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POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava izbrana literarna dela mladinskih književnikov od leta 1880 do 

leta 2007. Njihova izbrana dela so raziskana na podlagi ekokritike in njenih tematskih 

področij. V ospredju teoretičnega dela je predstavitev ekokritike, posebne discipline literarne 

vede, ki se je razvila šele v devetdesetih letih 20. stoletja. Opisane so okoliščine nastanka 

ekokritike in njena raziskovalna vprašanja ter tematska področja, ki jih raziskujemo v 

nadaljevanju diplomskega dela. Opazovali smo odnos avtorjev do narave, ki se je skozi čas 

spreminjal, in vsako posamezno delo obravnavali glede na ekokritiško področje, ki ga 

najdemo v posameznem izbranem literarnem delu. Osrednji del empiričnega dela vsebuje 

analizo treh izbranih del Anje Štefan, ki smo jih analizirali z otroki vrtca Borovnica, starimi 

pet let.  

Ključne besede: ekokritika, odnos do narave, mladinska literarna dela, Anja Štefan 
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ABSTRACT 

This thesis deals with selected works by some authors of children's literature from the period 

1880–2007. It explores the authors' works based on the principles of ecocriticism and its 

scope. The theoretical part revolves around ecocriticism as a special discipline of literary 

studies which only emerged in the 1990s. It describes the circumstances under which it 

developed and discusses its research questions and topics that are further explored in the next 

part of the thesis. We observed the authors' attitude towards nature and how it changed 

through time. Each individual work was assessed in line with the relevant area of 

ecocriticism. The empirical part is based on three works by Anja Štefan, which were analysed 

with the help of five-year-old children attending the Borovnica Kindergarten. 

Keywords: ecocriticism, attitude towards nature, children's literature, Anja Štefan 
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1.0 UVOD 

Diplomsko delo se osredotoča na raziskovanje izbranih literarnih mladinskih del od leta 1880 

do leta 2007. Na začetku je predstavljeno delo Frana Levstika iz zbirke pesmic za otroke 

Otročje igre v pesencah (1880), sledi pesem Cicifuj Otona Župančiča iz zbirke Mehurčki 

(1915), v nadaljevanju je analiza kratke sodobne pravljice Kristine Brenkove Sončna ulica iz 

zbirke Golobje, sidro in vodnjak (1960) ter pravljice Svetlane Makarovič z naslovom Kako se 

je opica spremenila, ki je bila objavljena v Kresnicah leta 1996. Analiza se zaključuje s tremi 

deli Anje Štefan iz zbirke kratkih sodobnih pravljic Štiri črne mravljice (2007), in sicer Dež, 

Medved in Uhani. 

Pravljice so analizirane z vidika ekokritike, nove literarne vede, ki se ukvarja s preučevanjem 

odnosa med človekom in naravo. V teoretičnem delu najprej predstavimo ekokritiko kot vedo, 

njena raziskovalna vprašanja, pri tem z deskriptivno metodo predstavimo definicije in mnenja 

različnih avtorjev. Najbolj uveljavljena je definicija Cheryll Glotfelty (1996, str. xviii), 

profesorice literature in okolja v Nevadi, ZDA. Podrobneje so predstavljena tudi vprašanja 

odnosa človeka in žival z vidika antropocentrizma in biocentrizma, vpletenost človeka v 

okolje in urbano okolje ter področje ekofeminizma kot najnovejše discipline ekokritike. Na 

tem mestu povzemamo mnenje in raziskave redne profesorice Jožice Čeh Steger in drugih 

avtorjev, ki dopolnjujejo njena dognanja.   

Temu sledijo analize izbranih literarnih del (Cicifuj, Dež, Jež in lisica, Kako se je opica 

spremenila, Medved, Sončna ulica, Uhani) mladinske književnosti z vidika ekokritike. Za 

razčlenjevanje in preučevanje izbranih mladinskih del z vidika ekokritike sta bili v 

analitičnem delu uporabljeni metodi analize in sinteze. Predstavimo, kako se v delih kaže 

odnos avtorja do narave, sledijo analize, v katerih se odražajo najbolj tipične značilnosti 

ekokritiških tematskih sklopov (antropocentrizem, biocentrizem, ekofeminizem, okolje in 

urbano okolje). S komparativno metodo odkrivamo podobnosti in razlike v analizi med 

izbranimi mladinskimi deli.  

V nadaljevanju diplomskega dela predstavimo analize treh del Anje Štefan (Dež, Medved, 

Uhani), ki smo jih z otroki starostnega obdobja 5–6 let izvajali v vrtcu. S komparativno 

metodo primerjamo izsledke naše analize s teoretičnega vidika in otroško razmišljanje v smeri 

ekokritike, ki jo dokazujemo z deskriptivno metodo anekdotskega zapisa. 
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V prilogi so zbrana celotna besedila vseh osmih mladinskih del. 
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I TEORETIČNI DEL 

2.0 EKOKRITIKA 

»Izraz ekokritika (angl. ecocriticism) je leta 1978 skoval William Rueckert v razpravi 

'Literature and ecology: Experiment in ecocritics', označuje pa razmeroma novo 

interdisciplinarno metodološko usmeritev znotraj literarne vede« (Kernev Štrajn, 2007, str. 

40).  

Cheryll Glotfelty ekokritiko v uvodu zbornika The Ecocriticism Reader: Landmarks in 

Literary Ecology [Bralec ekokritike: mejniki v literarni ekologiji] (1996, str. xviii) definira 

kot študij odnosa med literaturo in fizičnim okoljem. Ameriški pisatelj in profesor angleškega 

jezika na Univerzi v Princetonu, William Howarth (1996, str. 69), pa predstavlja definicijo 

ekokritike tako: »Oseba, ki sodi o vrednosti in napakah besedil, ki odražajo vplive, ki jih ima 

kultura na naravo, z namenom proslave narave, kritiziranja njenih izkoriščevalcev in 

popravljanja storjene škode s politično aktivnostjo.« Ekokritika se je najprej uveljavila v 

anglo-ameriških univerzah, vendar se je to zgodilo zelo pozno, šele v devetdesetih letih 20. 

stoletja. Glavni krivec za to so predvsem poststrukturalistične usmeritve, ki naravi kot 

zunajtekstualni prvini ne dajejo objektivne veljave (Čeh Steger, 2012, str. 201). 

Ekokritika se pomembno razlikuje od preostalih literarnih pristopov. Literarna teorija se 

namreč na splošno ukvarja s preučevanjem odnosov med književniki, književnimi besedili in 

svetom, pri čemer je svet sinonim za družbo. Bistvo ekokritike na drugi strani pa je 

spremenjen pogled na svet, ki vključuje ne samo socialno sfero, ampak celotno ekosfero 

(Glotfelty, 1996, str. xix). Ekokritika raziskuje različne koncepte in reprezentacije narave, 

kako se je narava v določenih obdobjih in v posameznih kulturah razvijala, kako je definiran 

pojem narave, katere vrednostne predstave in kulturne funkcije ima v književnosti, kako so v 

njej določeni odnosi med človekom in naravnim okoljem itd. (Hofer, 2007 povzeto po: Čeh 

Steger, 2012, str. 205). Profesorica slovenske književnosti Jožica Čeh Steger (2012, str. 206–

207) pa dodaja, da ekokritika v svoje tematsko področje dovolj razpoznavno umešča tudi 

etične vidike preučevanja odnosov med človekom in živaljo in ne le ekološke teme. Pravi še 

(Čeh Steger, 2012, str. 206–207), da ekokritika pripisuje naravi in živalim samostojno, od 

človeka neodvisno delovanje ter jim priznava status subjekta.  
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3.0 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA EKOKRITIKE 

Pri novih literarnih usmeritvah se pojavlja problem pri raziskovanju, saj je težko vedeti, kako 

se nečesa lotiti, kar še ni dodobra raziskano. Da bi raziskovanje potekalo lažje, nam Cheryll 

Glotfelty (1996, str. xix) ponuja nekaj temeljnih vprašanj, ki bi si jih moral raziskovalec 

ekokritiške literature zastaviti: 

 Kako je narava v literarnem delu predstavljena? 

 Kakšno vlogo ima fizično okolje v zgradbi literarnega dela? 

 Ali so vrednote v literarnem delu enakovredne z vrednotami ekološkega gibanja? 

 Kako metafore pokrajine vplivajo na naše ravnanje z njo? 

 Kako se je koncept narave spreminjal skozi čas? 

 Na kakšen način se kaže okoljska kriza v književnosti in kulturi? 

 Kakšen je namen ekološkega pisanja? 

 Ali moški pišejo o naravi drugače kot ženske? 

3.1 Odnos človek – žival (biocentrizem) 

Biocentrična etika okolja priznava vsem organizmom (ne pa tudi vrstam) lastno vrednost in 

moralni status, kar pomeni, da so deležni moralne obravnave in da imamo do njih 

odgovornost (Stenmark, 2004; povzeto po: Čeh Steger, 2015). 

Paul Taylor, eden najbolj znanih predstavnikov biocentrične etike, pravi, da so naša ravnanja 

pravilna in značajske poteze moralno dobre, če izražajo takšno moralno držo, ki jo je mogoče 

poimenovati kot spoštovanje. Biocentrično pojmovanje življenja sestoji iz naslednjih 

predpostavk o človeku in naravi: (1) ljudje so člani globalne skupnosti pod enakimi pogoji kot 

druga živa bitja; (2) vsa živa bitja (tudi ljudje) so deli v sistemu vzajemne odvisnosti. 

Preživetje posameznega bitja ni odvisno le od njegove okolice, temveč tudi od odnosov do 

drugih živih bitij; (3) vsak organizem je teleološko središče življenja v smislu, da lahko 

organizem stremi k temu, kar je zanj ugodno; (4) ljudje nimajo nobenih prirojenih pravic, da 

bi se povzdignili nad druga živa bitja, tj. nimajo nobene višje eksistenčne forme kot druga 

živa bitja. Iz zadnje postavke izhaja, da so v tem pogledu na svet vsa bitja obravnavana tako, 

da imajo enako vrednost (Stenmark, 2004; povzeto po: Čeh Steger, 2015). 
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3.2 Odnos človek – žival (antropocentrizem) 

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

antropocentrizmu, 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 do Drugega, dominanten, polaščevalen in 

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

Viskovič (2011; povzeto po Čeh Steger, 2015) piše, da se odnos do nečloveških bitij in okolja 

ni spremenil niti v humanizmu, renesansi, niti v razsvetljenstvu. Za antropocentrizem je 

značilno opiranje na Darwinov nauk o razvoju organizmov, ki dopušča zatiranje, 

diskriminacijo ter izkoriščanje ne-človeških bitij in okolja. Človek je popoln gospodar in 

lastnik narave, ker ima filozofsko utemeljitev v Descartesovem racionalizmu, na podlagi 

katerega je prišlo do izključitve človeka iz narave in prevladnih dualizmov, kot so razum in 

čustvo, kultura in narava, subjekt in objekt ali duh in materija. 

3.3 Okolje 

Pomen pojma okolje (nem. Umwlt, fr. millieu) je okrog leta 1909 določil J. Uexkull, in sicer 

kot interakcijo med živimi bitji in okolico. S tem pomenom je prišel pojem v moderno 

diskusijo. V SSKJ (1986, str. 359) je okolje definirano kot stvarni in duhovni svet z 

določenimi značilnostmi, ki obdaja človeka. Med primeri so navedena družbeno okolje, 

kmečko okolje, psihološko okolje, industrijsko okolje, naravno okolje in čustveno okolje. Ker 

se termin okolje širi v vse prostore, v katerih je prisoten vpliv človeka, se v strokovnem jeziku 

vse bolj izgublja pojem narava, ki se v ekologiji uporablja v smislu neokrnjene narave, divjine 

oziroma okolja, v katerega človek ni posegel ali le v najmanjši meri. V primerjavi z naravo 

označuje okolje kot prilagojeno ali spremenjeno okolje (Čeh Steger, 2015, str. 31–32). 

3.4 Urbano okolje 

Pod pojmom okolje je danes mišljeno predvsem okolje človeka, tj. tisto, kar ga obdaja ali je 

okrog njega. Človek s svojo aktivnostjo nenehno vpliva na okolje, obenem je tudi sam 

nenehno izpostavljen okoljskim vplivom. Pojem okolje je določen antropocentrično, v 

središču je človek, okolje je tisto, kar je okoli človeka. Slovarski pomen omogoča delitev na: 
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a) fizično okolje (abiotsko in biotsko okolje, kar ustreza nemški besedi Umwelt in angleški 

environment), b) psihično okolje (duhovno in kulturno okolje) in c) socialno-ekonomsko 

okolje (Čeh Steger, 2015, str. 32). 

V ekologiji označujemo s pojmom fizično okolje a) prilagojeno ali spremenjeno naravno 

okolje in b) grajeno ali urbano okolje (Kirn, 2004, str. 11). 

Urbana ekokritika, ki raziskuje odnose med človekom in okoljem v mestih in prestolnicah, se 

povezuje s sooblikovalci tega prostora, z mestnimi arhitekti, vrtnarji umetniki in drugimi. 

Povezanost med naravo, kulturo in umetnostjo predstavlja bistveno lastnost ekokritike. Urbani 

ekokritiki ne pristajajo na dihotomijo narava in kultura in pod pojmom fizično okolje 

razumejo naravno in umetno, tj. od človeka oblikovano okolje. David R. Shumway npr. pravi, 

da je neločljivost narave in kulture izhodišče za uspešno ekologijo in urbano ekokritiko (Edl, 

2013; povzeto po: Čeh Steger, 2015, str. 51). Literarna dela, ki tematizirajo mesta in so 

predmet urbane ekokritike, zahtevajo revizijo temeljnih pojmov ekokritike: okolja, narave in 

divjine. Urbana ekokritika razume pod pojmom narava vse, kar filozofija pojmuje kot ne-jaz 

(Edl, 2013; povzeto po: Čeh Steger, 2015, str. 51). 

3.5 Ekofeminizem 

Ekofeminizem spada med radikalne zelene teorije, ki si prizadevajo za globlje družbene, 

politične in ekonomske spremembe pri reševanju okoljskih problemov. Začel se je uveljavljati 

sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja v akademskih krogih kot del širše ekokritiške 

discipline (Holy, 2007; povzeto po Čeh Steger, 2015, str. 83). Ekofeminizem, imenovan tudi 

tretji val feminizma, temelji na predpostavki, da povzročajo sistemi prevlade in dualistično 

mišljenje, ki sestavljajo temelj zahodnih civilizacij, zatiranje ženske kot tudi izkoriščanje 

okolja (Čeh Steger, 2012, str. 206). Ekokritika in ekofeminizem izhajata iz skupnega cilja: 

osvoboditi žensko in naravo ter si prizadevati za odpravo rasnih, spolnih, etičnih, razrednih in 

drugih razlik oziroma za ukinitev odnosov med ljudmi in razmerji do naravnega okolja, ki 

temeljijo na kontroli, prilaščanju, posedovanju in izkoriščanju. Različni ekofeminizmi se 

najbolj razlikujejo v vrednotenju fizičnega oziroma materialnega sveta, a tudi v predstavah o 

preddiskurzivnem in družbeno konstruiranem statusu narave in ženske. Socialni 

ekofeminizem se na primer zavzema za nedestruktivno držo do naravnega okolja in se 

osredinja na spolne zapise narave, vendar tudi na ostro kritiko povezanosti ženske z naravo. 
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Od te usmeritve odstopa spiritualni ekofeminizem, saj izhaja iz mističnih predstav o 

povezanosti ženske z naravo in opeva idejo o tako imenovani Materi Zemlji (Čeh Steger, 

2015, str. 83). 
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II EMPIRIČNI DEL 

4.0 ANALIZA IZBRANIH LITERARNIH DEL Z VIDIKA 

EKOKRITIKE 

4.1 Fran Levstik 

Slika 4.1: Fran Levstik (wikipedia: Franz Lainer, med letoma 1860 in 1868) 

 

Fran Levstik, prvi klasik naše pripovedne proze, se je rodil 28. septembra 1831 kmečkim 

staršem v Dolnjih Retjah pri Velikih Laščah in umrl 16. novembra 1887 v Ljubljani. Po 

dolgotrajni bolezni se je izteklo življenje moža, ki mu je bilo v dobrih šestinpetdesetih letih 

naklonjenega kaj malo prijetnega in prijaznega in ki največkrat tudi sam ni znal biti blag in 

priljuden, še posebej ne, kadar je šlo za vprašanja jezika, literature in narodove usode, za 

katere se je zavzemal z nepopustljivo gorečnostjo, tudi za ceno lastne eksistence in celo 

razdora z najbližjimi in najzvestejšimi sodelavci. 

Kot pesnik, pisatelj, kritik, jezikoslovec, urednik, prevajalec, narodni ideolog ter kulturni 

buditelj in organizator je bil Levstik venomer v središču literarnega in političnega dogajanja. 

S programskimi spisi in kritikami je kazal pot ter se v satirah in polemikah neusmiljeno 

spopadal z vsemi, ki so mu nasprotovali (Levstik, & Ilich, 1998, str. 387). 
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Leta 1873 je začel anonimno sodelovati pri Vrtcu, za katerega je jezikovno priredil mnogo 

člankov, povestic, pesmi kakor tudi zložil lepe Otročje igre v pesencah (Slodnjak, 2013). Z 

Najdihojco je v Otročjih igrah v pesencah – po vrsti pesniških predhodnikov, ki so sicer pisali 

za otroke, vendar se vanje niso znali vživeti – ustvaril lik radoživega malčka, ki ni bil več 

predmet vzgojnih in poučevalskih prizadevanj odraslih, temveč središče svojega lastnega 

otroškega sveta, bogato prepletenega z igrami in domišljijo. S tem je Levstik položil tudi 

temelje umetniško pomembne slovenske književnosti za otroke (Levstik, & Ilich, 1998, str. 

391). 

Fran Levstik: Jež in lisica (1998) 

Slika 4.2: Vinko Selan Gliha, Ježeva kućica, 2008 

 

Tabela 4.1: Analiza naravnega okolja v literarnem delu Jež in lisica, F. Levstik, in 

upodobitve narave v njej 

Z belim snegom vse je krito,  

kamor sezajo oči; 

vije burja silovito, 

a lisica v jazbi spi. 

 

Jež do jazbe pritrepeče, 

v mrzlo trnije zavit; 

ves tenak z zobmi klepeče: 

rad bi zlezel se toplit. 

 

Fizično okolje v pesmi je prostrana narava, ki 

jo vidimo pozimi, ko je vse pokrito s snegom 

(»Z belim snegom vse je krito, kamor sezajo 

oči …«). 

 

Narava je v pesmi minimalistično opisana, 

celotno dogajanje se odvija v jazbini lisice, 

kamor se je zatekel jež (»Jež do jazbe 

pritepeče …«). Vloga narave je torej 

stranskega pomena, uporabljena je le za 
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In lisice prosi milo, 

da odpre mu svoj brlog; 

a ker ni je k vratom bilo, 

joče kakor mlad otrok. 

 

»Nikdar bi ne bil napoti, 

ves pohleven rad žedel 

pod klopjo v najzadnjem koti, 

v slast bi same ščurke jel.« 

 

»Bodi si,« lisica reče, 

»a miroven bodi, veš!« 

prime ključ, odpirat teče; 

v kočo zdaj prileze jež. 

 

Meju čevlje poteptane 

v klobko se za peč je zvil; 

tam poniglavec ne gane, 

kakor da bi mrtev bil. 

 

Tretji dan, četrti mine,  

preden zopet je gorak. 

Čevlje zdaj na stran odrine, 

stegnjen se oddahne vznak. 

 

Domičica ga udari, 

on se jej zagrohota: 

»Molčji, babji kožuh stari, 

Zdaj sem tukaj jaz doma!« 

 

Z bodlji vanjo zasadi se, 

dreza spredaj jo in zad; 

ona brani mu z zobmi se –  

občutek dogajalnega prostora in časa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glavni dogajalni prostor definirajo preprosti 

opisi jazbine (jazba, klop, ključ, peč, streha, 

vrata). 
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poženeta se do vrat. 

 

Jež se ključa naglo prime, 

resk, čvrsto ga zavrti, 

a lisico sredi zime 

izpod strehe prepodi. 

 

Zveženj je sirota vzela, 

dela si ga na glavo 

ter za palico prijela, 

šla v deveto deželo! 

 

(Levstik, 1880; povzeto po: Levstik, & Ilich, 

1998, str. 382–383) 

 

Kakšno vlogo ima naravno okolje v pesmi? Kako je narava v njej predstavljena? 

V kvalitativni analizi smo pokazali, da ima narava v pesmi stranski pomen, saj je glavni 

dogajalni prostor jazbina. Avtor zunanjo naravo predstavi le toliko, da si lahko zamišljamo 

ježa, ki ga v zimskem vremenu zebe. 

Odnos človek – žival (antropocentrizem) 

Tabela 4.2: Analiza odnosa človek – žival v pesmi Jež in lisica 

Z belim snegom vse je krito,  

kamor sezajo oči; 

vije burja silovito, 

a lisica v jazbi spi. 

 

Jež do jazbe pritrepeče, 

v mrzlo trnije zavit; 

ves tenak z zobmi klepeče: 

rad bi zlezel se toplit. 

 

Avtor v prvi kitici slikovito opiše pokrajino, 

po kateri vije huda burja in je vse pokrito s 

snegom (»Z belim snegom vse je krito, 

kamor sezajo oči; vije burja silovito …«). 

 

Avtor pesmi pripisuje ježu in lisici človeške 

lastnosti (»… z zobmi klepeče, prosi milo, 

joče kakor mlad otrok, ves pohleven, lisica 

reče, miroven bodi, prime ključ, meju čevlje, 

kakor da bi mrtev bil, domačica ga udari, on 
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In lisice prosi milo, 

da odpre mu svoj brlog; 

a ker ni je k vratom bilo, 

joče kakor mlad otrok. 

 

»Nikdar bi ne bil napoti, 

ves pohleven rad žedel 

pod klopjo v najzadnjem koti, 

v slast bi same ščurke jel.« 

 

»Bodi si,« lisica reče, 

»a miroven bodi, veš!« 

prime ključ, odpirat teče; 

v kočo zdaj prileze jež. 

 

Meju čevlje poteptane 

v klobko se za peč je zvil; 

tam poniglavec ne gane, 

kakor da bi mrtev bil. 

 

Tretji dan, četrti mine,  

preden zopet je gorak. 

Čevlje zdaj na stran odrine, 

stegnjen se oddahne vznak. 

 

Domačica ga udari, 

on se jej zagrohota: 

»Molčji, babji kožuh stari, 

Zdaj sem tukaj jaz doma!« 

 

Z bodlji vanjo zasadi se, 

dreza spredaj jo in zad; 

ona brani mu z zobmi se –  

se jej zagrohota, sirota, ter za palico prijela, 

šla v deveto deželo.«), kar je značilno za 

antropocentrizem, še vedno pa živita v 

svojem naravnem okolju (»Z belim snegom 

vse je krito, kamor sezajo oči; vije burja 

silovito, a lisica v jazbi spi.«, »… brlog, 

jazba«). 

 

Avtor želi v pesmi otrokom približati tudi 

pojem »hinavstva«, ki ga je moč opaziti 

skozi celotno dogajanje. Jež pride do 

lisičinega domovanja ves premražen in 

pohleven, ji obljublja mirnost in pohlevnost, 

na koncu pa izkoristi lisičino dobroto, jo z 

bodicami bode spredaj in zadaj (ji zarine nož 

v hrbet), ji zavzame dom in jo spodi iz njega 

(»… jež do jazbe pritrepeče, ves tenak z 

zobmi klepeče, lisice milo prosi, Nikdar bi 

ne bil napoti, ves pohleven rad žedel pod 

klopjo v najzadnjim koti, v slast bi same 

ščurke jel., v klobko se za peč je zvil, Molčji, 

babji kožuh stari, zdaj sem tukaj jaz doma!, 

Z bodlji vanjo zasadi se, dreza spredaj jo in 

zad;, Jež se ključa naglo prime, resk, čvrsto 

ga zavrti, a lisico sredi zime izpod strehe 

prepodi.«). 

 

Avtor uporabi tudi več izrazov za lisičin 

dom: brlòg -óga m (ȍ o ̣́ ) 1. bivališče zveri, 

zlasti v kaki votlini, jázba -e ž (ȃ) zastar. 

brlog, jazbina, kóča -e ž (o  ̣́ ) 1. gostišče v 

gorah, zlasti manjše (SSKJ, 2000), ki ga 

opisuje od najbolj preprostega opisa, torej 
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poženeta se do vrat. 

 

Jež se ključa naglo prime, 

resk, čvrsto ga zavrti, 

a lisico sredi zime 

izpod strehe prepodi. 

 

Zveženj je sirota vzela, 

dela si ga na glavo 

ter za palico prijela, 

šla v deveto deželo! 

 

jazba, ki je tudi starejši izraz za bivališče 

živali, in nazadnje jo opiše kot kočo, ki pa je 

bivališče ljudi. S tem še bolj približa živali 

človeškim značilnostim in potrjuje zametke 

antropocentrizma. Tudi jazbino opisuje z 

značilnostmi hiše, ki jih v naravi seveda ne 

najdemo (ključ, peč, streha, vrata).  

 

Nazadnje še označi lisico kot siroto, ki gre v 

deveto deželo: siróta -e ž (o  ̑ ) 2. ekspr. 

sočutja, pomilovanja vreden človek (SSKJ, 

2000), ali po ljudskem izročilu kot zadnji 

otrok, ki je moral od doma in je odšel v 

deveto, nepoznano vas. 

 

Kako je v pesmi Jež in lisica prikazan odnos človek – žival? 

V kvalitativni analizi smo pokazali, da konkretnega odnosa človek – žival še ni mogoče 

analizirati, a smo pokazali začetke antropocentrizma, saj avtor dodaja živalim človeške 

lastnosti in jih na tak način podreja družbi oziroma človeku. S tem prikazujemo, da je odnos 

človek – žival v pesmi hierarhičen, človek nadvlada žival, saj ji ne dopušča lastne identitete. 
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4.2 Oton Župančič 

Slika 4.3: Oton Župančič (Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK) 

 

Oton Župančič, pesnik, dramatik, esejist in prevajalec, rojen 23. januarja 1878 v Vinici, umrl 

je 11. junija 1949 v Ljubljani. 

V juliju 1896 je Župančič opravil maturo v Ljubljani, odšel na dunajsko univerzo in se odločil 

za študij zgodovine in zemljepisa. Pozneje je to odločitev nekoliko obžaloval in si zaželel 

študija slavistike ali tujih jezikov. Učenje mu ni šlo, saj se je moral stalno otepati gmotnih 

težav (tudi stradal je), čeprav jih je poskušal rešiti s službo pisarja, Knafljevo štipendijo, s 

predujmi za honorar in posojili. Poleg tega ga je bolj kakor sprotni študij pritegovalo 

razgibano umetnostno življenje Dunaja, predvsem sodobni literarni tokovi.  

Pred božičem leta 1915 je pri Zormanu izšla zadnja in mojstrska Župančičeva zbirka za 

otroke Ciciban in še kaj. Prijetno zveneče ime za svojega junaka je našel v Vukovem Srpskem 

rječniku. Pesmi so nastajale ob sožitju z njegovim prvorojencem Markom in v mislih na 

njegovo nadaljnje otroštvo. Zbirka razodeva razvidno in smotrno zasnovano zgradbo, 

razpored snovi. Najprej beremo pesmi, ki ponazarjajo ljudske običaje, mišljene so kot gibalne 

igre ali so onomatopoetičnega značaja. Sledi skupina nevsiljivo vzgojnih pesmi, ki naj v 

mladem bralcu budi ljubezen do matere, ki ga navajajo na resnicoljubnost, predvsem pa ga 

naravnavajo k življenjski vedrini in ga že zgodaj navezujejo na domovino. Manjša tretja 

skupina obsega razigrane šaljivke, ki vsebujejo tudi kakšno vzgojno misel. Župančič se je v 
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tej knjigi docela, bolj kot v prejšnji, vživel v otrokovo duševnost, tej psihi pa se prilegajo tudi 

uporabljena slogovna sredstva, personifikacija, onomatopoija in dialog, medtem ko jezik 

vsebuje nekaj belokranjskega izrazja in vrsto pristnih ljudskih rečenic (Mahnič, 2013).  

Knjiga Mehurčki, ki je izšla po pesnikovi smrti, vsebuje pesmi iz vseh njegovih zbirk za 

otroke. Dodane so ji štiri nove pesmice in petdeset ugank Otona Župančiča (Glazer, 1980; 

povzeto po Župančič, 1980, str. 76). 

Oton Župančič: Mehurčki in petdeset ugank (1980) 

Slika 4.4: Marlenka Stupica, Mehurčki in petdeset ugank, 2012 

 

Tabela 4.3: Analiza naravnega okolja v literarnem delu Cicifuj, O. Župančič, in 

upodobitve narave v njej 

Ciciban teče v zeleni dan; 

ptičica znanka v goščavi 

vsak dan lepo ga pozdravi: 

»Ciciban, Ciciban, Ciciban, 

Ciciban, dober dan!« 

  

Ciciban, kaj pa je danes, čuj! 

Dogajalni prostor v pesmi je v naravi 

(dobrava, goščava).  

 

 

Elementi narave so minimalno predstavljeni, 

saj je osrednji pomen pesmi odnos med 

ptičko in Cicibanom.  
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Kaj ti to ptička prepeva? 

Po vsej dobravi odmeva: 

»Cicifuj, Cicifuj, Cicifuj, 

Cicifuj, fej in fuj!« 

Ciciban misli: »Zakaj Cicifuj?« 

Takrat si roke zagleda, 

pa se domisli: »Seveda, 

danes se nisem umil še, fej, fuj, 

danes sem res Cicifuj!« 

  

Bister potoček se vije čez plan, 

Preko kremenov se lije, 

Ciciban v njem se umije, 

Ptička zapoje spet: »Ciciban, 

Ciciban, dober dan!« 

 

 

 

 

Dobráva -e ž (ȃ) knjiž. valovit ravninski svet, 

deloma porasel z drevjem. Ker se beseda 

dobrava uporablja večinoma za vaški svet, 

predvidevamo, da je dogajalni prostor nekje 

na vasi, daleč od mestnega vrveža. To lahko 

sklepamo tudi iz navedka »bister potoček«, 

kjer se Ciciban umije. 

 

krêmen -éna m (é e  ̣́ ) zelo trda in krhka 

kamnina steklenega sijaja (SSKJ, 2000). 

 

Kakšno vlogo ima naravno okolje v pesmi? Kako je narava v njej predstavljena? 

Narava ima v pesmi stransko vlogo, vseeno je predstavljena slikovito. 

Odnos človek – žival (biocentrizem) 

Glazerjeva (po Župančič, 1980, str. 75–76) piše, da so Župančičeve pesmi iz zbirke Ciciban 

najbolj žive. Tu so nagajivke, šaljivke in pesmice za gibalne igre. Spet v drugih slišimo, kako 

copotajo koraki kovačev in plenkajo njihova kladiva, kako zvonijo zvonovi, kako veselo 

čivkajo vrabci, kako se oglašajo žabe. Vse v naravi živi in sredi te narave je Ciciban. Vsi so 

prijazni z njim, čebelica, ptička, vse je pripravljeno zanj, mah in jablanova veja. Pa saj 

Ciciban so vse to zasluži, ker je vesel, razigran, zaupljiv, a tudi pošten in pogumen otrok. 

Pesnik si je želel, da bi taki bili vsi slovenski otroci. 
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Tabela 4.4: Analiza odnosa človek – žival v pesmi Cicifuj 

Ciciban teče v zeleni dan; 

ptičica znanka v goščavi 

vsak dan lepo ga pozdravi: 

» Ciciban, Ciciban, Ciciban, 

Ciciban, dober dan!« 

  

Ciciban, kaj pa je danes, čuj! 

Kaj ti to ptička prepeva? 

Po vsej dobravi odmeva: 

»Cicifuj, Cicifuj, Cicifuj, 

Cicifuj, fej in fuj!« 

Ciciban misli:« Zakaj Cicifuj?« 

Takrat si roke zagleda, 

pa se domisli:« Seveda, 

danes se nisem umil še, fej, fuj, 

danes sem res Cicifuj!« 

  

Bister potoček se vije čez plan, 

Preko kremenov se lije, 

Ciciban v njem se umije, 

Ptička zapoje spet:« Ciciban, 

Ciciban, dober dan!« 

 

Človek in žival sta v pesmi enakovredna. 

Najprej piše, da je ptičica znanka, kar po 

SSKJ (2000) pomeni: znánka -e ž (ā) ženska, 

ki se s kom pozna in ima z njim osebne stike. 

Ali ekspr. pomeni, da je to nekaj, s čimer 

imamo vsakodnevne stike. Pisatelj je to 

dosegel tudi tako, da je dal ptičici možnost 

govora, torej človeško lastnost. Skupni jezik 

omogoča pogovor med človekom in živaljo, 

to je tudi razlog, po katerem sklepamo, da sta 

si človek in žival v tem primeru 

enakovredna. 

 

Ptička je do Cicibana kritična in mu pove, da 

je umazan, on pa zaradi skupnega jezika 

razume, kaj mu želi ptička povedati, zato 

njen nasvet tudi upošteva in se očisti. Po tem 

lahko sklepamo, da Ciciban do ptičke čuti 

simpatijo in empatijo, saj razume njeno 

prepevanje, kot je predstavljeno v naslednji 

kitici. 

 

V pesmi je predstavljena ideja sobivanja z 

živaljo, temelječega na enakovrednem 

odnosu, ki ga omogočata obe strani. 

 

Kako je v pesmi Cicifuj prikazan odnos človek – žival?  

V kvalitativni analizi smo pokazali, da je odnos človek – žival zaradi skupnega jezika in 

omogočenega razumevanja enakovreden. V pesmi je uresničena ideja o enakovrednem 

sobivanju živali in človeka, ki bivata v sožitju. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Trček Tjaša; diplomsko delo 

– 18 – 

4.3 Kristina Brenkova 

Slika 4.5: Kristina Brenkova (avtor neznan, emka.si) 

 

Kristina Brenkova je mladinska pisateljica, pesnica, prevajalka, doktorica znanosti, urednica 

knjig za otroke in mladino pri založbi Mladinska knjiga, avtorica številnih pravljic, slikanic, 

črtic, fantastičnih pripovedi, spominov, igric za otroke in mladino (Jevc, 2011, str. 9). 

Pisateljica Kristina Brenkova se je rodila 22. oktobra 1911 v Horjulu. V rojstnem kraju je 

preživljala otroštvo in končala štiri razrede osnovne šole. Šolanje je nadaljevala v Mariboru, 

kjer je zaključila meščansko šolo in štiri leta učiteljišča. V mariborskem samostanu šolskih 

sester se je učila nemški, francoski, češki oziroma slovaški jezik ter esperanto in stenografijo. 

Igrala je tudi violino (Jevc, 2011, str. 9). 

O Kristini Brenkovi in o njenem delu so v Simpoziju o ustvarjalnosti in življenju Kristine 

Brenkove (2011) pisali tudi Niko Grafenauer, Darja Lavrenčič Vrabec, Marjana Kobe in 

Milena Mileva Blažić. 

Grafenauer (2011, str. 16) pravi, da kadar je beseda o Kristini Brenkovi, vselej govorimo o 

dveh plateh njene prisotnosti med nami. Prva je njeno pisateljsko ustvarjanje za otroke, druga 

pa uredniško delo pri založbi Mladinska knjiga. Lavrenčič Vrabčeva (2011, str. 17) meni, da 

ji je njeno delo pomenilo mnogo več kot osnovo za eksistenco, bilo je njena strast in 

življenjsko poslanstvo. 
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Kristina Brenkova: Obdarovanja (2001) 

Slika 4.6: Marlenka Stupica: Obdarovanja, 2001 

 

Tabela 4.5: Analiza naravnega okolja v literarnem delu Sončna ulica, Obdarovanja, K. 

Brenkova, in upodobitve narave v njej 

– Če greš po Sončni ulici proti sredini 

mesta, 

– Gledaš na stari grad. To je zjutraj, ko gre 

mati v službo, in sonce ji vzhaja na levi 

strani. Toda ko se iz službe vrača, se je 

sonce že nagnilo čez poldan. Na drugem 

koncu Sončne ulice ji zastre pogled 

Rožnik in cerkev na njem. Tako teče 

ulica kot nemiren vzvalovan potok od 

Rožnika proti Gradu in nazaj. Ves dan jo 

barva sonce, zato je Sončna ulica, toda 

za to ime ve le malokdo. 

 

– Zanjo je bila Temna, Mračna, Brezupna 

ulica. 

 

– Stali sta na pločniku sredi Sončne ulice 

Fizično okolje v pravljici je urbano, mesto 

okolje, s katerim je obdano življenje 

mlajšega šolarja Andreja in njegove mame. 

Elementi narave in okolice so predstavljeni 

tako slikovito, da si zlahka predstavljamo, 

kje se zgodba dogaja in kako je ulica 

obsijana s soncem. 

Elementi narave in urbanega okolja so 

predstavljeni enakovredno, zato med njima ni 

čutiti nikakršnega podrejanja. 

 

Urbano okolje je na začetku predstavljeno 

kot lepo, prijazno, v trenutku pa, ko mati 

stopa po ulici, potem ko je izvedela za 

Andrejevo laž, postane neprijazno in odraža 

materino počutje. 
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in  

– molčali. 

 

– »Našel sem jo na Kongresnem trgu,« mi 

je rekel. 

 

– »Nato sem stopila v papirnico na 

Kongresnem trgu in so mi povedali, da je 

res včeraj kupil največjo radirko.« 

 

– Andrej je zvečer pogledal materi v bledo 

lice in dejal: 

 

– Drugo jutro sta šla Andrej in mati skupaj 

po Sončni ulici. Sijal je velik, svetal dan, 

in Sončna ulica je bila stokrat vredna 

svojega imena. 

Fizično okolje je spet predstavljeno 

natančno, da lahko bralec natanko določi 

dogajalni prostor. 

 

 

 

Po rešeni konfliktni situaciji se fizično okolje 

zaradi narave, ki ga obdaja, spet spremeni v 

prijazno ter odraža zadovoljstvo in srečo 

obeh protagonistov. 

 

Kakšno vlogo ima naravno okolje v kratki prozi? Kako je narava v njej predstavljena? 

Naravno okolje je v kratki prozi predstavljeno zelo dobro in slikovito. Opis je enakovreden 

urbanemu okolju, zaradi česar si bralec zlahka predstavlja dogajanje. 

Urbano okolje 

Kristina Brenkova se je med študijem dnevno vozila iz Horjula v Ljubljano, pozneje se je 

preselila, poročila in stanovala najprej na Mirju, potem na Prešernovi in na koncu na Peričevi 

ulici za Bežigradom v Ljubljani. Topografija Horjula je pretežno vezana na vas in naravne 

znamenitosti, pri Ljubljani so poudarjene kulturne znamenitosti mesta.  

V zbirki kratkih sodobnih pravljic z naslovom Golobje, sidro in vodnjak (1960) že naslov 

govori o dogajalnem prostoru na Kongresnem trgu v centru Ljubljane pri tako imenovanem 

sidru, Ljubljana je predstavljena skozi Ljubljanski grad, Bežigrad, Ljubljanico, Gradaščico, 

Gradišče, Prešernovo, Rožnik, Tivoli, Tobačno ulico, Zoisovo cesto, Tromostovje, stolnico, 
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Šentpetrsko cesto; v besedilih se pojavljajo tudi predmestni, okoliški kraji in druge pokrajine 

… (Blažič, 2010, str. 172). 

V Sončni ulici opisuje ulico, ki vodi proti središču mesta in gleda na stari grad. Zaradi 

notranjega dogajanja se ji v določenem trenutki zdi Sončna ulica Temna, Mračna, Brezupna. 

Domnevno, ne pa nujno, gre za Šubičevo ulico, ker avtorica o njenem nadaljevanju govori o 

Kongresnem trgu, kjer je papirnica (Blažič, 2010, str. 175). 

Tabela 4.6: Analiza odnosa človek – urbano okolje v literarnem delu Sončna ulica 

– Če greš po Sončni ulici proti sredini 

mesta, gledaš na stari grad.  

 

– Na drugem koncu Sončne ulice ji zastre 

pogled Rožnik in cerkev na njem. Tako 

teče ulica kot nemiren vzvalovan potok 

od Rožnika proti Gradu in nazaj. Ves 

dan jo barva sonce, zato je Sončna 

ulica, toda za to ime ve le malokdo. 

Ko se je Andrejeva mama vračala iz 

mesta, je šla po Sončni ulici, a je ni 

videla. Zanjo je bila Temna, Mračna, 

Brezupna ulica.  

 

– Stali sta na pločniku sredi Sončne ulice 

in molčali. 

 

– »Našel sem jo na Kongresnem trgu,« mi 

je rekel. Težko sem mu verjela. »Kar 

sredi Kongresnega trga si jo našel?« 

 

– »Nato sem danes stopila v papirnico na 

Kongresnem trgu in so mi povedali, da 

je res včeraj kupil največjo radirko«. 

 

Avtorica opisuje, kje se Sončna ulica nahaja 

(Če greš po Sončni ulici proti sredini 

mesta, gledaš na stari grad. Na drugem 

koncu Sončne ulice ji zastre pogled Rožnik 

in cerkev na njem). Tako si bralec lahko 

približno predstavlja, kje je dogajalni 

prostor zgodbe. Opiše jo kot nemirno, pa 

vendar zaradi celodnevnega sonca lepo 

(Tako teče ulica kot nemiren vzvalovan 

potok … Ves dan jo barva sonce, zato je 

Sončna ulica …). 

 

Zaradi notranjega počutja, ki ga je 

povzročila laž sina, mati ne opazi lepote 

Sončne ulice, zdi se ji kot brezupna, mračna 

in temna (Ko se je Andrejeva mama vračala 

iz mesta, je šla po Sončni ulici, a je ni 

videla. Zanjo je bila Temna, Mračna, 

Brezupna ulica.). 

V nadaljevanju avtorica piše tudi o 

Kongresnem trgu in papirnici, ki se tam 

nahaja. Papirnica je tudi »razlog« za 

Andrejevo laž, ki je mati pripravila do 

slabega počutja (»Nato sem danes stopila v 

papirnico na Kongresnem trgu ...). 
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– Drugo jutro sta šla Andrej in mati 

skupaj po Sončni ulici. Sijal je velik, 

svetel dan, in Sončna ulica je bila 

stokrat vredna svojega imena. 

Po rešenem konfliktu je Sončna ulica spet v 

svojem sijaju ter odraža srečo in notranji 

sijaj obeh likov (Sončna ulica je bila 

stokrat vredna svojega imena.). 

 

Kako je v pravljici Sončna ulica predstavljen odnos človek – urbano okolje?  

V kvalitativni analizi smo pokazali, da je urbano okolje v pravljici predstavljeno slikovito in 

opisano natančno. Vendar lahko opazimo, da je še vedno podrejeno človeku, ker je pogled na 

okolje, ki ga obdaja, odvisen od človekovega notranjega počutja. Torej lahko rečemo, da je 

odnos človek – urbano okolje predstavljen hierarhično, antropocentrično, v središču dogajanja 

je človek. 

4.4 Svetlana Makarovič 

Slika 4.7: Svetlana Makarovič (Goran Antley, 2013, govori.se) 

 

Svetlana Makarovič, umetnica, književnica, igralka in pevka. Rojena je bila 1. januarja 1939 v 

Mariboru, leta 1968 je diplomirala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Bila je 

uspešna kot igralka, nato je svojo ustvarjalnost posvetila književnosti. Njena prva dela so bila 

namenjena odraslim, kmalu pa so izpod njenega peresa nastala tudi dela za otroke in mladino. 

Veliko njenih otroških in mladinskih del je svojo preobleko doživelo tudi v gledališču in na 

radiu (Jamnik, & Lavrenčič Vrabec, 2008; povzeto po: Makarovič, 2008, str. 381–382). 
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Blažičeva (2014, str. 259) še pravi, da so njena mladinska besedila postala del sodobne 

klasike in mladinskega kanona ter da imajo posebno mesto v zgodovini slovenske mladinske 

književnosti. 

Svetlana Makarovič: Kako se je opica spremenila (2008) 

Slika 4.8: Dunja Kofler: Kako se je opica spremenila, 1996 

 

Tabela 4.7: Analiza naravnega okolja v literarnem delu Kako se je opica spremenila, S. 

Makarovič, in upodobitve narave v njej 

– Opica se je ogledovala v jezerski gladini 

in zmajevala z glavo. 

 

– Ptič marabu ji je navil kožušček na devet 

tisoč paličic in pustil ubogo opico na 

najbolj vročem soncu, da se ji je že kar 

bledlo, ko ji je končno snel paličice. 

 

– Opica se je prizibala do jezerca. Hladna 

voda je vabila, (…). 

 

– Medtem se je pripodil mimo veter, 

Fizično okolje je nekje v naravi. Opazimo 

lahko opice, ptiča marabuja in zelo vroče 

sonce. Predvidevamo, da je dogajalni prostor 

nekje v divjini. 

 

 

Opis naravnega okolja manjka. Vidimo ga 

lahko le skozi jezero, vroče sonca in veter, 

torej skozi nekaj naravnih elementov, ki so le 

ozadje dogajanja. 
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zagledal je opičji kožuh na jezerskem 

bregu in zatulil: (…)! 

 

– In tako je morala popolnoma gola po 

svetu. 

 

– Naseljeval se je v jamah in kočah (…). 

 

 

Po opisu, da se je gola opica naseljevala v 

jamah in kočah, lahko sklepamo, da gre za 

pračloveka in da je dogajalni čas v besedilu 

prazgodovina, besedilo opisuje, kako je 

nastal človek. 

 

Kakšno vlogo ima naravno okolje v pravljici? Kako je narava v njej predstavljena? 

Vloga narave v pravljici je v podrejenem položaju. Narava je predstavljena le minimalno. 

Odnos človek – žival (antropocentrizem) 

Svetlana Makarovič (2004, str. 69) je odkrito kritična do slovenskega naroda, ki se ukvarja z 

vprašanji človekovih pravic in občih vrednot, pri tem pa popolnoma pozablja na živali, ki so 

tako kot ljudje naravna bitja. Odnos do živali je še vedno sužnjelastniški. Antropocentrični 

diskurz se ne dotika področja živalskega čutenja, trpljenja in morebitnih pripadajočih pravic. 

Tako je opazno veliko nasprotje med sklicevanjem na empatijo, ki naj bi jo ljudje gojili drug 

do drugega, in njeno popolno odsotnostjo, ko govorimo o živalih. 

Tabela 4.8: Analiza odnosa človek – žival v pravljici Kako se je opica spremenila 

– »Ne. Še malo nisem zadovoljna s 

svojim kožuhom. Zakaj, tristo 

darvinov, moram imeti ravno jaz 

gladko dlako, ko ima vendar toliko 

drugih, manjvrednih živali kodrasto? 

Nekaj bo treba ukreniti.« 

 

– Odšla je, opica nečimrna, k frizerju, k 

ptiču marabuju, pred katerim je bila 

velika prihodnost in se je tega tudi 

dobro zavedal.  

 

Bralec takoj na začetku opazi kletvico, ki jo 

izumi pisateljica, »tristo darvinov«, s tem 

nam pokaže, kako opica označi človeka, saj 

mi govorimo o tristo kosmatih (verjetno o 

živalih), tukaj pa si opica podredi človeka. 

 

Že v naslednjem stavku omeni manjvredne 

živali od sebe in spet vzpostavi hierarhijo 

med živimi bitji.  
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– Ampak sedaj je imela naša opica 

kodrčke po vsem telesu. 

 

– Kjerkoli je hodila, so jo seveda vsi zelo 

občudovali, opičjaki so žvižgali za njo, 

opice, ki so imele gladko dlako, pa so se 

pačile in zmrdovale in govorile: 

 

– »Seveda, take lahko. Take znajo, veste. 

Take si to lahko privoščijo!« 

 

– »Tristo darvinov! Saj lahko za nekaj 

časa slečem kožuh in se okopljem, ne?« 

 

– Ista stvar, veste, se je zgodila tudi 

nekaterim drugim opicam. In tako je 

nastal človek.  

 

– Poslušajte, jaz ne trdim, da je človek 

nastal tako. Res je sicer, da se nekatere 

opice še danes bojijo za svojo pričesko 

in plavajo tako, da molijo glavo daleč 

nazaj iz vode ... ampak, tristo 

darvinov, jaz ne trdim ničesar. To 

zgodbo mi je namreč pripovedovala 

neka opica, ki si zmeraj domišlja, da 

vse najbolje ve. 

 

 

Tukaj lahko prepoznamo človeške lastnosti, 

kot sta poželenje in zavist, ki jih pogosto 

najdemo tudi v naši družbi, ko se pojavi 

nekdo boljši, lepši, ki izstopa. 

 

 

 

 

Pisateljica spet uporabi kletvico, ki izraža 

kritiko antropocentrizma. 

 

Z naslednjimi stavki pisateljica opisuje 

razvoj človeka, ki sledi nečimrni opici. 

 

Ravno tako je v zadnjem delu moč zaslediti 

človeške lastnosti, ki jih pisateljica pripisuje 

opicam. S tem se mi zdi, da skoraj vse ljudi 

označi za opice.  

 

V pravljici Svetlana Makarovič kritizira 

celotno evolucijo (po Darwinu) in 

antropocentrični pogled na svet, ter pogled 

na svet s perspektive opice.  

 

 

  

Kako je v pravljici Kako se je opica spremenila predstavljen odnos človek – žival? 

V kvalitativni analizi smo pokazali, da je odnos človek – žival izrazito hierarhičen. Lik 

človeka, ki je sicer prikazan v slabšalnem pomenu, prikazuje, kako si družba podreja živali in 

kako sebe prikazuje kot najboljšega in vsevednega.  
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4.5 Anja Štefan 

Slika 4.9: Anja Štefan (Aleš Černivec, 2011, delo.si) 

 

Biografija 

Rojena je bila 2. aprila 1969 v Šempetru pri Gorici. Živela je z mamo, očetom in dvema 

bratoma v veliki hiši, odmaknjeni od mesta, okoli katere je bil sadovnjak. V krogu družine so 

radi peli in si pripovedovali zgodbe iz otroštva. Po srednji šoli se je posvetila študiju 

slovenščine in angleščine, vendar je imela raje slovenščino. V veselje ji je bilo igranje z 

besedami, všeč ji je bila tudi svoboda izražanja. Iz ljudskih pripovedi je diplomirala leta 1994. 

Po diplomi je na Filozofski fakulteti nadaljevala s študijem s področja folkloristike in leta 

1999 magistrirala. Njeno magistrsko delo je prva natančna analiza narativnih postopkov v 

folklornem pripovedovanju pri nas. 

Deluje kot samostojna umetnica in je ena redkih profesionalnih slovenskih pripovedovalk in 

hkrati snovalka pripovedovalskega festivala Pravljice danes, ki ga vodi od leta 1997, zadnja 

leta kot del tričlanske ekipe.  

Pripoveduje, prevaja in prireja ljudske pripovedi, hkrati pa tudi sama piše pesmi in prozo za 

otroke, ki jih redno objavlja. Leta 1993 je začela sodelovati z revijo Ciciban, v reviji Cicido 

objavlja od leta 1998. Kot zunanja sodelavka Inštituta za slovensko narodopisje se ukvarja z 

raziskovanjem pristnega slovenskega pripovednega izročila. Znanstveni in umetniški pristop k 

ljudski pripovedi uspešno združuje na predavanjih in delavnicah, ki jih namenja 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Trček Tjaša; diplomsko delo 

– 27 – 

knjižničarjem, učiteljicam, vzgojiteljicam in staršem. Veliko časa posveti tudi družini, saj je 

mati dveh dečkov in dveh deklic (Kranjec, 2013, str. 20). 

Bibliografija 

Slikanice: 

Čmrlj in piščalka, 1998 

Melje, melje mlinček: sedem pravljic za lahko noč, 1999 

Lešniki, lešniki, 2000 

Bobek in barčica, 2005 

Kotiček na koncu sveta: sedem novih pravljic za lahko noč, 2005 

Iščemo hišico, 2005 

Sto ugank, 2006 

Štiri črne mravljice, 2007 

Lonček na pike, 2008 

Ljudsko slovstvo: 

Čez griček v gozdiček, 1995 

O Pustu in zakletem gradu: slovenska ljudska pravljica, 1999 

Zlato kralja Matjaža: slovenska ljudska pravljica, 1999 

O pastirčku in debeli uši: slovenska ljudska pravljica, 2000 

Čudežni mlinček: ljudske pripovedi s celega sveta, 2002 

Zajec in lisica: slovenske basni, 2004 

Trije prašički: angleška ljudska pravljica, 2008 

Za devetimi gorami, 2011 

Klasične pravljice 

Med avtoričine klasične živalske pravljice sodijo tri zbirke, in sicer Melje, melje mlinček, 

Kotiček na koncu sveta in Štiri črne mravljice. Vse živali so personificirane, opazna je 

odsotnost ljudi. Čeprav imajo živali živalske lastnosti, delno živijo na način človeške družbe 

(na primer: živijo v vasi ali v hiši) in predstavljajo tipične negativne in pozitivne človeške 

lastnosti (škodoželjnost, nečimrnost, pohlep, prijateljstvo, pomoč …), je avtorica ustvarila 

klasične motive živalskih pravljic, kakršne poznamo iz folklorne pravljične tradicije. 
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V klasičnih živalskih pravljicah, ki predstavljajo glavnino opusa, avtorica upošteva strukturo 

folklorne pravljice, v kateri izpoveduje mitske resnice in pozitiven odnos do življenja. V 

zbirkah pravljic so zanimivi naslovi, saj se skoraj vsi navezujejo na predmete (jabolko, 

piščalka, mlinček, srajčka, robček, darilo, zvonček …), čeprav so glavni in stranski liki živali. 

Najpogostejši živalski liki v pravljicah Anje Štefan so domače živali (kokoš, petelin, pes, 

mačka) in avtohtone živali (medved, lisica, zajec, miš, sraka). Vse živali živijo v okolju brez 

ljudi, v svojih lastnih hišah. Le nekatere med njimi imajo tudi poklice (na primer: petelin je 

krojač) in le v dveh pravljicah sta glavna lika otroka (deček v Bobek in barčica, deklica v 

Kotiček na koncu sveta), a so tudi v njih stranski liki živali. Pravljice Anje Štefan sodijo med 

realistične, ker se v njih ne dogajajo čudeži, temveč glavni literarni lik pripelje zgodbo do 

srečnega konca s svojo spretnostjo in poštenostjo. V pravljicah je dobro vedno nagrajeno 

(Haramija 2012). 

4.6 Analiza pravljic Anje Štefan z vidika ekokritike 

Anja Štefan: Štiri črne mravljice (2007, 2014) 

Slika 4.10: Zvonko Čoh: Štiri črne mravljice, 2014 
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Tabela 4.9: Analiza naravnega okolja v literarnem delu Dež, A. Štefan, in upodobitve 

narave v njej 

– Deževalo je in štiri črne mravljice so 

molčale. Po travah so tekle kaplje, one 

pa so ždele pod lapuhom in gledale v 

dež. 

 

– »Ne vem. Samo tako … da nas ne bi 

slučajno kaj neslo narazen. Potem bi bil 

svet tako zoprno prazen. Ves mrzel in 

pust.« 

 

– »Ah … včasih so dnevi tako grdo kisli. 

Včasih sedim in se vsega bojim. 

Naenkrat še tega, da vas ne zgubim. V 

srčku me tišči in v glavi.« 

 

Fizično okolje predstavlja travnik, ki je le 

kulisa dogajanja (Po travah …).  

 

Elementi žive in nežive narave so 

predstavljeni zelo slikovito. Elementi 

spreminjajoče narave so osrednjega pomena, 

saj nas želi avtorica popeljati v svet 

mravljic, ki ždijo v deževnem dnevu pod 

lapuhom (Deževalo je in štiri črne mravljice 

so molčale. Po travah so tekle kaplje, one 

pa so ždele pod lapuhom in gledale v dež.). 

 

Razlog, da je narava opisana tako slikovito, 

lahko najdemo v tem, da je tak kisel dan 

razlog, zakaj mravljica razmišlja o življenju 

brez prijateljev, ki jih ima najraje (Ah … 

včasih so dnevi tako grdo kisli. Včasih 

sedim in se vsega bojim. Naenkrat še tega, 

da vas ne zgubim. V srčku me tišči in v 

glavi.«). 

 

 

 

Kakšno vlogo ima naravno okolje v pravljici? Kako je narava v njej predstavljena? 

Naravno okolje ima v pravljici pomembno vlogo, saj je razlog za dogajanje v pravljici. 

Narava je v njej predstavljena slikovito. 
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Tabela 4.10: Analiza odnosa človek – okolje in človek – žival v pravljici Dež, A. Štefan 

Deževalo je in štiri črne mravljice so 

molčale. Po travah so tekle kaplje, one pa so 

ždele pod lapuhom in gledale v dež. 

 

»Včasih se malo bojim,« je rekla prva. 

 

»Česa?« so se začudile druge tri. 

 

»Da vas mogoče ne izgubim …« 

 

»Ljubi bog! Kaj ti ne pade na pamet. Le 

kako nas bi lahko izgubila …« 

 

»Ne vem. Samo tako … da nas ne bi 

slučajno kaj neslo narazen. Potem bi bil svet 

tako zoprno prazen. Ves mrzel in pust.« 

 

»Kaj ti ne pride iz ust! Odkod te začarane 

misli?« 

 

»Ah … včasih so dnevi tako grdo kisli. 

Včasih sedim in se vsega bojim. Naenkrat še 

tega, da vas ne zgubim. V srčku me tišči in v 

glavi.« 

 

»Vem, kako se tako reč ustavi,« je rekla 

druga mravljica in tisto prvo močno močno 

objela. Še tretja in četrta sta se stisnili k njej. 

 

»Vidiš,« so rekle, »če se stisnemo, tesno, 

tesno, tesno, potem tesnoba gre. To je vse.« 

(Štefan, 2007; povzeto po: Štefan, 2014). 

Celotno okolje, ki obdaja štiri črne mravljice, 

je predstavljeno slikovito in nazorno. Bralec 

si zlahka predstavlja dogajanje v pravljici 

(Deževalo je in štiri črne mravljice so 

molčale. Po travah so tekle kaplje, one pa so 

ždele pod lapuhom in gledale v dež). 

 

Takoj lahko opazimo, da imajo mravljice 

človeške lastnosti, torej je že tukaj odnos do 

živali in okolja antropocentričen. To lahko 

opazimo v pogovoru med živalmi in 

posameznimi občutji, ki jih doživljamo ljudje 

ob deževnem vremenu ali ob misli na izgubo 

ljube osebe (… se malo bojim, so se 

začudile, ne izgubim, v srčku me tišči in v 

glavi, močno objela, sta se stisnili, tesnoba 

gre). 

 

Avtorica opiše, kako se mravljica zaradi 

okolja, ki jo obdaja, počuti slabo in razmišlja 

o žalostnih stvareh (»Ah … včasih so dnevi 

tako grdo kisli. Včasih sedim in se vsega 

bojim. Naenkrat še tega, da vas ne zgubim. 

V srčku me tišči in v glavi.«). S tem pokaže, 

da si mravljice podrejajo okolje, saj so v 

središču one, ker okolje vpliva na njihovo 

počutje. 

Situacijo so sicer rešile, brez da bi se okolje 

spremenilo in bi to vplivalo na njih, a so ga 

ignorirale in se postavile v središče dogajanja 

(»Vem, kako se tako reč ustavi,« je rekla 

druga mravljica in tisto prvo močno močno 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Trček Tjaša; diplomsko delo 

– 31 – 

objela. Še tretja in četrta sta se stisnili k njej. 

»Vidiš,« so rekle, »če se stisnemo, tesno, 

tesno, tesno, potem tesnoba gre. To je vse.«). 

 

Kako je v pravljici predstavljen odnos človek – okolje oziroma človek – žival? 

V kvalitativni analizi smo pokazali, da je odnos človek – žival predstavljen hierarhično, saj si 

človek z dodajanjem človeških lastnosti živalim živali podreja in so tako v podrejenem 

položaju. Pozneje v odnosu do okolja pa je okolje v nadrejenem položaju, saj so liki v 

pravljici odvisni od dogajanja v okolju, ki jih obdaja in vpliva na njihovo počutje. Torej je 

tudi odnos človek – okolje predstavljen hierarhično, v katerem je človek – v tem primeru sicer 

žival s človeškimi lastnostmi –tokrat v podrejenem položaju.  

Tabela 4.11: Analiza naravnega okolja v literarnem delu Medved, A. Štefan, in 

upodobitve narave v njej 

Štiri črne mravljice so si želele, da bi srečale 

medveda. Na planem niso imele sreče, pa so 

se odločile, da zlezejo v njegov brlog, a notri 

- …   

 

»Kako? Ste srečale medveda?« so jih 

spraševali, ko so se vračale proti domu. 

 

Fizično okolje predstavlja brlog medveda 

(… pa so se odločile, da zlezejo v njegov 

brlog ...). 

 

Opisi narave so izvzeti, celotno dogajanje se 

odvija v brlogu, zato opisi narave niti niso 

pomembni. Vloga narave je stranskega 

pomena, uporabljena je le toliko, da vemo, 

kje se mravljice nahajajo. 

 

Kakšno vlogo ima naravno okolje v pravljici? Kako je narava v njej predstavljena? 

Vloga naravnega okolja v pravljici je stranskega pomena, saj je glavni dogajalni prostor 

bivališče medveda. 
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Tabela 4.12: Analiza odnosa človek – okolje in odnosa človek – žival v literarnem delu 

Medved, A. Štefan 

Štiri črne mravljice so si želele, da bi srečale 

medveda. Na planem niso imele sreče, pa so 

se odločile, da zlezejo v njegov brlog, a notri 

– 

 

»Tu je pa zelo temno,« je rekla prva. 

 

»Tu nekdo zelo smrči,« je rekla druga. 

 

»Nekam ostro mi diši,« je rekla tretja. 

 

»zrak je res pošteno gost,« je dodala četrta. 

In so sklenile: če se ob pravem času ustaviš 

in obrneš, potem je to modrost. 

 

»Kako? Ste srečale medveda?« so jih 

spraševali, ko so se vračale proti domu. 

 

»Medveda ne,« so rekle štiri črne mravljice, 

»srečale smo pamet.« 

 

Avtorica postavi dogajanje v bivališče 

medveda, ki predstavlja okolje, v katerem se 

v nadaljevanju znajdejo mravljice, torej jih 

obdaja (… pa so se odločile, da zlezejo v 

njegov brlog, …).  

 

Okolje, kjer se nahajajo mravljice, je 

zadušljivo in sumljivo, zato se raje obrnejo, 

torej okolje, ki jih obdaja, vpliva na njihovo 

odločitev o prenehanju iskanja medveda 

(»Tu je pa zelo temno,« je rekla prva. 

»Tu nekdo zelo smrči,« je rekla druga. 

»Nekam ostro mi diši,« je rekla tretja. 

»zrak je res pošteno gost,« je dodala četrta. 

In so sklenile: če se ob pravem času ustaviš 

in obrneš, potem je to modrost). 

 

Avtorica pravljice mravljicam dodaja 

človeške lastnosti, kar pomeni, da so v 

podrejenem položaju v odnosu do človeka 

(… so si želele, niso imele sreče, so se 

odločile, je rekla, je dodala, so sklenile, 

modrost, srečale smo pamet). 

 

Kako je v pravljici predstavljen odnos človek – okolje in odnos človek – žival? 

V kvalitativni analizi smo pokazali, da je v pravljici odnos človeka do okolja hierarhičen, saj 

okolje vpliva na odločitev človeka, sicer v pravljici mravljic, ki so v odnosu do človeka ravno 

v podrejenem položaju, saj jim avtorica dodaja človeške lastnosti, kar so značilnosti 

antropocentrizma. Odnos človek – okolje je predstavljen tako, da je človek odvisen od 

značilnosti okolja, ki ga obdaja, od okolja so odvisne njegove odločitve, torej je okolje 

človeku nadrejeno. 
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V pravljici Uhani ni opisa naravnega okolja, zato bomo v nadaljevanju analizirali le eno od 

disciplin ekokritike, ekofeminizem, ki se odraža v delu. 

Tabela 4.13: Analiza ekofeminizma in odnosa človek – žival v literarnem delu Uhani, A. 

Štefan  

Tako rada bi nosila uhane,« je rekla prva 

črna mravljica. 

»Potem jih nosi.« 

»Ampak kako, če nimam ušesa?!« 

»Saj res. To je pa malo nerodno. Nič, potem 

bomo uhane nosile bolj svobodno. Kdor 

gleda z vso širino srca, ta ne pozna meja.« 

 

Vzele so uhane in si jih pripele na klobuk, 

ovratnik in na krilo. In so jih nosile, dokler 

jih ni minilo. 

(Štefan, 2007; povzeto po: Štefan, 2014) 

Avtorica nam v začetku predstavi potrebo 

mravljice po nošenju uhanov, ki so verjetno 

tisti hip v modi (»Tako rada bi nosila 

uhane,…). Vidimo lahko, da na mravljico 

vpliva modna industrija oziroma 

potrošništvo, ki svoje cilje uporablja za 

spreminjanje ženske naravne lepote. 

Nastane težava, saj mravlja nima ušes, kamor 

bi si nadela uhane, zato ji druge predlagajo 

rešitev, da jih bo še vedno lahko imela, 

vendar na nekoliko bolj svoboden način (Nič, 

potem bomo uhane nosile bolj svobodno. 

Vzele so uhane in si jih pripele na klobuk, 

ovratnik in na krilo.). 

Ko je moda minila, niso več čutile potrebe po 

nošenju zadnjega modnega krika in so to 

opustile (»In so jih nosile, dokler jih ni 

minilo«.). 

 

Avtorica tudi v tej pravljici upodobi živali s 

človeškimi lastnostmi, mravljice govorijo, si 

želijo modnih dodatkov, rešujejo nastale 

situacije in se oblačijo ter nosijo modne 

dodatke. S tem se kažejo značilnosti 

antropocentrizma in podrejanje živali 

človeku (»Tako rada bi nosila uhane,« je 

rekla,«, » Nič, potem bomo uhane nosile 

bolj svobodno …«, klobuk, krilo, ovratnik). 
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Kako je v pravljici predstavljen ekofeminizem in kako odnos človek – žival? 

V kvalitativni analizi smo pokazali, da je avtorica v ospredje postavila problem modne 

industrije, ki žensko »sili« v polepšanje njene naravne lepote. V tem primeru se sicer 

»olepšujejo« mravlje, torej živali ali lahko tudi narava. To so značilnosti ekofeminizma, ki 

opozarja na patriarhalno družbo, ki želi spremeniti žensko naravno lepoto in lepoto narave ter 

si žensko in naravo podreja. V drugem delu smo v kvalitativni analizi pokazali, da avtorica 

uporablja značilnosti antropocentrizma, ki postavlja živali človeku v podrejeni položaj, saj 

imajo glavni liki, ki so živali, človeške lastnosti. 

4.7 Izsledki analize 

Pri analizi izbranih literarnih del opazimo, da ima narava stransko vlogo, saj večinoma 

predstavlja le okvir, znotraj katerega se odvija zgodba. V izbranih literarnih delih je v večini 

zastopan gozd (Jež in lisica, Kako se je opica spremenila, Medved), v enem se pojavlja vaško 

okolje (Cicifuj), v kratki sodobni pravljici Sončna ulica prevladuje urbano okolje, v eni 

pravljici (Dež) se pojavlja travnik, medtem ko v zadnji analizirani pravljici (Uhani) Anje 

Štefan upodobitve narave sploh ni.  

Najbolj pomembno vlogo ima urbano okolje v pravljici Sončna ulica, kjer je človekovo 

doživljanje okolja, ki ga obdaja, odvisno od njegovega notranjega počutja. Obratno pa smo 

ugotovili v dveh pravljicah (Dež, Medved) Anje Štefan, kjer je človek v odnosu do okolja v 

podrejenem položaju. V teh pravljicah je človekovo notranje občutenje oziroma njegova 

odločitev odvisna od dejavnikov okolja, ki ga obdaja; v tem primeru deževni dan in vonjave 

ter glasovi v brlogu. V literarnih delih Cicifuj, Jež in lisica, Kako se je opica spremenila in 

Uhani je naravno okolje stranskega ali brez pomena, saj je v delih v ospredju sporočilna 

vrednost interakcij med književnimi liki. Slikoviti opisi narave so v pravljici z urbanim 

okoljem (Sončna ulica) in v pesmi, katere dogajanje je postavljeno v vaško okolje (Cicifuj). 

Ti opisi predstavljajo naravo kot spreminjajočo se in živo. V ostalih izbranih literarnih delih 

so opisi narave skopi in imajo stranski pomen, saj predstavljajo le kuliso dogajanja. 

Odnos človek – žival je v vseh delih hierarhičen, razen v delu Kristine Brenkove (Sončna 

ulica), saj v njem živali ne nastopajo. Žival je v podrejenem položaju, saj je njeno vedenje 

odvisno od človeka. To se kaže posredno, saj imajo vse nastopajoče živali človeške lastnosti, 
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govorijo, so v interakciji in v pogovoru z drugimi živalmi, imajo različna človeška občutja ter 

doživljanja. V literarnem delu Anje Štefan Uhani so živali celo oblečene in imajo modne 

dodatke. Odnos do živali je torej še vedno antropocentričen, saj živalim ni dopuščena njihova 

lastna vrednost in so predstavljene kot objekt in ne kot človeku enakovredni subjekt. V 

literarnem delu Svetlane Makarovič (Kako se je opica spremenila) je ta odnos še najbolj 

izrazito poudarjen. V njem avtorica kritizira antropocentrizem in evolucijo človeka tako, da v 

ospredje postavi žival, opico in njen pogled na razvoj človeka. V izbranih literarnih delih sicer 

ni neposredne interakcije med človekom in živaljo, zato ne morem govoriti o odnosu med 

njima, vendar lahko z ugotovitvijo, da so v besedilih značilnosti antropocentrizma, trdimo, da 

je ta odnos hierarhičen, z nadvlado človeka. To pa ne velja za pesem Cicifuj, v kateri je odnos 

med človekom in živaljo povsem drugačen. V njem je človek dejansko v interakciji z živaljo. 

Ta odnos je enakovreden. Tukaj govorimo o biocentrizmu, kjer sta človek in žival subjekta in 

delujeta v sožitju ali v odvisnosti eden od drugega. V njem žival sicer govori, vendar v prid 

človeku. Človek žival razume in se z njo pogovarja. Ravno medsebojno razumevanje daje 

odnosu med človekom in živaljo enakovreden položaj in občutek empatije. Človek in žival 

živita v istem svetu, brez razdvajanja.  

V literarnem delu Kristine Brenkove (Sončna ulica) smo analizirali odnos človeka do 

urbanega okolja. Urbano okolje ima v delu sicer pomembno vlogo, kar lahko razberemo iz 

natančnega opisa, to je literarnega zemljevida, ki bralcu omogoča natančen uvid v dogajalno 

okolje. V njem smo v kvalitativni analizi pokazali podrejeni položaj urbanega okolja v odnosu 

do človeka. Vemo, da je urbano okolje vedno enako, saj ga predstavljajo nespremenljive 

arhitekturne značilnosti. A vendar je v tem delu predstavljeno kot spremenljivo, saj sta njegov 

videz in njegovo dojemanje odvisna od notranjega počutja človeka, ki je postavljen v ta 

prostor. Zaradi tega lahko trdimo, da je ta odnos hierarhičen in da postavlja človeka v 

nadrejeni položaj, nad urbano okolje.  

Naravno in fizično okolje je lahko spremenljivo. V dveh pravljicah Anje Štefan (Dež, 

Medved) smo dokazali, da okolje in njegova spremenljiva narava vplivata na počutje in 

odločitve človeka. S tem potrjujemo dejstvo, da je odnos človeka do okolja hierarhičen, 

vendar obratno kot v prejšnjem odstavku, je človek podrejen okolju. Avtorica v obeh 

pravljicah slikovito opiše dogajalni prostor. Njegova dejavnost je ključna za dojemanje smisla 

besedila in razvoj zgodbe. Iz fizičnega okolja, ki obdaja živali, oziroma v antropocentričnem 

pogledu človeka pomembno vpliva na snov pravljic, zaplete in tempo.  
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V zadnji pravljici (Uhani) smo analizirali ekokritiško disciplino ekofeminizma, ki je razviden 

iz besedila literarnega dela. Ta obsoja človeško nadvlado nad naravo in žensko, kar pomeni, 

da v širšem smislu kritizira družbeno-politični sistem. Liki, ki nastopajo v pravljici, so 

ženskega spola in so pod vplivom političnega, gospodarskega ali potrošniškega okolja, ki ga 

narekuje patriarhalna družba. Ta želi naravo in žensko s svojimi narekovanji lepega 

postavljati v podrejeni položaj. V kvalitativni analizi smo pokazali, da ta vpliva na odločitve 

žensk (mravelj) o spreminjanju in dopolnjevanju svoje naravne lepote z nepotrebnimi dodatki. 

Vidimo, da si ženska po eni strani želi nekaj, kar narekuje moda. Potem se ta položaj 

spremeni v vidik narave, saj nima potrebnih delov telesa, da bi ta modni krik nosila, zato se 

odloči za svobodno nošenje »nujno potrebnih« dodatkov. Iz tega lahko ugotovimo, kako 

pomembno vpliva potrošniški in modni svet na odločitve ženske, ki se mu pusti podrediti. Iz 

pravljice lahko razberemo tudi, da se modni svet in potrošniški cilji spreminjajo, saj ženska na 

koncu opusti zastareli modni krik, ki ni bil nujno življenjsko potreben. S tem smo dokazali 

načela ekofeminizma, ki se prikazujejo v pravljici Uhani. 

Iz kvalitativnih analiz pravljic lahko razberemo, da se je odnos avtorjev do narave skozi čas 

spreminjal. V pesmi Jež in lisica iz leta 1880 je narava oziroma so opisi narave izključno 

stranskega pomena. V ospredju je interakcija med likoma in ne opisi narave. V pesmi Cicifuj, 

ki je izšla leta 1915, je naravno okolje opisano tako, da lahko zaznamo nekoliko večjo 

simpatijo do narave kot v prejšnji pesmi. V pesmi Cicifuj smo s kvalitativno analizo dokazali 

prisotnost biocentrizma, kar dokazuje avtorjevo simpatijo do narave. V naslednji analizi smo s 

kvalitativno metodo dokazali, da je imela avtorica pravljice Sončna ulica, ki je izšla leta 1960, 

večji in bolj simpatičen odnos do narave kot prejšnja dva avtorja. Vsi trije avtorji sicer še 

vedno postavljajo človeka v ospredje, vendar se to v najmilejši obliki kaže ravno v literarnem 

delu Kristine Brenkove, ki naravo opisuje zelo živo, spremenljivo in slikovito. Vsi odnosi 

literarnih avtorjev do narave se spremenijo leta 1996, ko je izšla pravljica Svetlane Makarovič 

Kako se je opica spremenila. V njej avtorica kritizira antropocentrizem, kar smo dokazali s 

kvalitativno metodo analize. To dokazuje, da ima avtorica do narave še posebej razvito 

simpatijo in iz analize besedila razvidno tudi empatijo. Na koncu smo analizirali še tri dela 

Anje Štefan, ki so izšla leta 2007, torej so izmed vseh analiziranih literarnih del najmlajša. S 

kvalitativno analizo smo dokazali, da je pri teh besedilih odnos avtorja do narave najbolj 

razvit, saj postavlja človeka neposredno pod vpliv okolja, torej v ospredju ni več človek, 

ampak narava in okolje, ki človeka obdajata. 
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4.8 Analiza pravljic Dež, Medved in Uhani Anje Štefan v skupini otrok, 

starih 5–6 let 

V nadaljevanju bodo predstavljena besedila in odzivi otrok, ki jih nismo jezikovno 

popravljali. Zapis je izključno anekdotski. 

   

Analiza pravljice Dež A. Štefan  

V pravljici Anje Štefan z naslovom Dež je omenjeno občutje tesnobe, ki je otrokom še težko 

razumljivo, zato smo po prvem branju najprej analizirali občutje strahu, ki jim je nekoliko 

bolj znano.  

Ali vas je kdaj strah? Kdaj vas je strah? 

– »Mene pr enmu filmu.« 

– »K je na hodniku ugasnena luč, zuni pa dežuje.« 

– »Če zuni dež pada pa bi strela udarla, pa grmi.« 

– »Če bi sreču duha!« 

Kako se počutite, ko vas je strah? 

– »Slabo se počutm!« 

– »Skrila bi se.« 

– »Ni mi ušeč.« 

Kaj naredite, da vas ni več strah? 

– »Stekla bi k mami in se stisnla k njej.« (To je bil najbolj pogost odgovor, zato ga ne 

podvajamo.) 

– »Šla bi v hišo pa se zaklenila.« 

– »Jokam.« 

Po prvem branju in po zastavljenih vprašanjih smo otrokom pravljico Dež povedali še enkrat. 

Tokrat so se vprašanja nanašala na tesnobo. 
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Česa se je bala mravljica? 

– »Da bi druge mravljice izgubila.« 

– »Da bi šle narazen.« 

– »Včasih se je mal bala dežja.« 

Kako se je ob tem počutila mravljica? 

– »Bolel jo je!« 

– »… v srčku in u glavi.« 

– »Bala se je.« 

Ali bi znali povedati, kaj je tesnoba? 

– »Neki k te boli.« 

– »K te je strah.« 

– »Not v srčku te boli in pol se stisneš k mamici pa je dobr.« 

Z otroki smo analizirali dogajanje v pravljici in smisel, ki nam ga želi predstaviti Anja Štefan. 

Otroci so hitro ugotovili, kaj želimo od njih, vedeli so, kaj je strah, in na koncu smo se naučili 

tudi, kaj je tesnoba oziroma kako si jo lahko predstavljamo. Ekokritiške analize sicer nismo 

delali podrobno, a smo lahko zaznali, da otroci strah in tesnobo povezujejo z dogajanjem v 

okolju, ki jih obdaja. Torej si ga tudi oni že podrejajo, saj okolje vpliva na njihovo počutje.  

Analiza pravljice Medved A. Štefan 

Otrokom smo pravljico prebrali prvič, nato smo jih vprašali o splošnem dogajanju v njej. 

Kaj je bilo v brlogu? 

– »Medved pa mravle.« 

– »Neki je dobr dišal.« 

– »Bil je gost zrak, ker medved smrči in je umazan.« 

Zakaj so se mravljice obrnile? 

– »Da jih ne bi medved pojedu.« 

– »Ker se bojijo teme.« 

– »Zarad tega, ker je tok smrču, pa je smrdel.« 
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Nato smo otrokom pravljico Medved povedali še enkrat in tokrat smo jim zastavili vprašanja, 

ki se tičejo slovenskega frazema srečati pamet, ki ga najdemo v pravljici. 

O čem govori besedilo pravljice? 

– »O medvedu pa o mravljicah.« 

– »To, da si pameten, da se mravlice ustavjo. Tko k greš čez cesto, pa pogledaš.« 

Kdaj pa vi pametno razmišljate? Vas kdaj sreča pamet? 

– »K vidš deročo vodo, pa ne greš not, da te ne odnese.« 

– »Za kolo mam čelado.« 

– »Takrt k mami ne pusti, da igram igrce, pa jih pol ne, da me ne krega.« 

Slika 4.11: Deklica, 5 let, 2016 
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Slika 4.12: Deklica, 5 let, 2016 

 

Slika 4.13: Deček, 5 let, 2016 

 

Na risbah so prikazane naslednje situacije: na prvi risbi deklica opisuje sebe in svojo mlajšo 

sestro, s katero jesta solato, saj pravi, da sta ugotovili, da je zelenjava zdrava in ju je srečala 

pamet. Na drugi risbi vidimo najbolj tipično situacijo, ki so jo po branju in pogovoru risali 

otroci. Risba prikazuje mravljice, medveda in njegov brlog. Mravljice so na izbrani risbi že na 

poti iz brloga, saj jih je srečala pamet, preden bi jih medved pojedel. Na zadnji risbi deček 

prikazuje sebe s čelado na kolesu, saj pravi, da ga je srečala pamet in da ve, da je čelada nujna 

za preprečevanje poškodb glave ob padcu s kolesa. 
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Z otroki smo analizirali slovenski frazem, ki ga v pravljici ponuja avtorica Anja Štefan. Otroci 

so imeli na začetku težave, saj jim je frazem težko predstavljiv, in niso vedeli, o čem 

govorimo oziroma kaj želimo od njih izvedeti. Po nekaj podvprašanjih in po drugem branju 

ter dodatnem pogovoru o tem, zakaj so se mravljice obrnile, in da je to razlog, da jih je 

»srečala pamet«, so tudi otroci podajali odgovore, ki so nakazovali, da nekoliko bolj razumejo 

smisel pravljice in njen pomen. Ugotovili smo, da tudi oni svoje odločitve sprejemajo na 

podlagi videnega in situacij, ki jim jih nalaga okolje. Torej lahko spet zaključimo, da si 

antropocentrično podrejajo okolje, ki jih obdaja, in na podlagi tega sprejemajo svoje odločitve 

pri razumnem razmišljanju. 

Analiza pravljice Uhani A. Štefan 

Pravljice Uhani nismo analizirali po klasičnem sistemu kot v prejšnjih dneh primerih, ampak 

smo to naredili malo drugače. Z otroki smo se odpravili na sprehod in se ustavili ob drevesu. 

Tam smo otrokom povedali pravljico Uhani, vendar jih o njej nismo ničesar spraševali. 

Povedali smo jim le, naj si drevo, pred katerim stojimo, dobro ogledajo. Po dveh minutah smo 

jim razdelili okraske za novoletno jeklo. Povedali smo jim, da bomo drevo skupaj okrasili z 

okraski. Otroci so okrasili drevo, s sodelavko pa smo jim pomagali, saj je bilo nekoliko 

visoko za njih. Ko so drevo okrasili, smo jih prosili, naj si drevo še enkrat dobro ogledajo in 

do vrnitve v vrtec razmislijo, kakšno jim je bilo lepše, okrašeno ali naravno. Po vrnitvi v vrtec 

smo otrokom razdelili barvice in papir. Naročili smo jim, naj narišejo drevo, ki jim je bilo 

ljubše, torej takrat, ko smo mu dodali novoletne okraske, ali na začetku, ko je imelo le svoje 

liste in veje.  

Slika 4.14: Deček, 5 let, 2016 
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Slika 4.15: Deček, 5 let, 2016 

 

Slika 4.16: Deklica, 5 let, 2016 

 

Iz risb otrok je razvidno, da se je večina otrok odločala, da jim je ljubše drevo z okraski, in to 

so tudi narisali. Izjema je prva risba, ki je tudi edina, da se je deček odločil, da mu je lepše 

drevo brez okraskov, saj kot pravi, mu je ljubše drevo z listi in rožicami, brez dodanih 

božičnih okraskov. Druga in tretja risba predstavljata ostale otroke, ki so se odločili, da jim je 

ljubše drevo z božičnimi okraski. Iz tega lahko sklepamo, da otroci že odražajo vpliv 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Trček Tjaša; diplomsko delo 

– 43 – 

potrošniške industrije, kjer je moto delovanja »več je boljše«, saj se jim zdi, da je naravo treba 

okrasiti, da je lepša, saj njena naravna lepota ni dovolj.  

4.9 Izsledki primerjave analiz pravljic Anje Štefan 

Dež  

V pravljici smo analizirali odnos človeka do okolja. Iz kvalitativne analize je razvidno, da sta 

človek in okolje v hierarhičnem položaju, ko je okolje v nadrejenem položaju, medtem ko je 

človek v podrejenem. To je razvidno iz dejstva, da je potek, tempo in smisel pravljice ravno v 

spremenljivem okolju, ki vpliva na notranje počutje človeka. Po metodi diskusije smo z otroki 

razčlenili dogajanje v pravljici Dež. Iz odgovorov je razvidno, da so otroci razumeli besedilo 

pravljice in tudi njen smisel, ki nam ga želi predstaviti avtorica Anja Štefan. Ravno tako lahko 

z analizo odgovorov otrok na zastavljena vprašanja ugotovimo, da tudi na njihovo notranje 

počutje vpliva zunanje okolje, ki jih obdaja. Navajali so predvsem vremenske pojave, ki jih 

postavljajo v nelagoden položaj, vplivajo na njihovo razpoloženje. Ko primerjamo teoretično 

analizo in analizo, ki smo jo izvajali z otroki, ugotovimo, da se praktični del ujema s 

teoretičnim delom analize.  

Medved 

V prvem delu analize smo pri pravljici Medved analizirali odnos človeka do okolja. Iz 

kvalitativne analize smo ugotovili, da sta v pravljici človek in okolje v hierarhičnem položaju, 

in sicer je človek v podrejenem položaju v odnosu do okolja, ki ga obdaja. Spremembe in 

nevidni dejavniki, ki so opisani v besedilu pravljice, vidno vplivajo na odločitev mravljic. 

Mravljice v pravljici predstavljajo človeka, to je razvidno iz kvalitativne analize, s katero smo 

ugotovili, da je pravljica z vidika ekokritike antropocentrična.  

Z otroki smo z metodo pogovora analizirali potek in smisel pravljice Medved. Iz odgovorov 

otrok lahko razberemo, da so dogajanje v pravljici razumeli. Iz kvalitativne analize njihovih 

odgovorov lahko sklepamo, da na njihove odločitve vpliva okolje oziroma to, kar jih okolje 

(družinsko, vrtčevsko) nauči. Nekaj težav so imeli pri usvajanju slovenskega frazema »srečati 

pamet«, ki pa smo ga rešili. Tega sicer ne moremo sklepati zagotovo, saj so v večini primerov 

po navodilu, naj narišejo, kaj pomeni »srečati pamet«, risali mravlje, ki odhajajo iz brloga. 
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Torej so le povzeli, kar smo z diskusijo dognali. Nekaj otrok pa je narisalo tudi svoje primere 

za »srečati pamet«. Iz risb lahko torej ugotovimo, da je manjši delež otrok razumel smisel 

pravljice.  

Iz primerjave obeh analiz lahko sklepamo, da se teoretična analiza in praktična analiza tudi 

pravljice Medved ujemata. V teoretični analizi smo ugotovili, da je v pravljici v ospredju 

ekokritiška disciplina okolja, ki smo ga analizirali s kvalitativno metodo. Ugotovili smo, da v 

pravljici dejavniki iz okolja vplivajo na delovanje in odločitve človeka. Po analizi pogovora z 

otroki smo ugotovili, da tudi na njihove odločitve vpliva okolje, predvsem družinsko in 

vrtčevsko. Torej lahko potrdimo, da se tudi pri tej primerjavi analiz kaže podobnost med 

teoretičnim delom analize in praktičnim delom analize pravljice Anje Štefan. 

Uhani 

V teoretičnem delu kvalitativne analize smo ugotovili, da najdemo v pravljici značilnosti 

ekokritiške discipline ekofeminizma, ki smo ga analizirali in ga s kvalitativno analizo 

dokazali. Ugotovili smo, da socialno-politični monopol nadzoruje vedenje ženske in posega v 

spreminjanje narave in njunih naravnih lepot.  

Z otroki smo pomen pravljice analizirali le s pomočjo risbe, ki so jo narisali pod vplivom 

konkretnega občutenja vsebine in sporočilnosti pravljice. Otroci so konkretno v naravi najprej 

občudovali lepoto drevesa v njegovi naravni obliki, nato so isto drevo okrasili z božično-

novoletnimi okraski. Na liste papirja so pozneje narisali svoje mnenje o tem, kakšno drevo 

jim je bilo bolj všeč, naravno (neokrašeno) ali okrašeno. Po analizi njihovih risb smo 

ugotovili, da je v večini mnenje otrok nasprotno od tistega, ki ga kritizira ekofeminizem. 

Odločili so se, z izjemo enega otroka, da jim je ljubše okrašeno drevo, torej spremenjena 

narava. Iz tega lahko sklepamo, da so otroci pod vplivom potrošniškega cilja, ki je ljudi 

prepričati v potrebo po lepotnih popravkih naravnih lepot. 

Iz primerjave obeh analiz lahko sklepamo, da se teoretični del analize ekofeminizma v 

pravljici Uhani lahko primerja s praktičnim primerom, ki smo ga izvedli z otroki. Ugotovili 

smo, da na otroke ravno tako kot na žensko, ki jo v pravljici predstavljajo mravljice, vpliva 

socialno-politični svet, usmerjen v potrošniški marketing, ki žensko in naravo postavlja v 

podrejeni položaj.  
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5.0 SKLEP 

Namen diplomskega dela z naslovom Ekokritika: upodobitve narave v izbranih mladinskih 

delih je bil ugotoviti, kakšen odnos so imeli in imajo avtorji v izbranih literarnih delih do 

narave in ali se je ta sčasoma spreminjal. V diplomskem delu smo se osredotočili na 

raziskovanje sedmih izbranih literarnih mladinskih del, ki so nastala od leta 1880 do leta 

2007.  

V diplomskem delu smo predstavili ekokritiko kot novo literarno disciplino, ki je nastala šele 

v devetdesetih letih 20. stoletja. V teoretičnem delu smo osredinili predstavitev ekokritike in 

njenih značilnosti, ki jo razlikujejo od ostalih literarnih ved. Podrobneje smo predstavili 

tematska področja in vprašanje naravnega okolja, odnosa človek – žival, ki smo ga razdelili 

na antropocentrizem in biocentrizem, seznanili smo se tudi z vprašanjem odnosa človeka do 

urbanega in fizičnega okolja. Podrobneje smo predstavili še ekofeminizem kot najmanj 

razvito disciplino ekokritike. Pregledali sem krajše biografije posameznih avtorjev in 

analizirali posamezno delo avtorja po načelih ekokritike. Podrobneje smo se osredotočila na 

življenje in delo Anje Štefan ter analizirala tri njena dela (Dež, Medved, Uhani) iz zbirke Štiri 

črne mravljice (2014). V nadaljevanju smo analizirali razumevanje teh treh literarnih del z 

vidika otrok, starih pet let, in ugotavljali podobnosti izsledkov analiz z vidika ekokritike z 

razumevanjem otrok. 

Ugotovili smo, da se je odnos avtorjev do narave skozi čas spreminjal, saj so od skoraj 

popolne odsotnosti opisov narave prešli do poglobljenega razumevanja narave in njenega 

poveličevanja nad človeka. Različni tipi okolij so bili v literarnih delih dokaj enakomerno 

zastopani (gozd, travnik, urbano okolje in vas), prevladuje gozd, ki se pojavi v treh besedilih. 

V vseh literarnih delih smo preverjali odnos človeka do živali (razen v pravljici Sončna ulica, 

v kateri živali ne nastopajo). Ugotovili smo, da je odnos v štirih od šestih analiziranih besedil 

hierarhičen, človek ima prevlado nad živaljo. Pospremili sem ga z načeli antropocentrizma. V 

eni pesmi (Cicifuj) in eni pravljici (Kako se je opica spremenila) pa je odnos človek – žival 

ravno obraten. Ugotovili smo, da se v pesmi Cicifuj upodablja vprašanje ekokritike 

biocentrizem, kjer je odnos človeka do živali simbiotski in enakovreden. V Kako se je opica 

spremenila pa Svetlana Makarovič (2008) kritizira antropocentrizem, kjer je opica, ki je 

predstavnica živali, govori o nastanku človeka kot njej podrejenega. Z analizo ostalih 

tematskih področji ekokritike smo ugotovili, da je odnos človeka do urbanega okolja v delu 
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Kristine Brenkove (Sončna ulica) nadrejen arhitekturnim značilnostim mesta, ki ga obdaja. V 

njem opazujemo, kako se urbano okolje spreminja glede na notranje počutje človeka. To se 

spremeni v analizah fizičnega okolja, ki obdaja Štiri črne mravljice (2014) v dveh analiziranih 

delih (Dež, Medved). Tam smo ugotovili, da sta počutje in mišljenje mravljic, ki predstavljajo 

človeka, odvisna od okolja, ki jih obdaja, in sprememb, ki se v njem dogajajo. Z analizami 

smo ugotovili, da to človeka postavlja v podrejen položaj okolja. V zadnjem izbranem 

literarnem delu (Uhani) smo analizirali ekofeminizem. Z analizami smo ugotovili, da so 

mravljice, ki predstavljajo tako žensko kot naravo, odvisne od socialno-političnega sistema. 

Vodi ga patriarhalno usmerjena družba, ki nas sili v spreminjanje lastne naravne lepote. Tej 

družbi slepo sledimo in se ji podrejamo z upoštevanjem potrošniško usmerjenih nasvetov o 

modi. 

V zadnjem delu analiz smo analizirali, kako otroci razumejo besedila pravljic Anje Štefan 

(Dež, Medved, Uhani). Ugotovili smo, da se ugotovitve naših analiz ujemajo z razumevanjem 

otrok v primerih dveh pravljic, Dež in Medved. Z analizo smo ugotovili, da na otroke vpliva 

okolje in da spreminja njihovo razpoloženje ter mišljenje. To potrdi našo analizo, da na 

mravljice in potek zgodbe vpliva okolje, ki jih obdaja. Z zadnjo analizo odgovorov otrok smo 

ugotovili, da otroci še niso sposobni kritičnega mišljenja, saj tudi na njih vpliva potrošniški 

svet, kar lahko sklepamo iz mišljenja večine otrok, da je naravo treba spreminjati, da je lepa. 

To se sicer sklada z besedilom Uhanov, vendar nas želi avtorica v njem opozoriti ravno na 

tisto, česar otroci še niso sposobni – na vpliv političnih monopolov, ki postavljajo žensko in 

naravo v podrejeni položaj in ki ju želijo spreminjati. 

Ker so pravljice pomemben element v otrokovem razvoju in ker pripomorejo k lažjemu 

dojemanju marsikatere situacije, smo mnenja, da se prek pravljic otroke lahko ozavešča tudi o 

okoljski problematiki, o pravilnem dojemanju živali in narave. Za to smo odgovorni 

vzgojitelji in starši, ki bi lahko v prihodnje otroke prek pravljic, v katerih se zrcalijo načela 

ekokritike, ozaveščali o pomembnosti simpatije do okolja in vseh ekosistemov, ki mu 

pripadajo. 
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7.0 PRILOGE 

Besedila izbranih literarnih mladinskih del so zbrana v okviru spletnega projekta Wikivir, kjer 

so književna dela objavljena s pisnim dovoljenjem avtorjev in Republike Slovenije pod pogoji 

licence Creative Commons (CC). 

Vrstni red prilog je urejen glede na pojavljanje v diplomskem delu. 
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Priloga 1: Fran Levstik: Jež in lisica (1880, 1998) 

Z belim snegom vse je krito, 

kamor sezajo oči; 

vije burja silovito, 

a lisica v jazbi spi. 

 

Jež do jazbe pritrepeče, 

v mrzlo trnije zavit; 

ves tenak z zobmi klepeče: 

rad bi zlezel se toplit. 

 

In lisice prosi milo, 

da odpre mu svoj brlog; 

a ker ni je k vratom bilo, 

joče kakor mlad otrok. 

 

»Nikdar bi ne bil napoti, 

ves pohleven rad žedel 

pod klopjo v najzadnjem koti, 

v slast bi same ščurke jel.« 

 

»Bodi si,« lisica reče, 

»a miroven bodi, veš!« 

prime ključ, odpirat teče; 

v kočo zdaj prileze jež. 

 

Meju čevlje poteptane 

v klobko se za peč je zvil; 

tam poniglavec ne gane, 

kakor da bi mrtev bil. 

 

Tretji dan, četrti mine, 

preden zopet je gorak. 
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Čevlje zdaj na stran odrine, 

stegnjen se oddahne vznak. 

 

Domičica ga udari, 

on se jej zagrohota: 

»Molčji, babji kožuh stari, 

Zdaj sem tukaj jaz doma!« 

 

Z bodlji vanjo zasadi se, 

dreza spredaj jo in zad; 

ona brani mu z zobmi se – 

poženeta se do vrat. 

 

Jež se ključa naglo prime, 

resk, čvrsto ga zavrti, 

a lisico sredi zime 

izpod strehe prepodi. 

 

Zveženj je sirota vzela, 

dela si ga na glavo 

ter za palico prijela, 

šla v deveto deželo! 
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Priloga 2: Oton Župančič: Cicifuj (1915, 1980, 2012) 

Ciciban teče v zeleni dan; 

ptičica znanka v goščavi 

vsak dan lepo ga pozdravi: 

» Ciciban, Ciciban, Ciciban, 

Ciciban, dober dan!« 

  

Ciciban, kaj pa je danes, čuj! 

Kaj ti to ptička prepeva? 

Po vsej dobravi odmeva: 

»Cicifuj, Cicifuj, Cicifuj, 

Cicifuj, fej in fuj!« 

Ciciban misli:« Zakaj Cicifuj?« 

Takrat si roke zagleda, 

pa se domisli:« Seveda, 

danes se nisem umil še, fej, fuj, 

danes sem res Cicifuj!« 

  

Bister potoček se vije čez plan, 

Preko kremenov se lije, 

Ciciban v njem se umije, 

Ptička zapoje spet:« Ciciban, 

Ciciban, dober dan!« 
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Priloga 3: Kristina Brenkova: Sončna ulica (1960, 2001) 

 Če greš po sončni ulici proti sredini mesta, gledaš na stari grad. To je zjutraj, ko 

gre mati v službo, in sonce ji vzhaja na levi strani. Toda ko se iz službe vrača, se je sonce 

nagnilo čez poldan. Na drugem koncu Sončne ulice ji zastre pogled Rožnik in cerkev na njem. 

Tako teče ulica kot nemiren vzvalovan potok od Rožnika proti Gradu in nazaj. Ves dan jo 

barva sonce, zato je Sončna ulica, toda za to ime ve le malo kdo. 

 Ko se je Andrejeva mama vračala iz mesta, je šla po Sončni ulici, a je ni videla. 

Zanjo je bila Temna, Mračna, Brezupna ulica. Saj ni iskala imen, le solze je hotela ustaviti, ki 

so ji neutrudno drsele po licih. Toda solze so bile trdovratne. Naproti ji je prišla belolasa 

gospa; malo sta se poznali, toda pozdravljali sta se, kajti belolasa gosta je imela zmeraj topel 

nasmeh na licu in zla ni bilo v njenem srcu. 

 Belolasa gospa se je ustavila ob Andrejevi materi, ničesar ni rekla, le boječe je 

stegnila roko in prijela sosedo za ramo. Stali sta na pločniku sredi Sončne ulice in molčali. 

Potem je rekla Andrejeva mati: »Težko mi je. Andrej se mi je zlagal. V obraz zlagal.« je rekla. 

»Moja dva, eden je zdravnik, drugi inženir, sta se mi pa tudi kdaj pa kdaj zlagala. Brez tega 

ne gre.« 

 »Obdržal je denar, ko sem mu dala stotak za štruco. Pozabila sem ga vprašati po 

drobižu. Sinoči pa je prinesel iz šole veliko belo radirko. 'Našel sem jo na Kongresnem trgu,' 

mi je rekel. Težko sem mu verjela . 'Kar sredi Kongresnega trga si jo našel? In prav nate je 

čakala ta lepa, bela radirka?' sem se čudila. 'Res, mama, našel sem jo.'« 

 »Spomnila sem se, da me je že večkrat prosil za veliko radirko, a sem vselej rekla, 

da je predraga in mu zadošča navadna, majhna radirka.« 

 »Najbrž si je zelo želel velike bele radirke,« je tiho pripomnila belolasa.  

 Mama je prikimala: »Nato sem danes stopila v papirnico na Kongresnem trgu in 

so mi povedali, da je res včeraj kupil največjo radirko. Dobro ga poznajo.« Materi je spet 

zlezla solza preko lica. 

 Belolasa se je tudi tokrat nasmehnila. 

 »Vprašajte ga še enkrat, kje je dobil denar,« je rekla. »Ljubeznivo, a trdno ga 

vprašajte.« In stisnila materi roko. 

 Andrej je zvečer pogledal materi v bledo lice in dejal: 

 »Res, sam sem kupil radirko, saj tako veš, mama,« nato je zajokal na glas in 

dolgo. 
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 » Vsak mesec boš dobil tri sto dinarjev, Andrej, in lahko si boš z njimi kupil, kar 

bi imel najraje. Je prav tako sinko?« 

 Drugo jutro sta šla Andrej in mati skupaj po Sončni ulici. Sijal je velik, svetel dan, 

in Sončna ulica je bila stokrat vredna svojega imena.  
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Priloga 4: Svetlana Makarovič: Kako se je opica spremenila (1996) 

Opica se je ogledovala v jezerski gladini in zmajevala z glavo. Rekla je: 

»Ne. Še malo nisem zadovoljna s svojim kožuhom. Zakaj, tristo darvinov, moram imeti ravno 

jaz gladko dlako, ko ima vendar toliko drugih, manjvrednih živali kodrasto? Nekaj bo treba 

ukreniti.« 

Odšla je, opica nečimrna, k frizerju, k ptiču marabuju, pred katerim je bila velika prihodnost 

in se je tega tudi dobro zavedal. »Prosim lepo,« je rekel ptič marabu in zaklopotal s 

kljunom. »Striženje? Pranje dlake? Loščenje nohtov?« 

»Kodre,« je na kratko rekla opica. Ptič marabu ji je navil kožušček na devet tisoč paličic in 

pustil ubogo opico na najbolj vročem soncu, da se ji je že kar bledlo, ko ji je končno snel 

paličice. Ampak sedaj je imela naša opica kodrčke po vsem telesu. 

»Krasno. Res, to sem si želela,« je navdušeno rekla. Ptič marabu ji je s krempeljci razčesal 

dlako in ji naredil po hrbtu prečo, opica mu je izročila sedem banan in odšla. 

Kjerkoli je hodila, so jo seveda vsi zelo občudovali, opičjaki so žvižgali za njo, opice, ki so 

imele gladko dlako, pa so se pačile in zmrdovale in govorile: 

»Seveda, take lahko. Take znajo, veste. Take si to lahko privoščijo!« 

Opica se je prizibala do jezerca. Hladna voda je vabila, opici, revici, pa je bilo tako vroče, da 

ji je jezik visel iz ust, zdaj ko ni bilo nikogar blizu, ki bi to videl. 

»Pokvarila si bom frizuro, če grem plavat,« je vzdihnila opica. Potem pa se je počila po glavi 

in rekla: 

»Tristo darvinov! Saj lahko za nekaj časa slečem kožuh in se okopljem, ne?« 

Skrbno se je ozrla naokrog in se prepričala, da je sama. Potem je slekla svoj skodrani 

kožušček in ga skrbno zložila pod grm. 

Obdržala je le kožuh na glavi, saj je znala plavati tako, da je molela glavo iz vode. Počasi se 

je spustila v vodo in plavala je zelo previdno, da si ne bi zmočila nakodrane glave. 

Medtem se je pripodil mimo veter, zagledal je opičji kožuh na jezerskem bregu in zatulil: 

»Zanimiva stvar, tole! S seboj jo bom vzel, mi bo že prav prišla, drugače jo bom pa odvrgel.« 

In res je odnesel ubogi opici kožuh! 

Opica je planila iz vode in poskušala ujeti veter. Ha, le ujemi veter, če moreš! 

In tako je morala popolnoma gola po svetu. Povsod so se ji opice izogibale in vse živali so se 

je bale, ko je bila tako čudna na pogled. 
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Ista stvar, veste, se je zgodila tudi nekaterim drugim opicam. In tako je nastal človek. 

Naseljeval se je v jamah in kočah, ker ga je zeblo, začel si je izdelovati obleko iz kož drugih 

živali ... 

Poslušajte, jaz ne trdim, da je človek nastal tako. Res je sicer, da se nekatere opice še danes 

bojijo za svojo pričesko in plavajo tako, da molijo glavo daleč nazaj iz vode ... ampak, tristo 

darvinov, jaz ne trdim ničesar. To zgodbo mi je namreč pripovedovala neka opica, ki si 

zmeraj domišlja, da vse najbolje ve. 
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Priloga 5: Anja Štefan: Dež (2007, 2014) 

Deževalo je in štiri črne mravljice so molčale. Po travah so tekle kaplje, one pa so ždele pod 

lapuhom in gledale v dež. 

»Včasih se malo bojim,« je rekla prva. 

»Česa?« so se začudile druge tri. 

»Da vas mogoče ne izgubim …« 

»Ljubi bog! Kaj ti ne pade na pamet. Le kako nas bi lahko izgubila …« 

»Ne vem. Samo tako … da nas ne bi slučajno kaj neslo narazen. Potem bi bil svet tako zoprno 

prazen. Ves mrzel in pust.« 

»Kaj ti ne pride iz ust! Odkod te začarane misli?« 

»Ah … včasih so dnevi tako grdo kisli. Včasih sedim in se vsega bojim. Naenkrat še tega, da 

vas ne zgubim. V srčku me tišči in v glavi.« 

»Vem, kako se tako reč ustavi,« je rekla druga mravljica in tisto prvo močno močno objela. Še 

tretja in četrta sta se stisnili k njej. 

»Vidiš,« so rekle, »če se stisnemo, tesno, tesno, tesno, potem tesnoba gre. To je vse.« 
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Priloga 6: Anja Štefan: Medved (2007, 2014) 

Štiri črne mravljice so si želele, da bi srečale medveda. Na planem niso imele sreče, pa so se 

odločile, da zlezejo v njegov brlog, a notri – 

»Tu je pa zelo temno,« je rekla prva. 

»Tu nekdo zelo smrči,« je rekla druga. 

»Nekam ostro mi diši,« je rekla tretja. 

»zrak je res pošteno gost,« je dodala četrta. In so sklenile: če se ob pravem času ustaviš in 

obrneš, potem je to modrost. 

»Kako? Ste srečale medveda?« so jih spraševali, ko so se vračale proti domu. 

»Medveda ne,« so rekle štiri črne mravljice, »srečale smo pamet.« 
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Priloga 7: Anja Štefan: Uhani (2007, 2014) 

»Tako rada bi nosila uhane,« je rekla prva črna mravljica. 

»Potem jih nosi.« 

»Ampak kako, če nimam ušesa?!« 

»Saj res. To je pa malo nerodno. Nič, potem bomo uhane nosile bolj svobodno. Kdor gleda z 

vso širino srca, ta ne pozna meja.« 

Vzele so uhane in si jih pripele na klobuk, ovratnik in na krilo. In so jih nosile, dokler jih ni 

minilo. 

 

 


