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IZVLEČEK 

Diplomsko delo z naslovom Primerjava treh izbranih problemskih tematik iz slovenske 

mladinske književnosti je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. 

V teoretičnem delu je predstavljena mladinska književnost ter problemska tematika znotraj 

mladinske književnosti. Izbrana so tri področja problemske tematike, ki se jih podrobneje 

obravnava. Narejena je klasifikacija problemske tematike za vsa tri izbrana problemska 

področja, ki so: ekokritika, tema istospolnosti, posvojitev. Predstavljeno je tudi delo Marije 

Nikolajeve, From mythic to linear time in children's literature. Narejena je tudi kratka 

predstavitev aplikacije teorije Marjane Kobe, Sodobna pravljica. 

V empiričnem delu so za potrebe diplomskega dela narejene tri sheme za analizo različnih 

problemskih področij, ki že vsebujejo štiri zastavljena raziskovalna vprašanja. Za vsako 

problemsko področje sta analizirani dve deli različnih avtorjev iz različnih obdobij, skupaj 

šest različnih del ter tri problemske tematike. 

KLJUČNE BESEDE: Mladinska književnost, problemska tematika, ekokritika, tema 

istospolnosti, posvojitev. 
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ABSTRACT 

The thesis titled Comparison of three selected problem-orientated topics in Slovenian 

children˝s /youth literature is composed of the theoretical and the empirical parts. 

In the theoretical part, youth literature as well as problem themes within the youth literature 

are presented. Three spheres of problem-orientated topics are selected and discussed in detail. 

The classification of problem-orientated topics for the three selected problem spheres is made: 

ecocriticism, the topic of homosexuality, adoption. The work of Marija Nikolajeva, From 

mythic to linear time in children's literature, is also presented. A short presentation of the 

Marjan Kobe’s application Sodobna pravljica is also made. 

In the empirical part three schemes for the analysis of various problem spheres which already 

contain four set research questions are made for the purposes of the thesis. Two works of 

different authors from various periods are analyzed for each problem-orientated sphere: 

altogether six various works and three problem-orientated topics.  . 

KEYWORDS: youth literature, problem-orientated topics, ecocriticism, topic of 

homosexuality, adoption. 
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UVOD  

V diplomskem delu se predstavi vlogo otroka in/ali mladostnika skozi čas in s tem povezan 

razvoj mladinske književnosti, ki je pripeljala do obravnave raznolikih tematik znotraj 

mladinske književnosti. Problemska tematika, ki je za mlade bralce zelo aktualna, zajema 

raznovrstne teme. Izmed širokega spektra so bile izbrane tri, ki se zdijo v današnjem času 

aktualne, in sicer: ekokritika, tematika istospolnosti in posvojitev. V teoretičnem delu se je 

predstavila vloga otroka ter naredilo krajši pregled razvoja mladinske književnosti. 

Podrobneje se je obravnavalo izbrane problemske tematike ter dela dveh avtoric, ki na 

svojevrsten način predstavita analizo literarnih del znotraj mladinske književnosti. Izdelane so 

bile sheme za primerjavo izbranih del dveh različnih avtorjev iz različnih zgodovinskih 

obdobij, ki ju združuje ista problemska tematika. Predstavljeni so vsi avtorji in obnovljena vsa 

dela. Diplomsko delo je kvalitativna raziskava, kjer je uporabljen ideografski pristop. Na 

podlagi prebrane literature se primerja šest izbranih del ter tri različna podpodročja 

problemske tematike.  

Narejena je bila primerjava dveh del iz vsakega izbranega problemskega področja, kjer so bila 

zastavljena tri za diplomsko delo bistvena vprašanja, in sicer: 

1. Kako se kaže stališče avtorja? Ali je na strani glavnih literarnih likov? 

2. Kakšen je zaključek in sporočilo obravnavanih del? 

3. Kdo je naslovnik, mladi in/ali odrasli, dvojni naslovnik?  

 

I TEORETIČNI DEL 

1 UVOD V TEORETIČNI DEL 

Skozi razvoj mladinske književnosti so se razvijala tudi tematska področja, ki jih je mladinska 

književnost zajemala. Sprva je bila v ospredju le vzgojna funkcija, ki pa je z drugačnim, 

novejšim pojmovanjem otroka začela odpirati nove teme in opisovati aktualne razmere v 

družbi, kjer odrasli niso bili več vsevedni usmerjevalci in nezmotljivi, pač pa skozi oči novega 

protagonista (otroka, mladostnika) včasih tudi izvor junakovih težav. Problemske teme 

(ločitev staršev, spolnost, smrt, drugačnost, prehranjevalne motnje, ekologija, istospolna 

usmerjenost, posvojitev itd.), ki se dotikajo mladostnikovega/otrokovega doživljanja sveta 
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okoli sebe, so izjemno privlačne za mlade bralce, saj ob prebiranju ugotovijo, da v težkih 

situacijah niso sami, da se dogajajo še drugje, nekateri pa prek branja dobijo izkušnjo, kaj se 

dogaja drugim/ostalim ljudem in s čim vse se lahko v mladostništvu spopadamo. Ravno zato 

se je v diplomskem delu osredinilo na tri problemska področja, ki so: 

 ekokritika, 

 tematika istospolnosti, 

 posvojitev. 

Ker se v mladinski književnosti za ista dela pogosto uporabljata dva izraza: tabujska ali 

problemska mladinska književnost, sem na podlagi definicije iz SSKJ utemeljila svojo 

odločitve poimenovanja literarnih del kot dela, ki predstavljajo problemsko temo. 

Podrobneje se predstavi dela dveh avtoric, ki opisujeta način interpretacije del v mladinski 

književnosti. Izbrani avtorici sta Kobe Marjana in njeni štirje članki na temo sodobna 

pravljica v reviji Otrok in knjiga ter delo Nikolajeve Marije From Mythic to Linear Time in 

Children's literature. Na podlagi prebrane literature se je za potrebe diplomskega dela izdelala 

shema, ki bo vodilo za primerjavo del v raziskovalnem delu diplomskega dela. 

2 MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

»Mladinska književnost je bila od svojega začetka sredi 19. st. ne le v Sloveniji, ampak tudi 

po svetu vedno povezana z versko vzgojo in vzgojno funkcijo. Kasneje se je začela razvijati 

tudi v smeri, ki ni vključevala le vzgojne funkcije in se je področje mladinske književnosti v 

letih 1980–2010 začelo obravnavati kot samostojno področje za mlade naslovnike. 

Do sprememb znotraj mladinske književnosti je prišlo zaradi sprememb v pojmovanju otroka 

in dostopnosti izobraževanja. Sprva je služila kot vzgojno sredstvo in kasneje kot sredstvo za 

opismenjevanje.« (Blažić, 2011, str. 26, 27, 28). 

»Težaven sestop s področja pedagogike, postopno osamosvajanje v okvirih literature in s tem 

procesom neizogibno povezana postopna depedogogizacija pisanja in tudi kritiškega 

vrednotenja je besedni ustvarjalnosti za mladino šele v novejšem času omogočila prve stike z 

literarno vedo in pozneje v njenih okvirih tudi z literarno teorijo (Kobe, 1987, str. 8 ). Etične 

vrednote, ki jih vsebuje besedilo, se, če gre za vzgojno besedilo, bralcu vsiljujejo, v pravem 

besedilu, tj. če so del strukture, pa ponujajo kot možnost.« (Saksida, 1994, str. 66). 
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»Poznamo različne poglede na mladinsko književnost: 

Prvi pogled je preučeval mladinsko književnost z vidika vzgoje in didaktike. To je 

tradicionalni pogled na mladinsko književnost, ki je povezana z vzgojo in temelji na odnosu 

do tradicionalnih vrednot, kjer so književna besedila obravnavana funkcionalno. 

Drugi, sodobni pogled raziskuje mladinsko književnost kot umetnost. Po letu 1980 se 

preučuje mladinska dela s sodobnimi metodami literarne vede.« (Blažić, 2011, str. 26, 27, 28). 

»V kritiških pojmovanjih otroštva in mladinske književnosti se torej na začetku dvajsetega 

stoletja kažeta dve izraziti, med seboj povezani tendenci, in sicer: 

 upor zoper moralizem in idealizacijo otroštva s poudarjanjem umetniškosti ter 

 varovanje otroštva pred neprimernimi temami.« (Saksida, 2001, str. 9). 

»Konceptualne spremembe v pojmovanju zahtevajo izločanje normativnih ali ideoloških 

vprašanj, čeprav ne moremo mimo dejstva, da je književnost pomembno, ne pa 

najpomembnejše sredstvo socializacije. Skozi jezik oz. književnost se otrok uči o svetu zunaj 

sebe , o navadah, institucijah in hierarhiji. Mladinska književnost je del literarnega sistema, na 

katerega vplivajo drugi kulturni sistemi-predvsem izobraževalni.« (Šlibar, 2006, str. 160). 

»Psihološka znanost je premislila in uspešno uporabila spoznanja, kako pomagati otroku pri 

njegovem vstopu v širše socialno okolje, pa tudi takrat, ko ga doletijo ločitev, nasilje, smrt ali 

druga težka doživetja. Na te teme je nastala cela vrsta knjižic, ki opisujejo, kako so se vedli 

otroci v takem položaju, in skušajo razjasniti čustva in stališča otrok in tudi drugih akterjev. 

Ponujajo vzorec in so neke vrste psihološki priročniki za otroke. Vsa znanstvena spoznanja pa 

so brez koristi, če problem ni razvnel domišljije pisca in situacije niso opisane tako, da jih 

otrok lahko podoživi, če osebe niso žive in večplastne, skratka, če zgodba nima tudi literarne 

vrednosti.« (Kovač, 1998, str. 78). 

»Po letu 1990, posebej po 2004 in priključitvi Slovenije v Evropsko unijo, so družbena 

gibanja v zadnjih desetletjih bistveno spremenila kulturne vsebine in formo izražanja, med 

drugim tudi motivno-tematske prvine in oblikovne značilnosti mladinske književnosti. 

Mladinska književnost je področje družbenega delovanja, zato jo oblikuje posebna 

občutljivost za problemsko tematiko, ki je v zadnjem času osrednja tematika v svetovni 

mladinski književnosti (begunci, bolezni, istospolne zveze, ločitev staršev, manjšine, 

odvisnost, posebne potrebe, selitev, smrt, vojne, idr.).« (Blažić, 2011, str. 173). 
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»Ena izmed značilnosti sodobne družbe je diskurz dominacije na različnih področjih, tudi na 

področju mladinske književnosti, kjer je osnovni dialog dominacija oz. asimetrično razmerje 

med odraslimi pisci in med mladimi naslovniki.« (Šlibar, 2006, str. 160 ). 

»Npr. Odrasli pišejo, priporočajo, interpretirajo knjige za otroke. Gre za enosmerno določanje 

kaj naj otroci berejo; v skladu s temi nenapisanimi pravili tudi večina avtorjev piše književna 

besedila. Z nastajanjem in razvojem mladinske književnosti je v 19. st. tesno povezano 

pojmovanje otroka kot pomanjšanega odraslega.« (Blažić, 2011, str. 185). 

Že iz tega lahko sklepamo, kako pomembno pri mladinski literaturi je to, kakšno sporočilo 

nosi, saj je v korelaciji z ostalimi področji, ki močno vplivajo že na odraslega, kaj šele na 

odraščajočega posameznika. 

Mladinska dela so razdeljena na več žanrov (poezija, proza, dramatika) in vsak od njih iz 

svojih podzvrsti. Mladinska književnost zajema širok spekter tematik, ki so namenjene 

naslovniku. Ena izmed tematik, ki se je skozi razvoj mladinske književnosti razvila v 

slovenskem prostoru, je problemska tematika. 

3 PROBLEMSKA LITERATURA V MLADINSKI 

KNJIŽEVNOSTI 

3.1 Problemska literatura in definicija problemske tematike:  

Problem (gr. naloga, ki jo je treba rešiti) v knjiž. vznemirljivo, nerešeno vprašanje, zato 

pogosto pobuda za nastanek besedila oz. miselno, nazorsko, duhovno ozadje knjiž. umetnine. 

T. i. problematizacija teksta: zasnova knjiž. besedila kot p. (problemska drama; kriminalka), 

po Bahtinu eden izmed pogojev za razcvet sodobne, zlasti pripovedne lit. (Kmecl, 1996, str. 

187). 

Problem: problém -a m (ȇ)̣  

1. kar je v zvezi z določenim dejstvom nejasno, neznano in je potrebno pojasniti ali 

rešiti, vprašanje: odkriti, opisati, razčleniti, rešiti problem; poglobiti se v 

problem; družbeni, filozofski problemi; lahek, nerešljiv, zapleten problem; problemi 

logike, tehnike / ukvarjati se s problemom lepega, resnice / to so osrednji problemi 

njegove poezije vprašanja, teme // s prilastkom kar je v določeni zvezi s predmetom, 

http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3587747/problem?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=problem
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kot ga določa prilastek, in zahteva rešitev, ki pa jo je težko najti, 

uresničiti: obravnavati problem beguncev, razorožitve; problem goriva, redne preskrbe 

/ publ. palestinski problem 

2. nav. mn. kar je nezaželeno, težko rešljivo in je potrebno odpraviti, rešiti, 

težava: probleme je treba reševati sproti; biti kos gospodarskim, življenjskim 

problemom; za moj problem nima nihče razumevanja / nima problemov; je brez 

problemov / imeti probleme s čim, s kom 

3. ed., ekspr., v povedni rabi kar zaradi določenega dejstva povzroča komu skrbi, 

težave: vse bi šlo, samo čas, denar, hiša je problem; kako bi to naredili, je velik 

problem / pog. fant postaja vse večji problem / žarg.: to narediti pa res ni problem ni 

nemogoče, težko; kako boš to naredil, je tvoj problem je tvoja stvar 

♦ mat. (matematični) problem z besedami izražena naloga, ki jo je treba izraziti in 

rešiti matematično; šah. problem umetno narejena pozicija z zahtevo, da se v 

določenem številu potez da mat; dvopotezni problem 

Problemski: nanašajoč se na problem 

Tematika: skupek tem 

Tabu: tabú -ja m (ȗ)  

1. pri nekaterih primitivnih ljudstvih zapoved, prepoved, nanašajoča se na kako 

dejanje, stik s čim, katere kršitev kaznujejo nadnaravne sile: prekršiti tabu; veljavnost 

tabujev za toteme / tabu spolnih odnosov med najbližjima sorodnikoma 

2. knjiž. stvar, ki se ne sme kritično obravnavati: sprememba stališč, ki so bila v 

preteklosti tabu; razglasiti kaj za tabu; kaste so indijski tabu; pedagoški, politični 

tabuji 

// skrivana, prikrivana stvar: spregovoriti o tabujih; spolnost je bila velik tabu; ti 

podatki so za javnost tabu / učencem je nova snov tabu neznana stvar; neskl. pril.: tabu 

tema 

Tabujski -a -o prid. (ȗ) nanašajoč se na tabu: tabujski predmet / tabujski opis 

http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3603949/tabu?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=tabu
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Tematika: temátika -e ž (á) skupek tem: tematika je raznovrstna; določiti, razširiti 

tematiko; ljubezenska, politična tematika; značilna tematika ekspresionizma; tematika 

pogovorov, zborovanja; filmi s tematiko iz narodnoosvobodilne vojne / tematika muzeja; 

znamke s pokrajinsko, zgodovinsko tematiko (»Slovar slovenskega knjižnega jezika«, b. d.). 

Ker se znotraj mladinske književnosti pogosto pojavljata dva izraza (problemska literatura, 

tabujska literatura), ki opisujeta ista dela, se je na podlagi razlage besed v Slovarju 

slovenskega jezika primerjalo oba izraza in njun pomen. Na podlagi te razlage se je znotraj 

diplomskega dela poimenovalo dela, ki se jih obravnava kot problemska in ne kot tabujska. 

Znotraj diplomskega dela se bomo srečevali z obema izrazoma, odvisno od avtorja, ki bo to 

temo predstavljal, govorimo pa o delih z enako vsebino, ki jo različni avtorji različno 

poimenujejo. 

Razlaga besede problem že opiše celoten spekter problemsko obarvanih tem znotraj besedil v 

mladinski književnosti. V nasprotju s tabujem (včasih enačimo ta dva pojma problemska 

tematika/tabujska tematika) je takoj opazna razlika med besedama in s tem povezanim 

pomenom določene literature, ki jo s tem imenom označujemo. Jasno se pokažejo tudi 

razhajanja na podlagi razlage besed, saj besedi, ki naj bi opisovali isto področje, predstavljata 

dva različna pomena. Tabu naj bi bil nekaj prikrivanega, o čemer se ne govori; pa vendar se 

dandanes govori o ločenih družinah, spolnem nasilju itd. Ta področja so še vedno problemska, 

saj se rešitve še iščejo in hkrati obstaja možnost, da stvari ne bodo nikoli popolnoma 

razrešene, predvsem za posameznika, ki se v situaciji znajde. So pa teme, ki jih zajema 

problemska literatura nekaj, kar je nezaželeno, težko rešljivo in je potrebno odpraviti, vendar 

o tem ni prepovedano govoriti, morda je le za nekatere nelagodno. Tabu opisuje morda stanje 

duha v preteklosti in s tem povezane teme, ki so nekoč veljale za tabujske (danes jih je veliko 

manj), ampak temu danes ni več na vse področjih tako, zato se v diplomskem delu uporablja 

izraz problemska. 

3.2 Tabujska/problemska tematika na Slovenskem 

»Mladinska književnost je dolgo časa pripadala prvenstveno področju pedagogike. Njeno 

postopno osamosvajanje iz okvirov pedagogike je bilo težavno. Takšna situacija je bila 

značilna tudi za slovensko mladinsko književnost, kjer so dokončne prevlade estetske 

komponente nad moralnovzgojno prišle šele v 20. stol.« (Lavrenčič Vrabec, 2000, str. 177). 

http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3604593/tematika?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=tematika
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»Resničnost, v kateri živijo tudi otroci, je zrušila staro meščansko iluzijo o »varnem« in 

»nedolžnem« otroštvu. Otroštvo še zdaleč ni najsrečnejše obdobje v življenju človeka, saj je 

to v resnici mit, ki so si ga izmislili odrasli. V resnici je to najbolj težavno in občutljivo 

obdobje v človekovem življenju.« (Lavrenčič Vrabec, 2000, str. 177). 

»Slovenska mladinska književnost je glede ubeseditve tabujev v mladinskih literarnih delih 

doživljala podoben razvoj kot tuja mladinska književnost. Proces detabuizacije se je podobno 

kot v ZDA in drugih evropskih deželah tudi na Slovenskem začel v šestdesetih letih 

dvajsetega stoletja. Tabu teme so se tudi pri nas začeli obravnavati v mladostniških romanih. 

Prvi tabu, ki se je detabuiziral v tuji in slovenski mladinski književnosti, je bil ravno tabu 

spolnosti, temu pa so kasneje sledili še drugi.« (Lavrenčič Vrabec, 2000, str. 179). 

»... posluh ustvarjalca za stisko in bolečino odraščanja je prav tako legitimen in prav tako 

pomemben kot prikaz vedre mladosti; zato, ker se da dan opazovati tudi tako, da ga slikamo z 

barvami noči (in da barve dneva ne bi bile enolične).« (Saksida, 2011, str. 74, 75). 

»Prva slovenska mladinska knjiga (in hkrati tudi prvi slovenski homoerotični roman), ki se 

posveča opisovanju homoseksualnosti in (sicer platoničnega) ljubezenskega odnosa med 

dvema mladostnikoma, je leta 1938 izdani roman Franceta Novšaka Dečki (ponatis 1970).« 

(Picco, 2011b, str. 9). 

»Med uveljavljenimi slovenskimi pisatelji je bil bržkone Anton Ingolič prvi, ki je v romanu 

Gimnazijka (1967) obravnaval popolnoma novo, v slovenski mladinski temi še neubesedeno 

temo srednješolske nosečnosti in materinstva.« (Lavrenčič Vrabec, 2000, str. 179). 

»V sedemdesetih letih (20. st.) se obravnavanje tabu tem v slovenskem mladinskem 

pripovedništvu nadaljuje v še večji meri. V literarna dela pisatelji vnašajo nove in aktualne 

probleme iz sveta mladih. Najbolj izrazit je avtor Ivo Zorman z mladinskima romanoma V 

sedemnajstem (1972) in Rosni zaliv (1975), v katerem obravnava mladostniško problematiko 

in aktualne probleme kot so: konflikti med odraslimi in mladimi, nezaželena nosečnost, splav, 

poskus samomora, alkoholizem, narkomanija. V osemdesetih letih z mladinskim romanom: 

Oh ta naša babica (1986) ponovno obravnava svet mladostnikov. Tudi v tej knjigi ne prikriva 

mladim bralcem temnih strani življenja, kot so: ločitev, prešuštvo, splav, kontracepcija, prva 

spolna izkušnja in izguba nedolžnosti, alkoholizem. Probleme sodobnega sveta in življenja 

Zorman predstavi take kot so, saj si pred njimi ne zatiska oči. Z resnicami, ki jih v svojih 

delih ubeseduje, ne šokira in odbija. Pisatelj ne želi biti pedagog. Mladostnikom želi 
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pomagati, da bi se lažje zavedali problemov, s katerimi se srečujejo pri svojem odraščanju, in 

da bi jih tudi znali razrešiti.« (Lavrenčič Vrabec, 2000, str. 180). 

»Primerjava s tujo mladinsko književnostjo nam pokaže, da tudi naša mladinska književnost 

odraža najnovejše trende iz tujine. Tudi pri nas je v devetdesetih opazno intenzivno 

obravnavanje tabu tem.« (Lavrenčič Vrabec, 2000, str. 181). 

»Detabuizacija se najpogosteje dogaja v mladostniškem romanu, kjer je zelo pogosta 

prvoosebna pripoved glavnega literarnega lika, zelo redko pa npr. v slikanici, kar je v tujini 

sicer zelo pogosto. Slovenski avtorji (še) niso tako pogumni, da bi se v slikanicah lotili 

obravnavanja tem, kot so: homoseksualnost, spolna zloraba, narkomanija, AIDS, smrt, hudo 

bolezen, samomor. V izvirni slovenski slikanici najdemo ubesedene le naslednje tabuje, kot 

so: ločitev staršev in invalidnost (Polonca Kovač: Kaja in njena družina, Svetlana Makarovič: 

Veveriček posebne sorte, Ivanka Mestnik: Izlet na Modri planet). 

V slovenski mladinski književnosti sta zanimiva tudi oba Snojeva teksta, in sicer Avtomoto 

mravlje in Škorček norček, kjer sta obe tabu temi upovedeni na način fantastične pripovedi. 

Avtomoto mravlje, ki jih lahko označimo kot družbenokritično zgodbo in kritiko totalitarne 

države, so nedvomno posebnost v slovenski mladinski književnosti in morda tudi v svetovni 

mladinski književnosti.« (Lavrenčič Vrabec, 2000, str. 182). 

3.3 Predstavitev problemske tematike 

Problemska literatura zajema veliko različnih tematik:  

 alkoholizem (Kajetan Kovič: Zmaj Direndaj), 

 begunci (Majda Koren: Mici iz drugega a). 

 drugačnost (Aaron Blabey: Stanko Peška, Cave Kathryn: Drugačen, Yuan Chen-

/Chih:  The featherless chicken), 

 droge (Christiane F.: Mi otroci iz postaje ZOO), 

 ekologija, odnos do živali (Svetlana Makarovič: Človek ne jezi se, Makuc Andrej: 

Oči), 

 invalidnost (Brane Mozetič: Alja dobi zajčka), 

 istospolnost (Peter Parnell, Justin Richardson: In s Tango smo tije, Holly Hobbie: 

Cvilko in Rilko, France Novšak: Dečki, Janja Vidmar: Fantje iz gline), 

 kraja (Majda Koren: Mici iz drugega a), 
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 kanibalizem (Jakob, Wilhem Grimm: Janko in Metka), 

 laganje (Desa Muck: Lažniva Suzi), 

 ločitev (Polonca Kovač: Kaja in njena družina), 

 motnje prehranjevanja in hranjenja (Svetlana Makarovič: Tacamuca), 

 nasilje nad otroki (Ivan Tavčar: Tržačan), 

 posvojitev (Jelka Pogačar: Srček za Nino, Tavčar Ivan: Tržačan), 

 religija (Janja Vidmar: Princeska z napako), 

 samomor (Svetlana Makarovič, Sapramiška), 

 smrt (Majda Koren: Mici iz drugega a), 

 spolne zlorabe (Cynthia Voigt: Nož v škornju), 

 spolnost (Andrej Predin: Na zeleno vejo). 

V diplomskem delu se bom osredinila na tri področja problemske literature:  

 ekokritika, 

 tematika istospolnosti, 

 posvojitev. 

4 KLASIFIKACIJA PROBLEMSKE TEMATIKE  

Za potrebe diplomskega dela je bila narejena naslednja klasifikacija problemske tematike. 

4.1 Ekokritika 

»Ekokritika (ang. ecocriticism) je nastala na ozadju modernih ekoloških gibanj, metodološko 

in terminološko se navezuje na različne discipline, vendar najočitneje na ekologijo, saj ima ta 

izraz že v svojem imenu.« (Čeh Steger, 2015, str. 15). 

»Okolje je postalo sestavni del literarnovednega diskurza šele v devetdesetih letih prejšnjega 

stoletja. Takrat se je na ameriških univerzah uveljavila ekokritika kot posebna literarnovedna 

disciplina. Glavno središče ekokritiških raziskav je nastalo v akademskih krogih v ZDA in 

Veliki Britaniji.« (Čeh Steger, 2015, str. 15). 
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4.1.1 Odnos do živih bitij skozi čas 

»Ekokritika raziskuje tudi zgodovinski odnos med človekom in naravo. V paleolitskem 

obdobju so naravi pripisovali magično moč in kultno čaščenje živali. V neolitskem obdobju se 

odnos do živali spremeni, v zahodnem svetu se pojavljajo začetki antropocentrizma, ki ga 

določajo dualistično mišljenje, hierahično vrednotenje pojmov, instrumentalni in 

gospodovalni odnos do narave. Človek je izločen iz narave in je edini predmet moralne 

presoje. V industrijskem razmerju človeka z naravo se je hierarhični odnos do narave okrepil, 

dualistično mišljenje (duh/telo, subjekt/objekt) pa je z razsvetljenskimi idejami postalo 

znanstveno in filozofsko utemeljeno. Z razvojem znanosti in tehnologije se je tržno-kapitalski 

odnos do narave le še povečeval. V obdobju trajnostne družbe potekajo prizadevanja za 

trajnostni razvoj in okoljsko etiko.« (Čeh Steger, 2015, str. 52). 

4.1.2 Antropocentrizem 

»Ekokritiki, ekologi in globoka filozofija iščejo vzroke za globalno ekološko krizo v 

antropocenrizmu, ki postavlja človeka v središče sveta in ga izključuje iz narave. Ta je 

razumljena v smislu funkcionalnosti in koristnosti za ljudi oziroma kot rezervoar naravnih 

virov. Človekov odnos do narave je odnos Drugega, dominanten, polaščevalen in 

izkoriščevalski.« (Čeh Steger, 2015, str. 52, 53). 

»Idejna podlaga antropocentrizma je zapisana tudi na posameznih mestih v Svetem pismu: 

Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: »Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo 

in si jo podvrzita; gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo 

po zemlji.« (Čeh Steger, 2015, str. 53, 54). Na podlagi tega zapisa, ki izhaja iz Svetega pisma, 

lahko ugotovimo, da je človek že v tem času mislil, da je nad naravo in je svoj 

antropocentrističen pogled na svet skozi stoletja le nadgrajeval in se približeval misli, da je 

nad naravo in ločen od nje. 

Razlikujemo trdi in mehki antropcentrizem: 

 Trdi antropocentrizem: 

»Trdi antropocentrizem razume naravo kot rezervoar naravnih virov, človek si jo neposredno 

prilašča, izrablja in onesnažuje.« (Čeh Steger, 2015, str. 53). 
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 Mehki antropocentrizem: 

»V obliki mehkega antrpocentrizma si človek prav tako prisvaja naravo, vendar na bolj 

prefinjen način, pod pretvezo ljubezni do nje, z njo se primerja, projicira vanjo svoje želje, 

skratka, izniči razlike med seboj in naravo, kar ima za slednjo negativne posledice, ki se 

pokažejo na primer kot motnja naravnega cikla v življenju živali. Pomislimo lahko tudi na 

tovarniško proizvodnjo domačih živali za hišne ljubljenčke ali na zavzemanje naravnih 

prostorov za gradnjo turističnih kapacitet na zanimivih lokacijah. Mehki antropocentizem se 

pogosto skriva za ljubeznivim in naklonjenim odnosom do živali. Kadar se obnašamo do 

živali kot do otroka, gre za zakrito obliko prevladovalnega in izkoriščevalskega odnosa do 

živali.« (Čeh Steger, 2015, str. 53). 

4.1.3 Ekološka funkcija književnosti 

Ekološka funkcija književnosti je omejena. Književnost ne more rešiti okoljskih težav, lahko 

pa spodbuja miselne procese, ki prispevajo k reševanju teh. To lahko počne tako, da: a) 

reprezentira okoljsko problematiko, b) izraža kritiko človekovega ravnanja z okoljem in c) z 

zakodiranimi podobami odpira nove poglede na okoljsko problematiko (Čeh Steger, 2015, str. 

71). 

4.1.4 Ekokritiška analiza literarnega besedila 

»Ekokritika odpira nov vidik razumevanja književnih besedil. Razloge ekološke krize vidi v 

načinu mišljenja in kulturni reprezentaciji naravnega okolja, zato si prizadeva za družbeno 

spremembo diskurza o naravi/ okolju. Književnost ima v okviru ekokritike poleg estetske 

poudarjeno družbeno oz. ekološko funkcijo.« (Grewe-Volpp 2004, str. 80). »Za ekokritiško 

analizo literarnega besedila je pomembno, na kaj je osredinjena, katere metode uporabimo in s 

kakšnim ciljem. Pozorni smo na to, kateri avtorji se posvečajo ekološki problematiki, ali jo 

obravnavajo kritično, kakšno vlogo ima okolje, kakšne refleksije se odpirajo ob ekoloških 

vprašanjih, kakšna so razmerja človeka z okoljem idr. Besedilo lahko analiziramo s treh 

vidikov, kot mimezis oziroma zrcalno sliko, kot kritično refleksijo ali kot medij za literarne 

podobe ekološke krize, razmerij med človekom in okoljem ter konstruiranih pogledov na 

svet.« (Čeh Steger, 2015, str. 79). 

Čeh Steger (2015; povzeto po: Grewe-Volppa, 2004, str. 83), predlaga nekaj temeljnih 

postavk ekokritiške analize, med katerimi so: 
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1. Ideološka funkcija podob: 

V analizo literarnih podob narave moramo vključiti ideološko funkcijo, recipročnost teksta, 

individualne in kolektivne zaznave ter dejanja. Ekokritika je skeptična do podob neokrnjene 

narave. Vprašati se moramo po ideološkem ozadju teh podob in kakšen je njihov namen, prav 

tako ne smemo ignorirati odvisnosti človeka in kulture od naravnih procesov. Podobe 

človeške in nečloveške narave (pokrajina, ženskost, seksualnost) niso nedolžne, ampak imajo 

ideološko funkcijo, zato reflektirajo pogled na svet, vplivajo na naše obnašanje ter na odnos 

do okolja. 

2. Simboli in metafore narave: 

Ena od pomembnih nalog ekokritike je raziskovati metafore in simbole, ki izražajo človeško 

in nečloveško naravo. Glede na vrednost, ki jim jo pripisuje avtor, se da razbrati njegov 

pogled na človeka in naravo. 

3. Pridevki: 

Pomemben element ekokritiške analize so pridevki, s katerimi avtor konotira posamezne 

elemente naravnega okolja. Iz njih se razbira, ali npr. močvirje pomeni moralno močvirje ali 

ekološki biotop, ali je gozd prostor zla ali božjega, ali je neka pokrajina idilična itd. 

4. Status narave:  

Izhaja iz preddiskurzivne vloge narave in se sprašuje o možnostih njene reprezentacije v 

besedilih, ki so razumljena kot dosežek kulture. Raziskati je potrebno status narave oziroma 

ugotoviti status avtonomije in razlik. Predstavitve zunajbesedilne realnosti so brane z 

zavestjo, da so kulturni konstrukti. Ker so vse naše zaznave prefiltrirane skozi socializacijo, 

narava ne more biti predstavljena sama po sebi. Z zaznavami, refleksijami in imaginacijo se 

lahko realni naravi le približamo. 

5. Koncept literarnih figur in pripovedovalca:  

Ta koncept se raziskuje z vidika odnosa do narave. V ekokritiškem konceptu narava deluje 

kot samostojna figura v dogajanju in ni več le ozadje ali kulisa. Prevrednotenje naravnega 

okolja implicira spremenjeno pripovedno perspektivo in novo razvrstitev človeških figur, ki 
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so običajno marginalizirane. V ekokritiškem besedilu se poskušamo postaviti v položaj 

Drugega, tj. v položaj narave, in jo predstaviti z vidika ekoloških spoznanj. 

6. Glas narave: 

Analiza zajema predstavitev narave z vidika njenega glasu. Ugotoviti moramo, ali je 

predstavitvi narave priznan status avtonomnega in govorečega subjekta, kdaj je govoreča 

narava posledica antropcentizma in kdaj ne. 

 

7. Odnos med človekom in naravo: 

Ekokritika pripisuje zunajbesedilni stvarnosti večji pomen kot človeškim akterjem, zato je 

odnos med njimi opazovan z novega vidika. Narava in kultura nista ločeni entiteti. Kultura je 

vpeta v fizično in materialno realnost in raste iz nje, medtem ko je s človeške perspektive 

narava vedno tudi kulturna reprezentacija. Opazujemo torej odnos vzajemne odvisnosti med 

kulturo in naravo. 

8. Revidiranje mitov in zgodovine narave: 

Ekokritiška analiza mora na novo reflektirati vlogo mitov in zgodovine. To stori tako, da 

naravi podeli sposobnost artikulacije pri obliki kulturne reprezentacije, kar poteka skozi medij 

človeškega jezika. Komunikacija tako ni več ločena od narave. Za zahodno kulturo značilni 

miti o naravi so v ekokritiški analizi opazovani z vidika razgaljanja ideološke funkcije. 

Ekokritika poskuša na podlagi spremenjenega statusa človek/kultura preseči klišejske odnose 

veka z nečloveškim okoljem in pokazati pot iz krize kulturnih reprezentacij (Čeh Steger, 

2005; povzeto po: Greve-Volpp, 2004, str. 82–86).  

4.2 Problemska tematika istospolnosti 

Homoseksuálnost -i ž (ȃ) spolna nagnjenost do oseb istega spola: bil je obremenjen s 

homoseksualnostjo. 

Gej- gêj1 –a in gay -a cit. [gêj] m, člov. (ȇ) moški, ki čuti spolno nagnjenje do oseb istega 

spola; homoseksualecSSKJ: pravice gejev; geji in lezbijke; Vedel je, da je gej, odkar se je 

zavedel svoje spolnosti E ← agl. gay, prvotno 'radosten' ← stfrc. gai ← got. gâheis 'živahen' 

http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3546353/homoseksualnost?View=1&Query=HOMOSEKSUALNOST
http://www.fran.si/131/snb-slovar-novejsega-besedja/3620814/gej?View=1&Query=gej
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lezbijka: lézbijka -e ž (é)̣ ženska, ki čuti spolno nagnjenje do oseb istega spola: biti lezbijka 

(»Slovar slovenskega knjižnega jezika«, b. d.). 

4.2.1 Tematika istospolnosti v literaturi 

 »Literarna veda je tako kot mnoge druge humanistične in družboslovne vede opazen del 

svoje pozornosti zadnjih desetletij posvetila (literarni konstrukciji) seksualnosti. Kritično 

zanimanje je naraščalo z izjemno vnemo, seksualnost pa je prenehala biti neprimerna tema 

akademskih razprav ali celo tabu, saj »številni vplivni teoretiki menijo, da so izključevanja in 

marginalizacije, ki so povezane s seksualnostjo, […] enako pomembne za organiziranost 

zahodne družbe kot druga strukturna izključevanja«. (Zavrl, 2007, str. 79). 

»Prvi, ki je javno uporabil besedo homoseksualnost, je bil madžarski zdravnik in pisatelj 

Karoly Maria Benkert. V odprtem pismu nemškemu ministrstvu za pravosodje je pisal o 

»homoseksualnem gonu«, ki je kriv, da »žrtvi te strasti ni mogoče potlačiti občutij, ki jih v 

njej sprožajo posamezniki lastnega spola« (Pirnar, 2006, str. 11). 

»Danes takšen gon označujemo kot homoseksualnost, osebo s tovrstnimi nagnjenji pa 

homoseksualec/-ka. Beseda gay pomeni kot pridevnik vesel, veder, živahen, pisan in 

lahkoživ; prav slednji pomen je vplival na to, da so s tem izrazom v 19. stoletju poimenovali 

prostitutke (»lahkoživke«), v 20. stoletju pa so besedo za svojo vzeli moški homoseksualci in 

ženske homoseksualke ter tako opredelili svojo spolno identiteto. V literaturi je besedo gay 

(termin, s katerim so se označevale lezbijke) prvič uporabila Gertrude Stein, in sicer leta 

1928. Besedo so kot sinonim za homoseksualca sprejeli tudi slovenski homoseksualci, njena 

poslovenjena različica je gej. Besedna zveza istospolna usmerjenost/istospolno usmerjeni za 

razliko od besed homoseksualnost, homoseksualec ter gej in lezbijka združuje tudi druge 

različice spolnih vedenj in identitet, kot sta biseksualnost in transseksualnost oz. biseksualec/-

ka ter transseksualec/-ka. Seveda pa sama obravnava homoseksualne tematike ni dovolj, 

pomemben je način, kako je homoseksualnost predstavljena, »ali gre nemara za negativne in 

stereotipne obravnave, ali je istospolna usmerjenost prikazana pozitivno, ali pa jo avtorji 

navajajo kot nekaj samoumevnega in je ne omenjajo posebej.« (Pirnar, 2006, str. 227). 

»Prva ameriška otroška knjiga, ki opisuje istospolno partnerstvo, je slikanica Michaela 

Willhoita Daddy’s Roommate (1991). Knjiga je bila uvrščena na seznam prepovedanih knjig, 

po posredovanju republikanskih veljakov pa so jo z nekaterih otroških knjižnih polic 

premestili na oddelke za odrasle.« (Picco, 2011a, str. 17). 

http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3558250/lezbijka?View=1&Query=lezbijka
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»Prva slovenska mladinska knjiga (in hkrati tudi prvi slovenski homoerotični roman), ki se 

posveča opisovanju homoseksualnosti in (sicer platoničnega) ljubezenskega odnosa med 

dvema mladostnikoma, je leta 1938 izdani roman Franceta Novšaka Dečki (ponatis 1970). 

Čeprav je zgodba postavljena na začetek 20. stoletja, je roman »skorajda popoln recept, ki 

lahko marsikateremu sodobnemu mladostniku pomaga razumeti istospolno ljubezen.« (Pirnar, 

2006, str. 240). 

»Roman Fantje iz gline Janje Vidmar je izšel leta 2005 pri Mladinski knjigi in je prvi izvirno 

slovenski gejevski sodobni mladinski roman pri nas.« (Picco, 2011b, str. 15). 

4.3 Posvojitev in odnos do otroka skozi čas 

Skozi zgodovino se je odnos do otrok močno spreminjal, kar je opazno tudi znotraj literature, 

ki v večini primerov odraža stanje duha in razmišljanje takratne družbe, v kateri določeno 

delo nastane. Odnos do otrok in odnos do posvojitve in posvojenih otrok se izjemno razkriva 

v dveh izbranih delih, ki se ju bo v nadaljevanju diplomskega dela primerjalo. 

4.3.1 Odnos do otrok skozi čas 

»Slovenska mladinska književnost se je začela razvijati po letu 1850 (Fran Levstik, Josip 

Stritar, Dragotin Kette). Avtorsko se je razvila z Župančičem v začetku 20. st., na široko pa se 

je razmahnila po letu 1950. V ljudskem in avtorskem izročilu na začetku slovenske mladinske  

književnosti so otroci lačni (Levi devžej, Potolčeni kramoh), bolni (slepa Mojca iz Kekca), 

sirote (Desetnica, Sirota Jerica, Pastorka, Kdo je napravil Vidku srajčico, Ptički brez gnezda) 

...« (Blažić, 2011, str. 72). 

»Grafenauerjeva pesniška zbirka Pedenjped (1966 je velik napredek v pojmovanju otroka). Ta 

živi v Pedenjcarstvu, se kompulsivno preobjeda in je sladkosned. 

Čeprav so bili junaki v času socialnega realizma potolčeni (Potolčeni kramoh), postanejo 

občutljivi (Zvezdica Zaspanka, Muc Mehkošapek), nagajivi ...« (Blažić, 2011, str. 73). 

»Po letu 1990 se v slovenski mladinski književnosti, podobno kot drugje po svetu, zaradi 

permisivne vzgoje otrok zamenjajo vloge: pravila začne postavljati otrok (Feri Lainšček: 

Nova pravila; Boris A. Novak: Pravice otrok), mladinska književnost pa postane tudi sredstvo 

za vzgojo odraslih (Barbara Gregorič Gorenc: Strelovod za jezo).« (Blažić, 2011, str. 77). 
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»Podoba otroka v starejši, novejši in sodobni slovenski književnosti oz. mladinski 

književnosti v tisočletni tradiciji kaže, da obstaja dihotomija med deklarativno idealizirano 

podobo otrok in otroštva. Na eni strani je otroštvo prikazano kot čas nedolžnosti, čistosti, 

rajskosti- na drugi strani imamo realistične podobe, ki jim ustreza pomen besede otrok v 

etimoloških slovarjih, v katerih je otrok prikazan večinoma kot delavec, suženj ali 

metaforično kot stranski poganjek pri prosu. Književnost je bila v času starejše in novejše 

slovenske (mladinske) književnosti v skladu s tovrstnim pojmovanjem otroka (kot nižjega, 

neukega bitja) sredstvo socializacije ali celo instrumentalizacije (Anton Martin Slomšek). 

Novo senzibilnost pri pojmovanju otroka in otroštva nakažeta Fran Levstik in Josip Stritar, 

zelo jasno pa jo izrazi in kakovostno nadgradi Oton Župančič. Otrok in otroštvo ne le 

transparentno ampak tudi dejansko, postaneta vredna posebne skrbi in zaščite. Otrok – čeprav 

dela, vendar ne tako kot v 19. st., ko je le pomanjšan odrasel, ki so mu glavna skrb preživetje 

in hrana – dobi pri Župančiču pravico do igre. Otrok postaja subjekt, kar je izraženo tudi na 

ravni jezika in s sredstvi za izražanje naklonjenosti. Nadaljevanje v kakovostnem pojmovanju 

otroka nadgradi Srečko Kosovel, vendar pride do pravega razcveta po drugi svetovni vojni. V 

obdobju sodobne slovenske (mladinske) književnosti se motiv pomanjkanja hrane sprevrže v 

svoje protislovje - otrok se začne preobjedati, mogoče zaradi čustvene praznine doma. Starši 

se po drugi svetovni vojni preselijo iz vasi v mesto, ostajajo dlje v službi, otrok živi v bloku. 

Otrok, ki se je v 19. st. grel za pečjo, dobi sobo, v kateri je sam, postaja ga strah.« (Blažić, 

2011, str. 78, 79). 

»Po letu 1950 dobimo v mladinski književnosti kopico novih podob otroka, po letu 1990 pa se 

vloge zamenjajo (odrasli otroci in otročji odrasli), priča smo prehodu od arhetipa preko 

stereotipa do novih stereotipov oz. nove podobe otroka, ki ni več stranski poganjek pri prosu, 

ampak je osrednji.« (Blažić, 2011, str. 79). 

4.3.2 Posvojitev  

»V Republiki Sloveniji otroci uživajo posebno varstvo in skrb, kar izhaja že iz Ustave 

Republike Slovenije. Del tega posebnega varstva in skrbi je tudi pravna ureditev posvojitev. 

Posvojitev ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-UPB1), ki določa 

samo popolno posvojitev, s katero se posvojenec popolno izloči iz družine naravnih staršev 

ter preide v družino posvojitelja. Pri posvojitvi prenehajo pravice in dolžnosti posvojenca do 

njegovih staršev in do drugih sorodnikov ter pravice in dolžnosti staršev in sorodnikov do 

njega. Med posvojencem in njegovimi potomci ter posvojiteljem in njegovimi sorodniki 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200469&stevilka=3093
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nastanejo enaka razmerja kot med sorodniki. Posvojitev se ne more razvezati, posvojitelji pa 

se v matični register vpišejo kot posvojenčevi starši. 

ZZZDR-UPB1 v členih 134. do 145. določa pogoje za posvojitev. Posvojiti se sme samo 

mladoletna oseba, to je oseba mlajša od 18 let. Za posvojitev osebe, ki je starejša od 10 let, je 

potrebno njeno soglasje. 

Za osebo, ki želi posvojiti otroka ZZZDR-UPB1 določa, da je posvojitelj lahko le polnoletna 

oseba, ki je vsaj osemnajst let starejša od posvojenca, razen v kolikor se izjemoma ugotovi, da 

bi bila posvojitev za otroka koristna, če ta predpisana starostna razlika ni izpolnjena. 

Posvojitelj je lahko le ena oseba, razen če sta posvojitelja zakonca. Zakonca lahko samo 

skupaj posvojita otroka, razen če eden od njiju posvoji otroka svojega zakonca. 

Posvojiti ni mogoče sorodnika v ravni vrsti in tudi ne brata in sestre. Skrbnik ne more 

posvojiti svojega varovanca, dokler traja med njima skrbniško razmerje. 

Posvojitelj ne more biti: 

 oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica; 

 oseba, za katero se utemeljeno domneva, da bi posvojitev izrabila v škodo posvojenca; 

 oseba, ki ne daje jamstva, da bo izvrševala roditeljsko pravico v otrokovo korist; 

 oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, ali ki je tako duševno prizadeta ali bolna, 

da utegne spraviti posvojenčevo zdravje in življenje v nevarnost. 

V posvojitev se sme dati samo otrok, čigar starši so neznani ali že leto dni neznanega 

bivališča ali če so privolili pred pristojnim organom, da dajo otroka v posvojitev. Ni potrebna 

privolitev starša, ki mu je bila odvzeta roditeljska pravica, ali ki trajno ni sposoben izraziti 

svoje volje. V posvojitev se sme dati tudi otrok, ki nima živih staršev. Posvojitev je mogoče 

po poteku enega leta od izpolnitve katerega od teh pogojev. Navedeni rok ščiti predvsem 

roditeljsko pravico naravnih staršev. 

V Republiki Sloveniji so za odločanje o posvojitvi pristojni centri za socialno delo, ki so 

nosilci javnih pooblastil, kar pomeni, da v imenu države izvršujejo nekatere državne naloge. 

Postopek za posvojitev začne center za socialno delo po uradni dolžnosti ali na predlog 

bodočega posvojitelja. V postopku center za socialno delo ugotovi izpolnjenost zakonskih 

pogojev, oceni objektivne možnosti in primernost za posvojitev, motive za posvojitev, 
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pričakovanja, osebnostne lastnosti. Poleg tega lahko tudi odloči, da se otroka za določen čas 

namesti v družino posvojitelja z namenom ugotovitve, ali se bosta posvojenec in posvojitelj 

lahko vživela v nov položaj ter ali je posvojitev za posvojenca koristna. Center za socialno 

delo na podlagi vseh ugotovitev v postopku lahko ugotovi, da niso izpolnjeni predpisani 

pogoji za posvojitev ali da posvojitev ne bi bila v otrokovo korist in z odločbo zavrne predlog 

za posvojitev ali ustavi postopek za posvojitev, če je tega začel po uradni dolžnosti. Če pa 

ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za posvojitev in da je posvojitev v otrokovo korist, izda 

odločbo o posvojitvi. 

V Sloveniji je situacija na področju posvojitev takšna, da je precej več kandidatov za 

posvojitev, kot otrok, ki se jih lahko posvoji. V zakonodaji, ki ureja posvojitve, imamo 

določbo, ki določa, da se otroke s slovenskim državljanstvom sme dati v posvojitev v tujino le 

v primeru, če takemu otroku v Sloveniji ni moč najti ustreznih posvojiteljev. Zakon ne 

prepoveduje, da slovenski državljani posvojijo otroka iz druge države, vendar je, podobno kot 

v našem zakonu, stvar notranje zakonodaje vsake države, ali dovoli posvojitev v tujino ali ne. 

Prav tako vedno država otroka določa pogoje in postopek posvojitve. 

  Mednarodne posvojitve - postopek posvojitve otroka iz tujine 

  

Po podatkih iz informacijskega sistema, ki je pripravljen za področje posvojitev, je trenutno 

(april 2015) na centrih za socialno delo v Sloveniji skupno 509 vlog za posvojitev – od tega je 

369 parov/posameznikov že ocenjenih kot možni oziroma primerni posvojitelji, za ostalih 140 

pa končno mnenje s strani centrov za socialno delo še ni bilo podano. V letošnjem letu je bilo, 

po podatkih iz informacijskega sistema, na centrih za socialno delo vloženih 5 novih vlog za 

posvojitev, v letu 2014 pa je bilo na centrih za socialno delo vloženih 46 novih vlog za 

posvojitev. 

  

Pri posvojitvah pa je potrebno vedeti, da gre vedno za edinstveno situacijo, pri čemer mora 

biti osnovno vodilo, da se otroku iščejo najbolj primerni nadomestni starši (glede na njegove 

potrebe, starost, druge okoliščine) in ne obratno, zato je »čakalna doba« lahko zelo različna. 

Tudi vsi možni posvojitelji niso pripravljeni sprejeti vsakega otroka, kar je seveda njihova 

legitimna pravica.« (»Posvojitve«, b. d.). 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/posvojitve/mednarodne_posvojitve/
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5 OBRAVNAVO DELO: MARIJA NIKOLAJEVA: FROM 

MYTHIC TO LINEAR TIME IN CHILDREN'S LITERATURE 

Nikolajeva (2000) svoje delo from Mythic to Linear Time in Children's Literature razdeli na 

10 poglavij, znotraj katerih so podpoglavja, vsa podprta s primeri iz literature.  

Literature Nikolajeva ne deli glede na žanr, pač pa po stopnji dosežkov protagonista, od 

začetnih harmoničnih, idiličnih podob do pretresa proti uspešno opravljeni ali propadli misiji 

naproti odraslosti. Znotraj umetnosti so vedno globlja vprašanja, ki se nanašajo na naše 

bistvo, kdo smo in kam smo namenjeni. Takšno vlogo pripisuje tudi književnosti in znotraj 

njeno človeško iskanje svoje lastne identitete preko literature. Ravno to naj bi bila osnovna 

delitev, katere knjige so za odrasle bralce in katere za otroke ali mladostnike1. 

Nikolajeva ne nasprotuje določeni literaturi kot otroški z vidika neprimernosti ali ker naj bi 

bila tabujska za otroka, pač pa z vidika nepomembnosti predstavitve določene tematike, ki je 

za določeno starost otrok povsem nezanimiva in nepotrebna2. Za starejšo skupino bralcev, 

mladostnikov pa so ravno teme seksualnega prebujanja med najbolj zanimivimi3.  

Literatura za otroke je pisana s strani odraslih. Posledično ideje o otroštvu, odraščanju, rojstvu 

in smrti v otroški literaturi odsevajo odrasli pogled, ki včasih odraža, včasih pa ne, realno 

stanje otroštva v določeni družbi. Osnovni koncept je, da je otroštvo izgubljeno za odrasle in 

ta idila je lahko ponovno obujena znotraj literarnega dela. Iz tega vidika mladinska 

književnost ni naslovljena le na otroke, ampak tudi sredstvo pripovedovanja zgodb kot oblika 

terapije za odrasle. 

Osrednja tema v mladinski književnosti, ki jo je Nikolajeva dokazala v svoji knjigi, je 

nereverzibilnost časa in visoka cena za individualista, ki jo mora plačati, če se upira. Skušala 

                                                 
1  »Z mojim pristopom  razlikovanje med  mladinsko in odraslo fikcijo ne upošteva subjektov, stila 

(»berljivosti«) in všečnosti, ampak stopnjo iniciacije, ki je opisana v besedilu.« »With my approach, the 

difference between children's and adult fiction does not concern subjects, style (readability) and the like, but the 

stage od initiation described in the text.« (Nikolajeva,  2000, str. 264). 

 
2 »Dejstvo, da otroška literatura redko vsebuje tematiko kot seksualnost, starševstvo ali prešuštvo ni v povezavi s 

tem, da je tema neprimerna za otroke ali tabujska, ampak v povezavi s tem, da ni relevantno za naslovnika pri tej 

starosti. « »The fact that children's novels seldom involve topics like sexulity, parenthood, or adultery does not 

depend on the subjects as such being unsuitable or tabooed, but exclusively on the problems not being relevant at 

the stage depicted.« (Nikolajeva,  2000, str. 264). 

 
3 »Za mladostniškega naslovnika je, ravno obratno, seksualno prebujanje pogosto osrednji motiv.« »For young 

adult novels, on the contrary, sexual awakening is often the central motif.« (Nikolajeva,  2000, str. 264). 
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je povezati idejo izgubljenega otroštva in sanj o večni mladosti skozi idilično misel in začasno 

človeško izgubljeno vez z idiličnim časom. 

Nikolajeva razlikuje tri vrste besedil, ki upoštevajo različne pripovedovalce: 

1. utopija, 

2. karneval, 

3. propad. 

Študija Nikolajeve raziskuje dela mladinske književnosti kot literaturo, ki vsebuje idiličen 

pogled ter nelinearen, mitični čas, ki se pomika naproti linearnemu času, ki je tipičen za 

novodobno literaturo. 

Nelinearni ali mitični čas večinoma prevladuje v mladinski književnosti. Dogajanje v teh 

besedilih je ponavljajoče. Takšna besedila v bralcih pustijo vtis nenehnega paradiža. 

Linearni čas je kronos, za katerega je značilna enodimenzionalnost. V tovrstnih književnih 

besedilih je književna oseba posameznik in književno dogajanje posamezno. Linearni čas je 

značilen predvsem za sodobno pripovedno prozo. 

1. UTOPIJA in idila:  

Utopična dela ustvarjajo mit o času otroštva. Če povzamemo, imajo utopična dela skupne 

naslednje lastnosti: 

a) Pomembnost določene pokrajine, okolja (podeželsko okolje je idealizirano v nasprotju z 

mestnim; poudarjen je odnos oseb z naravo; večina dogajanja se dogaja poleti, vreme je ves 

čas sončno z občasno nevihto, ki je povezana s počutjem protagonista oz. ga ponazarja).  

Pokrajina v besedilu odseva pisateljevo nostalgijo in jo zbuja v odraslem bralcu. Vprašujoče 

je, če se bodo enaka čustva, hrepenenja po starih časih porajala pri mlajših bralcih, glede na 

to, da tega niso doživeli osebno, niti skozi literaturo. Splošno prepričanje je, da imajo mlajši 

bralci/ otroci raje akcijo in dialoge kot opise, ki jih večinoma preskočijo, ko berejo, saj 

upočasnjujejo zgodbo. 

Podeželje predstavlja idilo, glavni liki pa so povezani z naravo. Večinoma je poletje in vreme 

je ves čas sončno. Če je kdaj nevihta, ta sovpada s protagonistovim počutjem. 
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b) avtonomija prostora, ločena od preostalega sveta; 

c) splošen občutek harmonije; 

č) pomembnost doma (ko je dom privilegij in izjemno pomemben, je literarno besedilo za 

mlajše otroke, ko postane dom prostor, iz katerega protagonist zbeži, da bi odrastel, je to delo 

za mladostnike ali odrasle); 

d) odsotnost pokazateljev civilizacije, kot so denar, delo, zakoni, vlada; 

e) odsotnost smrti in seksualnosti (liki ne odraščajo, ne zorijo, se ne starajo, posledično tudi ni 

smrti, ob kateri bi se protagonist začel spraševati o lastni minljivosti in smrtnosti); 

f) splošni občutek nedolžnosti; 

g) kroženje časa v naravi; 

h) prevladuje kolektivni protagonist (idila je pogosto kolektivna izkušnja, kjer je več 

protagonistov, lahko pa ima tudi drugačen pomen; idilični pripovedovalec gre v večini 

primerov pod površinsko obravnavo dogodkov, kolektivni protagonist omogoča več možnosti 

interpretacije …; v delih za odrasle težko najdemo kolektivnega protagonista, v mladinski 

književnosti pa je koristen tudi za identifikacijo in hkrati več oseb predstavlja vsak zanj 

izstopajočo osebnostno lastnost; v bistvu je kolektivni protagonist umetniška naprava, ki se jo 

uporablja za pedagoške namene); 

i) avtokrialni/vsevedni pripovedovalec. 

V delu Branja mladinske književnost Blažićeva (2011) govori o problemtizaciji podobe 

otroka. Izhaja iz dela Marie Nikolajeve From Mythic to Linear: Time in Childrens Literature 

(2000). 

Blažičeva poimenuje besedila na podlagi podobe otroka, ki prevladuje v določenem tipu 

besedila: idealizacija, romanizacija ter problematizacija podobe otroka. 

Idealizacija (utopija) podobe otroka: Književna besedila, v katerih prevladuje idilično 

pojmovanje časa, prostora, oseb in dogajanja. 

 Književni čas: mitični čas nesmrtnosti, brezčasnost. 
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 Književni prostor: čudežni prostori, dežela, kjer se cedita med in mleko, obljubljena 

dežela, večni paradiž, dom, varnost, dolgčas, polnočni vrt ... 

 Književne osebe: čudežni otroci, živali, igrače ..., samozadostne osebe, večni otrok. 

 Književno dogajanje: odrasli ne zaznajo odsotnosti otroka, pomen hrane – sladkarij 

ipd. 

 Pripovedovalec je vsevedni ali tretjeosebni – didaktični. 

(Primer idealizacije: Peter Pan, Pika Nogavička: odrasti pomeni umreti) (Blažić, 2011, str. 

62). 

 

 

2. KARNEVAL:  

Iz idile in mitičnega časa se prične linearni čas, ko se protagonist spopade z nalogo in gre 

proti odraščanju: pobeg od doma, od idile, naproti odraščanju, ob koncu se zopet vse sklene v 

ciklus. Mir je bil skaljen le začasno, sedaj je prvoten red že vzpostavljen. Pomembnost 

odsotnosti od doma ter domotožje sta prisotna v delih karnevala. Protagonist ima boje znotraj 

sebe. Na koncu se vrne nazaj v mitični čas. 

Smrt in samomor sta nezmožnost odraščanja. Samomor je odločitev, da ostane za vedno 

otrok. Mimetična razlaga je, da se zato povečuje število samomorov mladostnikov.4 Samomor 

je oblika, da lik ostane otrok za vedno in ne preide v odraslost. Na nek način je to enako kot 

pobeg Petra Pana v deželo Nije in kroglice pregelk Pike Nogavičke.  

Romantizacija (Karneval) podobe otroka po Blažićevi: Pogoj za karnevalskost je ponovna 

vzpostavitev prvotnega reda in vrnitev v običajno življenje. Karneval je začasen, prehoden 

                                                 
4 »To izkazuje nezmožnost mladih ljudi spopadanja z idejo o odraščanju in zato se odločijo za izbiro večne 

mladosti. Na mimetičnem področju ta trend sovpada z rastočim številom samomorov med mladimi.« »It reflects 

the young people¨s inability to reconcile with the idea of their own adulthood, and therefore their choice to 

remain young forever. On mimetic level, this trend may correspond to the growing rate of teenage suicides in the 

world.« (Nikolajeva, 2000, str. 218, 219). 
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pojav tako kot otroštvo. Cilj karnevalskosti v mladinski književnosti ni le zabava, ampak tudi 

vaja v premagovanju ovir na poti k odraslosti.  

 Književni čas: dvodelni: v realnem svetu (linearni čas), v fantastičnem svetu (mitski 

čas) in varna vrnitev v realni svet (linearni čas), potovanje skozi čas. Podobna delitev 

kot v arhaičnem svetu na profani in sveti čas. 

 Književni prostor: obstajata dva kronotopa (čas in prostor – Bahtin), primarni in 

sekundarni, v realnem (objektivni čas) in fantastičnem svetu (subjektivni čas). 

Podobna delitev kot v arhaičnem svetu na profani in sveti prostor. 

 Književne osebe: kolektivni protagonist (skupina otrok, sorojenci, prijatelj, živali): 

nemočen otrok je spremenjen v heroja, oborožen z materialnimi atributi (meč, konj 

ipd.) in s posebnimi lastnostmi (modrost, pogum, poštenost, moč ipd.). Prevladujejo 

moške književne osebe. Močna, samostojna ženska ali dekle je lahko takšna le za 

določen čas – čas karnevala. Motiv preoblečenih ženskih književnih oseb (češ da 

zamenjava obleke prinese tudi spremembo mišljenja), ki so v moški preobleki bolj 

samostojne, je prikrit seksizem. Ženske književne osebe ponavadi podedujejo 

materino usodo. 

 Književno dogajanje je dvodimenzionalno; zmaga dobrega nad zlom s pomočjo 

čudežnih predmetov in po uspešno opravljeni nalogi vrnitev v doživljajski svet. Okvir 

književnega dogajanja je soroden z bralčevo lastno stvarnostjo in zato je istovetenje 

močnejše kot v pravljici. Glavno dogajanje je odhod od doma; koncentrično 

dogajanje. 

 Pripovedovalec: prehod od vsevednega oz. tretjeosebnega v prvoosebnega. 

(Snežna kraljica, ni osebnostne rasti, Alica v čudežni deželi, ni osebnostne rasti) (Blažić, 3. 

2011, str. 63, 64). 

3. PROPAD:  

Otroštvo se zaključuje, odraslost je na obzorju. Protagonist se zaveda, da ni vrnitve, da je 

konec otroškega paradiža. Protagonist gleda nazaj na obdobje kot na idilo v otroštvu, hkrati pa 

ga zanima nenavadno, prej prepovedano odraslo življenje. Je na prehodu, ko se zaveda, da se 

ne more/želi več igrati, hkrati pa se mu področja, ki predstavljajo odraslo življenje, upirajo 

(alkohol, spolnost). Otrok stopi v čas linearnosti. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                  Kern Saša; diplomsko delo 

24 

 

Zgodi se pretres, ki zamaje temelje otroštva in red. Spozna nekoga, ki mu pokaže drugačen 

svet in se zaveda sreče, ki jo ima in mu ni več vse samoumevno. Iniciacija je povezana s 

smrtjo in seksualnostjo. Zaveda se, da gre čas od rojstva do bolečega odraščanja in staranja do 

neizogibne smrti. Zgodbe so brez pedagoške note – notranji svet in krize v najstniku. Odrasli 

vedo resnico, a se ne vmešavajo. Odrasli izdajo ... niso v oporo, otrok/mladostnik je 

prepuščen sam sebi. Spozna, da se mora odcepiti od staršev, da starši niso popolni. Potovanje 

ga pripelje do nekega spoznanja, da lahko vstopi v svet odraslosti. 

Problematizacija (Kolaps) podobe otroka: 

Nepreklicen prehod iz otroštva prek mladostništva v odraslost. Književna besedila na temo 

kolapsa vsebujejo motivno-tematske prvine spolnosti, rojstva, smrti – problemsko ali tabujsko 

problematiko. 

 Književni čas: linearen čas, merljiv s koledarjem in urami, profani čas. 

 Književni prostor je urbano okolje. Zunanji in notranji prostor. 

 Književna oseba je posameznik. Ni srečnega zaključka, ni nagrade za trpljenje, ni 

kazni za hudobne književne osebe. Ni kolektivnega protagonista, ampak le 

individualiziran. Glavna književna oseba je posameznik, ki je sposoben presoditi svoj 

položaj. Književna oseba na koncu besedila spremeni svoj zorni kot oz. se spremeni, 

pride do določenih spoznanj. 

 Književno dogajanje ne pripoveduje več o socialno, moralno ali politično 

nedotaknjenih otrocih. Književno dogajanje se običajno zaključi tako, da ni srečnega 

konca. Ta bi deloval nenaravno. Književna oseba se osebnostno razvija, prek 

harmonije gre v disharmonijo in na koncu tudi nekaj izgubi. 

 Pripovedovalec je najpogosteje prvoosebni, pogosto tudi retrospektivni. Čas otroštva 

je mitičen, čas odraslosti je linearen. 

(Ronja, razbojniška hči, Brata Levjesrčna) (Blažić, 2011, str. 64, 65). 

6 APLIKACIJA TEORIJE MARJANE KOBE: SODOBNA 

PRAVLJICA 

V člankih Sodobna pravljica se najprej seznanimo z izrazom sodobna pravljica, ki se dogaja v 

sodobnem prostoru in času. Znotraj pojma sodobna pravljica spadata fantastična pripoved ter 
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kratka sodobna pravljica (utemeljitev, Kobe, 1999b) (kratka predvsem v primerjavi s 

fantastično pripovedjo). 

Kratka sodobna pravljica je razvila več različic glede na glavni literarni lik. 

Kobe se osredinja na besedila z glavnim otroškim literarnim likom (Kobe, 1999a) ali z 

oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom (Kobe, 2000a).  

Različice glede na glavni literarni lik so: 

1. z otroškim glavnim literarnim junakom; 

2. z oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom; 

3. s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom; 

4. s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom; 

5. s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavni literarnim likom; 

6. z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila. 

Osrednje mesto zavzema kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom. 

6.1 Kratka sodobna pravljica z otroškim literarnim likom 

Osrednje mesto pravljice z otroškim likom kot protagonistom je razumljivo, saj je otrok kot 

poglavitni sprejemnik in ciljna skupina kratke sodobne pravljice. 

Motivno tematske in morfološko-strukturne značilnosti/stalnice kratke sodobne pravljice z 

otroškim literarnim likom so: 

1. Temeljna tema, snov, motiv: otroški doživljajski svet in igra. 

2. Sintetična dogajalna linija; dogajanje je pogosto skrčeno na droben izsek iz 

otrokovega vsakdanjika. 

3. Glavni literarni lik je sodoben mestni otrok v starostnem razponu od predšolskega do 

zgodnejšega šolarskega obdobja. Gre za razvojno obdobje, ko je igra pomembna 

otrokova aktivnost in ko otrok svet igre/fantazije/iracionalnega in realni svet doživlja 

kot dve enakovredni resničnosti. 

4. Liki odraslih ljudi imajo praviloma stransko vlogo. Lahko so navzoči, lahko pa tudi 

manjkajo. 

5. Potovanje otroškega junaka se v sodobnem pravljičnem vzorcu praviloma odvija na 

irealni/iracionalni/fantastični ravni dogajanja. V fantastični pripovedi je dogajanje 
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namreč strukturirano tako, da poteka na dveh ravneh, realni in irealni 

iracionalni/fantastični: značilna žanrska stalnica je prehod otroškega junaka iz realne 

ravni dogajanja, iz realnega sveta na irealno raven, v irealni/ fantastični svet in zatem 

junakova vrnitev v realnost, v resnični svet. Najpogostejša dogajalna shema je realen 

zgodbeni okvir in fantastično jedro (Kobe, 2002). 

Dvodimenzionalnost: Začetek in sklep dogajanja sta umeščena v resnični vsakdanjik 

glavnega otroškega literarnega lika, vendar je glavno dogajanje na iracionalni/irealni 

ravni za otroka raven, ki ima posebno težo. Omogoča mu razreševanje vsakršnih 

psihičnih stisk in problemov, ki jim otroški lik v realnosti ni kos, ali pa želja, ki v 

realnosti niso uresničljive. 

Soočenje realne in irealne ravni se zgodi na dva načina. Prvi način je, da se dogajanje 

odvija dvoplastno v enem samem svetu (irealno raven dogajanja kreira glavni otroški 

lik), drugi način pa je, da se dogajanje odvija v dveh ločenih svetovih (otroški glavni 

lik ni kreator irealnega sveta, pač pa vzrok za prehod dogajanja iz realnega v irealni 

svet). 

6. Razlika med bivanjskimi sposobnostmi glavnega otroškega literarnega lika in odraslih. 

Odrasli praviloma ostajajo na realni ravni dogajanja, medtem ko se otroški liki brez 

zadržkov selijo iz svojega realnega vsakdanjika v irealni svet in se spet vrnejo v 

realnost, kot pri igri. 

7. Vzrok oz. povod za vdor irealnega v vsakdanjik je realen in praviloma povezan z 

glavnim otroškim literarnim likom. Vzvod je lahko psihična stiska ali problem, 

osamljenost in potreba po igri, bolezen, v realnosti neuresničljiva želja otroka ... 

8. Pripovedovalec, pripovedna perspektiva: avtokrilni pripovedovalec. 

9. Dogajalni prostor in čas: na realni ravni sodobno mestno okolje, ki ga zaznamujejo 

dosežki sodobne civilizacije in tehnologije. 

10. Kratka sodobna pravljica praviloma ne moralizira. 

6.2 Kratka sodobna pravljica z oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot 

glavnim literarnim likom 

Na začetku obravnave kaže opozoriti na razloge za samostojno različico: oživljene 

igrače/oživljeni predmeti namreč pogosto nastopajo tudi v kratki sodobni pravljici z otroškim 

glavnim literarnim likom. Ali ne gre morda samo za neke vrste podskupino v območju kratke 

sodobne pravljice z otroškim glavnim likom? Drži, da oživljena igrača/oživljeni predmet 
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pogosto nastopa tudi v kratki sodobni pravljici z otroškim glavnim literarnim likom, vendar v 

tej različici igrača /predmet ni glavni literarni lik, poleg tega pa je naša raziskava razkrila, da 

igračo/predmet oživi bodisi glavni otroški literarni lik, bodisi je z glavnim otroškim literarnim 

likom povezan vzrok za oživitev igrače/predmeta. 

V kratki sodobni pravljici z oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot glavnim literarnim 

likom je situacija poponoma drugačna: drugačen status, drugačno funkcijo imata tako 

igrača/predmet kot otroški literarni lik (kadar je med nastopajočimi). Kako se kaže ta 

drugačnost? 

Oživljena igrača/predmet je glavni literarni lik, otroci imajo praviloma stranske vloge, in 

oživitev igrače/predmeta ni povezana z otroškim literarnim likom, ni odvisna do njega in ni z 

njim v nobeni vzročni zvezi. 

Strukturno/morfološke značilnosti/stalnice: 

1. Glavni literarni lik: igrače, igrače živali, vozila, predmeti, oblačila, pripomočki (Kobe, 

b). Oživljena igrača/predmet funkcionira antropomorfno in pri tem pogosto prevzame 

otroško držo in dikcijo ... Navsezadnje je dokaz, da se sveta ljudi zavedajo že v tem, 

da oživljeni predmeti in poosebljene igrače prevzamejo antropomorfno držo in z njo 

odslikavajo vedenje ljudi ... (Kobe, 2005). 

2. Stranski liki so največkrat človeška bitja, pa tudi živali, rastline. Z oživljenim 

predmetom/igračo bodisi komunicirajo, bodisi ne. 

3. Sintetična dogajalna linija: dogajanje je pogosto skrčeno na droben izsek iz 

»vsakdanjika« oživljene igrače/predmeta. 

4. Dvodimenzionalnost oz. dvoplastnost. Pri oživljeni igrači/predmetu kot glavnem 

literarnem liku odkrivamo samo prvo različico dvoplastnosti (ni dogajanja v dveh 

ločenih svetovih). To pomeni, da se soočenje realne in irealne ravni zgodi v enem 

samem (istem) svetu. V njem irealno dogajanje kreira glavni literarni lik.  

5. Bivanjske sposobnosti oživljene igrače/predmeta: v oživljeni obliki se sooči z realnim 

svetom ljudi na dva načina: vzpostavi komunikacijo ali pa te komunkacije ni. 

6. Dogajalni prostor in čas: mestno okolje v sodobnem času. 

7. Pripovedovalec, pripovedna perspektiva: prevladuje avktorilni pripovedni položaj. 

8. Sporočilo ni moralno obarvano. 

9. Predhodni literarni vzorec je Andersenova različica klasične umetne pravljice. 
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6.3 Kratka sodobna pravljica 

 s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom; 

 s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom; 

 s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim likom; 

 z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila. 

 

1. Glavni literarni lik: lahko je poosebljena žival, poosebljena rastlina, poosebljen 

naravni pojav/nebesno ali lik, ki je znan iz ljudskega izročila. Ko ti liki funkcionirajo 

antropomorfno, v pripovedih pogosto privzamejo otroško držo in dikcijo. 

2. Stranski liki so pogosto ljudje (tudi otroci), pa tudi poosebljene živali, rastline, 

predmeti. Komunikacija glavnega literarnega lika s človeškimi liki je ali pa do 

pogovornega stika s predstavniki človeškega sveta ne pride. 

3. Sintetična dogajalna linija je strukturna značilnost/stalnica vseh tokrat obravnavanih 

različic kratke sodobne pravljice. 

4. Dvodimenzionalnost oz. dvoplastnost dogajanja je temeljna strukturna 

značilnost/stalnica vseh tokrat obravnavanih različic kratke sodobne pravljice; 

uveljavlja tudi v vseh tokrat obravnavanih različicah kratke sodobne pravljice: 

dvoplastnost realne in irealne ravni dogajanja v enem samem (istem) svetu. 

Kaj pa druga varianta strukturiranosti teksta — razbirali smo jo v kratki sodobni 

pravljici z otroškim glavnim literarnim likom — po kateri se realna in 

irealna/iracionalna/fantastična raven soočita tako, da se dogajanje ne odvija 

dvoplastno v enem samem (istem) svetu, marveč dvodimenzionalno v dveh med seboj 

ločenih svetovih, ki obstajata samostojno drug ob drugem? 

Ta varianta, za katero se je izkazalo, da v kratki sodobni pravljici z oživljeno 

igračo/oživljenim predmetom povsem umanjka, je redka tudi v različicah kratke 

sodobne pravljice, ki jih obravnavamo tokrat; med izbranimi zgledi razbiramo to 

strukturno matrico v besedilu F. Milčinskega – Ježka Zvezdica Zaspanka: dogajanje se 

odvija v dveh med seboj ločenih svetovih, ki samostojno obstajata drug ob drugem kot 

realna in irealna raven. 

5. Funkcija glavnega literarnega lika, njegove bivanjske sposobnosti: komunikacija s 

svetom ljudje je lahko vzpostavljena ali pa te komunikacije ni. 

6. Dogajalni prostor in čas: na realni ravni gre največkrat za urbano okolje v sodobnem 

času.  
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7. Pripovedovalec, pripovedna perspektiva, pripovedni položaj: kot v različicah kratke 

sodobne pravljice z otroškim glavnim literarnim likom in z oživljeno 

igračo/oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom tudi v vseh tokrat 

obravnavanih različicah prevladuje avktorialni pripovedni položaj z vsevednim 

pripovedovalcem; poosebljenega naravnega pojava/nebesnega telesa pa je realni svet 

ljudi največkrat videti nenavaden, neobičajen in tuj. Opozorili smo že, da je ta 

realnemu svetu odtujen zorni kot posledica specifične življenjske/bivanjske izkušnje 

glavnega literarnega lika. 

8. Sporočilo: največkrat zgledi vseh obravnavanih različic kratke sodobne pravljice ne 

moralizirajo, včasih pa je sporočilo basensko naravnano. 

10. Predhodni literarni vzorec: tradicija vseh obravnavanih različic kratke sodobne 

pravljice sega s tipološkega in z literarnozgodovinskega vidika v 19. stol. k 

Andersenovemu modelu klasične umetne pravljice; natančneje k tisti različici 

Andersenove klasične umetne pravljice, s katero se je danski pravljičar močno oz. 

povsem odmaknil od modela ljudske pravljice in njegovih strukturnomorfoloških 

značilnosti. 

7 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA, SHEME 

Na osnovi študija teorij (M. Kobe: Sodobna pravljica, M. Nikolajeva: From mythic to linear 

Time in Children's literature) in treh izbranih problemskih tematik so bile za potrebe 

diplomskega dela narejene sheme za vsa tri problemska področja, in sicer za področje 

problemske literature, ki obravnava ekokritiko (shema 1), za področje, ki obravnava 

istospolnost (shema 2) ter za področje, ki obravnava posvojitev (shema 3). Na podlagi shem 

se dela analizira. Iz analize se bo naredila primerjava, kjer bodo v ospredju tri raziskovalna 

vprašanja. 

PROBLEMSKA TEMATIKA: EKOKRITIKA 

Preglednica 7.1: Problemska tematika: ekokritika 

Literarno delo:   

Avtor:   

Čas nastanka:   

Tema (o čem delo govori):   
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Kraj dogajanja:   

Čas dogajanja:   

Glavne literarne osebe:   

Stranske literarne osebe:   

Naslovnik:   

Prisotnost antropocentrizma:   

Kako se kaže stališče avtorja? Ali je na strani glavnih literarnih 

likov? 

  

Zaključek/sporočilo literarnega dela?   
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PROBLEMSKA TEMATIKA: ISTOSPOLNOST  

Preglednica 7.2: Problemska tematika: istospolnost 

Literarno delo:   

Avtor:   

Čas nastanka:   

Tema (o čem delo govori):   

Kraj dogajanja:   

Čas dogajanja:   

Glavne literarne osebe:   

Stranske literarne osebe:   

Naslovnik:   

Odnos do istospolnosti:   

Kako se kaže stališče avtorja? Ali je na strani glavnih literarnih 

likov?   

Kakšen je zaključek literarnega dela?   

 

SHEMA PROBLEMSKA TEMATIKA: POSVOJITEV  

Preglednica 7.3: problemska tematika: posvojitev 

Literarno delo:   

Avtor:   

Čas nastanka:   

Tema (o čem delo govori)   

Kraj dogajanja:   

Čas dogajanja:   

Glavne literarne osebe:   

Stranske literarne osebe:   

Naslovnik:   

Kakšna je podoba otroka:   

Kako se kaže stališče avtorja? Ali je na strani glavnih literarnih 

likov? 

  

Kakšen je zaključek literarnega dela?   
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Slika 9.1: Človek ne jezi se 

II EMPIRIČNI DEL 

8 UVOD V EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu je narejena kvalitativna raziskava, kjer je uporabljen ideografski pristop. 

Obravnavana so tri področja problemske tematike. Pri vsakem področju problemske tematike 

je obravnavano delo dveh različnih avtorjev. Pri ekologiji je obravnavano delo Svetlane 

Makarovič: Človek ne jezi se in delo Andreja Makuca: Oči. Pri tematiki istospolnosti je 

obravnavano delo Franceta Novšaka: Dečki in Janje Vidmar: Fantje iz gline. Pri posvojitvi se 

je obravnavalo delo Ivana Tavčarja: Tržačan in Jelke Pogačnik: Srček za Nino. Sprva je 

opisano življenje in delo posameznih avtorjev, narejena je analizo literarnih del, nato pa se je 

literarni deli, ki si delita problemsko tematiko, primerjalo med seboj. Uporabljen je bil 

hermenevtičen postopek. Analiza in primerjava sta bili osredinjeni na naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

1. Ali je avtor v obravnavanih delih na strani glavnih literarnih likov? 

2. Kakšen je zaključek in sporočilo obravnavanih del? 

3. Kdo je naslovnik, mladi in/ali odrasli, dvojni naslovnik? 

9 EKOKRITIKA 

9.1 Svetlana Makarovič: Človek ne jezi se  

Slika 9.2: Svetlana Makarovič 

 

Vir: Modic, 2009                                               Vir: »Svetlanine pravljice«, b. d. 

Svetlana Makarovič (Maribor, 1. 1. 1939) je pesnica, mladinska pisateljica, šansonjerka. Leta 

1968 je diplomirala na AGRFT v Ljubljani. Bila je igralka v MGL, od leta 1970 pa je 

svobodna umetnica. Veliko se posveča ustvarjanju za otroke, piše gledališke, predvsem pa 
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lutkovne igre (Sovica Oka, Zajček gre na luno, 1973; Take živalske, 1973; Kosovirja na leteči 

žlici, 1974; Škrat Kuzma dobi nagrado, 1974; Pekarna Mišmaš, 1974; Kam pa kam, 

Kosovirja, 1975; Pravljice iz mačje preje, 1980; Vila Malina, 1987; Coprnica Zofka, 1989; 

Kokoška Emilija, 1993; Veveriček posebne sorte, 1994; Živalska olimpijada, 2004) in pesmi. 

Besedila tudi sama ilustrira ali poje. Je angažirana avtorica, ki v jedkih besedah in dejanjih 

večkrat lucidno izraža svoje nestrinjanje z danimi družbenimi in političnimi razmerami. 

Prejela je nagrado Prešernovega sklada (leta 1976), Levstikovo nagrado (leta 1973, 1975), 

Jenkovo nagrado (leta 1994), Prešernovo nagrado (leta 2000 – jo je zavrnila), častno listo 

IBBY (leta 1994) (Brenk, & Stanovnik, 2008, str. 656). 

Izdala je še: Svetlanine pravljice, 2008; Rdeče jabolko, 2009; Mi, kosovirji, 2009; Maček Titi, 

2011; Pod medvedovim dežnikom, 2013; Kuzma, trinajsti škrat, 2014; Mesečinska struna, 

2015 (»Cobiss«, b. d.).  

Kratek povzetek vsebine Človek ne jezi se5: 

Začetek kratke sodobne pravljice, ki je bila izdana leta 2008, se dogaja spomladi, ko glavni 

literarni lik, ki je poosebljena žival, išče partnerja za potomstvo. Glavni literarni lik je črna 

mačka, ki predstavlja lik matere. Iskanje partnerja in s tem povezano mijavkanje se dogajata 

pod oknom drugega glavnega literarnega lika, ki ga predstavlja gospa z imenom Jazbečevka. 

Gospa Jazbečevka kaže vse znake antropocentrizma, saj želi živalim škodovati in išče različne 

načine, da bi utišala mačke pod svojim oknom, kasneje pa se v zgodbi maščuje tako, da 

mladiča odnese ob odsotnosti mame in ga vrže v vodo. 

Zgodba se dogaja na treh različnih krajih. Sprva se zgodba dogaja zunaj pred hišo, ko se 

mačka odločita, da bosta spočela naraščaj. Kasneje, ko glavni literarni lik skoti, se zgodba 

preseli v hišo na podstrešje, kjer tudi pride do spopada med Jazbečevko ter glavnim literarnim 

likom, ki želi zaščititi svojega mladiča. Kasneje se dogajanje preseli ob reko, ko Jazbečevka 

odnese mladiča in ga vrže v vodo. 

Čas dogajanja je prikazan z menjavo letnih časov, od spočetja mladičev do skotitve ter 

kasneje do odraščanja mladiča v odraslega mačka. Gre za čas karnevala, saj se po grenki 

izkušnji vrne nazaj v mitičnost, ko se ponovno vrne pomlad. 

                                                 
5 Izmed 60 pravljic Svetlane Makarovič, ki so izdane v zbirki Svetlanine pravljice, je bila izbrana Človek ne jezi 

se. Pravljica je bila izbrana na podlagi antropocentrizma, ki je prisoten kot del možnega pogleda na svet, ki ga v 

pravljici družba ne odobrava in je zato kontrast drugemu delu, ki ga obravnavam v povezavi s problemsko 

tematiko ekokritike avtorja Makuca, Oči. 
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V delu je kot stranska oseba pomemben sosed, ki vidi in obsodi dejanje Jazbečevke. Družba, 

v kateri živi gospa Jazbečevka, je stranski kolektivni protagonist, ki ne spregleda njenega 

dejanja in jo za dejanje glasno obsodi ter izloči iz družbe. 

Glavnemu literarnemu liku grenka izkušnja omaje zaupanje v ljudi. Jazbečevka se zaradi 

nesprejemanja odseli drugam in v njeno hišo se vseli družina, ki ima pozitiven odnos do živali 

in ponovno se vzpostavi zaupanje mačke do ljudi. 

9.1.1 Analiza 

Preglednica 9.1: Analiza 

Literarno delo:  Svetlanine pravljice: Človek ne jezi se (134–141) 

Avtor:  Svetlana Makarovič 

Čas nastanka:  2008 

Tema (o čem delo 

govori): 

 O različnih odnosih do živali 

Kraj dogajanja:  Streha: »V jasni pomladni noči je sedela črna mačka na 

strehi.« (str. 134). 

 Pod jasminom: »... sta čepela pod jasminom in se potiho 

pogovarjala.« (str. 135). 

 Na podstrešju: »Zdaj ga je mama mačka prijela z zobmi za 

kožušček na vratu in ga odnesla na podstrešje.« (str. 138). 

 Reka: »Muc je vreščal, kolikor je mogel, in se otepal s 

šapicami, voda pa ga je odnašala in začel se je že utapljati.« 

(str. 140). 

Čas dogajanja:  Pomladna noč: »V jasni pomladni noči.« (str. 134). 

 Poletje: »Jasminov grm se je razcvetel, se razdišal in se 

osul. Ko so na vrtu zacvetele jagode, je mačka začela 

postajati vse bolj utrujena in lena. Poležavala je na soncu in 

predla. Vedela je, da se bo mucek rodil čez kakšen teden ...« 

(str. 137). 

Glavne literarne osebe:  Poosebljena žival, črna mačka: osebnostno je močna, saj 

nasprotuje mačkovi volji in uveljavlja svojo: »Tri bo dovolj. 

Pa ne tigrastih, take sva naredila že jeseni naj bodo taki kot 
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jaz, črni!« (str. 135). Zraven tudi malo izsiljuje, da doseže 

svoje, kar ji na koncu tudi uspe »Pa nič, je strogo rekla črna 

mačka, mladičke mi lahko naredi tudi kak drug maček, če ti 

ni prav. Adijo!« (str. 136). Z reakcijo na pomoto mačka 

glede pikice na smrčku namesto na repku in s tem pokaže, 

da tudi kdaj popusti »Na smrčku? O, to je še lepše. Kako bo 

lep!«. (str. 137). 

o Predstavlja tudi lik skrbne matere, saj se postavi 

mladičku v bran, ko ga hoče Jazbečka poškodovati: 

»Črna mačka je bila v enem skoku na Jazbečkinem 

vratu in ji zapičila ostre kremplje v meso. Jazbečka 

je spustila metlo in zavpila od strahu. Mama mačka 

je čisto podivjala, praskala je, grizla in pihala, da je 

bila videti dvakrat večja kot sicer.« (str. 139). Brez 

pomisleka se žrtvuje, da bi rešila mladička, ki ga je 

Jazbečka kasneje vrgla v reko, da bi se utopil: 

»Mačke nimajo rade vode ampak mama mačka na to 

niti pomislila ni, planila je v reko in kolikor je mogla 

hitro plavala proti mucku. Že ga je dosegla, ga 

zgrabila za kožo na vratu in ga z zadnjimi močmi 

privlekla na breg.« (str. 140). 

 Jazbečka, negativni glavni literarni lik, ki kaže znake 

antrpocentrističnega razmišljanja: »Mrcine mačje boste že 

enkrat tiho! je zarentančila Jazbečka in zlila skozi okno vrč 

vode.«  (str. 134). Njen odnos do živali, v delu do mačk, je 

negativen, saj ji ni sporno udariti živali: »'Mačke! Zagotovo 

so vsega krive mačke!' je zatulila gospodinja Jazbečka, 

zgrabila je metlo in odvihrala na podstrešje. ... Jazbečka je 

zavpila: 'Aha, te že imam!' In je zamahnila z metlo.« (str. 

139). Je tudi maščevalna: »Gospodinja Jazbečka se ni 

mogla načuditi, odkod taka tišina. Spet se je razjezila, češ 

da mačke počno to nalašč, samo da bi jo jezile. Trdno je 

sklenila, da se bo odslej maščevala vsaki mački, ob vsaki 
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priložnosti.« (str. 135) in le čaka na pravo priložnost, da se 

maščuje mačkama, ker so se ji zaradi njiju sosedje 

posmehovali. »Gospa Jazbečka pa je kuhala jezo in 

razmišljala, kako bi se maščevala.« (str. 140). Svojih dejanj 

ne obžaluje: »Nagnila se je čez ograjo mostu in čof! vrgla 

ubogega mucka v vodo. Potem se je škodoželjno zahehetala 

in se vrnila domov.« (str. 140). 

Stranske literarne 

osebe: 

 Sosed: ob reki lovi ribe in vidi, ko Jazbečka vrže mačko v 

vodo.  Vsem je povedal. 

 Sosedje: kolektivni protagonist, ki obsodi njeno dejanje: 

»Kmalu so za dogodek izvedeli vsi sosedje. Zdaj ni 

hudobne Jazbečke nihče več pozdravil. Kdor je šel mimo 

njene hiše je zavpil: 'Nemarna babnica, surovina, ubijalka!' 

'Njo bi bilo treba vreči v reko!' 'Sram naj jo bo! Sramota za 

našo vas!'« (str. 141). 

 Nova družina s tremi deklicami: preselijo se v hišo, kjer je 

prej živela Jazbečka in se spoprijateljijo z mačkama. 

Naslovnik:  Predvsem otrok in odrasli bralec – dvojni naslovnik. 

 V delu se uporablja otroške, čustveno zaznamovane besede, 

pomanjševalnice: »Nagnila se je čez ograjo mostu in čof! 

vrgla ubogega mucka v vodo.« (str. 140). 

 »... in se otepal s šapicami ...« (str. 140), »Zdaj ga je mama 

mačka prijela z zobmi za kožušček na vratu in ga odnesla 

na podstrešje.« (str. 138). Tudi odrasli lahko razbere kritiko 

med vrsticami: »V spanju je zacmevkal in naredil na 

zastavo majceno lužico.« (str. 138). 

Prisotnost 

antropocentrizma: 

 V odnosu gospe Jazbečke se kaže antropocentrizem, ki ga 

še podkrepi s svojimi dejanji: »Gospodinja ga je zgrabila in 

ga surovo stisnila, da muc še mijavkati ni mogel ... Nagnila 

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

Potem se je škodoželjno zahehetala in se vrnila domov.« 

(str. 140). »Jazbečka je zavpila: 'Aha, te že imam!' In je 

zamahnila z metlo.« (str. 139). 
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 Gospo strogo obsodijo za njeno dejanje: »Kmalu so za 

dogodek izvedeli vsi sosedje. Zdaj ni hudobne Jazbečke 

nihče več pozdravil. Kdor je šel mimo njene hiše, je zavpil: 

'Nemarna babnica, surovina, ubijalka!' 'Njo bi bilo treba 

vreči v reko!' 'Sram naj jo bo! Sramota za našo vas!'« (str. 

140, 141). 

Kako se kaže stališče 

avtorja? Ali je na strani 

glavnih literarnih 

likov? 

 Avtorica opiše obe perspektivi, ki kažeta odnos do živali ter  

podkrepi tisto, ki v ospredje postavlja žival. S pozitivno 

zaznamovanimi besedami, pomanjševalnicami razkriva 

odnos  avtokrialnega pripovedovalca do živali: »Nagnila se 

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

Potem se je škodoželjno zahehetala in se vrnila domov.« 

(str. 140). 

 »... in se otepal s šapicami...« (str. 140), »Zdaj ga je mama 

mačka prijela z zobmi za kožušček na vratu in ga odnesla 

na podstrešje.« (str. 138). 

Zaključek/sporočilo 

literarnega dela? 

 Sporočilo literarnega dela je, da nasilje nad živalmi ni 

dopustno. Na koncu se ponovi enaka situacija in družina oz. 

deklice popolnoma drugače odreagirajo: »Mačke se ženijo, 

s spanjem ne bo nič. Pa se igrajmo 'človek ne jezi se'.« (str. 

141). Njihova reakcija na dogodek nam pokaže, da naša 

reakcija na situacijo lahko popolnoma spremeni situacijo 

samo. 
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9.2 Andrej Makuc: Oči 

Slika 9.3: Andrej Makuc     Slika 9.4: Oči 

            

Vir: »Andrej Makuc«, b. d.       Vir: »Izvirna proza«, b. d. 

Delo Oči, ki je bilo prvič izdano leta 2001 in nato še leta 2011, je sestavljeno iz šestih kratkih 

realističnih pripovedi.  

Avtorjeva dela:  

Spominjam se …, a že? (kratka proza, 1995); 

Norci (roman, 2000); 

Oči (kratka proza, 2001 in 2011); 

Antigonec ali kljunčki okljunčki (kratka proza 2010) (»Cobiss«, b. d.). 

 

Kratek povzetek vsebine šestih realističnih pripovedi: 

1. Pasje: Glavni literarni lik je deček Drejc, ki kot prvoosebni pripovedovalec opisuje svoje 

videnje in občutenje vsebine, ki se v zgodbi dogaja. Drugi literarni lik, ki je prav tako v 

ospredju, je psica Negra. Ta ni poosebljena žival in nima človeških lastnosti, pač pa 

živalske, nagonske lastnosti, ko želi na vsak način priti do svojih mladičev in izkazuje 

svojo stisko z nebesedno komunikacijo. Stranski literarni liki so Drejčeva sestra Petra in 

njegovi starši. Starši imajo antropocentristične lastnosti, saj verjamejo v to, da morajo 

ubiti mladiče, ki jih bo njihova žival skotila. Petra je mlajša sestra, ki jo želi tudi Drejc 

obvarovati pred resnico glede smrti mladičev. Kraj dogajanja je dom in njegova okolica. 

Pripoved se dogaja 2 dni. Glede na literarni čas po Nikolajevi Drejc prestopi iz mitičnega 

časa proti linearnosti, lastnemu odraščanju naproti. Sam se še zateka v karneval in se 

obrača nazaj v fantazijo. Travmatičen dogodek, ki ga doživi preko uvida umora mladičev 
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ter zavedanja pomanjkljivosti staršev, ga ponovno privede do tega, da se v zanikanju raje 

obrača nazaj, kjer je otroštvo, in noče takoj proti domu. 

 

2. Konjske: 

Prvoosebni pripovedovalec gleda in opisuje svoje doživljanje ob umoru konja z imenom 

Puban. Opisuje svoje doživljanje situacije in podana je njegova interpretacija občutja 

konjarja, ki si je bil s konjem blizu. Konj Puban je v tej realistični pripovedi osrednji 

literarni lik. Pripoved se odvija en dan. Kraj dogajanja je zunanji prostor med hlevom in 

ledenico. Pubana peljejo iz hleva na zakol čez dvorišče. V delu je antropocentrizem 

izražen s strani vseh udeležencev. Prisoten je tudi mehki antropocentrizem v povezavi s 

stranskim literarnim likom Gustlom, ki je delal s Pubanom 10 let. Po umoru Pubana za 

potrebe mesa v rahlo neprijetnem občutku vsi odidejo, vendar se v kratkem že smejijo in 

pogovarjajo, le o Pubanu ne.  

3. Mišje: 

Kolektivni protagonist je v delu družba fantov. V ospredju sta prvoosebna pripovedovalca 

Drejc in Ivo. Odločijo se, da bodo skupaj sodelovali pri lovu na miš. Pripoved se odvija v 

času poletnih počitnic. Čas dogajanja je od junija do avgusta. Kraj dogajanja je na 

dvorišču ali v okolici, v naravi (pod drevesom, na hribu, ob ribniku). Ko se miš ujame, se 

nanjo rahlo navežejo, kar jih preseneti. Popustijo želji Iva, da miš utopi, in odidejo z njim. 

Ko je miš že skoraj mrtva, jih mine naklonjenost do nje. Naklonjenost zamenja odpor do 

njene pojave in prvoosebni pripovedovalec jo začenja opisovati z negativno 

zaznamovanimi besedami.  

4. Žabje: 

Osrednja lika v realistični pripovedi sta Drejc in Frenk, ki se ne strinjata glede tega, da se 

živali vračajo na eno in isto mesto vsako leto. V šoli so se pogovarjali o lastovicah, ki se 

selijo v toplejše kraje in se nato vrnejo nazaj. Drejc pravi, da bi bilo potem vsako leto več 

lastovic in ne enako, zato se odločita, da bodo naredili preizkus in iztaknili žabam oči. Ali 

bodo tudi slepe vedele, kam se morajo skriti, kje je njihov trop in vodja. Drejc pravi da ne, 

Frenk pa meni, da se bodo vrnile. Ko to res naredijo, jih zaloti gospod Vitrič, ki se ga vsi 

bojijo. Fantje mu uspejo pobegniti. Ko gospod zagleda, kaj so naredili z žabami, je 

zgrožen in žabe odnese nazaj k ribniku. Frenk si prisvoji zmago, ker so žabe končale v 

ribniku (čeprav jih je odnesel gospod Vitrič). Drejc ne odneha. Želi narediti še preizkus na 
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lastovicah, zaradi katerih je sploh prišlo do stave. Želi oslepiti mamo in hči in ju označiti z 

obročkom, da vidi, ali se bosta res naslednje leto vrnili. Ko se želi prikrasti do gnezda, 

skoraj pade na tla iz velike višine: »Potem sem vse vedel. Kot bi mi bilo prišepnjeno od 

zgoraj. Padel bom.« (107). Zagleda sosedo in jo pokliče na pomoč, da umakne brano 

izpod njega, da ne bo padel direktno na njo. Gospa brano premakne, Drejc pade ... 

5. Moje: 

Protagonist je Mirko in opisuje svoje notranje doživljanje sveta. Zaljubljen je v dekle, ki ji 

reče hrček. Igra na nogometni tekmi z eno leto starejšimi fanti iz 8. razreda. Pride do 

pretepa, saj se ne morejo dogovoriti, ali je Mirko naredil prekršek ali ne. Starejši fant mu 

razbije nos in Mirko pade na tla. Nato fant ga še brcne in odide. Mirku na pomoč prihiti 

Rus, ki gre iskat nekaj, da ustavi krvavitev. Mirko želi vstati, a ne more. V skrbeh pogleda 

proti robu igrišča, če je tam hrček in ga gleda. Na obrobju ni nikogar več. 

6. Jočeve: 

Besedilo se začne kot boj med tremi fanti – protagonist (Mirko?) skupaj s prijateljem 

Rusom s v boju proti Jocu. Grozita in zbadata ga s fižolovko (dolgo leseno palico, ki se 

uporablja pri sajenju fižola). Po besedah protagonista gre za nadvlado moči, kdaj potisneš 

nekoga tako daleč, da ni več igra in se resnično počuti ogroženega. Ko ju Joc želi napasti 

nazaj, mu v nekem trenutku protagonist potisne fižolovko v oko in ga močno poškoduje. 

Fanta se takoj začneta braniti in krivdo pripisujeta Jocu. Sprva mu želita pomagati, ko pa 

reče, da bo povedal svoji mami, ga pustita tam in zbežita.  

9.2.1 Analiza6 

Preglednica 9.2: Analiza 

Literarno delo:  Oči , pripoved PASJE   

Avtor:  Andrej Makuc   

Čas nastanka:  2011   

Tema (o čem delo govori):  Literarno delo govori o antropocentrističnem 

odnosu ljudi do živalskih mladičev. 

  

                                                 
6 Za analizo je bila uporabljena le ena izmed šestih kratkih realističnih pripovedi. Pripoved Pasje je bila 

uporabljena, ker se v povezavi z delom Človek ne jezi se povezuje z živalskim protagonistom, ki dobi naraščaj, 

ki s strani ljudi ni dobrodošel. 
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Kraj dogajanja:  Hiša in dvorišče pred hišo: »Alo, v hišo, da 

se ne prehladita.« (str. 13), »Midva s sestro 

tešča pred hišo, oče ...«  

 Gozd in potok v gozdu: »v gozdu so 

snežinke redke ... 'Po krvavih sledeh ob 

potoku vem, da Negra jaga.'« (str. 18). 

  

Čas dogajanja:  Zima: »Morala sva ven, na sneg.« (str. 11). 

 Zgodba se začne ponoči: »Menda ja ne boš 

priklepal zdaj. Ponoči.« (str. 7). 

 1. dan: »V ure brez senc se je odkrhaval dan 

...« (str. 13), »Pod večer se je svet nehal 

belo debeliti.« (str. 29), »Spanec mi je sedel 

na veke.« (str. 31). 

 2. dan: »To jutro se je v njenih osteklenelih 

frnikolah plavilo jasno nebo.« (str. 33). 

  

Glavne literarne osebe:  Pripovedovalec Drejc: 

Prvoosebni pripovedovalec, otrok ali mladostnik, ki 

je ves čas v mislih razpet med tem, kaj naj bi bilo 

prav po kriterijih ostalih, starejših in kaj čuti sam, 

da je prav: »Oja, imel bi jih že. Vse ... Ampak 

naročili so mi, naj bom vendar že velik in naj si dam 

reči, kako pač oboje ne gre – ali ostane Negra in 

gredo mladiči ali pa morajo od hiše Negra in 

mladiči, ostane pa samo prvi, ki se je skotil. 

Najmočnejši.« (str. 8), »Skušam se naučiti, kar mi 

govore že od predlani – da sem zdaj velik, tak pa ne 

smeš vedno verjeti tistemu, kar vidiš. Ampak jaz že 

dolgo vem, da kadar stojim na brvi nad našim 

grabnom in negiben zijam v bistrino, se naenkrat 

peljem ... In že nekaj zim verjamem, da če dolgo 

gledaš v naletavajoče snežinke, naenkrat so stvari, 

za katere ti dopovedujejo, da jih ni. Tega še nisem 

povedal nikomur.« (str. 14, 15). Drejc tiho verjame 
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v svojo resnico in se skrivoma zateka v domišljijski 

svet, saj mu je odraslo življenje v breme. Bodisi ker 

mu je tako predstavljeno, ali pa ga sam na podlagi 

izkušenj tako dojema. 

»... začneš leteti. In vem tudi, da je treba, ko 

iznenada neha padati, nazaj v steptan vsakdan.« (str. 

15). 

Odnos do mlajše sestre Petre je pokroviteljski. 

Drejc nase prevzema odraslo vlogo, ki so mu jo 

določili odrasli: »S Petro se o tem seveda ne 

pogovarjamo. Njej še ni treba biti velika.« (str. 8), 

»Nisem verjel, kar sem povedal nazadnje. Ampak 

bil sem velik in moral sem kaj reči. Zaradi sestre.« 

(str. 24). Drejc se uči prikrivanja resnice, ker želi na 

ta način sestro obvarovati in sledi zgledu, ki mu ga 

dajeta starša: »'Ti ne razumeš', sem zavil v besede 

skrivnosti tisto, kar sem zdaj vedel, da se je zgodilo 

ponoči. Potem sem se srečal z maminimi očmi. S 

pogledom mi je prikimavala za tisto, kar sem bil 

rekel. In v hipu mi je postalo vse jasno. Kako in kaj 

reči, kadar ni več kam in se je treba skriti. Glej no, 

zdaj sem tudi sam vedel, da sem že velik.« (str. 24), 

»Tisto, kar je storil, pa ni smel nihče na glas 

vedeti.« (str. 25). Drejc s svojim pripovedovanjem 

razkriva, kakšen naj bi bil kot velik in kako dojema 

odrasle: »Zdaj sem bil spet velik in najbrž tudi zato 

nisem več tako zoprno slišal zavijanja.« (str. 31). 

Čustva so negativna. saj jih povezuje z nezrelostjo. 

Sam svoja čustva potlači: 

»Jaz pa ne več. Tudi ti ne boš, ko boš velika. 

Jokala.« (str. 29), »Slišim Petro, kako pod mano 

smrka v rokav. Nočem pogledati navzdol, ker se 

bojim, da bi mi slanica zlezla v kotičke ust. Ko se ti 
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to zgodi, kar ne moreš več ustaviti ... Molčim, ker 

se bojim, da bom zahropel v gluhoto. In bi me bilo 

sram. Zdaj ko sem velik. « (str. 32).  

Drejčev odnos do očeta se spremeni tekom 

literarnega dela. Prvič se zaveda njegove šibkosti, 

ko se opoteče v snegu: »... se je pognala z gobcem v 

cajno, da je očeta kar pridvignilo in se je smešno 

opotekel nazaj v celec. Ne vem zakaj se mi je 

najprej utrnilo, kako star je že. Tak, negotov v 

nogah.« (str. 12). 

Kasneje ga pri moralno spornem dejanju občuduje 

in preusmerja svojo pozornost stran od dejanskega 

problema: »Seveda je jokala, saj sem videl. Grozno 

jo je moralo boleti. Z vsemi štirimi se je upirala, 

tace je zabijala v sneg, pa ni nič pomagalo. Kako 

močan je naš ata, mi je poblisnilo v glavi.« (str. 21). 

Ko se mu je razjasnilo, da je oče kriv za smrt 

mladičev, je izgubil zaupanje vanj in prvič tudi 

ljubezen: »... mu nisem več verjel, da jih je pobral 

mraz. Gledal sem sploščene glave. Na njih se je še 

vedno dalo prebrati sledi narezanih trdih gumijastih 

podplatov.« (str. 23): »Negra pa je še kar lajala v 

očeta. Besnela je. Strgala bo verigo in ga oklala. 

Prvič se je zgodilo, da se nisem bal zanj.« (str. 23), 

»Mislim, da ga takrat prvič nisem imel rad, So mi 

zabičali, da sem odrasel in takrat to smeš – očeta ne 

imeti rad.« (str. 24). 

 Negra: Psica, ki skoti mladičke, ki jih 

umorijo. Na vsak način želi priti do njih in 

to jo vodi v lastno smrt. 

 Petra: Sestra Drejca, stara 7 let. V literarnem 

delu je predstavljena izrazito iskreno, a 

hkrati je tudi nedojemljiva za stvari, ki so 
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očitne. Mogoče zato, ker prej s tem ni imela 

izkušenj ali pa zato, ker jo odrasli, »veliki« 

kot otroka želijo obvarovati pred vsem 

negativnim: »S Petro se o tem seveda ne 

pogovarjamo. Njej še ni treba biti velika.« 

(str. 8). Ima močno vez s psico Negro: 

»Petra stiska svoj obraz k Neginemu, s prsti 

ji leze globoko v toplo dlako na vratu, psica 

pa si komada upa dihati, da ne bi bilo 

coprnije prehitro konec. Zdaj vesta, da sneži 

samo za njiju.« (str. 13). 

»'Pobožala jo bom,' je rekla Petra. 'Saj je ne 

maraš več.' 'Samo pobožala! Počakaj!' je 

naročila. Pa se je črno-rjavo telo pognalo 

skozi zrak in kakšen meter pred sestrinim 

obrazom so Negrini zobje usekali skupaj, 

pregriznili zrak, v prazno. Tega ni storila še 

nikoli ... 'Ugriznila jo bo. V obraz. Hitro! 

Potegni jo k sebi za boga milega!' Psica se je 

pobrala, sekala z zobmi v prazno, sestra pa k 

njej. 'Boli te. Čakaj, da ti ... ' Petra je že 

stopila v Negrin steptani svet.« (str. 27), 

»'saj te imam rada,' se je oglasila sestra. Na 

pomlad boš dobila nove otroke! ... sem 

zagledal Negro s prednjima tacama na 

sestrinih ramah, z glavo postrani, gobec pa 

je imela naslonjen na levo šapo ... Petra jo je 

božala po kožuhu.« (str. 28). Petro smrt 

mladičkov prizadene in krivdo prevali na 

Negro. Skozi njena dejanja jeze se razkriva 

odnos družine do Negre (živali), saj jo tudi 

sama v jezi udari, kar se ji ne zdi sporno in 

dejanja ne obžaluje: »Zdaj je tudi Petra z 
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gnusom izpustila mrzlo kepo iz rok, se 

zapodila v Negro in jo začela tepsti po 

smrčku, glavi, očeh ...« (str. 22). Tudi nihče 

iz družine ne obsodi njenega dejanja, ko je 

udarila psico. Drejc želi upravičiti Negro, 

ampak ne obsodi dejanja sestre: »Saj Negri 

tudi ni vseeno. A slišiš, kako žalostno se 

oglaša?« (str. 25).  

Petra je tudi edina, ki se upre očetu in izrazi 

svoje nestrinjanje z njegovimi dejanji: 

»'Pusti jo! Mladički bodo jokali' zdaj 

moleduje očeta sestra ... 'Mladičke bo zeblo 

brez mame!' se ne pusti Petra.« (str. 21). 

Petra prva zagleda Negro, obešeno na vejah 

in jo pokaže Drejcu. Tudi ona odgovornost 

prelaga na druge kot mama. V tem primeru 

na Negro in Drejca. »'Kam si zlezla trapa?' 

'Boli jo. pomagaj ji!'« (str. 31, 32). »'Zlezi k 

njej in ji pomagaj! Hitro! Zebe jo,' me je 

priganjala sestra ... 'Pomagaj ji že!' je 

zasitnarilo od spodaj.« (str. 33). Petra je v 

zanikanju in si noče priznati, da je Negra 

umrla. »'Kaj bi jokala!? Ne bom. V naročju 

mi bo sedela in lovili bova snežinke.'« (str. 

35). 

Stranske literarne osebe:  Oče: nase prevzame »dolžnost«, ki jo čuti 

tudi po zaslugi žene: 

»'Moram. Ko se zagrabijo seska, mleka ni 

več mogoče ustaviti. In večji kot so, težje je 

storiti. Ono.'« (str. 8). Podrejen je materini 

volji: »'Ponjo stopim!' se je vdal ata.« (str. 

17). Oče je besen, ko ugotovi, da je Negra 

iz gozda prinesla svoje mrtve mladičke: 
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»Ata jo je prijel za ovratnik in jo še enkrat 

sunkovito potegnil k sebi. Ne vem, če sem 

ga že kdaj videl takšnega. Divjega.« (str. 

21). Še vedno želi prikriti svojo krivdo in 

otroka podi v hišo. »'Hitro v hišo!' priganja 

ata.« (str. 21), »'Mraz jih je pobral,' je oče 

že vse vedel. 'Saj sem pravil, da jih ne bi 

smelo biti pozimi!'« (str. 22). Negra jasno 

pokaže svoj odnos do očeta in zavedanje, da 

je on tisti, ki ji je odvzel/umoril mladiče, 

hkrati pa se preko besede Drejca pokaže, da 

je bila Negra drugače v strahu pred očetom: 

»... in prvič sem videl, da se očeta ni bala. 

Oklala bi ga, če bi ji stopil dovolj blizu.« 

(str. 12), »Negra pa je še kar lajala v očeta. 

Besnela je.« (str. 23). Oče ponovno odnese 

mrtve mladiče v gozd, kjer jih zaveže na 

visoko na vejo, da Negra ne bi mogla priti 

do njih. »Bile so zadnje tace, v šop 

povezane in obešene na smrekovi veji. Oče 

jih je spravil tja, da Negra ne bi mogla še 

enkrat do njih. Do svojih.« (str. 34). 

 Mama: Kot stranska vloga ima velik vpliv 

na očeta. Skriva se v ozadju in aktivno ne 

nastopi, odgovornosti prelaga na druge. 

»'Petro stran!' je zavpila mama skozi zaprto 

okno.« (str. 27), »'Ugriznila jo bo. V obraz. 

Hitro! Potegni jo k sebi za boga milega!'« 

(str. 27), »Mi, veliki, od groze otrpli, smo 

molče zijali za njo – mama skozi odprto 

kuhinjsko okno s palcem za sveti križ na 

čelu ...« (str. 28), »'Menda ja ne boš 

priklepal zdaj. Ponoči. V zaplatah naletava,' 
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ga je zaman skušala zadržati, čeprav je 

natančno vedela, kaj hoče, da ata stori, ko je 

povedala za našo Negro.« (str. 7, 8), »'No! 

kaj boš pa zdaj?' je zasitnarila mama, kot da 

bi bil on vseg kriv. « (str. 17). 

Naslovnik:  Knjiga ostaja naslovniško odprta. (V 

knjižnici Ivana Cankarja Vrhnika je knjiga 

na oddelku za odrasle, je pa bila leta 2011 

predlagana za Cankarjevo priznanje, ki je 

namenjeno osnovnošolcem, torej je v tem 

primeru naslovnik mladi bralec.) 

  

Prisotnost antropocentrizma:  Antropocentrizem je prisoten v delu, saj si 

oče oziroma starša vzameta pravico, da  

odločata o usodi oz. življenju in smrti 

mladičev: »Moram. Ko se zagrabijo seska, 

mleka ni več mogoče ustaviti. In večji kot 

so, težje je storiti. Ono.« (str. 8). V razlagi, 

povezani z umorom mladičev, lahko 

razberemo njihov odnos do za njih 

nezaželenih živali: »Naročili so mi, naj bom 

vendar že velik in naj si dam reči, kako pač 

oboje ne gre- ali ostane Negra in gredo 

mladiči ali pa morajo od hiše Negra in 

mladiči, ostane pa samo prvi, ki se je skotil. 

Najmočnejši.« (str. 8). Razodene se tudi, da 

je stopnja nadvlade nad Negro ponavadi 

močna: »... in prvič sem videl, da se očeta 

ni bala. Oklala bi ga, če bi ji stopil dovolj 

blizu.« (str. 12). Prisoten je tudi mehki 

antropocentrizem: »Skrajšati ji moram 

verigo; toliko da bo še mogla pred snegom 

v uto, povreči v njej pa ne.« (str. 8), »Pustil 

sem luč, da ji bo lažje, če bo sama. Skotila.« 
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(str. 10). 

Kako se kaže stališče avtorja? 

Ali je na strani glavnih literarnih 

likov? 

 Stališče avtorja se prek prvoosebnega 

pripovedovalca zgodbe Drejca kaže skozi 

njegovo pripovedovanje in opisovanje 

dogajanja: »Zdaj je tudi Petra z gnusom 

izpustila mrzlo kepo iz rok ...« (str. 22), 

»spravil je sedem kep v koš za seno ...« 

(str. 23), »... nisem več tako zoprno slišal 

zavijanja.« (str. 31). 

  

Zaključek/sporočilo literarnega 

dela? 

 Zaključek je tragičen. Smrt se ne razreši, 

otroka ostajata v zanikanju smrti psice in 

vzroka za smrt. Petra ostaja v zanikanju in 

Drejc ji ne upa/ne zmore povedati resnice. 

Raje se zatečeta v udobje namišljene resnice 

in ne odideta domov: »Hočem se prepričati 

kaj je res, toda hipec pred tem, ko začneš 

mencati oči, roka oledeni in zgodi se samo 

od sebe. Pustim svetu, da je takšen kot bi 

moral biti. Spet zvijem glavo in gledam 

nazaj. Tam je lepše.« Snežinke lovita. 

Negra ima odprt gobec in tu pa tam se jima 

posreči ujeti kakšno krpico z neba: »Peljal 

ju bom okrog na Gozdnika. Počasi. Prelepo 

jima je, da bi morali domov. Tam danes ne 

diši.« (str. 35). 

  

 

9.3 Primerjava del 

Ob prebranih literarnih delih je jasno, da obe opisujeta odnos do živali oziroma do živih bitij, 

ki ga imajo protagonisti znotraj del. Na podlagi vse bolj aktualne ekokritike in 

atropocentrizma, ki je prisoten ne le v družbi, ampak tudi v literaturi, se je primerjalo odnos 

do živali in tudi avtorjev pogled, ki ga sam ustvarja skozi zgodbo prek svojih protagonistov 

ali razvoja dogodkov. V obeh delih je prisoten antropocentrizem. Pri Človek ne jezi se je 
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oseba, ki ima vzvišen odnos nad živalmi, gospa Jazbečevka, ki misli, da ima pravico odločati 

o življenju drugih bitij: »Gospodinja ga je zgrabila in ga surovo stisnila, da muc še mijavkati 

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

škodoželjno zahehetala in se vrnila domov.« (str. 140). Pri Očeh je zelo močno izraženo 

vsesplošno prepričanje o tem, da lahko človek odloča o življenju ali smrti ostalih živih bitij. 

Pasje: »Moram. Ko se zagrabijo seska, mleka ni več mogoče ustaviti. In večji kot so, težje je 

storiti. Ono.« (str. 8) Konjske: »Zato smo ob ledenici in skušamo biti zraven, ko bodo ubili 

Pubana« (str. 37). Mišje: »'Ne pregloboko, da bomo lahko videli, kako se bo utapljala,' je 

Rusa naenkrat vzela igra.« (str. 77).  Pri delu Oči je prisoten tudi mehki antropocentrizem, ki 

skuša olepšati prepričanje, da imamo ljudje pravico do nadvlade. Žabje: »Potem bi ji s tanko 

pretanko šivanko iztaknil oči. Toliko da bi jih prebodel, da bi jo čim manj bolelo. Ne bom je 

preveč mrcvaril.« (str. 106). Pasje: »Skrajšati ji moram verigo; toliko da bo še mogla pred 

snegom v uto, povreči v njej pa ne.« (str. 8). Konjske: »Takrat mu je pomagal z bičem.« (str. 

39). 

V delu Oči je družba naravnana tako, da je mučenje nad vsemi živimi bitji (»'Le kaj sem ti 

storila, da me tako tepeš?!'« (str. 53)) nekaj vsakdanjega in so ljudje, ki se čustveno navežejo 

na živali prikazani slabšalno: »Res je bil nor. Po vseh štirih je lezel po travi in pobiral slepe 

pege v naročje. Potem se je vzravnal v kolenih in zahripal. 'O ti hudiči! Oči so jim iztikali.'« 

(str. 104). »Glasno je sopihal. Menda ja ni jokal. Kdo bi vedel, kaj se je dogajalo v norcu.« 

(str. 105). Ljudje na strani živali so v poglavjih Oči prikazani slabšalno: »Gustl se je oklenil 

živalskega vratu in pritisnil svoje lice h konjevemu, tako da Puba lahko svoj gobec naslanja 

na njegovo ramo. Znorela ljubimca sta.« (str. 43). Opazno je tudi stopnjevanje izživljanja prek 

del, najprej »vzgled« staršev – Pasje, kasneje otroci sami gledajo mučenje živali – Konjske, so 

zraven, ko se živali muči – Mišje in preidejo na stran mučitelja ter sami postanejo mučitelji – 

Žabje, na koncu pa poškodujejo tudi človeka – Jočeve7. Mučitelji, škodoželnježi v obeh delih 

ne prevzamejo odgovornosti za svoja dejanja, vendar je med deli bistvena razlika, saj v delu 

Človek ne jezi se družba močno obsodi poskus umora gospe Jazbečke: »Kmalu so za dogodek 

izvedeli vsi sosedje. Zdaj ni hudobne Jazbečke nihče več pozdravil. Kdor je šel mimo njene 

hiše je zavpil: 'Nemarna babnica, surovina, ubijalka!' 'Njo bi bilo treba vreči v reko!' 'Sram naj 

jo bo! Sramota za našo vas!'« (str. 141)), medtem ko v delu Oči mučitelji ostanejo 

nekaznovani oziroma so v skupini, ki drug drugega k tem spodbujajo in kvečjemu zaničujejo, 

                                                 
7 Človek je v primeru antropocentrizma nad živalmi, zato je uporabljena beseda: tudi človeka. Že samo mučenje 

katerega koli bitja spada v isto kategorijo. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                  Kern Saša; diplomsko delo 

50 

 

če se ob tem pojavijo kakršna koli čustva drugih do živali ( »'Jaz ne bi delal tistega,' je 

zajamral.« (str. 91).  »'Ampak stavila sta samo vidva z Drejcem,' je mežikal v odpadlo 

hrastovo suhljico Rus in še kar verjel, da se bo lahko izognil opravilu, za katerega si je sam 

omislil, da je še premali. 'Vidva kar dajta vsak svojo, mi bomo pa priče,' je še kar sitnaril 

menda res še otrok med nami.« (str. 91). »'Nehaj, mali! A cvikaš?'« (str. 91)). Človek ne jezi 

se lahko literarno delo bereta tako mladi kot odrasli bralec, primerno je za dvojnega 

naslovnika. Odrasli lahko zasledimo tudi avtoričino kritiko države: »V spanju je zacmevkal in 

naredil na zastavo majceno lužico« (str. 138). Delo Oči pa ostaja naslovniško odprto. V delu 

Oči so tisti, ki so na strani živali, prikazani slabšalno (Gustl v Konjskih in Vitrič v Žabjih), 

medtem ko v delu Človek ne jezi se družba obsodi dejanje gospe. V tem primeru je mučiteljica 

prikazana negativno, slabšalno. Ko se odseli, se v njeno hišo vseli družina, ki ima pozitiven 

odnos do živali (»Punčke so slišale za neprijeten dogodek z mačjim mladičkom in so vsak dan 

postavile na hišni prag skodelico svežega mleka.« (str. 141)). Avtor v delu Oči prek 

prvoosebnega pripovedovalca za opis živali uporablja besede, ki kažejo na negativen odnos 

do živali (»Rep se je ostudno vlekel za njo, ko je zdelana začela kolovratiti po okroglem 

hodniku mišnice.« (str. 78). »Grdoba nepremično leži na lesenem dnu.« (str. 79)). Avtoričini 

opisi živali so čustveno zaznamovani in pozitivno obarvani (»Nagnila se je čez ograjo mostu 

in čof! vrgla ubogega mucka v vodo. Potem se je škodoželjno zahehetala in se vrnila 

domov.« (str. 140). »... in se otepal s šapicami ...« (str. 140). »Zdaj ga je mama mačka prijela 

z zobmi za kožušček na vratu in ga odnesla na podstrešje.« (str. 138)).  

Obe deli se zaključita odprto, da lahko predvidevamo, kaj se bo zgodilo, vendar ni nič 

določenega. Tak konec je značilen za problemsko literaturo. Pri Človek ne jezi se se delo 

zaključi z namigovanjem na nadaljevanje potomstva, katerega nosilec bo preživeli muc 

Mijalko (»'Ali hočeš, da ti naredim pet mladih muckov?'« (str. 141)). Pri poglavjih v delu Oči 

so konci odprti, nejasno izraženi in nam pustijo prostor za lastno sklepanje, vendar je vsem 

skupno to, da bežijo od problemov, se z njimi ne soočijo in ne pogledajo resnici v oči. Takrat 

začne protagonist tudi idilično opisovati naravo.  

Žabje: »Ko padam, gledam za belimi perutmi, ki mi bodo dušo odnesle v nebo. Potem zaprem 

oči in skupaj z babico žebrava: 'sveti angel, varuh moj ...'« (str. 108). Konjske: »O mesu in 

salamah, o Pubanu, smo molčali« (str. 49). Pasje: »Spet zvijem glavo in gledam nazaj. Tam je 

lepše. Snežinke lovita. Negra ima odprt gobec in tu pa tam se jima posreči ujeti kakšno krpico 
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iz neba. Peljal ju bom okrog na Goznika. Počasi. Prelepo jima je, da bi morali domov. Tam 

danes ne diši.« (str. 35). Jočeve: »Bežala sva. Skrit se.« (str. 132). 
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10 TEMATIKA ISTOSPOLNOSTI 

10.1 France Novšak: Dečki 

 

France Novšak (rodil se je v Ljubljani 25. 4. 1916, umrl pa prav tako v Ljubljani, 18. 10. 

1991) je bil pisatelj, novinar, leksikograf. Študiral je pravo v Ljubljani in Beogradu. Delal je v 

uredništvu ljubljanskih Dnevnikov (1945–1975). Objavil je moderni roman na temo 

homoerotike v katoliškem internatu (Dečki, 1938) in razvojni roman z avtobiografskimi 

prvinami (Hudobni angeli, 1940); pisal je tudi za mladino. Sestavil je makedonsko-slovenski 

(1982) in albansko-slovenski slovar (1988). Prejel je Tomšičevo nagrado leta 1958 (Brenk, & 

Stanovnik, 2008, str. 762). 

Kratek povzetek vsebine romana Dečki: 

Dogajanje se odvija 7 let, prvo leto pa je opisano podrobno. Glavna literarna lika sta Nani 

Papali in Zdenko Castelli. Nani Papali je na začetku zgodbe 16-letni fant iz Ljubljane, ki se 

vključi v zavod svete Marije v Zagrebu, da bi dokončal gimnazijo. Že prvi dan sreča Zdenka 

Castellija, ki ga pritegne, a še sam ne ve zakaj. Zdenko je star 13 let in zavod svete Marije 

obiskuje že dlje časa. Nani Papali je tudi veren, medtem ko Zdenko ni veren in je prvič slišal 

o veri, ko se je pridružil zavodu. Dečka čutita med seboj veliko povezanost in privlačnost. 

Nani primerja Zdenkovo lepoto z lepoto deklice. Njuna prijateljstvo in povezanost se 

stopnjujeta že od prvega dne, ko mu Nani reče dragi. Fanta razvijata svoje prijateljstvo in 

odnos, vmes pa se tudi odtujita, saj Zdenko čuti, da ga Nani privlači. Vse to zaupa Naniju, 

izpovesta si tudi ljubezen in se poljubita. Predvsem hrepenita po družbi drug drugega in se 

sprašujeta, če je prav, kar čutita. Vmes se Zdenko zaplete z Biserko in Nani z Vlasto, a 

nobena ne preusmeri pozornosti nase tako, da bi dečka prenehala misliti drug na drugega. Ko 

Slika 10.1: France Novšak Slika 10.2: Dečki 
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se odločita, da morata svojo ljubezen prekiniti, se počasi začneta oddaljevati. Kasneje se še 

odpravita skupaj na počitnice, a po počitnicah, ko Naniju umre mama, se ne vidita več. Njuno 

prijateljstvo se zabriše in postaneta znanca, ki se občasno srečujeta. Zdenku umre mati in se 

zato težje preživlja. Začne zabavati vdove, pri katerih domuje, in spozna tudi žensko telo. 

Nani se kasneje sreča z Biserko in skupaj razvijeta prijateljstvo in ljubezen vse do Nanijeve 

smrti. 

10.1.1 Analiza 

Preglednica 10.1: Analiza 

Literarno delo:  Dečki 

Avtor:  France Novšak 

Čas nastanka:  1938 

Tema (o čem delo govori)  Delo govori o ljubezenskem odnosu med dvema 

fantoma, ki oba preseneti. 

Kraj dogajanja:  Osrednja zgodba se dogaja v Zagrebu (Hrvaška), 

kjer se nahaja tudi zavod svete Marije, kjer dečki 

živijo po verskih načelih. 

 Zgodba se preseli tudi na ulice Zagreba, ko dečka 

odideta v mesto. 

 Odideta na počitnice v Škofjo Loko, obiščeta tudi 

Ljubljano, med poletnimi počitnicami odideta na 

Bled. 

Čas dogajanja:  Zgodba se dogaja v času 20. stoletja (»Na takšen 

način v dvajsetem stoletju nihče ne rešuje socialnih 

krivic« (str. 103)). Glede na to, da je bil roman 

napisan leta 1936, lahko sklepamo, da se zgodba 

odvija v začetku 20. stoletja. 

 Začne se v septembru in se nato razvija skozi mesece 

ter letne čase do konca avgusta, nato pa minejo leta 

in se njune poti ne srečujejo več tako pogosto; 

nazadnje 4 leta kasneje, ko je Zdenko v 7. razredu 

(»Jaz se pomikam proti osmemu razredu.« (str. 
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252)). 

 Leto dni kasneje, torej 5 let po začetku zgodbe, 

Zdenku umre mama. V tem letu Nani Papali zopet 

sreča Biserko Ružič, s katero sta nadaljnji dve leti 

prijatelja ali kaj več do njegove smrti. 

 Zgodba se torej razteza skozi 7 let njunega življenja, 

od tega je prvo leto opisano skoraj čez celotno 

besedilo, zadnja leta pa so le niz dogodkov, opisan 

na petih straneh, kjer je predstavljena njuna odtujitev 

in orisana nadaljnja pot za Zdenka in smrt za 

Papalija. 

Glavne literarne osebe: 1. Nani Papali: Deček je na začetku besedila star 16 

let: »Novi gojenec je pripadal tisti vrsti ljudi, ki 

napravijo že ob prvem snidenju na človeka 

neizbrisen, močan vtis.« (str. 14), vizualno pa tudi z 

besedami: »Čudil se je tudi njegovo lepoti in ga 

neprenehoma opazoval.« (str. 22). Prihaja iz 

Ljubljane: »... dokler vlak ni ustavil v Ljubljani. 

'Vidiš, v tem mestu živi moja mati.'« (str. 159). 

 Je čustveno nedostopen in o sebi težko govori: 

»Castelli je nekaj hotel in mučil se je z mislijo, da je 

Papali hladen, tako nepristopen, da se mu njegova 

duša ne bo mogla približati. V resnici pa sta le iskala 

poti drug k drugemu.« (str. 68), »Toda Papalijeveve 

globoke, resne oči so odbijale vsak pogovor o teh 

stvareh.« (str. 71), »'Kakšen blaznež sem, da tako 

odbijam prijatelja od sebe, ravnatelj pa misli, da ga 

spravljam v samostan. Zakaj hočem vedno ostati 

vzvišen nad čustvi? Kakšne neumne razloge imam za 

to?'« (str. 77). 

 Nani je presenečen, ko se mu prebujajo dotlej 

neznana čustva: »Hotel je vedeti, kaj se je začelo z 

njim ta večer, kakšen vihar je vstal v njegovem srcu, 
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ki se je doslej hladno norčevalo iz vseh dram. Kaj naj 

bo pravzaprav meni ta Zdenko Castelli?« (str. 50). 

Do Zdenka se mu stopnjujejo tudi telesni občutki: 

»Njegove oči so gledale tako zvesto, ponižno in 

ljubeznivo hkrati, da je začutil, kako mu polje po 

telesu neznana skrivnostna toplota. Še preden se je 

zavedel, kaj je z njim, je občutil, kako so mu 

omahnile roke, kako si jih je Zdenko pritisnil na 

ustnice in jih poljubljal med vročimi solzami.« (str. 

50). Nani popusti razmišljanju in se prepusti trenutku 

z Zdenkom: »Papaliju so se ponujale ustnice lepega 

Zdenka Castellija, plemenito urezane in tople. Bile so 

ustnice dečka, sicer lepega, toda kljub vsemu le 

dečka. Ali jih je vredno sprejeti? Telesi sta bili 

prežeti drugo k drugemu. Val toplote je prehajal iz 

enega v drugo. Papali ni hotel več misliti. Saj sta res 

sama! Prvič je poljubil dečka več kot prijateljsko. 

Pritisnil je ustnice k njegovim. Zdenko se mu je 

odzval dregetaje. Bil je lep kakor deklica in vdan kot 

otrok. Nani se je zaman upiral opojnosti, ki jo je pil 

iz njega. Nani je ljubil!« (str. 115). Ko je začel 

razmišljati o Vlasti, ki je kasneje stopila v njegovo 

življenje in jo je poljubil, je prišel do spoznanja, da 

Zdenka ne more pozabiti: »Zdenku se ne bom 

odpovedal pod nobenim pogojem. Ni na svetu tako 

lepe deklice, kakršen si ti deček, še manj tako dobre. 

Ni lepših oči od tvojih, ne slajšega pozdrava od 

tvojega! Ljubim te, ljubim te!« (str. 171). 

 Kasneje ugotovita, da njuna ljubezen ne vodi 

nikamor več in da jo morata prekiniti: »Zdenko, 

oprosti mi, ker sem tako surov s teboj, toda ne 

morem več skrivati, ne morem biti več igralec, toliko 

je pelina v tej najini ljubezni. 'Nani ne razumem te. 
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Kako si rekel, da je to ljubezen?' Nekaj strahu 

podobnega je bilo v teh besedah. 'Nič drugega ni to, 

Zdenko. Tvoja prva ljubezen, če se hočem prav 

izraziti. Tudi moja do tebe. Vse to je le izraz 

človeške želje za srečo, vse, kar je med nama. Morala 

bova pretrgati. Morava!'« (str. 189). Nani poizkuša 

svojo pozornost in ljubezen prenesti na Vlasto, a ta 

mu pove, da se je zaljubila v drugega. Ostane sam, 

edino mamino ljubezen še ima. Z Zdenkom sta 

prijatelja in skupaj odideta na počitnice v Bohinj. Po 

počitnicah Papaliju umre mati in z Zdenkom se ne 

slišita več. 

 Občasno se še kje srečata: »Nista si imela ničesar 

povedati.« (str. 251). Papali naleti na Biserko in med 

njima se splete močno prijateljstvo in ljubezen: »... 

srečal Biserko Ružičevo. Skoraj je ni spoznal. 

Nagajivo se mu je predstavila kot sedmošolka. Njen 

obraz se mu je zazdel kot razodetje. Žarel je od sreče, 

ko ga je prosila, naj jo pospremi domov.« (str. 253), 

»Bila mu je zvesta prijateljica, ki ga je osrečevala z 

vdano ljubeznijo.« (str. 253). Kasneje Nani zboli in 

na koncu dela umre: »Živel bo, če ne nastopi 

pljučnica. Nani je prebolel pljučnico, ali sanatorija ni 

več zapustil. Neko noč, že v prebujeni pomladi, je 

tam umrl od srčne izčrpanosti, z izrazom sreče na 

licih.« (str. 254). 

2. Zdenko Castelli: Na začetku dela je 13-letni deček, 

temnih kostanjevih las. Prihaja iz Beograda. Zdenko 

obiskuje zavod svete Marije že dve leti in tukaj so ga 

prvič seznanili z vero. Doma je ni bil deležen: »Toda 

čeprav me imajo vsi za ateista, me je včasih pred 

oltarjem objemala kar neka slabost, ko sem videl, da 

lahko drže hostijo roke, ki niso in ne morejo biti 
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čistejše od drugih. Včasih mi je planilo v glavo: ah, 

saj mi je že oče govoril, da boga sploh ni.« (str. 49). 

 Do Papalija goji močna čustva, ki mu jih želi zaupati: 

»Samo slutil je. V telesu se mu je nekaj zganilo, 

odkar je spoznal Nanija Papalija. Ta fant ga je 

popolnoma priklenil nase. V njegovi bližini se je 

počutil srečnega. Toda Papalijeveve globoke, resne 

oči so odbijale vsak pogovor o teh stvareh. Zdenku ni 

zadostoval samo pogovor z njim, hotel je več.« (str. 

71). Razmišljal je o sebi in svojih občutjih do Nanija. 

»Kaj so pravzaprav 'te stvari'? V konviktu so strogo 

prepovedane. Zdaj mu je jasno, zakaj se ne smejo 

shajati v spalnicah, zakaj se ne smejo držati za roke 

in okrog vratu, zakaj se ne smejo igrati 'dolgega 

mostu', zakaj ne smejo imeti rok v hlačnih žepih in 

zakaj morajo mlajši govoriti višješolcem 'vi'. To je 

vse zaradi 'teh stvari'. Zato, da on ne pride do Nanija 

Papalija.« (str. 71). 

 »V Castelliju so se dogajale stvari, mimo katerih ne 

gre mirno noben človek. Začutil je svoje telo, kako 

zori, kako hoče strasti in razkošnega življenja. Toda 

zbal se je svojih sanj in želja. V tem strahu pred 

nečim neznanim se je oprijel cerkve in njenih treh 

največjih prijateljev. Ti pa ga niso znali voditi, ker so 

sami potrebovali pomoči.« (str. 78). Zaradi 

prebujenih občutkov se najprej od Nanija oddalji, 

nato pa se odloči, da se bo z njim pogovoril: »Dovolj 

imam vsega. Moram mu povedati. V njegovi duši se 

je končal boj. Odločil se je, da bo govoril z Nanijem 

o 'teh stvareh'.« (str. 78), »Ta pojav, ki sem ga opazil, 

se nanaša na moje tako imenovano seksualno 

življenje.« (str. 86), »Nocojšnjo noč sem imel odurne 

sanje. Doslej si nisem mogel predstavljati, da bi bilo 
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to mogoče. Toda zdaj, ko živim med samimi dečki, 

se vse bolj bojim, da me bivanje tukaj ugonobi. 

Sanjal sem tudi o tebi. Pa bi morda sploh ne bil, da 

mi ni včeraj Peh pripovedoval o tem, kako se menda 

tudi tako lahko ljubi. Sanjalo se mi je, da si me 

poljubil. Tako bi bilo najbrž, če bi poljubil Biserko. 

Nežen in strasten sem bil hkrati do tebe. Popolnoma 

sem izgubil razsodnost. Premetaval sem se po 

postelji, hipoma se mi je zazdelo vse silno lepo, 

vredno, da živiš le zaradi tega. Potem sem začutil 

gnus do vsega, kajti prebudil me je nenavaden 

občutek, ki ga ne morem izraziti.« (str. 87, 88), »V 

njem, kakor v vsej zgodbi, ki jo je pripovedoval brez 

urejenih misli, je bila usodna želja, da se njegovo 

življenje poveže s Papalijevim, obenem pa skrito 

vprašanje. Ali bi ti dovolil, če bi se zgodilo v resnici? 

Ali bi ne zasovražil mojih oči, mojih rok, mojega 

telesa?« (str. 88). 

 Zdenko je odprt do svojih občutij in želja, ki jih tudi 

želi uresničiti: »'Dragi Nani, moj dečko! Nisi me še 

poljubil,' je spregovoril nenadoma. 'Če me imaš res 

rad, poglej, tu ni nikogar!'« (str. 114), »Vse telo mu 

je drhtelo v sladki mrzlici, ko se je zavedel. Naglo je 

stopil k Papaliju, ga močno objel, pritisnil svoj obraz 

k njegovemu in dejal: 'Nani, edini, ki te imam lahko 

rad!' Papali je skril svoje roke v mehki toplini 

njegovih las, se naslonil nanj in tako sta ostala v 

objemu dokler ni v svoji sobici pritisnil Peh na gumb 

električnega zvonca, ki je dajal dijakom znamenje, 

naj se odpravijo k skupni večerni molitvi v hišno 

kapeli svetega Andreja.« (str. 90). 

 Nasprotuje tudi temu, da je to kar počneta, nekaj 

slabega: »'Nikoli nisem vedel, da je velika ljubezen 
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po njihovem grešna. Težko je to, ker vidijo v tem 

vse, kar je nizko, umazano, grdo. In nič drugega. Kar 

imajo v sebi, odkrivajo na drugih. Z vso silo hočejo 

najti pohoto in razvratnost. Toda, ljubi Nani, reci mi, 

ali je bilo kaj grdega med nama? Kajne, nič hudega 

nisva ne mislila ne delala?'« (str. 192). 

 Tudi on se vmes zaplete z deklico Biserko: »Bil je 

pač takšen človek, da je hotel vse ljubiti, in na enega 

človeka se je mogel navezati le za kratek čas. Mislil 

je pri sebi, da je njegova duša tako bogata, da ji ni 

primere nikjer na svetu, in da mora ta dušo izliti v 

več ljudi, ker je en človek ne more sprejeti.« (str. 

153). Naniju je povedal, da se z njo dobiva in ga 

vprašal, ali mu to dovoli: »Nora je postala. Na vsak 

način se hoče shajati z mano. Ali boš ti dovolili? 

Nimam pravice, da bi te nadzoroval. Če ti ugaja, 

pojdi k njej!« (str. 138). Kasneje Zdenko ugotovi, da 

si želi tudi deklic. To pove Naniju: »'Ko poljubljam 

tebe, si želim imeti ob sebi deklico. To mi je bolj in 

bolj jasno pred očmi. Deklico! Toda mora biti 

drugačna od Biserke, nekaj posebnega mora biti. Kaj 

praviš, ali jo bom kdaj dobil?' 'Prepričan sem, da 

bova oba našla tudi to.'« (str. 238). »Ni bil več otrok. 

Ker mu je primanjkovalo družbe, se je zabaval z 

vdovami, pri katerih je stanoval. Te so ga izurile, da 

je spoznal žensko.« (str. 253). 

Stranske literarne osebe:  Biserka Ružič je leto dni starejša od Zdenka. Njen 

oče je polkovnik in mati hči plemenitaške rodbine. 

Biserka je v cerkvi zagledala Zdenka in se vanj 

zaljubila: »Tako ni nič čudnega, da je Biserka stalno 

hodila v cerkev in se zaljubila vame, ker ni našla v 

cerkvenih obredih ničesar privlačnega.« (str. 45), 

»Biserka pa je bila menda že, ko sem jo spoznal, bolj 
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nagnjena na posvetno stran, ker vsi otroci, kar jih 

poznam, prav malo verjamejo tem čenčam in ne 

poslušajo cerkvenih zvonov.« (str. 45). Pošlje 

Zdenku pismo in se večkrat sestaneta. 

 Vlasta je sestra Zdenka Ccastellija, 15-letna deklica, 

ko se spoznajo. Podobna je Zdenku. 

Naslovnik:  Mladi in odrasli bralec, saj je opisan razvoj odnosa 

med osebama, ki gojita medsebojna čustva. S tem se 

lahko poistoveti tako odrasli kot mladostnik: »Šlo je 

vendar za to, da se dve duši dokončno najdeta, da bi 

se nikdar več ne izgubili. To je bila želja obeh.« (str. 

87). 

Odnos do istospolnosti:  V delu je odnos do istospolnosti prikazan kot odnos 

dveh oseb, ki med seboj gojita čustva in razvijata 

odnos: »Šlo je vendar za to, da se dve duši 

dokončno najdeta, da bi se nikdar več ne izgubili. 

To je bila želja obeh.« (str. 87), »Sedel je k svojemu 

pultu in razmišljal, kako je vendar ta svet tako 

čudno urejen, da ljudje ne smejo ljubiti, kar bi 

hoteli, in da se morajo tega sramovati.« (str. 93), 

»'Nikoli nisem vedel, da je velika ljubezen po 

njihovem grešna. Težko je to, ker vidijo v tem vse, 

kar je nizko, umazano, grdo. In nič drugega. Kar 

imajo v sebi, odkrivajo na drugih. Z vso silo hočejo 

najti pohoto in razvratnost. Toda, ljubi Nani, reci mi, 

ali je bilo kaj grdega med nama? Kajne, nič hudega 

nisva ne mislila ne delala?'« (str. 192). 

Kako se kaže stališče 

avtorja? Ali je na strani 

glavnih literarnih likov? 

 Glede na prikaz odnosa med Nanijem in Zdenkom 

lahko rečemo, da avtor, kot avtokrialni 

pripovedovalec, prek opisovanja obravnava odnose 

istospolno usmerjenih oseb kot nekaj običajnega, 

čeprav se zaveda, da v družbi to v tistem času ni 

sprejeto (roman je bil napisan leta 1938), kar 
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izkazuje s spraševanjem protagonistov o tem, ali je 

to prav: »Šlo je vendar za to, da se dve duši 

dokončno najdeta, da bi se nikdar več ne izgubili. To 

je bila želja obeh.« (str. 87), »Ko bi tedaj stopil v 

sobo kateri od gospodarjev in ju videl v takšnem 

stanju, bi bil gotovo z obžalovanjem ugotovil, da so 

prazne vse besede o vzgoji, o svetovnih nazorih in o 

podobnih rečeh, ko navalijo strasti na neoborožene, 

življenja željne otroke, ki kljub mraku, v katerem 

morajo živeti, nosijo v sebi ostanek volje, da bi 

spremenili vse, kar je. Saj so prežeti z nagonom 

življenja, tistim elementarnim občutjem, ki prezira 

vse družabne in socialne maske bontona.« (str. 142). 

Kakšen je zaključek 

literarnega dela?  Nani umre zaradi srčne izčrpanosti, Zdenko pa živi naprej. 

10.2 Janja Vidmar: Fantje iz gline 

Slika 10.3: Janja Vidmar     Slika 10.4: Fantje iz gline 

              

Vir: Rugelj, 2013 Vir: »Fantje iz gline«, b. d. 

 

Janja Vidmar (Ptuj, 19. 3. 1962) je pisateljica in scenaristka. Študirala je ALU v Ljubljani, 

nato slovenistiko in umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti. Je svobodna književnica. 

V pripovedih, pogosto pisanih humorno, igrivo in v jeziku mladih, zlasti iz najstniškega 

življenja, v pisanje vključuje tudi medijske podobe in tabujske teme, tematiko ksenofobije, 

pogosto nastopajo problematični mladostniki. Je tudi avtorica filmskih scenarijev. Prejela je 

naslednje nagrade: Večernica (1999), Desetnica (2006). Njena dela so: Junaki petega razreda 

(1995), Blues za Saro (1996), Moj prijatelj Arnold (1997), Aknožer (1998), Princeska z 
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napako (1998), Čudni vitez (1999), Druščina iz šestega b (2000), Sence poletja (2000), 

Tisočletje po kapljicah (2000), Baraba (2001), Punce za znoret (2003), Suprezvezda (2003), 

Zoo (2005), Bučko Superga (2006) (Brenk, & Stanovnik, 2008, str. 1258). 

 

 

Kratek povzetek vsebine mladinskega romana Fantje iz gline: 

Besedilo vzporedno pripovedujeta dva glavna literarna lika, na eni strani Ajk in na drugi 

strani Mali, dve popolnoma različni osebi s popolnoma različnima življenjskima stiloma. 

Glavni literarni lik Ajk je površinski, športnik, ki se ukvarja le s svojim izgledom ter 

reprezenatcijo sebe v družbi. Ne sprejema odgovornosti, ampak jo prelaga na druge. Na 

začetku besedila ponosno razlaga o tem, da je veslač, da je športnik in ocenjuje vse, kar nosi 

in ima ceno. Kasneje se začne stopnjevati pritisk, ki si ga povzroča sam, ker hodi navzkriž s 

tem, kar naj bi bil in s tem, kar dejansko v sebi je. Vedno manj se udeležuje treningov, pretepa 

se, izločijo ga iz veslaškega kluba ... To bolečino sprošča s samopoškodovanjem (rezanjem). 

Vedno tudi skuša preusmeriti misli na površinskost. V stresnih situacijah v mislih na tak način 

beži stran in se z njimi ne sooča.  

Glavni literarni lik Mali pa je v samoizpraševanju, kdo sploh je, ker je njegov najboljši 

prijatelj Rok naredil samomor. Eden izmed poglavitih razlogov Rokovega samomora je bilo 

zbadanje sošolcev (tudi Ajka), da je gej. Rok je bil gej in zaradi svoje ljubezni do njega se 

tudi Mali sprašuje, kdo je on. Izkaže se, da je Mali kot otrok doživel spolno zlorabo, zaradi 

katere še težje opredeljuje, kakšna je njegova spolna usmerjenost, saj ga spolnost zaenkrat ne 

interesira. Ko se Ajku njegov navidezni svet začne podirati, se Maliju začne sestavljati. 

Nekega dne gre Mali do Ajka, da bi razčistila nekaj glede Dore, ki je Malijeva prijateljica in 

je zaljubljena v Ajka, ta pa jo je izkoristil ter si izmislil govorice o njej. Takrat zagleda Ajka z 

moškim v stranišču in ugotovi, da je Ajk dejansko oseba, ki jo sam glasno prezira. Ajku se 

začne rušiti svet, ko ga Kec, v katerega je zaljubljen, ne pokliče več, ko se odmakne iz 

njegovega življenja. Tudi v šoli izgublja moč vpliva in tudi o njemu se začnejo govorice in 

skrivni pogledi s strani njegovih prijateljev. Na koncu besedila se Ajk po daljšem obdobju želi 

dobiti z mamo, ki ga čaka s prijateljico in njenim sinom. Ko pride tja, zagleda mamo v družbi 

prijateljice in Malija (njegovega imena sploh ne pozna) in se z njimi ne želi soočiti. Svojo 

zgodbo zaključi s tem, da se bo preimenoval in da ni problem v tem, da noče biti gej, pač pa v 
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tem, da to preprosto ni. Malijeva zgodba se zaključi, ko pri pouku umetnosti skupaj s sošolci 

oblikujejo kip Roka iz gline; vsak mu nekaj doda in vsi skupaj se ga na ta način spomnijo. 

Tudi na koncu razmišlja o tem, da bi povabil dekle na sprehod ali pa mogoče Ajka. Zgodbo 

zaključi s stavkom: »Čas je za spremembe.« (211). 

10.2.1 Analiza 

Preglednica 10.2: Analiza 

Literarno delo:  Fantje iz gline 

Avtor:  Janja Vidmar  

Čas nastanka:  2005 

Tema (o čem delo govori)  Iskanje svoje lastne (spolne) identitete v času 

najstništva. 

Kraj dogajanja:  Jelovškova gimnazija 

 Porto: lokal: »Porto je preurejena garaža. Vanjo 

bi lahko zrinili največ pet avtomobilov in 

kakšen tricikel. Ob petkih zvečer pa se vanj 

nabije približno osemdeset ljudi. Ki jih nikakor 

ne bi spravili v pet avtomobilov in na tricikel ali 

dva. Dihati je mogoče na obroke. « (str. 57). 

 Veslaški klub in okolica: stavba je nizka, z 

vrsto oken in podolgovata. Obkroža jo živa 

meja. 

 Dom Ajka. 

 Dom Malija. 

Čas dogajanja:  21. stoletje: »Z Vesno mu nikakor ne moreva 

dopovedati, da smo z novim tisočletjem prešli 

v enaindvajseto stoletje.« (str. 180). 

 Pomlad: začne se s treningi: »S pravimi 

treningi začnemo v prvih spomladanskih 

mesecih.« (str. 26) in zaključuje, ko Mali 

opisuje, da je konec semestra: »Kmalu bo tudi 

pomladi odzvonilo.« (str. 210). 
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Glavne literarne osebe:  Ajk: 17 letni mladenič, ki obiskuje gimnazijo in 

trenira veslanje. Njegovega pravega imena ne 

izvemo, sam pa se je poimenoval Ajk. Je 

športne postave, zunanji videz mu pomeni 

veliko: »Si, kar drugi mislijo, da si.« (str. 14). 

Nastrojen je proti vsem, ki so za njegovo 

dojemanje drugačni: »V Črni gori ni 

homoseksualcev in sodrge.« (str. 18), »Nekaj 

metrov se je Pupi skril za čudaka iz drugega b. 

Velik je kot Napoleon. Pravijo mu malar. 

Nekdo je omenil, da slikari in kipari. Že 

zeham.« (str. 17), »Pupi še ni pravi gejčo. Je pa 

najboljši poti da to postane. O, ja! Ker ritopike 

mi zmažemo.« (str. 16). Ima vzvišen odnos do 

ostalih: »Kanuje so prvi uporabljali rdečkarji, 

čeprav jim ne bi pripisal toliko pameti. « (str. 

13). »Če bi kavasakija še malo sfriziral, bi mu 

celo dovolil, da mi ga kdaj posodi.« (str. 17), 

»Vsi mi gredo na jetra in sem jih sit. Zakaj 

moram živeti med kreteni, ki sploh niso 

sposobni dojeti veličine moje osebnosti?« (str. 

26). Ne prevzema odgovornosti za svoja 

dejanja: »Do vratu sem v kapsih zaradi Naceta 

Renesanse. Nekateri so se celo postavili zanj. 

Mislim, hej!« (str. 160), »Od mene hoče, da 

napišem seminarsko nalogo, ravno zdaj, ko 

laufajo priprave na regato, to dela nalašč, 

sovraži me, ker je pomehkužen hom ... ehm ...« 

(str. 164). Se samopoškoduje: »Najraje bi se 

nekam umaknil in si s šestilom malce pisal po 

koži.« (str. 81), »Ampak zadnje čase linorezi po 

koži nimajo več enakega učinka. Premalo 

olajšanja.« (str. 81). Doma nima urejenih 
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družinskih razmer; mati se je odselila, ko je 

ugotovila, da je ženska, s katero se videva oče, 

zanosila. Pustila ga je z očetom in novo 

družino. Sedaj ga želi nazaj. Odprla bo svoj 

posel in si želi, da bi se Ajk preselil k njej. Ajk 

je zaljubljen v Keca in ima z njim tudi odnose, 

kar pa na vsak način želi prikriti: »Ampak 

midva s Kecom sva nepremagljiva. Preznojena 

koža se mu sveti kot spolirana pločevina 

novega mercedesa AMG S1. Same mišice so 

ga. Skoraj leto dni je starejši od mene. Njegova 

ramena bi lahko uporabljali namesto sedežne. 

Vsak teden spregovori dve besedi. To je 

približno 0,6 besede na trening. Za njegovo 

mnenje si mora človek vzeti dopust. Kec je 

ajk.« (str. 80). »Gorel sem pod cunjami. Nikoli 

me ne bo razočaral. Vedno bova midva.« (str. 

172), »Zaradi njega vidim v vsaki zajebani 

stvarčici smisel. Zakaj je nebo modro. In vse.« 

(str. 172.) Ne želi si priznati, da je morda gej: 

»Da je to samo eksperiment. Ker če si ta prav 

dedec ne boš nikoli pil kave s črnci in pedri.« 

(str. 109), »V bistvu ne gre za to, da nočem biti 

gej. Ampak prezajebanoprosto nisem.« (str. 

207). 

 Mali: 17 letnik, ki obiskuje drugi letnik 

gimnazije. Žaluje po izgubi najboljšega 

prijatelja Roka, ki je naredil samomor: 

»Podplatov se še vedno drži črna zemlja, v 

katero so zagrebli žaro. Tako ga povsod nosim s 

seboj. Roka. Mojega najboljšega prijatelja. 

Mojega kamarada. Moj kupček prahu.« (str. 

44). Sprašuje se o svoji spolni usmerjenosti, v 
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katero ni prepričan. Izkaže se, da je kot mlajši 

doživel spolno zlorabo s strani strica in to je še 

en razlog več, zakaj se o svoji spolni 

usmerjenosti težko opredeljuje: »Spodnjice me 

srbijo. To je zoprna plat zaščite. Da jo čutiš. Da 

povzroča nelagodje. Ampak hočem ostati 

umazan. Ker sem. Globoko v spodnjicah. Kadar 

se preoblečem me brezmadežna belina prekrije 

kot apno, ki me razžira in peče. Opominja me 

nase. Da ne pozabim. Kot da bi lahko.« (str. 

49), »Nisem gej. Nisem hetero. Nisem bi, ker 

ne bi. Nič nisem. Ker sploh ne živim, tudi 

umreti ne morem.« (str. 67). Tudi sam je že 

razmišljal o samomoru: »V mislih sem dvakrat 

stal na okenski polici. Prvič, ko je pravda 

postala pravnomočna ... Drugič sem v mislih 

stal na okenski polici, ko sem premagal samega 

sebe in šel prvič obiskat strica, ki je zavrnil 

srečanje z menoj.« (str. 54, 55). Poleg tega se 

oče in mati veliko prepirata, tudi zaradi 

dogodka s stricem: »'Tvoj oče je sanjač kot ti!' 

hoče pojasnjevati človeka, ki ga kljub dvajseti 

obletnici zakona sploh ne pozna.« (str. 48), »Z 

mamo imata težave, o katerih ne želim vedeti 

ničesar. Vem, da so se začele takrat, ko se je 

zgodilo.« (str. 62). Mama je v skrbeh, da ne bi 

tudi Mali naredil samomora, zato ga ves čas 

nadzoruje: »'Vidiš, da pri sebi nimam morilnega 

orožja. Odvisna postajaš od svoje paranoje,' 

zamrmram.« (str. 43), »'Vrata pusti odprta!' 

zakliče za menoj.« (str. 44). Hkrati ga želi 

spreminjati: »Pri teh letih bi moral imeti punco. 

Kaj je narobe s tabo?« (str. 44), Mali pa vztraja 
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pri svojem in išče svoj smisel, sedaj, ko nima 

več prijatelja. Ob strani mu stoji Dora, soseda, s 

katero se pogovarjata o filozofskih temah in 

razmišljata o življenju: »Pogovarjala sva se o 

nekaterih filozofskih aspektih Rokovega 

samomora in nenadoma je izbruhnila. Njena 

bližina je postala neprijetna. 'Ne skrbi, po 

Fjordu tvoja seksualnost še ni točno določena, 

ampak je usmerjena k različnim objektom, 

primernim in neprimernim,' sem jo nerodno 

tolažil. Podobno sem v kriznih obdobjih bodril 

samega sebe.« (str. 45). Proti koncu dela se 

Mali zoperstavi Ajku oz. ga ne gleda več kot 

nekaj več od sebe. Do njega ni prezirljiv, ko 

odkrije njegovo skrivnost in ga zaloti s fantom 

na stranišču: »Rad bi se zgražal, kako mi gre na 

bruhanje. Ampak mi ne. Mogoče sem premalo 

jedel. Občutek zmagoslavja raste hkrati s 

pekočo bolečino v prsih. Ne morem si 

pomagati. Pa tako rad bi ju obsojal. Veliko lažje 

bi bilo, če bi ju.« (str. 141), »Ajk ne more biti. 

Ali pač? Ajk sovraži homoseksualce. Vsem 

daje vedeti, da se počuti ogroženega od njih. 

Tako zelo, da je skupaj z drhaljo mojega 

najboljšega prijatelja poslal v smrt.« (str. 141), 

»Premišljujem, kako grozno mora Ajk 

zaničevati samega sebe, da se lahko pokoplje 

pod vse tisto sovraštvo do drugih.« (str. 141). 

Stranske literarne osebe:  Dora: Prijateljica Malija in njegova soseda. Že 

leto dni je zaljubljena v Ajka: »Že dobro leto je 

zaljubljena v Ajka, sošolca s psihosomatskimi 

motnjami, ki je dobro zmodeliran, ampak mačo 

brez duše.« (str. 45). Ajk jo povabi na zmenek 
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in prizedane. Vsem pove, da sta imela spolni 

odnos, čeprav se to ni zgodilo: »'Doro lahko 

imaš, če hočeš. Itak sem ji napičil že vse, kar se 

je napičit dalo.'« (str. 89), »'Despo in Vilson sta 

po celi šoli razbobnala, da sva se dala dol. Zdaj 

vsi mislijo, da sem lahka,' se ji je zatresel glas.« 

(str. 102). Ob dveh ponoči jo je pustil samo in 

odšel na zmenek s Kecem: »Doro sem izkoristil 

za alibi. Pred klapo sem se pohvalil, kam bo 

zaveslal moj kanu, in sva šla.« (str. 108). 

 Malijeva družina: Oče in mama, ki se prepirata 

od zlorabe sina naprej. 

 Ajkova družina: Oče, ki živi z Vesno in imata 

skupaj 5-letnega sina. Mama je odšla, ko je 

izvedela, da je Vesna noseča z očetom. Ajka s 

seboj ni vzela. Sedaj zopet vzpostavi kontakt, 

ker želi, da bi Ajk prišel živeti k njej.  

 Oče Ajka ima velik vpliv na Ajka. Kot se kaže 

skozi njune besede, je Ajk veliko razmišljanja 

prevzel od očeta in ponavlja naučene stavke, 

čeprav se ne zaveda zakaj. Oče pravi: »'Peder ti 

je, sine, božja napaka, dokaz, da je tudi bog 

samo človek. Vsi grešimo, ampak boga moramo 

glede vprašanja pedrstva pozvati na 

odgovornost! Pedra ne moreš poslati niti v 

vojsko niti v čuzo, ker lahko okuži še druge. 

Peder je virus, razumeš, sine? Pazi, da ne 

zboliš! Pravi moški nikoli ne zboli.'« (str. 33). 

Ajk kasneje pred prijatelji ponovi: »Peder je 

božja napaka, to je živi dokaz, da je tudi bog 

samo človek, ki mora zaradi pederstva 

odgovarjati pred človeštvom! Pedra ne moreš 

poslati niti v vojsko niti v arest, ker lahko okuži 
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še druge. Peder je bacil, kapiraš? Zato moramo 

paziti, da ne zbolimo ...« (str. 113). Oče je 

prikazan kot stereotipen predstavnik delavskega 

razreda. Prihaja iz Črne Gore, slabo govori 

slovensko, je omejen v razmišljanju in ga ne 

moreš prepričati niti z utemeljenimi argumenti, 

ker ima svoj prav. Skozi delo so stereotipi 

prikazani in ne preseženi: »Pazim na tebe in 

malega, da mi ne postaneta babi, ne? Muško je 

muško, če ima sinove.« (str. 95), »Z Vesno mu 

nikakor ne moreva dopovedati, da smo z novim 

tisočletjem prešli v enaindvajseto stoletje. 

'Nismo,' vztraja pri svojem, 'dva tisoč ima 

dvajset stotica, ne me učiti o matematiki. 

Končao sam jaz šolo!'« (str. 180), »'Kam boš pa 

prištel teh nekaj let viška, odkar smo praznovali 

novo leto dva tisoč?' Se včasih vrnem k 

matematiki. 'Pravilno si rekao. Nekaj let viška. 

Ne dosta za celo stoletje. Zato smo še vedno v 

dvajsetem stoletju.'« (str. 180). 

Naslovnik:  Mladi bralec. 

Odnos do istospolnosti:  S strani glavnega literarnega junaka je odnos do 

istospolnosti diskriminatoren, tudi sam ne more 

priznati, da je imel istospolno izkušnjo oz. da 

ga privlači oseba istega spola: »Da je to samo 

eksperiment. Ker če si ta prav dedec ne boš 

nikoli pil kave s črnci in pedri.« (str. 109), »V 

bistvu ne gre za to, da nočem biti gej. Ampak 

prezajebanoprosto nisem.« (str. 207). 

Istospolnost je predstavljena predvsem telesno. 

V ospredju so po večini le fizični občutki: 

»Gorel sem pod cunjami. Nikoli me ne bo 

razočaral. Vedno bova midva.« (str. 172), 
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»Takoj sta prepoznala homoerotične signale. 

Prvi je šel ven, drugi pa za njim. Oziral se je na 

vse strani, ampak od prvega niti atoma. Nič 

hudega, imej se roza! Potem je prvi stopil iz 

teme. Pa brez besed. Drugi se je ustrašil, da gre 

za klasični nateg brez seksa. Ampak prvi ga je 

povabil na vožnjo. Nočna panorama. Nihče od 

njiju ni spregovoril, dokler se ni drugi zjokal od 

gnusa nad sabo. Prvi ga je objel od zadaj in ga 

privil k sebi. Potem sta se objela in se začela 

poljubljati. V temi in zavetju avtomobila se je 

zdelo normalno. Kot s punco. Samo poljubi so 

puščali globje sledi. In pod pasom se je 

stopnjevala napetost pred eksplozijo.« (str. 

112). 

 

Kako se kaže stališče avtorja? Ali 

je na strani glavnih literarnih 

likov? 

 Na podlagi izrazov, ki jih avtorica uporablja za 

opisovanje glavnih literarnih junakov, se 

posredno kaže stereotipno obravnavanje 

istospolnosti s strani enega izmed protagonistov 

(Ajka). Ti izrazi v delu prevladujejo: »Nič 

hudega, imej se roza!« (str. 112), »Pupi še ni 

pravi gejčo. Je pa najboljši poti da to postane. 

O, ja! Ker ritopike mi zmažemo.« (str. 16), 

»Kanuje so prvi uporabljali rdečkarji, čeprav 

jim ne bi pripisal toliko pameti.« (str. 13). 

 Kot nasprotje je drugi glavni literarni junak, ki 

želi slediti družbenim pravilom, ki jih narekuje 

Ajk: »Ne morem si pomagati. Pa tako rad bi ju 

obsojal. Veliko lažje bi bilo, če bi ju.« (str. 

141), »Ajk ne more biti. Ali pač? Ajk sovraži 

homoseksualce. Vsem daje vedeti, da se počuti 

ogroženega od njih. Tako zelo, da je skupaj z 
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drhaljo mojega najboljšega prijatelja poslal v 

smrt.« (str. 141). Njegovo neobsojanje ga v 

delu dela drugačnega od družbe, ki obsoja. 

Kakšen je zaključek literarnega 

dela? 

 Sporočilo dela daje občutek, da je najstništvo 

obdobje iskanja in odkrivanja lastne spolne 

identitete, čas eksperimentiranja. Vse ostaja 

odprto. 

 

10.3 Primerjava 

Deli Dečki ter Fantje iz gline imata skupno problemsko tematiko. V obeh primerih je 

istospolna usmerjenost nekaj, kar se prikriva in v družbi ni sprejeto. Vsi glavni protagonisti so 

v osrednjem času romanov mladostniki, najstniki. V delu Fantje iz gline ima protagonist, ki 

doživlja istospolno izkušnjo, negativen odnos do istospolno usmerjenih ljudi in se zato v 

njemu bije težek boj, ki ga skuša prebroditi z zanikanjem in samopoškodovanjem: »Ker če si 

ta prav dedec ne boš nikoli pil kave s črnci in pedri.« (str. 109), »Najraje bi se nekam umaknil 

in si s šestilom malce pisal po koži.« (str. 81), »Ampak zadnje čase linorezi po koži nimajo 

več enakega učinka. Premalo olajšanja.« (str. 81), »Hlepel sem po rezilu, ki bi mi dal krila« 

(str. 184). Ima tudi predsodke do ljudi, ki so drugačni od njega. V delu svojih predsodkov ne 

preseže, zanika tudi možnost, da je gej, je ne dopušča: »V bistvu ne gre za to, da nočem biti 

gej. Ampak prezajebanoprosto nisem.« (str. 207). 

V delu Dečki fantoma stoji naproti krščanska vzgoja in pravila zavoda, v katerem živita: »Kaj 

so pravzaprav 'te stvari'? V konviktu so strogo prepovedane. Zdaj mu je jasno, zakaj se ne 

smejo shajati v spalnicah, zakaj se ne smejo držati za roke in okrog vratu, zakaj se ne smejo 

igrati 'dolgega mostu', zakaj ne smejo imeti rok v hlačnih žepih in zakaj morajo mlajši 

govoriti višješolcem 'vi'. To je vse zaradi 'teh stvari'. Zato, da on ne pride do Nanija Papalija.« 

(str. 71).  Kljub pravilom in prepovedim pa se v njiju zbudijo prava ljubezenska čustva in oba 

doživita svojo prvo ljubezen ter istospolno izkušnjo: »Ta minuta je odločila o Zdenkovem 

nadaljnjem življenju. Vsi vzgojni sistemi z najmodernejšimi vred, otroci osramočenih 

modrijanov, so na mah odpovedali pred življenjem, ki se ne da nikdar in nikomur vkleniti v 

spone.« (str. 131). 
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Tematika istospolnosti je v delu Dečki predstavljena kot nekaj pogostega, a prikritega, znotraj 

zidov njihovega zavoda: »Sedel je k svojemu pultu in razmišljal, kako je vendar ta svet tako 

čudno urejen, da ljudje ne smejo ljubiti, kar bi hoteli, in da se morajo tega sramovati.« (str. 

93),  »'Nikoli nisem vedel, da je velika ljubezen po njihovem grešna. Težko je to, ker vidijo v 

tem vse, kar je nizko, umazano, grdo. In nič drugega. Kar imajo v sebi, odkrivajo na drugih. Z 

vso silo hočejo najti pohoto in razvratnost. Toda, ljubi Nani, reci mi, ali je bilo kaj grdega 

med nama? Kajne, nič hudega nisva ne mislila ne delala?'« (str. 192). Eden izmed dečkov 

(Zdenko), ki ni krščansko vzgojen, je do svoje ljubezni veliko bolj odprt in željan izkušnje kot 

njegov partner Nani, ki ga ovira tako vera kot lastno prepričanje. V njunem primeru je odnos 

bogat, temelji na veliko pogovorih, tudi med seboj razpravljata o svojih občutkih, pogledu na 

svet. Odnos stopnjujeta tudi telesno, saj se poljubita in dotikata. Fanta ne govorita in ne 

razmišljata o njuni ljubezni kot o homoseksualni, ker tega ne poznata. Zdenko šele od Peha 

izve, da je mogoče ljubiti tudi na tak način: »Nocojšnjo noč sem imel odurne sanje. Doslej si 

nisem mogel predstavljati, da bi bilo to mogoče. Toda zdaj, ko živim med samimi dečki, se 

vse bolj bojim, da me bivanje tukaj ugonobi. Sanjal sem tudi o tebi. Pa bi morda sploh ne bil, 

da mi ni včeraj Peh pripovedoval o tem, kako se menda tudi tako lahko ljubi. Sanjalo se mi je, 

da si me poljubil. Tako bi bilo najbrž, če bi poljubil Biserko. Nežen in strasten sem bil hkrati 

do tebe. Popolnoma sem izgubil razsodnost. Premetaval sem se po postelji, hipoma se mi je 

zazdelo vse silno lepo, vredno, da živiš le zaradi tega. Potem sem začutil gnus do vsega, kajti 

prebudil me je nenavaden občutek, ki ga ne morem izraziti.« (str. 87, 88).  

Pri Fantih iz gline gre za bolj površinski odnos in avtorica istospolno izkušnjo večinoma 

opisuje kot telesno: »Takoj sta prepoznala homoerotične signale. Prvi je šel ven, drugi pa za 

njim. Oziral se je na vse strani, ampak od prvega niti atoma. Nič hudega, imej se roza! Potem 

je prvi stopil iz teme. Pa brez besed. Drugi se je ustrašil, da gre za klasični nateg brez seksa. 

Ampak prvi ga je povabil na vožnjo. Nočna panorama. Nihče od njiju ni spregovoril, dokler 

se ni drugi zjokal od gnusa nad sabo. Prvi ga je objel od zadaj in ga privil k sebi. Potem sta se 

objela in se začela poljubljati. V temi in zavetju avtomobila se je zdelo normalno. Kot s 

punco. Samo poljubi so puščali globje sledi. In pod pasom se je stopnjevala napetost pred 

eksplozijo.« (str. 112). Edina povezanost, ki jo imata Kec in Ajk, je skrivnost, ki jo skrivata 

pred ostalimi: »Vsak teden spregovori dve besedi. To je približno 0,6 besede na trening. Za 

njegovo mnenje si mora človek vzeti dopust. Kec je ajk.« (str. 80). Avtorja obravnavata 

istospolnost precej drugače. Pri Dečkih je obravnava subtilna, na globoki čustveni ravni, 

medtem ko se pri Fantje iz gline preko Ajka površinsko in prezirljivo govori o istospolni 
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usmerjenosti, Mali pa o njej govori nevtralno. Pri Novšaku dobimo občutek, da je to vendarle 

res le odnos med dvema osebama, ki sicer svoje ljubezni ne moreta sprejeti brez zadržkov, ki 

jih ponujata družba in stroga verska vzgoja: »Šlo je vendar za to, da se dve duši dokončno 

najdeta, da bi se nikdar več ne izgubili. To je bila želja obeh.« (str. 87), »Sedel je k svojemu 

pultu in razmišljal, kako je vendar ta svet tako čudno urejen, da ljudje ne smejo ljubiti, kar bi 

hoteli, in da se morajo tega sramovati.« (str. 93),  »'Nikoli nisem vedel, da je velika ljubezen 

po njihovem grešna. Težko je to, ker vidijo v tem vse, kar je nizko, umazano, grdo. In nič 

drugega. Kar imajo v sebi, odkrivajo na drugih. Z vso silo hočejo najti pohoto in razvratnost. 

Toda, ljubi Nani, reci mi, ali je bilo kaj grdega med nama? Kajne, nič hudega nisva ne mislila 

ne delala?'« (str. 192). Pri Fantih iz gline pa je istospolnost prikazana obsojevalno z vidika 

samega protagonista. Hkrati je prav del, ki govori o istospolni izkušnji, opisan le telesno, brez 

globine odnosa: »Razmišljal sem o Kecu. Ali tudi on visi s svojimi frendi. Zdi se mi 

samotarski tip.« (str. 86), »Ampak midva s Kecom sva nepremagljiva. Preznojena koža se mu 

sveti kot spolirana pločevina novega mercedesa AMG S1. Same mišice so ga. Skoraj leto dni 

je starejši od mene. Njegova ramena bi lahko uporabljali namesto sedežne. Vsak teden 

spregovori dve besedi. To je približno 0,6 besede na trening. Za njegovo mnenje si mora 

človek vzeti dopust. Kec je ajk.« (str. 80). V Fantje iz gline Mali preseže stereotipe. Ko zaloti 

Keca in Ajka na stranišču, ju ne obsoja: »Rad bi se zgražal , kako mi gre na bruhanje. Ampak 

mi ne. Mogoče sem premalo jedel. Občutek zmagoslavja raste hkrati s pekočo bolečino v 

prsih. Ne morem si pomagati. Pa tako rad bi ju obsojal. Veliko lažje bi bilo, če bi ju.« (str. 

141), »Ajk ne more biti. Ali pač? Ajk sovraži homoseksualce. Vsem daje vedeti, da se počuti 

ogroženega od njih. Tako zelo, da je skupaj z drhaljo mojega najboljšega prijatelja poslal v 

smrt.« (str. 141), »Premišljujem, kako grozno mora Ajk zaničevati samega sebe, da se lahko 

pokoplje pod vse tisto sovraštvo do drugih.« (str. 141). Deli se zaključita na različna načina. 

Pri Dečkih mine od njune ljubezni nekaj let in se oddaljita, na koncu pa živita vsak svoje 

življenje in Nani umre zaradi srčne izčrpanosti. Pri Fantje iz gline je konec odprt, Ajk doživi 

propad, Mali pozitivno zre v prihodnost ... Roman Dečki je delo, ki je namenjeno dvojnemu 

naslovniku, saj pripoveduje o ljubezenskem odnosu med dvema osebama, ki se s časom 

oddaljita. Način pisanja pritegne tako mladega kot odraslega bralca. Delo Fantje iz gline je 

bolj namenjeno mladostnikom, saj že zaradi samega slenga, ki je v delu uporabljen, nagovarja 

mlajšega naslovnika.  

11 POSVOJITEV 
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11.1 Jelka Pogačnik: Srček za Nino 

Slika 11.1: Jelka Pogačnik       Slika 11.2: Srček za Nino 

           

Vir: »Pri Mladinski knjigi 

ponatisnjene pravljice Ele 

Peroci«, 2012 

 

Jelka Pogačnik se je rodila v Ljubljani 20. 4. 1950. Po izobrazbi je biologinja. Zaposlena je 

bila na Zvezi vodnih skupnosti, kjer je raziskovala onesnaženje voda v Sloveniji. Poleg tega je 

poučevala biologijo in kemijo na osnovni šoli ter bila urednica na založbah MK, DZS in 

ROKUS, kjer je urejala Enciklopedijo Slovenije, priročnike s področja poljudne znanosti in 

zdravstva za otroke in odrasle ter učbenike in spremljevalno gradivo. Bila je tudi urednica 

revije NG MINI. 

Poleg knjige Srček za Nino je napisala še Moje drevo ter prevedla okoli 40 del. Več kot 40 let 

je avtorica člankov in Vesele šole v otroških in mladinskih revijah. V poletnem času je kot 

biologinja sodelovala na taborih za otroke. 

Kratek povzetek vsebine kratke sodobne pravljice Srček za Nino: 

Kratka sodobna pravljica z otroškim literarnim likom Besedilo govori o starših, ki si želita 

otroka, a ga sprva ne moreta imeti po naravni poti. Počasi začneta razmišljati, da bi otroka 

posvojila. Kasneje se za ta korak odločita in skupaj s celotno družino vznemirjeno čakajo klic, 

da se bo otrok rodil. Ko prejmeta klic, postaneta starša deklici, ki jo poimenujeta Nina. 

Pripovedovalec se izmenjava od prvoosebnega do vsevednega. Glavni literarni lik je deklica 

Nina, ki odrašča z njima in skupaj spoznavajo družinsko življenje. Kasneje mati izve, da je 

noseča. Ko jo Nina vpraša, ali je njo tudi nosila v trebuščku, ji odgovori, da je njo nosila v 

srcu. Rodi se bratec Miha in Nina postane sestra. S časom, ko Nina odrašča in njena vprašanja 

postajajo bolj kompleksna, so tudi odgovori staršev bolj iskreni in polni informacij. Na ta 
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način Nina spoznava svoje biološko ozadje, a še vedno pretehta realnost in zadovoljstvo ob 

tem, kar ima, saj ji družina vsakič znova potrdi, da je bilo njeno rojstvo za njih ogromna sreča. 

Predstavljeno je tudi uravnavanje materine pozornosti med sorojencema in pozitivna 

razrešitev. 

11.1.1 Analiza 

Preglednica 11.1: Analiza 

Literarno delo:  Srček za Nino 

Avtor:  Jelka Pogačnik 

Čas nastanka:  1993 

Tema (o čem delo govori)  O posvojitvi Nine in kasneje o rojstvu njenega bratca. 

Pripoveduje o odnosu družine do svojih otrok. 

Kraj dogajanja:  Dom: »Doma je bilo toplo in dišalo je po narcisah.« (str. 20), 

»Bili so v veliki, očkovi in mamini postelji.« (str. 32), »'Katera 

pravljica je danes na vrsti?' vpraša mamica svoja dišeča in čista 

otroka, ki kukata izpod odeje.« (str. 50). 

Čas dogajanja:  Obdobje več let – od rojstva Nine do kasnejšega rojstva bratca 

Mihe in nato še del njunega skupnega odraščanja. 

Glavne literarne osebe:  Nina: deklica, ki so jo biološki starši kot novorojenčka dali v 

posvojitev. Pri nebiološki družini je zelo lepo sprejeta, odrašča 

in je polna vprašanj, tudi v povezavi s seboj. »'A mene si tudi 

takole rodila?' ... 'Kdo pa me je rodil?' ... 'Zakaj pa me ona 

nima?'« (str. 46). 

 Lik matere: ženska, ki si želi otroka in se s soprogom odloči, da 

ga bosta posvojila: »'Ko bi ti vedela, kako bi se rada lovila tu s 

svojim otrokom.'« (str. 4). Po poklicu je učiteljica: »In še 

nekomu bo zaupala o svoji izpolnjeni želji. Otrokom v svojem 

razredu.« (str. 10). Iskreno odgovarja Nini o njenem rojstvu in 

se ne izmika resnici: »'Ne, Nina, nisem te rodila.'« (str. 46). 

Stranske literarne osebe:  Lik očeta: moški, ki si želi otroka in se s soprogo odloči, da ga 

bosta posvojila. Aktivno je vključen v vlogo očeta, ki si jo želi: 

»... in mož si je skrbno zapisoval vse, kar bosta potrebovala, da 
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ne bo detece lačno, da ga bosta lahko okopala ...« (str. 14),  

»'Takrat je postala del mene,' je pozneje pripovedoval mamici.« 

(str. 20). 

 Miha: drugi otrok v družini, ki odrašča ob sestrici Nini. 

Podoba otroka:  Podoba otroka je realna: »'Polulan in lačen je,' jo pomiri 

mamica.« (str. 38), »'A takole se je pa rodil?' je pokazala na 

sliko. 'Ja, takole.'« (str. 46). 

Naslovnik:  Otrok in odrasli; na prijeten način predstavljen odnos, s katerim 

se lahko poistoveti tako odrasel in otrok. 

Ali je avtor na strani 

glavnih literarnih oseb? 

 Avtorica z besedami neposredno prikaže svoj odnos do 

glavnega literarnega lika. Besede, ki so uporabljene za 

opisovanje, so pozitivno zaznamovane, čustveno obarvane. 

Zaključek/sporočilo 

literarnega dela? 

 Zaključek je pozitiven, zgodba se odvija še naprej: »'Še dobro, 

da se pravljica o Mihu začne z Nino,' si misli mamica. Z Nino 

in Mihcem pravljica raste naprej, zapisana pa je le do tod.« (str. 

50). 

 Na zadnjih straneh knjige so prazni listi in uvod: »Tukaj se 

lahko začne pravljica o tebi.«. 

 

11.2 Ivan Tavčar: Tržačan 

Slika 11.3: Ivan Tavčar      Slika 11.4: Tržačan 

         

Vir: »Ivan Tavčar«, b. d.       Vir: »V Zali med gorami«, b. d. 
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Ivan Tavčar se je rodil v Poljanah nad Škofjo Loko, 28. 8. 1851, in umrl 19. 2. 1923 v 

Ljubljani. Bil je pripovednik, politik, gospodarstvenik. V pripovedništvu je izhajal iz ideje o 

ljubezni kot smislu življenja in hkrati viru tragičnega propada ter iz postromantičnega 

občutenja nasprotja  med posameznikom in silami v stvarnem svetu (noveleta Soror Pija, 

Zvon (1879), cikel V Zali, LZ (1984), povest Cvetje v jeseni, LZ (1917)). Zgodbe je večinoma 

postavljal v zgodovinske okvire in v slovenski literaturi razvil postromantični tip historičnega 

pripovedništva (roman Visoška kronika, LZ (1919)); kot liberalca sta ga privlačevala obdobje 

humanizma in protestantizma (novela Vita vitae meae, LZ (1883)) in kritika fevdalizma 

(Janez Solnce, Slovan (1885–86); roman Izza kongresa, LZ (1905–08)). Načelom realizma se 

je začasno približal v ciklu Med gorami (v: Povesti, 1896). Zoper nazore A. Mahbiča je 

napisal sarkastično utopijo 4000 (LZ, 1891) (Brenk, & Stanovnik, 2008, str. 1167). 

Kratek povzetek vsebine realistične proze Tržačan: 

V kratki realistični prozi, ki se odvija v sredini 19. stol. (avtor opisuje dogodek iz svojega 

otroštva, po čemer lahko sklepamo, da gre za drugo polovico 19. stol.), nastopa kot glavni 

odrasli literarni lik Vrbarjev Matjaž in glavni otroški literarni lik Tomažek, ki je posvojen s 

strani Matjaža. Tomažku se sprva izkazuje veliko ljubezni. Kasneje, ko žena rodi njunega 

biološkega sina, Matevža vsa ljubezen do Tomažka mine in ga začne močno pretepati in mu 

nalagati težka dela. Tomažka pretepata tudi žena in mlajši sin. Na koncu dela je že tako šibak, 

da le leži pod hruško in hira.  

11.2.1 Analiza 

Preglednica 11.2: Analiza 

Literarno delo:  V Zali Med Gorami (Tržačan) 

Avtor:  Ivan Tavčar 

Čas nastanka:  1988 

Tema (o čem delo 

govori) 

 O odraščanju posvojenega dečka Tomažka in odnosu 

njegove družine do njega skozi čas. 

Kraj dogajanja:  Na Žirovskem: »Končno jo je Matevž urezal na 

Žirovsko.« (str. 162). 

 Vas, v kateri živijo. 

Čas dogajanja:  Vsaj desetletje: »Morda v petem letu svojega zakona, 
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Bog ve, kako se je primerila ta nesreča, dobila je mati 

Vrbarjeva otroka, ali nekaj tacega, kar je ona otrok 

poimenovala.« (str. 163), »In ko je bilo staro komaj šest 

let, klelo je že kakor voznik na cesti.« (str. 163), »To je 

bilo življenje! In to leto za letom!« (str. 164). 

Glavne literarne osebe:   Tomažek: posvojen deček, rumenih las in modrih oči: »... in 

je odšel v Trst, kjer so tedaj še otroke prodajali.« (str. 162), 

»Otrok je rasel: a bil je tenak kot kakor bilka na njivi in 

bledih lic. S seboj pa je nosil dvoje lepih oči, ki so mu izpod 

rumenih las zrle v svet, kakor zre modro cvetje iz rumene 

pšenice.« (str. 163). Po nekaj letih posvojitve ga začne oče, in 

kasneje tudi vsa družina, močno pretepati: »Brezušesni 

Matevž hipoma izgubil je vso ljubezen, katero je poprej gojil 

do tega otroka. Zavidal mu je vsak grižljaj ter ga redil in 

pasel bolj s palico nego s kruhom.« (str. 163). V delu je 

pasiven, vdan v usodo: »Šibko otroče moralo je trdo delati ter 

prenašati bremena, da so kar pokale kosti v njem.« (str. 163). 

Le obstaja, skoraj ne vemo, da ima glas. Šele na koncu nam 

pripovedovalec razkrije, da tudi spregovori: »Ko ji je bolnik 

povedal, da bi rad, prav rad jedel, če bi kaj imel, odgovorila 

je ...« (str. 165), »Zastokal je pod hruško, da je žejen. Ko je 

pil iz lončka, uprlo se mu je oko na vejo, kjer je visela 

rumena hruška. 'Ves dan jo že gledam! Ali pasti neče!' je 

vzdihnil.« (str. 165), »'Daj jo meni, daj jo meni!'« (str. 166). 

 Vrbarjev Matevž: moški s slabim slovesom: »Vsa vas je 

dobro vedela, da ga na svetu ni hudobnejšega človeka od 

Vrbarjevega Matevža.« (str. 161). V pretepu je ostal brez 

enega ušesa in nobena od deklet se ni želela poročiti z njim: 

»'Ko bi ti že bili odrezali eno nogo ali eno roko, potem bi te 

vzela. Ali brez ušesa! ne morem!'« (str. 162). Kasneje si 

najde ženo in ker sprva ne moreta imeti otrok, se odloči, da 

ga bo šel iskat v Trst. »'Človek ne ve, čemu je oženjen! Jaz si 

bom sam napravil otroka!' Oprtil si je tisti košek, s katerim je 
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zahajal spomladi prašičke kupovat po pogorju, in odšel je v 

Trst, kjer so tedaj še otroke prodajali.« (str. 162). Sprva 

izkazuje posvojencu ljubezen, a takoj, ko dobi biološkega 

sina, vso ljubezen do posvojenega otroka izgubi: » Od tistega 

časa, kar se je bil pri Vrbarjevih rodil domači otrok, postal je 

tržaški Tomažek velik revež. Brezušesni Matevž hipoma 

izgubil je vso ljubezen, katero je poprej gojil do tega otroka. 

Zavidal mu je vsak grižljaj ter ga redil in pasel bolj s palico 

nego s kruhom.« (str. 163). Odreka mu hrano in ga pretepa, 

dokler na koncu deček ne umre. 

Stranske literarne osebe:   Pripovedovalec: prvoosebni in vsevedni pripovedovalec, ki 

je bil v času dogajanja otrok, sedaj pa pripoveduje zgodbo 

kot odrasel in se spominja za nazaj. Kritično ovrednoti 

dejanja in besede starejših, ki mu niso pomagali. Celo sam 

gre pogledat, kako umira Tržačan. Takrat ga Tomažek 

ogovori in pripovedovalec mu pomaga. 

 Žena: starejša ženska, ki se z Matevžem poroči zaradi 

njegovega imetja. Mož jo pretepa. V delu jo pripovedovalec 

omeni le, ko kdo tepe drugega, ko zavpije, naj ga le še tepe, 

drugače je popolnoma pasivna. 

 Tinče: biološki sin, rojen kasneje v zakonu. Pretepa 

Tomažka, ostali otroci mu nagajajo in ga ne sprejmejo v 

družbo.  

 Vaške ženice: hodijo mimo Tomažka, ko je že zelo slabega 

zdravja in nobena mu ne pomaga. Vse mu svetujejo in 

govorijo, da mu ni hudega. 

Naslovnik:  Odrasli 

Kakšna je podoba otroka:  Podoba otroka je realna. 

Zaključek/sporočilo 

literarnega dela? 

 Avtor kot prvoosebni pripovedovalec uporablja čustveno 

zaznamovane osebe: »S seboj pa je nosil dvoje lepih oči, 

ki so mu izpod rumenih las zrle v svet, kakor zre modro 

cvetje iz rumene pšenice.« (163), »Šibko otroče moralo 

je trdo delati ter prenašati bremena, da so kar pokale 
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kosti v njem.« (163). Glede na čas, v katerem je avtor 

odraščal, s svojimi besedami posredno kaže pozitiven 

odnos do glavnega literarnega lika, ki je prepuščen 

odraslim. 

Zaključek/sporočilo 

literarnega dela? 

 Glavni literarni lik umre. 

 

11.3 Primerjava 

V obeh delih, ki sta iz različnih obdobij, je jasna želja para po otroku; v delu Srček za Nino 

(»'Ko bi ti vedela, kako bi se rada lovila tu s svojim otrokom.'« (str. 4)) ter v Tržačanu 

(»'Človek ne ve, čemu je oženjen! Jaz si bom sam napravil otroka!' Oprtil si je tisti košek, s 

katerim je zahajal spomladi prašičke kupovat po pogorju, in odšel je v Trst, kjer so tedaj še 

otroke prodajali.« (str. 162)). Ker otrok po naravni poti ne uspejo dobiti, se odločijo za 

posvojitev, ki je bila izvedena glede na čas dogajanja. V času Tržačana si je Matevž le oprtal 

koš in šel otroka kupit, pri delu Srček za Nino pa sta starša oddala vlogo za posvojitev in 

čakala na klic, kdaj se bo rodil otrok, ki ga bo mati pripravljena dati v posvojitev: »'Hej, 

postala bosta babica in dedek!' 'Kdaj?' sta vzkliknila vesela in presenečena. 'O, ko naju bodo 

poklicali po telefonu!' sta se nasmejala bodoča mama in očka.« (str. 5, 6). Vsi imajo svojega 

posvojenega otroka radi. Pri Tržačanu se okolici zdi pretirana ljubezen Matevža neiskrena, 

kar se kasneje v delu izkaže kot utemeljena domneva: »Že tedaj, ko je Matevž še rad imel 

otroka, že tedaj smilil se nam je ta otrok prav močno. In dejali smo, da ga bode umoril. A 

umoril ga je tudi!« (str. 163). Pri Srčku za Nino pa je veselje cele družine, ne le mame in 

očeta, ampak tudi sorodnikov, iskreno: »Babica, dedek, teta, stric, bratranca, prijatelji in 

najbližji sosedje so se razveselili rojstva majhne punčke in se vsak posebej pripravljali na njen 

prihod.« (str. 9, 10). V obeh delih se čez čas rodi biološki otrok. Tukaj pride do razlik znotraj 

del. Pri delu Srček za Nino se z Nino o prihodu otroka pogovarjajo (»'Kaj imaš tu notri?' je 

Nina pobožala mamin trebuh.« (str. 27)). Razložijo ji, kako so dobili njo (»A mene si tudi 

takole rodila?« »Ne, Nina, nisem te rodila.« (str. 46)) in ko se bratec rodi, mama uspešno 

razdeljuje pozornost med oba sorojenca (»'Povej tisto o Nini,' si zaželi Nina. Mamica se 

nasmehne, to bo pa dolga pravljica. Z Nino je zrasla. 'Tisto o Mihu,' je odločen Miha. 'Še 

dobro, da se tudi pravljica o Mihu začne z Nino,' si misli mamica.« (str. 50)). V delu Tržačan 

pa se vsa ljubezen do posvojenega otroka, Tomažka, z dnem rojstva biološkega otroka 
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preneha. Vsem je odveč, saj je njihovo hrano: »Od tistega časa, kar se je bil pri Vrbarjevih 

rodil domači otrok, postal je tržaški Tomažek velik revež. Brezušesni Matevž je hipoma 

zgubil vso ljubezen, katero je poprej gojil do tega otroka.« (str. 163). Začnejo ga pretepati, ne 

le oče in mama, pač pa kasneje tudi mlajši brat. Vsi vaščani opazujejo dogajanje, vendar nihče 

ne ukrepa. Tudi ko Tomažek zaradi izčrpanosti in podhranjenosti hira pod drevesom, ga 

starejše ženske ogovarjajo in mu govorijo, da mu ni hudega: »Tako prišlo jih je mnogo, vsem 

se je smilil, a nikdo mu ni prinesel koščka kruha, da bi mu potolažil sestradani želodec.« (str. 

165). Tudi avtor kot otrok gre pogledat, kako umira Tržačan: »Nekega dne sem prišel na 

Vrbarjev vrt, gledat, kako umira Tržačan.« (str. 165). Pomaga mu: »Proseče je sklenil tanki 

ročici.« (str. 166). Tomažku zares ne pomaga nihče in umre: »Ponoči potem pa je umrl tržaški 

Tomažek.« (str. 166). Konca del sta različna. Pri Tržačanu protagonist na koncu umre, pri 

delu Srček za Nino pa je konec odprt, saj se bo zgodba z odraščanjem Nine in bratca Mihca 

nadaljevala: »Z Nino in Mihcem pravljica raste naprej, zapisana pa je le do tod.« ( str. 50). 

Avtor Tržačana je po besedah posredno na strani otroka (»Že tedaj, ko je Matevž še rad imel 

otroka, že tedaj smilil se nam je ta otrok prav močno« (str. 163)), po dejanjih pa ne, kar 

povezujemo s časom, v katerem je avtor živel kot otrok.. Pri delu Srček za Nino se avtorica 

postavi na stran glavnega litaraturnega junaka. Delo Tržačan je primerno za odraslega bralca, 

saj potrjuje stereotip o krušnih starših kot neljubečih. Tudi v knjižnici je delo na oddelku za 

odrasle bralce (čeprav je delo tudi v Učnem načrtu za Slovenščino 2011 predlagano za 

obravnavo v osmem razredu osnovne šole). Delo Srček za Nino je delo, ki ga lahko bere 

dvojni naslovnik. Staršem kaže pot, kako iskreno govoriti o posvojitvi, otroku pa, da je tudi to 

le še ena izmed možnosti družine. 

12 ZAKLJUČEK EMPIRIČNEGA DELA 

Pri analizi prebranih del so osrednji del citati iz besedila, s katerimi se bolj nazorno podkrepi 

primerjavo izbranih del. Vsa literarna dela so bralcu nekaj ponudila. V vsakem delu se je 

lahko izluščilo več plasti, ki so možne za obravnavo. Primerjava različnih dveh del iz vsakega 

problemskega področja je odgovorila na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja.  

Glede naslovnika izbranih del ni bilo enoznačnega odgovora. Pri delu Človek ne jezi se je 

možen dvojen naslovnik, v ospredju je kot naslovnik otrok. Avtorica za približanje besedila 

uporablja čustveno zaznamovane besede. Pri delu Oči je ostalo delo naslovniško odprto, saj 

knjigo najdemo na policah oddelka za odrasle. Opisi so realni in zelo nazorni. Hkrati je bilo 

delo predlagano za Cankarjevo priznanje leta 2011, kjer besedila berejo osnovnošolci. Iz teh 
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dveh razlogov ostaja besedilo naslovniško odprto. Literarno delo Dečki je namenjeno 

dvojnemu naslovniku. V ospredju je odrasli bralec, vendar zaradi interesantne tematike v času 

mladostništva ter starosti protagonistov delo lahko bere tudi mladi naslovnik. Pri delu Fantje 

iz gline je naslovnik mladi bralec že z vidika jezika, ki je v delu uporabljen (sleng), vendar se 

postavlja vprašanje primernosti zaradi poudarjanja stereotipov znotraj dela. Tržačan je pisan 

za odraslega naslovnika, saj potrjuje stereotip o nebioloških starših kot neljubečih ... Tudi v 

knjižnici je delo na oddelku za odrasle bralce (čeprav je delo v Učnem načrtu za slovenščino 

2011 predlagano za obravnavo v osmem razredu). Delo bi bilo za mladega bralca primerno v 

primerjavi s Srčkom za Nino, da mladostniki vidijo obe možnosti posvojitve otroka. V času, 

ko so ločitve pogoste in ima marsikdo »novega, nebiološkega« starša, je potrebno ta dela 

obravnavati z določenim občutkom in kritično ter povezano s časom ,v katerem je delo 

nastalo. Tudi Srček za Nino je delo, ki ga lahko bere dvojni naslovnik. Staršem kaže pot, kako 

iskreno govoriti o posvojitvi, otroku pa, da je tudi to le še ena izmed možnosti družine. 

Prisotnost atropocentrizma je opazna v obeh delih, ki obravnavata ekokritiko. Bistvena razlika 

je ta, da pri delu Človek ne jezi se osebo, ki je antropocentristična, obsodi in izloči družba, 

medtem ko je pri delu Oči antropocentrizem del vsakdana družbe in so ljudje, ki dojemajo 

živa bitja, drugače v manjšini in zaznamovani s slabšalnimi izrazi.  

Podoba otroka je v obeh izbranih delih, Srček za Nino in Tržačan, realna.  

Odnos do istospolnosti je v delu Dečki prikazan kot vsakdanji ljubeč odnos med dvema 

posameznikoma, ki ga družba ne odobrava. Pri delu Fantje iz gline je istospolnost ravno tako 

prikazana kot nekaj, kar ni družbeno odobreno, in predstavljena predvsem s telesnega vidika. 

Pri delu Človek ne jezi se se kaže stališče avtorice do glavnega literarnega junaka, ki je 

poosebljena žival z besedami, ki jih uporablja in so čustveno zaznamovane. Pri drugi literarni 

osebi, ki ima negativen odnos do živali, se kaže stališče avtorice prek družbenega  

nesprejemanja te osebe, ki je želela škodovati glavnemu literarnemu liku. Pri delu Oči se 

avtor skozi oči prvoosebnega pripovedovalca postavi na stran človeških protagonistov. Pri 

delu Dečki se avtor kot avtokrialni pripovedovalec z izbiro besed postavi na stran glavnih 

literarnih likov. Na podlagi izrazov, ki jih avtorica uporablja za opisovanje glavnih literarnih 

junakov pri delu Fantje iz gline, se posredno kaže stereotipno obravnavanje istospolnosti s 

strani enega izmed protagonistov (Ajka). Kot nasprotje je prikazan drugi glavni literarni 

junak, ki želi slediti družbenim pravilom, ki jih narekuje Ajk, in ravno tako obsojati 
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homoseksualnost, ampak tega ne zmore. Njegova nezmožnost nestrpnosti ga dela drugačnega, 

kar nakazuje, da je nestrpnost del splošnega prepričanja družbe v delu. Pri delu Srček za Nino 

je avtorica na strani glavnega literarnega lika, kar pokaže z izbiro besed, ki jih uporablja za 

opisovanje. Pri Tržačanu je avtor  posredno na strani glavne literarne osebe prek besed, ki jih 

kot prvoosebni pripovedovalec uporablja, ampak ne prek dejanj, kar je v povezavi s časom, v 

katerem je odraščal, razumljivo. 

Zaključki literarnih del so različni, tako kot so različna prebrana dela. Pri delu Človek ne jezi 

se je upanje v prihodnost, ko poosebljena žival premaga pridobljen strah pred ljudmi in 

nakazuje, da si bo tudi sama ustvarila potomstvo. Pri delu Oči so vsi zaključki odprti, 

protagonisti bežijo stran od težav in se z njimi ne želijo spopasti. Pri delu Dečki eden izmed 

protagonistov umre zaradi srčne izčrpanosti, drugi pa živi dalje. Pri delu Fantje iz gline je vse 

odprto, da si vsak lahko po svoje predstavlja nadaljevanje. Srček za Nino nam pokaže pot, da 

se vse zgodbe nadaljujejo, dokler poteka življenje in se med seboj prepletajo in obstajajo že 

pred našim življenjem in se nadaljujejo še po tem. V delu Tržačan protagonist umre in je 

konec dokončen. 
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13 SKLEP 

V teoretičnem delu so predstavljeni problemska tematika in bolj podrobno tri izbrana 

področja: ekokritika, istospolnost ter posvojitev. Besedila so bila izbrana na podlagi skupne 

problemske tematike, različnega časa nastanka ter slovenskega avtorstva. Za potrebe 

diplomskega dela je bila narejena klasifikacija problemske tematike. Znotraj klasifikacije se je 

ekokritiko razdelilo na področje, ki zajema odnos do živih bitij, na področje in opis 

antropocentrizma, opisana je ekološka funkcija književnosti ter ekokritiška analiza prebranih 

del. Pri področju teme istospolnosti je narejen pregled o tematiki istospolnosti v slovenski 

mladinski književnosti. Pri področju posvojitev je opisana zakonodaja, ki v današnjem času 

ureja to področje ter odnos do otrok skozi čas. Sledi obravnava dela Marije Nikolajeve From 

mythic to linear time in children's literature. Narejen je povzetek dela, kjer je povezava dela s 

problemsko tematiko izražena na področju propada, ki je značilen za mladinsko književnost in 

govori o tem, da na koncu dela protagonist prek preprek pride do nekega novega spoznanja. 

Narejen je tudi povzetek aplikacije teorije Marjane Kobe Sodobna pravljica. Bolj podrobno je 

obravnavan del, ki govori glavnem literarnem liku v sodobni pravljici, ki ga predstavlja 

otroški literarni lik ali oživljena igrača/predmet kot glavni literarni lik. Za potrebe 

diplomskega dela so bile izdelane sheme za obravnavo različnih problemskih področij 

ekokritike, istospolnosti ter posvojitve. 

V empiričnem delu je narejena primerjalna analiza dveh izbranih književnih besedil, ki se 

nanašajo na izbrane tri problemske tematike. Najprej je podana kratka predstavitev avtorjev 

ter povzetek vsebine vsakega dela. Narejena je analiza na podlagi sheme, kjer so citati, ki 

analizo podkrepijo. Na koncu je narejena primerjava dveh del, ki zajemata isto problemsko 

področje. Znotraj shem za analizo so predstavljena ter zastavljena raziskovalna vprašanja, ki 

so znotraj primerjave že vključena. V empiričnem delu diplomskega dela so vključeni vsi 

odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja:  

1. Kako se kaže stališče avtorja? Ali je na strani glavnih literarnih likov? 

2. Kakšen je zaključek in sporočilo obravnavanih del? 

3. Kdo je naslovnik, mladi in/ali odrasli, dvojni naslovnik?  

Odgovorilo se je na vsa zastavljena vprašanja in odgovori so raznoliki. Stališče avtorja se 

lahko izraža posredno ali neposredno glede na izbrane besede, ki jih uporabi za opis določenih 

situacij, ki se tičejo protagonistovih razmišljanj in dejanj. Hkrati lahko avtor zavzame pozicijo 
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avtokrialnega ali prvoosebnega pripovedovalca. Sporočila literarnih del so raznolika, saj 

nagovarjajo vsakega naslovnika drugače. Tista besedila, ki so namenjena dvojnemu 

naslovniku (Človek ne jezi se, Dečki, Srček za Nino), so zaradi svoje vsebine namenjena tako 

mlademu ali otoškemu bralcu kot odraslemu. Delo Oči se kaže kot naslovniško odprto, delo 

Tržačan se kaže kot delo za odraslega bralca, medtem ko se delo Fantje iz gline kaže kot 

predvsem delo za mladega naslovnika. 

Avtorji iz različnih obdobij obravnavajo isto problemsko tematiko, ki ni časovno pogojena, 

ampak z novo z generacijo vsakič aktualna. Obravnava problemskih tem je pomembna v 

mladinski književnosti, saj se določene problemske tematike odkrivajo pri vsaki novi 

generaciji mladih znova, ko se spopadajo z njim novimi stiskami in se jim zastavljajo za njih 

nova vprašanja. Večina otrok in mladostnikov, ki ima zadovoljene najbolj osnovne 

eksistencialne potrebe, gre čez podobne stiske, samoizpraševanje, ali pa jih zanimajo stvari, 

vezane na problemsko situacijo ipd. 

Med pisanjem diplomskega dela je bilo potrebno ohraniti kritično distanco kar je predstavljalo 

kar nekaj težav. Hkrati pa se je izkazalo, da bi bilo zaradi interesantnosti izbranih tem za 

diplomsko delo lahko izbrano le eno področje problemske tematike, saj je vsako po sebi zelo 

obširno. 

Izbrane problemske teme so poglavitne teme v sodobni slovenski mladinski književnosti.  

Namen književnosti je odpirati različne teme, ki so namenjene dvojnemu naslovniku, saj vsak 

najde nekaj zase. Problemska dela, ki imajo več ravni razumevanja in globino vsebine, so 

primerna za obravnavo pri pouku književnosti v osnovni šoli, saj lahko z ustrezno izbiro 

nagovarjajo otroke z raznolikim znanjem in razumevanjem prebranega. Hkrati je ta dvojnost 

že diferenciacija znotraj same knjige, ki jo naslovnik lahko sam razbere glede na nivo 

razumevanja, ki ga dosega in glede na kritični pogled, ki ga ima in ga ob pomoči in 

usmerjanju učitelja oblikuje ter raziskuje. 
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