi ne moremo trditi, da je tovrstna literatura manj kakovostna ali 

umetniško manj bogata. To pomeni, da se tako mladinska kot nemladinska književnost 

povezujeta na podlagi umetniške inovativnosti in prepričljivosti. Iz tega izhaja tudi njena 

naslovniška odprtost – zanimiva je torej za otroka in za odraslega in ni reducirana, na podlagi 

neliterarnih kriterijev zasnovana književnost (prim. Saksida, 2009).  

 

V mladinsko književnost tako uvrščamo: 

 

• »dela, napisana posebej za mladino, 

• dela, ki so bila napisana kot nemladinska književnost, a so v procesu recepcije postala 

mladinska, 

• priredbe in predelave« (Saksida, 2001: 405). 

 

Mladinska književnost torej nastane pod roko odraslega, ki skozi literarno delo vzpostavlja dialog 

z otrokom. Kakšen je ta dialog, kako ga doživlja odrasli avtor, se kaže v literarnih delih samih in 

avtopoetikah, ki prinašajo zanimiva pojmovna bistva, posebnosti in branja mladinske 

književnosti: 

 

• pisati mladinsko književnost pomeni pisati književnost nasploh; 

• pisati mladinsko književnost pomeni vživljati oziroma vračati se v otroštvo; 

• mladinska književnost je dialog z otroštvom, ki nastane iz potrebe odraslega po 

komunikaciji z otroštvom; 

• mladinska književnost se povezuje s književnostjo za odrasle; 

• za mladinska dela je značilna pestrost vrst, motivov in tem; 

• mladinska književnost je zanimiva tako za otroka kot tudi za odraslega (prim. Saksida, 

2001). 

 

Mladinska književnost je torej književnost, ki jo beremo vsi, mladi in tudi odrasli, saj so njene 

vsebinske in oblikovne poteze tako široke in s tem značilne za vse vrste in podvrste književnosti, 
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da je natančna definicija skorajda nemogoča. Odgovoru, komu je namenjena mladinska poezija 

Barbare Gregorič Gorenc in ali so v njej morda skrita tudi sporočila za odraslega bralca, se 

skušam približati v nadaljevanju diplomske naloge z analizo njenih pesniških zbirk.  

 

3.2 Poezija kot zvrst mladinske književnosti 

 
POEZIJA – latinsko poesis, grško piesis = delati, pesniti 

 

 »Literarna besedila, ki temeljijo na izraziti ritmični razčlenjenosti jezikovnega toka, imenujemo s 

skupnim pojmom poezija« (Kos, 2001: 139). Beseda poezija se danes uporablja »predvsem kot 

oznaka za literaturo v t.i. vezani besedi. Izraz »vezana« v tej zvezi pomeni, da je takšno besedilo 

ritmično vezano v verze, vrstice ali kitice, in to tudi s pomočjo dodatnih elementov, ki sami po 

sebi niso ritmični, a to s ponavljanjem lahko postanejo, na primer rime, asonance in aliteracije« 

(prav tam: 139).  

 

Leksikon Literatura (2009) mladinsko poezijo opredeljuje kot »zvrst mladinske literature, 

napisana v verzih z značilno motiviko iz otroškega sveta« (prav tam: 244). 

 

Obstoj mladinske poezije kot podvrsto mladinske književnosti utemeljuje M. Kobe, ki navaja, da 

je »bistvena determinanta, ki mladinsko književnost uvršča v književnost kot celoto, predvsem 

pestrost literarnih zvrsti in oblik, ki jih je razvila mladinska književnost in jih še razvija v okvirih 

vseh treh temeljnih literarnih vrst: poezije, pripovedne proze in dramatike« (Kobe, 1987: 22).  

 

Natančna definicija, kaj je mladinska poezija, torej ni mogoča, tako kot ni mogoča natančna 

definicija mladinske književnosti. Najdemo lahko le različne opredelitve, ki so bolj ali manj 

subjektivno naravnane. Tako B. Stražar ugotavlja: »Poezijo za otroke oziroma otroško poezijo 

oplajajo isti ustvarjalni tokovi kot poezijo za odrasle« (Stražar, 1982: 47). 

  

Podobnih misli je tudi Kajetan Kovič, ki je zapisal da »pisati poezijo ali literaturo za otroke ni nič 

drugega, kot pisati poezijo ali literaturo nasploh« (v: Saksida, 2009: 9), Tone Pavček pa, da 
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otroške poezije ni »nikoli ločeval od one druge, za tako imenovane odrasle« (v: Saksida, 2009: 

9). 

 

Slovenska mladinska poezija se je po mnenju nekaterih začela z deli Antona Martina Slomška, ki 

so bila predvsem vzgojno-poučne narave, s katerimi je skušal vzgajati mladega bralca in ga hkrati 

odvrniti od neprimerne literature. Tudi Anton Brezovnik, ki je v svojo antologijo iz leta 1887 z 

naslovom Zvončki, Zbirka pesnij za slovensko mladino, vključil pomembne in manj pomembne 

slovenske mladinske in nemladinske pesnike, je mladinsko poezijo razumel kot literarno 

podvrsto, ki ni pesnikovo vračanje v otroštvo, temveč naj bi avtor z njo v bralcu vzbudil ljubezen 

do domovine, staršev, Boga in dela (prim. Saksida. 2005). Šlo je torej za »manj zahtevno 

moralno-vzgojno in domoljubno poezijo, t.j. oblikovno in vrednostno reducirano varianto 

nemladinske poezije« (Saksida, 2005: 16).  

 

Leksikon Literatura (2009) navaja, da je »slovenska umetna mladinska poezija pod vplivom nem. 

razsvetljenskega pesništva sprva vzgojno-poučna« (prav tam, 244), s F. Levstikom in njegovim 

delom Otročje igre v pesencah (1880–1882) pa naj bi se začel razvoj umetne mladinske poezije, 

»ki se nadaljuje z O. Župančičem (Ciciban in še kaj, 1915)« (isto). 

 

Moralno-vzgojni pogledi na poezijo za otroke se torej postopoma zabrišejo s sodobno mladinsko 

poezijo, ki na svojem vrhuncu ne pozna več redukcije v vsebinskem, oblikovnem in tudi ne v 

jezikovnem smislu.  

 

3.2.1 Sodobna mladinska poezija 

 

»Sodobna mladinska poezija prinaša bogastvo poetik in izrazov, tako da v njej nikakor ni mogoče 

najti le enega samega prevladujočega oblikovno-vsebinskega vzorca« (Saksida, 2006: 265).  

 

»Besedna zveza sodobna mladinska poezija ne zajema le pesniških zbirk, ki so nastale oz. izšle 

npr. v zadnjem desetletju ali v enaindvajsetem stoletju – s to oznako se označuje vsa tista poezija, 

ki se je vzpostavila kot nasprotje tradicionalnemu pesniškemu izrazu najkvalitetnejše starejše 

oziroma klasične mladinske poezije, skozi desetletja kanonizirane tako v antologijah in 
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literarnozgodovinskih razpravah kot v učnih načrtih in učbenikih. Sodobna mladinska poezija kot 

nasprotje tem tradicionalnim modelom je začela nastajati v sedemdesetih letih dvajsetega 

stoletja« (prav tam: 265, 266). 

 

Da bi lahko prepoznali poteze sodobne mladinske poezije, moramo najprej opredeliti značilnosti 

tradicionalne mladinske poezije, ki je bila v slovenskem prostoru prisotna neposredno pred 

sodobno poezijo in se navezuje na besedilne vzorce pesniške klasike (prim. Saksida 2006). 

Tradicionalna poezija je bila, kot navaja B. Hanuš, »dolgo v funkciji pedagogike – v otrocih je 

razvijala poslušnost, ljubezen do staršev, bratsko ljubezen, tovarištvo, pobožnost, marljivost, 

patriotizem – torej vse vrline, ki so bile vzgojni ideal in cilj meščanske družbe v določenem času« 

(Hanuš, 1985: 5). Tovrstna vzgojno naravnana poezija se navezuje tudi na obdobje po drugi 

svetovni vojni, za katero je značilna bolj vojna oziroma aktivistična tematika s prisotnostjo 

zglednih likov, tematiko svobode, upora itd.  

 

Vzgojnost in aktivistična tematika v pesmih zamre nekje po letu 1950, v ospredje pa se vrne 

novoromantična poetika otroške igre in pravljične motivike, značilne za tradicionalno pesništvo 

(prim. Saksida, 2006). Vrnejo se teme narave, otroškega vsakdanjega življenja, počlovečenja 

živali. Pesemska govorica je preprosta in razumljiva, vsebinsko-slogovno pa je prepoznati 

moderno (prim. Saksida, 2006). Takšna poezija, ki se je denimo kazala v delih Alojza Gradnika, 

Lily Novy, Iga Grudna, Neže Maurer in drugih, otroka sicer ne skuša neposredno vzgajati, vendar 

še vedno ohranja miselni razkorak med odraslim in otrokom.  

 

Niko Grafenauer je v svojem zapisu Sodobna slovenska poezija za otroke glede na ta miselni 

razkorak poetiko tipološko razdelil na tradicionalistično in inovativno. Pri tem je 

tradicionalistično opredelil kot tako, da »se tako po tematski plati kakor po načinu izražanja želi 

čim bolj približati neki bolj ali manj splošni predstavi o otroštvu, v katero je seveda vpeta tudi 

zavest o omejenih razsežnostih otrokovega dojemanja pesniške govorice in vanjo zajete podobe 

sveta« (Grafenauer, 1991: 67). To pa povzroči »hoten(o) infantalizacij(o) pesniških besedil« 

(isto), ki se kaže »kot bolj ali manj vidna kretnja odraslega, ki se sklanja k otroku, kakršen živi v 

njegovi zavesti« (isto). Kar pomeni, da gre še vedno za tradicionalno razmerje med odraslim in 

otrokom. 
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To tradicionalno razmerje se začne spreminjati s poezijo estetske inovacije. Inovativna poetika 

dopušča, da se domišljija in resničnost prepletata. Značilne tradicionalne motive živali in 

resničnostne podobe otrok zamenja privzemanje otroške perspektive v jezikovno-predstavni 

inovativnosti (prim. Saksida, 2006).  

 

Ločenost sveta otroka in odraslega se zabriše s sproščenim, humornim, igrivim upovedovanjem 

otrokovega vsakdana (prim. Saksida, 2006). »Otroštvo in odraslost sta sogovornika, včasih drug 

do drugega prijazna, drugič sta morebiti v konfliktu. Srečanje odraslega z lastnim infantilizmom 

torej nikakor ni vzpostavljanje popreproščenih otročjih predstav o stvarnosti, pač pa srečanje z 

neznanim« (Saksida, 1997: 11). 

 

Z igro zvoka in asociacij, izumljanjem nenavadnih besed ter mnogotematskosti nekatera besedila 

pridejo do atematske oziroma konkretne poezije, ko se znane stvari začnejo pretapljati v neznane. 

V sodobni mladinski poeziji igra tako ni le tema, temveč najprej in predvsem način oblikovanja 

pesniškega besedila, ki izhaja iz pesnikovega doživljanja/vzpostavljanja lastne otroškosti in ki 

ustvarja estetsko čim bolj inovativno besedilo. Poezijo estetske inovacije začenjata pesnika 

prvega povojnega vala v slovenski poeziji, Tone Pavček z igrivo Čenčarijo in Kajetan Kovič s 

humorno zbirko Franca izpod klanca (prim. Saksida, 2006). 

 

V sodobni mladinski poeziji se pojavlja tudi pesniški modernizem, za katerega je značilna 

estetska igra, ki ni le tema pesmi, temveč je z njo oblikovana besedilna stvarnost. Besede so 

izmišljene, nelogično povezane, brez pravopisnih pravil. Pesmi ne prikazujejo samo otroka, 

temveč mnogopomensko opisujejo predmete, dele telesa in bivanjske pojme (prim. Saksida, 

2006). Omenjene značilnosti se odražajo denimo v delih Daneta Zajca (Abecedarija), Jožeta 

Snoja (Lajna drajna), Miroslava Košute (Ptička smejalka), Nika Grafenauerja (Nebotičniki 

sedite), Milana Dekleve (Pesmi za lačne sanjalce) in Borisa A. Novaka (Prebesedimo besede). 

 

Opusa Saše Vegri in Franceta Forstneriča kažeta premike v smeri pomodernistične pesniške 

prakse, z izrazito nemodernističnimi temami in razpoloženji, kot so smrt, bolezen, samota, 

umiranje (prim. Saksida, 2006). Od modernistične igrive besedne igre se začne odmikati tudi 
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Bina Štampe Žmavc, saj se v njeni poeziji prepletajo teme otroštva, vsakdanjega življenja in 

narave z bolj abstraktnimi pojmi (sreča, ljubezen, strah), kar je vsekakor značilnost najsodobnejše 

mladinske poezije.  

 

Najmlajši med mladinskimi pesniki pišejo svojevrstno poezijo, s katero se vračajo k otroški 

vsakdanjosti v vseh njenih različnih, pogosto nasprotujočih si videzih, k uporniškosti in 

tabujskim temam ter k ilirizmu (prim. Saksida, 2006). Med te avtorje sodijo Gregor Preac, Vinko 

Möderndorfer, Peter Svetina in drugi. Mednje sodi tudi Barbara Gregorič Gorenc z uporniško 

deklico iz Nebomskih pesmi, temami iz vsakdanjega življenja in z izražanjem različnih čustev.  

 

Na tem mestu velja omeniti še dva avtorja, ki zavestno odstopata od »visoke« estetske mladinske 

poezije s svojo nepesniško, banalno motiviko, ki deluje kot zafrkljiva igra. Najbolj opazna in 

drugačna je raba pogovornega, vulgarnega jezika in slenga (prim. Saksida, 2006). To sta Andrej 

Rozman (Roza) in Bogdan Novak. 

 

»Sodobna mladinska poezija je torej tematsko mnogoplastna in raznovrstna: prevladujoč vzorec 

sproščene otroške igre, ki se v književnosti izraža kot dvogovor med odraslim in otrokom, 

dopolnjuje in ga hkrati tudi problematizira poezija o osamljenem, jeznem in upornem otroku 

sodobnega sveta ter o zanj prepovedanih temah« (Saksida, 2005: 145). 

 

3.2.2 Trije tipi slovenske mladinske poezije 
 

Igor Saksida je mladinsko poezijo na podlagi tvorčeve zavesti o samem sebi, besedilu in 

naslovniku, oblikovanosti besedila in obliterarnih zapisih ter kritik in ugotovitev literarne vede 

razdelil na tri tipe: 

 

• »vzgojno/poučni tip, 

• idealizacijski tip, 

• zbliževalni/dvogovorni tip« (Saksida, 1994b: 87). 
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Vzgojno/poučni tip 

 

Že samo ime pove, da želi pesnik s poezijo vplivati na bralca, ga vzgajati in učiti. Avtor ni na 

strani otroka, temveč se skozi dela kaže kot nekakšen nadrejeni, kot njegov učitelj. Otroka 

obravnava kot prazno posodo, ki jo je treba napolniti z različnimi nauki, ga izobraziti in ga 

naučiti delavnosti. »Tvorec in naslovnik v tvorčevi zavesti potemtakem nista izenačena kot 

sogovornika, ampak je tvorec kot vzgojitelj in učitelj nad naslovnikom, saj ga – sklicujoč se na 

določen sistem vrednot – poskuša s pesniškimi besedili oblikovati, kar je temeljna značilnost 

vzgojnega tipa« (Saksida, 1994b: 89). 

 

Idealizacijski tip 

 

Idealizacijski tip temelji na drugačni zavesti o naslovniku. Poezija ni več utemeljena na 

vzpostavljanju identifikacijskega modela, temveč je podoba naslovnika idealizirana, »pesem 

izraža tvorčevo predstavo o naslovniku/otroku in otroštvu ter otroškem videnju sveta« (Saksida, 

1994b: 100). Avtor otroka nekako privzdigne, postane ljubek in prisrčen, obdaja ga milina, 

otroštvo pa postane brezskrben, razigran svet. Za ta tip so značilne pomanjševalnice, ki včasih že 

mejijo na kič. 

 

Zbliževalni/dvogovorni tip 

 

Ta tip predstavlja nekakšen most med otrokom in odraslim. »Dvogovornost je v tretjem tipu 

opazna kot iskanje stičnih točk med dojemanjem besedilne in zunajliterarne stvarnosti, značilnim 

za otroka in odraslega« (Saksida, 1994b: 110). Otroškost ni več oddaljena od odraslega, temveč 

je del pesnikove odraslosti, kar pomeni, da se v otroka vživlja. Ta tip je značilen predvsem za 

sodobno mladinsko poezijo, kjer avtorji skozi otroške/najstniške oči izražajo svoja doživetja in 

občutke. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                     Anja Čemažar, diplomsko delo 
 

19 

3.2.4 Perspektive v mladinski književnosti  
 
Na tem mestu se moramo na podlagi dialoga, ki se vzpostavi v literarnem delu med odraslim in 

otrokom, dotakniti tudi perspektiv v mladinski književnosti. Perspektiva pomeni 

pripovedovalčevo stališče oziroma držo do upovedene literarne stvarnosti, je avtorjeva 

identifikacija z bralcem. »Struktura mladinskega besedila je posledica empatije, t.j. vživljanja v 

otroka, posnemanja otrokovega doživljanja stvarnosti« (Saksida, 2005: 9). Perspektiva 

opredeljuje, kako ustvarjalec v svojih delih doživlja in izraža otroštvo. Ker perspektiva ni ena 

sama, temveč je podob otroštva mnogo, razlikujemo predvsem dva glavna tipa perspektiv, ki 

vključujeta še več podtipov (prim. Saksida, 2005). 

 

PERSPEKTIVA RAZCEPA, za katero je značilen razkorak med odraslim in otrokom, 

zajema dva podtipa: 

 

- AVTORITATIVNA PERSPEKTIVA 

Pri avtoritativni perspektivi želi avtor s svojimi deli vplivati na naslovnika. Ta perspektiva je 

predvsem značilna za čas po vojni, saj izhaja iz avtorjeve predpostavke, da je treba mladega 

bralca preko literature vzgajati. Zato mu v svojih delih predstavlja zgledne like, po katerih naj bi 

se ravnal, denimo Otroka, ki ima rad starše, naravo, Stvarnika, in ki se zaveda svojih 

državljanskih dolžnosti (prim. Saksida, 2005). 

 

- EVAZORIČNA PERSPEKTIVA 

Ta perspektiva za razliko od prejšnje izhaja iz avtorjeve idealizacije otroštva. Otroštvo je z 

evazorične perspektive brezskrben čas, čas igre in občudovanja. Značilni so tudi vzorci trivialne 

literature in zlasti avtorjev umik v idiliko otroštva, z značilnim motivom otroka v cvetoči naravi 

(prim. Saksida, 2005). 

 

PERSPEKTIVA ZBLIŽEVANJA, ki ukinja razkorak med otrokom in odraslim in pri 

kateri se odrasli vživlja v otroško doživljanje, se deli na: 
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- NONSENSNA ALI PERSPEKTIVA JEZIKOVNO-PREDSTAVNE IGRE 

Avtor se z otrokom zbližuje na podlagi preoblikovanja jezika in namenoma krši jezikovna 

pravila. Tako se v literarnih delih pojavljajo besede, ki nič ne pomenijo ali pa se besede 

nelogično povezujejo in s tem ustvarjajo nenavadno stvarnost. Otrok je za avtorja »bitje igre«, 

literarno delo pa približevanje neomejeni otroški domišljiji (prim. Saksida, 2005).  

 

- RESNIČNOSTNA PERSPEKTIVA 

Odraža avtorjevo vživljanje v otrokovo ali mladostniško vsakdanjost. Besedila posnemajo 

oziroma opisujejo otrokove lastnosti, vsakdanja opravila in dogodivščine, zajemajo pa tudi bolj 

resnejše plati otrokovega življenja, kot sta denimo ločitev staršev in razočaranje v ljubezni. Vse 

to je prikazano s stališča otroka oziroma mladostnika, s čimer se želi avtor približati realni otroški 

izkušnji (prim. Saksida, 2005). 

 

- PERSPEKTIVA OPOREKANJA 

Temeljna značilnost te perspektive je privzemanje otroške/mladostniške uporniške drže do sveta. 

Otrok, ki je neke vrste »posebnež«, se upira svetu odraslih z rabo posebnega jezika. Perspektiva 

oporekanja se v poeziji dotika tabujske tematike (nasilje, smrt) in lahko pri bralcu včasih vzbuja 

nelagodje (prim. Saksida, 2005). 

 

- PERSPEKTIVA ČUDENJA 

Pri tej perspektivi gre za zelo čutno otroško doživljanje sveta okoli sebe. Otrok v literarnih delih 

občuduje naravo in njeno skrivnostnost. »V poeziji je ta perspektiva vidna v opusih avtorjev, ki 

so se navezovali na simbolistično pesniško tradicijo. Podobe iz narave pomenijo avtorjem 

možnost zaznavanja »duše« narave in živih bitij; ta perspektiva najbolj izrazito odraža otroški 

posluh za čudeže v realnosti okrog nas« (Saksida, 2005: 12).  

 

- PARABOLIČNA PERSPEKTIVA 

»Kadar želi avtor v domišljijskem svetu »razložiti« realnost, se torej vživljati v »otroško 

pojasnjevanje« sveta, nastane parabolična fantastična in pravljična perspektiva« (Saksida, 2005: 

12). Ta perspektiva je značilna zlasti za prozo: zajema basni, vsa mitološka besedila, torej 

(pri)povedke, nastale na podlagi ljudskega slovstva oziroma za njihove sodobne inačice ter 
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vzorce klasične umetne pravljice (prim. Saksida, 2005). »Posredna parabolika je značilna tudi za 

fantastične pripovedi, t.j. dvoravninska besedila, kjer druga ob drugi obstajata resničnostna in 

fantastična plat besedilne stvarnosti« (prav tam, 13). 

 

- PERSPEKTIVA SPOMINJANJA 

Mladinsko besedilo lahko nastane tudi, ko se avtor spominja lastnega otroštva. V svojih delih se 

torej vrača k podobam iz časa, ki je že minil. Ta prespekttiva je skoraj v celoti perspektiva 

mladinske proze (prim. Saksida, 2005). 

 

Perspektiva, ki prevladuje v sodobni mladinski poeziji, je seveda perspektiva zbliževanja, saj se 

avtorji v pesmih vživljajo v otroško doživljanje sveta. Prevladujoči so trije podtipi te perspektive, 

in sicer resničnostna perspektiva, nonsensna perspektiva in perspektiva oporekanja. Katera 

perspektiva prevladuje v delih Barbare Gregorič Gorenc, sem raziskala v naslednjem poglavju ob 

analizi pesniških zbirk. 
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4. ANALIZA PESNIŠKIH ZBIRK 

4.1 Nebomske pemi 

 
Zbirka Nebomske pesmi je prva samostojna zbirka Barbare Gregorič Gorenc. Izšla je leta 1994 pri 

Državni založbi Slovenije. Ilustriral jo je Igor Cvetko. Zbirka zajema 22 pesmi, nekatere od njih 

so napisane v klasični obliki, z dvema ali več enako dolgimi kiticami, večina pesmi pa bolj v 

prostem slogu, z različno dolgimi kiticami. Rime v pesmih so prestopne ali zaporedne, pojavljajo 

se prosto in nimajo nekega stalnega vzorca. Med seboj se lahko rimata dve vrstici ali pa se med 

seboj rimata dve kitici, včasih je rima tudi odsotna.  

 

Pesmi so večinoma napisane v prvi osebi ednine, skozi oči jezne deklice ali dečka (npr. v pesmi 

Jezik kažem: »Kazala bom jezik! / In jezikala! / Ne, ne bom dala jezika v usta!«). Avtorica v njih 

prevzema perspektivo oporekanja in jo hkrati z vživljanjem v vsakdanje življenje otroka 

dopolnjuje z resničnostno perspektivo. Izjema so pesmi Tactika, Mlečna mačka, Odkod morske 

zvezde, ki so drugačnega značaja in imajo nekakšno razlagalno oziroma pripovedovalno vsebino, 

napisane pa so v tretji osebi, denimo v pesmi Mlečna mačka: »Mačka je prašna od mleka. / Ker 

je to mleko v prahu. / Bela posipana reka / vali se po dlakavem mahu / od konca repa pa do 

smrčka.«  

 

Že naslov zbirke pove, da je prevladujoči osrednji lik in lirski subjekt v zbirki deklica (oziroma 

deček), ki se upira svetu odraslih z upornim, jezikavim, celo zlobnim pesemskim govorom (v 

pesmi Jeza: »Ne bom! Ne bom več priden otrok! / Kot trop divjih kozlov bom zdirjala po 

stopnišču / in na dvorišču bom pobrala največji kamen / in ga v sosedovo okno zagnala!«).  

 

Otrok v poeziji Nebomskih pesmi ni predmet vzgajanja, temveč mu je dovoljeno, da ima svojo 

identiteto, četudi je ta celo nasprotna od zgledne. Glavna tema pesmi je tako upor zoper svet 

odraslih s čustvi, kot sta jeza in žalost. Ta čustva se porajajo v vsakdanjem življenju otroka, ki ne 

razume, zakaj ga starša nista vzela s seboj v gledališče in zakaj se kar naprej nekaj od njega 

pričakuje, ali pa je le padel s kolesom in je zato jezen in žalosten (v pesmi Jokalca: »Zdaj lahko 
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jokam! / Ker sem padla s kolesa / in si razbila koleno. / In me boli. / Lahko jokam vsem na ušesa. 

/ Cel teden dni. / Lahko vreščim / na glas / ali pa tiho ihtim / v blazino.«).  

 

V pesmih Tamara je koza '89 in Tamara je koza '91 se pojavi tudi ljubosumje (v pesmi Tamara 

je koza '91: »Z Nejcem nisva več na vrtu sama. / Iz Pirana je prišla Tamara. / Nejc je rekel, da je 

sploh ne mara, / zdaj pa se le z njo igra.«). V zbirki najdemo tudi manj čustveno naravnane 

pesmi, kot so Vonjarna, Stetoskop, Tactika, Mlečna mačka in Odkod morske zvezde. Te pesmi se 

motivno naslanjajo na podobe oziroma predmete iz vsakdanjega življenja in imajo bolj razlagalno 

vsebino, denimo v pesmi Kaj je stetoskop: »Stetoskop telefonira v srce, / kako mu gre, / če kri 

prav šumi / prek zapornic – zaklopk, / ko hiti do vseh skritih potk; / in se skoz prekata vije, / kjer 

majhna škrata ploskata / in srce bije, bije.« 

 

Avtorica je v pesmih jezikovno inovativna z jezikavim, upornim jezikom. Tako najdemo v 

pesmih žaljivke (koza, trapasta), pogovorne (»Naj že zgine«, »za skrivat«) in izmišljene besede 

(npr. nebomske pesmi, vonjarna, pljunij, nosavce, duhtavce), pa besede, ki jih sicer v poeziji ne bi 

pričakovali (kurja očesa, gliste, konjske fige itd.). Intenzivnost čustev pesnica dosega s pogosto 

rabo ločil – klicajev: »Miza je kriva za buško na čelu!«, tropičja: »Potegnil sem prt …«, 

pomišljaja: »Neka deklica – / to sem jaz – / je izgubila zbirko papirnatih ptičev, / s katerimi bi si 

obrisala obraz.« – in z besedami, napisanimi z velikimi tiskanimi črkami: »VSE podari NJEJ!«  

 

Otrok v Nebomskih pesmih je lahko tak, kot je, neroden, nagajiv, neubogljiv, celo nesramen. 

Zbirka torej otroškemu/mlademu bralcu ponuja, da se prepozna v tem jeznem, nezglednem 

lirskem subjektu, saj pesnica na jezikav in hudomušen način v pesmih izrazi tista občutja, ki jih 

otroci sicer ne znajo ubesediti, jih pa gotovo doživljajo.  

 

4.2 Zaklenjeni volk 

 
Pri založbi Mladika je leta 1997 izšla druga samostojna zbirka Barbare Gregorič Gorenc z 

naslovom Zaklenjeni volk. Tudi v tej zbirki je ilustracije prispeval Igor Cvetko. Zbirka je s 43 

pesmimi nekoliko obsežnejša od prve. Prevladujejo pesmi, napisane v prvi osebi kot izpoved 
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dečka ali deklice (v pesmi Problem: » Tudi jaz smem / imeti problem. / Tudi mene lahko / glava 

boli / in imam svoje skrbi / in povešene / ustne kotičke.«).  

 

Avtorica v njih ostaja na otrokovi strani in se vanj vživlja bodisi skozi resničnostno perspektivo 

bodisi skozi perspektivo oporekanja. V zbirki najdemo tudi pesmi, v katerih je lirski subjekt manj 

izrazit (v njih je morda bolj zaznati odraslega izpovedovalca), denimo v pesmi Solze morske 

deklice: »Nihče ne vidi, / da morska deklica ihti, / ker ji morje ves čas / briše oči. // In nihče ne 

opazi, / kako je ocean / za nekaj solz globlji in malo bolj slan / vsak dan.«  

 

Pesmi so lahko napisane v bolj klasični obliki, z dvema ali več enako dolgimi kiticami, več pa je 

takih pesmi, ki so napisane bolj v prostem pesniškem slogu, z različno dolgimi kiticami, ki so 

lahko tudi oblikovno posebne (npr. v pesmi Rdeča kapica ali Pismo zate, kjer so nekatere vrstice 

bolj zamaknjene od drugih in tvorijo neklasično zunanjo podobo pesmi). Tudi rime se v pesmih 

pojavljajo neklasično, saj lahko v eni kitici najdemo eno ali dve rimi, lahko se med seboj rimata 

dve kitici, ali pa rime sploh ni. Rime ne tvorijo nekega prepoznavnega vzorca. 

 

V Zaklenjenem volku je prisoten podoben, če ne celo enak lirski subjekt kot v Nebomskih pesmih. 

To je otrok oziroma mladostnik, ki se z jezikanjem upira svetu odraslih. Ta oseba se v pesmih 

srečuje z vsakdanjimi problemi in življenjskimi okoliščinami. Lahko bi rekli, da ta oseba skozi 

zbirko raste in tako kot raste ona, rastejo in se vrstijo tudi vsakodnevni problemi, ki so glavne 

teme pesmi.  

 

Tako na začetku zbirke deklico oziroma dečka preveva ljubosumje do sorojenca in s tem jeza 

nanj in na starše (v pesmi Jakec – brat: »Ne dam mamice na pol! / Mamica je samo zame! / 

Odkar je prinesla dojenčka domov, / so vse stvari zavozlane.«), pa veselje ob novi igrači (v pesmi 

Kolo: »Jaz imam novo kolo! / Spi v moji sobi. / Če mu tiho požvižgam, / mi pomežikne z lučjo / in 

se mi pripelje k nogi.«) ter jeza in žalost zaradi vsakdanjih težav (Besna pesem: »Ne bom pridna! 

/ Ne bom resna! / Ampak besna! / Grozno besna, // če mi ne kupiš tiste čokolade!«).  

 

Nadalje se otrok v pesmih srečuje z brezvoljnostjo, lenobo (Volja: »Nisem dobre volje. / Nisem 

slabe volje. / Ampak sem brez volje. / In nimam pojma, / kam mi je ušla.»), nerazumevanjem 
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staršev in težavami v šoli (v pesmi Kobilice v glavi: »V šoli pravijo, da nič ne znam. / Da nisem 

zbran – / da sem raztresen. / Da sem preveč razigran / in nikoli dosti resen.«). Avtorica se v 

nekaterih pesmih, kot je denimo Okrogla vila, dotakne tudi najstniškega dozorevanja in 

samopodobe (»Ana-Marija sploh nič več ne jé. / Ker hoče ostati taka, kot je: / drobna kot bilka, / 

tanka kot list, kot metuljeva krila, / prosojni utrinek, / ne deklica – vila! // A prsni vršički hočejo 

rasti. / Niso nič več samo rožnate pike.«).  

 

Proti koncu zbirke pa pride v ospredje najstniška zaljubljenost, z njo pa sramežljivost, 

razočaranje in veselje (v pesmi Prvi pomladni dan: »Danes je prvi pomladni dan. / Jaz pa sem 

sam! // Imel sem najlepšo zimo / z mojo deklico Tino. / Najlepši januar, / najlepši februar / in 

malo najlepšega marca. // In potem – / zadnja letošnja smuka / in as na smučkah – nek Luka, / ki 

jo je spotaknil in pobral … / in jaz – sem ostal – sam.«). V zadnjih pesmih zbirke srečamo še 

otroka oziroma najstnika, ki uživa v naravi (sam ali v dvoje) in opazuje spreminjanje letnih časov 

(v pesmi Pomlad: »Ven grem! / Tekla bom … / v to pomlad, ki nastaja! / Čutim sonce, / ki se z 

vsemi žarki sprehaja!«). 

 

Jezikovna inovativnost avtorice se v Zaklenjenem volku nadaljuje. Tako kot v prvi zbirki 

uporablja veliko ločil, vzklikov, besed v navednicah in velikih tiskanih besed, s katerimi pridejo 

občutki književne osebe še bolj do izraza. Jezik je uporen, včasih žaljiv, predvsem pa 

»vsakdanji«, saj otrok v pesmih ostaja tak, kot je, z vsemi napakami in tegobami. Od jezikovnih 

sredstev najdemo v pesmih ponavljanja (Dež pada. Dež lije. Dež gre!), nasprotja (zunaj – znotraj, 

name – vame, problem – rešitev itd.), prispodobe (»Ujela bom cel dan med dlani!«) idr. 

 

V Zaklenjenem volku se najdejo pesmi za tiste najmlajše, ki so jezni, ker se vse vrti okoli bratca 

oziroma sestrice, ali veseli, ker so dobili novo kolo. Vsakega otroka je bilo kdaj tudi strah, če se 

je izgubil v trgovini ali pa je strašni volk v pravljici pojedel Rdečo kapico. Včasih se ti pač nič ne 

ljubi, in ko se prvič zaljubiš, se ti svet postavi na glavo. Poezija v Zaklenjenem volku pa ni 

napisana le za otroke in mlade zaljubljence. Poleg tega, da se odrasli ob teh pesmih lahko 

spominja lastnega otroštva, ga pesmi tudi opozarjajo na njegove lastne odrasle, tudi starševske 

napake in na nerazumevanje sveta otrok – takšna je predvsem pesem Strelovod za jezo, ki 
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opominja, da otroci niso krivi za probleme odraslih (»Jaz sem OTROK. / In ne STRELOVOD! / 

Poiščite drug izhod!«). 

 

4.3 Lena luna 
 
Nekoliko drugačna od prvih dveh, bolj abstraktna in bolj lirsko naravnana, je zbirka LENA 

LUNA, ki je izšla leta 1998 pri založbi Mladika. Ilustrirala jo je Alenka Sottler. Gre za nekoliko 

krajšo zbirko, ki obsega enajst pesmi, napisanih z velikimi tiskanimi črkami. Pesmi so napisne 

kot prvoosebna izpoved (avtorica se v pesmih vživlja v otroka in nam skozi resničnostno 

perspektivo prikaže njegove občutke ter lastnosti) – npr. v pesmi SANJSKI KLIC: »JOJ, KAKO 

SEM ŽE ZASPANA! / PROSIM SKRIJ ME V SVOJ ŠEPET.«  

 

Izjema sta prvi dve pesmi, kjer gre za odsotnost osebnega izpovedovalca – v pesmi TIŠINA: 

»STEMNI SE. NOČ PRERAHLJA BLAZINO. / DAN SI PRST NA USTA POLOŽI / IN HRUP SE 

POČASI RAZREDČI S TIŠINO.» V zbirki najdemo pesmi bolj klasične oblike – z dvema ali 

tremi enako dolgimi kiticami in enakomerno pojavljajočimi rimami, druge so pisane bolj 

svobodno z dvema ali tremi različno dolgimi kiticami, pesem SPREMEMBA pa ima le eno 

kitico. Rime v pesmih so prestopne – v pesmi TEŽAVA: »DAN JE SMUKNIL V PIŽAMO, / MI 

POMAHAL IZ NOČI. / HITRO SEM POLJUBIL MAMO / IN PRISTAL V POSTELJI.«, 

zaporedne – v pesmi DEKLICA IN LUNA: »UH, JI BOM ŽE POKAZALA! / PODNEVI – BO PA 

ONA SPALA!« ali oklepajoče – v pesmi: ENO PRAVLJICO MI NABERI: »VSAK VEČER, 

PREDEN GREM SPAT, / STEČEM, KAR V PIŽAMI, / SKUPAJ Z MAMI, / ENO PRAVLJICO 

NABRAT.« 

 

Lirski subjekt v pesmih je otrok, ki zvečer ne more zaspati. Opazuje in nagovarja nagajivo luno, 

ki kolovrati po nočnem nebu (v pesmi PROŠNJA LUNI: »LEPA LUNA, / NOČNA HČI, / 

VLADARICA V TEMI, / DAJ, TANČICO MESEČINE, / RAZPROSTI MI PREK BLAZINE.«). 

Pesnica skozi oči tega otroka izraža občutke oziroma doživljanja v večernem, nočnem času. Tako 

so glavne teme zbirke nespečnost, zaspanost (v pesmi ČAKALNICA ZA SANJE: » NOČ JE. / A 

NE MOREM SPATI! / V MOJI GLAVI JE ŠE DAN. / SAJ POSKUŠAM ZAMIŽATI, / AMPAK 

NISEM NIČ ZASPAN.«), strah pred temo in grdimi sanjami ipd. (v pesmi NOČNA PESEM: 
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»TIHO, TIHO, TIHO / JOČEM V BLAZINO; / NI ME SRAM. / NOČEM, NOČEM, NOČEM! / 

BITI V TEMNI SOBI SAM.«), s pripadajočimi motivi noči, kot so zvezde, luna, sanje in tišina.  

 

Avtorica se v pesmih igra z besedami, zato je zbirka bogata z jezikovnimi prvinami, kot so 

aliteracije (siplje srebrno svetlobo, stlačim sladko spanje), igra s samoglasniki (lena luna, pest – 

past, noč – nič), ponavljanja (tiho, tiho, tiho), nasprotja (črno – belo, hrup – tišina). Zanimiva je 

izmišljena beseda lunoba, ki pooseblja luno v njeni lenobi (LENA LUNA: » LENA LUNA / PASE 

LUNOBO / NA TRAVNIKU ZVEZD. / IN SIPLJE SREBRNO SVETLOBO / DO VASI IN 

MEST.«).  

 

V pesmih najdemo tudi druge poosebitve (»DAN SI PRST NA USTA POLOŽI«, »DAN JE 

SMUKNIL V PIŽAMO«). Veliko je vzklikov (UH, JOJ. PST) in ločil (klicajev, tropičja, vezaja), s 

katerimi pesnica še dodatno okrepi izpoved lirskega subjekta. Pesnica v zbirki uporablja 

abstraktne besedne zveze, ki so mlajšemu bralcu morda teže razumljive oziroma predstavljive 

(»ČAKALNICA ZA SANJE«, »SKRIJ ME V SVOJ ŠEPET«, »TANČICA MESEČINE«, »NOČ 

PRERAHLJA BLAZINO« ipd.), vsekakor pa pričarajo nekakšno čarobnost, skrivnostnost nočnega 

sveta. 

 

4.4 Mame, očki in otročki 
 
Leta 2001 je pri založbi Educy (v okviru zbirke Gugalnica) izšla pesniška slikanica z naslovom 

Mame, očki in otročki, ki jo je ilustriral Svjetlan Junaković. Zbirka v obliki kartonke je 

namenjena najmlajšim in obsega dvanajst kratkih pesmic, ki nimajo naslova. Vsaka pesmica je 

sestavljena iz dveh dvovrstičnih kitic, povezuje ju prestopna rima (»Noj zapustil je lupino / in se 

kar za mamo skril. // MAMA pa prešteva jajca: / Kam se je odkotalil?«). Večinoma so napisane v 

prvi osebi ednine, najdemo pa tudi nekaj verzov v drugih osebah.  

 

Osrednji lik v pesmicah je živalski mladič (labodek, koala, slonček, rakunček itd.), ki raziskuje 

svet okoli sebe, vendar vedno pod budnim očesom svojih živalskih staršev. Vsaka pesem je 

pravzaprav kot nek dialog med njima. Prva kitica, natisnjena na levi strani, opisuje mladičevo 

doživetje, občutke strahu, nemoči in krhkosti: »Kako sem droben in neroden. / Le kdo so lepe 
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ptice?« Na desni strani, ko odpreš prepognjen list, pa se skriva staršev pomirjajoč odgovor, neko 

zagotovilo varnosti, skrbnosti: »Labodek si, samo še majhen; / le stisni OČKU se med perutnice.« 

ali »Mladiček teliček se prvič / na noge majave postavi: // Mlečno kosilo me čaka / v hlevu pri 

MAMICI kravi.« Avtorica se v pesmih vživlja v vsakdanjost tega živalskega mladiča (pa tudi 

starša), v njih opisuje njegove lastnosti in dogodivščine in s tem v pesmih prevzema resničnostno 

perspektivo. 

 

Slikanica se torej tematsko naslanja na odnos med staršem in otrokom (natančneje na otrokovo 

odvisnost od odraslega v prvih mesecih življenja) in na njihova skupna doživetja. Tako je malo 

koalo strah pred padcem: »Močno držim se tanke veje: / Bom padla? Se bom spet pobrala? // Na 

mehkem hrbtu je najlepše - / tu je MAMICA koala.«, ptički v gnezdu čakajo na hrano: »Lačni 

ptički so v gnezdu. / Kdaj bo priletela hrana? // Kljunčke odpirajo široko; / zdaj se je vrnila 

MAMA!«, ata in mladič povodnega konja pa veselo čofotata: »Malo vode, malo blata / pa veselo 

čofotata: // povodni konj mladič / in – ATA.« 

 

Avtorica v pesmih uporablja pomanjševalnice (labodek, rakunček, lisjačka), veliko besednih 

zvez, ki še bolj prikažejo to nasprotje – neko krhkost, nestabilnost otroka na eni strani (droben, 

neroden, plašen bacek) in stabilnost, varnost starša na drugi strani (mehek hrbet, očetov žep, 

mamina usta – skrit pristan, oče slon – močan junak ipd.). V vsaki pesmi so tudi odebeljene in z 

velikimi tiskanimi črkami zapisane besede – MAMA, MAMICA, OČKA, ATA ali OČE, s čimer 

želi pesnica še bolj nazorno pokazati, pri kom lahko mladiči najdejo zavetje oziroma kdo ja ta, ki 

mu lahko popolnoma zaupajo. Veliko je tudi ločil – klicajev, vprašajev, tropičij, ki povečajo 

dramatičnost v pesmih. 

 

Skozi življenje živalskih mladičev in z motivi iz njihovega naravnega okolja Barbara Gregorič 

Gorenc nazorno prikaže, kako lepo je, če imaš vedno ob sebi nekoga, ki te pazi, ki skrbi zate in se 

s teboj tudi igra.  
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4.5 Črke na vrtiljaku  
 
Kot soavtorica Tatjane Kokalj je Barbara Gregorič Gorenc leta 2003 pri založbi Grlica izdala 

slikanico z naslovom Črke na vrtiljaku. Slikanico je ilustriral Adriano Janežič. V njej so avtorji 

želeli otrokom približati svet črk. Vsaka stran slikanice pripada eni črki iz slovenske abecede. Na 

posamezni strani najdemo najprej pesmico, ki pripada tej določeni črki. V njej se nam v prvi 

osebi predstavi otrok (deček ali deklica), katerega ime se začne na dano črko – npr. A: »IME MI 

JE ANA. / ZVEČER SPLOH NISEM ZASPANA, / ZJUTRAJ PA SPAT BI ŠLA. / NAJBRŽ BI BILO 

LAŽE / NA KONCU SVETA.« ali G: «IME MI JE GREGOR. / KO BOM VELIK, BOM GUSAR, / 

KER BI STRAŠNO RAD / NA SAMOTNEM OTOKU / NAŠEL ZAKLAD.«  

 

Vsaki pesmici sledi krajše besedilo, napisano v tretji osebi, ki še dodatno opiše in predstavi 

lastnosti tega otroka. Posebnost tega opisa je ta, da se veliko besed začne z enako črko, kot je ime 

te osebe (npr. »GREGOR JE Z VELIKO JADRNICO IZPLUL IZ ZALIVA. ZAPUSTIL JE GRAD 

IN GOSKO GAJO. POMAHAL JE GOZDU, KJER SE JE ŠE NEKAJ DNI NAZAJ IGRAL S 

PRIJATELJI. PRIDRUŽIL SE BO GUSARJEM IN Z NJIMI PREJADRAL VES SVET.«). Na dnu 

strani, pod tem opisom, pa sledi še naloga, ki otroka spodbudi k iskanju bolj ali manj skritih 

predmetov na ilustraciji, ki se prav tako začnejo na črko abecede, ki je obravnavana na dani strani 

(npr. »UGANI, KAJ BO BARBARA, KO BO VELIKA – ZDRAVNICA ALI BALETKA. POIŠČI V 

NJENI SOBI VSE PREDMETE, KI SE ZAČNEJO S ČRKO B.«). 

 

Tematsko se pesmi (pa tudi ostalo besedilo) navezujejo na vsakdanje življenje otroka (pesnica v 

njih prevzema resničnostno perspektivo), včasih pa se dotaknejo tudi domišljijskega sveta. Osebe 

v pesmih tako počnejo stvari, ki so otrokom zanimive, hkrati pa so tudi čisto vsakdanje (Č – 

»IME MI JE ČRT. / IMAM VRT, / MOTIKO IN LOPATO. / ZALIVAM KORENJE IN SOLATO. / 

NAGAJA MI KRT.« ali P – »IME MI JE PETRA. / IZPADEL MI JE MLEČNI ZOB. / Z 

LUKNJICO V NASMEHU / HODIM OKROG.«). Pesmice so lahko razumljive, jezikovno 

preproste in kratke (tri-, štiri-, največ petvrstične), v njih najdemo vsaj eno rimo, tako da so za 

otroka tudi zvočno bolj privlačne.  
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4.6 Tri pike … 
 
Zbirka Tri pike … je izšla leta 2005 pri založbi Viharnik. S to zbirko se je začelo sodelovanje 

med sestrama, saj je ta zbirka prva zbirka v nizu naslednjih, ki jih je likovno opremila in 

oblikovala sestra avtorice Andreja Gorenc – univ. dipl. oblikovalka vizualnih komunikacij. V 

zbirki najdemo devetindvajset pesmi. Nekatere od njih so napisane bolj tradicionalno – v kiticah 

in z rimami (z dvema ali več enako dolgimi kiticami), druge bolj sodobno – v obliki prostega 

verza in z nekoliko manj rimanja. Pesmi so večinoma napisane v prvi osebi ednine, kot izpovedi 

mladostnika (denimo v pesmi ZAKAJ RADA BEREM?: »Rada berem, // ker mi pred očmi / 

besede oživijo / in se zgodbe / kot film vrtijo;«), v katerega se avtorica vživlja skozi resničnostno 

perspektivo, v nekaterih pesmih pa tudi s perspektivo oporekanja.  

 

Najdemo pa tudi manj osebno izpovedne pesmi, napisane bolj kot nekakšna razmišljanja, 

spoznanja oziroma nek prikrit nasvet odraslega (MISEL: »Ne moreš sanjati - / brez sanj. / Ne 

moreš si želeti - / brez želja. / Ne moreš leteti - / brez kril; / a še manj - / brez neba!«).  

 

Lirski subjekt v zbirki je mladostnik, fant ali dekle, ki se v tem obdobju življenja srečuje z 

različnimi težavami, vprašanji, presenečenji, nejasnostmi in temu pripadajočimi čustvi. 

Prevladujoča tematika v pesmih je torej problemsko naravnana in se navezuje na doživljajski svet 

najstnika doma, predvsem pa v šoli. Ta najstnik v pesmih izraža svoje skrbi v povezavi s šolo, 

svoja ljubezenska čustva, zadrege, nelagodje (v pesmi METULJI V GLAVI: »Ko si stopil v 

razred, / se je nekaj zgodilo … / Kot da je s tabo vred / prineslo zlobno vilo, / ki mi je vzela 

besede.« ali v pesmi POZABLJIVEC: »Nagaja mi nek čuden škrat, / ki dolgočasne misli briše: / v 

šolo pridem brez copat / (ostale so na pragu hiše).«). Pesmi prinašajo polno motivov, ki so 

značilni za najstniško okolje v povezavi s šolo: negativne ocene, pozabljene domače naloge, 

klepetanje, odmori, prvi poljub itd. 

  

Zanimiva je pesem z naslovom PESEM - ODKOD, ki je pravzaprav pesem o lastnem pesniškem 

ustvarjanju, napisana skozi oči najstnika. V njej pesnica pojasni, iz katerih čustev nastajajo njene 

pesmi: »Ojoj! Če jeza me prime, / padajo nove rime – / naravnost na bel papir! / Dokler ne pride 

mir. // Kadar se žalost me loti, / tiho čepim v samoti, / v solze pero pomakam, / žalostno pesem 

počakam.« 
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Razgiban, nemiren svet najstnika pa pesnica ne izraža le z vsebinsko platjo, temveč je temu 

primerna tudi jezikovna plat. Jezik je lahkoten, a hkrati hudomušen, nagajiv, jezikav, trmast, celo 

žaljiv: »Učitelju se prilizuje / in vse po vrsti nas tožari! / Ampak laže! In spletkari! / Na ven 

krhka, ljubka, nežna, /kakor MUHA je nadležna!« (v pesmi SOŠOLKA). Avtorica uporablja 

velike tiskane črke in veliko ločil – klicaje, vprašaje, podpičja, tri pike, tudi besede v navednicah 

in oklepajih, s katerimi nekako pove, izrazi še več. Od jezikovnih sredstev lahko zasledimo še 

nasprotja (velik – majhen, črni odtisi – svetli dnevi), ponavljanja (Zadrega – tresoča zadrega:, 

Zadrega – zardela zadrega – hkrati tudi aliteracija), razne nenavadne besedne zveze ali 

prispodobe (brezčasen hip, zadihan objem miru, mesečeva sipa) in fraze (čas je ujet, imeti nekoga 

vrh glave, iti z glavo skozi zid, stati kot pribit ipd.), ki jih pesnica spretno vplete med verze. 

 

Avtorica se je v pesmih spretno izognila kakršnemu koli moraliziranju in se s tem mladim 

človekom v pesmih poistovetila. Ga ne kritizira, ne vzgaja, temveč ga razume in mu pomaga 

izraziti svoje lastne občutke. In čeprav pesmi na trenutke delujejo najstniško pesimistične, v njih 

prevladuje veselje do življenja: »Včasih dan se pokvari. / Kakor stroj. Kot igrača. / Drobne 

sekunde in minute / čisto narobe obrača. / Že iz jutra črn prikljuva / in obstane na glavi. / Ves je 

teman in oblačen. / In le kak nasmeh ga popravi …« (v pesmi POKVARJEN DAN).  

 

4. 7 Navodila za randi 
 

Že leto kasneje (2006) je pri založbi Viharnik izšla zbirka z naslovom Navodila za randi. 

Devetindvajset pesmi je likovno opremila in oblikovala Andreja Gregorič. Pesmi so napisane v 

prvi osebi ednine kot ljubezenske izpovedi mladostnika (dekleta ali fanta). V njih se avtorica 

vživlja v mladega človeka skozi resničnostno perspektivo. Tudi v tej zbirki najdemo pesmi 

različnih oblik. Pesmi z bolj klasično obliko imajo enako dolge kitice ter bolj ali manj 

enakomerno pojavljajoče se rime. Tiste pesmi, ki so napisane v bolj prostem slogu, pa imajo 

različno dolge kitice, tudi takšne, kjer kitico sestavljajo vrstice z eno samo besedo (npr. v pesmi 

Dečku: »Zakaj tako bežiš? / Kje te bom iskala? // Kot / bi / zaman / lovila / zajčka / iz / zrcala 

…«), ali pa celo le ločila (v pesmi Opravičilo: »Pošiljam Ti, / po mobitelu, / čisto kratka 

sporočila: // ... / ??? / !!! // Želim, / da spet bi / govorila z mano …«). 
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Prvi dve pesmi v zbirki imata nekoliko drugačno tematiko od drugih, ki sicer govorijo o 

zaljubljenosti lirskega subjekta, torej mladostnika in njegovih občutkih, doživetjih ob tem 

porajajočem se čustvu. V prvi pesmi z naslovom Čez deset let se dekle namreč sprašuje o svoji 

prihodnosti in samopodobi, o tem, kako bo videti čez deset let: »Kakšna bom / čez deset let? / 

Gotovo krasna! / Že skoraj odrasla! // In bolj valovita - / spredaj prsi / in zadaj rita; / nič več kot 

dila …«, medtem ko gre v drugi pesmi z naslovom Jaz sem jaz za nekakšno samorefleksijo fanta, 

ki se zaveda svojih prednosti in pomanjkljivosti: »Nisem najboljši ves čas. / Nisem superman. / A 

le jaz sem jaz - / samo en. // A z vsemi močmi / me v jedro življenja vleče! / Prižgati znam / žarke 

sreče!«  

 

Vsaka od naslednjih sedemindvajsetih pesmi predstavlja ljubezensko izpoved najstnika. Včasih je 

to dekle, ki je razočarana v ljubezni, saj je spoznala, da ji fant, v katerega je zaljubljena, ne vrača 

ljubezni, ni pravi zanjo ali pa se je zaljubil v drugo dekle in je zato jezna in ljubosumna. Takšna 

je pesem Konec: »In zdaj si NJEN junak. / Ob NJEJ ti poskoči utrip. / ONA je športni tip. / 

Zaman so moje pesmi zate - / preveč papirnate solate! / Praviš: »Konec je med nama!« / Kako 

bom šla v kino – / sama?!« ali v pesmi Krivica: »Meni se zdaj godi / taka velika krivica; / Nejc, 

lepi Nejc s kitaro, / poljublja TAMARINA lica!« Drugič to dekle ali fant kar kipi od silnih čustev, 

ki se porajajo v njem – Zaljubljen: » Srečam NJO / in se – dotaknem neba! / Kri z vseh žilnih cest 

/ vzvalovi / in mi preplavi / bregove srca!« in je preprosto srečen ob spoznanju, kakšno notranjo 

moč in zadovoljstvo ti lahko daje ljubezen. Pa v pesmi Midva: »Skupaj vse veva, / vse znava! / 

Sva nepremagljiva dvojica, / dvojina, / moč in ljubezen / in rima!« 

 

Poleg ljubosumja, hrepenenja, obupa in jeze, ki spremljata zaljubljenost, najdemo v pesmih tudi 

najstniško sramežljivost oziroma nerodnost, denimo v pesmi Navodilo: »Rad bi natanko vedel, / 

kaj ob njej naj storim. / Kaj in kako naj ji rečem / in kdaj naj raje molčim.« V nekaterih pesmih, 

ki delujejo bolj lirično, pa najstnik svoja čustva izraža s prispodobami iz narave – denimo v 

pesmi Jadrnica: »Njegov nasmeh - / bela jadra razvije / in se vetu preda! / Prek valov se prebije / 

v moj pristan / sredi srca.« 

  

Barbara Gregorič Gorenc se najstniku v Navodilih za randi približa ne le po vsebinski oziroma 

tematski plati, temveč tudi po jezikovni. Tako srečamo v pesmih pogovorne besede oziroma 
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besedne zveze ali fraze, ki so značilne za najstniški svet (kul, kino, SMS, meni je vseeno, 

zafrkava ipd.). Ločila in velike tiskane besede med malimi so obvezen del njene poezije tudi v tej 

zbirki. Z njimi se bralčevo doživljanje pesmi še poglobi – v pesmi Meni je vseeno ...: »VSE mi je 

vseeno, / ker je VSE izgubljeno - // MOJ Jan je zdaj v Heleno // zaljubljen …« ali v pesmi 

Zaljubljen: »Počutim se nenavadno! / Zelo! / Nisem bolan - zaljubljen sem! / Ampak močno! / 

Želodec mi stiska / neznana pest!«  

 

V pesmih najdemo tudi ustaljene fraze ali prispodobe (stiska mi želodec, dotakniti se neba, srčne 

rane, papirnata solata), nenavadne besedne zveze (žulj od misli, najkrajši dotik, breg želja) in 

druga jezikovna sredstva, kot so ponavljanja, stopnjevanja in nasprotja.  

 

Najstniška zaljubljenost prinaša polno novih, neznanih, lepih in manj lepih občutkov. Takrat se 

vse zdi tako zapleteno, tako dramatično po eni strani in tako brezskrbno, nedolžno po drugi. In če 

ta pesniška zbirka zaide v roke odraslega bralca, si gotovo lahko reče: »Točno tako sem se počutil 

takrat!« 

 

4.8 Odskočnice 
 
Z obsegom dvajsetih pesmi so leta 2007 pri založbi Viharnik izšle Odskočnice. Likovno je zbirko 

opremila Andreja Gorenc. Pesmi so napisane v vseh osebah – prvi, drugi in tudi tretji osebi 

ednine ali množine. So različno dolge; od takšnih z eno kitico do tistih, ki jih imajo po pet. 

Včasih so te kitice enako dolge, z enakim številom vrstic, drugič se med seboj po številu vrstic 

razlikujejo. Rime so prisotne v vseh pesmih, največkrat so zaporedne ali prestopne.  

 

Odskočnice so pesmi nagajivega dečka in deklice v njunem vsakdanjiku, polnem dogodivščin, 

tudi občutkov (avtorica se v tega otroka znova vživlja na podlagi njegovih realnih izkušenj, zato 

v pesmih prevladuje resničnostna perspektiva). V zbirki tako najdemo različne teme in motive iz 

otroškega sveta. Otrok je v pesmih neubogljiv, ko se zjutraj noče obleči (denimo v pesmi 

NAGAJIVO JUTRO: »Včasih mamo jezim, / ker zjutraj ne pohitim. / Mama je oblečena v plašč, / 

a jaz ji nagajam nalašč:«), ali pa opazuje, kako je svet odraslih zapleten, saj se jim kar naprej 
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nekam mudi, se prepirajo in jezijo (v pesmi PREPIR: »Mama se jezi na očka / in včasih on na 

mamo vpije! / Jaz zatiskam si ušesa, / mlajši bratec / se kar skrije …«).  

 

Včasih je dolgčas res naporen (v pesmi DOLGČAS II: »Dolgčas pasem. / Kakor kravo. / A še ta 

krava / je lenuška! / Jaz pa si tako želim, / da bila bi potepuška!«), drugič se najde polno stvari za 

raziskovati (v pesmi RAZISKOVALKA: »Odpiram omare; / vrečko sem našla! / Notri je bela, / 

notri je prašna.«).  

 

Tudi v naravi, letnih časih (v pesmi ČUDEŽ: »Kam je izginilo / drobceno seme? / Gledam – za 

njim / ni nobene sledi. / Le na gredici, gredici pomladni, / rožica, roža diši in cveti …«) in 

preprostih predmetih, kot so šolska torba, svinčnik in radirka se skriva zakladnica dogodivščin (v 

pesmi MALA ŠOLSKA TORBA: »Mala šolska torba / prvič v šolo gre! / Mala šolska torba / bo v 

PRVEM Be!«). V zbirki najdemo tudi pesmi o zaljubljenosti (v pesmi: LJUBEZEN: «Ko si 

zaljubljen, / si ves čas nasmehljan, // kot bi vsak dan / imel rojstni dan!«). 

 

Odskočnice so vesele, igrive in hudomušne pesmi. Tako najdemo v pesmih veliko vzklikov (Ej, 

ojoj, AU!, O ipd.), pomanjševalnic (namakalčki, rožica, rokavička), sopomenk oziroma 

nadpomenk v vrstici (hiti – drvi, joče – ihti, poskakujem – odskakujem), ponavljanj v začetku 

kitice (Mala šolska torba, Jesen nam pisma pošilja), velikih tiskanih besed in ločil (klicajev, 

vprašajev, tropičja, oklepaja, navednic). Z igro in zvočnostjo besed avtorica doseže, da začutimo 

tega otroka, ki ne more ostati pri miru, temveč kar naprej poskakuje, raziskuje, se čudi ... 

 

4.9 Iskanke  
 
Pri založbi Viharnik so leta 2008 izšle tudi Iskanke. Gre za pesniško slikanico, ki jo je ravno tako 

ilustrirala sestra avtorice Andreja Gorenc. V njej najdemo 21 pesmi. Napisane so v prvi osebi 

ednine kot izpovedne pesmi otroka (v pesmi IGRA: »Žogo brcati znam! / A nočem je brcati 

sam!«) ali v tretji osebi ednine kot pripoved ali razlaga nekega zunanjega opazovalca dogajanja 

(v pesmi ČRKE: »Kaj delajo črke? / Izgovarjajo glasove: / brbljajo, cmokajo, mrmrajo / in 

kakšna tudi rjove.«).  
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Nekatere pesmi v zbirki so bolj klasične oblike z enako dolgimi kiticami, druge se po številu 

vrstic v kitici razlikujejo in so napisane bolj v prostem pesniškem slogu. Rime najdemo v vsaki 

pesmi, vendar ne tvorijo nekega stalnega vzorca. Včasih jo najdemo v vrsticah vsake kitice 

določene pesmi (ta je prestopna, oklepajoča ali zaporedna), drugič pa se med seboj rimata dve 

kitici. 

 

Pesmi v Iskankah so vsebinsko-tematsko zelo raznolike in bi jih lahko razdelili na več skupin. 

Prve so podobne tistim, ki smo jih nekoč že srečali v Nebomskih pesmih ali Zaklenjenem volku, 

nastale skozi oči jeznega dečka ali deklice, ki se srečuje z vsakdanjimi težavami (v njih avtorica 

prevzema perspektivo oporekanja).  

 

Denimo v pesmi JEZNA SEM: »Vzamem prvo vazo / in jo bom razbila! / Ko se zdrobi v črepinje, 

/ bom glasno zavpila!« ali v pesmi Kavalir: »Hočem, da mi daste MIR! / Nočem biti kavalir!« 

Potem so tukaj bolj »prijazne« izpovedne pesmi, ki govorijo o otroških željah in spoznanjih, 

napisane skozi resničnostno perspektivo (v pesmi NOVICE: Šele od DANES vem: / očka ima 

sestro Meto! / In to prav MOJO TETO, / h kateri se rad grem igrat!« ali v pesmi: RAD SE 

IGRAM Z NINO: »Rad se igram z Nino, / ker je ljubezniva. // Rad se igram z Nino, / ker je 

zanimiva – / najbolje se skriva / in pleza na ograje; / ni zamerljiva / in rada ima zmaje.«).  

 

Najdemo pa tudi pesmi z bolj razlagalno vsebino (MIKROSKOP: »Mikroskop / je čarobni top, / 

ki ti izstreli pogled / v svet / najmanjših reči. // Snop bele svetlobe / stolp leč ukloni / in vstopiš / v 

deželo drobnarij, / ki jih izmeriš z mikroni.«), ali pa opisujejo otroško igro (SNEŽENI MOŽ: »V 

snegu so kiparili otroci: / pred hišo zrasel je / sneženi mož; / varuje jih / podnevi in ponoči, / ko 

spe, za okni, / polnimi ledenih rož.«).  

 

Tematika v zbirki torej zaobjema čustva in doživetja v vsakdanjem življenju otroka (doma, v šoli, 

v naravi, med igro). Skupaj z motivi in podobami iz tega pesnica tvori lahkotne in živahne pesmi. 

Od jezikovnih sredstev v pesmih najdemo ponavljanja med kiticami ali vrsticami (»Nada ima 

rada sonce. / Nada ima rada sonce in ne mara dežja.«, »Iščem, iščem«, »Danes je OBLAČNO, 

OBLAČNO, OBLAČNO ...), nasprotja (gor – dol, levo – desno, velik – majhen), stopnjevanja 

(»Vsako leto bom hitrejša! / Vedno večja in močnejša!«). Tako kot v vseh prejšnjih zbirkah 
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pomembno vlogo v poeziji Barbare Gregorič Gorenc tvorijo ločila in velike tiskane besede med 

malimi, s katerimi pesnica doseže še večjo predstavnost. 

 

4. 10 Z roko v roki 
 
Zbirka z naslovom Z roko v roki je izšla leta 2009 pri založbi Viharnik. Tudi to zbirko je likovno 

oblikovala avtoričina sestra Andreja Gorenc. Zajema 30 pesmi, ki so različno dolge – enokitične, 

dve- in večkitične. Nekatere so napisane bolj klasično, z enako dolgimi kiticami, druge pa so 

napisane bolj v prostem slogu, z različno dolgimi kiticami.  

 

Rime najdemo v vseh pesmih, vendar ne tvorijo nekega stalnega vzorca. Včasih rime v kitici ni, 

drugič jo najdemo v vrsticah vsake kitice določene pesmi ali pa se med seboj rimata dve besedi v 

različnih kiticah. V večini so pesmi napisane v prvi osebi ednine, in sicer kot izpovedi različnih 

lirskih subjektov. Avtorica se v nekaterih pesmih izpove v vlogi mame same (v pesmi Pismo za 

punčko: »Najprej si bila / tok misli, / ki je preplavil / druge želje, / in potem, / v čarobnem hipu, / 

postala / skrito si veselje.«), drugič se postavi v vlogo dojenčka (v pesmi Anžetu: »Nisem več v 

mami ujet! / Končno sem prišel na svet!«) ali nekoliko starejšega otroka (v pesmi Moji babici v 

poduk: »Šli smo sestrico iskat! / Postal sem brat!«). Pesnica z vživljanjem v realno otroško 

izkušnjo v pesmih privzema resničnostno perspektivo. 

  

Motivno-tematsko se pesmi navezujejo na družinsko življenje. Od nosečnosti, rojstva, prihoda 

novega družinskega člana, odnosa med sorojencema pa do vzajemne ljubezni med staršema in 

otrokom ter starševskih skrbi. Vsa ta čustva (radost, veselje, jeza, ljubosumje, strah, nemoč), ki se 

porajajo ob raznih dogodkih in obdobjih v družinskem okolju, skozi celotno zbirko torej izražajo 

zgoraj omenjeni različni lirski subjekti. Prve pesmi v zbirki govorijo o čudežu življenja, o rojstvu 

(v pesmi Novo dete: »Z novim rojstvom / mlad spomin / nadaljuje ep družin.«).  

 

Sledijo nekoliko krajše pesmi, ki so skorajda definicije, a še vedno pesmi v povezavi z 

dojenčkom in stvarmi ter predmeti, ki ga zadevajo (Lička: »Lička so blazinice, / s poljubčki / se 

nanje / ljubezen pripne.«). Velik del zbirke predstavljajo izpovedne pesmi sorojencev in njihova 

občutja (v ospredju je seveda ljubosumje) ob tem, ko se nenadoma vse vrti okoli tega novega 
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»prišleka« (v pesmi Jošt: »Odkar se je / bratec rodil, / samo z mojo mamo / bi bil!«). V zadnjem 

delu zbirke pa najdemo malo raziskovalko, ki mami povzroča skrbi (v pesmi Padec: »Joj! / 

Padla sem s plezala! // Mama že celo uro drhti, / a mene le malo komolček boli …« ), pa 

obupanega malčka, ki je udaril mamo in ne ve, kaj bo zdaj, in takega, ki z risbico pove mami, 

kako zelo jo ima rad.  

 

Zadnja pesem, ki nosi enak naslov kot celotna zbirka – Z roko v roki, pa zaobjame to povezanost 

med otrokom in staršem, ki jo sicer čutimo skozi celotno zbirko: »Gremo na dvorišče, / skupaj se 

smejimo, / gremo na igrišče, / smučišče, letališče, / varno se držimo: / starši z otroki, / vedno z 

roko v roki …« Ta povezanost ostaja tudi takrat, ko otroci odrastejo in odidejo v svet: »Ko vas 

zvabijo svetovi, / pisani, široki, / za ovinki vedno novi, / globoki in visoki, / šli sami boste dalje, / 

a v srcih / z roko v roki …« 

 

Ker je v ospredju zbirke dojenček in vse, kar je v povezavi z njim, je temu primeren tudi jezik v 

pesmih. Tako najdemo veliko pomanjševalnic in besed, ki zadevajo dojenčke (trebušček, dudica, 

kupček, blazinice, plenička, krtačka itd.). Od drugih jezikovnih sredstev lahko prepoznamo še 

ponavljanja v začetkih kitic (»Moja mama se boji, / Moja mama se boji«, »Duda, / duda«, 

»Včasih tudi, Včasih tudi«), stopnjevanja (drži, trdno drži), nasprotja (včeraj – jutri, prevelik – 

premajhen), seveda pa nam avtorica tako kot v vseh prejšnjih zbirkah z ločili še bolj izrazito 

približa čustva, ki jih doživlja lirski subjekt, pa naj bo to odrasli ali tisti najmlajši.  

 

4. 11 Razigranke 
 
V sklopu zbirke Skriti klaski so pri založbi Rokus Klett leta 2010 izšle Razigranke z ilustracijami 

Andreje Gregorič. Gre za precej obsežno zbirko, saj najdemo v njej več kot osemdeset pesmi. 

Kot že naslov zbirke pove, so pesmi v zbirki razigrane, različno dolge, eno- in večkitične, 

napisane v klasični ali bolj prosti obliki. Rimo najdemo v vsaki pesmi, tudi če je ta čisto kratka. 

Vendar pa tudi v daljših, večkitičnih pesmih ne moremo prepoznati nekega stalnega vzorca 

rimanja, saj se ta včasih pojavi med vrsticami vsake kitice, drugič pa jo najdemo šele v naslednji 

kitici. 
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Večinoma so pesmi napisane v prvi osebi ednine skozi oči razigranega, živahnega otroka, ki v 

naravi, vsakdanjih predmetih, živalih in dogodkih najde priložnost za igro, včasih pa ob tem 

naleti tudi na kakšno težavo. Znova gre za avtoričino vživljanje v tega otroka in s tem 

privzemanje resničnostne perspektive v pesmih, ki jo hkrati dopolnjuje z domišljijsko razlago – 

torej parabolično perspektivo.  

 

Tako nam ta otrok v pesmih pripoveduje o tem, kako si je popackal majčko, kako se je naučil 

zavezati vezalko, kako se je pogumno spustil po toboganu, kako je grozno, če ti lizika pade na tla 

ali ko ves dan dežuje. Pa o tem, kako je spekel torto za mami in kako noče v vrtec. Enkrat komaj 

čaka, kdaj bo zapadel sneg, drugič že predolgo traja zima. Včasih je na plaži strašansko vroče, 

drugič bi morje kar odnesel domov.  

 

Posebnost nekaterih pesmi je ta, da otrok v njih svoje otroške lastnosti oziroma težave pripisuje 

svojim igračam, sam pa prevzema vlogo odraslega (v pesmi Kazen: »Medvedek! / Ti si poreden! / 

Zdaj greš v kot! / In tvoj piškot / bom jaz pojedla! / Za kazen, / ker si snedel / ves med – / lonček 

je prazen! / Da se to več ne primeri!«). Spet v drugih pesmi pa otrok prevzema lastnosti živali (v 

pesmi Jaz – polžek: »Danes bom polžek - / v hiško se skrijem, / vklopim počasnost, / tišino 

navijem …«).  

 

Razigranke so motivno-tematsko zelo raznolike. V njih pesnica zaobjame celoten doživljajski 

svet otroka. Od doživljanja in opazovanja narave v vseh letnih časih do družinskega življenja in 

dogajanja zunaj njega (vrtec, šola). Otrok v pesmih je tudi bolan, zaljubljen in razmišlja o tem, 

kaj bo postal, ko bo velik. V pesmi Sveča se pesnica dotakne celo teme minljivosti oziroma smrti 

(»Svečko prižgemo: / plamenček zapleše / in lučka v srcu / toplo zažari. / Misel nas / v preteklost 

odnese: / spomin na nekoga / z nami živi.«). A kljub resnosti tematike je tudi ta pesem tako kot 

vse druge v tej zbirki prijetna, vesela, razigrana.  

 

Lik razigranega, veselega otroka avtorica prikaže tudi z uporabo ločil in drugih jezikovnih 

sredstev. Tako najdemo v pesmih veliko nasprotij (vročina – mraz, mokro – suho, majhen – velik 

itd.) pomanjševalnic (kapica, čeveljčki, rokavička, ptička itd.), vzklikov (hej, joj), ponavljanj v 
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vrstici (Brž, brž, brž; Dež, dež, dež …) ali v začetku vsake kitice (Tri dni že dežuje …; Hočejo, da 

…).  

 

Jezik v pesmih je preprost, lahko razumljiv, zabaven in hkrati otroško iskren, saj prav vsaka 

pesem privabi nasmeh na ustnice (v pesmi Moja majčka: »Jaz in moja majčka / prek jarka sva 

skakala / in majčka, ta poredna, / se je z blatom umazala! // Majčka, ti paconka, / zdaj mama te 

bo oprala! / In ko se posušiš, / se bova spet igrala!«). 

 

4. 12 Sladko leto 
 
Istega leta (2010) je pri založbi Mladika izšla pesniška zbirka Sladko leto. Gre za pesniško 

slikanico z ilustracijami Andreje Gorenc. Že naslov pove, da zbirka govori o letu, natančneje o 

mesecih v letu. Tako obsega 12 pesmi, vsaka je posvečena enemu mesecu v letu, ime meseca pa 

je tudi naslov pesmi. Te so večinoma napisane v prvi osebi ednine (»Plavam hitro in daleč«), 

najdemo pa tudi nekaj verzov v drugih osebah: »Oktober se kotali – / lovi kostanje in dnevno 

luč.« ali »Doma mečemo v zrak – palačinke!« Avtorica v pesmih privzema resničnostno 

perspektivo, saj nam skozi otroške oči opisuje realne dogodke in doživetja otrok.  

 

Vse pesmi so sestavljene iz dveh štirivrstičnih kitic, rime so zaporedne ali prestopne; Januar: 

Januar trosi kosmičke; / lovijo se še na jezičke – / puhaste, bele snežinke … / Doma mečemo v 

zrak – palačinke! // napravim junaka – snežaka, / ki ima nos iz korenja! / Vsakič znova vrh griča 

/ tekma s sanmi in smučmi se začenja.«  

 

Prva kitica vsake pesmi govori o naravnih pojavih oziroma dogodkih, ki so značilni za določen 

mesec (prva kitica pesmi Marec: »Marec zbudi pomladine, / skočijo v zgodbe nove; / odklenejo 

vse korenine – / cvetje že sanja plodove …«). Druga kitica pa govori o tem, kaj lirski subjekt, to 

je deklica ali deček, počne v tem mesecu (druga kitica pesmi Julij: »Plavam hitro in daleč, / koža 

in lasje so slani … / Zazrem se v nočno nebo: / zvezde lepše žarijo kot lani …«).  

 

Tema vsake pesmi je torej določen mesec v letu, motivi pa se naslanjajo na podobe iz 

vsakdanjega življenja v povezavi s tem mesecem in prinašajo pravo igro vonjev, okusov, 
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občutkov in doživetij. Tako v februarski pesmi najdemo krofe, kapo in šal, da je bolj toplo, aprila 

škreblja dež in nas božajo kapljice, julija okušamo počitnice in sadje, v oktobrski pesmi pa nam 

pesnica pričara buče, kostanje in šumenje suhega listja. Da še bolj začutimo vse to dogajanje, 

pesnica uporablja veliko pridevnikov oziroma besednih zvez (razcvet veličastne narave; puhaste, 

bele snežinke; sladke in živo rdeče jagode; zlato žareče sonce ipd.) in čutnih glagolov (pobožam, 

zašelesti, bredem, osujem).  

 

V pesmih najdemo tudi nasprotja (izgubimo – ulovimo), stopnjevanja (Hitro gre, najhitreje!), pa 

tudi veliko ločil, ki še dodatno podkrepijo občutke lirskega subjekta, denimo v drugi kitici pesmi 

April: »Jaz pa kar stečem skozi naliv! / Dežnika ne potrebujem! / Z rokami pobožam še veje 

dreves / in kapljice z listov osujem …«  

 

Na zadnji platnici zbirke pa najdemo še pesem, v kateri je čutiti odraslega izpovedovalca. Ta nam 

sporoča, da se v minljivosti leta vedno najde čas in priložnost za otroško igro: »Teče čas: / leto 

nešteto / potuje svoj večni krog. / Za vrtcem, za šolo, / na igrišču / vedno igra se otrok ...«  

 

 4.13 Skriti grafiti 
 
S protislovnim naslovom in ilustracijami Andreje Gregorič je leta 2011 pri založbi Viharnik izšla 

pesniška zbirka Skriti grafiti. V tej zbirki najdemo 35 pesmi, v katerih avtorica skozi najstniška 

usta (s privzemanjem resničnostne perspektive) izreka različna vsakodnevna razpoloženja. Tako 

je večina pesmi napisana v prvi osebi ednine (v pesmi Izpis: »Izpisala / se bom / iz šole / in od 

doma.«), z izjemo dveh, v katerih je čutiti nekakšen priktiti nasvet oziroma spoznanje odraslega 

(Včasih II: »Včasih / je poraz / in da »času daš svoj čas,« / največja zmaga, / uspeh! // Čeprav se 

učiš – na tleh!«).  

 

Oblika pesmi je raznolika tako kot v večini prejšnjih zbirk. Najdemo krajše in daljše pesmi, 

napisane v klasični in bolj prosti obliki. Rime najdemo v vsaki pesmi, le da te nimajo nekega 

določenega sosledja, temveč se pojavljajo v različnih delih pesmi. Enkrat se med seboj rima ena 

ali več vrstic v kitici, drugič rime v vrstici ni, se pa med seboj rimata dve sosednji kitici. 
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Lirski subjekt v zbirki spominja na tistega, ki smo ga že srečali v zbirki Navodila za randi – torej 

najstnik oziroma najstnica, ki svoje skrite občutke (predvsem ljubezenske narave) razkriva s 

pesmimi tako očitno, kot je grafit na steni. Njegova razpoloženja (ki so glavne teme pesmi) 

nihajo od jeze, otožnosti, osamljenosti, razočaranja, brezvoljnosti, težav v šoli, nerazumevanja in 

tesnobe (v pesmi Sanjalec: »Nič se mi ne ljubi … / PRAV NIČ se mi ne da! // Vrata bom zaprl / in 

ostal doma!«), do veselja, zaljubljenosti (v pesmi Vitezu: »Vsa romantika / je kriva, / da se 

rezultat mi skriva; / zaljubljena v nasmehe, obljube, / seštevati znam le – poljube…«), 

vznemirjenja in radosti do življenja (v pesmi 13: »Star sem trinajst let. / In lahko spreminjam 

svet! // Čas je že, da ga nekdo popravi! / Vsaj eno brezvezno vojno ustavi!«). 

 

Z jezikavim, upornim jezikom se med verze znova vrne nekakšna najstniška »nebomska« deklica 

(»Pravijo mi, naj shujšam. / Pa ne bom!« – v pesmi Tolažba). To dekle ali fant kljubuje staršem, 

šoli, celo problemom, s katerimi se sooča, in čeprav se včasih znajde v težkem položaju, ne glede 

na vse ostaja optimističen/na (v pesmi Zmaga in poraz: »In jaz znam / tudi izgubiti: / - igro, / - 

dekle, / - kakšno stvar … // Tako vleče življenje niti … // A SEBE NE IZGUBLJAM – / NIKDAR 

…«).  

 

Barbara Gregorič Gorenc nas v doživljanje občutkov popelje ne le po vsebinski plati pesmi, 

temveč nas prepriča tudi z besedno igro in jezikovnimi sredstvi. Znova so v ospredju ločila, 

besede v navednicah in velike tiskane besede med malimi, ki jih avtorica uporablja, da postanejo 

čustva ob branju še bolj živa. Od drugih jezikovnih sredstev lahko v pesmih zasledimo nasprotja 

(zmaga – poraz, strop – tla, nebo – pekel), stopnjevanja (reševat sonce in luno in svet) pa 

ponavljanja, ki včasih niso le ponovljene besede, temveč s spremembo začetnice ali ločila dobijo 

tudi drugačen pomen (v pesmi Moja vila: »Mogoče našel te bom, Maja? / Mogoče našel te bom 

maja …«).  

 

Z avtoričino besedno igro nastanejo protislovja in nesmisli (skriti grafit, ljubezenski bankrot, 

klovn čas, ljubezenske smeti). V pesmih najdemo tudi nekaj stalnih rekov oziroma pregovorov 

(dati času svoj čas, dati misli na pašo, življenje vleče niti, več glav, več ve), ki jih pesnica spretno 

vpelje med vrstice. 
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Avtorica ostaja na strani tega najstnika, ga razume, spodbuja in včasih nevsiljivo, skorajda 

nevidno skozi pesem poda kakšen nasvet. Mlademu bralcu pomaga, da s pomočjo pesmi izrazi 

tiste občutke, ki jih skriva v sebi, pa bi jih najraje zakričal na ves glas. Odraslega pa vrne v svet 

mladosti, v čas nihanja in dozorevanja, ko je enkrat vse lepo, veselo, zaljubljeno, že naslednji 

trenutek pa se lahko spremeni v povsem nasprotne občutke.  

 

4.14 Strašne pesmi 
 
Pri založbi Mladika so istega leta (2011) izšle tudi Strašne pesmi. Tudi v tej zbirki oziroma 

slikanici sta sodelovali sestri, saj jo je likovno opremila Andreja Gregorič. V njej najdemo nekaj 

več kot trideset pesmi. Te so krajše ali daljše, bolj tradicionalne – z dvema ali več enako dolgimi 

kiticami, in sodobne – v obliki prostega verza. Napisane so v prvi osebi kot otroška izpoved (v 

pesmi MALI ČAROVNIK ROK: »Danes grem prvič v šolo / SAM, le s svojo metlo letečo!«) ali v 

tretji osebi – v vlogi nekega opazovalca dogajanja (JANEZ – ŠKRAT (Ljubezen): »Janez, šesti 

škrat, / s predolgimi lasmi // je vampirki Vanji / s preveč ravnimi zobmi // podaril ribico zlato / in 

skupaj sta jedla solato …«) oziroma nekoga, ki skozi pesem poda svoj nasvet (»Kadar ne moreš 

zaspati / (tema ima svojo moč ….), // skušaj tiho prebrati / zgodbo za lahko noč …«).  

 

Rimo najdemo v vsaki pesmi, vendar se te ne pojavljajo v nekem očitnem vzorcu, saj jo včasih 

najdemo med vrsticami vsake kitice, drugič pa šele v eni od naslednjih kitic. 

 

Čeprav bi ob naslovu zbirke pomislili, da nas bo ob branju pesmi malce strah, se za tem 

naslovom skriva nekaj povsem drugega. Motivno-tematsko se pesmi sicer navezujejo na pojme 

oziroma bitja, ki so pri otrocih včasih strah vzbujajoča (tema, strah, duh, vampir, volkodlak, 

pošast, čarovnica …) ali pa so ta bitja bolj pravljičnega značaja (povodni mož, morska deklica, 

škrat, velikan).  

 

Vendar skuša avtorica skozi pesmi, ki jih ta bitja izrekajo, bralcu razložiti, da se jih ni treba bati, 

saj so strašna le na videz, v resnici pa je tudi njih same kdaj strah (v pesmi STRAH: »Naenkrat 

zagledam – / velike oči – / nekoga, ki od mene / še bolj se boji! // Potem pa opazim, / in to ni 
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pomota, / da mi s krožnika / izmakne – piškota! // Repato, rogato, / kosmato in bledo – / bitje 

neznano / je le – sladkosnedo!«).  

 

Skozi zbirko se ves čas prepletata stvarni in pravljični, domišljijski svet. Na eni strani tako 

spoznamo »običajnega« otroka, ki se nečesa boji, si nečesa želi ali pa je prišel do nekega 

spoznanja, ki ga povezuje s pravljičnim svetom (»Včasih bi bil rad / majhen / kakor škrat / in bi 

vsem se skril. / Nek naslednji dan / pa bil bi velikan, / velik in močan; / sonce v dlan lovil …« ali 

»Nisem vedel, / da lahko čaram! / Z močjo / MISLI in VOLJE! / // ČAROBNA PALIČICA IDEJ / 

pokaže mi novo obzorje …«).  

 

V drugih pesmih pa srečamo mala, nenavadna, pravljična bitja, ki jim avtorica nadene imena in 

otroške lastnosti. Tako postanejo lirski subjekti v pesmi, ki pa niso nič drugega kot le na zunaj 

nekoliko »drugačni« otroci v svojem vsakdanjiku.  

 

Pestijo jih enake skrbi in enake težave kot »običajne« otroke (v pesmi ŠOLA: »V neko šolo, staro 

sto let, / hodijo otroci, otrokom enaki … / Čeprav po videzu vsak je drugačen: / male vile in 

vampirji so in volkodlaki …«).  

 

Tako bi velikan Jan rad postal tako velik kot očka (v pesmi VELIKAN JAN: »Velikan Jan / bi rad 

rasel hitreje! / Komaj je večji od ŠKRATA! / Vsak dan razmišlja, / KDAJ ŽE bo velik, / plečat in 

močan / kakor ata.«), volkodlaku Jaki nagajajo računi, čarovnici Cici branje ne gre dobro od rok, 

mali Bau-Bau se vsega boji in Duško – duh se je zaljubil. Povodni mož Jože je dobil očala, mali 

čarovnik Rok gre prvič v šolo, morska deklica Marina pa ima vsega dovolj in bi se rada le 

zabavala.  

 

Zanimivo je, da so pesmi, ki jih izpoveduje »običajen« otrok, brez naslova in zapolnjujejo leve 

strani v zbirki, medtem ko imajo pesmi, ki govorijo o »drugačnem« otroku, vedno naslov po 

njem (VAMPIRČEK KROMPIRČEK, POVODNI MOŽ JOŽE, VILA MILA, MALI 

ČAROVNIK NIK itd.) in se praviloma nahajajo na desni strani knjige.  
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Morda je želela avtorica s tem še bolj poosebiti ta mala bitja in jih s tem še bolj približati 

otroškemu bralcu. Z opisovanjem dogodkov in doživetij v vsakdanjem življenju obeh lirskih 

subjektov (»običajnega« in »drugačnega« otroka) pesnica v pesmih privzema resničnostno 

perspektivo in jo dopolnjuje s parabolično perspektivo, kadar želi v domišljijskem svetu 

»razložiti« realnost. 

 

Strašne pesmi so namenjene predvsem mlajšim otrokom, zato je temu primeren tudi jezik v 

pesmih, ki je preprost in lahko razumljiv. Pesnica uporablja ponavljanja v začetku vrstice ali 

kitice (Moja domača žival, // Moja domača žival; Všeč so mi, // všeč so mi; ), nasprotja (velik –

majhen, naprej – nazaj, luč – tema), velike tiskane besede med malimi in ločila, ki naredijo pesmi 

še bolj žive.  

 

4. 15 Trenutki\občutki 
 
V sodelovanju z založbo Mladika in sestro Andrejo Gregorič je leta 2012 izšla tudi zbirka 

Trenutki\občutki. Obsega 34 pesmi, ki so napisane kot prvoosebna izpoved v ednini ali množini. 

Glede na dolžino in obliko so pesmi med seboj zelo raznolike. Najdemo krajše pesmi z eno 

kitico, dvema ali tremi enako dolgimi ali različno dolgimi kiticami. Potem so tu daljše pesmi, s 

štirimi ali več enako dolgimi kiticami ali pa imajo te različno število vrstic.  

 

V pesmih prevladuje bolj prosti pesniški slog, saj je včasih kitica tudi samo ločilo – v pesmi 

Iskanje (»Kdo sem jaz / in kakšna bom? / ... / Včeraj pa smo tekli maraton.«). Oblikovno 

zanimiva je denimo pesem z naslovom SMS-i iz šole v naravi, ki je sestavljena iz 14 vrstic, vsaka 

vrstica predstavlja en sms: » – Vsi smo zdravi. / – V morju – ožigalke!!! / – Izgubila modre 

kopalke :-( / – Bojim se duhov!«).  

 

Tudi rime v pesmih se pojavljajo prosto. Tako je lahko v isti pesmi enkrat rima znotraj kitice 

(med dvema vrsticama), drugič je znotraj kitice ni, se pa med seboj rimata dve sosednji kitici, 

denimo v pesmi Sončev grafit (»Nasproti naše hiše / je še ena hiša – / dolgočasna, siva. / Ne vem, 

/ kdo v njej prebiva … // Gledam v puste stene, / v star, okrušen zid; / ko, v trenutku, / sonce / 
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nariše nanj grafit: // Senca / velikega drevesa / hišo okrasi! // Sliko oblak izbriše, / spet v steno 

spremeni …«). 

 

Lirski subjekt v pesmih je otrok oziroma mladostnik, ki ga v danem trenutku prevzame določen 

občutek, ki ga izlije v pesem – od tod tudi naslov pesniške zbirke (v pesmi Trenutek: »Povabim 

te / na sladoled. / Poljubiš me za rojstni dan: / na eno stran / in še na drugo; / in na prvo lice 

spet. // Povabim te / na sladoled, / ki pred nama se topi, / ko, čisto tiho, / brez besed, / zazreva si 

iz oči v oči. // In čutim, / da je TALE HIP / »zgodovinski« zame in zate. / Ah, ti imaš zelene oči / s 

pikicami / zlato – zlate …«).  

 

Ker gre za trenutek in občutek, ki ga mladostnik doživlja, pesnica pa se v pesmih vanj vživlja, 

privzema v njih resničnostno perspektivo. Nekatere pesmi ali deli pesmi so bolj razmišljajočega 

značaja. Zanje bi težko rekli, da jih izraža otrok oziroma mladostnik, saj v njih začutimo nauk 

odraslega. Takšna je denimo Čakalna pesem: »Včasih moramo čakati: / na začetke ali konce … / 

V dolgi vrsti v trgovini, / v čakalnici, na šolske zvonce … // A danes, v nestrpnem svetu, / ki vrti se 

vse hitreje, / vse hočemo »takoj« in »zdaj«, / nočemo časovne meje! // In ker tako zelo hitimo, / 

naše misli nam ubežijo: / včasih »sebe« zamudimo – / zremo v prazno domišljijo …« 

 

Motivno-tematsko se pesmi navezujejo na vsakdanje življenje mladega človeka, natančneje na 

njegova čustvena razpoloženja v tem vsakdanjiku. Pesmi govorijo o zaljubljenosti, dolgočasju, 

zasanjanosti, domotožju, težavah v šoli. Malo bolj konkretno se pesnica v tej zbirki dotakne tudi 

smrti. Tako otrok v pesmi Moji psički opiše, kako pogreša svojo ljubljenko: »Moja psička je 

odšla / v drevesni raj, na kraj neba. // Pogrešam jo: / njen »Hov!«, pogled, / mehko dlako, / vsak 

obred, // igre in sprehode skupaj, / zvesti, tih: / »Sem s tabo tukaj!« // ustavljam zdaj se »kar 

tako« / in oziram se v nebo: // nekdo v oblake se zaganja, / nagaja jim in jih preganja … // Morda 

mi z repkom od tam pomiga … // Bila si super psička, Twiga!«. 

 

V pesmi Brez naslova otrok opazuje sosedino prazno hišo: »Napišem: prt / in vrt / in krt. // A 

hudo težko / napišem smrt. // Ker je tako mrzla beseda. // Včeraj je umrla naša soseda. / Stara in 

zelo prijazna … // Njena hiša je zdaj čisto prazna … // Drobne, temno – temne misli / združijo se 

v solzne jate. // Žalosten, osamljen, / jezen / na zid napišem: / MISLIM NATE!«.  
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Kljub resnejši tematiki in na trenutke brezupnim situacijam pa pesnica skozi celotno zbirko ostaja 

optimistična – v pesmi Up in brezup: »Ko se usoda / z mano igra / in me obup / vrže v brezno 

brez dna // in obvisim na kakšnem kapniku resnice / ali se oprimem štrleče police / (ali, le v 

mislih, sanjske ročice), // se splazim, plezam, počasi, / navzgor, / kot jamar, poln blata, / 

premagujoč hudobnega škrata, // proti svetlobi in luči, / in naprej, gor in navzgor, / proti soncu / 

in srečnemu koncu – brezkoncu!«  

 

Tematsko zanimiva je tudi zadnja pesem z naslovom Opravičilo, ki govori o pesništvu. Z njo se 

pesnica mlademu bralcu opraviči, da le včasih pesmi sežejo tudi do srca: » Pesniki pišejo pesmi: / 

besede hitijo okoli. / Nikoli ne pišejo pesmi / za »učenje na pamet« v šoli. // Pesniki pišejo pesmi; 

/ to se ne bo spremenilo … / A vsem učencem v težavah / pošiljajo opravičilo … // Pesem kakor 

ptica, / svobodno leti prek neba. / Le včasih na roko sede / in se dotakne srca …« 

 

Tudi v tej zbirki so ločila bistvena jezikovna prvina pesmi, saj z uporabo klicajev, vprašajev, 

tropičij, navednic, oklepajev, velikih tiskanih črk in drugih ločil pesnica še dodatno izrazi trenutni 

občutek. V pesmih najdemo ponavljanja (»potem pa govori, govori…«), nasprotja (»na začetke 

ali konce…«), stopnjevanja (»in naprej, gor in navzgor«), pogovorne izraze (»Mia mi teži«, »V 

koga si?«) in druge jezikovne prvine, ki bogatijo pesmi in prinašajo bralcu užitke ob branju. 

 

4. 16 Zelenjavci 
 
Pod ustvarjalno roko Barbare Gregorič Gorenc je pri založbi Mladika (v sklopu zbirke Planika) 

leta 2013 izšla »zelenjavna« slikanica z naslovom Zelenjavci. Likovno podobo k dvaintridesetim 

kratkim pesmicam je prispevala Andreja Gregorič. Vsaka od pesmi nosi naslov neke zelenjave 

(Krompir, Kumara, Cvetača, Brokoli itd.) in je sestavljena iz ene kitice, ki ima štiri ali pet vrstic.  

 

Vse pesmice so napisane v tretji osebi. Kumara: »Kumara žogo / z glavo odbije, / vrže v koš / in – 

ZMAGA! / zavpije!« Rimo najdemo v vsaki pesmi, ta je največkrat prestopna – Kolerabica: 

»Kolerabica zelena / rada skozi zrak leti: / pogumno skoči iz letala, / padalo iz listov naredi.«, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                     Anja Čemažar, diplomsko delo 
 

47 

včasih tudi zaporedna – Ohrovt: »Ohrovt kodrolasi – / najlepši v mestu in na vasi … / Frizuro ves 

čas občuduje; / »Ali sem lep?« vse sprašuje …«. 

 

Tematiko pesmi opredeljuje že naslov sam. Gre za pesmi, ki sicer govorijo o zelenjavi, vendar 

pesnica vsaki zelenjavi v pesmi nadene človeške ali otroške lastnosti, včasih tudi nadnaravne 

sposobnosti. S tem avtorica v pesmih privzema parabolično perspektivo, saj želi v domišljijskem 

svetu »razložiti« realnost, se torej vživljati v »otroško pojasnjevanje«. 

 

Zelenjavci tako postanejo zanimive, privlačne in zabavne osebe. V pesmih najdemo neko lastnost 

zelenjave, zraven pa še opis, kaj ta zelenjava zmore, počne. Na primer – Korenje: »Korenje ima / 

oranžno moč! / Je super junak, / ki premaga še noč!« ali Repa: »Repa je lepa: / vijolično – bela. / 

In tudi kisla / zna biti – vesela!«.  

 

Ker vemo, da redko kateri otrok rad uživa zelenjavo, je glavni namen teh pesmic otroke na 

zabaven način spodbuditi, da bi jo raje uživali. Tako so grahki izbrali vožnjo s športnimi letali, 

leča vrti hulahop obroč, pesa je plesalka, paprika boksa itd. In ker je zelje pametno, radič močan 

junak, fižol alpinist in por sabljač, bi otroci iz želje, da bi bili tem Zelenjavcem podobni, morda 

raje pojedli določeno zelenjavo. 

  

Ker so pesmi namenjene predvsem mlajšim otrokom, je temu primeren tudi jezik v pesmih, ki je 

lahko razumljiv. Pesnica uporablja pomanjševalnice (kolerabica, grahki, trebuščke, špinačka 

ipd.), ponavljanja (»Pesa rdeča – / plesalka vrteča. / Plesalka vrteča – pesa rdeča!«), velike 

tiskane besede in ločila, ki še bolj poudarijo to otroškost, razigranost Zelenjavcev.  

 

4. 17 Škratje v sadovnjaku. Pomlad-poletje 
 
Kartonka z naslovom Škratje v sadovnjaku, pomlad-poletje je izšla leta 2014 pri založbi Ajda. 

Gre za knjižico za najmlajše, v kateri lahko na štirinajstih straneh ob ilustracijah Andreje 

Gregorič preberemo pesem, ki govori o škratih in njihovih doživetjih v sadovnjaku v 

pomladanskem in poletnem času. Denimo »Škratje sadje imajo radi in ga čakajo spomladi.« ali 
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»Pridno merijo vse dni mlado sadje, ki zori.« Gre za preprost jezik in prijetne rime, ki so ob 

barvnih ilustracijah gotovo privlačne za tiste najmlajše otroke. 

 

4.18 Če bi Lili … 
 
Če bi Lili … je najnovejša pesniška zbirka Barbare Gregorič Gorenc, ki je izšla aprila letos (2016) 

pri založbi Mladika. Tudi tokrat je zbirko ilustrirala Andreja Gregorič. Zbirka zajema 21 pesmi, 

ki so napisane v prvi osebi ednine, kot izpovedi oziroma nekakšna domišljijska razmišljanja 

deklice Lili. Pesnica nam skuša v domišljijskem svetu »razložiti« realnost, se torej vživljati v 

»otroško pojasnjevanje« sveta, zato v pesmih privzema parabolično perspektivo in jo hkrati 

dopolnjuje z elementi iz resničnega sveta (torej tudi z resničnostno perspektivo). 

 

Na zadnji platnici zbirke najdemo še eno pesem, ki je napisana v tretji osebi. Pesmi so različno 

dolge in napisane v prostem pesniškem slogu, z različno dolgimi kiticami in rimami, ki nimajo 

nekega stalnega vzorca. 

 

V pesmih z naslovi ČE BI BRKE IMELA …, ČE BI KREMPLJE IMELA …, ČE BI ROŽIČKE 

IMELA … ipd. se deklica Lili sprašuje, kaj oziroma kako bi bilo, če bi sama res imela te živalske 

lastnosti (bodice, velika ušesa, kljunček, smrček, kremplje, brke itd.). Najprej se ji neka lastnost 

zdi nadvse zabavna, kar nam opiše v prvem delu vsake pesmi, denimo v pesmi ČE BI BODICE 

IMELA …: »Če bi bodice imela, / nanje bi pripela / sto sladkih borovnic! // Če bi bodice imela, / 

nič se ne bi bala / kostanjevih ježic! / …« Trem pikam sledi preobrat – Lili se zamisli: »Ampak, 

ampak, / hm, hm …« (ti dve vrstici sta enaki v vsaki od 21 pesmi). Nato ugotovi: »Bi mamico 

ranila / z blazinico bodic!« in se odloči: »Bodic NE BOM imela! / Bom mamico – objela!« 

 

Lili si tako v vsaki pesmi premisli in raje ostane takšna, kot je: »Če bi imela želo, / bi koga pičila! 

/ … // Ampak, ampak, / hm, hm … // Saj bi ga bolelo! // In jaz bi jokala! // Odločitev je velika: // 

bom Lili, ki ne pika!« (v pesmi ČE BI IMELA ŽELO…). Da je bolje ostati takšen, kot si, nam 

avtorica razloži tudi s pesmijo na zadnji platnici, ki nosi naslov LILI S KRILI: »"Lili s krili"« / bi 

rada letela / in imela brke in rep! // Ali pa smrček in kremplje, / kožušček, plavuti, / oklep … / … 
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// Ampak, ampak, / hm, hm … // Ko dobro premisli, / se odloči, / zakaj se ne spremeni; // in raje 

ostane / kar Lili – / deklica s kitami!« 

 

Jezik v pesmih je preprost in duhovit. Avtorica uporablja pomanjševalnice (otoček, plašček, 

nogavička, želodček), ponavljanja v kiticah (»Če bi rep imela,« / »Če bi rep imela«) in vrsticah 

(»Ampak, ampak,«) ter veliko ločil, ki naredijo pesmi še bolj zabavne in doživete. 

4.19 Literarne kritike  
 

Ob iskanju literarnih kritik o poeziji Barbare Gregorič Gorenc sem se znašla v slepi ulici. Veliko 

zapisov o vrednotenju njenega dela namreč nisem našla. Še najbolj bi kot kritiko lahko 

izpostavila članek Špele Brecelj v reviji Sodobnost, ki govori o zbirki Tri pike … V njem poudari, 

da v pesmih te zbirke ni »nobene pravljičnosti, nobene idile; pesmi so zveste vsakdanu, ki je 

zanimiv prav zaradi obilice problemov, presenečenj, nejasnosti in vprašanj« (Brecelj, 2006: 

1253).  

 

Nadalje v članku ugotavlja: »Jasno je, da je avtorica pesmi odrasla oseba in iz te pozicije tudi 

piše, čeprav v vlogi bralčevega vrstnika, torej najstnika (nekje med osmim in trinajstim letom). V 

pesmih sta namreč ohranjeni jasnost izraza in modrost – obe sta prej kot najstniku lastni 

odraslemu, ki se poskuša vživeti v najstnika« (prav tam: 1254).  

 

Pesmi B. Gregorič Gorenc celo označi za očiščujoče, saj naj bi mlademu človeku skozi 

ubesedena različna čustva pomagala artikulirati lastna občutja. V njenih pesmih prepozna enako 

dolgočasne teme, kot jih imajo odrasli (ljubezen, tesnoba, minevanje), pri čemer je vmes polno 

motivov, ki so izključno najstniške narave (cveki, učiteljica, ki vpije, naloge, pozabljene copate 

ipd.).  

 

Splošen ton pesmi Š. Brecelj označi kot »smrtno resen, trmast, hkrati pa lahkoten, hudomušen, 

mestoma celo spakljiv« (isto), in povzame, da pesmi na vseh ravneh, tako zvočni, vsebinski kot 

tudi oblikovni, »vztrajajo pri podobi razkuštranega, nemirnega fantiča/dekliča« (isto). 
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O poeziji Barbare Gregorič Gorenc piše Milena Mileva Blažić v svojem članku v reviji Mentor z 

naslovom Nebomska avtorica. Članek se sicer prvotno naslanja na zbirko Tri pike … (M. M. 

Blažić je namreč k tej zbirki napisala spremno besedo), vendar v njem tudi na splošno opredeljuje 

kakovost njene poezije. Poudarja pojavnost problemske in tabujske tematike v njeni poeziji, »ki 

se je v slovenski mladinski književnosti, posebej poeziji, sprožila po letu 1990, ko otrok postane 

središčna tematika in naslovnik, besedne igre in inovativna raba jezika pa skoraj pravilo. Zaradi 

omenjenih kakovosti je tudi uvrščena v berila za devetletko« (Blažić, 2006: 78).  

Veliko kakovost M. M. Blažić pripisuje preseganju tradicionalnih stereotipov in 

poenostavljenega pogleda na otroke. Nasprotno od tradicionalne slovenske mladinske poezije, 

kjer je otrok upošteval pravila odraslih in bil obravnavan kot predmet vzgajanja, je otrok v 

pesmih Barbare Gregorič Gorenc uporniški, zasanjan, pogumen, predvsem pa ima lastno 

inteligenco (prim. Blažić, 2006).  

 

»V njeni poeziji, ne glede na spol, osebe presegajo stereotipe, dovoljeno jim je, da so otroci, da 

so sodobni in imajo svojo identiteto, ne pa da živijo življenje staršev« (prav tam: 78). Njena 

poezija ni vzgojno-moralistična, temveč se v pesmi avtorica z otroci oziroma mladostniki 

poistoveti. To se po mnenju M. M. Blažić v zbirki Tri pike … odraža v tem, kako je »tenkočutno 

prikazala svet mladostnikov skozi njihovo perspektivo in je na njihovi strani« (isto).  

 

V tej zbirki nebomska avtorica »prinaša lik senzibilnega mladostnika, njegovo interpersonalno in 

intrapersonalno komunikacijo z inventivno rabo jezikovnih sredstev; kljub najstniškemu 

pesimizmu lirskega subjekta so njene pesmi optimistične« (prav tam: 78, 88). M. M. Blažić je 

Barbaro Gregorič Gorenc zaradi omenjenih kakovosti, ki jih prepoznava v njeni poeziji, v 

obsežni enciklopediji svetovne mladinske literature International Companion Encyclopedia of 

Children,s literature (2004) postavila med osrednje sodobne avtorice in avtorje otroške in 

mladinske literature na Slovenskem.  

 

Izvirnost Barbare Gregorič Gorenc kot sodobne mladinske pesnice z zanimivo, na poetiki 

oporekanja zasnovano poezijo, na kratko oceni Igor Saksida v svoji razpravi Sodobna mladinska 

poezija. V njej navaja: »V podobi nezglednega, upornega otroka s težavami je pesnica izvirna, 
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čeprav se da v upornosti prepoznati nekatere prvine malih protestov Saše Vegri« (Saksida, 2006: 

278).  

 

Ta jezikav in uporen otrok se mu sicer v zbirki Zaklenjeni volk zdi bolj »prijazen«, sledi očrtane 

izraznosti pa vidi v pretežno lirični zbirki Lena luna (prim. Saksida, 2006). 

 

Posredno se na ta jezikav, naveličano žalosten, jezen, celo hudoben svet »punčke, ki grize« I. 

Saksida naveže tudi v knjigi Bralni izzivi mladinske književnosti. V razpravi z naslovom Tabujske 

teme v slovenski mladinski poeziji od ljudske pesmi do sodobnosti svet te uporne punčke navaja 

kot primer tematskega tabuja, ki se je slovenski mladinski poeziji razmahnil v pesniških zbirkah, 

ki so izšle v devetdesetih.  

 

Tudi v zbirki Zaklenjeni volk, v ljubosumju, strahu, jezi, upornosti in neposlušnosti se otrok kot 

lirski subjekt v njenih pesmih po mnenju I. Sakside zoperstavlja vsakodnevnim vlogam ter nase 

opozarja z razkrivanjem stisk, ki mu jih povzroča vsakdanjost (prim. Saksida, 2005). 

 

V reviji Otrok in knjiga se Nebomskih pesmi in poezije Barbare Gregorič Gorenc posredno 

dotakneta še dva članka oziroma razpravi I. Sakside. Prva je razprava z naslovom Mladinska 

poezija ter vzgoja, igračkanje in igra, kjer skuša pojasniti, ali je neka knjiga oziroma mladinsko 

delo lahko bolno. Svoje razmišljanje sklene z mislijo, da če je poetika do otroštva iskrena, potem 

nikakor ne more biti bolna.  

 

Iskrenost prepozna tudi v Nebomskih pesmih Barbare Gregorič Gorenc in pravi, da »jasno kažejo 

na to, da mladinska literatura, v našem primeru poezija, še zdaleč ni sladkobna igračka, pač pa je 

podoba sveta, ki morda ni najboljši od vseh možnih in v katerem je »vzrok« za jezo lahko čisto 

»nedolžen« pripetljaj (navedena pesem Jeza iz Nebomskih pesmi)« (Saksida, 1997: 11). 

 

Kot primer pesem Jeza I. Saksida navaja tudi v članku z naslovom Humor v mladinski poeziji. V 

njem oriše različne tipe humorja v slovenski mladinski poeziji, Nebomske pesmi Barbare 

Gregorič Gorenc pa umesti v humor oporekanja, saj da v njih »tematizira upor otroka zoper 

brezčutnost odraslih, smešne podobe upora so tudi (ali celo predvsem) način preseganja otrokove 
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žalosti ter način upodobitve jezikavega, naveličano-žalostnega, jeznega, celo hudobnega sveta 

"punčke, ki grize"« (Saksida, 2002: 60). 

 

Na spletni strani MMC – RTV SLO sem zasledila še članek o zbirki Navodila za randi avtorja M. 

K., ki je bil objavljen leta 2006. Pristop Barbare Gregorič Gorenc k najstniški ljubezenski 

tematiki označi kot povsem svežega, pristnega in polnega optimizma. Zanimiva misel v tem 

članku se nanaša na naslovniško odprtost njenih pesmi: »Zbirka se ponuja tako tistim mlajšim 

ljubiteljem poezije, ki bodo morda v verzih našli sorodne duše, kot tistim, ki so ta »brezskrbni« 

čas preživeli že davno tega, pa bi se radi spomnili, kje se je vse skupaj začelo« (prav tam). 

 

Naj na tem mestu omenim še nekaj misli o avtorici in njeni poeziji, ki jih sicer lahko preberemo v 

spremnih besedah nekaterih zbirk. V zbirki Tri pike … torej najdemo spremno besedo Milene 

Mileve Blažić, ki je sicer tudi sestavni del članka, ki sem ga povzela že v enem od prejšnjih 

odstavkov.  

 

Tone Pavček je zbirko Odskočnice označil kot »igrarije in izmišljije iz neskončno velikega in 

hkrati skrivnostno majhnega otroškega sveta« (Pavček, 2007: 23). »Rekel sem nekoč za njene 

pesmi: Drobne dobre pesmice. Zdaj pravim: Ne drobtinice, ampak zares in po pravici 

dragotinice.« (Prav tam: 23.) 

 

V zbirki Z roko v roki je spremno besedo napisala Jelena Sitar in jo naslovila Živa veriga 

sklenjenih dlani. Opazila je, da v nekaterih pesmih v zbirki »spet odkrijemo znane tone iz prve 

zbirke Nebomske pesmi« (Sitar, 2009: 41). »Virtuoznost in duhovitost, tudi neposladkana 

čustvenost znova dokazujejo, da se strokovnjaki in bralci, ki trdijo, da je Barbara Gregorič 

Gorenc ena najzanimivejših sodobnih slovenskih pesnic za otroke, ne motijo.« (Prav tam: 41.) 

 

Peter Svetina je v zbirki Skriti grafiti, v spremni besedi z naslovom Očitni srčni zapisi, zapisal, 

da gre za pričujočo pesniško zbirko za najstnike (prim. Svetina, 2011). Tudi on v pesmih začuti 

Nebomsko deklico, ki »znova in znova prihaja do besede« (prav tam: 52), le da je sedaj že 

odrasla in se ukvarja z drugačnimi problemi. 
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»In ta dvojnost, nihanje najstniških razpoloženj, nihanje med najstniškim prepričanjem, da se jim 

na obrazu vidi, kaj mislijo, in nemočjo okolice, da bi jih razumel, če tega ne izrečejo, ter nihanje 

dveh različnih izpovedovalcev, ta osnovna drža zbirke je imenitno zapisana v protislovnosti 

naslovne besedne zveze Skriti grafiti.« (Prav tam: 53.) 

 

Strokovne kritike in članki se tako navezujejo predvsem na avtoričino prvo zbirko in njeno 

poezijo oporekanja, s katero je vstopila v sodobno slovensko mladinsko poezijo. Na uporniški 

otroški lik se naslanjajo tudi kritike oziroma mnenja o zbirki Zaklenjeni volk in zbirki Tri pike …  

 

Mladega upornika prepoznavajo tudi avtorji spremnih besed v nekaterih novejših zbirkah, kar 

priča o neomajni avtoričini uporniški drži. O drugih, predvsem tistih pesniških zbirkah, ki so 

namenjene nekoliko mlajšim bralcem (Sladko leto, Razigranke, Iskanke itd.) in o najnovejših 

zbirkah (Strašne pesmi, Trenutki/občutki, Zelenjavci itd.) pa vidnejših kritik, člankov in mnenj 

nisem zasledila. 
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5. BARBARA GREGORIČ GORENC V 5. RAZREDU OŠ 

5.1 Književni pouk v drugem triletju devetletne osnovne šole 
 
»V drugem triletju bralec v stiku s književnim besedilom širi, dopolnjuje in nadgrajuje svoje 

splošno znanje (s širjenjem besedišča in njegove vsebinsko-pomenske zgradbe), ozavešča 

(pomni, uresničuje, vrednoti in primerja) prvine sporočenih vsebin književnega besedila, 

dokončno obvlada tehniko branja in pisanja ter se privaja na prenašanje sporočenih vsebin na 

zunajbesedilno resničnost – skratka širi in poglablja svoje bralno polje« (Vačun Kolar, 2005:11). 

 

Otroci so v tem starostnem obdobju na razvojni stopnji kritičnega dojemanja življenjske 

resničnosti. Že pridobljeno znanje jim omogoča, da lahko berejo raznovrstna besedila, in ker 

obvladajo bralno tehniko in so sposobni vsrkati veliko novega znanja, jih je mogoče naučiti 

sprejemati besedilo skozi jezikovno in slogovno zgradbo (prim. Vačun Kolar, 2005). 

 

5.2 Komunikacijski pouk književnosti  

 
Komunikacijski pouk književnosti v nasprotju s tradicionalnim poukom poudarja predvsem 

dialoškost kot temeljno načelo »srečevanja« bralca in besedila. Bistveno je torej spoznanje, da je 

branje književnosti dialog, ki poteka: 

 

- »med učencem in književnim besedilom – branje besedila je izhodišče šolske 

interpretacije – ter 

- med učenci samimi ter učenci in učiteljem o književnem besedilu – ni dovolj, da besedilo 

v šoli le »preberemo«; o prebranem se je treba tudi pogovarjati, besedilo in s tem svoje 

literarnoestetsko doživetje vrednotiti, dograjevati, preoblikovati …« (Saksida, 2008: 52). 

 

Besedila pri komunikacijskem pouku izhajajo iz predstavnega sveta mladih in prvin, ki 

omogočajo doživetje književnosti oziroma subjektivno »gradnjo besedila«. Izbrano delo se 

obravnava poglobljeno in s posluhom za odzive, mnenja, interese učencev ter njihovo 

poustvarjalnost. Učenec ni več le prejemnik podatkov o književnosti, temveč soustvarja besedilno 
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stvarnost, prek »igre« vstopa v dialog z besedilom, ob tem pa spoznava prvine, iz katerih je 

sestavljeno besedilo, ter različne kontekste (prim. Saksida, 2008). 

 

Pri komunikacijskem pouku poleg učenca in besedila tudi učitelj prevzema drugačno vlogo. 

Namesto da le prenaša vrednote in prilagaja znanstvene interpretacije za šolsko rabo, je njegova 

naloga, da usmerja dejavnosti, spodbuja pogovor, opozarja na prezrte sestavine besedila in 

sodeluje v procesu tvorjenja pomena z lastnim razumevanjem ter kot bralec daje zgled mladim 

bralcem (prim. Saksida 2008).  

 

Sam lahko izbere relevantno besedilo za obravnavo v razredu, ki bo učence nagovorilo s temo, 

problemom ali junakom. Pri tem ni nujno, da se za uresničitev učnih ciljev opira samo na 

predlagane vsebine in avtorje v učnem načrtu. Pomembno je, da so besedila žanrsko in tematsko 

raznolika, da se učenci seznanijo tudi z različnimi književnimi zvrstmi in vrstami.  

 

Pri tem se mora zavedati, da je književno znanje pri komunikacijskem pouku opredeljeno le kot 

sredstvo za globlje dojemanje besedila in da pridobivanje podatkov iz teorije in zgodovine 

književnosti nikakor ni poglavitni cilj sodobnega pouka književnosti (prim. Saksida, 2007).  

 

Didaktični instrumentarij z nalogami in vprašanji v zvezi z besedilom je učitelju v pomoč, sam pa 

lahko pripravi še druge, drugačne in pestrejše naloge, da bo dialog o prebranem razvijal bralne 

zmožnosti in strategije učencev ter bralcu omogočil osebno »videnje« besedila, da si bo na 

podlagi svojih izkušenj, interesov, že prebranih in poslušanih besedil zgradil svoj lasten besedilni 

svet (prim. Saksida, 2008). 
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5.3 Faze šolske interpretacije 

 
Zaporedje faz šolske interpretacije besedil je opisal I. Saksida v priročniku za učitelje k berilu 

Koraki nad oblaki (2007). »Faze interpretacije, ki odgovarjajo na vprašanje, kako izvesti uro 

branja in ustvarjalnega dialoga z besedilom, so: 

 

- uvodna motivacija, 

- premor pred branjem/poslušanjem, branje/poslušanje in premor po branju/poslušanju, 

- pogovor o besedilu in ponovno branje/poslušanje, 

- nove naloge – dejavnosti za poglabljanje literarnoestetskega doživetja« (Saksida, 2007: 

19). 

 

Uvodna motivacija 

 

Je prvi korak pri vzpostavljanju dialoga med besedilom in otrokom. Njen namen je motivirati 

učence za novo besedilo, vzpostaviti neko pričakovanje, povezano z vsebino besedila, ter jih 

miselno in čustveno pripraviti na sprejemanje in doživljanje besedila. Pri tem se lahko učitelj 

opre na različne tipe motivacij (besedne, predstavne, zgodbene, izkušenjske, medbesedilne, 

likovne, glasbene, gibalne), s katerimi bo pri učencu vzpostavil predbesedilno domišljijsko 

stvarnost (prim. Saksida, 2007). 

 

Premor pred branjem/poslušanjem, branje/poslušanje in premor po branju/poslušanju 

 

Premor pred branjem je kratka faza, v kateri se otroci umirijo in usmerijo pozornost na besedilo. 

Premoru sledi najava besedila, njegova lokalizacija in interpretativno branje. V najavi navedemo 

avtorja, naslov dela in književno vrsto. Pri lokalizaciji pazimo, da otrok ne obremenjujemo 

preveč s podatki o avtorju in zbirkah, temveč skušamo na kratko predstaviti kakšen drug element, 

neko povezavo med motivacijskimi dejavnostmi in besedilom. 

 

Sledi branje besedila, pri čemer naj bi zahtevnejša besedila najprej prebral učitelj, lažja učenci 

samostojno. Branje učitelja naj ne bo izumetničeno, temveč čim bolj zanimivo in doživeto. Po 
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branju sledi premor, v katerem učenci uredijo svoja doživetja – spontanega otroškega odziva 

namreč ne smemo takoj prekiniti z analizo besedila (prim. Saksida, 2007). 

 

Pogovor o besedilu in ponovno branje/poslušanje 

 

Je osrednja faza za razvijanje otrokovih zmožnosti za dialog z besedilom. V pogovoru učenci 

opazijo prezrte prvine besedila ter tako razvijajo svoje zaznavanje, razumevanje in vrednotenje 

besedila. Pogovoru o besedilu praviloma sledi ponovno branje (ali poslušanje), na podlagi 

katerega učenci globlje doživljajo besedilo (prim. Saksida, 2007). 

 

Nove naloge – dejavnosti za poglabljanje literarnoestetskega doživetja 

 

Sklepna faza obravnave je poglabljanje doživetij, v kateri otrokom zastavimo ustvarjalne in 

poustvarjalne nove naloge, denimo glasno branje, pisanje dnevnika, risanje dogajalne pesmice, 

nadaljevanje ali dopolnjevanje zgodbe, dramatizacija … (prim. Saksida, 2007). 

 

5.4 Faze šolske interpretacije na primeru pesmi JEZIK KAŽEM 
 
Tema: Upor 

 

Učni cilji: 

• učenci pripovedujejo o medsebojnih odnosih s starši in o tem, kakšna pravila imajo 

odrasli, 

• ob poslušanju pesmi Jezik kažem doživljajo razpoloženje pesmi in ritem pesmi glede na 

spremembo razpoloženja, 

• izražajo svoje vtise o prebrani pesmi, 

• tiho berejo pesem in ob tem opazujejo svoje čustvene odzive, povezane z menjavo ritma, 

• ustno odgovarjajo na vprašanja o vsebini pesmi, s čimer razvijajo recepcijsko zmožnost 

doživljanja, razumevanja in vrednotenja književnega besedila, 

•  opazujejo obliko pesmi in ugotovijo, koliko kitic in verzov ima pesem, 

• v pesmi poiščejo rime, 
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• opazujejo besede v pesmi in ugotovijo, katera beseda v pesmi se največkrat ponovi, 

• opazujejo ločila v pesmi in ugotovijo, katero ločilo je najpogosteje, 

• v skupinah zapišejo čim več možnih odzivov na izjave oziroma pravila odraslih, 

• prepoznavajo prijazne in »manj prijazne« odzive v pogovoru z osebo. 

 

Uvodna motivacija 

 

Učitelj ob vprašanjih vodi pogovor in sproti prilagaja vprašanja glede na odzive učencev: Kako se 

svet odraslih razlikuje od sveta otrok? Kakšne dolžnosti in skrbi imajo otroci in kakšne odrasli? 

Odrasli pogosto otrokom postavljajo nekakšna pravila – ali tudi vam starši postavljajo pravila? 

Kakšna pravila veljajo pri vas doma? Zakaj misliš, da morajo obstajati neka pravila? Ali se vam 

je že kdaj zgodilo, da teh pravil niste želeli upoštevati in ste se staršem oziroma odraslim uprli? 

Kako ste se uprli? Ste pokazali jezik, cepetali z nogami, zavijali z očmi, celo vpili: »Ne, ne bom!« 

 

Premor pred branjem/poslušanjem, branje/poslušanje in premor po branju/poslušanju 

 

Premor pred branjem. 

 

Najava in lokalizacija besedila: Pesnica Barbara Gregorič Gorenc je napisala pesem o 

samostojni, uporni in jezni deklici, ki se ne meni za pravila odraslih in pravila lepega vedenja. 

Pesem z naslovom JEZIK KAŽEM je del njene zbirke Nebomske pesmi, ki so izšle leta 1994. 

Prisluhnite, na kašen način se je deklica v pesmih uprla svetu odraslih. 

 

Sledi učiteljevo interpretativno branje. 

 

JEZIK KAŽEM 

 

Kazala bom jezik! 

In jezikala! 

Ne, ne bom dala jezika v usta! 

Pa pika! 
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Ker jaz nočem biti velika. 

In odrasla. 

In pusta. 

In dolgočasna. 

In polna skrbi in kurjih očes. 

 

Ne, čisto zares bom kazala jezik – 

ves čas! 

 

Zraven pa bom – kar tako – za okras, 

lizala sladoled! 

 

(Morda se mi bo ta svet – odraslo prazen –  

vsaj zdel kaj bolj prijazen. 

 

Premor po branju. 

 

Pogovor o besedilu in ponovno branje/poslušanje 

 

Učenci ob vprašanjih učitelja izrazijo svoje vtise o pesmi: Kakšna se vam je zdela pesem? Vam je 

bila všeč? Zakaj ja oziroma ne? 

 

Učenci individualno pesem preberejo še enkrat. 

 

Sledijo vprašanja za razumevanje, sintezo in analizo pesmi, ki jih učitelj sproti prilagaja glede na 

odzive učencev: Kako bi opisali deklico? Kako se je deklica uprla? Kaj pomeni, da nekdo jezika? 

Kakšna noče biti deklica v pesmi? Kakšen se ji zdi svet odraslih? Kaj pomeni, da je nekaj pusto 

in dolgočasno in kaj je nasprotno od tega? Deklica pravi, da bo poleg kazanja jezika ves čas tudi 

kar tako, za okras, lizala sladoled. Kaj pomeni početi nekaj kar tako za okras? Kaj deklica misli, 

da bo s tem obnašanjem dosegla? Se je deklica po vašem mnenju lepo vedla? Bi lahko svoje 

nestrinjanje z odraslimi pokazala še kako drugače? Kako? 
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Učenci ob vprašanjih ugotovijo, katera beseda v pesmi se največkrat ponovi (in). V pesmi 

poiščejo tudi rime, ki jih v tej pesmi ne bodo našli le na koncu vrstice, temveč se rimana beseda 

lahko skriva tudi na sredini vrstice (jezika, pika, velika). Opazujejo ločila v pesmi in ugotovijo, 

katero ločilo je najpogosteje in zakaj ga pesnica uporablja. Pogovorimo se o tem, zakaj je zadnja 

kitica napisna v oklepaju – da običajno v oklepaju zapišemo neko dodatno pojasnilo, kar je 

uporabila tudi avtorica pesmi. 

 

Nove naloge – dejavnosti za poglabljanje literarnoestetskega doživetja 

 

Učence razdelimo v skupine po tri. Vsaka skupina dobi v roke listek, na katerem je napisana neka 

izjava oziroma pravilo odraslega. Nehaj si vrtati po nosu!, Pojej kosilo do konca!, Umij si roke, 

predno sedeš za mizo!, Daj si kapo na glavo, saj piha veter!, Pospravi igrače za seboj!, Usedi se 

in lepo počakaj!, Nehaj si že gristi nohte!  

 

Naloga vsake skupine je, da poišče čim več načinov, kako odgovoriti oziroma se odzvati na 

takšno izjavo odraslega. Ko skupine končajo z delom, predloge zapišemo na tablo in pri tem 

oblikujemo dva sklopa predlogov. Na eno stran table zapišemo prijazne načine, kako se odzvati, 

če se s čim ne strinjamo oziroma nečesa ne želimo narediti, na drugo pa tiste, ki niso preveč 

prijazni. Pogovorimo se še o tem, kateri način je za naše medsebojne odnose ustreznejši, in 

skupaj ugotovimo, kaj pomeni pregovor, da Lepa beseda lepo mesto najde. 

 

5.5 Faze šolske interpretacije na primeru pesmi POZABLJIVEC 
 
Tema: Pozabljivost (težave v šoli) 

 

Učni cilji: 

• učenci pripovedujejo o svojih izkušnjah s pozabljivostjo, 

• ob poslušanju pesmi POZABLJIVEC doživljajo razpoloženje pesmi in ritem pesmi glede 

na spremembo razpoloženja, 

• izražajo svoje vtise o prebrani pesmi, 
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• tiho berejo pesem in ob tem opazujejo svoje čustvene odzive, povezane z menjavo ritma, 

• ustno odgovarjajo na vprašanja o vsebini pesmi in s tem razvijajo recepcijsko zmožnost 

doživljanja, razumevanja in vrednotenja književnega besedila, 

• opazijo in razumejo rabo stalne besedne zveze »priti brez glave«, 

• opazujejo obliko pesmi in ugotovijo, koliko kitic in verzov ima pesem, 

• zaznavajo rimo kot zvočni slog; v pesmi poiščejo rimo in opazujejo pomensko razmerje 

med rimanima besedama ter poiščejo novo rimajočo se besedo, 

• opazujejo povedi v pesmi in ugotovijo, katera poved v pesmi je najdaljša in katera 

najkrajša, 

• opazujejo besedni red povedi v pesmi in dani verz preoblikujejo v poved tako, da ima bolj 

logičen besedni red, 

• pišejo poustvarjalna besedila – v parih preoblikujejo pesem v igro ali strip in to 

predstavijo sošolcem.  

 

Uvodna motivacija 

 

Učitelj vodi pogovor: Se ti je že kdaj zgodilo, da si kakšno stvar pozabil? Kako si se ob tem 

počutil? Je bila ta stvar pomembna? Kaj si naredil potem, ko si ugotovil, da si neko stvar 

pozabil? Si se moral komu opravičiti? 

 

Premor pred branjem/poslušanjem, branje/poslušanje in premor po branju/poslušanju 

 

Premor pred branjem. 

 

Najava in lokalizacija besedila: Barbara Gregorič Gorenc, slovenska mladinska pesnica, je v 

svoji zbirki, ki nosi naslov Tri pike …, objavila pesem o nekom, ki je nekaj pozabil. Pesmi je dala 

naslov POZABLJIVEC. Prisluhnite, kaj je POZABLJIVEC pozabil in kako se je ob tem počutil. 

 

Sledi učiteljevo interpretativno branje. 
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        POZABLJIVEC  

 

Nagaja mi nek čuden škrat, 

ki dolgočasne misli briše: 

v šolo pridem brez copat, 

(ostale so na pragu hiše). 

 

Tudi nalogo sem pozabil - 

spis: V mestih živijo krave. 

Učiteljica mi očita: 

»Zopet si prišel brez glave!« 

 

Pozabljati res ni težko! 

A ko se spomnim, je hudo! 

In - kakšna jeza in obup, 

ko na vse spomni me - kdo drug! 

 

Premor po branju. 

 

Pogovor o besedilu in ponovno branje/poslušanje 

 

Učenci ob učiteljevih vprašanjih izrazijo svoje vtise o pesmi: Kakšna se vam je zdela pesem? 

Vam je bila všeč? Kaj vam je bilo všeč in kaj ne? 

 

Učenci pesem še enkrat preberejo individualno. 

 

Sledi pogovor o prebrani pesmi: Kdo je POZABLJIVEC v pesmi? Kaj je fant v pesmi pozabil? 

Kakšne so po tvojem dolgočasne misli? Kaj je učiteljica očitala fantu? Kaj pomeni izraz, da je 

nekdo prišel brez glave? Kako se fant počuti, ko ga drugi spomnijo, da je nekaj pozabil? Poiščite 

nekaj pridevnikov, s katerimi bi opisali fanta. 
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Ob vprašanjih otroci iz besedila razberejo, koliko kitic ima pesem in koliko verzov ima vsaka 

kitica. Ugotovimo, da so vse kitice enako dolge, da imajo po štiri vrstice. V pesmi poiščejo rime, 

pogovorimo se o pomenu rimanih besed (ali imajo podoben ali povsem različen pomen). 

Namesto copat v tretji vrstici prve kitice skušamo poiskati drugo rimajočo se besedo. Prav tako 

namesto besede krave v drugi vrstici druge kitice. Učence pozovemo, naj opazujejo dolžino 

povedi v pesmi. V pesmi poiščejo najdaljšo in najkrajšo poved. Verza v drugi kitici »Tudi nalogo 

sem pozabil – / spis: V mestih živijo krave.« preoblikujemo v poved, ki bo imela bolj logičen 

besedni red. 

 

Nove naloge – dejavnosti za poglabljanje literarnoestetskega doživetja 

 

Učenci v parih pesem preoblikujejo v kratko igro ali strip. Lahko si izmislijo tudi novo situacijo, 

v kateri je nekdo nekaj pozabil, ter jo nato zaigrajo/predstavijo. 

 

5.6 Faze šolske interpretacije na primeru pesmi Moj dnevnik 
 
Tema: Čustva (Ljubezen) 

 

Učni cilji: 

• učenci se v parih pogovarjajo o različnih čustvih in jih po lastni presoji razdelijo v dve 

skupini, 

• pripovedujejo o tem, kakšno čustvo je ljubezen in kateri simbol je povezan z 

ljubeznijo, 

• ob poslušanju pesmi Moj dnevnik doživljajo razpoloženje pesmi in ritem pesmi glede 

na spremembo razpoloženja, 

• izražajo svoje vtise o prebrani pesmi, 

• tiho berejo pesem in ob tem opazujejo svoje čustvene odzive, razvijajo domišljijo in si 

bogatijo besedišče, 

• ustno odgovarjajo na vprašanja o vsebini pesmi in s tem razvijajo recepcijsko 

zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književnega besedila, 

• opazujejo obliko pesmi – ugotovijo, koliko kitic in verzov ima pesem, 
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• opazujejo ločila v pesmi in ugotovijo, s katerim ločilom se začne in konča pesem, 

katero ločilo je najpogosteje in ob katerih čustvih ga pesnica uporablja, 

• v pesmi opazijo besede z velikimi tiskanimi črkami in razumejo, kaj je želela avtorica 

s tem poudariti, 

• pišejo poustvarjalna besedila – napišejo stran svojega dnevnika. 

 

Uvodna motivacija 

 

Učenci delajo v parih. Vsakemu paru učitelj razdeli lističe, na katerih so napisana različna čustva 

(žalost, jeza, strah, veselje, sreča, zadovoljstvo, ljubezen, osamljenost, razočaranje …). Naloga 

vsakega para je, da lističe z zapisanimi čustvi po lastni presoji razdeli v dve skupini. Svojo izbiro 

nato predstavijo. Skozi pogovor z učenci pridemo do tega, da so čustva lahko pozitivna in 

negativna. Skušamo pojasniti, kakšno čustvo je ljubezen oziroma zaljubljenost in kako se človek 

takrat počuti. Z učenci se pogovorimo tudi o tem, ali lahko določena čustva povežemo tudi s 

simboli. Na primer ljubezen s srcem, veselje s smeškom, žalost z žalostnim smeškom.  

 

Premor pred branjem/poslušanjem, branje/poslušanje in premor po branju/poslušanju 

 

Premor pred branjem. 

 

Najava in lokalizacija besedila: Kaj pa, če bi svoja čustva in dogodke zapisovali v nekakšen 

dnevnik? Kako bi bilo to videti in kaj bi v njem pisalo? Prisluhnimo, kaj je pisalo v dnevniku 

dekleta, ki nastopa v pesmi Barbare Gregorič Gorenc in nosi naslov Moj dnevnik … 

 

Sledi učiteljevo interpretativno branje pesmi. 

 

         Moj dnevnik  

 

… Triindvajseta stran: 

Tudi danes GA rada imam! 

A naprej: od solz pokapljani listi – 
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moj ON sploh ni več isti! 

 

Njegovo ime s srčkom obkrožim 

in prebodem s puščico! 

Zdaj ga papirju zatožim! 

 

Zadnjič sva šla še na pico; 

od torka pa se obnaša, 

kot da se ne poznava, 

ali pa je nesramen 

in me samo zafrkava! 

 

Dosti! Jutri pride nov dan! 

In v dnevniku bela stran … 

 

Premor po branju 

 

Pogovor o besedilu in ponovno branje/poslušanje 

 

Učenci ob učiteljevih vprašanjih izrazijo svoje vtise o pesmi: Kakšna se vam je zdela pesem? 

Vam je bila všeč? Kaj vam je bilo všeč in kaj ne? 

 

Učenci pesem individualno  preberejo še enkrat. 

 

Sledi pogovor o prebrani pesmi, v katerem učitelj sproti prilagaja vprašanja glede na odzive 

učencev: Kdo torej nastopa v pesmi in kaj počne? Kaj pomeni pisati dnevnik? Kaj je bilo 

zapisano na triindvajseti strani v njenem dnevniku? Kaj se je potem zgodilo z njenim dnevnikom? 

Kako se je dekle počutilo v drugi kitici, je bila še vedno zaljubljena, žalostna ali kaj drugega? 

Kaj je naredila s fantovim imenom? Kaj pomeni izraz, da ga bo zatožila papirju? Kaj je naredil 

fant, da je dekle jezno nanj, kako se je obnašal do nje? V zadnji kitici se dekle počuti drugače – 
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kako? Kaj pomeni, da je v dnevniku nova, bela stran? Misliš, da bo tudi jutri v njenem dnevniku 

vse pokapljano od solz? 

 

Ob vprašanjih otroci iz besedila razberejo, koliko kitic ima pesem in koliko verzov ima vsaka 

kitica. Opazujejo ločila v pesmi. Ugotovijo, s katerim ločilom se začne in konča pesem (…) in 

kakšno vlogo ima to ločilo. Določijo, katero ločilo je najpogostešje (!) in ob katerih čustvih ga 

pesnica uporablja. Učence vprašamo, ali opazijo v pesmi še kakšno posebnost – besede z velikimi 

tiskanimi črkami, in razložimo, kaj je želela avtorica s tem poudariti. 

 

Nove naloge – dejavnosti za poglabljanje literarnoestetskega doživetja 

 

Z učenci ponovimo, kaj pomeni pisati dnevnik, zakaj nekateri pišejo dnevnik (da bi se potem 

bolje počutili, da bi se lahko kasneje česa spominjali ipd.) in kaj vse lahko zapišemo vanj. Učitelj 

lahko pokaže tudi primer kakšnega dnevnika, če ima to možnost. Povemo, da v dnevniku 

običajno najprej zapišemo datum, lahko tudi naslov, nato pa, kaj se nam je lepega, slabega 

zgodilo, kako smo se počutili. Učenci nato individualno poskusijo opisati en dan, kot bi šlo za 

njihov dnevnik. Nekatere zapise preberemo tudi na glas. 
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6. ZAKLJUČEK 

 
Ob pogledu na celotno pesniško galerijo Barbare Gregorič Gorenc lahko ugotovimo, da ustvarja 

poezijo za različne starostne skupine. Za tiste najmlajše, ki še niso stopili v šolske klopi in se 

lahko z njeno poezijo zabavajo skozi pesniške slikanice, kot so Mame, očki in otročki, Črke na 

vrtiljaku, Sladko leto in Zelenjavci. V Nebomskih pesmih, Zaklenjenem volku, Leni Luni, 

Iskankah, Razigrankah, Odskočnicah, Strašnih pesmih, v zbirki Z roko v roki in v zbirki Če bi 

Lili… se lahko prepoznajo nekoliko starejši otroci, ki se že bolj zavedajo sveta okoli sebe, v njem 

rastejo in se soočajo z različnimi lepimi in manj lepimi, bolj ali manj resnimi čustvi in doživetji.  

 

Potem so tukaj še pesmi in zbirke za tiste nekoliko starejše otroke – mladostnike in najstnike, ki 

jim čas odraščanja poleg najstniške zaljubljenosti prinese še kup novih problemov, vprašanj in 

skrbi. Takšne so predvsem zbirke Tri pike …, Navodila za randi, Skriti grafiti in 

Trenutki\Občutki. Seveda pa niso le otroci in mladostniki tisti, ki bi jih mladinska poezija Barbare 

Gregorič Gorenc lahko zanimala. V nemalo pesmih se v ozadju skriva tudi neko sporočilo, celo 

očitek odraslemu, ali pa ga pesmi popeljejo v čas otroštva, kar priča o naslovniški odprtosti 

njenih pesmi. 

 

In kako se Barbara Gregorič Gorenc vživlja v otroka? Na kakšen način posnema otroško 

doživljanje stvarnosti? V širšem smislu v njeni poeziji seveda prevladuje perspektiva zbliževanja, 

z določenimi njenimi podvrstami, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. V mladinsko 

poezijo je avtorica vstopila s perspektivo oporekanja, z nam najbolj znano nezgledno, jezikavo 

»nebomsko deklico«, ki se upira svetu odraslih.  

 

Kadar ta deklica ni tako jezna in nam pesnica skozi otroške oči prikazuje značilne dogodke 

otrokovega vsakdana in življenja v družini in šoli, prevzema bolj resničnostno perspektivo. Obe 

omenjeni perspektivi pa v nekaterih zbirkah in pesmih dopolnjujeta tudi nonsensna perspektiva, 

ko je avtorica odprta za igro in nesmiselno kombinacijo besed (že sam naslov zbirke Skriti 

grafiti), in parabolična perspektiva (takšna je predvsem zbirka Zelenjavci), kadar nam skuša v 

domišljijskem svetu razložiti realnost. 
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Lirski subjekt v njenih pesmih je otrok ali najstnik, ki skozi pesmi izraža svoja čustva, 

razpoloženja, doživetja in spoznanja. Včasih pa se izza tega mladega izpovedovalca prikrade tudi 

avtorski, ki skuša optimistično vplivati na bralca in mu neprisiljeno podati kakšen koristen 

nasvet. 

 

Motive in teme pesnica črpa predvsem iz otrokovega vsakdana, iz njegovega čustvenega 

doživljanja sveta, včasih pa se dotakne tudi domišljijskega. V pesniških slikanicah so teme bolj 

preproste, manj čustveno naravnane in se navezujejo predvsem na otroško igro v naravi ali doma, 

opazovanje okolja in druge vsakdanje dogodke, medtem ko so v preostalih pesniških zbirkah 

prevladujoča tema predvsem najrazličnejša čustva. 

 

V poeziji Barbare Gregorič Gorenc ne moremo mimo tega, da ne bi opazili, kako rada ima ločila. 

Kot mi je sama dejala v najinem pogovoru, ima rada vsa ločila – klicaje, vprašaje, tudi podpičje. 

Z njimi laže izrazi občutke – pove več. Poleg ločil pa je inventivna tudi z drugimi jezikovnimi 

sredstvi, ki dopolnjujejo vsebinsko bogatost pesmi. Zna se igrati z jezikom in si izmisliti nove 

besede in besedne zveze. V pesmih najdemo stopnjevanja, pomanjševalnice, nasprotja in druga 

jezikovna sredstva, kot so asonance ali aliteracije.  

 

Posebna, drugačna pa je nemalokrat tudi sama zunanja podoba pesmi, ki ni klasično oblikovana v 

smislu enako razporejenih kitic in vrstic, temveč je lahko kdaj napisana kot pismo, SMS 

sporočilo ali celo grafit. Vse to pa naredi njeno poezijo še privlačnejšo in zabavnejšo. In čeprav 

kritik o njenem delu ni veliko, objave v berilih za osnovno šolo pričajo o kakovosti njenega dela.  

 

Naj si čisto za konec sposodim misel Igorja Sakside o tem, da naj bi bila poezija za otroke 

predvsem iskrena. In v pesmih Barbare Gregorič Gorenc nisem našla nič drugega kot prav to – 

iskrenost. Če pa je v njih še malce zlobe, jezikavosti in upornosti Nebomske deklice ali igrivosti 

in hudomušnosti deklice Lili, so iskrene še toliko bolj.  
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