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Podoba otroka v slovenski mladinski književnosti

Otroštvo naj bi bilo zaščiteno obdobje, odrasli naj bi vedno ravnali v dobrobit otrok, vendar v realnosti to 
ni tako. Tudi etimologija besede otrok (France Bezlaj, Marko Snoj) kaže na neskladje med besednim in 
dejanskim pojmovanjem otroka. Na osnovi analize etimologije besede otrok v Bezlajevem in Snojevem 
etimološkem slovarju lahko ugotovimo, da se beseda otrok pojavlja najpogosteje v smislu delavec, hlapec, 
paž, sluga, služabnik, suženj, tlačan in manj pogosto kot deček, fant, malček, mož, otrok. Odsotnost omembe 
otroka ženskega spola je sama po sebi zgovorna. Stephen Hawking je manjša, vzporedna vesolja poimenoval 
otroška vesolja (baby universes). 

Ključne besede: otrok, slovenska mladinska književnost, sončno otroštvo, senčno otroštvo, idealizacija, 
romantizacija podoba otroka

bLaŽIĆ, Milena Mileva, Ph.D., Prof., University in Ljubljana, Faculty of Education, SI-1000 Ljubljana, 
Kardeljeva ploščad 16, milena.blazic@pef.uni-lj.si

The Image of a Child in slovenian Youth Literature

Period of childhood is supposed to be protected period. Adults are supposed to act for the benefit of the 
child, but reality shows us it is not like that. Even the etymology of the word »child« in Slovene (France 
Bezlaj, Marko Snoj) is showing the disparity in understanding of the word and of the real understanding of 
the child. On the basis of the etymology analyses of the word »child« in the Bezlaj’s dictionary and in Snoj’s 
dictionary, we can say the word “child” appears the most often within the meaning of worker, farmhand, 
page, servant, slave, serf, and less as a boy, nipper, youngster, man, little boy. The absence of the mentioning 
of feminine child is self-explanatory. Stephen Hawkin called smaller, parallel universes baby universes. 
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Uvod

Prvotni pomen besede otrok je tisti, ki ne govori, ki nima govora, ki še ne zna ali 
nima pravice govoriti. V prenesenem pomenu pomeni otrok stranski poganjek pri prosu, 
kar nazorno in dejansko prikaže marginalizacijo vloge otroka in otroštva v družbi ter 
tudi področja mladinske književnosti v primerjavi s književnostjo za odrasle. Vidimo, da 
obstaja tipična razlika med transparentnim pojmovanjem otroka v krščanskem smislu 
(nedolžnost, čistost, rajskost) in resničnim pojmovanjem, ko je otrok pojmovan večinoma 
kot suženj. Ta dihotomija zaznamuje ne le idealizirano pojmovanje otroka in otroštva v 
primerjavi z resničnim, ampak tudi dvojnost, ki je prisotna ne le v slovenski, ampak tudi 
v drugih kulturah. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda otrok nadpomenka 
za dečka ali deklico v prvih letih življenja; človeškega potomca v odnosu do staršev; je 
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osebek ter rezultat, sad, kar je velik napredek v sodobnem pojmovanju otroka. Zadnje 
poimenovanje je v slovenščini v pisni obliki prisotno od 14. stoletja dalje in se pojavlja 
kot stalnica tudi do začetka 21. stoletja.

Podoba otroka v starejši, novejši in sodobni slovenski oz. mladinski književnosti 
v tisočletni tradiciji kaže, da obstaja dihotomija med deklarativno idealizirano podobo 
otroka in otroštva. Na eni strani je otroštvo prikazano kot čas nedolžnosti, čistosti in 
rajskosti – na drugi strani imamo realistične podobe, ki jim ustreza pomen besede 
otrok v etimoloških slovarjih, v katerih je otrok prikazan večinoma kot delavec, suženj 
ali metaforično kot stranski poganjek pri prosu. Književnost je bila v času starejše in 
novejše slovenske (mladinske) književnosti v skladu s tovrstnim pojmovanjem otroka 
(kot nižjega, neukega bitja) sredstvo socializacije ali celo instrumentalizacije (Anton 
Martin Slomšek). Novo senzibilnost pri pojmovanju otroka in otroštva nakažeta Fran 
Levstik in Josip Stritar, zelo jasno pa jo izrazi in kakovostno nadgradi Oton Župančič. 
Otrok in otroštvo, ne le transparentno, ampak tudi dejansko, postaneta vredna po-
sebne skrbi in zaščite. Otrok – čeprav dela, vendar ne tako kot v 19. stoletju, ko je le 
pomanjšan odrasel, ki so mu glavna skrb preživetje in hrana – dobi pri Župančiču 
pravico do igre. Otrok postaja subjekt, kar je izraženo tudi na ravni jezika in s sredstvi 
za izražanje naklonjenosti. Nadaljevanje v kakovostnem pojmovanju otroka nadgradi 
Srečko Kosovel, vendar pride do pravega razcveta po drugi svetovni vojni. V obdobju 
sodobne slovenske (mladinske) književnosti se motiv pomanjkanja hrane sprevrže v 
svoje protislovje – otrok se začne preobjedati, mogoče zaradi čustvene praznine doma. 
Starši se po drugi svetovni vojni preselijo z vasi v mesto, ostajajo dlje v službi, otrok 
živi v bloku. Otrok, ki se je v 19. stoletju grel za pečjo v izbi, dobi sobo, v kateri je sam, 
postaja ga strah. Po letu 1950 dobimo v mladinski književnosti množico novih podob 
otroka, po letu 1990 pa se vloge zamenjajo (odrasli otroci in otročji odrasli), priče smo 
prehodu od arhetipa prek stereotipa do novih stereotipov oz. nove podobe otroka, ki ni 
več stranski poganjek pri prosu, ampak je osrednji. Ta navajanja naj potrdi obravnava 
nekaterih primerov skozi čas.

Podoba otroka v starejši slovenski (mladinski) književnosti

V obdobju pismenstva v Brižinskih spomenikih (972‒1032) beseda otrok ni 
samostojno omenjena, le posredno prek samostalnikov moškega spola (brat, bratje, ded, 
sin, sinki, sinovi). 

slika 1: Brižinski spomeniki1

V Celovškem rokopisu (1362‒1390) je otrok omenjen le kot sad tvojega telesa in 
moški potomec (sin edini).

1 http://nl.ijs.si/e-zrc/bs/html/bsTR.html#bsTR-slv.1.001 (13. 7. 2012)
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slika 2: Celovški rokopis

V Stiškem rokopisu (1428‒1440) je beseda otrok omenjena le v besedni zvezi 
Otroci Evini in sad tvojega telesa.

slika 3: Stiški rokopis

V Čedadskem rokopisu (1497) je otrok omenjen kot moški potomec oz. sin in 
novost je, da je dvakrat omenjena hči (hči, hči Menija). Zanimive so omembe lastnih imen 
(Daniel, Juraj, Miklav, Simon, Stefan idr. ter Fuska, Joanna, Katarina, Menija, Sabina idr.)

slika 4: Černejski rokopis

Kakovosten napredek v pojmovanju otroka in otroštva je zaslediti v starejši slo-
venski književnosti v Trubarjevih knjigah. Prvič je v Abecedariju (1550) že v podnaslovu 
omenjen ne otrok, ampak mladi Slovenci (»ty mladi inu preprosti Slouvenci«), pozneje 
v Katekizmu (1550) omenja »otrozie molitue« in omembe otrok, npr.: adamovi, božji, 
brumni. Drugič, zelo napredno pojmovanje je v Katekizmu (1575), ko Trubar omenja 
igrače iz ličkanja in obdarovanja otrok (»tim Otrokom na vezher pod nih skledice oli Baretice 
lizhkako Iegrazho polagaio, Inu te Otroke pregovore, tu je nim St. Niclaush dal«). Napredek 
v pojmovanju otrok je v Hišni postili (1595), kjer je omenjeno, da se otroci, poleg tega, 
da imajo »otrozhie molitue«, pri Trubarju igrajo v družbi otrok (»s drugimi Otruki okuli 
tekal inu Se ygral«). Tretjič, pri Trubarju najdemo tudi čustva do otrok. Otroci so sicer 
»hudizhovi otroci«, toda starši žalujejo za njimi (»ino otroke is serza shalovali«). Trubar 
pogosto omenja otroke, kot npr. izraelski, lubi, mladi, nepokorni, njegovi, offertni, redo-
ljubni, sakonski, sludievi, svoji, svoji lubi, vasi, zhlovcikih). Vse značilnosti omemb otrok 
kažejo na napredno pojmovanje otroka in otroštva.

V Šolskem redu stanovske šole v Ljubljani avtorjev Adama Bohoriča in Nikodema 
Frischlina iz leta 1575 in 1584 je zapisano vedenje učencev doma:

»Doma
Ko se vrne domov, naj učenec – če ni zadržan z delom, ki mu ga zaukažejo starši – uporabi ves, 
od nujnih domačih opravil preostali čas s ponavljanjem in pisanjem.
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Pri jedi
Če mu ukažejo, naj pripravi mizo, kakor zahteva premoženje in običaji staršev.
Čez mizo naj pregrne prt.
Prinese naj krožnike, žlice, čaše in drug pribor.
Nato naj pri mizi moli, po latinsko, po nemško, ali tudi v domačem jeziku.
Če starši tako ukažejo, naj sede potem k mizi na svoje mesto; če pa more streči, naj stopi k mizi 
v pravilni drži in naj stalno pazi, ali česa ne primanjkuje, ali je treba kaj ponuditi, prinesti, 
odnesti, da bo to marljivo storil. Če je sedel pri mizi, naj po jedi, ko je dobil dovoljenje, prvi 
vstane in odnese svoj krožnik in žlico z nožem nazaj na mesto, kamor je treba postaviti tudi 
ostali pribor.
Če pa mora streči, naj stalno stoji pri mizi v taki drži, kakršna se spodobi za plemenitega učenca 
in naj ne odide, če mu starši ali njihovi namestniki ne dovolijo ali če mu naravnost ne zapovedo.
Ko je slednjič treba po jedi zmoliti hvalnico, naj opravi to v istem redu kot pred jedjo. Nato naj 
tudi pôje, če to zahteva običaj, toda ne z velikim naponom, da se ne bo želodec, ki prebavlja jed, 
zaradi prevelike razgibanosti pri petju odprl, s čimer bi se ovirala prebava, in da ne bo zamračil 
možganov s surovimi parami, ki jih izvablja iz želodca pretirana razgibanost – to namreč ovira 
tudi spomin in druge duševne sile.«2

Pohlinova podoba otroka v družini je tipična, otroka od rojstva do 2. leta imenuje 
otrok, v srednjem otroštvu, približno od 2. do 7. leta, pa deček (tudi pubec) in deklica 
(punčka: cartana punčka). Omenja, da mati »te male otroke je k sebi k mizi vzela ter je 
obsedela, deslih so se načednu zaderžali toku, da smrad je vsem lušt jesti odvzel«.3 Otroci so 
tudi delali, npr. »kamenje so pustili skus otroke po njivah pobirati, inu kader so is nive nazaj 
s praznem zozom šli, je vsak en kup kamenov, koker je njemu na roki bil, is sabo uzel. Na 
tako vižo je vas čedna inu suha postala«.4 Pohlin je zagovarjal enak odnos med sorojenci, 
dejal je: »Ta faler, de enkrat starši enega izmed svojeh otrok več štimajo, koker tega drugega, 
pokasi te mlada serca do konca«.5

Oče je dominiral v družini ‒ gospodar, hišni gospodar, na svojemu domu gospod; 
podoben enemu kralju ali velikemu gospodu, kateri hoče dobre podložnike imeti.6 Zno-
traj družine so bili otroci deležni skrbi, vendar so morali biti ubogljivi. Pohlin omenja 
podobo otroka s samostalnikom otrok in potomci (sin, pubec, hčer, punčka), tudi z besedo 
dete (detešna leta detezhnen lejtah).7

»Ta pogoj, vse boljši napraviti in upanje, da bo njemu dosti ratalo, stori sam, da leta 
gospod pri svojih tolikajn opravkih, inu naluštah dobre volje ostane, ter napreneha zmirej 
naprej kaj dobrega storiti. Vse zgolj dobre misli, da škoda, da ne ratajo!«.8 Iz navedenega 
citata je razvidno, da je bil Pohlin razsvetljenec, da je vedel, da so ljudje lahko boljši, več 
kot očitno je, da je bil tudi realen in se je zavedal, da so dobre misli premalo, da štejejo 
dobra dejanja. Med razsvetljenska dejanja, ki povezujejo dobre misli in dobra dejanja, 
sodi tudi njegova knjiga oz. prevod poljudno-vzgojnega priročnika Kmetam sa potrebo 
inu pomozh ali uka polne vesele, inu shalostne zgodbe te vasy Midlhajm: sa mlade, inu stare 
ludy iz leta 1789.

2 Ahačič, Primož Trubar, str. 9.
3 Pohlin, Kmetam sa potrebo, str. 149.
4 Pohlin, Kmetam sa potrebo, str. 169.
5 Pohlin, Kmetam sa potrebo, str. 199.
6 Pohlin, Kmetam sa potrebo, str. 211.
7 Pohlin, Kmetam sa potrebo, str. 216.
8 Pohlin, Kmetam sa potrebo, str. 401.
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slika 5: Marko Pohlin: Kmetam sa potrebo inu pomozh ali uka polne vesele, inu shalostne zgodbe te 
vasy Midlhajm: sa mlade, inu stare ludy iz leta 1789.

V obdobju starejše slovenske (mladinske) književnosti je otrok iz podnaslovov 
(književnih) besedil (npr. 1550 Katekizem: Anu kratku podvučene, s katerim vsaki človik 
more v nebu pryti; 1550 Abecedarij: ena knjiga iz katere se mladi in preprosti Slovenci morejo 
lahko v kratkem času brati naučiti.; 1555 v Abecedariju: ena knjiga iz katere se mladi in 
preprosti Slovenci morejo lahko in hitro brati in pisati naučiti; 1575 v Katekizmu z dvema 
izlagama: Ena pridiga od starosti te prave in krive vere, kerstovane, mašovane, čestčena 
tih svetnikov, od cerkovnih in domači božji službi, iz Sv. pisma, starih kronik in učencem 
zbrana skupaj. Ta majhna agenda, otroške molitve, skozi Primoža Trubarja idr.) v procesu 
nastajanja novoveškega koncepta otroka in otroštva postopoma postajal tudi naslovnik 
(npr. 1566 S. Krelj Otročja biblija; 1580 A. Bohorič Otročja tabla idr.)

Podoba otroka v novejši slovenski (mladinski) književnosti

Slovenska mladinska književnost je nastajala sredi 19. stoletja v obdobju prevajanja 
predvsem iz nemške verske književnosti, npr. Christopha von Schmidta (1768–1854), 
kjer je bilo pojmovanje književnosti instrumentalizirano kot vzgojno sredstvo. 

1. Prva prelomnica v pojmovanju otroka in otroštva je ustanovitev posvetne 
revije Vedež: časopis za šolstvo mladost (1848‒50), katere urednik je bil Ivan 
Navratil, izdajateljica pa Rozalija Eger. 

2. Druga prelomnica je ustanovitev literarne revije Vrtec: časopis s podobami za 
slovensko mladost (1871‒1845) urednika Ivana Tomšiča idr.
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3. Tretja prelomnica so prve objave avtorskih pesmi Frana Levstika z naslovom 
Otročje igre v pesencah, sicer objavljenih pod psevdonimom M. I. od leta 18809.

Mladinska književnost v času novejše slovenske (mladinske) književnosti je bila 
izrazito sredstvo socializacije ali celo instrumentalizacije (A. M. Slomšek), pozneje z 
novo senzibilnostjo pri pojmovanju otroka in otroštva, ki ju nakažeta Levstik in Stritar, 
zelo jasno izrazi Župančič in jo kakovostno nadgradi. Otrok in otroštvo ne le trans-
parentno, ampak tudi dejansko postaneta vredna posebne skrbi in zaščite. Otrok, čeprav 
dela, vendar ne tako kot v 19. stoletju, ko je le pomanjšan odrasel, ki mu je glavna skrb 
preživetje in hrana, se kdaj pa kdaj tudi igra, pri Župančiču dobi pravico do igre, postaja 
subjekt, kar je izraženo tudi na ravni jezika in s sredstvi za izražanje naklonjenosti. 
Nadaljevanje v kakovostnem pojmovanju otroka nadgradi tudi Srečko Kosovel, vendar 
pride do pravega razcveta po 2. svetovni vojni. 

Sončna podoba otroka
V času starejše, predvsem pa novejše slovenske književnosti, sta se izoblikovala 

dva koncepta otroka, ki ju Maria Nikolajeva v monografiji From Mythic to Linear 
(2000) imenuje utopija, karneval in kolaps, ki jih v slovenščini lahko preimenujemo v 
idealizirano, romantizirano in problematizirano podobo otroka. 

V času socialnega realizma ali med dvema vojnama izstopa podoba otroka v pesmih 
Srečka Kosovela z osrednjo metaforo za otroka ‒ soncem. Na osnovi Jungovih simbolov 
za otroka v monografiji Four archetypes gre za enega izmed najmočnejših simbolov za 

9 Fran Levstik je v reviji Vrtec v času od 1880 do 1886 objavil naslednje pesmi: Črno kravo, molzo 
našo; Voli ženem vitore, Najdihojca, palček naš; Božič odpisuje Najdihojci; Dete jezdi na olei; Vrana poje: 
korenjak!, Kadar se otrok uči držati žlico; Ležaj, ninaj, tut ujnač; Pedenj-človek in leket-brada, kako sta se 
metala; Kolina; Kadar pridejo vojaki; Malo tacih mož; Gosli, Kadar otrok lovi luno in zvezde, Cvilimož; 
Psiček laje: hov, hov, hov!; Otrok sedi očetu na kolenu; Rimska cesta; Kako je v Korotani.

slika 6: Otrok s sončnico, 1983.
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otroka in otroštvo – sonce, zlato, krog, cvet/roža, ki je izražen tudi v naslovu Otrok s 
sončnico,ki je postal metafora otroštva v slovenski mladinski književnosti. 

Številne druge Kosovelove pesmi nosijo osrednji simbol otroštva tudi v naslovu 
(npr. Deček in sonce, Sonce ima krono). 

Marsikateri slovenski mladinski avtorji idealizirajo podobo otroka in otroštva, ki 
jo lahko imenujemo tudi sončni koncept. Med njimi prevladujejo optimistični avtorji, 
npr. Oton Župančič, Srečko Kosovel, Tone Pavček, Anja Štefan.

Senčna podoba otroka
V drugo skupino avtorjev sodijo tisti, ki prek podobe otroka problematizirajo 

neodgovoren odnos odraslih do otrok, kar bi lahko metaforično imenovali senčna 
podoba otroka. Tudi Ivan Tavčar je v zbirki kratkih realističnih pripovedi Med gorami, 
posebno v Tržačanu, predstavil realistično podobo viktimiziranega otroka in brezbrižnih 
odraslih.

V kratki realistični pripovedni prozi Tavčar prikazuje tipično otroštvo v 19. sto-
letju ‒ umiranje in smrt posvojenega otroka. Ne le to, ampak tudi surovo ravnanje in 
umor otrok. Tavčar prikaže ne le surovo ravnanje posvojiteljev do posvojenega otroka, 
ampak tudi zanemarjanje lastnega otroka. 

»Že tedaj, ko je Matevž še rad imel otroka, že tedaj se nam je smilil ta otrok prav močno. In 
dejali smo, da ga bode umoril.
A umoril ga je tudi!«10

Med dvema vojnama, in sicer s podobo otrok v zbirki Frana Milčinskega Ptički 
brez gnezda (1917), je avtor senzibilno prikazal otroke brez otroštva, otroke brez krivde 
krive. Gre tudi za koncept ali arhetipe otrok, kot jih je C. G. Jung predstavil v knjigi 
Four archetypes (2003), in sicer: otrok sirota, nedolžni otrok, božanski otrok in ranjeni 
otrok. Podoba sirote in ranjenega otroka sta tipični podobi za senčno podobo otroštva.

»Vrh stopnic, stisnjeni v kot, sta stali Nanča in Jerajeva.
Jerajeva je vprašala: 'Ali ata res mislijo, da sin Anton še živi?'
'Včasi. – Včasi so pa čisto dobri. Preveč so ga imeli radi. Naju deklet ne tako. Prej pač, dokler so 
mama živeli. Pa so umrli, ko sva bili še takole majceni. Mačeha naju ni marala, večkrat sva bili 
tepeni kakor siti. Tukaj na čelu se mi še zdaj pozna, ko me je udarila z grebljo, tri dni sem ležala 
v omedlevici, luč so že držali nad mano. Ja! Pa ji vendar sveče prižigam na vernih duš dan.'«11

Realistično ali senčno podobo otroka je predstavil tudi France Bevk v kratki 
realistični pripovedi Pestrna, v kateri je prikazal petletno deklico kot varuško otroku.

10 Tavčar, Med gorami, str. 68.
11 Milčinski, Ptički brez gnezda, http://sl.wikisource.org/wiki/Ptički_brez_gnezda (2. 8. 2012)
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Podoba otroka v sodobni slovenski mladinski književnosti

Sončna (idealizacija) in senčna (problematizacija) podoba otroštva je značilna za 
sodobnega klasika Toneta Pavčka, ki je ustvarjal v času modernizma (1950‒1980) in 
sodobnosti (1980–2010). Njegove Majnice: fulaste pesmi (1995) so ponarodele, posebej 
pa pesem iz ciklusa Drobtinice:

»Na svetu si, da gledaš sonce.
Na svetu si, da greš za soncem.
Na svetu si, da sam si sonce
ln da s sveta odganjaš – sence.«12

Boris A. Novak je v sonetu Kronanje predstavil sončno podobo otroka in 
otroštva:

»Otrok gradi ves svet iz žive gline.
Zanj vrata niso le porod prostora –
So rojstni prostor sam; otrok ga mora
Odpreti in postati princ širine.«13

Anja Štefan je sodobna slovenska mladinska avtorica, ki se medbesedilno navezuje 
na tradicijo sončnega otroštva preko Otona Župančiča, Srečka Kosovela, Tone Pavčka, 
Borisa A. Novaka in drugih. Avtorica izraža pozitiven odnos do otrok, otroštva, sprejetost 
otrok, ki je izrazit v avtorskih pesmih, tudi v pesmi Iščemo hišico.

12 Pavček, Majnice: fulaste pesmi, str. 39.
13 Novak, Kronanje, str. 120.

slika 7: Anja Štefan: Iščemo hišico, 2005, ilustrirala Ančka Gošnik Godec.
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slika 8: Saša Vegri: 
Kaj se zgodi, če kdo 

ne spi, ilustracija Marjan 
Manček, 1993.

slika 9: Svet iz besed 8, ilustracija
Polona Lovšin, 2003.
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Senčna podoba otroka je značilna za pesnico Sašo Vegri (1934‒2010) v obdobju 
sodobne slovenske mladinske književnosti (1980‒2010) v pesmi Kdaj in zakaj.

Podoba ranjenega in subverzivnega otroka v Svetlaninih 
pravljicah 

Svetlana Makarovič (1939) je v obdobju od 1980 do 2010 najbolj reprezentativna 
slovenska mladinska avtorica, ki je začela objavljati za mlade po letu 1970, vendar je 
glavnino svojega opusa napisala v času sodobne slovenske (mladinske) književnosti. 
V njenih kratkih sodobnih pravljicah za mlade je predstavljena problemska tematika 
(bolezen, kanibalizem, kraja, pijanost, politika, motnje hranjenja, religija, samomor, 
smrt, spolnost, striptiz idr.). V ospredju je glavna književna oseba, najpogosteje sirota 
(brez staršev (Nočna lučka), v nasilni družini (Netopir Kazimir), v nadomestni družini 
(Netopir Kazimir), z nestarševskimi starši (Zajček gre na luno) ipd.). Pomembno je, da 
je avtorica oz. pripovedovalec vedno na strani otrok, ki so brez krivde krivi, radovedni, 
nagajivi, zmotljivi, vendar dobrosrčni, socialno in emocionalno občutljivi.

Zanimiva je kratka sodobna pravljica z naslovom Netopir Kazimir, kjer predstavi 
vedoželjnega netopirja v primarni ali biološki družini, v kateri je deležen fizičnega in 
psihičnega nasilja, zato odite v sekundarno ali nebiološko družino miši, kjer nadaljuje 
iskanje identitete. V tretji fazi Netopir Kazimir sprejme identiteto, od začetne, da »ni 
ne ptič ne miš«, do zaključne faze, da so »netopirji mišji angeli«, kar temelji na analogiji 
s človeškimi angeli na freskah. 

»Spraševal je na primer, ali muha še živi, potem ko si jo požrl, spraševal je, kako se 
počuti luna, če jo skrije oblak, in kaj bi bilo, če bi drevesa rasla s koreninami navzgor, neto-
pirji pa spali z glavami navzgor – in take neumnosti. Vsem pa je neznosno začel presedati 
z vprašanjem, ali so netopirji krilate miši ali mišji ptiči.«14 

Nedvomno gre za avtorico, ki si je izborila prostor v slovenski mladinski književnosti 
z ranjenim, drugačnim otrokom s posebnimi potrebami, nadarjenenim posameznikom 
(npr. Veveriček posebne storte).

Biblijsko prispodobo o levici in desnici je aplicirala na politične razmere v pravljici 
Desna in leva roka, kjer je s humorno distanco obravnavala dobesedni in metaforični 
dialog med desno in levo roko: 

»Desnica je pogledala levico in rekla: 'Čakam.'
'Na kaj pa?' se je delala nevedno levica.
'Na kaj neki? Da se tudi ti urežeš, ne? Saj sva sestri. Ureži se še ti, da bova enaki.'«15

Svetlana Makarovič je v slovenski javnosti znana kot izredno kritična do države, 
politike, religije oz. do vseh ideologij, kar je nazorno prikazano v naslednjih izjavah, 
namenjenih mlademu naslovniku:

»Spomnila se je bila, da bo jutri praznik, vzela je s police zastavo in jo izobesila skozi podstrešno 
okno. Mračilo se je že, zato ni opazila malega rumenega madeža, ki ga je bil tam napravil muc.«16

14 Makarovič, Svetlanine pravljice, str. 84.
15 Makarovič, Svetlanine pravljice, str. 141.
16 Makarovič, Svetlanine pravljice, str. 65.
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Avtorica s pogosto rabo otroških kletvic slogovno zaznamuje otrokov subverziven 
odnos do sveta bodisi pozitivno bodisi negativno (o, jebelacesta; tristo praprotnih semen, 
tristo sapramišjih vragov; tristo darvinov idr.). Nasilje nad otroki je pogosta tematika v 
besedilih Svetlane Makarovič, prikazano je v pretepanju otrok oz. poosebljenih živali 
(npr. Netopir Kazimir) in sploh fizičnem in psihičnem nasilju.V pravljici O strašni lisički 
je predstavljeno kaznovanje otrok s hrano, v Vili Malini je proti lovu (lovca Cuzej in 
Guzej), kritizira Darwina (Kako se je opica spremenila) in odrasle. V znak spoštovanja 
otrok je avtorica nehala pisati za odrasle z zadnjo pesniško zbirko Samost (2008) in 
od takrat piše le za otroke oz. mlade. Za njene literarne like sta značilna osamljenost 
in iskanje, kar je slikovito predstavljeno tudi na naslovnici ilustratorke Alenke Sottler.

Posebno pozornost je treba posvetiti najnovejšim baladnim pravljicam, s katerimi 
avtorica ustvarja nov pravljični žanr. Zaradi tragičnih zaključkov najnovejše pravljice 
temeljijo v mitskem izročilu (Rdeče jabolko, 2008, Katalena, 2009; Saga o Hallgerd, 2010; 
Berto, zajec Langobardski, 2011, Balada o Sneguročki, 2012 idr.). V zadnji pravljici Balada 
o Sneguročki, ki je bila predstavljena 8. marca 2012 v Mini Teatru, je avtorica predstavila 
prozno-pesniško besedilo, ki je etiološka ali razlagalna pravljica, ki se intertekstualno 
navezuje in hkrati asociativno oddaljuje od Grimmove Sneguljčice (1812). Avtorica je 
ubesedila motiv (vojaškega) posilstva in glavna književna oseba je otrok, ki se rodi, mati 
pa umre pri porodu. Besedilo se intertekstualno navezuje na antični motiv in posilstvo 
Evrope, Andersenovo Snežno kraljico, kjer je avtorica tenkočutno predstavila podobo 

slika 10: Svetlana Makarovič: 
Svetlanine pravljice, 2008, 

ilustrirala Alenka Sottler.
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otroka sirote, arhetip ranjenega otroka, deklice, dekleta, ki ni sposobno ljubiti. Ko se 
zaljubi, pa mitsko iz nje zrastejo spomladanski zvončki oz. sneguročke. 

Mladinska književnost kot samocenzura ali prostor svobode

Po drugi svetovni vojni se pojavi mladinska književnost kot samocenzura odraslih, 
ki so svojo kritiko družbe projicirali in postavili v svet mladih odraslih, npr.:

– L. Suhodolčan: Narobe stvari v mestu Pet-pedi (1967), v kateri nastopa potujoča 
gledališka skupina, ki ji je prepovedano petje, igranje in nastop v mestu. 

– M. Dekleva: Magnetni deček (1985), v katerem naletimo na kritiko koncepta 
usmerjenega izobraževanja, sicer v prispodobi »usmerjene učiteljice«, namesto 
kritiziranja nadrejenih pa so kritizirali ženske.

– E. Flisar: Alica v nori deželi: ekološka farsa (2008, 2010), v katerem je prikazana 
distopija in kritika dežele, v kateri imajo ministrstvo za »sesirjene možgane«. 
Tekst je namenjen mladim, kontekst pa odraslim naslovnikom.

Postavi se vprašanje, zakaj nekateri avtorji ne obravnavajo določene politične teme 
v književnosti za odrasle, ampak obravnavajo to kot otroško ali mladinsko književnost. 
Značilnost samocenzure je, da številni avtorji namenijo besedilo mladim, kontekst pa 
odraslim bralcem. Mogoče pa je tudi, da je mladinska književnost prostor svobode in 
upanja, ki so ga avtorji izgubili na področju književnosti za odrasle?

Otročji odrasli in odrasli otroci

Identitetne zgodbe odraslih so značilnost postmodernizma17 tudi v Sloveniji18, 
npr. kratka sodobna pravljica Darinke Kobal, ki temelji na osebni zgodbi avtorice, ki je 
pripovedni kontekst besedila (stvarni podatki o skoraj tragičnem dogodku). Pravljica 
Darinke Kobal Radovedni medvedek – zgodba o medvedku, deklici in trenutku, ki je pravljico 
spremenil v resnično zgodbo (1998) ima zavajajoč podnaslov, ker je ravno obratno, avtorica 
je opisala resnično zgodbo v obliki kratke sodobne pravljice, ki je na ravni osnutka in 
ni kakovostno literarno besedilo, ampak literarizirana traumatska izkušnja. Na osnovi 
številnih predstavitev slikanice v vrtcih avtorica od otrok pričakuje razumevanje za 
identitetno zgodbo in pričujoča slikanica je le eden izmed primerov psihoterapevstkega 
pisanja in podcenjevanja otroškega naslovnika.

Otroška in otročja književnost

Po letu 1980, posebno 1990, pride do paradoksa, da je mladinska književnost, ki 
je sicer nadpomenka za otroško in mladinsko književnost, psihoterapija odraslih, zato je 
mogoče razlikovati med otroško in otročjo mladinsko književnostjo (npr. Milica Šturm: 
O deklici, ki ni mogla zaspati, 2006). 

17 Ule, Sodobne identitete, 257–260.
18 V svetu je največ promocije doživela literarno nekakovostna kratka sodobna pravljica Madonne z 

naslovom Angleške rožice (2003), ki je primer tržnega uspeha.
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Identitetne zgodbe odraslih kot slikanice za otroke

K svetovnemu trendu v času postmodernizma (od 1980 dalje) se je pridružila tudi 
Slovenija, in sicer z identitetnimi zgodbami odraslih ali slavnih, ki sredi svoje kariere 
začutijo potrebo, da svojo identitetno zgodbo napišejo tudi za otroke. K temu svetovnemu 
trendu19 (B. Obama: Of Thee I Sing: a letter to my daughters, 2010; B. Dylan: Man Gave 
Names to All the Animals, 2010; Madonna: The English Roses, 2003, idr.) so prispevale 
tudi slovenske javne osebe, npr. glasbenik Tomaž Domicelj z Basnijo o lenem komarčku 
(2010) in Pravljico o pridni voluharaci (2011).

Senzibilizacija in desenzibilizacija 

Književnost kot zrcalo družbe, posebno mladinska književnost, ki je nadpomenka 
za otroško (od rojstva do 12. leta) in mladinsko (od 12.‒18. leta), je na deklarativni ravni 
področje senzibilizacije otroka za literarno-estetska doživetja:

»Razmišljujoče in kritično sprejemajo umetnostna/književna besedila slovenskih in drugih 
avtorjev. Branje prepoznavajo kot užitek, prijetno doživetje in intelektualni izziv. Stopajo v 
dialog s književnim besedilom in v dialog o književnem besedilu. Branje jim daje priložnost za 
oblikovanje osebne in narodne identitete, širjenje obzorja ter spoznavanje svoje kulture in kul-
ture drugih v evropskem kulturnem prostoru in širše. S spoznavanjem druge kulture in skupnih 
kulturnih vrednot gradijo strpen odnos do drugih in drugačnih. Tako razvijajo svojo socialno, 
kulturno in medkulturno zmožnost.«20

Sistemsko nasilje nad otroci

Kot izrazit primer sistemskega nasilja nad otroki bi omenila tri primere, ki so 
onkraj književnosti in so tudi močno odmevali v javnosti. Prvi je iz leta 2011, ko je 
Predmetna komisija za slovenščino pri Zavodu RS za šolstvo in šport za priznanje 
za Cankarjevo tekmovanje predlagala za 8. in 9. razred dve besedili, ki obravnavata 
problemsko tematiko. Prvo besedilo je prvenec Andreja Predina Na zeleno vejo (2007) 
in drugo zbirka šestih realističnih kratkih zgodb Andreja Makuca Oči (2001, 2011). 
Obe besedili sta bolj primerni za srednješolske naslovnike oz. študentsko populacijo. 
Besedilo Oči je zaporedje šestih zaključenih zgodb (Pasje, Konjske, Mišje, Žabje, Moje, 
Jočeve), združenih v okvirno zgodbo na temo mučenja živali. Besedilo se nanaša na 
afero t. i. tržiških srednješolcev, ki so bili pred leti (1999, 2000) obravnavani na sodišču 
zaradi mučenja mačk. V besedilu Oči so motivno-tematske reminiscence na pričujoči 
dogodek. Avtorjevo besedilo sicer obravnava motiv mučenja živali, ki je bil že nekajkrat 
obravnavan v književnosti za odrasle (I. Cankar), mladinski književnosti (S. Makarovič) 
in je napisan s stališča simpatije do otrok in do žrtev oz. živali, ki ne zaslužijo takšnega 
krutega ravnanja. V književnem besedilu Oči je odprto vprašanje perspektive pripove-
dovalca, ki ne kaže emocionalne empatije do mučenja živali, npr. mučenje in ubijanje 

19 Bill Cosby, Kylie Minogue, Maria Shriver, Will Smith, John Travolta.
20 Poznanovič, Učni načrt, str. 6.
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breje psičke, ki jo je S. Jesenjin tenkočutno prikazal v svoji pesmi in ki izziva sočutje do 
vseh bivajočih. V besedilu so dominatni motivi smrt, smrtna groza, mrtve oči, usmrtitev, 
umor, umiranje ipd. Tudi štirje protagonisti že prodajajo konja Puba, ki so ga na grozljiv 
in surov način ubijali in ubili, kar je sugestibilno in neempatično ilustrirano: 

»Se je malo pozabilo na zoprnijo, ki so jo oni štirje zganjali s Pubanom. 
'Meni pet kil za golaž, za salame bom povedal, ko bodo povojene', se je obrnil k njej, ki je Pubana 
že prodajala še za živa, Ivčev stari.'Kaj pa, če bo do takrat že vse šlo?'«21

»Ubij jo. Gabi se mi.«22 
»Jezni [miš] se je dlaka zoprno lepila ob zdaj še neznatnejše telesce, ki se je v drgetu postavljalo 
na tace. Rep se je ostudno23 vlekel za njo, ko je zdelana začela kolovratiti po okroglem hodniku«.24

Komisija za Cankarjevo tekmovanje pričakuje od mladih bralcev, starih od 13 do 
14 let, da bo delo o antijunakih, ki sadistično mučijo in ubijajo živali, zbudilo sočutje »per 
negationem«, kar je nelogično mladim bralcem, ki na osnovi branja književnega besedila 
dobijo odpor do načina obravnavane tematike, ker je knjiga napisana s stališča sadista. 
Tudi jezik besedila je instrument nasilja. Kako je lahko branje te knjige »užitek, prijetno 
doživetje in intelektualni izziv«, kar so cilji učnega načrta za Slovenščino.25

Drug primer je dolgotrajajoča javna debata o avtorju (na katerega je že leta 1980 
opozoril Miran Hladnik26), pravnomočno obsojenem že leta 2000 za spolno zlorabo 
otrok, ki mu je prek besedil in številnih literarnih delavnic (tudi le za dečke) omogočeno, 
da prihaja v stik z otroki, in zoper katerega so tudi v času posodabljanja nacionalnega 
dokumenta ‒ učnega načrta Slovenščina (2005‒2010), ki je postal obvezen leta 2011, 
ponovno potekali številni predkazenski in kazenski postopki v zvezi s spolno nedo-
takljivostjo mladoletnih otrok. Gre za razvpit primer Vitana Mala in stališče vladnega 
ministrstva za šolstvo oz. ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki daje 
legitimnost pornografski literaturi z udeležbo otrok in za otroke, omogoča in financira 
neposredne stike pravnomočno obsojenega avtorja z mladoletnimi otroki (več kot 500 
literarnih delavnic) in z nepristransko interdisciplinarno komisijo ne preveri podatkov 
oz. ne izkoristi možnosti varovalnega ukrepa in skladnosti 56. člena Ustave RS, ki govori 

21 Makuc, Oči, str. 42. 
22 Makuc, Oči, str. 73. Počrtala M. M. Blažič.
23 Podčrtala M. M. Blažič.
24 Makuc, Oči, str. 73.
25 Poznanovič, Učni načrt, str. 6.
V pričujočem besedilu pripovedovalec izraža sartrovski gnus (barva rane, z gnusom, 
nepremična gnusoba, ogaben, s studom, rep se ji je ostudno vlekel idr.) in neobčuljitovost do bivajočih 

preko štirih protagonistov do žrtev mučenja »… zato lahko z odebeljenim, umetelno prepletenim ročajem točno 
zadeva zdaj čez eno in potem čez drugo oko. In udari vedno takrat, ko je konjska veka široko odprta. Puba pa joče.« 
(Makuc, Oči, str. 39). Makučevi štirje mladoletni protagonisti ali antijunakinja na besedni ravni izražajo gnus 
in absurd, na ravni dejanj (sadistično mučenje živali) je čutiti odvečnost, praznino, iskanje smisla v bizarnosti, 
sadizmu, šokantnosti. Gre za izrazito problemsko literaturo za odrasle, kjer antijunaki pojmujejo svobodo kot 
razčlovečenje. Besedilo ne ponuja upora gnusu in absurdu, ki pelje k naklepnim umorom šestih nedolžnih živali, 
ne ponuja nove morale ali novega smisla v svetu štirih mladoletnikov, ki ga osmisli le dehumanizacija. Gre za 
nihilističen svet uživanja v mučenju, umiranju in umoru živali. Protagonisti so postavljeni kot nadljudje, ki 
jim je v imenu njihovega sprevrženega užitka vse dovoljeno. Narator tudi nima distance do početja mladih, ki 
se znašajo nad šibkimi, nemočnimi in ranljivimi, ne dvigne se nad situacijo, vztraja v absurdnem in junaki oz. 
antijunaki ne ohranijo svoje človeškosti, ampak odsotnost. Ne kažejo empatije do umirajočih in ne spoštujejo 
bivajočih, ne glede na to, ali je to človek ali žival. Človeško dostojanstvo se je v pričujoči zbirki kratkih grozljivih 
zgodb, soočilo s točko nič v humanističnem smislu. (Blažić, Problematičen izbor knjig, str. 12).

26 Hladnik, Mali veliki junak, str. 14.
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o pravicah otrok in predlaganja pravnomnočno obsojene osebe zaradi pedofilije.27 Za-
stavi se vprašanje, ali je avtor z besedili, o katerih je sam izjavil, da jih piše z namenom 
»razveseliti pedofile«, primeren za branje in neposredne stike z otroki v nacionalnem 
dokumentu in pod okriljem ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport:

»S svojim Ganimedom sem želel razveseliti pedofile, pa tudi vse tiste, ki so pripravljeni priznati, 
kako se v nas samih skriva poleg dobrote tudi zlo. Glavni junak povesti si ves čas dopoveduje, da 
goji do dečkov platonsko ljubezen; ko pa se mu ponudi priložnost, da sanje spremeni v realnost 
in z lastno roko odtrga še nezrel sadež, začuti njegov kisel okus. Ta mu ne prinese zadovoljstva, 
kakršnega se je nadejal. Spozna namreč, da z vdorom v dečkovo telo ne doseže popolne združitve. 
Lepota bo res šele njegova in večna, če bo mlado žrtev použil. Z umorom, žal, uniči lepoto, torej 
smisel svojega žitja.«28 

Tretji primer je, ali so besedila in avtor s psevdonimom Anej Sam z novodobnim 
konceptom, imenovanim Onežimo svet, primerna za promocijo in neposredne stike s 
predšolskimi in osnovnošolskimi otroci s projektom Eko-bralna značka. 

Ne gre za osamljene primere, vendar gre za tri izstopajoče primere onkraj 
književnosti, ki se zaradi pomanjkljivosti v literarnem, šolskem in družbenem sistemu 
dogajajo in so eklatanten primer kršenja otrokovih pravic, zagotovljenih z Ustavo RS, 
s Konvencijo o otrokovih pravicah in drugimi akti.

Razprava

Senzibilizacija (nostalgični odrasli, infantilizacija odraslih) in desenzibilizacij a 
(adultizacija otrok) – v slovenski mladinski književnosti je opaziti trend pisanja 
nostalgičnih odraslih prek identitetnih zgodb in prevladujočega pojmovanja utopije 
v kratkih sodobnih pravljicah v slikaniški knjižni izdaji, npr. Bina Štampe Žmavc v 
Popravljalnici igrač (1990), kjer odrasti pomeni umreti in kjer so odrasli pojmovani kot 
»mojstri za ustvarjanje težav«.

Zaključek 

Podoba otroka v starejši, novejši in sodobni slovenski književnosti oz. mladinski 
književnosti v tisočletni tradiciji kaže, da obstaja dihotomija med deklarativno idea lizirano 
podobo otroka in otroštva in dejansko realistično podobo. Na eni strani je otroštvo 
prikazano kot čas nedolžnosti, čistosti in rajskosti – na drugi strani imamo realistične 
podobe, ki jim ustreza pomen besede otrok v etimoloških slovarjih, v katerih je otrok 
prikazan večinoma kot delavec, suženj ali metaforično kot stranski poganjek pri prosu. 

Književnost je bila v času starejše in novejše slovenske (mladinske) književnosti v 
skladu s tovrstnim pojmovanjem otroka (kot nižjega, neukega bitja) sredstvo socializacije 
ali instrumentalizacije (Anton Martin Slomšek). 

27 Blažić, Besedila s pornografsko, str. 28–31.
28 Knabino, Ganimed in drugi, str. 668. 
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Novo senzibilnost pri pojmovanju otroka in otroštva nakažeta Fran Levstik in 
Josip Stritar, zelo jasno pa jo izrazi in kakovostno nadgradi Oton Župančič. Otrok in 
otroštvo, ne le transparentno, ampak tudi dejansko postaneta vredna posebne skrbi in 
zaščite. Otrok – čeprav dela, vendar ne tako kot v 19. stoletju, ko je le pomanjšan odrasel, 
ki so mu glavna skrb preživetje in hrana – dobi pri Župančiču pravico do igre. Otrok 
postaja subjekt, kar je izraženo tudi na ravni jezika in s sredstvi za izražanje naklonjenosti. 
Nadaljevanje v kakovostnem pojmovanju otroka nadgradi Srečko Kosovel, vendar pride 
do pravega razcveta po drugi svetovni vojni. 

V obdobju sodobne slovenske (mladinske) književnosti se motiv pomanjkanja 
hrane sprevrže v svoje protislovje – otrok se začne preobjedati, mogoče zaradi čustvene 
praznine doma. Starši se po drugi svetovni vojni preselijo z vasi v mesto, ostajajo dlje 
v službi, otrok živi v bloku. Otrok, ki se je v 19. stoletju grel za pečjo v izbi, dobi sobo, 
v kateri je sam, postaja ga strah. 

Po letu 1950 dobimo v mladinski književnosti množico novih podob otroka, po 
letu 1990 pa se vloge zamenjajo (odrasli otroci in otročji odrasli), priče smo prehodu od 
arhetipa prek stereotipa do novih stereotipov oz. nove podobe otroka, ki ni več stranski 
poganjek pri prosu, ampak je «baby universes«.
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