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POVZETEK  

Namen magistrskega dela je obravnava motiva sanj v sodobni slovenski mladinski 

književnosti.  

V teoretičnem delu sem najprej opredelila dva pojma: mladinsko književnost in sanje. 

V sklopu mladinske književnosti sem se osredotočila na opredelitve, teorije in odprta 

vprašanja o naslovniku mladinske književnosti. Nato sem opisala pojem slikanice ter 

opozorila na pomembno vlogo interakcije med besedilom in ilustracijo. Nato sem 

izhajala iz dela The Magic Code: The Use of Magical Patterns in Fantasy for Children 

avtorice Marije Nikolajeve, predstavila glavni književni lik, njegovo prehajanje in 

vplivanje na resnični ter neresnični svet. V sklopu sanj sem se osredotočila na simbolni 

pomen in njegovo razlago. V prvem empiričnem delu sem predstavila 8 izbranih 

književnih del slovenskih mladinskih avtorjev z motivom sanj, jih verbalno in vizualno 

analizirala ter primerjala med seboj. Literarna analiza je predstavljena v obliki tabel s 

kategorijami, ki so pomembne za razumevanje motiva sanj. Določene kategorije iz 

prvega empiričnega dela so analizirane tudi v drugem empiričnem delu, v katerem sem 

analizirala 20 kratkih sodobnih pravljic v slikaniški knjižni obliki – slikanic z motivom 

sanj, ki so jih izdelali učenci tretjega razreda. Raziskava motiva sanj je pomembna za 

razumevanje motiva sanj v slovenski mladinski književnosti ter za uporabo književnih 

del z motivom sanj v osnovni šoli.  

Ključne besede: sodobna slovenska mladinska književnost, učenci, sanje, besedilo, 

ilustracije, literarni lik.



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to discuss the motif of dreams in contemporary Slovene 

children’s fiction. 

 

The theoretical part discusses two terms: children’s fiction and dreams. In the scope 

of children’s fiction, the focus is the definitions, theories, and open questions regarding 

the target audience. Furthermore, the concept of picture book is discussed and the 

importance of interaction between text and illustration is identified. The basis for the 

research is the book by Maria Nikolajeva The Magic Code: The Use of Magical 

Patterns in Fantasy for Children. The main character is presented, and his transition 

from real to unreal world as well as his influence on both worlds is discussed. In the 

scope of dreams, the focus is the symbolic meaning of dreams and its interpretation. 

In the first empirical part, eight selected fiction books written by Slovene authors of 

children’s literature that include the motif of dreams are presented. These works are 

verbally and visually analysed, and comparative analysis is made. Literary analysis is 

presented in tables with categories essential for the understanding of the motif of 

dreams. Specific categories from the first empirical part are analysed in the second 

empirical part as well; this second part discusses twenty contemporary short fairy tale 

picture books. The picture books with the motif of dreams were written by the pupils of 

the third grade elementary school. The research on the motif of dreams is important 

for understanding the motif of dreams in Slovene children’s fiction, and for the use of 

literary works with the motif of dreams in elementary school.  

 

Key words: contemporary Slovene children’s fiction, pupils, dreams, text, illustrations, 

literary character. 
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1. UVOD 

Značilnost književnih del sodobnih slovenskih mladinskih piscev je večnaslovniška 

interpretacija, pri kateri isto besedilo lahko nagovarja več bralcev. Zanje je značilna 

raznolikost besedila, motiva, tematike in vrste. V zadnjih letih se vse pogosteje 

pojavljajo tudi tabu teme (droge, nasilje, smrt, spolnost, vojne). Z njimi se avtorji 

odzivajo na probleme današnjega časa. (Saksida, 2001) V magistrskem delu sem se 

odločila za raziskovanje motiva sanj ter s tem pripomogla k razumevanju domišljijske 

tematike. 

 

V magistrskem delu sem obravnavala 20 kratkih sodobnih pravljic v slikaniški knjižni 

obliki – slikanic z motivom sanj, ki so jih izdelali učenci tretjega razreda, in 8 mladinskih 

kratkih sodobnih pravljic: Andrej Nespanec, Menjalnica sanj, Mufijeve sanje, O deklici 

z najlepšimi sanjami, Popravljalnica sanj, Sanje male miške, Sanje morske zvezde, 

Ščeper in mba. Vsako delo vključuje motiv sanj, ki se izraža ne le v besedilu, ampak 

tudi v ilustraciji. 

Sigmund Freud je v svojem delu Interpretacija sanj razložil sanje kot odgovor 

posameznika na neizpolnjene želje, ki jih v budnosti ne izrazi, jih pa nezavedno doživi 

v sanjah, in tudi v obliki simbolov. (Freud, 2001) Zanimalo me je, kakšen je motiv sanj 

in ali bom v svoji raziskavi in obravnavi izbranih književnih del res zasledila povezanost 

med dnevnim sanjarjenjem in sanjami.  

Ilustracije imajo v slovenski mladinski književnosti pomembno vlogo. Ker me je 

zanimala ne le besedna analiza, ampak tudi vizualna, je literarna analiza podprta tudi 

vizualno. Avtorici Dragica Haramija in Janja Batič (2013) sta v delu Poetika slikanice 

ugotovili, da se v slikanici in ilustrirani knjigi združujeta besedilo in ilustracija, ki vpliva 

na razumevanje obeh elementov, zato sem ugotavljala tudi odnos med njima. 

Za boljše razumevanje motiva sanj je obravnavan tudi glavni književni lik, književni čas 

in prostor, dogajanje v resničnem in neresničnem svetu ter prehod med svetovoma. 

Ker pa prehajanje med svetovoma pušča posledice na obeh, je posledično obravnavan 

tudi njegov vpliv. (Nikolajeva, 1988) 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

V delu Branja mladinske književnosti avtorica Mileva Milena Blažić mladinsko 

književnost opredeli kot nadpomenko, ki zajema dve področji: 

 področje, ki zajema starost otroka od rojstva do 12. leta, in mladostnike, ki so 

stari od 12. do 18. let, 

 književnost, ki je bila v osnovi zapisana za odrasle, a je sčasoma postala 

primerna za mlade bralce.  

 

Če mladinsko književnost poimenujemo širše, se nanaša na književna, polknjiževna in 

neknjiževna besedila, ožje poimenovanje pa delimo na pesništvo, pripovedništvo in 

dramatiko. (Blažić, 2011) 

 

Marjana Kobe (1987) je mladinsko književnost v delu Pogledi na mladinsko književnost 

opredelila kot področje leposlovja, ki ima svojevrstne lastnosti in značilnosti. Pravi, da 

je mladinska književnost temeljno branje otrok do 10. leta in da je sestavni del 

študijskega programa za bodoče učitelje na razredni stopnji osnovne šole.  

 

V leksikonu Literatura je zapisano ožje poimenovanje: »Mladinska literatura, dela, ki 

so po problematiki, snovi in obliki primerna mladini različnih stopenj.« (Literatura, 1984, 

str. 147) Zanje je značilno, da so zabavna, vzgojna in poučna ter pri bralcu razvijajo 

umetnostni okus. 

 

Igor Saksida v članku Kaj je mladinska književnost? »Naivno vprašanje z zapletenim 

odgovorom kritično opozarja na definicijo, da mladinsko književnost opredeljuje njen 

bralec in da je popolnoma samoumevno, da je to književnost za otroke in mladino. To, 

da so otroci ciljna publika, že drži, vseeno pa definicijo izpodbija dejstvo, da so 

marsikatere »mladinske knjige« požele burna ogorčenja pri starejših bralcih, ki si 

besedilo razlagajo drugače. (Saksida, 2009)  

 

Kriterij naslovnika naj bi bil tisti, ki ločuje dela za mladostnike od del za odrasle. Blažić 

ga v svojem članku Uvod v teorijo mladinske književnosti poimenuje kot recepcijski 

kriterij. Nekatere knjige so bile namenoma določene naslovniku in so bile prvotno 

napisane za otroke/mladostnike, vseeno pa po njih posega tudi veliko starejših bralcev. 

Avtorica našteje, na primer,  Malega princa Antoina de Saint Exuperyja, Harryja 

Potterja Joanne Kathleen Rowlingove, Alico v čudežni deželi Lewisa Carrolla. Po drugi 

strani avtorica navede tudi knjige, ki so bile prvotno namenjene odraslim, a so postale 

priljubljena izbira v branju mladinske književnosti: Robinson Crusoe Daniela Defoa, 

Martin Krpan Frana Levstika ter Guliverjeva potovanja Jonathana Swifta. (Blažić, 

2007) 

 

Avtorja Perry Nodelman in Mavis Reimer le še potrdita, da bi morali odrasli proučevati 

mladinsko književnost, saj imajo pogosto preveč pozitivnih ali negativnih sodb o 
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mladinski literaturi, ki temeljijo le na ugibanju. Odrasli predvidevajo tipičen odziv otroka 

na prebrano, hkrati pa se ne zavedajo svojega. Poleg tega ima mladinsko delo 

dvojnega naslovnika: otroka in odraslega. Odrasli sooča prebrano mladinsko književno 

delo s svojimi čustvi ter razmišlja in si oblikuje mnenje. Hkrati se mora odrasla oseba, 

ki bere mladinsko književnost, zavedati, da bo razumela celotno besedilo, ne le, ko mu 

bo zanimiva in bo v njej užival ter zaznal problematiko, ampak ko bo spoznal, kaj je v 

besedilu tako posebnega, da je uvrščeno med mladinska književna besedila. 

(Nodelmal in Reimer, 2003) 

 

Kot mnogi drugi avtorji je tudi Kobe opozorila na problem, ki se pojavlja pri neenotnem 

poimenovanju mladinske književnosti, in dodala, da so najpogosteje rabljeni izrazi 

mladinsko slovstvo, mladinska literatura/književnost, otroška in mladinska književnost. 

Našteva, da so vzroki za neenotnost v terminologiji in definiciji naslednji: 

- starostni razpon naslovnika (predvsem njegova zgornja starostna meja), 

- obseg raznovrstnih žanrov, drugih kategorij, ki naj bi jih zajemalo to področje 

književnosti (ali samo leposlovje ali tudi polliterarna, neliterarna besedila), 

- vprašanje, ali naj mladinska književnost zajema najširši razpon (tudi otroško 

književnost). (Kobe, 1987) 

 

Če okvirno opredelim mladinsko književnost, je to književnost, ki je namenjena 

otrokom in mladini do 18. leta (t. i. mladi bralec). Vseeno je pomembno zavedanje, da 

pri branju mladinske književnosti ni enotnega naslovnika, saj so dela primerna ne le za 

mladega naslovnika, ampak tudi za odraslega posameznika, ki z drugo perspektivo 

doživlja besedilo. Na mladinsko književnost ne bi smeli več gledati s tradicionalnega 

vidika, ampak bi morali upoštevati sodobne družbene premike, ki bi njeno definicijo 

oblikovale na novo.  
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2.1.1 SODOBNA SLOVENSKA MLADINSKA KNJIŽEVNOST – PROZA 

Tudi dela sodobnih slovenskih avtorjev imajo pogosto večnaslovniško interpretacijo, 

kar pomeni, da isto besedilo nagovarja več bralcev (otroke, mladostnike in odrasle). 

Zanje so značilni raznolikost tematike, besedila, vrste in motiva, zato lahko rečemo, da 

je za sodobno slovensko mladinsko književnost značilno, da ji težko določimo 

prevladujočo vrsto in temo. V sodobni slovenski književnosti se vse več pojavljajo tudi 

tabu teme (droge, nasilje, smrt, spolnost, vojne), s katerimi se avtorji odzivajo na 

probleme današnjega časa. (Saksida, 2001) 

 

Saksida (2001) sodobno slovensko mladinsko prozo deli na neresničnostno in 

resničnostno.  

2.1.1.1 NERESNIČNOSTNA MLADINSKA PROZA 

Neresničnostna proza je izmišljena in domišljijska. Za to iracionalno prozo, kot jo tudi 

imenujemo, je značilno, da je postavljena v resnični in domišljijski svet – glavni lik je 

otroški književni lik, ki prehaja med resničnim in domišljijskim svetom. Saksida (2001) 

v to skupino vključuje klasično umetno pravljico, pripovedko in basen, živalsko 

pravljico, nesmiselnico, fantastično pripoved in sodobno pravljico. Znani slovenski 

avtorji, ki so pisali in še vedno pišejo neresničnostno mladinsko prozo, so: Bina Štampe 

Žmavc, Ela Peroci, Franček Rudolf, Jože Snoj, Kristina Brenkova, Liljana Praprotnik 

Zupančič, Miha Mate, Polonca Kovač, Smiljan Rozman, Svetlana Makarovič in še 

mnogi drugi. V empiričnem delu magistrskega dela bom obravnavala književna 

besedila iz te skupine. Največ bo sodobnih pravljic, za katere je značilna sodobnost, 

dvodimenzionalna plast stvarnosti, nastopanje sodobnega otroškega književnega lika, 

s katerim se lahko povezujejo tudi živali, predmeti in rastline. 

 

2.1.1.2 RESNIČNOSTNA MLADINSKA PROZA 

Resničnostna ali realistična proza zajema besedila o resničnem, vsakdanjem življenju 

in sodobnem otroku v njem, ki pa je tudi glavni književni junak. Saksida (2001) v to 

skupino vključuje pripoved s človeškimi osebami, živalsko zgodbo, avtobiografsko 

pripoved in zabavno/trivialno pripoved. Avtorji tovrstnih besedil so: Anton Ingolič, 

Bogdan Novak, Branka Jurca, Desa Muck, Dim Zupan, France Bevk, Janja Vidmar, 

Leopold Suhodolčan, Pavle Zidar, Primož Suhodolčan in drugi. 
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2.2 SLIKANICA  

2.2.1 OPREDELITEV POJMA SLIKANICE 

Slikanica je sporazumevalna interakcija jezikovnega in likovnega koda, pri katerem ima 

vsaka sestavina svoje lastnosti. Če posamezno opazujemo le ilustracijo ali le besedilo, 

je pomen književnega dela drugačen, kot če sta obe komponenti združeni – takrat 

slikanico doživljamo kot estetsko dovršeno in poglobljeno celoto. (Komelj, 2001, v 

Haramija in Batič, 2013) 

 

Avtorici Dragica Haramija in Janja Batič (2013) v delu Poetika slikanice poudarita, da 

so slikanice posebna oblika knjige, pri kateri se besedilo in ilustracija združujeta v 

celoto, in dodajata:  

»Slikanica se od drugih knjig razlikuje na literarno-likovno-oblikovni ravni in ne 

po književnih zvrsteh in vrstah, ki jih vsebuje.« (Haramija in Batič, 2013, str. 23) 

 

2.2.2 OBLIKE KNJIG 

Haramija in Batič (2013) opisujeta oblike knjig, ki jih delimo glede na delež besedila in 

ilustracij.  

2.2.2.1 SLIKANICE BREZ BESEDILA 

Posebna oblika slikanice je slikanica brez besedila, ki skozi ilustracijo predstavi 

zgodbo. Bralec si predstavlja realistično in/ali domišljijsko potovanje. Avtorica Sandra 

L. Beckett v delu Crossover Picturebooks meni, da je ta oblika slikanice še posebej 

primerna pri slikanici s tematiko sanj. (Beckett, 2013)  

 

Slikanico brez besedila poimenujemo tudi tiha knjiga in je skrajna oblika slikanice. 

Bralčevo delovanje je pri slikanici brez besedila aktivno: med posameznimi slikami in 

dogodki ugotavlja odnose med liki, si zamišlja nadaljevanje zgodbe, razmišlja o 

pomenu slike, z obrazov in iz kretenj književnih likov zaznava njihovo čustveno stanje. 

(Haramija in Batič, 2013) 

 

Avtor slikanice brez besedila je ilustrator, oblikovalec in pripovedovalec. Avtorja Martin 

Salisbury in Morag Styles (2013) v delu Children's picturebook navedeta primer avtorja 

s humorno vsebino slikanice. Njegova težka naloga je, da v slikanici prikazane šale 

ilustrira tako, da bodo bralcu razumljive in zabavne, v nasprotnem pomenu ta del 

slikanice izgubi namen in pomen. Še težje pa je v slikanici brez besed prikazati tabu 

teme, kot so smrt, nasilje, bolezen in problemske tematike, na primer naravne 

katastrofe. (Salisbury in Styles, 2013) 

2.2.2.2 ILUSTRIRANE KNJIGE 

V ilustrirani knjigi prevladuje besedilo, saj je njegov delež več kot petdesetodstotni. 

Besedilo in ilustracija sta ločeni in samostojni enoti ter se med seboj ne prepletata. Za 

ilustracijo je značilno, da ne tvori zgodbe, ampak prikazuje le en del (npr. čustva 

literarnega lika, dogajanje). Ilustrirana knjiga je manjša kot format A4, največkrat se 
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pojavlja format A5, minimalna dolžina knjige pa obsega 49 strani. (Kovač, 2009, v 

Haramija in Batič, 2013) 

2.2.2.3 SLIKANICE 

Glede na funkcijo slikanice Haramija in Batič (2013) ločita dve vrsti slikanic:  

 

1. INFORMATIVNE SLIKANICE 

Namen informativne slikanice je učenje otroka (spoznavanje dejstev, trditev in 

zakonov), zato jo imenujemo tudi poučna slikanica. Besedišče v informativni slikanici 

je preprosto, a so izrazi in trditve veljavni za izbrano znanstveno področje. Zanjo je 

značilna ilustracija, ki na realen način prikazuje izbrano področje. Zaradi vsebine, ki v 

ospredju postavlja informacije, je zanjo značilen neumetnostni jezik. 

 

2. LEPOSLOVNE SLIKANICE 

O namenu leposlovne slikanice Marjana Kobe zapiše:  

 

»Osnovna funkcija leposlovne slikanice je estetska vzgoja otroka: likovno 

tekstovna vsebina slikanice bogati njegov doživljajski svet in oblikuje njegovo 

estetsko senzibilnost s tem, ko ga spodbuja k estetskemu, domišljijskemu in 

čustvenemu doživljanju in hkrati s tem k aktivni lastni ustvarjalni domišljiji.« 

(Kobe, 1987, str. 44)  

 

Batič in Haramija (2013) pravita, da je leposlovna slikanica napisana v umetnostnem 

jeziku in da delež ilustracij v njej presega petdeset odstotkov, dolžina slikanice pa je 

največ 48 strani. Leposlovne slikanice delita na dve skupini.  

 

V prvo skupino uvrščamo slikanice, v katerih se podatki, ki so zapisani v besedilu, 

ponovijo v ilustraciji in nasprotno – zgodba je torej ponovljena z dvema sporočevalnima 

kodoma. Avtorji to skupino poimenujejo klasične slikanice. Kobe (1987) le še potrjuje, 

da je za klasično slikanico značilno to, da sta besedilo in ilustracija samostojni enoti. V 

tem primeru se besedilo in ilustracija na straneh menjata, enkrat nastopi le besedilo, 

drugič ilustracija, ali pa si prostor na isti strani tudi delita. V drugo skupino pa uvrščamo 

slikanice, med katerimi je interakcija med besedilom in ilustracijo intenzivnejša. 

(Haramija in Batič, 2013)  

 

Kobe (1987) pravi, da se ilustracija pogosto vpleta med besedilo in nasprotno. Besede, 

stavki in verzi so oblikovani v likovne elemente in so neposredni vključeni v ilustracijo. 
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2.3 INTERAKCIJA MED BESEDILOM IN ILUSTRACIJO 

V slikanici in ilustrirani knjigi združujeta besedilo in ilustracija, med katerima se oblikuje 

vsebinsko-oblikovni odnos, ki vpliva na razumevanje obeh elementov. Interakcija 

močno vpliva na njeno zunanjo podobo (npr. naslovnico) ter razumevanje besedila in 

ilustracije. Avtorici razložita, da je namen slikanice tudi, da celotne zgodbe ne pove 

skozi besedilo, ker potem ilustracije v književnem delu ne bi bile potrebne. (Batič in 

Haramija, 2013) 

 

Kot mnogi drugi tudi avtorja Perry Nodelman in Mavis Reimer v svojem delu The 

pleasure of children's literature razložila, da ilustracija dopolnjuje besedilo in 

nasprotno. Za razumevanje elementov v slikanici sta naštela štiri odnose med 

besedilom in ilustracijo: pripovedovanje zgodbe skozi besedilo, prikazovanje zgodbe 

skozi ilustracijo, preplet besedila in slike ter nasprotovanje med ilustracijo in besedilom. 

Avtorja poudarita tudi, da bodo otroci različnih kultur enake ilustracije v književnem 

delu razumeli različno, saj ima vsaka kultura drugačne vizualne predpostavke. 

(Nodelmal in Reimer, 2003) 

 

Frank Safrani je uvedel izraz multimodalna ali večpripovedna slikanica, za katero je 

značilno, da z dvema kodoma, besedilom in ilustracijo pripoveduje čisto drugačno, 

tretjo zgodbo. (Safrani, 2010, v Haramija in Batič, 2013) Pri izbiri slikanic v prvem 

empiričnem delu ni bila izbrana nobena multimodalna slikanica, prav tako v drugem 

empiričnem delu nihče od učencev ni izdelal multimodalne sodobne pravljice v 

slikaniški knjižni obliki. 

 

Maria Nikolajeva v članku Verbalno in vizualno: slikanica kot medij interakcijo med 

besedilom in ilustracijo poimenuje kot simetrično, komplementarno in 

stopnjevalno/kontrapunktno interakcijo. Pri simetrični interakciji besedilo in 

ilustracija sporočata enako zgodbo. Pri komplementarni se besedilo in ilustracija 

dopolnjujeta, kar pomeni, da ena oblika komunikacije poda več informacij kot druga. 

Tretja, kompleksna oblika, je stopnjevalna interakcija, pri kateri besedilo in ilustracija 

sporočata dvoumne ter nasprotujoče si informacije. Avtorica poudari problem 

dejavnega bralca pri simetrični interakciji, saj soglasnost besedila in ilustracije bralca 

ne nagovarjata k domišljiji in razmišljanju. Prav nasprotno, bralec pri stopnjevalni 

interakciji razmišlja o različnih pomenih in razlagah. (Nikolajeva, 2003) 

 

Tudi zorni kot ima veliko vlogo pri razumevanju dogodkov – bralec skozi različne zorne 

kote različno dojema dogodke. Književni lik, ki je ilustriran od spodaj navzgor, je videti 

večji in vzbuja bralcu občutek mogočnosti, odločnosti in samozavesti. Po drugi strani 

je glavni književni lik, ki je upodobljen majhno, od daleč, in je, na primer, obdan z 

gozdom in travniki, videti ogrožen, sam in izgubljen. Večina slikanic vsebuje srednje 

oddaljene ilustracije, ki prikazujejo celotno telo književnega lika, a so med liki za večjo 

napetost dodani prizori bližnjega in oddaljenega fokusa. (Batič in Haramija, 2013) 
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2.4 KNJIŽEVNI MOTIV IN KNJIŽEVNI LIK 

V leksikonu je književni motiv opredeljen kot sklop snovnih in idejnih elementov 

književnega dela, ki so osnova za potek dogajanja v pesništvu, pripovedništvu in 

dramatiki. (Literatura, 1984) 

 

V mladinski književnosti se največkrat pojavijo motivi, ki so liki, situacije, čas in prostori, 

predmeti ter živali, ki so otroku poznane in vsakdanje, lahko izhajajo iz realnosti ali pa 

so plod domišljije.  

 

Pomembna sestavina v književnosti so tudi književni liki, ki so osebe, značaji ali junaki. 

Zaradi svojega osrednjega namena postanejo nosilci književne snovi. Po svoji vlogi in 

karakterizaciji jih delimo na glavne in stranske like. (Literatura, 1984) Batič in Haramija 

navajata, da so literarni liki realistični in fantastični. Realistični lik je največkrat otrok 

podobne starosti kot bralec, saj se mu želi pri branju čim bolj približati. Fantastični liki 

so domišljijski in raznoliki, za katere je značilna personifikacija. (Batič in Haramija, 

2013) 

 

Marjana Kobe (1999) je v delu Sodobna pravljica naštela več različic, ki se razlikujejo 

glede na književni lik:  

 

1. otroški književni lik,  

2. oživljena igrača,  

3. poosebljena žival,  

4. poosebljena rastlina,  

5. poosebljeno nebesno telo,  

6. glavni lik iz ljudskega pravljičnega izročila.  

 

V članku Jezik v sodobni slovenski mladinski književnosti: 1980–2010 avtorice Milene 

Mileve Blažić je dodan tudi sedmi tip, poimenovan izvirni domišljijski lik. Lik je jezikovno 

inovativen, izviren in temelji na besedotvorni nadgradnji. Poimenovanja, kot so 

bžraumps, kosovir, mba, najzmaj, smradek domišljijski lik karakterizirajo in ga 

slogovno zaznamujejo. Zanimivo je, da se je izvirni domišljijski lik pojavljal že na 

začetku slovenske mladinske književnosti, vendar takrat zanj še ni bilo poimenovanja 

oz. kategorije. (Blažić, 2013) 

 

Za zgoraj naštete književne like je značilno, da se pojavljajo predvsem v kratkih 

sodobnih pravljicah, za katere je značilen obseg od 1,5 do 10 strani.  
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2.4.1 OTROŠKI KNJIŽEVNI LIK KOT GLAVNI KNJIŽEVNI LIK 

V sodobnih pravljicah se kot glavni književni lik najpogosteje pojavlja otroški književni 

lik. Dejstvo je razumljivo, saj so navsezadnje otroci ciljna skupina teh besedil. Za 

pravljico, v kateri nastopa otroški lik, je značilno, da opisuje otroško, tudi domišljijsko 

igro, ki pa je največkrat omejena le na en del otrokovega vsakdana. Pogosto je otrok 

v obdobju razvoja (predšolsko in šolsko obdobje) in aktivnega življenja; to se kaže tudi 

v njegovi želji po igranju ter spoznavanju okolice. Dogajanje zgodbe je umeščeno v 

sodobno urbano okolje, v katero so pogosto vpletene tudi odrasle osebe (starši, babice 

in dedki, tete, učiteljice), vendar imajo sekundarno vlogo; v središču je še vedno otrok. 

Avtor besedila poudarja otrokovo doživljanje sveta, zato je za kratko sodobno pravljico 

z glavnim otroškim književnim likom značilno, da ne moralizira in bralcu ne ponuja 

nauka. (Kobe, 1999) 

 

Pripovedovalec pravljice je najpogosteje avktorialen, to pomeni, da je »vseveden« in 

ima nad dogajanjem vedno nadzor. V besedilo se lahko vključuje z različnimi 

humornimi komentarji na bralčev in tudi svoj račun, to lahko naredi med dogajanjem 

zgodbe ali pa tudi na koncu, v sklepnem delu. Avktorialni pripovedovalec s tem 

stopnjuje doživljanje pripovedi in povezuje bralca z glavnim književnim likom. (Kos, 

1998) 

 

2.4.2 KNJIŽEVNI LIK IN DOGAJANJE NA DVEH RAVNEH 

Dogajanje glavnega otroškega književnega lika spremljamo na dveh ravneh: realni in 

irealni ravni. Začetek in konec sta pogosto realna in sta postavljena v vsakdanje okolje. 

Za bralca pa je prav posebno doživljanje irealnega dogajanja, kjer se glavnemu 

književnemu liku izpolnijo želje, ki so v vsakdanjem življenju popolnoma neuresničljive. 

Za otroški lik v irealnem svetu je značilno tudi, da rešuje probleme in stiske, ki jih 

doživlja v realnem svetu.  

 

Povezava med realnim in irealnim svetom se lahko zgodi na dva načina: 

o glavni književni lik sam ustvari povezavo med svetovoma. Dogajanje je 

dvoplastno, se povezuje in se dogaja v enem svetu, dogajanje med realnim in 

irealnim svetom se povezuje in prepleta.  

o glavni književni lik sam neposredno ne ustvari povezave. Dogajanje je 

dvoplastno, a sta svetova med seboj strogo ločena s prehodom. Prehod med 

svetovoma se ustvari zato, ker ima junak v realnem svetu probleme in dileme 

in te so vzrok za to, da se prehod ustvari. (Kobe, 1999) 
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2.4.2.1 ČAROBNI PREHOD MED RESNIČNIM IN DOŽIVLJAJSKIM SVETOM 

Maria Nikolajeva v delu Magic code: The use of magical patterns in fantasy for children 

kategorizira pet kategorij, ki določajo fantastično pripoved: čarobni zakon, čarobni 

prostor, čarobni čas, vpliv čarovnije, med njimi pa je tudi čarobni prehod med 

svetovoma, ki ga deli na 9 podkategorij. (Nikolajeva, 1988) 

Avtorica našteje 9 vrst prehodov1 med realnim/resničnim in irealnim/domišljijskim 

svetom: 

 

1. VRATA (The Door): Vrata so najpogostejši prehod med resničnim in 

domišljijskim svetom. Junaki lahko prehajajo med svetovoma skozi različne 

oblike prehodov: vrata, vrata v labirintu, vrata v omari, vrtna vrata, vrata, ki se 

pojavijo v zraku, okvir slike, odprtina v skali. Med svetovoma pa ne prehaja le 

glavni književni lik, ampak prestopajo tudi nezaželene osebe in nevarni 

predmeti, ki zgodbo še dodatno zapletejo. 

 

2. SMRT IN SANJE (Death and Dream): Smrt popelje književni lik v domišljijski 

svet, iz katerega ni vrnitve v realni svet. Lik ostane v domišljijskem svetu, kjer 

začne novo življenje in doživlja dogodivščine vse do konca zgodbe. Prehod med 

svetovoma je možen tudi s sanjami, iz katerih pa se književni lik v večini 

primerov vrne: iz domišljijskega sveta se prebudi v realnost.  

 

3. SEL (The Messenger): Književni lik, imenovan tudi sel, potnik ali kurir, vzpostavi 

stik med svetovoma z dobrim, zlim ali nevtralnim namenom. Sel se najpogosteje 

pojavi, ker ima dober namen: ko želi pomagati glavnemu književnemu liku ali ko 

sam potrebuje pomoč v svojem domišljijskem svetu. Sel se lahko pojavi kot 

otrok ali odrasel človek z nadnaravnimi močmi ali kot žival in bitje: ptič, pajek, 

lev, angel, zmaj, samorog … 

 

4. SEL IZ DOMIŠLJIJSKEGA SVETA (The Messenger from the Implied 

Secondary World): sel iz domišljijskega sveta obišče glavni književni lik, da mu 

izpolni želje in da njegovo vsakdanje življenje popestri s čarovnijo; Nikolajeva 

za primer navaja serijo Mary Poppins (1934–82). Oba, glavni književni lik in sel 

ostaneta v realnem življenju in ne prehajata med svetovoma. 

 

5. MAGIČNI PREDMET (The Magic Object): magični predmeti v zgodbi ne 

nastopajo samostojno, ampak se največkrat pojavijo v kombinaciji s slom, ki 

predmet posreduje književnemu liku in mu tako omogoči prehod v domišljijski 

svet. Magični predmeti se pojavljajo kot ure, prstani, kamni, orožja, skodelice 

itd. Tako kakor sel tudi predmeti nimajo vedno dobrih lastnosti – večkrat so z 

njimi povezane zle sile, ki lahko književni lik tudi zasvojijo.  

                                  
1 Delovni prevod za potrebe magistrskega dela. 
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6. ČASOVNI STROJI (Time Machines): časovni stroji se kot prehod med 

svetovoma pojavljajo v obliki kamna (lahko tudi spomenika), škatle, postelje, 

hiše in podobno. Časovni stroj popelje književni lik v neresnični svet tako, da ta 

uporabi čarobne besede, ki stroj usposobijo za delovanje. Značilno je tudi, da 

književni lik pogostno ne ve destinacije in časovnega obdobja, kamor ga bo 

časovni stroj pripeljal.  

 

7. PREVOZNA SREDSTVA (Technical Gadgets): avtorji upoštevajo razvoj 

tehnologije v sodobnem času, zato lahko v književnih delih opazimo prehajanje 

med svetovoma z različnimi modernimi sredstvi: avtobusi, avtomobili, vlaki in 

dvigali. Nikolajeva poudari, da prevozna sredstva nimajo običajne oblike, ampak 

bolj spominjajo na prevozna sredstva iz prihodnosti ali znanstveno-fantastičnih 

vsebin. 

 

8. MAGIČNI PREDMETI IZ RESNIČNEGA SVETA (Magic Objects in the Primary 

World): predmeti se lahko pojavijo tudi v junakovem resničnem svetu. Književni 

lik ima z njegovo uporabo lahko tudi težave, saj pogosto ne razume, kako naj bi 

magični predmet deloval.  

 

9. MAGIČNE LASTNOSTI ALI NADNARAVNE MOČI (Magic Qualities): v tem 

primeru ima književni lik magične lastnosti, ker uporablja čarobni predmet, ali 

pa mu je te lastnosti posredoval sel in mu tako omogočal prehajanje med 

svetovoma. Avtorica podrobno opiše dva: letenje in nevidnost. Letenje kot 

simbol izraža željo po svobodi in neodvisnosti od materialnih dobrin, svojega 

telesa, časa in drugih omejitev. Predstavlja prehod med realnim in irealnim 

svetom ter ima občutek breztežnosti, neskončnosti. Druga nadnaravna moč je 

nevidnost. Književni lik je lahko neviden ob uporabi predmeta. Dobro poznan 

primer je Tolkienova trilogija Gospodarja prstanov (The Lord of the Rings, 

1954–56), kjer junak ob uporabi čarobnega prstana postane neviden in obenem 

doživlja sekundarni, domišljijski ali irealni svet.  
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2.4.2.2 ČAROBNI VPLIV 

Nikolajeva (1988) našteje različne vrste vplivov,2 ki jih povzroči prehajanje med 

svetovoma: 

 

1. SPREMINJANJE SEKUNDARNEGA KRONOTOPA (Distortion of the Secudary 

Chronotope): prehajanje med svetovoma ima posledice za oba. Največ 

sprememb se pojavi pri delih z znanstvenofantastično vsebino. Pri teh delih so 

spremembe ogromne in lahko popolnoma spremenijo sestavo enega sveta 

(spremenita se lahko tudi preteklost in prihodnost). Nasprotno otroška in 

mladinska dela z domišljijsko vsebino delno spreminjajo sestavo sekundarnega 

sveta in, na primer, ne spreminjajo preteklosti. To pomeni, da obiskovalec ne 

spremeni celotnega sveta, ampak najpogosteje spremeni majhne dogodke: reši 

problem, ki ga ima glavni junak, ali pomaga junaku, da premaga zle sile in mu 

tako omogoči srečen konec. 

 

2. VSILJIVCI IN OPAZOVALCI (Intruders or Observers): avtorica loči dva primera, 

v katerih potnik vpliva na svet ali okolico, v katero je prešel. 

Ko se vsiljivec pojavi v sekundarnem svetu, je oblečen, tako kot so oblečeni tam 

živeči liki – njegova zunanjost torej ne izstopa. Zanj pa je značilno, da obdrži 

svojo osebnost, njegov jaz ostaja isti kot v primarnem svetu. Vsiljivec s svojo 

prisotnostjo in komuniciranjem v tem svetu pušča posledice, okolica pa tega, da 

je iz drugega sveta, ne opazi.  

Drugi primer potnika je opazovalec, ki je v sekundarnem svetu pasiven. Skozi 

sanje ali halucinacije preide v svet, v katerem ni dejaven: opazuje dogajanje v 

okolici, a nanj aktivno ne vpliva. Avtorica pove, da čeprav ni dejaven, že samo 

s prisotnostjo in s tem, da je opazovan, na ta svet pusti določen vpliv.  

 

3. DUH (Who Is the Ghost?) 

Potnik se lahko pojavi v sekundarnem svetu kot pravi človek ali kot duh. Ko 

pride v interakcijo z drugim likom, se med njima vzpostavi vprašanje, kdo je 

resničen in kdo ni, in kaj sploh je resničnost, bralec pa sam presodi, kdo je duh 

in kdo ne. Pojavi se vprašanje, ali je z vidika drugega lika duh glavni lik. Torej: 

kdo od njiju je resničen v resničnem svetu in kdo je resničen v sekundarnem 

svetu? Avtorica se tudi sprašuje, ali je duh (glavni lik ali domišljijski lik) za 

»glavni lik« (nasprotje od duha) na pogled transparenten, ali pa je videti enako 

kakor v resničnem svetu. 

 

4. IDENTITETA (The Identity) 

Književni liki med prehajanjem ohranijo, izgubljajo ali spreminjajo svojo 

osebnost. Nekateri liki si želijo ostati v sekundarnem svetu, med tamkajšnjim 

bivanjem pa se spremeni njihova identiteta, lik lahko tudi pozabi, kako se vrne 

                                  
2 Delovni prevod za potrebe magistrskega dela. 
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v realni svet. Če se vrne v resnični svet, se zave, da je bilo življenje v 

sekundarnem iluzija, sanje, čeprav se je tam počutil resnično in ni bil 

obravnavan kot tujec, duh. Rešitev, da lik ne ostane v domišljijskem svetu in ne 

spremeni osebnosti, je, da potuje v paru ali skupini. Skupaj so varnejši, si 

pomagajo in se spodbujajo ter se ne počutijo osamljene.  

Književni lik se lahko po vrnitvi iz sekundarnega sveta spremeni tudi v 

pozitivnem smislu: spozna napake, ki jih je delal v resničnem življenju in jih ne 

ponavlja. 

 

5. JEZIKOVNE OVIRE (The Language Barriers)  

Jezik je pomemben del identitete posameznika in ker lik prehaja med različnimi 

deželami (resničnimi in neresničnimi), ima lahko kmalu pri komuniciranju z 

drugimi liki problem. Nikolajeva pove, da imajo otroški liki pri komuniciranju prav 

posebno srečo, saj imajo sposobnost, da razumejo in govorijo tuj jezik, ne da bi 

se ga kadarkoli prej naučili. Razloga za njihovo sposobnost avtorji dela pogosto 

ne omenjajo.  

V sekundarnem svetu se lahko književni liki pogovarjajo tudi z živalmi. To 

dejanje je opisano kot nekaj normalnega in naravnega, nasprotno pa lahko v 

primarnem svetu z živali spregovori le sel iz domišljijskega sveta. 

 

6. IME (The Name) 

Povezanost z identiteto je tudi ime književnega lika. Avtorji pogosto uporabljajo 

enaka imena v obeh svetovih. S tem na pameten način rešijo problem osebe, 

ki se je nenadoma pojavila v sekundarnem svetu. Avtorica navede primer: 

glavna književna oseba, ki je potovala v preteklost (v sekundarni svet), lahko 

nadomesti prednika, saj ima enako ime kot junakov prednik. 

 

7. DOKAZ (The Evidence) 

Avtorica razglablja o vprašanju, ali lahko potnik s seboj pripelje osebo ali 

predmete iz sekundarnega kronotopa, ki v marsikaterem primeru pomenijo 

dokaz, da je res prehajal med svetovoma. Dobro znani so namreč primeri, ko je 

glavni junak potoval v času in s svojo prisotnostjo in prenašanjem predmetov 

močno vplival na potek dogodkov (spreminjanje preteklosti in prihodnosti). 

Nikolajeva doda, da se večina avtorjev, ki pišejo domišljijsko tematiko, s to 

dilemo prav nič ne obremenjuje. Nato našteje naslednje primere: 

o Glavni liki (otroci) potujejo v preteklost, v sekundarni svet nesejo nakit, 

ga prodajo in pustijo tam. 

o Glavni lik iz preteklosti, sekundarnega sveta, najde amulet in ga vzame 

s seboj v primarni svet. 

o Glavni liki (otroci) v sekundarni svet vzamejo fotoaparat in tam 

posnamejo fotografije. Ob vrnitvi v resnični svet so skeptični, da bodo 

fotografije še obstajale, vendar se ohranijo. (Nikolajeva, 1988) 
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2.5 SPANJE IN SANJE 

2.5.1 SPANJE 

Sanje so močno povezane s spanjem, zato je nujno potrebno razumevanje tega pojma. 

Vsaka oseba ima različne potrebe po spanju, povprečna zdrava odrasla oseba spi od 

6 do 9 ur. Večina ljudi spi ponoči, kakovost spanja pa je odvisna od notranjih (čustvena 

razburjenja) in zunanjih dejavnikov (uživanje zdravil, kofeina, močne začimbe). V 

spanju prehajamo skozi 4 stadije in med njimi prehajamo tudi do šestkrat. Vsakemu 

ciklu sledi tudi oblika spanja, ki jo imenujemo REM (rapid eye movements). Faza REM 

pa se ne pojavlja le ob koncu cikla, ampak se lahko pojavi tudi po katerem koli stadiju.  

 

Stadij 1: najlažja oblika spanca (speči menja stanja budnosti in spanja), srce bije 

počasneje kakor v budnem stanju, speča oseba se z lahkoto zbudi.  

 

Stadij 2: lahka oblika spanca, v tem stadiju smo kmalu zatem, ko zaspimo. 

 

Stadij 3: pojavi se govorjenje v spanju, môre, hoja v spanju. Speča oseba je v 

globokem spancu, pojavijo se tudi sanje. 

 

Stadij 4: najgloblja raven, na kateri spečega težko zbudimo. Mišice spečega so 

sproščene, srčni utrip je najpočasnejši, krvni tlak je najnižji. Tako kakor v stadiju 3 se 

tudi v tem lahko pojavijo govorjenje v spanju, môre in hoja v spanju. 

 

REM: v tej fazi je električna dejavnost v možganih visoka in je podobna ravni budnega 

človeka. Značilni so hitri očesni gibi, dihanje je pospešeno, mišice spečega pa so 

sproščene še bolj kakor v stadiju 4. Speči v tej fazi lahko tudi sanja. (Berkow, 2002)  

 

Sigmund Freud (2000) je zapisal, da so do nedavnega številni avtorji spanje in sanje 

obravnavali v istem tematskem sklopu, vendar se vse bolj uveljavlja posamezno 

raziskovanje obeh pojmov. Spanje je namreč fiziološki problem, sanje pa izhajajo iz 

psihološke narave.  
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2.5.2 SANJE 

William Shakespeare je v opusu Vihar zapisal: »Iz take smo snovi kot sanje, in življenje 

naše majhno obdaja spanje.3« (Shakespeare, 1999, str. 108) Ob njegovem 

dramatičnem opisu boja med dobrim in zlim, med realnostjo in onstranstvom oziroma 

sanjami se zamislim nad pomenom sanj in ugotovim, da so sanje pomembne. Če bi 

nam nekdo odvzel sanje, kaj nam bi pravzaprav še ostalo? Pa ne govorim le o sanjah, 

ki jih doživljamo ponoči, ampak tudi o naših vsakdanjih željah. Te prihajajo iz nas 

samih, torej so sestavljene iz enake snovi, kot je sestavljen človek. Pomembne so ne 

le za odraslega, temveč tudi za otroka.  

 

V pradavnini so si ljudje sanje prvotno razlagali kot razodetja bogov in nadčloveških 

bitij. Sprva so verjeli, da napovedujejo prihodnost. Sanje so ločili na dragocene in 

resnične sanje, ki napovedujejo prihodnost in so v vlogi svarila, ter na ničvredne sanje, 

pri katerih je namen spečo osebo zavesti in jo pogubiti. Seveda so kmalu ugotovili, da 

sanje pri tem nimajo nikakršne vloge. Aristotel je bil eden od prvih, ki je sanje opredelil 

kot duševno dejavnost spečega ter jih uvrstil v predmet psihologije. (Freud, 2000) 

 

Vid Pečjak v knjigi Psihologija spoznavanja prav tako razloži, da se želje posameznika 

izražajo v sanjah. Navaja primere, kjer mnoge osebe na Antarktiki sanjajo o zelenih 

travnikih in gozdovih, moški brez spolnih organov sanjajo o spolnem odnosu, ljudje, ki 

so prenehali kaditi, večkrat sanjajo, da kadijo … Na sanje vplivajo tudi močnejši 

dražljaji iz okolice, ki delujejo na spečo osebo (mraz: sanjanje o snegu in ledu, toplota: 

sanjanje o toplih krajih, o soncu). (Pečjak, 1977) 

 

Raziskava, ki jo je izvedel John Lilly, je pokazala, da so tiste osebe, ki so malo spale, 

a so v spanju tudi sanjale, podnevi normalno delovale. Po drugi strani pa so se osebe, 

ki so prav tako malo spale, a niso sanjale, močno vznemirjale, bile so prestrašene in 

razburjene, pojavile so se dnevne halucinacije. Človek torej nujno potrebuje sanje. Če 

v spanju ne sanja, poskuša njegovo telo to nadomestiti v urah budnosti. (Krušič, 1985) 

Zapisano potrjujejo tudi poskusi in raziskave Nathaela Kleitmana, pri katerih so spečo 

osebo prebudili, takoj ko je prišla v fazo REM (v tej fazi človek največkrat sanja). Osebe 

so postale živčne, preveval jih je nepojasnjen strah in podobno. Do podobnih rezultatov 

so prišli tudi pri poskusih na živalih, ki so se nenavadno vedle, nekatere pa so med 

izvajanjem eksperimenta celo poginile. (Pečjak, 1977) 

 

Sigmund Freud je v svojem delu Interpretacija sanj razložil sanje kot odgovor 

posameznika na neizpolnjene želje, ki jih v budnosti ne izrazi, jih pa nezavedno doživi 

v sanjah. »Naj delujejo še tako nenavadno, se v resnici ne morejo otresti realnega 

sveta, in njihove najbolj pretanjene, pa tudi najbolj burkaste tvorbe si morajo vselej 

izposoditi osnovno gradivo bodisi iz tega, kar se je pred našimi očmi zgodilo v čutnem 

svetu, ali iz tega, kar je nekje v našem budnem miselnem toku nekako že našlo svoj 

                                  
3 »We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep.« 
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prostor – z drugimi besedami, kar je že naša izkušnja, bodisi zunanja ali notranja.« 

(Freud, 2000, str. 29) Vse želje, ki jih sanjamo, naj bi bile v vsakdanjem življenju 

prepovedane. Freud razloži, da so to vsakdanje želje »ida«, ki se upira zahtevam 

»superega«, ampak ker je »superego« močnejši, želje potlači v podzavest in s t.i. 

cenzorjem poskrbi, da ne pridejo v zavest. Želje pa se izpolnijo v sanjah, kjer cenzor 

deloma popusti in želje se tako uresničijo (največkrat so prikazane s simboli). 

Nasprotno pa nekateri avtorji, na primer Karl Friedrich Burdach, Immanuel Herman 

Fichte, Ludwig Strümpell (Freud, 2000), menijo, da so sanje popolno nasprotje 

vsakdana in z njim nimajo ničesar skupnega. Opisane so kot neki drug svet, kot 

odvrnitev od budne zavesti in počitek od budnega življenja. (Freud, 2000) 

 

2.5.2.1 DRAŽLJAJI IN VIRI SANJ PO FREUDU 

Marsikoga zanima, kaj je razlog za to, da se sanje pojavijo in od kod izhaja gradivo za 

vsebino sanj. Freud je razložil, zakaj se sanje pravzaprav pojavijo: »Če nas v spanju 

ne bi nič motilo, ne bi sanjali, kajti sanje so odziv na to motnjo.« (Freud, 2000, str. 40) 

Različni avtorji so si enotnega mnenja, da so viri sanj različnega izvora in da imajo 

oboji, telesni in duševni dražljaji pomembno vlogo pri pojavljanju sanj. Glede tega 

stališča so si enotni, njihove trditve o tem, kateri vir je glavni za nastanek, pa se močno 

razhajajo. Avtor navaja naslednje: zunanji (objektivni) čutni dražljaji, notranje 

(subjektivno) čutno vzburjenje, notranji (organski) telesni dražljaji in čisti psihični 

dražljajski viri. 

 

1. ZUNANJI ČUTNI DRAŽLJAJI 

Prvi od virov, ki jih navaja Freud, so zunanji čutni dražljaji, pred katerimi se je 

nemogoče popolnoma zavarovati. Človek sicer ob spanju res zapre oči in pri tem zaspi, 

ne more pa se popolnoma zavarovati pred dražljaji, ki nato postanejo vir sanj. Zunanjih 

dražljajev je veliko, ki jih zaznajo naša čutila: ušesa prestrežejo hrup, smrad draži nos, 

kožo nam vzdražijo komarjev pik, odeja, ki zdrsne s telesa, drugačna lega telesa, ki 

povzroči občutek tiščanja in dotikanja in tako naprej. Našteti dražljaji, ki jih speči sicer 

povsem nejasno zazna, v njem prebudijo sanjsko podobo. Vsebina sanj je tudi 

podobna dražljaju, ki sanje vzbudi, še več: različni poskusi, ki so jih izvedli Girou de 

Buzareingues (1848, str. 55), Louis Ferdinand Alfred Maury (1878, str. 154–156) in 

drugi, so pokazali, da lahko z načrtnim čutnim draženjem ustvarimo želene sanje. Tako 

so, na primer, s peresom spečega žgečkali po nosu in ustnicah, ta je sanjal, da ga 

mučijo. V drugem primeru so mu na čelo kanili kapljico vode, speči je sanjal, da je v 

Italiji, mu je vroče in da se znoji. Od vseh virov je najlažje ugotoviti prav objektivne 

zunanje čutne dražljaje, saj jih oseba ob budnem spanju lahko prepozna in poveže s 

sanjami. 
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2. NOTRANJE ČUTNO VZBURJENJE 

Ker zunanji čutni dražljaji ne pojasnijo vseh sanjskih vsebin, avtor navede druge vire, 

ki na spečega delujejo notranje. Ti ne nastanejo zaradi zunanjih vplivov, ampak so v 

zavesti speče osebe, kjer so vsebine za sanje vedno na voljo. Subjektivna čutna 

vzburjenja si človek ustvari zaradi zaznavanja v budnosti – takrat je vidno in slušno 

zaznaval, podobe iz vsakdanjega življenja pa je nato lahko priklical v sanje. Prav vidne 

podobe so glavna sestava naših sanj – ostala čutna področja (izjema je sluh) pa za 

subjektivni dražljajski vir niso toliko pomembna. Vseeno pa se pri notranjem čutnem 

vzburjanju pojavi pomanjkljivost, saj je pri spečem nemogoče izvajati poskuse z 

opazovanjem.  

 

3. NOTRANJI TELESNI DRAŽLJAJI 

Notranji telesni dražljaji izhajajo iz notranjosti našega organizma. Ko smo zdravi, se jih 

pogosto ne zavedamo. V primeru bolezni ali obolenja notranjih organov pa se pri 

človeku vzbudijo notranji dražljaji in tako postanejo tudi vir sanj, Še več, francoski 

zdravnik Philippe Auguste Tissié je trdil, da nas sanje s tem lahko opozorijo na začetek 

bolezni. »Kljub temu,« je dodal Freud, »je potrebno zavedanje, da vsakršne sanje niso 

svarilo za bolezen, saj navsezadnje sanjamo vsi, zdravi in bolni.« Sklenil je, da 

organsko obolenje ni nujno pogoj za vzbujanje sanj.  

 

4. ČISTI PSIHIČNI DRAŽLJAJSKI VIRI 

Eden od virov psihičnih dražljajskih virov je tisto, kar osebo zanima čez dan oziroma v 

budnosti, njegov interes pa se prenese v sanje. Številni avtorji se strinjajo, da v sanjah 

večinoma delujejo somatski dražljaji in psihični vzbujevalniki sanj, ki jih človek včasih 

ne prepozna ali zgolj pripiše zaslugo dnevnim interesom.  

Ostali viri psihičnih dražljajev pravzaprav niso znani. Enega navaja le še Karl Albert 

Scherner, ki je v delu Das Leben des Traums izpostavil pomembno vlogo duševne 

dejavnosti, ki jo je poimenoval domišljija. Ta nadgradi podobe iz budnosti in v sanjah 

podobam določi značilne poteze, pri tem se ne ozira na razum in stroga merila 

normalnega. »Sanjska domišljija ne pozna govorice pojmov, kar hoče povedati, mora 

nazorno upodobiti, in ker ni pojmov, ki bi delovali stabilno, slika bogate, močne in 

veličastne oblike.« (Freud, 2000, str. 93) Z drugimi besedami, primarnega objekta ne 

prikaže v njegovi podobi, ampak izbere sekundarnega ter na njem izrazi značilnost 

prve podobe, prikaže ga zelo svobodno in v obrisih. To dejanje avtor poimenuje 

simbolna dejavnost domišljije. Scherner dodaja pomembno informacijo, in sicer, da 

domišljija svojega gradiva ne pridobiva le z vizualnimi, ampak tudi z organskimi 

dražljaji, zato jo uvršča tudi v prejšnjo skupino (notranji telesni dražljaji). (Scherner, 

1861, v Freud, 2000) 
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2.5.2.2 SIMBOLI 

Carl Gustav Jung je opisoval pomembnost simbolov, ki jih človek proizvaja zavedno in 

nezavedno – v obliki sanj. »Simbol je izraz, ime ali celo slika, ki nam je v vsakdanjem 

življenju povsem domača, poleg ustaljenega in očitnega pa ima še neke specifične 

konotacije.« (Jung, 2002, str. 22) Človek največ simbolov oblikuje prav v fazi sanj in te 

bi moral posameznik analizirati. Sanje nam s simboli posredujejo sporočila, ki pa so 

včasih nejasna in jih je težko razumeti. Zavedati se moramo, da lahko enak simbol pri 

različnih ljudeh pomeni drugačno sporočilo, ker je razlaganje sanj in simbolov odvisno 

od posameznikovih okoliščin in njegovega notranjega stanja duha. (Jung, 2002)  

Jean Chevalier in Alain Gheerbrant navajata, da so simboli del našega vsakdanjega 

življenja in jih vede ali nevede uporablja prav vsakdo. Prav zato si za boljše 

razumevanje življenja vse več strokovnjakov in tudi laikov prizadeva dešifrirati in 

razložiti svet simbolov. Preproste definicije in formule za simbol pravzaprav ni, saj je 

simbol skupek razmerij osebnih podob (znamenj in znakov), idej, verovanj in čustev. 

Prav zato je lahko razlaga za isti simbol, ki se pojavlja pri dveh različnih osebah, 

popolnoma različna, saj se ravna po celotni človekovi osebnosti – prav zato je vsak 

simbol, kot navaja avtor, večrazsežen (bipolarnost simbola: za nekatere je na primer 

pozitiven, za druge negativen). Avtorja poudarjata, da je za simbole značilno 

medsebojno prežemanje, to pomeni, da je med njimi mogoče prehajanje in 

vzpostavljanje razmerij. (Slovar simbolov, 2006) 

Čeprav so se že mnogi avtorji, na primer Aleksander Haggerty Krappe, C. G. Jung, 

Claude Lévi-Strauss, Gilbert Durand, Mircea Eliade, Georges Dumézil, ukvarjali z 

klasifikacijo simbolov, Chevalier in Gheerbrant pravita, da je neustrezna. Za rešitev te 

problematike sta skupaj s sodelavci Slovarja simbolov predlagala naslednje: »Glede 

na sedanje stanje raziskav se nam zdi še najbolje, če se ovire zmanjšajo ali premagajo 

tako, da se naredi takšen seznam simbolov in vrst razlage, ki je dovolj reprezentativen 

in ki omogoča lahek pregled.« (Slovar simbolov, 2006, str. 17) 

2.6 POVZETEK TEORETIČNEGA DELA 

V teoretičnem delu sta opisana pojma mladinska književnost in sanje, ki vsebujeta 

ključne vsebine za raziskovanje v empiričnem delu. V sklopu mladinske književnosti 

sem se osredotočila na slikanico in glavni književni lik. Zanimali so me prehodi med 

resničnim in neresničnim svetom ter vplivi, ki se pri tem pojavljajo. V sklopu sanj sem 

navedla razloge za pojavljanje sanj in opozorila na pomembnost simbolov pri tej 

tematiki. 
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3. PRVI EMPIRIČNI DEL 

3.1 CILJI RAZISKAVE  

V okviru prvega dela empirične raziskave želim ugotoviti: 

1. katere vrste glavnih književnih likov se največkrat pojavijo v izbranih književnih 

delih z motivom sanj in ali se med njimi pojavljajo kakšne podobnosti, 

2. kakšni so književni čas, prostor in dogajanje v izbranih književnih delih z 

motivom sanj, 

3. kakšen je motiv sanj v izbranih književnih delih in ali se ujema z motivom 

dnevnega sanjarjenja, 

4. kako glavni književni lik prehaja med resničnim in neresničnim svetom in kakšen 

je vpliv zaradi prehajanja med svetovoma, 

5. kakšen je odnos med besedilom in ilustracijo v izbranih književnih delih. 
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3.2 OPREDELITEV PROBLEMA 

V magistrskem delu je osrednji problem obravnavanje, primerjanje in analiziranje 8 

kratkih sodobnih pravljic iz sodobne mladinske književnosti, v katerih prevladuje motiv 

sanj. V literaturi je veliko raziskanega o motivu družine, šolstva, prijateljstva, 

vojskovanja, ljubezni in smrti; o motivu sanj v sodobni mladinski književnosti pa na 

slovenskem območju ni raziskav, zato sem se sama odločila za raziskovanje motiva 

sanj v književni umetnosti, natančneje v sodobnih mladinskih delih. 

Zanimalo me je, kako je v izbranih književnih delih opisan motiv sanj ter ali se ujema z 

motivom dnevnega sanjarjenja. Ugotavljala sem, ali glavni literarni liki sanjajo o 

podobnih ali o različnih stvareh. Poleg tega sem v književnih delih iskala podobnosti in 

razlike med sanjami literarnih likov, kot so otroški literarni lik, oživljena igrača, 

poosebljena žival, poosebljena rastlina, poosebljeno nebesno telo, glavni lik iz 

ljudskega pravljičnega izročila ter izvirni domišljijski lik. Marsikdo bi se osredotočil le 

na glavni otroški lik, sama pa sem želela proučiti tudi, kaj v književnem delu sanjajo 

ostali zgoraj našteti liki, saj menim, da sem v tem primeru dobila širši vpogled v 

razumevanje motiva sanj. Za boljše razumevanje motiva sanj sem, na osnovi teorije 

M. Nikolajeve, ugotavljala tudi prehode in vplive prehajanja glavnega književnega lika. 
Ob dejstvu, da se z vlogo slikanic in obravnavanjem slovenskih in tujih ilustracij 

strokovno ukvarja tudi Maruša Avguštin, želim v izbranih književnih delih ugotavljati 

simbolni pomen sanj, ki je ponazorjen v ilustracijah. (Blažić, 2011)  

V izbranih sodobnih književnih delih me je zanimal odnos med besedilom in ilustracijo, 

zato sem določila, ali besedilo in ilustracije pripovedujejo isto zgodbo, se med seboj 

dopolnjujejo, ali pa so različne.4 (Nodelmal in Reimer, 2003)  

                                  
4 Ilustracije so analizirane v primerih navezovanja na književno besedilo in niso obravnavane kot 
samostojna kategorija.  
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3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

1. Kateri glavni književni lik se največkrat pojavi v izbranih književnih delih z 

motivom sanj in ali se med njimi pojavljajo kakšne podobnosti? 

2. Kakšna sta književni čas in prostor v izbranih književnih delih z motivom sanj? 

3. Kakšno je dogajanje v izbranih književnih delih z motivom sanj? 

4. Kakšen je motiv sanj v izbranih književnih delih? 

5. Ali se v izbranih književnih delih motiv sanj ujema z motivom dnevnega 

sanjarjenja? 

6. Kako glavni književni lik prehaja med resničnim in neresničnim svetom in 

kakšen je vpliv zaradi prehajanja med svetovoma? 

7. Kakšen je odnos med besedilom in ilustracijo v izbranih književnih delih? 
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3.4 METODE DELA  

Osnovna raziskovalna metoda je bila deskriptivna neeksperimentalna, glede na 

raziskovalni pristop pa je bila raziskava kvantitativna in kvalitativna. 

3.4.1 VZOREC 

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem namenskem vzorcu. Izbranih in analiziranih 

je bilo 8 slovenskih mladinskih književnih del z naslovi: Andrej Nespanec, Menjalnica 

sanj, Mufijeve sanje, O deklici z najlepšimi sanjami, Popravljalnica sanj, Sanje male 

miške, Sanje morske zvezde Anje, Ščeper in mba. 

3.4.2 OPIS ZBIRANJA PODATKOV 

Izbranih in analiziranih je bilo 8 slovenskih mladinskih književnih del, kratkih sodobnih 

pravljic, ki so našteti v vzorcu raziskave. Podatke sem verbalno in vizualno analizirala 

na podlagi kategorij literarne analize, ki sem jih povzela po Marjani Kobe (1999) in 

Mariji Nikolajevi (1988). Simbolne pomene sem analizirala s slovarjem (Slovar 

simbolov, 2006). Podatke za posamezno mladinsko književno delo sem v tabeli 

razporedila v naslednje kategorije:  

1. glavni književni lik, 

2. književni čas, 

3. književni prostor, 

4. dogajanje, 

5. motiv sanj, 

6. motiv (dnevnega) sanjarjenja, 

7. simboli, 

8. prehodi, 

9. vpliv. 

Kratkim sodobnim pravljicam sem določila tudi odnos med besedilom in ilustracijo. 

Dobljene rezultate posameznih kategorij sem v obliki tabel predstavila v rezultatih 

analize. 

3.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

V prvem empiričnem delu sem na osnovi kvantitativne vsebinske in primerjalne analize 

obravnavala 8 sodobnih slovenskih mladinskih književnih del z motivom sanj. Z 

verbalno in vizualno literarno analizo sem podatke različnih kategorij (glavni književni 

lik, čas dogajanja, književni prostor, dogajanje, motiv sanj, motiv dnevnega sanjarjenja, 

simboli, prehodi in vpliv) zapisala v tabelo ter jih analizirala. 

  



23 
 

3.5 ANALIZA SLOVENSKIH MLADINSKIH KNJIŽEVNIH DEL 

Izbrana slovenska mladinska književna dela (8) so po naslovih razvrščena abecedno. 

3.5.1 ANDREJ NESPANEC 

Avtorica: Barbara Simoniti 

Ilustrator: Peter Škerl 

Leto izdaje: 2014  

 

 
Slika 1: Naslovnica kratke sodobne pravljice Andrej Nespanec 

 

Slovensko mladinsko književno delo, kratka sodobna pravljica z naslovom Andrej 

Nespanec govori o glavnem otroškem književnem liku, o dečku Andreju, ki ne mara 

spati. Stranski književni lik, ki je njegova mati, ga poskuša vsak večer pripraviti do 

spanja, tako da mu prebere morsko zgodbo. Glavni književni lik v resničnem življenju 

izraža željo po morskih dogodivščinah in drugih potovanjih, njegove želje se pozneje 

uresničijo v sanjah. Ko Andrej zaspi, ga namreč obišče poosebljena žival, netopir Nan, 

ki otrokom plete sanje. Med netopirjem in Andrejem se splete prijateljstvo in netopir 

mu naplete čudovite sanje. Sanje z ilustracijo prikazujejo vožnjo z jadrnico in čolnom 

po morju in nebu. V njih se pojavljajo naslednji liki živali: galebi, morski kit in tiger. 

Glavni lik ob sanjskem potovanju spremlja netopir, pojavlja se tudi njegova najljubša 

igrača – tjulenj Til. Glavni književni lik po srečanju z živaljo zvečer rad odhaja spat, saj 

se veseli sanj. Celotna kratka sodobna pravljica je preplet realnega in domišljijskega 

sveta, saj so elementi, ki se pojavljajo v sanjah, prisotni tudi v ilustraciji vsakdanjega 

življenja glavnega književnega lika. 
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Tabela 1: Verbalno in vizualno analiziranje kategorij kratke sodobne pravljice Andrej Nespanec 

KATEGORIJA VERBALNO VIZUALNO LITERARNA ANALIZA 

GLAVNI 

KNJIŽEVNI LIK 

»Teže ko je spravljala sinka spat, več je 

imel imen – kakor trmast zmajevec s 

sedmimi glavami, od katerih nobena 

noče spati.« (Simoniti, 2014, str. 4) 

 

 
Slika 2: Glavni otroški književni lik 

Otroški književni lik je opisan z naslednjimi (5) imeni: 

Andi, Andrej, Andrejček, Andrijan, Andrjuša. Imena 

avtorica uporablja le v resničnem času dogajanja, ko 

ga stranski književni lik (mati) poskuša pripraviti do 

spanja.  

V neresničnem (domišljijskem) času, ko glavni lik 

sanja, je opisan le z imenom Andrej. V tem času lik 

pokaže tudi: pogum, samostojnost, odgovornost in 

sočutje do živali. 

»Andrej je pogumno odprl vrata, da so zateglo 

zaškripala.« (Simoniti, 2014, str. 17) 

»Andrej ga je odnesel v kopalnico. Umil mu je pisano 

brozgo z nožic ... Z vogalom brisače mu je očedil 

kredasta krila in lepljivi smrček ter mu na koncu še 

počesal kožušček z mamino krtačo.« (Simoniti, 2014, 

str. 20) 

KNJIŽEVNI ČAS »Skozi okno se je zagledal v večerno 

nebo.« (Simoniti, 2014, str. 3) 

 

»Ko se je Andrej zbudil, se je skobacal 

iz postelje in odcapljal v kopalnico.« 

(Simoniti, 2014, str. 31) 

 
Slika 3: Glavni književni lik in večerni čas 

dogajanja 

Književno dogajanje je neposredno določeno in 

razdeljeno na večerno in jutranje dogajanje (realni 

svet) ter nočno dogajanje – sanje (domišljijski svet). 

Kratka sodobna pravljica se začne z večernim 

dogajanjem, konča pa zjutraj. 
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KNJIŽEVNI 

PROSTOR 

»Nekje v velikem mestu je ob oknu 

slonel fantič in opazoval, kako se 

večeri.« (Simoniti, 2014, str. 3) 

 
Slika 4: Obojestranska ilustracija 

neresničnega prostora 

Dogajalni prostor je v stanovanjski hiši/bloku s kuhinjo, 

jedilnico, kopalnico, otroško sobo, hodnikom. Zgoraj 

našteti primeri so opisani v resničnem prostoru 

dogajanja.  

 

Neresnični (domišljijski) prostor dogajanja, kjer se 

glavnemu književnemu liku izpolnijo želje, je prikazan 

v njegovih sanjah – resnični prostor je konsistentno 

poimenovanje neresničnemu. Prostor v sanjah ni 

opisan z besedami, ampak ga ilustrator prikaže s 

sedmimi ilustriranimi stranmi. 

DOGAJANJE »Andrej se je med smehom odpravil v 

kopalnico poleg svoje sobe. Ker se je 

nerad umival, je z vodo opravil karseda 

hitro.« (Simoniti, 2014, str. 10) 

 

 
Slika 5: Glavni lik in dogajanje v resničnem 

svetu 

Dogajanje v slikanici delimo na tri dele, ki se med 

seboj prepletajo: 

 resnični svet (glavni lik se v vsakdanjem 

življenju, v interakciji s stranskim likom, 

dogovarja za spanje), 

 neresnični svet (sanje glavnega lika v 

interakciji slom iz domišljijskega sveta – 

netopirjem), 

 resnični svet (glavni lik se vrne v resnični svet) 

MOTIV SANJ / 

 
Slika 6: Sanje glavnega otroškega 

književnega lika 

Sanje glavnega otroškega književnega lika so 

ilustrirane na sedmih ilustriranih straneh (tri strani so 

dvostranske). Ilustrirana je plovba s trijambornico po 

nebu in morju, veslanje čolna, jezdenje glavnega lika 

na hrbtu tigra ter opazovanje plavanja rib ter kita v 

morju.  

 

Kit lahko v Slovarju simbolov ponazarja tudi biblijski 

motiv Jona v kitovem trebuhu. »Jonov prihod v kitov 
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Slika 7: Sanje glavnega otroškega 

književnega lika 

trebuh je prihod v obdobje teme, v prehod med dve 

stanji ali da načina eksistence (Guénon). Jona v 

kitovem trebuhu je iniciacijska smrt. Jonov odhod je 

vstajenje, novo rojstvo,…« (Slovar simbolov, 2006, 

str. 230) 

 

MOTIV 

(DNEVNEGA) 

SANJARJENJA 

»Kako naj pusti za seboj ladje, ki plujejo 

v daljne kraje – kakor oče – in se 

ravnajo po zvezdah, sam pa naj bi vse 

to prespal!« (Simoniti, 2014, str. 6) 

/ Književni lik v resničnem svetu izraža željo po morski 

pustolovščini. Željo večkrat izrazi stranskemu 

književnemu liku (materi) in domišljijskemu liku 

(netopirju). »Morje je simbol dinamičnosti življenja. 

Vse prihaja iz morja in vse se vrača vanj: morje je kraj 

rojstev, preoblikovanj in preporodov.« (Slovar 

simbolov, 2006, str. 370) 

Menim, da se želje glavnega književnega lika 

pojavljajo zaradi odsotnosti očeta, ki je omenjen le 

enkrat. Razlog za njegovo nenavzočnost v slikanici ni 

naveden, lahko pa je njegovo mesto v delu implicitno 

nedoločeno.  

Motiv dnevnega sanjarjenja se ujema z motivom sanj.  
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SIMBOLI »Prepih je še zadnjič napel jadra na 

trijambornici, obdani s čolni v 

pristanišču …« (Simoniti, 2014, str. 4) 

 

»Ne, ne bova še spala, samo brala 

bova o kitu …« (Simoniti, 2014, str. 6) 

 

»Galebi so vzleteli in vreščeče 

zaokrožili okrog njega. A kit je samo 

pršeče zadihal – in že jih je pregnal!« 

(Simoniti, 2014, str. 12) 

 
Slika 9: Simboli papirnih ladij, ptic, rib in 

velike ladje 

 
Slika 10: Simboli papirnih ladij, galebov ter 

sence trojambornice 

V kratki sodobni pravljici se največkrat pojavijo simboli 

ptic/galebov, ladij in morskih živali. 

 

Največkrat (desetkrat) so ilustrirane ladje. Ilustrirane 

so v obliki papirnih ladij, senc ladij ali trijambornice. 

Barka oziroma ladja je v Slovarju simbolov opisana kot 

podoba življenja, ki ji človek določa središče in smer. 

Je simbol potovanja in poti, ki jo opravi vsak človek. 

Ker je življenje lahko nevarna plovba, ladja predstavlja 

tudi zavetišče pred nevarnostjo.  

Simbol ladje oziroma barke lahko razumemo tudi kot 

krščanski simbol ladje, na katero se vkrcavajo izbrani 

verniki in živalske vrste, ki jih varuje Bog, skrbi za 

njihovo zavezo ter jih varuje pred grehom. (Slovar 

simbolov, 2006) 

 

Sedemkrat so ilustrirane ptice in galebi – med 

letenjem po nebu, na odeji glavnega književnega 

lika … 

»Ptica zaradi letenja tako rekoč vnaprej določa 

simboliko razmerij med nebom in zemljo.« (Slovar 

simbolov, 2006, str. 492) Simbol ptice lahko pomeni 

lahkotnost in osvoboditev zemeljske teže.  

 

Štirikrat je ilustriran kit, ob katerem se pojavljajo tudi 

ribe. Kakor ladja imata tudi kit in riba vpleteno 

krščansko simboliko. – predstavljata Noetovo barko 

kot simbol podpore in nosilca novega sveta. (Slovar 

simbolov, 2006) Tako imenovani simbol novega sveta 

bi v kratki sodobni pravljici lahko primerjala tudi z 

motivom cankarjanske matere, za katero je značilna 

skrb za otroka ter žalovanje. S tem se mati sooča z 

otrokovim odraščanjem oziroma njegovim slovesom 

od mladosti. 

Slika 8: Simboli kita in galebov 
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PREHODI »Andrej jo je napeto poslušal z lončkom 

mleka v rokah. Pred seboj je videl 

valove – skoraj so mu pljusknili ob bok 

postelje! In vrtinčasti lijak, ki ga je v 

gladino zasekal velikanski kit, ko se je 

dvigni na površje … in Andrej je 

zaplaval v svetle, koprenaste sanje.« 

(Simoniti, 2014, str. 12) 

/ Prehod med resničnim in neresničnim svetom je 

nedoločljiv, nima ostrih mej, saj se elementi iz 

domišljijskega sveta pojavljajo že v resničnem svetu: 

Glavni književni lik ob poslušanju pravljice v postelji 

opazi kita in galebe, občuti morske valove ter sliši 

zvoke galebov. V tem delu opazimo prvo vrsto 

prehoda med resničnim in domišljijskim svetom, ki ga 

Nikolajeva poimenuje vrata. V tem primeru so to valovi 

in vrtinčasti lijak. 

Glavni junak je po tem dogodku v domišljijskem svetu, 

kjer spozna netopirja Nana. Lik netopirja, ki ima vlogo 

sla iz domišljijskega sveta, mu pomaga izpolniti želje: 

sanjati o morskih dogodivščinah, hkrati pa glavnemu 

književnemu liku omogoči tudi vrnitev v resnični svet. 

(Nikolajeva, 1988) 

VPLIV »Od takrat naprej Andreja zvečer ni bilo 

več težko spraviti v posteljo. Z mamo 

sta komaj prebrala prvo stran ali dve iz 

knjige, ko so se fantiču veke že spustile 

na oči – in je zaspal.« (Simoniti, 2014, 

str. 31) 

/ Prehajanje med svetovoma ima največji vpliv na 

identiteto glavnega lika, saj se pri vrnitvi iz 

sekundarnega sveta delno spremeni – rad odhaja 

spat. Z zadnjim dejanjem v kratki sodobni pravljici v 

slikaniški obliki avtorica posreduje sporočilo tudi 

bralcem: mladega bralca nagovarja k zgodnjemu 

spanju, saj ta vključuje tudi sanje, v katerih se mu 

lahko izpolnijo vse skrite želje. 

Drugi vpliv je poimenovan jezikovna ovira, glavni 

književni lik v neresničnem svetu govori živalski jezik 

– to dejanje je opisano kot nekaj normalnega in 

naravnega. 
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Glavni otroški književni lik je deček Andrej, ki rad bere, a ne mara spati.  

Književni čas in prostor dogajanja sta neposredno določena, prepletena v resnični in 

neresnični svet.  

Sanje o morski dogodivščini so prikazanje izključno v ilustrirani obliki, motiv je 

doživljajsko-domišljijski. To se izraža tudi v ilustracijah z elementi morja in v pojavljanju 

morskih simbolov (kit, ladje, ptice). V besedilu se motivi dnevnega sanjarjenja ujemajo 

s sanjami.  

Odnos med besedilom in ilustracijo je komplementaren, besedilo in ilustracija se 

dopolnjujeta, kar pomeni, da ena oblika komunikacije poda več informacij kot druga (v 

tem primeru ilustracija pripoveduje sanje, besedilo ni zapisano). 

Prehod med svetovoma sta vrtinčast lijak in morje. Glavnemu književnemu liku pa 

omogoča prehajati tudi sel iz domišljijskega sveta (netopir). V besedilu je zaznaven 

vpliv med prehajanjem sveta, največ vpliva na njegovo identiteto (spremeni se navada 

glavnega književnega lika). 

  



 

30 
 

3.5.2 MENJALNICA SANJ 

Avtor: Milan Dekleva 

Ilustrator: Jure Engelsberger 

Leto izdaje: 2015 

 

 
Slika 11: Naslovnica kratke sodobne pravljice Menjalnica sanj 

V kratki sodobni pravljici z naslovom Menjalnica sanj nastopa glavni otroški književni 

lik, sodobni otrok Oliver, ki si želi obiskati deželo sanj. Njegove vsakdanje želje po 

dogodivščini, ki jih izraža stranskemu liku (očetu), se uresničijo v njegovih sanjah, 

katerih motiv je izrazito doživljajsko-domišljijski. V interakciji s poosebljeno živaljo, ki 

ima hkrati vlogo sla iz domišljijskega sveta, psom Darwinom, prispeta do dežele sanj, 

kje je mogoča menjava sanj in nakup različnih čudežnih predmetov. Vrnitev iz 

neresničnega sveta je v delu prisotna ter se konča z napovedjo nove dogodivščine. 

Kratka sodobna pravljica je delno izobraževalna, saj vsebuje poučne informacije 

(Charles Darwin, definicija evolucije, Eduardo Galeano, geografska lega Urugvaja, 

Montevideo, Taveuna, Tihi ocean …). 
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KATEGORIJA VERBALNO VIZUALNO LITERARNA ANALIZA 

GLAVNI 

KNJIŽEVNI LIK 

»Tudi Oliver je bil utrujen, a nikoli ni 

hotel zaspati. Zdaj ko je dobil sestrico, 

ki ji je morala mamica peti uspavanke, 

je zvečer postal živahen kot netopir.« 

(Dekleva, 2015, str. 3) 

 
Slika 12: Glavni otroški književni lik 

Glavni lik je sodoben otrok, ki je zvedav in izraža željo 

po dogodivščinah. 

»Kaj pa o evoluciji?« (Dekleva, 2015, str. 3) 

»Kje pa je dežela sanj?« (Dekleva, 2015, str. 4) 

»Ati, a tam lahko zamenjaš strašne sanje za lepe 

sanje?« (Dekleva, 2015, str. 3) 

 

KNJIŽEVNI ČAS  »Zdaj ko je dobil sestrico, ki ji je morala 

mamica peti uspavanke, je zvečer 

postal živahen kot netopir.« (Dekleva, 

2015, str. 3) 

/ Književni čas dogajanja je razdeljen: 

 večer (resnični svet), 

 nedoločen čas dogajanja v neresničnem 

svetu in nedoločen čas dogajanja po vrnitvi v 

resnični svet. 
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KNJIŽEVNI 

PROSTOR 

»Pogledal je skozi okno dečkove sobe, 

s katerega si lahko videl Ljubljanski 

grad, in velik napis M na poslovni stavbi 

Mečkatorja.« (Dekleva, 2015, str. 4) 

 

»Takšen pogovor, ki nikamor ne vodi, ju 

je pripeljal nad glavno mesto Urugvaja, 

Montevideo.« (Dekleva, 2015, str. 14) 

 

»Vrnitev domov je bila 

sanjska …«(Dekleva, 2015, str. 26) 

 
Slika 13: Resnični književni prostor, v 

ozadju je Ljubljanski grad 

Resnični književni prostori dogajanja so: soba s 

pogledom na Ljubljanski grad, podstrešna soba z 

zavitimi stopnicami in dvorišče stanovanjske hiše.  

 

Neresnični prostori dogajanja so (kronološko): nad 

Azori, Urugvaj, Montevideo, jezero sredi gozda, 

letoviška koliba, klet in Dežela sanj. 

DOGAJANJE »Dolgo so iskali prisrčne sanje, ki bi jih 

lahko zamenjali za sanje o vojaškem 

urjenju.« (Dekleva, 2015, str. 23) 

 
Slika 14: Dogajanje v neresničnem svetu  

Dogajanje v slikanici delimo na tri dele (prehajanje ni 

točno določeno, je zabrisano): 

 resnični svet (glavni lik v vsakdanjem življenju 

komunicira s stranskim likom, odpravlja se 

spat), 

 neresnični svet (sanje, dogodivščina 

glavnega lika v interakciji z domišljijskim slom: 

poosebljenim psom Charlesom Darwinom), 

 resnični svet (vrnitev domov, življenje s slom 

(psom) ter napoved novih dogodivščin. 
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MOTIV SANJ »Dežela sanj je bila v kleti, prostranejši 

od Ljubljanskega barja. Znašli so se na 

sejmišču, v pisanem zabaviščnem 

parku, kjer so čudaški sanjači in 

zasanjani čudaki prodajali izdelke iz 

sna.« (Dekleva, 2015, str. 19) 

 
Slika 15: Motiv sanj 

Glavni motiv sanj je doživljajsko-domišljijski: glavni lik 

izraža željo po dogodivščini in potovanju. Potovanje 

po neresničnem svetu lahko simbolno razložimo kot 

posameznikovo samouresničitev in notranje 

potovanje, za katero sta pogosto značilni 

nerazumljivost in skrivnostnost.  

MOTIV 

(DNEVNEGA) 

SANJARJENJA 

»… dežela sanj je najbrž v Južni 

Ameriki … Potem bom šel tja …« 

(Dekleva, 2015, str. 4) 

/ Književni lik v resničnem svetu izraža željo po 

dogodivščini, željo izraža stranskemu književnemu 

liku (očetu) in domišljijskemu slu (psu). 

 

Motiv dnevnega sanjarjenja se ujema z motivom sanj.  
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SIMBOLI »Oliver je najprej izdelal letečo ribo …« 

(Dekleva, 2015, str. 4) 

 
Slika 16: Simbol ribe 

V delu se največkrat pojavi riba (prevozno sredstvo in 

žival), ki lahko simbolizira vodo, življenje, plodnost, na 

Kitajskem pa simbolizira srečo. Predstavlja lahko tudi 

motiv ribe faronike, ki naj bi bila po ljudskem verovanju 

bitje v obliki ribe, ki je na hrbtu nosilo svet. (Slovar 

simbolov, 2006) 

PREHODI »Oliver je najprej izdelal letečo ribo, ki 

je z luskami zlahka prebijala zvočne 

zidove.« (Dekleva, 2015, str. 4) 

 

»Ko je riba priplavutala na sredino 

sobe, …, je naredilo RESK! In začeli so 

padati.« (Dekleva, 2015, str. 17) 

 
Slika 17: Vrsta prehoda s prevoznim 

sredstvom 

Prehajanje glavnemu liku omogoča vrsta prehoda, ki 

ga Nikolajeva (1988) poimenuje prevozna sredstva, 

za katere je v sodobnih pravljicah značilna modernost 

oblike: glavni lik si za prevoz izdela letalo z dežnikom, 

kolesi, krili in luskami, ki ga avtor poimenuje kar leteča 

riba z imenom Velika pokalica. 

 

V delu zasledimo domišljijskega sla (poosebljenega 

psa Darwina), ki pri prehajanju nima večje vloge, 

ampak je njegov glavni namen, da glavnemu liku 

pomaga pri iskanju Dežele sanj. 
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VPLIV »… ati pa se je samo namuznil in privolil 

v to, da bo Darwin (dokler ga ne bo 

zgrabila strast po novih raziskovanjih) 

ostal pri njih.« (Dekleva, 2015, str. 27 in 

28) 

 

»Letečo ribo so – tudi na njeno željo – 

posodili Domišljijskemu inštitutu … pod 

pogojem, da jih Velika pokalica obišče 

vsaj dvakrat na teden, med vikendom 

pa prespi v pralnem stroju.« (Dekleva, 

2015, str. 28) 

 
Slika 18: Dokaz v resničnem svetu, pes in 

riba 

Po Nikolajevi (1988) je v kratki sodobni pravljici 

opazna vrsta vpliva, imenovanega dokaz. Dokaz 

predstavlja potrditev, da je glavni lik resnično prehajal 

med svetovoma, in je še posebej značilen za dela z 

domišljijsko tematiko. V delu Menjalnica sanj v 

resničnem svetu ostaneta pes in leteča riba, ki ju je 

spoznal/izdelal v neresničnem svetu. Zanimivo je, da 

na koncu v resničnem svetu oba izgubita magične 

lastnosti: 

 leteča riba se spremeni v navadno zlato 

ribico, 

 pes ni več poosebljen (nima obutih čevljev, ne 

nosi očal). 
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Glavni otroški književni lik je deček Oliver, ki izraža željo po dogodivščini.  

Književni čas je posredno določen, prostor dogajanja je določen neposredno.  

Motiv sanj je doživljajsko-domišljijski, je želja po dogodivščini. To se izraža v besedilu 

in nazornih ilustracijah. V besedilu se motivi dnevnega sanjarjenja ujemajo s sanjami.  

Odnos med besedilom in ilustracijo oblikuje simetrično interakcijo, pri kateri besedilo 

in ilustracija sporočata enako zgodbo. 

Prehod med svetovoma glavnemu liku omogoča prevozno sredstvo: leteča riba, 

imenovana Velika pokalica. Glavnemu književnemu liku pa se pridruži tudi sel iz 

domišljijskega sveta (poosebljen pes Charles Darwin). V besedilu je zaznavna vrsta 

vpliva med prehajanjem sveta, imenovanega dokaz. 
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3.5.3 MUFIJEVE SANJE 

Avtorica: Polonca Kovač 

Ilustratorka: Marjanca Jemec Božič 

Leto izdaje: 1995  

 

 
Slika 19: Naslovnica kratke sodobne pravljice Mufijeve sanje 

V kratki sodobni pravljici z naslovom Mufijeve sanje je glavni književni lik oživljena 

igrača psa (Mufi). Opisane so dvoje sanje, ki jih ima glavni lik. V prvih sanjah je glavni 

lik zunaj na dežju, ki ga prepoji. Lastnik Peter ga opere v pralnem stroju in glavni lik se 

zelo skrči, nato pa se prebudi iz môre. Kmalu zaspi nazaj in sanja prijetnejše sanje. 

Oživljena igrača, Mufi, sanja rojstni dan svojega lastnika Petra. Sanja o darilih in veliki 

torti s smetano v obliki sneženega moža. Peter odpira darila in v največjem je žametna 

igrača, pes bernardinec, ki je tudi Mufijev očka.  
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Tabela 2: Verbalno in vizualno analiziranje kategorij kratke sodobne pravljice Mufijeve sanje 

KATEGORIJA VERBALNO VIZUALNO LITERARNA ANALIZA 

GLAVNI KNJIŽEVNI 

LIK 

»Mufi leži v košari za igrače in sanja 

strahovite sanje: Peter ga je pozabil na 

vrtu pod drevesom in zdaj je čisto sam.« 

(Kovač, 1995, str. 3) 

 

 
Slika 20: Glavni književni lik, oživljena igrača  

Glavni književni lik, ki je oživljena igrača Mufi, ni 

podrobno opisan. 

  

Književni lik je ilustriran kot majhna igrača psa s 

kratko belo-rjavo dlako, črnimi očmi in črnim 

smrčkom, ki ima okoli vratu zavezano rdečo 

vrvico oz. pentljo. Njegove tačke nimajo 

ilustriranih pregibov in prav zato lahko sklepam, 

da je glavni književni lik oživljena igrača in ne 

poosebljena žival. 

ČAS DOGAJANJA »V hiši ga Peter ne nese v svojo sobo, 

ampak ga zapre v pralni stroj in obrne 

gumb.« (Kovač, 1995, str. 9) 

 

 »Peter ima rojstni dan in Mufi in se 

druge živali sedijo na divanu …« 

(Kovač, 1995, str. 18) 

 

/ Čas dogajanja je posredno določen. Iz 

posrednih besednih signalov (pralni stroj, 

praznovanje rojstnega dne) lahko domnevam, 

da se dogaja v sodobnem času – elektrika.  
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KNJIŽEVNI 

PROSTOR 

»Mufi leži v košari za igrače in sanja 

strahovite sanje: Peter ga je pozabil na 

vrtu pod drevesom in zdaj je čisto sam.« 

(Kovač, 1995, str. 3) 

»V hiši ga Peter ne nese v svojo sobo, 

ampak ga zapre v pralni stroj in obrne 

gumb.« (Kovač, 1995, str. 9) 

»Mufi se od groze zbudi in zleze k Petru 

v posteljo, stisne se k njemu in sanja 

naprej.« (Kovač, 1995, str. 15) 

»Peter ima rojstni dan in Mufi in vse 

druge živali sedijo na divanu, ker so 

povabljene tudi one.« (Kovač, 1995, str. 

18) 

 
Slika 21: Resnični prostor dogajanja – 

postelja 

Književni prostor sta košara za igrače in postelja. 

Oba primera sta opisana v resničnem prostoru 

dogajanja.  

 

Neresnični (domišljijski) prostor dogajanja so 

sanje. Prostor dogajanja sta pralni stroj (môra) 

ter divan v dnevni sobi (praznovanje rojstnega 

dne). 

 

 

DOGAJANJE »Mufi se od groze zbudi in zleze k Petru 

v posteljo, stisne se k njemu in sanja 

naprej. To pot so sanje lepe.« (Kovač, 

1995, str. 15) 

 
Slika 22: Neresnični prostor dogajanja 

 

Dogajanje v slikanici delimo na štiri dele: 

 resnični svet (glavni lik leži v košari za 

igrače), 

 neresnični svet (môraste sanje glavnega 

lika) 

 resnični svet (glavni lik se zbudi iz môre 

in se uleže k lastniku v posteljo), 

 neresnični svet (sanje glavnega lika, ki 

so prijetnejše – rojstni dan lastnika). 

 

Kratka sodobna pravljica se konča v 

neresničnem svetu in ni vrnitve v resnični svet.  

Kot trdi Nikolajeva (1988), je vrnitev iz 

sekundarnega sveta (neresnični svet) 

pomemben le pri neprijetnih sanjah (môrah), kar 

za ta primer lahko trdim. 
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MOTIV SANJ »V hiši ga Peter ne nese v svojo sobo, 

ampak ga zapre v pralni stroj in obrne 

gumb.« (Kovač, 1995, str. 9) 

»In zdaj pride tisto najbolj strašno: Mufi 

se je v stroju tako uskočil, da je velik 

komaj toliko kot škatlica vžigalic.« 

(Kovač, 1995, str. 14) 

 

»Peter ima rojstni dan in Mufi in vse 

druge živali sedijo na divanu, ker so 

povabljene tudi one.« (Kovač, 1995, str. 

18) 
 

Slika 23: Prvi motiv sanj je môra  

 
Slika 24: Drugi motiv sanj je prijateljstvo 

Motiva prvih sanj je môra. 

Drugi motiv sanj je prijateljstvo. 

 

 

MOTIV (DNEVNEGA) 

SANJARJENJA 

/ / / 
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SIMBOLI »Mufi leži v košari za igrače in sanja 

strahovite sanje: Peter ga je pozabil na 

vrtu pod drevesom in zdaj je čisto sam.« 

(Kovač, 1995, str. 3) 

 

 
Slika 25: Simbol igrač 

Največkrat so omenjene in ilustrirane igrače. 

Pojavi se škatla igrač z avtomobili, kockami, 

žogami, nastopajo tudi poosebljene igrače 

lesene lutke, medveda, psov, zajca. Avtorja 

Slovarja simbolov trdita, da so bile igrače včasih 

polne simbolike, ki je danes ni več, imajo pa 

igrače velik pedagoški pomen. (Slovar simbolov, 

2006, str. 179) 

PREHODI »Mufi se od groze zbudi in zleze k Petru 

v posteljo, stisne se k njemu in sanja 

naprej.« (Kovač, 1995, str. 15) 

/ Eden od prehodov med svetovoma, ki ga Marija 

Nikolajeva navede v delu Magic code, je 

imenovan smrt in sanje. V delu Mufijeve sanje 

glavni lik prehaja le s sanjami, za katere je 

pogosto značilna vrnitev iz neresničnega sveta 

(Glavni lik se v realnost vrne iz sanj z motivom 

môre, iz sanj z motivom prijateljstva pa vrnitev ni 

opisana).  

VPLIV / / / 
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Glavni književni lik je oživljena igrača, psiček Mufi, ki ni podrobno opisan.  

Književni čas je posredno določen (sodobni čas), prostor dogajanja je določen 

neposredno ter je razdeljen na resnični in neresnični svet, ki se med seboj menjujeta. 

Sanje glavnega književnega lika so opisane in ilustrirane. Prve sanje so môra: glavni 

lik je ujet v nevihti in prepojen z dežjem, nato se pere v pralnem stroju, kjer se skrči na 

velikost škatlice za vžigalice. Druge sanje vsebujejo motiv prijateljstva, kjer so prisotni 

tudi ostali književni liki. V besedilu ni prisotnega motiva dnevnega sanjarjenja. 

Odnos med besedilom in ilustracijo oblikuje simetrično interakcijo, pri kateri besedilo 

in ilustracija sporočata enako zgodbo. 

Prehod med svetovoma glavnemu književnemu liku omogočajo njegove sanje. V 

besedilu ni opisanega vpliva med prehajanjem sveta. 
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3.5.4 O DEKLICI Z NAJLEPŠIMI SANJAMI 

Avtorica: Mojiceja Podgoršek  

Ilustratorka: Andreja Peklar 

Leto izdaje: 2008  

 

 
Slika 26: Naslovnica kratke sodobne pravljice O deklici z najlepšimi sanjami 

 

Slovensko mladinsko književno delo, kratka sodobna pravljica z naslovom O deklici z 

najlepšimi sanjami govori o glavnem otroškem književnem liku, debelušni deklici Maji, 

ki rada bere in jé hrano, ki se ji težko odreče. Zaradi svoje zunanjosti je večkrat tarča 

zbadljivk sošolcev. Nekega dne žalostna sedi ob jezeru in zaspi ter sanja. Njena želja 

v resničnem življenju se izraža v sanjah. V sanjah je srečna, saj jo sošolci in mati 

sprejmejo in jo imajo radi takšno, kot je. Prenoči ob jezeru in ko se zjutraj zbudi, 

ugotovi, da so se njene sanje uresničile: njeni sošolci jo sprejmejo, spremeni pa se tudi 

njena zunanjost. 
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Tabela 3: Verbalno in vizualno analiziranje kategorij kratke sodobne pravljice O deklici z najlepšimi sanjami 

KATEGORIJA VERBALNO VIZUALNO LITERARNA ANALIZA 

GLAVNI 

KNJIŽEVNI LIK 

»Maja je bila pridna in ustrežljiva deklica. A 

zelo osamljena. Ni bila oblečena po zadnji 

modi kot njeni sošolci. Tudi ni bila vitka kot 

druge deklice.« (Podgoršek, 2008, str. 4) 

 

»Rada je brala.« (Podgoršek, 2008, str. 6) 

 

»Tako zelo je bila srečna, da sploh ni 

opazila, da se je zaradi tega tudi njena 

zunanjost spremenila.« (Podgoršek, 2008, 

str. 21) 
 

Slika 27: Glavni otroški književni lik in 
njen videz na začetku pravljice 

 
Slika 28: Zunanji videz glavnega 

književnega lika ob koncu pravljice 

Zunanje lastnosti glavnega lika so opisane in ilustrirane. 

Glavni otroški književni lik je opisan z naslednjimi 

pridevniki: debelušna, okrogla, osamljena, pridna, 

ustrežljiva in žalostna deklica.  

 

 

 

Zaradi sanj se njena zunanjost spremeni, ostali 

književni liki pa jo sprejmejo. Na koncu je njeno počutje 

opisano s pridevnikoma prijetno in srečno. 
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KNJIŽEVNI ČAS  »In nekega dne, ko je posedala ob jezeru 

…« (Podgoršek, 2008, str. 8)  

/ Čas dogajanja je netočno določen, določen je 

posredno. 

KNJIŽEVNI 

PROSTOR 

»In nekega dne, ko je posedala ob jezeru 

…« (Podgoršek, 2008, str. 8) 

 

»Nenadoma je breg jezera zapustila in se 

proti domu napotila.« (Podgoršek, 2008, 

str. 19)  

 
Slika 29: Književni prostor na obali 

jezera 

Književni prostori so šola, dom ter breg ob jezeru, 

primeri so opisani v resničnem prostoru dogajanja.  

 

DOGAJANJE »O deklici, ki je bila tako zelo žalostna, da 

je hotela živeti v sanjah.« (Podgoršek, 

2008, str. 3) 

 

»… je Maja sladko zaspala ob robu jezera 

in sanjala svoje najlepše sanje.« 

(Podgoršek, 2008, str. 10) 

 

»Tako zelo je bila srečna, da sploh ni 

opazila, da se je zaradi tega tudi njena 

zunanjost spremenila.« (Podgoršek, 2008, 

str. 21) 

/ Razdeljeno na tri dele: 

- resnični svet (opis glavnega lika in želja), 

- neresnični svet (glavni lik sanja o tem, da jo 

ostali liki sprejmejo in o tem, da je srečna), 

- resnični svet (glavni lik se prebudi iz sanj, 

spremeni se njegova zunanjost). 
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MOTIV SANJ »Kot majhno deklico jo je vzela v naročje in 

jo stisnila k sebi. Maji je bilo tako toplo pri 

srcu, da je vsa njena žalost v hipu izginila. 

Bila je srečna. Tako čudovite so bile njene 

sanje, da jih ni želela nikoli več zapustiti.« 

(Podgoršek, 2008, str. 12) 

 

 
Slika 30: Motiv sanj glavnega lika je 

želja po sprejemanju 

Glavni motiv sanj sta želja po sprejemanju in 

spreminjanje glavnega lika (v Slovarju simbolov 

poimenovana tudi kot preobrazba, spremenjenje). 

Vsakršna sprememba je pri osebi simbol identifikacije, 

pri kateri še potekata razvoj individualizacije in 

sprejemanje jaza.  

»Spremembe v obliki očitno sploh ne prizadenejo 

globoke osebnosti, saj po navadi ohranijo ime in 

psihizem. S psihoanalitičnega stališča bi lahko sklepali, 

da so preobrazbe izraz želja, cenzure, ideala, sankcije, 

ki so nastale v globinah nezavednega in ki so dobile 

obliko v ustvarjalni domišljiji.« (Slovar simbolov, 2006, 

str. 479) 

 

Motiv sanj je tudi sodoben (motiv prijateljev in motiv 

samopodobe). 

MOTIV 

(DNEVNEGA) 

SANJARJENJA 

»Rada je brala …In vsi so jo z veseljem 

poslušali. Tudi tisti, ki so jo zmerjali in se ji 

posmehovali zaradi njene debelosti. Takrat 

se je Maja počutila, kot da živi v najlepših 

sanjah.« (Podgoršek, 2008, str. 6) 

 

/ Glavni književni lik, deklica Maja, si želi sprejemanja 

vrstnikov. Počuti se žalostno in izraža željo po 

spremembi. Ta se v sanjah uresniči.  

 

Motiv dnevnega sanjarjenja se ujema z motivom sanj.  
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SIMBOLI / 

 
Slika 31: Simbol metulja 

 

V kratki sodobni pravljici so največkrat ilustrirani metulji. 

Simbolni pomen metulja ima več vidikov. Na 

Japonskem, zaradi ljubkosti in lahkotnosti predstavlja 

emblem ženske in njeno zakonsko srečo.  

 

Drugi vidik metulja, ki je za kratko sodobno pravljico bolj 

smiseln, temelji na preobrazbi. Predstavlja bubo, v 

kateri je potencialnost bitja, sledi razvoj v metulja. V tem 

primeru torej predstavlja spreminjanje glavnega lika, kar 

je v delu tudi dobro opazno. (Slovar simbolov, 2006) 

PREHODI »In jezero je Majino žalost pomirilo, ko z 

njo je tihi dogovor sklenilo. Potem je močno 

vzvalovilo in jo v sladki spanec zvabilo.« 

(Podgoršek, 2008, str. 15) 

 

»In jezero je rahlo vzvalovilo, da bi Majo iz 

spanja prebudilo.« (Podgoršek, 2008, str. 

16) 

 
Slika 32: Prehod med svetovoma 

omogoča jezero 

Po Nikolajevi (1988) so eden od načinov prehajanja 

med svetovoma vrata, ki se lahko pojavljajo v različnih 

oblikah – v tem primeru je glavnemu književnemu liku 

prehod omogočilo poosebljeno jezero, ki ima to čarobno 

moč, da uresniči želje glavnemu liku. Prehajanje 

glavnemu liku sicer res omogoča jezero, vendar ta 

deluje v kombinaciji z drugo vrsto prehoda: s sanjami.  
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VPLIV »Tako zelo je bila srečna, da sploh ni 

opazila, da se je zaradi tega tudi njena 

zunanjost spremenila.« (Podgoršek, 2008, 

str. 21) 

 
Slika 33: Spremenjeni videz glavnega 

lika (na levi) ob koncu pravljice 

Prehajanje med svetovoma ima največji vpliv na 

identiteto glavnega lika, saj se pri vrnitvi iz 

sekundarnega sveta spremeni njegova zunanjost in 

socialne spretnosti (glavni lik pridobi prijatelje). 
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Glavni otroški književni lik je deklica Maja. 

Književni čas je določen posredno, prostor dogajanja je določen neposredno. 

Motiv sanj je želja po sprejemanju in samopotrditvi ter spreminjanje glavnega lika. 

Motiv sanj se potrdi tudi s ponavljajočimi se simboli metuljev. V besedilu se motiv 

dnevnega sanjarjenja ujema s sanjami. 

Prehod med svetovoma liku omogočajo vrata (v obliki jezera), ki delujejo v kombinaciji 

s sanjami. V besedilu je zaznaven vpliv zaradi prehajanja med svetovoma, največ 

vpliva na identiteto glavnega književnega lika. 

Odnos med besedilom in ilustracijo oblikuje simetrično interakcijo, pri kateri besedilo 

in ilustracija sporočata enako zgodbo. 

  



 

50 
 

3.5.5 POPRAVLJALNICA SANJ 

 

Avtorica: Bina Štampe Žmavc 

Ilustrator: Danijel Demšar 

Leto izdaje: 1992 

 

 
Slika 34: Naslovnica kratke sodobne pravljice Popravljalnica sanj 

Popravljalnica sanj je zbirka kratkih sodobnih pravljic z naslovi: Popravljalnica igrač, 

Krava v cirkusu, Prodajalna Lectovo srce, Smaragdna muca, Mesečna pravljica in O 

velikem strahu Buholinu. Obravnavala bom kratko sodobno pravljico Popravljalnica 

igrač, v kateri se pojavi motiv sanj.  

 

V kratki sodobni pravljici Popravljalnica igrač glavni otroški lik nadomesti kolektivni 

junak, ki je množica likov (otrok). Ti prevzamejo vlogo glavnega lika. V pravljici so to 

naslednji izstopajoči posamezniki: Daša, Gaj, Ivana, Luka, Špela in Vid. Otroci v parku 

Velikega mesta ugotovijo, da je stari paviljon prenovljen in urejen v popravljalnico igrač. 

Spoznajo dedka (motiv modreca), ki popravlja stare igrače. V zameno za to ne zahteva 

denarja, ampak pomoč pri urejanju oklice. Starši otrok nad dogajanjem niso navdušeni, 

menijo, da je dedek sumljiv, zato se odločijo, da ga bodo izgnali iz mesta. Ponoči imajo 

vsi starši grozne sanje – môro, v kateri jih strašijo njihove stare igrače iz otroštva. 

Žalostni starši zaradi sanj dedku prinesejo igrače, ki jih ta popravi. Starši spremenijo 

mnenje o dedku in modri starec v mestu, popravljalnica igrač pa postane mestna 

znamenitost.  



 

51 
 

Tabela 4: Verbalno in vizualno analiziranje kategorij kratke sodobne pravljice Popravljalnica igrač 

KATEGORIJA VERBALNO VIZUALNO LITERARNA ANALIZA 

GLAVNI 

KNJIŽEVNI LIK 

»Otroci so večji del svojega prostega časa preživeli 

v parku, ki je bil ves oživljen in spremenjen.« 

(Štampe Žmavc, 1992, str. 11) 

/ Glavni književni lik je kolektivni junak, ki 

nadomesti otroški književni lik in predstavlja 

otroke, ki živijo v Velikem mestu. 

ČAS DOGAJANJA »Nekega dne pa se je kar čez noč nenadoma vse 

spremenilo.« (Štampe Žmavc, 1992, str. 5) 

 

»To je edino mesto na svetu, kjer imajo starši veliko 

časa za svoje otroke in celo čas, da se z njimi 

igrajo.« (Štampe Žmavc, 1992, str. 14) 

/ Čas dogajanja je netočno določen, določen je 

posredno. 

 

Čas dogajanja je sodobni (ob začetku pravljice 

starši izražajo pomanjkanje časa, ob koncu ne 

več). 

KNJIŽEVNI 

PROSTOR 

»V parku Velikega mesta je stal star, vegast in 

zaprašen paviljon.« (Štampe Žmavc, 1992, str. 5) 

/ Književni prostor dogajanja je park, paviljon, 

popravljalnica, Veliko mesto. 

DOGAJANJE »Otroci pa so že hiteli skozi vrata. Strašansko se 

jim je mudilo razklepetati vznemirljivo novico o 

popravljalnici v starem paviljonu.« (Štampe Žmavc, 

1992, str. 8) 

 

»Sanjalo se jim je, da jih strašijo igrače iz otroštva.« 

(Štampe Žmavc, 1992, str. 14) 

 

»To je edino mesto na svetu, kjer imajo starši veliko 

časa za svoje otroke in celo čas, da se z njimi 

igrajo.« (Štampe Žmavc, 1992, str. 14) 

/ Dogajanje delimo na tri dele: 

- resnični svet (kolektivni junak, stranski 

liki in dogajanje v Velikem mestu), 

- neresnični svet (môraste sanje stranskih 

likov), 

- resnični svet (stranski liki se prebudijo iz 

sanj, zaradi dogajanja v neresničnem 

svetu spremenijo mišljenje in navade v 

resničnem svetu). 
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MOTIV SANJ »Sanjalo se jim je, da jih strašijo igrače iz otroštva. 

Stari medvedki s podstrešja, pozabljene punčke iz 

cunj, polomljeni mlini in obtolčeni svinčeni vojaki, 

izgubljene frnikole in razbite porcelanaste lutke so 

to noč oživeli in vkorakali v njihove postelje. Ščipali 

so jih za ušesa, vlekli za lase, cvilili, ropotali in tulili 

in tako milo jokali, da bi še kamen vztrepetal. 

(Štampe Žmavc, 1992, str. 14) 

 
Slika 35: Motiv sanj, v katerih straši 

punčka iz cunj 

 
Slika 36: Ilustracija medvedka brez 

noge in ušesa 

Motiv sanj je môra stranskih književnih likov 

(odraslih). 

Ilustracija more je prikazana v hladnih barvah in 

v izrazito temnih odtenkih, igrače pa imajo na 

obrazih žalosten izraz. 

MOTIV 

(DNEVNEGA) 

SANJARJENJA 

/ / / 
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SIMBOLI »Sanjalo se jim je, da jih strašijo igrače iz otroštva.« 

(Štampe Žmavc, 1992, str. 14) 

 
Slika 37: Simbol igrač 

V knjigi so največkrat omenjene in ilustrirane 

igrače. Avtorja Slovarja simbolov trdita, da so bile 

mnoge igre in igrače včasih polne simbolike, ki je 

danes ni več (npr. zmaj je na Daljnem vzhodu 

predstavljal lastnikovo zunanjo dušo, ristanc je 

predstavljal labirint). Vseeno pa dodajata: 

»Takšne igre in igrače povsem upravičeno 

obstajajo še danes, njihova vloga sicer ni več 

sveta, vendar so psihološko in družbeno važne 

kot agonistični in pedagoški simboli.« (Slovar 

simbolov, 2006, str. 179) 

PREHODI »Naj se sliši še tako neverjetno, vsega so bile krive 

sanje. Takšne, ki jih sanjaš v postelji, ko zaspiš.« 

(Štampe Žmavc, 1992, str. 14) 

/ V kratki sodobni pravljici Popravljalnica igrač je 

omenjen prehod s sanjami, za katere je značilna 

tudi vrnitev iz neresničnega sveta. 

VPLIV »Zdaj ni nihče niti omenil, da bi bilo treba 

popravljalnico igrač zapreti in dedka izgnati iz 

mesta.« (Štampe Žmavc, 1992, str. 14) 

»Po vseh peripetijah se je popravljalnica končno za 

zmeraj naselila v Velikem mestu. To je edino mesto 

na svetu, kjer imajo starši veliko časa za svoje 

otroke in celo čas, da se z njimi igrajo.« (Štampe 

Žmavc, 1992, str. 14) 

/ Prehajanje med svetovoma ima največji vpliv na 

identiteto odraslih likov, saj se po sanjah (môra) 

spremenijo njihovo mišljenje in navade: poveča 

se sodelovanje z otroki.  

 

Zaradi sporočilnosti je pravljica namenjena 

dvojnemu naslovniku. 
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Glavni književni lik je kolektivni junak, ki nadomesti glavni otroški književni lik. 

Književni čas je določen posredno, prostor dogajanja je določen neposredno. 

Motiv sanj je môra stranskih likov (odraslih). V besedilu ni prisotnega motiva dnevnega 

sanjarjenja. 

Prehod med svetovoma so sanje, ki imajo največ vpliva na identiteto stranskih likov. 

Odnos med besedilom in ilustracijo oblikuje komplementarno interakcijo, kar pomeni, 

da ena oblika komunikacije poda več informacij kot druga (v tem primeru je delež 

besedila večji kot ilustrativni). 
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3.5.6 SANJE MALE MIŠKE 

 

Avtorica: Zdenka Vogrinc 

Ilustrator: Veno Dolenc 

Leto izdaje: 1996  

 

 
Slika 38: Naslovnica kratke sodobne pravljice Sanje male miške 

Kratka sodobna pravljica Sanje male miške je živalska pravljica, v kateri nastopajo 

stranski poosebljeni književni liki: jež, krt, mati male miške in srna. Glavni književni lik 

je poosebljena žival, mala miška, ki z materjo živi v toplem domu ob gozdu, ki je 

dogajalni prostor. Glavna junakinja se v resničnem življenju strah boji, da bi se izgubila 

v gozdu, o čemer jo svari tudi njena mati.  

Njen strah se uresniči v sanjah oziroma v neresničnem svetu. Izgubi se v gozdu, kjer 

sreča srno, ki ji ne more pomagati. Miška podnevi in ponoči prestrašeno tava po gozdu, 

ko zagleda luč v leseni hiši sredi gozda. V njej živi jež, ki ji ponudi večerjo in prenočišče. 

Zjutraj miška ne more oditi, saj je zapadlo veliko snega, zato ostane pri ježu celo zimo. 

Med bivanjem se jima pridruži tudi stranski lik (poosebljen krt) in vsi liki se spoprijateljijo 

ter živijo skupaj. Pri tem si delijo osnovne življenjske potrebe in si delijo prosti čas 

(plešejo, pojejo ter igrajo na gosli). 

Miško mati prebudi iz zimskega spanja, oziroma iz neresničnega v resnični svet. Materi 

pove o tem, kako se je v sanjah izgubila v gozdu. Od zdaj naprej je v gozdu vedno 

pozorna, ampak se gozda ne boji več, saj se zaveda, da v njem lahko spozna tudi 

prijatelje (motiv druženja ter pomen socialnih odnosov).  
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Tabela 5: Verbalno in vizualno analiziranje kategorij kratke sodobne pravljice Sanje male miške 

KATEGORIJA VERBALNO VIZUALNO LITERARNA ANALIZA 

GLAVNI 

KNJIŽEVNI LIK 

»Bila je žalostna in zopet sama.« (Vogrinc, 1996, 

str. 8) 

 

»V gozdu se je začelo večeriti. Miško je postalo 

strah.« (Vogrinc, 1996, str. 9) 

 

»Miška je bila zelo prestrašena. V tistem hipu ni 

izdavila niti besedice, le debela solza ji je kapnila 

na smrček. Glavico je imela povešeno.« (Vogrinc, 

1996, str. 12) 

 

»Miški je bilo lepo pri srčku. Ko pa se je odpravila 

od doma, je zelo pazila, kako daleč je šla. Gozda 

se ni več bala.« (Vogrinc, 1996, str. 26) 

 
Slika 39: Glavni književni lik je 

poosebljena žival 

 
Slika 40: Ilustracija čustev glavnega 

lika 

Zunanje lastnostni glavnega književnega lika, ki je 

poosebljena žival (mala miška), niso opisane. Zelo 

podrobno so opisana njena čustva in strahovi.  

  

Književni lik nima imena, poimenovana je le mala 

miška, a je poosebljena in ima človeške lastnosti.  

 

Na ilustracijah stoji na dveh nogah, oblečena je v 

modro-vijoličen plašč, okoli vratu ima rumeno-rdeče 

črtast šal, obuta je v škornje. Ima majhne oči in velika 

ušesa ter smrček, njene roke pa so ilustrirane tako, 

da so zelo podobne človeškim.  
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Slika 41: Ilustracija rok glavnega 

lika, ki so podobne človeškim 

KNJIŽEVNI ČAS  »Neko jesensko jutro je sonce že zelo zgodaj 

pokukalo izza oblakov.« (Vogrinc, 1996, str. 5) 

 

»Mislim, da je najbolje, če ostaneš čez zimo pri 

meni. Pomagala mi boš pri hišnih opravilih, 

spomladi pa ti bom pomagal najti tvoj domek.« 

(Vogrinc, 1996, str. 16) 

 

»Iz dolgega zimskega spanja je miško prebudila 

topla mamina tačka.« (Vogrinc, 1996, str. 25) 

/ Kratka sodobna pravljica se začne v jesenskem 

jutru, konča se ob začetku pomladi. Začetek in 

konec pravljice sta v resničnem času dogajanja, ko 

se miška odpravlja spat in ko se prebudi. 

 

Osrednji del časa dogajanja je zima, ki je tudi 

neresnični čas dogajanja (glavni lik sanja). 

KNJIŽEVNI 

PROSTOR 

»Gozd je bil velik, za miško privlačen.« (Vogrinc, 

1996, str. 6) 

 

»Ko je vstopila v ježevo izbo, je pozabila na ves 

strah, ki ga je doživela v gozdu.« 

 

»Imela je dom in mamino toplino.« (Vogrinc, 

1996, str. 26)  

 
Slika 42: Glavni književni lik v 

neresničnem prostoru dogajanja 

Književni prostor je določen neposredno, razdeljen 

je na resnični in neresnični prostor. 
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DOGAJANJE »V majhni drevesni duplini pa je spala mala miška 

in … sanjala.« (Vogrinc, 1996, str. 5) 

 

»Bila je žalostna in zopet sama. Še vedno je 

upala, da bo našla pravo pot do doma.« (Vogrinc, 

1996, str. 8) 

 

»Dnevi so minevali. Ježek in miška sta si dolge 

zimske večere krajšala z glasbo.« (Vogrinc, 1996, 

str. 17) 

 

 

 

 

»Iz dolgega zimskega spanja je miško prebudila 

topla mamina tačka.« (Vogrinc, 1996, str. 25) 

 

 
Slika 43: Dogajanje v neresničnem 

svetu  

 
Slika 44: Ilustracija prikazuje 

povratek v resnični svet  

Dogajanje delimo na tri dele: 

 

- resnični svet (glavni lik je v postelji in se 

odpravlja spat), 

- neresnični svet (glavni lik sanja o tem, da se 

izgubi v gozdu, nato spozna književni lik, ki 

mu pomaga, vmes pride tudi do konflikta, ki 

ga skupaj rešita), 

- resnični svet (glavni lik se prebudi iz sanj, 

zaradi dogajanja v neresničnem svetu 

spremeni mišljenje in navade v resničnem 

svetu). 

 

Kratka sodobna pravljica največ dogajanja zajema v 

neresničnem svetu dogajanja (sanjah). Vrnitev iz 

neresničnega sveta, ki je po Nikolajevi (1988) zelo 

pomemben, je v tem delu prisoten. 

MOTIV SANJ »Sanjala je, kako hodi po gozdu, vendar ne najde 

poti do svojega doma.« (Vogrinc, 1996, str. 5) 

/ »S psihoanalitičnega stališča podoba in občutek 

izgube ustreza dejstvu, da je zavest omejena na 

izključno zaznavanje stvari tega sveta in popolnoma 

zaprta duhovnih resničnosti, ki so po definiciji 
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nevidne in nezaznavne.« (Slovar simbolov, 2006, 

str. 184)  

Če je v sanjah, v katerih se izgubimo, prisotna 

negotovost, so sanje pogosto odraz tega, da se v 

življenju nečesa bojimo. Glavni motiv sanj je torej 

strah, za katerega Ivanka Učakar v članku 

Parabolična perspektiva v klasičnih in sodobnih 

pravljicah na temo strahu trdi, da je v pravljicah zelo 

pogost. Namen motiva strahu je, da se bralec 

poistoveti z glavnim likom, se zaveda strahu, ki ga 

ima in ga navsezadnje poskuša obvladovati. 

(Učakar, 1999) 

MOTIV 

(DNEVNEGA) 

SANJARJENJA 

»Le pazi nase, da se ne izgubiš.« (Vogrinc, 1996, 

str. 5) 

 

»Gozd je bil velik, za miško privlačen. Toliko 

novih živali bi rada spoznala.« (Vogrinc, 1996, str. 

6) 

 

/ Preden glavni književni lik zaspi, ji v ušesih odmeva 

mamino (lik očeta v pravljici ni prisoten) opozorilo na 

to, da se v gozdu lahko izgubi. Glavni književni lik se 

v resničnem življenju boji gozda, a kljub temu zanj 

izraža interes.  

 

Motiv dnevnega sanjarjenja se ujema z motivom 

sanj.  

SIMBOLI »Prve zvezde so se prižgale na nebu in ji osvetlile 

stezico.« (Vogrinc, 1996, str. 9) 

 

»Ko je pritekla čisto blizu, je ugotovila, da to ni 

zvezda. Prava lučka je gorela.« (Vogrinc, 1996, 

str. 11) 

 

»Ježeva izba je bila topla in prijetna. Poleg velike 

postelje je v kotu gorel majhen ogenj …« 

(Vogrinc, 1996, str. 13) 

 

»Iz dolgega zimskega spanja je miško prebudila 

topla mamina tačka.« (Vogrinc, 1996, str. 25) 

 
Slika 45: Simbol peterokrakih zvezd 

V kratki sodobni pravljici se največkrat pojavijo 

zvezde (peterokrake), omenjene so tudi luči. 

 

V Slovarju simbolov je zvezda opredeljena kot 

svetilo in predstavlja vir svetlobe. Peterokraka 

plameneča zvezda je simbol središča in žarišča 

kozmosa. Če je narisana ali ilustrirana med nebom 

in Zemljo, predstavlja prerojenega človeka in se ob 

tem povezuje s številom pet, ki je simbol popolnosti. 

Po združitvi obeh razlag je peterokraka zvezda 

simbol človeškega mikrokozmosa – vsega, kar 

zajema človek. 

 

Mnoga ljudstva zvezdi pripisujejo še druge razlage: 
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»Imela je dom in mamino toplino.« (Vogrinc, 

1996, str. 26) 

 

 
Slika 46: Simbol toplote in svetlobe, 

petrolejka 

 
Slika 47: Simbol toplote in svetlobe, 

ogenj 

- padle zvezde kot padli angeli, 

- simbolika zvezde kot večno življenje 

pravičnih, 

- zvezde kot okno sveta, 

- zvezde kot oči, od koder izhajajo svetlobni 

žarki, 

- zvezde kot duše mrtvih … 

 

Omenim lahko tudi pomen zvezde, ki izhaja iz biblije: 

betlehemska zvezda večino zgodovinarjev spominja 

na nastanek krščanstva in drugih verstev. (Slovar 

simbolov, 2006) 

 

V pravljici se v besedilu pojavlja pojem toplote: 
»Toplota je fizično povezana s svetlobo, kot je 
ljubezen povezana z intuitivnim spoznanjem duha.« 
(Slovar simbolov, 2006, str. 628) 
 

Nazadnje se v kratki sodobni pravljici pojavlja tudi 

ogenj. Simbolični vidik ognja ima veliko razlag: od 

tega, da simbolizira duha, ljubezen, modrost, moč, 

očiščevanje, prerod, razsvetljevanje, smrt, strast, 

uničenje in vojno ter še mnoge druge. (Slovar 

simbolov, 2006) Ampak sama menim, da bi se ga v 

tem primeru lahko povezovalo s pojmoma svetlobe 

in toplote.  

 

 

PREHODI »Iz dolgega zimskega spanja je miško prebudila 

topla mamina tačka.« (Vogrinc, 1996, str. 25) 

 

/ V delu Sanje male miške glavni lik prehaja le s 

sanjami, to se zgodi enkrat, iz neresničnega sveta 

pa jo prebudi stranski lik. 
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VPLIV »Ko pa se je odpravila od doma, je zelo pazila, 

kako daleč je šla. Gozda se ni več bala. Vedela 

je, da v njem lahko najde dobrega prijatelja.« 

(Vogrinc, 1996, str. 26) 

/ Po Nikolajevi (1988) je v pravljici opazen vpliv na 

identiteto posameznika. Glavni lik se po vrnitvi iz 

sekundarnega, neresničnega sveta spremeni tako, 

da se gozda ne boji več. Zaveda se, da mora biti v 

njem previden, kljub temu pa v njem lahko najde 

dobre prijatelje. Glavni lik lahko razumemo tudi kot 

metaforo za človeka, saj moramo včasih v življenju 

strah premagati, da dosežemo tisto, kar želimo. 
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Glavni književni lik je poosebljena žival, mala miška. 

Književni čas in prostor dogajanja sta neposredno določena, večji del kratke sodobne 

pravljice se dogaja v neresničnem svetu.  

Motiv sanj je strah. Simbolna razlaga sanj liku sporoča, naj se z njim sooči in ga 

premaga. Lik je pri tem uspešen. V besedilu se motiv dnevnega sanjarjenja ujema s 

sanjami: v resničnem življenju se zaveda strahu pred gozdom, na to ga opozarja tudi 

stranski lik. 

Odnos med besedilom in ilustracijo oblikuje simetrično interakcijo, pri kateri besedilo 

in ilustracija sporočata enako zgodbo. 

Prehod med svetovoma glavnemu književnemu liku omogočajo njegove sanje. V 

besedilu je zaznaven vpliv med prehajanjem sveta, ki spremeni identiteto posameznika 

(spremeni njegovo mišljenje).  
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3.5.7 SANJE MORSKE ZVEZDE ANJE 

 

Avtorica: Helena Koncut 

Ilustrator: Ivo Frbežar 

Leto izdaje: 2005  

 

 
Slika 48: Naslovnica kratke sodobne pravljice Sanje morske zvezde Anje 

 

Slovensko mladinsko književno delo, kratka sodobna pravljica, z naslovom Sanje 

morske zvezde Anje, govori o glavnem književnem liku, ki je poosebljena žival. Glavni 

lik, morska zvezda Anja, se v življenju počuti nepomembno in si želi, da bi namesto v 

morju živela na nebu. Ko zaspi, sanja, da poleti v nebo, kjer se spozna z drugimi liki. 

Stranski liki so zvezde, ki nastopajo v vlogi poosebljenih nebesnih teles (Alfa, Alkor, 

Beta, Delta, Epsilon, Eta, Gama, Severnica in Zeta). Ker zvezda Severnica zboli, 

morska zvezda Anja prevzame njeno vlogo in na svojih ramenih nosi veliko svetlečo 

kroglo. Glavni lik sprva verjame v to, da bo nalogo dobro opravila, vendar kmalu nalogo 

osramočeno zavrne, saj je breme pretežko. Poosebljena zvezda Zeta ji ponudi, da 

pomaga Luni, vendar se te naloge morska zvezda ustraši. Glavni književni lik se z 

grozo zbudi iz sanj (môra) ter si oddahne, da je zopet doma na morskem dnu. 
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Tabela 6: Verbalno in vizualno analiziranje kategorij kratke sodobne pravljice Sanje morske zvezde Anje 

KATEGORIJA VERBALNO VIZUALNO LITERARNA ANALIZA 

GLAVNI 

KNJIŽEVNI LIK 

»Vsak večer zleze na skalo in 

zasanjano zre v nebo.« (Koncut, 

2005, str. 3) 

 

»Saj je tako bleda, da je na Zemlji ne 

bo nihče opazil.« (Koncut, 2005, str. 

11) 

 

»Dovolj sem močna, da lahko nosim 

kroglo in zamenjam zvezdo 

Severnico.« (Koncut, 2005, str. 14) 

 

»Morski zvezdi so se kmalu začela 

šibiti kolena pod težo krogle.« 

(Koncut, 2005, str. 18) 

 
Slika 49: Glavni književni lik je poosebljena žival 

Zunanje lastnostni glavnega književnega lika, ki je 

poosebljena žival (morska zvezda Anja), niso 

opisane. Podrobneje so opisane njene želje in 

fizične lastnosti.  

 

Književni lik, morska zvezda je poosebljena in ima 

človeške lastnosti. Na ilustracijah stoji na dveh 

krakih, ima majhne oči, nos, obrvi, ličnice in usta.  

 

KNJIŽEVNI ČAS  »Bila je topla poletna noč.« (Koncut, 

2005, str. 3) 

 

»Četrti dan pa je zdolgočaseno 

gledala na Zemljo …« (Koncut, 2005, 

str. 13) 

/ Čas dogajanja je omejen na poletni letni čas, 

vendar ni točno določen. 
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KNJIŽEVNI 

PROSTOR 

»… morske zvezde pa so poleževale 

na morskem dnu …« (Koncut, 2005, 

str. 2) 

 

»Morska zvezda Anja je torej dobila 

mesto na nebu.« (Koncut, 2005, str. 

13) 

 

 
Slika 50: Književni prostor je morsko dno 

 

Književni prostor je neposredno določen, v 

resničnem času omejen na morsko dno, v 

neresničnem času pa na nebo. 

DOGAJANJE »Vse bi dala, da bi lahko tudi jaz 

sedela na nebu in svetila dol na 

Zemljo.« (Koncut, 2005, str. 5) 

 

»Zvezdo Anjo so torej postavili na 

nebo in ji na ramena postavili težko 

svetlečo kroglo.« (Koncut, 2005, str. 

16) 

 

»A spoznala sem, da nikjer ne morem 

biti srečnejša kot tam, kjer sem 

doma.« (Koncut, 2005, str. 203) 
 

Slika 51: Neresnični svet in dogajanje na 
večernem nebu 

Dogajanje v slikanici delimo na tri dele: 

 resnični svet (dogajanje na morskem dnu, 

glavni lik izraža željo po tem, da bi postala 

zvezda na nebu), 

 neresnični svet (sanje glavnega lika v 

interakciji s poosebljenimi nebesnimi telesi 

– na začetku so prijetne, kmalu postanejo 

môra), 

 resnični svet (vrnitev glavnega lika domov 

zaradi dogajanja v neresničnem svetu 

spremeni mišljenje). 
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MOTIV SANJ »Zvezdo Anjo so torej postavili na 

nebo in ji na ramena postavili težko 

svetlečo kroglo. Morski zvezdi so se 

kmalu začela šibiti kolena pod težo 

krogle. Od napora je bila vsa rdeča v 

obraz in je težko dihala. Ugotovila je, 

da težke krogle celo noč ne bo mogla 

nositi na ramenih, zato je osramočeno 

poklicala zvezdo Zeto …« (Koncut, 

2005, str. 16) 

 

 
Slika 52: Ilustracija motiva sanj, môra 

Glavni književni lik sanja o tem, da je morska 

zvezda, ki opravlja naloge nebesnih teles, kar je 

vedno bila njena želja. Spozna, da so naloge težke 

in sanje se spremenijo v môro. Motiva sanj sta želja 

po boljšem življenju in môra. 

MOTIV 

(DNEVNEGA) 

SANJARJENJA 

»Vse bi dala, da bi lahko tudi jaz 

sedela na nebu in svetila dol na 

Zemljo. Vsi bi me opazovali in me 

občudovali. Tukaj v morju pa me 

sploh nihče ne opazi. Oh, morske 

zvezde smo tako nepomembne in 

očem skrite.« (Koncut, 2005, str. 5) 

 

»O, če bi znala, bi gotovo poletela v 

nebo.« (Koncut, 2005, str. 7)  
Slika 53: Motiv dnevnega sanjarjenja je ilustriran 

v oblačku 

Književni lik v resničnem svetu izraža željo po 

spremembah. Želi si biti pomembna in 

občudovana, želi si prepoznavnosti (sodobna 

tematika: pomembnost, spoštovanje). 

 

Motiv dnevnega sanjarjenja se ujema z motivom 

sanj in je tudi ilustriran v oblačku.  
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SIMBOLI »Svetle zvezde kar kličejo z 

neba …«(Koncut, 2005, str. 7) 

 

»Vsi vedo, da nas je le sedem svetlih 

zvezd, osem, če štejem še malo 

zvezdo Alkor, sije na repu ozvezdja 

Velikega medveda, ki mu rečejo Veliki 

voz. (Koncut, 2005, str. 9) 

 

»Zvezda Severnica je včeraj 

zbolela …« (Koncut, 2005, str. 13) 
 

Slika 54: Simbol ozvezdja 

 
Slika 55: Simbol zvezde Severnice 

V kratki sodobni pravljici se največkrat pojavijo 
zvezde (morske zvezde, zvezde na nebu, 
ozvezdje). Zvezde imajo pet, enajst, dvanajst in 
tudi več krakov.   
Različna ljudstva različno razlagajo pomen zvezd: 

- svetilo kot vir svetlobe, 

- padle zvezde predstavljajo padle angele, 

- simbolika zvezde kot večnega življenja 

pravičnih, 

- zvezde kot okno sveta, 

- zvezde kot oči, od koder izhajajo svetlobni 

žarki, 

- zvezde kot duše mrtvih, 

- vsaka zvezda predstavlja dvojnika človeka 

in živali na svetu … (Slovar simbolov, 

2006) 

 

»Severnica ali Polarna zvezda igra posebno vlogo 

v univerzalni simboliki, in sicer je absolutno 

središče, okoli katerega se večno vrti nebesni 

svod.« (Slovar simbolov, 2006, str. 710)  

Zvezda Severnica naj bi človeka vodila po pravi 

poti življenja in je v krščanstvu manifestacija Boga, 

ki sveti ne le na nebu, ampak tudi v človekovem 

srcu. (Slovar simbolov, 2006) 
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PREHODI »Zaprla je svoje temne oči. Zrasla so 

ji krila. Letela je in … letela, da so ji 

vršički dolgih krakov opletali v vetru.« 

(Koncut, 2005, str. 7) 

 

»Od groze je zakričala, se stresla in 

prestrašena razprla oči.« (Koncut, 

2005, str. 18) 

 
Slika 56: Prehajanje z letenjem 

Glavni lik preide v neresnični svet z vrsto 

prehajanja, ki ga Nikolajeva (1988) poimenuje 

magične lastnosti oz. nadnaravne moči. Eden od 

njih je letenje, ki kot simbol izraža željo po svobodi 

in neodvisnosti od materialnih dobrin, svojega 

telesa, časa in drugih omejitev. Za letenje je 

pogosto značilno, da omogoča prehod med 

resničnim in neresničnim svetom.  

 

Vrnitev iz neresničnega v resnični svet s prehodom 

ni točno določen, se pa glavni knjiženi lik prebudi 

zaradi tega, ker je zelo prestrašen.  

VPLIV »Zelo ste lepe, zvezdice bleščeče. A 

spoznala sem, da nikjer ne morem biti 

srečnejša kot tam, kjer sem doma. 

Pod morjem, kjer vem, da se bo vedno 

našel prostor zame.« (Koncut, 2005, 

str. 20) 

/ Prehajanje med svetovoma ima največji vpliv na 

identiteto glavnega lika, saj se pri vrnitvi iz 

sekundarnega sveta spremeni njegovo mišljenje. 

Glavni lik je zadovoljen s svojim življenjem in še 

bolj spoštuje delo, ki ga opravljajo zvezde na nebu. 
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Glavni književni lik je poosebljena žival, morska zvezda Anja. 

Književni čas in prostor dogajanja sta neposredno določena. 

Prehod med svetovoma liku omogoča nadnaravna moč: letenje. V besedilu je 

zaznaven vpliv med prehajanjem sveta, največ vpliva na identiteto glavnega 

književnega lika (spremeni se mišljenje). 

Motiv sanj je želja po boljšem življenju in môra. V besedilu se motiv dnevnega 

sanjarjenja ujema s sanjami.  

 

Odnos med besedilom in ilustracijo oblikuje komplementarno interakcijo, pri kateri se 

besedilo in ilustracija medsebojno zapolnjujeta informacije, se dopolnjujeta. 
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3.5.8 ŠČEPER IN MBA 

Avtorica: Svetlana Makarovič 

Ilustrator: Gorazd Vahen 

Leto izdaje: 1997  

 

 
Slika 57: Naslovnica kratke sodobne pravljice Ščeper in mba 

Kratka sodobna pravljica Ščeper in mba je živalska pravljica, v kateri nastopajo stranski 

književni liki: dihur, kos, lisica, mba, miške in sklani golob. Glavni izvirni domišljijski lik 

je Ščeper, zelo majhno bitje z velikimi in okroglimi očmi, ki rad živi svoje samotarsko 

življenje. Zanj je značilno, da rad spi na mahu v razpokah ali votlini. Ob rojstvu je dobil 

vrečo, v kateri so sanje, ki mu zadostujejo za vse življenje. Nekega dne Ščepa napade 

lisica, zato se odpravi poiskat nov dom (novo špranjo ali razpoko). Na poti najde novo, 

a mu ni všeč zaradi dihurjevega smradu, zato se odpravi naprej. Na potovanju najde 

še dve špranji, v eni mu bivanje prepreči skalni golob, v drugi pa miške. Ščeper v 

komunikaciji z drugimi liki večkrat poudari željo po mirnem in samotnem življenju. 

Glavni lik na koncu najde nov dom ob studencu, kjer kmalu opazi majhno, črvu, pijavki 

in kači podobno žival – Mbo, za katero se izkaže, da ima prav tako kot Ščeper, rada 

samotarsko življenje. Lika sta živela skupaj, a drug od drugega nista hotela ničesar. 
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Tabela 7: Verbalno in vizualno analiziranje kategorij kratke sodobne pravljice Ščeper in mba 

KATEGORIJA VERBALNO VIZUALNO LITERARNA ANALIZA 

GLAVNI 

KNJIŽEVNI LIK 

»V visoki, s temnim bršljanom obraščeni pečini 

nad samotnim jezerom je v sklani razpoki živelo 

bitje z velikimi, okroglimi očmi. Ščep mu je bilo 

ime; sicer pa ga res ni bilo več skupaj kot za 

ščepec. Obrasel je bil s kratkim, mehkim puhom 

… Večino dneva je prespal, predremal ali 

presanjal na udobnem, mehkem ležišču, 

postlanem s posušenim mahom.« (Makarovič, 

1997, str. 4) 

 

»In najrajši stanujem sam, ker imam rad mir, je 

rekel.« (Makarovič, 1997, str. 14) 

 

»Edino, kar si je želel, je bilo spanje – ampak 

bitja njegove vrste lahko spijo samo v skalnih 

votlinah in nikjer drugje.« (Makarovič, 1997, str. 

22) 

 

 
Slika 58: Glavni izvirni domišljijski lik na 

začetku pravljice  

 
Slika 59: Glavni izvirni domišljijski lik na 

sredini pravljice 

 
Slika 60: Glavni izvirni domišljijski lik na 

koncu pravljice 

Glavni književni lik ima sicer rad vrednoti, kot sta 

samota in mir, vendar rad pomaga ostalim. Med 

iskanjem novega doma spozna ranjenega goloba, za 

katerega skrbi (odstopi mu ležišče, prinese mu hrano 

in vodo): »Ščeper je srce seveda imel. Odpravil se je 

po vodo; kar precej daleč je moral hoditi, dokler ni 

odkril drobnega studenčka.« (Makarovič, 1997, str. 

17) 

 

Odhod Ščepra lahko razlagamo tudi kot odraščanje v 

samostojnega posameznika. V kratki sodobni pravljici 

odraščanje glavnega lika ni neposredno izraženo (to 

opazimo šele, ko primerjamo ilustracije njegovega 

videza). Njegovo potovanje (metafora za odraščanje) 

je izražena v naslednjem stavku: »Zdaj je bil Ščeper 

videti precej večji kot prej, vsaj takrat, kadar se je 

naščeperil ali pa mu je veter pihal proti dlaki.« 

(Makarovič, 1997, str. 19) 
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KNJIŽEVNI ČAS  »Nekega dne je mali Ščep stopil pred svojo 

votlinico in se udobno zleknil na sonce.« 

(Makarovič, 1997, str. 5) 

»Hodil je ves dan in vso noč.« (Makarovič, 1997, 

str. 11) 

»… spet hodil in hodil brez konca in kraja, dolge 

dneve in noči.« (Makarovič, 1997, str. 22) 

»Ni je bilo ves dan, dva dni, ni je bilo ves teden.« 

(Makarovič, 1997, str. 29) 

/ Književni čas dogajanja ni točno določen, določen je 

posredno.  

KNJIŽEVNI 

PROSTOR 

»V visoki, s temnim bršljanom obraščeni pečini 

nad samotnim jezerom je v sklani razpoki ...« 

(Makarovič, 1997, str. 4) 

 

»Nazadnje se je odločil za skoraj navpično 

skalno steno na prisojni strani visoke gore.« 

(Makarovič, 1997, str. 11) 

 
Slika 61: Književni prostor, votlina 

 
Slika 62: Dvostranska ilustracija 

književnega prostora 

Prostori, ki so našteti v kratki sodobni pravljici 

(kronološko): 

 

- pečina nad samotnim jezerom, 

- jezero, 

- breg, 

- navpična skalna stena na prisojni strani visoke 

gore, 

- špranja v skalah (skrita za grmičkom cvetočega 

sleča), 

- drobni studenec, 

- obrasla skala z vhodom v ploščato luknjo – votlino, 

- strma pečina, 

- obrasla špilja. 

 

Ko glavni književni lik potuje med zgoraj naštetimi 

književnimi prostori, potek domišljijskega potovanja 

verbalno ni točno določen, ampak je prikazan 

vizualno, z ilustracijo.  
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DOGAJANJE »Tu ni več varno živeti, je sklenil. Zdi se, da se 

bom moral preseliti …« (Makarovič, 1997, str. 9) 

/ Književno dogajanje je sestavljeno le iz neresničnega 

sveta. 

Po vsebini ga lahko razdelimo na tri dele: 

 

- glavni lik in odhod iz domačega okolja (slovo od 

mladosti), 

- domišljijsko potovanje glavnega lika in iskanje 

boljšega življenja v interakciji z drugimi liki, oblikovanje 

osebnosti (odraščanje), 

- urejen novi dom in ustalitev odraslega glavnega 

književnega lika. 

MOTIV SANJ »Sanjal je o majhnih plamenčkih, ki so se vžigali 

vsenaokrog po skalovju. Plamenčki so 

poskakovali, migljali in se vrtinčili, rasli pa spet 

upadali, se ovijali okoli drugega, se spet ločevali 

in poplesavali sem in tja in gori doli naokoli ...« 

(Makarovič, 1997, str. 5) 

 

»Ampak ravno tedaj, ko je najlepše sanjal o 

rdečih gozdnih jagodah, se je hipoma prebudil 

zaradi silnega smradu in planil pokonci.« 

(Makarovič, 1997, str. 11) 

 

»Sanjalo se mu je, da je njegova votlina polna 

drobnih senc, ki brzijo sem in tja in šepetajo in 

škrebljajo in šelestijo …« (Makarovič, 1997, str. 

20) 

 

 

/ Medtem ko ima glavni lik sanje o plamenih, se na 

napad pripravlja lisica. Sanje bi v tem primeru lahko 

glavnega lika svarile pred napadom nanj – in res, lik 

se prebudi in uspe mu zbežati. Simbolični vidik ognja 

ima veliko razlag: od tega, da simbolizira duha, 

modrost, moč, očiščevanje, prerod, razsvetljevanje, 

smrt, strast, uničenje in vojno ter še mnoge druge. 

(Slovar simbolov, 2006) 

 

Druge sanje, sanje o jagodah razširimo na simboliko 

sadeža, ki je v Slovarju simbolov opredeljen kot simbol 

začetka novega življenja, lahko pa izraža tudi čutne 

želje in želje po nesmrtnosti in bogastvu. (Slovar 

simbolov, 2006) 

 

Tretje sanje o sencah avtorja razložita tako: »Senca je 

po eni strani tisto, kar nasprotuje, in po drugi strani 

podoba bežnih, neresničnih ali spreminjajočih se 

stvari.« (Slovar simbolov, 2006, str. 539) 

 

Če s simboli združim pomen vseh treh sanj, ugotovim, 

da sanje glavnemu liku sporočajo, da se življenje 

spreminja: glavni lik odrašča in zapušča otroštvo (na 
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koncu zgodbe res osebno in fizično odraste in najde 

svoj novi dom). 

MOTIV 

(DNEVNEGA) 

SANJARJENJA 

»Prav nič me ne zanima, kaj si rekel, mu je 

prestregel besedo Ščeper, bodi tiho, ker bi rad 

spal.« (Makarovič, 1997, str. 26) 

 

»Edino, kar si je želel, je bilo spanje ...« 

(Makarovič, 1997, str. 22) 

 

»Minevali so dnevi in noči, …, včasih pa je Šeper 

sanjal celo, kadar je bil buden.« (Makarovič, 

1997, str. 20) 

/ Glavni lik izrazito izraža željo po spanju in sanjanju. 

Če mu sanje res sporočajo, da odrašča, si morda 

glavni lik tega ne želi. 

SIMBOLI »Odpravil se je po vodo … dokler ni odkril 

drobnega studenčka.« (Makarovič, 1997, str. 

17) 

 

»Nekega dne je mali Ščep stopil pred svojo 

votlinico in se udobno zleknil na sonce.« 

(Makarovič, 1997, str. 5) 

 

 
Slika 63: Votlina, simbol preporoda in 

vpeljevanja v odraslost 

 
 

V kratki sodobni pravljici se največkrat pojavijo voda 

in votlina. 

 

Jama ali votlina je lahko simbol preporoda in 

vpeljevanja. Številni iniciacijski (uvajanje mladine v 

odrasle) obredi vključujejo jamo, jarek ali votlino, ki 

predstavlja soočenje s slabim, s katerim se mora 

posameznik soočiti, da preide na svetlobo. O jami je 

govoril že Platon: jama je kraj neznanja, v kateri so 

človekove duše vklenjene v okove, svetloba, ki sije 

skozi votlino kaže pot, po kateri mora iti duša, da najde 

dobroto, resnico in realnost. (Slovar simbolov, 2006) 
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Slika 64: Simbol studenca je preporod 

glavnega lika 

»Simbolične pomene vode je mogoče skrčiti na tri 

prevladujoče teme: vir življenja, sredstvo očiščevanja, 

središče preporoda ali obnavljanja.« (Slovar simbolov, 

2006, str. 662) 

 

PREHODI »Iz sanjske vreče si je bil vzel čisto malo sanj – 

za kakšne četrt urice. Držal jih je v tačici in 

sladko zadremal. Sanjal je …« (Makarovič, 

1997, str. 5) 

 

Slika 65: Prehajanje z magičnim 
predmetom 

Po Nikolajevi je eden od načinov prehajanja med 

svetovoma magični predmet. V tem primeru je to 

vreča sanj. Vreča sanj glavnemu književnemu liku 

omogoča, da prehaja med budnim stanjem in spanjem 

oziroma sanjanjem, vendar je dogajanje v kratki 

sodobni pravljici, v sekundarnem kronotopu (sanje), 

časovno zelo kratko omejeno in opisano. (Nikolajeva, 

1988) 

 

 

VPLIV / / Spreminjanje sekundarnega kronotopa: magični 

predmet, vreča sanj, glavnemu liku posreduje sanje, 

prek katerih ga opozori na napad, ki se pripravlja nanj 

(sanje o plamenih). Tako kot pravi Nikolajeva, je za 

kratke sodobne, tudi fantastične pravljice značilno to, 

da se celotno dogajanje ne spremeni, spremenjeni so 

majhni dogodki: sel reši problem, ki ga ima glavni 

junak, ali pomaga junaku, da premaga zle sile in mu 

tako omogoči srečen konec. V tem primeru ni 

prisotnega domišljijskega sla, ampak je v pomoč 

magični predmet, ki glavni lik reši pred nevarnostjo. 

(Nikolajeva, 1988) 
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Glavni izvirni domišljijski književni lik je Ščeper, majhno bitje z velikimi in okroglimi 

očmi, ki rad spi ter živi mirno in tiho življenje. 

Književni čas je posredno določen, prostor dogajanja je določen neposredno in 

podrobno opisan.  

Izvirni domišljijski lik sanja o ognju, sencah in rdečih jagodah. Simbolna razlaga sanj 

liku sporoča, da odrašča in zapušča otroštvo – dejstvo potrjujejo še ponavljajoči se 

simboli votlin in vode. V besedilu se motiv dnevnega sanjarjenja ne ujema s sanjami: 

glavni lik si podnevi želi le mirnega spanja. Zaradi neujemanja lahko sklepam, da glavni 

lik še ni pripravljen na soočanje z odraslim življenjem, ali pa mu celo nasprotuje. 

Odnos med besedilom in ilustracijo oblikuje simetrično interakcijo, pri kateri se besedilo 

in ilustracija dopolnjujeta. 

Prehod med svetovoma je magični predmet, vreča sanj, ki glavnemu liku omogoča 

prehajanje med budnim stanjem in spanjem. V besedilu je zaznaven vpliv med 

prehajanjem sveta, ki spremeni majhne prizore ter posledično vpliva na konec sodobne 

pravljice.  
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3.6  REZULTATI ANALIZE 

 

1. Vrsta glavnega književnega lika v analiziranih delih z motivom sanj 

 

Vrsto glavnega književnega lika sem določila po Kobe (1999) in Blažić (2013). 

 
Tabela 8: Vrste glavnih književnih likov v analiziranih delih 

glavni književni lik število 
analiziranih 

pravljic 

1. otroški književni lik 4 

2. oživljena igrača 1 

3. poosebljena žival 2 

4. poosebljena rastlina / 

5. poosebljeno nebesno telo / 

6. glavni lik iz ljudskega 
pravljičnega izročila 

/ 

7. izviren domišljijski lik 1 

SKUPAJ 8 

 

Največkrat, štirikrat, se v analiziranih delih pojavi otroški književni lik, v dveh primerih 

je to fant, v enem primeru dekle, in v enem kolektivni junak. Enkrat v analiziranih delih 

nastopata oživljena igrača in izvirni domišljijski lik. Dvakrat se pojavi poosebljena žival, 

v izbranih delih pa ni lika poosebljene rastline, poosebljenega nebesnega telesa in lika 

iz ljudskega pravljičnega izročila.  

 

Analizirani književni liki so si v nekaterih lastnostih podobni:  

- v sodobnih pravljicah Andrej Nespanec, Menjalnica sanj, O deklici z najlepšimi 

sanjami vsi glavni otroški književni liki radi berejo, 

- značilno za otroška glavna književna lika v pravljici Andrej Nespanec in 

Menjalnica sanj je ta, da oba težko zaspita ter izražata željo po dogodivščini, 

- zunanjost glavnih likov v pravljici O deklici z najlepšimi sanjami in Ščeper in mba 

je ob koncu pravljice spremenjena, kar lahko razlagamo kot odraščanje v 

samostojnega posameznika, 

- negotovost in strah glavnih likov na začetku pravljice se pojavlja v delih O deklici 

z najlepšimi sanjami in Sanje male miške, ob koncu pravljice pa ne več. 
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2. Književni čas in prostor v analiziranih delih z motivom sanj 

2.1 Književni čas 

 

Književni čas sem razdelila na kategoriji posrednega ali neposrednega določevanja. 

 
Tabela 9: Književni čas v analiziranih delih 

 POSREDNO 

DOLOČEN 

NEPOSREDNO 

DOLOČEN 

SKUPAJ 

KNJIŽEVNI ČAS  5 3 8 

 

Najpogosteje je književni čas dogajanja v analiziranih delih posredno določen. V večini 

primerov je čas dogajanja pravljice na začetku večer, ob prehodu v neresnični svet, v 

sanje, pa je čas dogajanja določen posredno (bralec ne ve točno, koliko časa je minilo). 

Književni čas je neposredno določen trikrat, minevanje časa pa je na primer 

ponazorjeno z dnevi, urami ali letnimi časi. 

 

2.2 Književni prostor 

 

Književni prostor sem razdelila na neposredno določen in posredno določen prostor. 

 
Tabela 10: Književni prostor v analiziranih delih 

 POSREDNO 

DOLOČEN 

NEPOSREDNO 

DOLOČEN 

SKUPAJ 

KNJIŽEVNI 

PROSTOR  

/ 8 8 

 

Književni prostor dogajanja je v vseh primerih neposredno določen, avtorjev namen je 

verjetno ta, da bralcu nazorno in natančno predstavi domišljijski kraj dogajanja. V dveh 

primerih (Andrej Nespanec, Ščeper in mba) prostor neresničnega dogajanja ni točno 

opisan, ampak je predstavljen le vizualno, z ilustracijo. Namen ilustracije je, da si bralec 

sam predstavlja opis pokrajine, ne da bi za to potreboval besedilo in, kot meni avtorica 

Beckett (2013), bi bila oblika slikanice brez besedila še posebej primerna pri književnih 

delih s tematiko sanj.  
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3. Dogajanje v analiziranih delih z motivom sanj 

 

Dogajanje v slovenskih mladinskih književnih delih sem zaradi lažjega analiziranja 

razdelila na resnični in neresnični svet, vsako prehajanje med svetovi pa pomeni en 

del besedila.  

 
Tabela 11: Književno dogajanje v analiziranih delih 

 RAZDELJENO 

NA TRI DELE 

RAZDELJENO 

NA ŠTIRI DELE 

EN DEL SKUPAJ 

KNJIŽEVNO 

DOGAJANJE  

6 1 1 8 

 

Največkrat je književno dogajanje slovenskih sodobnih slikanic razdeljeno na tri dele. 

Začetek pravljice je v vseh šestih primerih postavljen v resnični svet, sledi prehod v 

neresnični svet (sanje) in vrnitev v resnični svet.  

V enem primeru je dogajanje razdeljeno na štiri dele (Mufijeve sanje), kjer junak 

dvakrat preide iz resničnega v neresnični svet. Pravljica se konča v neresničnem svet, 

vrnitev iz neresničnega sveta ni opisana, kar bi bilo po mnenju Nikolajeve potrebno le 

v primeru sanj z motivom môre.  

V enem primeru (Ščeper in mba) sem dogajanju določila en del, ki je postavljen 

izključno v neresnični (domišljijski svet). 

Za nekatere kratke sodobne pravljice je značilno, da je prehajanje med svetovoma 

nejasno in zabrisano, na primer Andrej Nespanec in Popravljalnica sanj, kar v bralcu 

vzbuja še večje zanimanje ter razmišljanje.  
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4. Motiv sanj v izbranih analiziranih delih 

 

V spodnji tabeli bodo predstavljeni vsi motivi sanj, ki so se pojavili v izbranih sodobnih 

pravljicah. Motivi sanj so analizirani tudi s simbolnimi pomeni. V nekaterih pravljicah 

se pojavita dva motiva, vendar noben ne prevladuje, zato so točkovani enakovredno. 

Skupno število motivov sanj je posledično večje kot število analiziranih del. 

 
Tabela 12: Vrsta motiva sanj in število pojavljanja v analiziranih delih 

MOTIV SANJ ŠTEVILO MOTIVOV 

doživljajsko-domišljijski (dogodivščina) 2 

môra 3 

prijateljstvo 1 

strah 1 

spreminjanje glavnega lika 2 

želja po sprejemanju in boljšem življenju 2 

SKUPAJ 11 

 

Trikrat se v izbranih analiziranih delih pojavi motiv more, vrnitev iz nje je v vseh primerih 

opisana. Namen tega motiva sanj je, da glavnega lika ali bralca opozori na dogajanje 

v resničnem svetu, s ponavljajočimi se simboli v sanjah pa si pomaga razlagati sanje. 

Prav zato je pri motivu sanj pomembno razumevanje simbolov.  

 

Dvakrat se pojavi doživljajsko-domišljijski motiv sanj, ki je še posebej značilen za 

sodobne pravljice. Zanj je značilno nejasno prehajanje med resničnim in neresničnim 

svetom. Doživljajsko-domišljijski motiv sanj ima zaradi izredne želje (dogodivščina) 

glavnega lika v resničnem svetu prisotne tudi domišljijske elemente. 

 

Dvakrat se pojavi motiv, pri katerem se lastnosti in značilnosti glavnega lika 

spreminjajo, tolikokrat s pojavi tudi želja po sprejemanju in boljšem življenju.  

 

Enkrat je motiv sanj strah, ki ima psihološko podoben učinek kot môra, le da je pri 

glavnem liku opaziti manjšo intenziteto.  

 

V izbranih delih se motiv prijateljstva pojavi enkrat. 
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5. Motiv dnevnega sanjarjenja 

 

V nekaterih izbranih sodobnih pravljicah se pojavlja tudi motiv dnevnega sanjarjenja. 

Prva tabela prikazuje, kolikokrat se pojavi motiv dnevnega sanjarjenja, druga tabela 

prikazuje, ali se motiv dnevnega sanjarjenja ujema z motivom sanj. 

 
Tabela 13: Prisotnost motiva dnevnega sanjarjenja v analiziranih delih 

 PRISOTEN NI PRISOTEN SKUPAJ 

MOTIV DNEVNEGA 

SANJARJENJA  

6 2 8 

 

Motiv dnevnega sanjarjenja se pojavi šestkrat, ta največkrat predstavlja željo glavnega 

lika. Želje so zapisane z besedilom ali pa so predstavljene z ilustracijo. Dvakrat motiv 

dnevnega sanjarjenja ni prisoten (Mufijeve sanje, Popravljalnica sanj). 

 
Tabela 14: Ujemanje motiva dnevnega sanjarjenja z motivom sanj v analiziranih delih 

 UJEMANJE NEUJEMANJE SKUPAJ 

MOTIV SANJ IN 

MOTIV DNEVNEGA 

SANJARJENJA  

5 1 6 

 

Petkrat se motiv dnevnega sanjarjenja ujema z motivom sanj, kar pomeni, da želje 

glavnega lika v resničnem svetu odražajo enako vsebino, kot jo v neresničnem svetu. 

Enkrat se pojavi neujemanje med motivoma, saj glavni lik izraža nasprotno, kar mu 

sporočajo sanje (neresnični svet). 
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6. Vrste prehodov in vplivov po Nikolajevi 

6.1 Prehod 

Prehod glavnemu liku omogoča prehajanje med resničnim in neresničnim svetom. V 

enem književnem delu se lahko pojavi več vrst prehodov, ki se med seboj kombinirajo, 

zato so točkovani enakovredno (glavni lik vstopi v neresnični svet z eno vrsto prehoda, 

vrnitev je opisana z drugo). Vrsta prehodov in število pojavljanj je prikazano v spodnji 

tabeli.  

 
Tabela 15: Vrsta prehoda in število pojavljanja v analiziranih delih 

PREHOD ŠTEVILO PREHODOV 

1. VRATA 2 

2. SEL / 

3. SMRT IN SANJE 4 

4. SEL IZ DOMIŠLJIJSKEGA 

SVETA 

2 

5. MAGIČNI PREDMET 1 

6. ČASOVNI STROJ / 

7. PREVOZNA SREDSTVA 1 

8. MAGIČNI PREDMET IZ 

RESNIČNEGA SVETA 

/ 

9. NADNARAVNE MOČI 1 

SKUPAJ 11 

 

Štirikrat glavni lik prehaja z vrsto prehoda, imenovanega smrt in sanje, vendar v vseh 

primerih prehaja le s sanjami. Dvakrat je omogočen prehod z vrati, nikoli pa s časovnim 

strojem ali magičnim predmetom iz resničnega sveta. Enkrat glavni lik v neresnični 

svet preide z letečim prevoznim sredstvom, enkrat z nadnaravno močjo (letenje) in 

enkrat z magičnim predmetom. Dvakrat glavnemu liku pomaga s prehajanjem 

domišljijski sel, k je v obeh oblikah žival: netopir in pes. 

 

6.2 Vpliv 

Medsebojno delovanje med svetovoma je vzročno-posledično in ima posledice za 

resnični in neresnični svet. Prva tabela prikazuje, kolikokrat je v izbranih analiziranih 

delih opisan vpliv prehajanja, druga tabela pa prikazuje vrsto in število vplivov. 

 
Tabela 16: Prisotnost vpliva v analiziranih delih 

 OPISAN NI OPISAN SKUPAJ 

VPLIV  7 1 8 

 

Le v enem primeru (Mufijeve sanje) ni opisan vpliv glavnega lika ali okolice zaradi 

prehajanja med svetovoma, v drugih sedmih primerih pa je vpliv opisan.  
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Tabela 17: Vrsta vpliva in število pojavljanja v analiziranih delih 

VPLIV ŠTEVILO VPLIVOV 

1. SPREMINJANJE SEKUNDARNEGA KRONOTOPA 1 

2. VSILJIVCI IN OPAZOVALCI / 

3. DUH / 

4. IDENTITETA  5 

5. JEZIKOVNE OVIRE / 

6. IME / 

7. DOKAZ 1 

SKUPAJ 7 

 

Prehajanje v petih primerih vpliva na identiteto glavnega lika, to pomeni, da spremeni 

njegovo mišljenje, ravnanje, navade in celo videz. Enkrat se pojavi dokaz, ki ga glavni 

lik iz neresničnega sveta prenese v resnični svet: ta primer se pojavi v pravljici 

Menjalnica sanj. Enkrat se v izbranih analiziranih delih pojavi spreminjanje 

sekundarnega kronotopa, pri katerem se s čudežnim predmetom spreminjajo manjši 

dogodki v pravljici. 

 

7. Odnos med besedilom in ilustracijo po Nikolajevi 

Maria Nikolajeva v članku Verbalno in vizualno: slikanica kot medij interakcijo med 

besedilom in ilustracijo poimenuje kot simetrično, komplementarno ter 

stopnjevalno/kontrapunktno interakcijo. (Nikolajeva, 2003)  

 

Spodnja tabela prikazuje vrsto interakcije in število pojavljanj v izbranih analiziranih 

književnih delih.  

 
Tabela 18: Vrsta interakcije med besedilom in ilustracijo ter število interakcij v analiziranih delih 

INTERAKCIJA MED 
BESEDILOM IN 
ILUSTRACIJO  

ŠTEVILO 
INTERAKCIJ 

simetrična 6 

komplementarna 2 

stopnjevalna/kontrapunktna / 

SKUPAJ 8 

 

Šestkrat se v analiziranih delih pojavi simetrična interakcija, v kateri besedilo in 

ilustracija sporočata enako vsebino. Dvakrat se pojavi komplementarna interakcija, kar 

pomeni, da se besedilo in ilustracija dopolnjujeta, da ena oblika komunikacije poda več 

informacij kot druga.  

Nikoli se v analiziranih delih ni pojavila stopnjevalna interakcija, pri kateri besedilo in 

ilustracija sporočata dvoumne, nasprotujoče si informacije.  
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3.7 POVZETEK PRVEGA EMPIRIČNEGA DELA 

V prvem empiričnem delu sem analizirala 8 kratkih sodobnih pravljic z motivom sanj. 

Literarni analizi sem določila 7 kategorij ter jih verbalno in vizualno analizirala. Glavne 

ugotovitve sem predstavila v rezultatih analize in jih med seboj primerjala. 
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4. DRUGI EMPIRIČNI DEL 

4.1 CILJI RAZISKAVE  

Cilji raziskovanja kratke sodobne pravljice v slikaniški knjižni obliki – slikanice z 

motivom sanj je ugotoviti: 

 

1. kateri glavni književni lik nastopa v slikanici z motivom sanj, 

2. kakšna sta dogajalni čas in kraj, 

3. kateri motiv sanj je izbran glede na spol učenca, 

4. kakšna je tipična ilustracija, ki jo nariše učenec. 

4.2 OPREDELITEV PROBLEMA 

Osrednji problem drugega empiričnega dela je obravnavanje, primerjanje in 

analiziranje 20 kratkih sodobnih pravljic, ki so jih izdelali učenci, in v katerih prevladuje 

motiv sanj. Zanimalo me je, ali je med izdelanimi slikanicami učenk in učencev 

pojavljajo razlike.  

4.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kateri glavni književni lik nastopa v slikanici z motivom sanj? 

2. Kakšna sta dogajalni čas in kraj? 

3. Kateri motiv sanj je izbran glede na spol učenca? 

4. Kakšna je tipična ilustracija, ki jo nariše učenec? 

4.4 METODE DELA 

Osnovna raziskovalna metoda je bila deskriptivna neeksperimentalna, glede na 

raziskovalni pristop pa je bila raziskava kvantitativna in kvalitativna. 

4.4.1 VZOREC 

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu. V raziskavo je bilo 

vključenih 13 učenk in 7 učencev, ki so obiskovali 3. razred osnovne šole Preserje pri 

Radomljah v šolskem letu 2015/16.  

4.4.2 OPIS ZBIRANJA PODATKOV 

Izbranih je bilo 20 slikanic učencev, ki sem jim na osnovi literarne analize določila 

glavni književni lik, kraj in čas dogajanja ter tipično ilustracijo. Pregledala sem, ali se 

med učenkami in učenci pojavljajo podobnosti ali razlike pri izbiri motiva sanj Dobljene 

rezultate posameznih kategorij sem v obliki tabel predstavila v rezultatih analize. 

4.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskava je obravnavana s kvalitativno literarno in primerjalno analizo 20 izdelanih 

slikanic učencev. 
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4.5  REZULTATI RAZISKAVE 

 

1. Kateri glavni književni lik nastopa v slikanici z motivom sanj?  

 

Vrsto glavnega književnega lika sem določila po Kobe (1999) in Blažić (2013). 

 

Tabela 19: Izbira glavnega književnega lika glede na spol učenca 

glavni književni lik učenke učenci SKUPAJ 

1. otroški književni lik 7 2 9 

2. oživljena igrača 1 1 2 

3. poosebljena žival 4 2 6 

4. poosebljena rastlina / 1 1 

5. nebesno telo / / / 

6. glavni lik iz ljudskega 

pravljičnega izročila 

/ / / 

7. izviren domišljijski lik 1 1 2 

SKUPAJ 13 7 20 

 

Večina učenk je za glavni književni lik izbrala otroški književni lik. Noben učenec ni za 

glavni književni lik izbral nebesnega telesa ali glavnega lika iz ljudskega pravljičnega 

izročila. Ena učenka in en učenec sta za glavni književni lik izbrala izvirni domišljijski 

lik. Šest učencev je za glavni lik izbralo poosebljeno žival. Skupaj se je največ učencev 

odločilo za izbiro otroškega glavnega književnega lika. 

Ugotovila sem tudi, da so učenci, ki so za glavni književni lik izbrali otroški lik, izbirali 

med prvoosebnim poimenovanjem (Jaz in prijatelji, Moje sanje) in tretjeosebnim 

poimenovanjem: (deček, deček Tim, princeska Lili). 

Eden od učencev je za glavni književni lik določil poosebljeno rastlino in izbral čudežno 

drevo: 

»To drevo je imelo najlepše sanje na svetu. Drevo je rado delilo sanje s svojimi 

prijatelji.« (Učenec 6, 2016, str. 3) 
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Pri analiziranju sem zasledila primera izvirnih domišljijskih likov v 

slikanici: 

Pingi: »Čudno bitje, ki ima rado tišino, mir in spanje.« (Učenec 7, 2016, 

str. 2) 

Bitje je opisano in ilustrirano je kot sivo bitje, ki je oblikovano v obliki 

stopala, ob straneh mu rastejo kratke ščetine. Bitje lahko hodi, leti ter 

plava po jezeru, v temi pa ne vidi. Bitje je nekajkrat ilustrirano z zaprtimi 

očmi ali pa ima v očeh majhno zeleno piko. 

 

 

 

Mambo: »Živahna žverca, ki živi v plemenu z mamico in očkom.« (Učenka 4, 2016, 

str. 2) 

Opisana je kot živahna žverca, ki se kljub energiji hitro utrudi. Mambo se rad igra, lahko 

tudi potuje in leti po veselju ter vodi tudi 

najhitrejše zvezde po vesolju. Mambo je 

okrogle oblike, ima moder kožuh, na licih ima 

pege, na glavi čop, po trebuhu je pokrit z 

rožnatim puhom. Eno oko ima črno, drugo 

rdeče. V drugem, rdečem očesu ima 4 pike, na 

naslovnici so povezane v kvadrat (učenka 

njihovega pomena ne razloži). Njegove noge 

so oranžne, podobne račjim nogam.  

 

 

  

Slika 66: Ilustracija bitja, 
poimenovanega Pingi 

Slika 67: Ilustracija bitja, poimenovanega 
Mambo 
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2. Kakšna sta književni čas in prostor? 

 

Književni čas sem razdelila na pretekli, prihodnji in sedanji čas. 

 

Tabela 20: Izbira književnega časa glede na spol učenca 

književni čas učenke učenci SKUPAJ 

preteklost 13 7 20 

prihodnost / / / 

sedanjost  / / / 

SKUPAJ 13 7 20 

 

Vsi učenci so dogajanje opisovali v preteklem dogajalnem času.  

Dogajanje je v preteklem času, ki je v večini slikanic (19) določeno posredno: 

o »Neko noč sem sanjala, da sem v deželi sladkarij.« (Učenka 6, 2016, str. 2) 

o »Nekega mrzlega zimskega večera se je severni medved Knut ulegel na svoje 

toplo ležišče v šotoru in začel sanjati.« (Učenka 8, 2016, str. 2) 

o »Nekoč je živel deček.« (Učenka 10, 2016, str. 2) 

o »Nekega dne je imel strahopetni policijski pes Kasper čudne sanje.« (Učenec 

3, 2016, str. 2) 

o »Pred davnimi časi je živelo čudno bitje.« (Učenec 7, 2016, str. 2) 

 

Ena izmed slikanic se dogaja v določenem preteklem času: 

o »Ko mi je bilo devet let, sem za rojstni dan dobila čisto majhnega hrčka po imenu 

Puhko.« (Učenka 9, 2016, str. 2) 
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Književni prostor so določili učenci, na podlagi njihovih zapisov sem oblikovala 

kategorije. 

Tabela 21: Izbira književnega prostora glede na spol učenca 

književni prostor učenke učenci SKUPAJ 

Antarktika  1 / 1 

cirkus / 1 1 

dežela sladkarij  1 / 1 

dom 4 / 4 

gozd  4 2 6 

grad / 1 1 

nebesno telo/v vesolju 2 / 2 

otok / 1 1 

več književnih 

prostorov  

1 2 3 

SKUPAJ 13 7 20 

 

Štiri učenke so za književni prostor izbrale okolje, ki se dogaja v gozdu; za to sta se 

odločila dva učenca. Noben učenec se ni odločil, da za dogajalni kraj določi dom, za 

to so se odločile 4 učenke. 

Šest učencev je za književni prostor izbralo gozd. V eni od slikanic se književni čas v 

gozdu dogaja skozi celotno zgodbo (naslov: Čarobno drevo), v drugih pa je gozd le 

prehod med preostalimi kraji. V pravljičnem svetu je gozd arhetipski prostor. Če je ta 

temačen in strašljiv, lahko ponazarja dilemo lastnega obstoja. Če je v književnosti pred 

gozdom opisan določen strah, lahko simbolično pomeni strah pred odkritjem osebnih 

podzavestnih vsebin. (Franz, 1995) Lahko izpostavim, da v nobeni od slikanic, ki se 

dogajajo v gozdu, ni zaznanega temačnega ozadja. V enem primeru je gozd opisan 

celo kot zatočišče pred temačnim. 

»Deček je zbežal iz hiše naravnost v gozd. Tekel je in tekel, a zlobni goblin se 

ni vdal, še vedno je tekel za njim. Deček je med tekom našel majhno hišico na 

robu gozda. Šel je v to hišico, ki je bila za goblina nevidna.« (Učenka 10, 2016, 

str. 5) 

Štiri učenke so za dogajalni kraj določile dom oziroma domače območje (na primer: 

postelja, vrt pred hišo, zabava v hiši). Pri tem se junaki ne oddaljujejo, v gibanju so 

zelo omejeni in ostajajo v t.i. varnem območju.  

»Vrt pogosto nastopa v sanjah kot srečen izraz želje, v kateri ni nobene 

tesnobe.« (Slovar simbolov, 2006, str. 685) 
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V treh primerih ni bilo mogoče določiti glavnega prostora dogajanja, saj so se prostori 

dinamično spreminjali, zato so bili razvrščeni v kategorijo več književnih prostorov. V 

slikanici z naslovom Puhkove sanje so našteti naslednji kraji: južnoafriška savana, 

ledeniki, letenje prek ekvatorja, Mount Everest, na severu, peščene sipine v Grčiji, 

vulkan. Učenka je v delu izkazala izjemno poznavanje geografije in kulture (omenjeni 

so: ples sirtaki (v Grčiji), uporaba in razlaga tujega jezika »Džambo rafaki« ter 

poznavanje totema (Afrika)). Zanimiva je vrnitev, ki jo učenka zapiše z naslednjo 

povedjo:  

»Od groze, da bo kmalu umrl, ga je himalajski veter odnesel k meni v najtoplejšo 

posteljo.« (Učenka 10, 2016, str. 12) 
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3. Kateri motiv sanj je izbran glede na spol učenca? 

V spodnji tabeli so predstavljeni vsi motivi sanj, ki so se pojavili v slikanicah. V 

nekaterih slikanicah se pojavi več motivov, določila sem glavnega. 

 

Tabela 22: Izbira motiva sanj glede na spol učenca 

motiv sanj učenke učenci SKUPAJ 

môra / 2 2 

potovanje 5 4 9 

pravljičnost  3 1 4 

prijateljstvo 4 / 4 

zabava 1 / 1 

SKUPAJ 13 7 20 

 

Večina učenk in učencev je za motiv sanj izbrala potovanje, za to se je odločilo pet 

učenk in štirje učenci. Veliko učenk si je za motiv sanj izbralo prijateljstvo, za kar se ni 

odločil nihče od učencev. Pri učenkah ni bilo izbire motiva môre, za to sta se odločila 

dva učenca. 

Motive sanj sem določila glede na to, kateri je osrednji oziroma glavni, res pa je, da se 

v nekaterih slikanicah motivi tudi prepletajo. Največ se prepletata prijateljstvo in 

potovanje. Skupaj se je za motiv potovanja odločilo 9 učencev, kar nakazuje željo po 

potovanju in odkrivanju novih stvari. Tako lahko sklepam, da se med spoloma ne 

pojavljajo razlike pri izbiri motiva potovanja. Zanimivo je tudi, da so se za motiv sanj 

(prijateljstvo) odločile 4 učenke in noben učenec. Slednje lahko razložim tako, da 

učenke pripisujejo večji pomen socialnim motivno-tematskim prvinam kakor učenci.  

Motiv sanj s pravljično tematiko je vseboval izrazite pravljične elemente: gobline, 

gradove, nadnaravne živali in rastline (čudežne borovnice), princese, zato sem motiv 

uvrstila pod samostojno kategorijo.  
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V dveh delih je motiv sanj môra, v katerih prevladujeta negativnost in temačnost: 

o Slikanica z naslovom Kdo je tu lačen?: »Vrgli so jih v zapor in jih obsodili na 

smrt.« (Učenec 3, 2016, str. 6) 

o Slikanica z naslovom Ujet v gradu pošasti: »Našel je grad, ki je bil črn. Nato so 

se prikazali lovci in pošasti.« (Učenec 4, 2016, str. 4) 

V obeh delih z motivom môre se glavni književni lik vrne v realnost – vrne se domov 

(iz môre se zbudi). Pri književnih delih je zelo pogosta vrnitev junaka iz domišljijskega 

v resnični svet.5 V slikanici učenca z naslovom Kdo je tu lačen? ima celo pozitiven 

nauk (Glavni književni lik se odloči, da bo od sedaj naprej še pogumnejši in bo pomagal 

ljudem.).  

Maria Nikolajeva v delu Magic code kategorizira pet kategorij, ki določajo fantastično 

pripoved: čarobni zakon, čarobni prostor, čarobni čas, vpliv čarovnije, med njimi pa je 

tudi čarobni prehod med svetovoma, ki ga deli na 9 podkategorij. (Nikolajeva, 1988) 

Čarobni prehodi med resničnim in neresničnim svetom (sanjami) po Nikolajevi in 

primeri, ki sem jih zasledila v slikanicah učencev: 

1. vrata 

o Junaki prečkajo zapornico.  

o Mavričen prehod, ki književni lik lisice vrne v posteljo. 

o Vrata gradu, v katerih se je dogajala môra, se zapirajo 

in glavni lik se zbudi. 

 

 

2. oseba, ki pomaga prestopiti svetova, domišljijski sel 

o Škratek, ki čara in glavni književni lik prenese nazaj v realnost. 

o Sanjska vila, ki glavnemu junaku podari čarobne moči. 

o Medved, ki junaka reši iz zapora; junak se zbudi. 

 

3. nadnaravni, magični predmeti 

o Čarobne borovnice, po katerih zaspiš in sanjaš. »Ko je pojedel 

borovnico, je sanjal zelo lepe sanje.« (Učenec 2, 2016, str. 3) 

o Skrinja z zakladom. 

o Slap, ki je narejen iz sladkarij. 

 

4. časovni stroj  

o Glavni književni lik iz realnosti pade v luknjo, vrnitev opiše s podobno 

vrnitvijo:  

»Ko je odbila polnoč, sta Knut in Knutka na hitro skočila v luknjo in prišla nazaj.« 

(Učenka 8, 2016, str. 9) 

                                  
5 »The home/away/home pattern is the most common story line in children's literature…« (Nodelman in 
Reimer, str. 197, 2003) 

Slika 68: Glavni lik in prehajanje 
skozi mavričen prehod 
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5. prevozno sredstvo 

o »Ladja je priplula na otok sredi oceana.« (Učenec 3, 2016, str. 3) 

 

6. nadnaravne moči, kot sta letenje in nevidnost 

o Himalajski veter junaka ponese nazaj v posteljo. 

 

7. smrt  

o Roparji so v zaporu in obsojeni na smrt – glavni lik se zatem zbudi. 

 

Primeri prehodov, ki so jih zapisali učenci tretjega razreda, se ujemajo in so podobni 

kategoriji prehodov avtorice M. Nikolajeve. Pri prehajanju ne vključujejo le magičnih 

predmetov in pomoči drugih likov (npr. živali), ampak tudi srečanje z zlimi silami. 

Največkrat se pojavijo naslednje vrste prehodov: vrata, domišljijski sel in nadnaravni 

predmeti. Večina slikanic pa prav tako kakor Nikolajeva opisuje odhod od doma v 

neresnični, domišljijski svet,6 kjer glavni lik doživlja dogodivščino.  

  

                                  
6 »The fantaseme has an equivalent in children's literature as a whole: the transition from the intal 

situation (»home«) to adventure (»the big world«). (Nikolajeva, 1988, str. 75) 
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4. Kakšna je tipična ilustracija, ki jo nariše učenec? 

Ilustracijo lahko razlagamo na različne načine. Sama sem ilustracije analizirala na 

naslednjih področjih:  

o interakcija med besedilom in ilustracijo, 

o uporaba preproste ali dinamične ilustracije, 

o prikazovanje ilustracije in zorni kot. 

 

4.1  Besedilo in ilustracija 

 

Avtorici Dragica Haramija in Janja Batič (2013) v delu Poetika slikanice predstavita, da 

se v slikanici in ilustrirani knjigi združujeta besedilo in ilustracija, med katerima se 

oblikuje vsebinsko-oblikovni odnos, ki vpliva na razumevanje obeh elementov. (Batič 

in Haramija, 2013) Spodnja tabela prikazuje vsebinsko-oblikovani odnos kot 

simetrično, komplementarno ter stopnjevalno/kontrapunktno interakcijo. (Nikolajeva, 

2003)  

 

Tabela 23: Vrsta interakcije med besedilom in ilustracijo po Nikolajevi glede na spol 

učenca 

interakcija med 

besedilom in ilustracijo  

učenke učenci SKUPAJ 

simetrična 8 5 13 

komplementarna 4 2 6 

stopnjevalna/kontrapunktna 1  / 1 

SKUPAJ 13 7 20 

 

Osem učenk in pet učencev je simetrično oblikovalo besedilo in ilustracijo. Štiri učenke 

so se odločile, da ilustracijo oblikujejo komplementarno; za to sta se odločila dva 

učenca. 

V slikanicah je bilo skupaj oblikovanih največ ilustracij, ki sovpadajo z besedilom. To 

pomeni, da ilustracija izrazi tisto, kar je že opisano. V enem primeru pa je prišlo do 

tega, da ilustracija nasprotuje besedilu: učenka je obleko narisala drugače, kot jo je 

opisala (namesto bele obleke je narisala modro). Menim, da v tem primeru ne gre za 

načrtno izvedbo, ampak samo napako pri izdelavi ilustracije. Skupaj je bilo šest besedil 

komplementarno nadgrajenih z ilustracijo, kar pomeni, da je besedilo podalo osnovne 

informacije, ilustracija pa je ponudila več informacij (na primer: dodan prizor, izredno 

okrasje na obleki, podrobnosti na hiši, izrazi na obrazu). 
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4.2  Ilustracija  

 

Ilustracijam sem določila vrsto postavitve ilustracije. 

 

Tabela 24: Prikaz uporabe dinamične ali enostavne ilustracije glede na spol učenca 

ilustracija učenke učenci SKUPAJ 

dinamična  8 1 9 

enostavna 5 6 11 

SKUPAJ 13 7 20 

 

Osem učenk je uporabilo dinamično ilustracijo, za kar se je odločil le en učenec. Skupaj 

se je enajst učencev odločilo za preprosto izdelavo ilustracije. 

Enajst učencev je oblikovalo preprosto ilustracijo, kar pomeni, da so na vseh straneh 

uporabili enako pozicijo ilustracije.  

Več učenk se je odločilo, da ilustrira dinamično. To pomeni, da ilustracija zaseda 

različne položaje na strani, kar bralcu omogoča razgibano branje. 

Primeri lustracij, ki so bile dinamično ilustrirane: 

o ilustracija nad, med in pod besedilom,  

o prekrivanje ilustracije in besedila, 

o ilustracija v kvadratih, nanizanih eden pod drugim, 

o ilustracija je postavljena na desno ali levo stran besedil. 

 

 

 

 

  

Slika 69: Primer dinamične ilustracije (Učenec 1) 
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4.3  Ilustriranje zornih kotov 

 

Ilustracijam sem določila vrsto zornega kota. 

 

Tabela 25: Prikaz izbire ilustriranja zornih kotov glede na spol učenca 

ilustriranje zornih 

kotov 

učenke učenci SKUPAJ 

uporaba različnih 

zornih kotov 

2 5 7 

uporaba enega 

zornega kota 

11 2 13 

SKUPAJ 13 7 20 

 

Enajst učenk je uporabilo ilustriranje z enega zornega kota, za to sta se odločila dva 

učenca. Pet učencev je ilustriralo iz različnih zornih kotov; to sta storili le dve učenki. 

V slikanicah je večina učenk ilustrirala z enega zornega kota, največkrat je bil to 

oddaljen prizor, ki je prikazoval celotno dogajanje. Več učencev kot učenk je uporabilo 

ilustriranje z različnimi zornimi koti. Ugotovila sem, da so s tem želeli poudariti 

dogajanje, ki ima v zgodbi velik pomen ali pa so želeli poudariti čustva (na primer: 

prestrašenost, žalost, veselje). Prav največ čustev pa je bilo prikazanih iz najbližjega 

kota (učenec je na primer na celotno stran ilustriral prestrašen obraz). 

 

 

  

Slika 70: Ilustracija prestrašenega obraza (Učenec 4) 
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4.6 POVZETEK DRUGEGA EMPIRIČNEGA DELA 

V drugem empiričnem delu sem analizirala 20 kratkih sodobnih pravljic z motivom sanj, 

ki so jih izdelali učenci tretjega razreda. Literarni analizi sem določila 4 glavne 

kategorije ter jih analizirala. Glavne ugotovitve sem predstavila v rezultatih analize, ter 

jih med seboj tudi primerjala. 
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5. ZAKLJUČEK 

 

V magistrskem delu sem raziskovala, kakšen je motiv sanj v sodobni slovenski 

mladinski književnosti in kakšna je izbira motiva sanj pri učencih tretjega razreda 

osnovne šole. Za širše razumevanje sem določila več kategorij literarne analize, ki sem 

jih povzela po Marjani Kobe (1999) in Mariji Nikolajevi (1988). Simbolne pomene sem 

analizirala s slovarjem (Slovar simbolov, 2006). 

Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh poglavitnih delov, prvega teoretičnega in 

drugega – empiričnega, ki je razdeljen na dva dela. 

V prvem empiričnem delu sem se posvetila literarni analizi 8 kratkih sodobnih pravljic 

in ugotovila, da v delih največkrat nastopajo otroški književni liki, med kateri se 

pojavljajo podobnosti (želja po dogodivščinah in potovanju). Izkazalo se je, da imajo 

književna dela z motivom sanj največkrat posredno opisan književni čas in neposredno 

opisan književni prostor (natančen opis in ilustracija kraja dogajanja za lažjo predstavo 

bralcu). Pri analizi dogajanja književnih del se je izkazalo, da so največkrat razdeljena 

na tri dele: prvi del je v resničnem svetu, drugi v neresničnem (sanje), za tretjega pa je 

značilna vrnitev in kratek opis resničnega sveta. To ugotovitev lahko potrdim s trodelno 

strukturo,  vzorcem »home/away/home«7, ki sta ga opisala Nodelman in Reimer 

(2003). Motivi sanj, ki so se pojavljali v analiziranih delih, so različni, zato za ta vzorec 

ne morem trditi, kateri motiv sanj prevladuje v sodobni slovenski mladinski književnosti, 

lahko pa domnevam, da so se pojavljali doživljajsko-domišljijski motiv sanj, motiv môre, 

motiv spreminjanja glavnega lika ter želja po boljšem življenju. Ugotovila sem tudi, da 

se motiva dnevnega sanjarjenja in sanj v analiziranih delih pogosto ujemata, zato lahko 

za svoj vzorec potrdim povezanost med njima. Dejstvo potrjuje Freud (2000), ki trdi, 

da so sanje odgovor posameznika na neizpolnjene želje, ki jih doživlja v budnosti. 

Izkazalo se je, da se v vseh analiziranih sodobnih kratkih pravljicah pojavljajo prehodi, 

največkrat glavni lik prehaja s sanjami, sledita vrsta prehoda, ki sta vrata in domišljijski 

sel. Ugotovila sem tudi, da so za prehajanje v sodobnih pravljicah značilni nejasni 

prehodi med svetovoma, ki so pogosto zabrisani z resničnim svetom. Na podlagi 

prehajanja sem določila vpliv, za katerega se je izkazalo, da največ vpliva na identiteto 

glavnega književnega lika, in sicer tako, da na novo oblikuje njegovo mišljenje, 

ravnanje, navade in videz. Podobne informacije navede tudi Nikolajeva (1988), ki trdi, 

da oseba po vrnitvi postane moralnejša, pametnejša, močnejša in se bolje spopada s 

težavami v resničnem življenju. Analizo sem po Nikolajevi (2003) zaključila s kategorijo 

interakcije med besedilom in ilustracijo ter ugotovila, da je najpogosteje v simetrični 

obliki, ki podaja enake informacije z obema sporočevalnima kodoma. V prvem 

empiričnem delu so bili vsi cilji doseženi, saj so bili analizirane vse kategorije. 

                                  
7 »The home/away/home pattern is the most common story line in children's literature…« (Nodelman in 
Reimer, str. 197, 2003) 
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V raziskavi drugega empiričnega dela je sodelovalo majhno število učencev (20), zato 

podatki niso posplošeni na osnovno množico. Za ta vzorec sem ugotovila, da je več 

kot polovica učencev za glavni književni lik v slikanici določila otroški književni lik, vsi 

učenci so besedilo pisali v preteklem dogajalnem času. Največkrat je dogajalni kraj 

gozd. Ugotovila sem, da so tisti učenci, ki so opisovali dogajanje v gozdu, tega določili 

kot prijetno izkušnjo. Med učenkami in učenci se ne pojavljajo razlike pri izbiri motiva 

sanj, lahko pa trdim, da učenke pripisujejo večji pomen socialnim motivno-tematskim 

prvinam kot učenci, ki pripisujejo večji pomen potovanju oziroma dogodivščini. V 

slikanicah največ prevladuje motiv potovanja oz. dogodivščine, pri katerem je zelo 

pomembna vrnitev junaka iz domišljijskega v realni svet (Nodelman in Reimer, 2003). 

Ugotovila sem tudi, da se glavni književni lik iz domišljijskega sveta največkrat vrne 

domov v posteljo. Tipična ilustracija učenca je preprosta, simetrično povezuje besedilo 

in ilustracijo ter prikazuje dogajanje z enega zornega kota.  

Glede na raziskavo bi bila za nadaljnje raziskovanje smiselna izbira večjega števila 

kratkih sodobnih pravljic z motivom sanj. Primerjali bi lahko slovenska in tuja književna 

dela sodobnih avtorjev ter jih primerjali tudi s filmi, gledališkimi predstavami in igrami. 
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