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IZVLEČEK 

 

V diplomskem delu je predstavljeno raziskovanje spolnih vlog v sodobni mladinski 

književnosti, s poudarkom na motivu deklice. V teoretičnem delu je obravnavana opredelitev 

mladinske književnosti in pravljice, kot pomembnega pedagoškega sredstva. Poudarek je na 

stereotipih in stereotipnih spolnih vlogah ter na njihovem pojavljanju v mladinski literaturi.  

 

V drugem delu diplomske naloge je predstavljena interpretacija del sodobne mladinske 

književnosti. Zastavljen cilj je bil s pomočjo opisa in orisa deklice kot glavnega literarnega lika 

v besedilu ugotoviti, kakšen je motiv deklice v sodobni mladinski književnosti. Z namenom, da 

bi bila dela za interpretacijo kakovostna, so ta izbrana iz Priročnikov za branje kakovostnih 

mladinskih knjig, ki ga vsako leto izdaja Mestna knjižnica Ljubljana. S pomočjo preglednic je 

bilo interpretiranih šest del, v katerih ima deklica osrednjo vlogo. Motiv deklice je bil nato na 

podlagi opisa in orisa opredeljen kot tradicionalen, sodoben ali med sodobnim in 

tradicionalnim.  

 

Od šestih obravnavanih besedil, so bili trije literarni liki opredeljeni kot sodobni, dva kot 

tradicionalna, eden pa je bil uvrščen v kategorijo med sodobnim in tradicionalnim. Dejstvo, ki 

pri tem najbolj preseneča, je da so avtorji vseh besedil, uvrščenih med sodobne, pisatelji.  

 

Ključne besede: deklica, spolne vloge, stereotipi, mladinska književnost  

 

  



 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Different gender roles in youth literature, especially the role of a girl, are considered in this 

thesis. 

In the theoretical part, the definition of young adult literature and the fairy tale as an important 

pedagogic tool is considered. Stereotypes and stereotypical gender roles are highlighted and 

later linked with their occurance in literature. 

  

In the second part of the thesis, an interpretation of modern young adult literary works is made. 

The goal was to find the motive behind the role of girls in such literature, whilst considering 

the description and the outline of a girl as a main literary character. In order to consider high 

quality literature, literary works in this part were selected from a manual for reading quality 

youth books, which is published annually by the Ljubljana City Library. Six literary works with 

a girl as the main literary character were interpreted using spreadsheets. Based on description 

and outline the main literary character was determined as either modern, traditional or a 

combination between modern and traditional. 

  

In three out of six considered literary works the main literary character was defined as modern, 

two were defined as traditional and one was defined as a mixture between modern and 

traditional. A surprising fact, which was discovered while defining the literary character is that 

the authors of all three literary works, where the main literary character was classified as 

modern, are male. 

  

Keywords: girl, gender roles, stereotypes, young adult literature 
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Uvod 
 

Danes je vsem, ne le pedagoškim delavcem, dobro znano dejstvo, da imajo otroci pravljice zelo 

radi in jim radi prisluhnejo. Zato so pravljice v domačem okolju pogosto uporabljeno sredstvo 

za umiritev otrok pred spanjem, v vrtcih pa se pogosto uporabljajo tudi kot motivacija pred 

načrtovano dejavnostjo. Vendar pa so pravljice več kot le to, saj imajo na otroke tudi velik 

pedagoški učinek. Pomagajo jim razreševati notranje konflikte, ki jih sami ne znajo še niti 

izraziti, hkrati pa jim dajejo vpogled v vsakdanje življenje. Eden od ključnih elementov pravljic 

je borba med dobrim in zlim, kjer dobro na koncu praviloma vedno premaga zlo. Vendar pa se 

otroci iz pravljic posredno naučijo še veliko drugih stvari. Skozi dimenzijo dobrega in zla 

spoznavajo tudi kašno vedenje je bilo v pravljici sprejeto kot dobro in kaj je opredeljeno kot 

negativno vedenje, na kakšen način se kaznuje zlo, kako se junaki obnašajo do drugačnih, kako 

se moški obnašajo do žensk, kako se otroci obnašajo do staršev ipd.  

 

Razlog za raziskovanje spolnih vlog v mladinski literaturi je ta, da sem pred nekaj leti dobila 

sestro in takrat pri pripovedovanju zgodb postala še bolj pozorna na to, kakšno vsebino ji 

podajam z izbiro pravljic. Postala sem pozorna na ženske like oziroma deklice v besedilu in se 

vprašala, kakšna sporočila ji prenašajo kot deklici, ki bo nekoč postala ženska. Začela sem se 

spraševati, zakaj otrokom še vedno pogosto prebiramo pravljice, v katerih se pojavljajo tako 

stereotipne spolne vloge, čeprav je današnja družba glede tega vendarle naredila nekaj korakov 

naprej.  

 

V prvem delu diplomske naloge sem se posvetila teoretični opredelitvi mladinske književnosti, 

pravljic in njihovem pomenu za otroke. Nekaj besed sem namenila teoretični opredelitvi 

stereotipov in predsodkov ter predstavila spolno stereotipne vloge žensk, ki se v literaturi 

pojavljajo najpogosteje.  

 

V drugem delu sem interpretirala šest književnih del, v katerih je osrednji literarni lik deklica. 

Na podlagi opisa in orisa literarnih likov, sem motiv deklice razvrstila v tri kategorije, ki sem 

jih oblikovala sama; sodoben, tradicionalen ter med sodobnim in tradicionalnim.  
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1 Teoretična izhodišča 
 

1.1 Mladinska književnost 
 

Pregled strokovne literature o mladinski književnosti pokaže, da obstaja ogromno različnih 

teorij in definicij o tem, kaj mladinska literatura je in kaj zajema. Razlike se pojavijo že v samem 

poimenovanju. M. Kobe v svojem delu zapiše, da so najpogosteje uporabljena naslednja 

poimenovanja: »[..] mladinsko slovstvo, mladinska literatura (književnost), otroška in 

mladinska književnost« (1987, str. 9). 

 

V leksikonu Literatura (2009) najdemo naslednjo opredelitev mladinske literature: »literatura, 

ki je po temi, snovi in obliki primerna otrokom oz. mladini in izhaja iz vživljanja odraslega 

ustvarjalca v mladega bralca oz. otroštvo« (str. 243). 

 

Saksida pravi, da je mladinska književnost naslovniška zvrst umetnosti, ki izhaja predvsem iz 

avtorjevega doživljanja otroštva. V splošnem je namenjena bralcu do osemnajstega leta starosti, 

najbolj kakovostna pa vsebuje sporočilnost tudi za odraslega bralca, kar poimenuje naslovniška 

univerzalnost (Saksida v Pogačnik idr., 2001).  

 

Blažić mladinsko književnost razdeli na dve področji; na področje ustvarjanja za otroke v 

starosti 0–12 let in za mladostnike v starosti 12–18 let. Ključno vprašanje ki si ga pri tem 

zastavi, pa je, v čem se mladinska književnost razlikuje od književnosti za odrasle. Glavni 

kriterij ločevanja mladinskih in odraslih dela naj bi bil naslovnik. Avtorica poleg tega v svojem 

članku Uvod v mladinsko književnost (2007) izpostavi dela, ki so bila prvotno pisana za otroke 

oz. mladostnike, vendar po njih posega veliko število odraslih bralcev. Kot primer izpostavi 

Malega princa, Alico v čudežni deželi in Harryja Potterja. Po drugi strani pa našteje tudi knjige, 

ki so bile prvotno namenjene odraslemu naslovniku, a so sčasoma postale pogosta izbira pri 

branju mladinske književnosti. To so Martin Krpan, Robinson Crusoe in Guliverjeva potovanja. 

 

Splošna opredelitev mladinske književnosti bi torej bila, da je to književnost, ki je namenjena 

otrokom in mladini do osemnajstega leta starosti, vendar z zavedanjem, da tovrstna književnost 

nima enotnega naslovnika, saj po njej pogosto poseže tudi odrasli bralec in jo interpretira po 

svoje. Zajema tri literarne vrste: poezijo, prozo in dramatiko.  
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1.1.1 Razvoj mladinske književnosti  

 

Zgodnji začetki mladinske književnosti segajo v 17. stoletje, ko se je obdobje otroštva začelo 

upoštevati kot posebno obdobje v življenju človeka. Novo poimenovanje otroštva in obvezno 

osnovnošolsko izobraževanje sta v veliki meri vplivala na razvoj mladinske književnosti, hkrati 

pa so tedaj nastajale tudi različne teorije in pogledi na le-to. Prvi je tradicionalni pogled, pri 

katerem gre za dela, ki so bila namenjena pretežno odraslim, kot pomoč pri vzgoji otrok, in so 

bila pisana v obliki poučnih seznamov. Drugi pristop je povezan s prvim, saj gre za povezavo 

mladinske književnosti in družbe, ki je temeljila na odnosu otrok-družina-družba. Tretji, 

sodobni pogled, pa mladinsko književnost že opredeljuje kot umetnost (Blažić, 2011)  

 

Mladinsko književnost so kot poseben del književnosti začeli teoretično preučevati šele v drugi 

polovici petdesetih let. Pred tem je bilo besedno ustvarjanje za mladino namreč obravnavano v 

okvirih pedagogike. V drugi polovici petdesetih let se tako začnejo pojavljati temeljni prispevki 

k teoriji mladinske književnosti, izhajati začnejo prve strokovne revije na področju mladinske 

literature, ustanavljati se začnejo posebne strokovne ustanove, ki omogočajo obravnavo 

mladinske književnosti. Poudarek je bil predvsem na kakovostni mladinski knjigi in posledično 

spodbujanju pisanja knjig za mladino ter širjenju mladinske knjige na družine, predšolske in 

šolske ustanove ter šolske knjižnice (Kobe, 1987). 

 

1.2 Pravljica  
 

Ko iščemo definicijo pravljice, hitro ugotovimo, da ni mogoče najti zgolj ene definicije. Vsak 

posameznik oziroma teoretik namreč pravljico obravnava s svojega vidika, glede na svoje 

izkušnje, okolje in ostale spremenljivke.  

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pravljica opredeljena kot »pripoved, v kateri se 

dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoče stvari in v kateri navadno zmaga dobro« (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika).  

 

Podobno opredelitev najdemo tudi v leksikonu Literatura (2009), kjer je zapisano, da je 

pravljica:  

»[…] nerealna pripoved o čudežnih oz. fantastičnih dogodkih, v katerih nastopajo 

neindividualne književne osebe, zakoreninjena v nezavednem in mitskem. Zanjo so 

značilne ostra delitev dobrega in zlega, ponavljajoči se motivi in liki, mistična števila, 
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povezanost celotne narave in nadnaravnega; dogajanje je pogosto grozljivo, vendar je 

konec skoraj zmeraj srečen, kazen za hudobne, plačilo za dobre.« (str. 324). 

 

»Pravljice, kaj ste?«, se v svojem istoimenskem delu sprašuje tudi avtorica, ki kot eno izmed 

najbolj izstopajočih lastnosti pravljice izpostavi svobodnost. Tezo utemelji z dejstvom, da je 

nič ne omejuje in lahko snov črpa od kjer koli. Ne ozira se niti na prostor niti na čas in njegovo 

minevanje, ignorira tudi individualnost junakov. Poudari, da si pravljice med seboj niso enotne, 

imajo pa pomembno skupno lastnost, ki jih povezuje, in sicer boj med dobrim in zlim, v katerem 

vedno zmaga dobro. Vendar izpostavi vprašanje dobrega in zla in poudari, da v pravljicah 

»dobri« junaki pogosto uporabljajo moralno nesprejemljive strategije, da bi premagali zlo 

(Goljevšček, 1991). 

 

Blažić, M.M. (2014/15) pravljico razdeli v tri kategorije: 

 

- ljudska pravljica, 

- klasična avtorska (umetna) pravljica, 

- sodobna pravljica. 

 

Sodobno pravljico nato razdeli še na kratko sodobno in obsežno sodobno pravljico/fantastično 

pripoved. Ker v svojem diplomskem delu interpretiram sodobno mladinsko književnost in 

sodobne pravljice, se bom v nadaljevanju podrobno posvetila samo tej kategoriji.  

 

1.2.1 Sodobna pravljica  

 

a) Kratka sodobna pravljica 

Pridevnik kratka izhaja iz dejstva, da imajo tovrstna besedila v povprečju med 1,5 in 10 strani. 

Kratke sodobne pravljice se med seboj ločijo glede na glavni literarni lik. Kobe M. (2000) tako 

loči kratko sodobno pravljico: 

- z otroškim glavnim literarnim likom, 

- z oživljeno igračo/predmetom kot glavnim literarnim likom, 

- s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom, 

- s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom, 

- s poosebljenim nebesnim pojavom kot glavnim literarnim likom, 

- z glavnim literarnim likom znanim iz ljudskega izročila. 
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Med vsemi navedenimi je najpogostejša kratka sodobna pravljica, v kateri ima glavno vlogo 

otrok. Ta kategorija prevladuje tudi v mojem diplomskem delu, saj sem interpretirala dela, v 

katerem je glavni literarni lik deklica.  

 

b) Fantastična pripoved 

Fantastična pripoved je za razliko od kratke sodobne pravljice obsežnejše besedilo, ki je 

običajno razdeljeno na krajša poglavja. Značilnost fantastične pripovedi je vdor sveta fantastike 

v realni svet. Prepletanje je značilno tudi za ljudsko pravljico, vendar na drugačen način. Za 

fantastično pripoved sta značilna dva načina, poimenovana realno in nerealno. Razlika je v tem, 

da čudežnost in resničnost nista neločljivo povezana, kot je to značilno za ljudsko pravljico 

(enodimenzionalnost). Zato se junaki realnega sveta ob vdoru čudežnega le-temu čudijo in se 

zavedajo njegove nenavadnosti. Čas in kraj dogajanja sta v fantastični pripovedi točno 

definirana, dogajanje na ravni resničnega pa je najpogosteje postavljeno v pisateljev čas. Glavni 

junaki oziroma osebe so večinoma otroci z natančno opisanimi značajskimi lastnostmi. Odrasli 

svet je pogosto predstavljen kritično, včasih na malce hudomušen način, kot bi na njega gledali 

skozi otroške oči (Kobe, 1987).  

 

1.2.2 Pomen pravljic za otroke  

 

»Pravljice, ki so mi jih pripovedovali v otroštvu, imajo globlji pomen kot resnice, katerih 

me je naučilo življenje.« (Schiller v Bettelheim, 2002, str. 10). 

 

Citat nemškega pisca zelo nazorno opiše, kako pomembne so pravljice v otrokovem življenju, 

saj lahko vplivajo nanj tudi kasneje, v obdobju odraslosti. Splošno znano dejstvo je, da imajo 

pravljice in ostala otroška literatura velik pedagoški vpliv na otroke. Pri izbiri otroške literature 

imajo zato odrasli dolžnost, da so kritični. Pomembno se je vprašati, kakšno vedenje je v 

besedilu sprejemljivo in nagrajeno, kakšen je odnos do ljudi, ki so drugačni, kako so razdeljene 

spolne vloge in podobno. Kajti, pozitivni pedagoški vpliv pravljice se lahko hitro spremeni v 

»pranje možganov« (Hrženjak, 1999). 

 

Otroke življenje pogosto bega in spravlja v stisko, saj še ne zmorejo obvladovati vseh 

konfliktov in stisk, s katerimi se srečujejo. Zato jim morajo odrasli pomagati, da iz zmede svojih 

čustev in občutenj razberejo nek smisel. Po mnenju Bettelheima, so pravljice tisto sredstvo, ki 

otrokom pomaga pri iskanju smisla. Pravljice namreč pripovedujejo o vsakodnevnih problemih 

in jih razrešujejo skozi razvoj zgodbe. S tem zaposlujejo otrokove misli, spodbujajo njegov 

razvoj in sproščajo njegove nezavedne stiske. Odraslim se namreč stiske otrok pogosto ne zdijo 
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pomembne oz. se jim zdijo »majhne«. Pravljica pa otrokovih notranjih bojev nikoli ne 

podcenjuje, temveč mu nudi primere razrešitve stiske (Bettelheim, 2002). S tem razmišljanjem 

se strinja tudi Zalokar Divjak (1996), ki dodaja, da s tem otrok tudi dozoreva in sicer na vseh 

področjih - miselno, čustveno, intelektualno in socialno.  

 

Vse to pa lahko nudi samo pravljica z vsebino. Odrasli v sodobni družbi otrokom pogosto 

poskušajo prikriti negativne plati življenja in stiske, ker bi jih radi čim dalj časa ščitili in jih 

prepričali, da so vsi ljudje po naravi dobri. Vendar so take pravljice po vsebini plitke in otrokom 

ne morejo dati ničesar bistvenega. Pravljice nam namreč več čas sporočajo ravno to, da so 

težave neizogiben del življenja in s tem tudi spopadanje z njimi. V pravljicah tisti, ki se 

pogumno postavi po robu vsem oviram, zmaga. Tukaj pa pridemo do dejstva, zakaj pravljice 

niso primerne le za otroke, temveč tudi odrasle. Kajti, tudi odrasli se vsak dan srečujejo s 

stiskami in težavami, ki jih pogosto ne znajo razrešiti. Pravljice prenašajo pomembna sporočila 

zavestnemu in nezavednemu delu človeške duševnosti, zato jih lahko razume vsak, ne glede na 

starost, miselnost ali obdobje, v katerem se nahaja (Bettelheim, 2002).  

 

1.3 Spol  
 

1.3.1 Biološki in družbeni spol 

 

Zahodna družba ima zelo natančno opredeljeno definicijo spola. Poznamo ženski in moški spol, 

ki je že ob rojstvu jasno določen glede na spolne organe. Vprašanje spola se torej na prvi pogled 

ne zdi zahtevno. Tudi kasneje so telesni znaki prvi kriterij, po katerem ljudje določamo spol. 

Znaki, ki jih pazimo na prvi pogled, so oblika telesa, glas, lasje, koža in gibanje. Pri tem si 

pomagamo tudi z vedenjski znaki, kot so vedenjski vzorci, govor, drža, mimika in geste. Vendar 

pa v resničnem življenju nič ni črno ali belo, niti pri spolu. Nobena ženska ni popolnoma ženska 

in vsak moški ima v sebi tudi nekaj ženskega. Tako pridemo do točke, kjer spol razdelimo, in 

sicer na biološkega in družbenega. Družbeni spol ni nekaj, s čimer se rodimo, temveč nekaj, 

kar počasi postajamo. Kajti, rodimo se v neko družbeno okolje, ki nas oblikuje in zaznamuje. 

Družbeni spol je kulturna vloga in predstavlja veliko več kot le biološki spol, ki je določen ob 

rojstvu (Furlan, 2007). 

 

Kakšna je torej povezava med biološkim in družbenim spolom? Nobene biološke razlage ni, 

zakaj naj bi bile ženske skromne, neumne in poslušne, moški pa inteligentni, bahavi in 

ukazovalni. Ali, da naj imajo ženske naličen obraz in nohte, moški pa ne. Vse to je odvisno od 

družbe, v kateri se posamezni spol nahaja, kajti kultura se v različnih družba različno odraža. 
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To, kar v eni velja za žensko opravilo, je v drugi opredeljeno kot moško opravilo. V nekaterih 

kulturah moški in ženska vse počneta skupaj, spet v drugih so naloge in funkcije obeh spolov 

strogo ločene. Iz tega je razvidno, da razdelitev spolnih vlog ni odvisna od biološkega spola, 

temveč je odvisna od družbe, v kateri posameznik živi oz. odrašča (Furlan, 2007).  

 

S tem se strinja tudi Beauvoir (2013), ki pravi, da se ženska ne rodi, temveč to postane z družbo. 

V svojem delu zapiše, da k nastanku ženskega spola, kot ga poznamo v družbi, pripomore 

celotna civilizacija. Pasivnost, ki naj bi bila ena bistvenih značilnosti, ki že tradicionalno opiše 

žensko, se razvije že v zgodnjem otroštvu. In sicer ne zato, ker bi bila kakor koli biološko 

pogojena, temveč zato, ker deklico v to prisilijo vzgojitelji in družba. Naučiti se more obnašati 

tako, da bo ugajala drugim, kajti tako jo bodo imeli radi in jo ljubkovali. S tem spozna, da mora 

biti ljubljena, da bi bila lahko srečna, kar vodi do spoznanja, da mora čakati na ljubezen. 

 

1.4 Stereotipi in predsodki  
 

Stereotipi so hitre, posplošene sodbe, ki ravno zaradi svoje splošnosti ne ustrezajo resničnosti. 

So posplošene sodbe o vseh, ki pa ravno zaradi tega ne veljajo za nikogar. Pri stereotipih gre za 

pripisovanje lastnosti posameznikom na podlagi njihove skupinske pripadnosti. Gre za 

posploševanje večinoma nepreverjenih in površinskih sodb o človeku oz. skupini, ki ji 

posameznik pripada. Stereotipi so lahko tudi učinkoviti, saj se s stereotipizacijo situacij in ljudi 

lažje in hitreje prilagodimo na socialno okolje. Težava pa je, da so stereotipi preveč posplošeni, 

s čimer izkrivljajo podobo posameznika – predvsem njegovo individualnost in različnost. (Ule, 

2004).  

 

Pri tem velja misel, da je »težje razbiti predsodke kot atome.« (Furlan, 2007, str. 89). Gre za 

misel, ki z metaforo zelo nazorno prikaže, kako globoko se lahko predsodki zasidrajo v družbi 

in kako težko jih je odpraviti (Furlan, 2007). Stereotipi naj ne bi bili povsem nespremenljivi, 

lahko se spreminjajo glede na socialni kontekst. Vendar pa so raziskave pokazale, da navadno 

pride le do omejene redukcije stereotipov, torej le med določenimi člani različnih skupin. Po 

stiku dveh skupin naj bi se zmanjšali stereotipi o točno določenih članih, med katerimi je 

dejansko prišlo do stika, medtem ko naj bi stereotipi o skupini kot celoti ostali nespremenjeni 

(Ule, 2000).  

 

Predsodke je prvi definiral Lippman, ki je definiral tudi stereotipe, katere je označil za »sliko v 

glavi«, ki si jo posameznik ustvari o sebi in drugih. Najpogosteje so stereotipi in predsodki 

vezani na spol, etnično in rasno pripadnost, religijo in družbeni status. Tako za predsodke kot 
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za stereotipe pa velja, da niso le negativni, saj poznamo tudi pozitivne. Skupini, ki se jim 

pripisujejo pozitivni predsodki, pravimo »superiorna skupina«. Značilno za to skupino je, da 

drugim skupinam pripisuje negativne predsodke, medtem ko so pozitivni predsodki pripisani le 

»superiorni skupini«. Glede na spol, to skupino predstavljajo moški, ki se jim pripisuje večina 

pozitivnih lastnosti, medtem ko ženske prevzamejo večinoma negativne. Raziskave pa so 

pokazale, da si skupina, ki se ji pripisuje negativne predsodke, le-te pripiše tudi sama sebi, 

medtem ko superiorni skupini pripiše pozitivne (Furlan, 2007). 

 

1.5 Spolno stereotipne vloge  
 

»Spolna vloga naj bi bila skupek predpisov, kako naj se posameznik enega ali drugega spola 

obnaša in se jih kot otrok nauči.« (Furlan, 2007, str. 52). 

 

Oblikovanje spolnih vlog poteka že od samega rojstva otroka, oziroma od dneva, ko starši 

izvedo kakšnega spola je otrok. Otrok se teh družbenih »predpisov« uči od rojstva, in sicer na 

podlagi sprejemanja informacij o sebi, ki jih dobi od drugih ljudi, dogodkov, v skladu s 

stereotipi o ženskosti in moškosti. Za sprejem in ponotranjenje teh informacij naj bi bili enako 

dovzetni tako deklice kot dečki. S pomočjo teh informacij, otrok razvršča informacije kot 

ustrezne oziroma neustrezne glede na njegov spol. Razlikovanje se pogosto začne že pri izbiri 

igrač za otroke – deklice prejemajo pretežno mehke in nežne igrače, medtem ko fantje 

prejemajo igrače iz čvrstega materiala. Če so nemirne deklice, starši pogosto sklepajo, da so 

utrujene, če so nemirni dečki, je to navadno znak, da jim primanjkuje aktivnosti, gibanja. 

Opazimo lahko dva nasprotna pola: pasivnost – aktivnost, mehkost – trdota; en pol pripisujemo 

ženskam, drugega pa moškim. Ti stereotipi delujejo že v zgodnjem otroštvu in oblikujejo 

sheme, po katerih otrok razvršča informacije glede spola. Deklice oblikujejo shemo, ki ji 

pravimo feminino, dečki pa shemo, ki se imenuje maskulina (Furlan, 2007). 

 

Koncepta maskulinosti in femininosti je opredelil Bakan, ki ju razume kot temelj človekovega 

obstoja. Maskulinost naj bi se po mnenju avtorja nanašala na težnjo po samopotrditvi in 

individualizaciji, medtem ko naj bi femininost vsebovala lastnosti kot so skrb za druge in 

vzdrževanje medosebnih odnosov (Avsec, 2002). 

 

Stereotipno oblikovane spolne sheme zaznamujejo posameznikovo dojemanje samega sebe, 

kakor tudi dojemanje pripadnikov nasprotnega spola. Spolne vloge predstavljajo tisti element, 

ki biološki spol pretvorijo v družbeni spol. S tem, ko oseba sprejme in ponotranji določeno 

spolno vlogo, prevzame tudi statusni hierarhični položaj, značilen za družbo, v kateri živi. Kajti, 
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spolne vloge so zaznamovane s hierarhičnim redom. Določena spolna vloga je postavljena kot 

norma, druga pa se ji prilagaja ali podreja. Tako se ustvari hierarhija med spoloma (Furlan, 

2007).  

 

Pri opisovanju ženskih lastnosti tudi v sodobni družbi še vedno prevladujejo lastnosti kot so 

nežnost, čustvenost, toplina, medtem ko so prevladujoče moške lastnosti razumnost, vplivnost, 

hladnost, pogum. Vendar pa ti stereotipi ustvarjajo napačno in nepravično predstavo o moških 

in ženskah. Vemo namreč, da niso vsi moški strogi in neodvisni, ter da niso vse ženske nežne 

in čustvene. Raziskave s področja psihologije osebnosti so pokazale, da stereotipno ne 

presojamo le drugih, temveč tudi sebe. Tako pogosto prihaja do notranjega konflikta v 

posamezniku, ko posameznik čuti, da ne ustreza stereotipnim lastnostim svojega spola (Furlan, 

2007) 

 

1.6 Spolno stereotipne vloge žensk v literaturi  
 

Poznamo več vrst stereotipov, spolni stereotipi pa so tisti, ki se po mnenju Zupan Sosič (2007) 

v literaturi pojavljajo najpogosteje. Posvetila sem bom stereotipnim vlogam ženskega spola, 

čeprav imajo tudi moški v tradicionalnih pravljicah precej stereotipne vloge. Najbolj pogosta 

ženska literarna lika v klasičnih pravljicah sta ljubko dekle in zlobna mačeha/čarovnica. Gre za 

najpogostejša vzorca ženskega lika – protagonist in antagonist.  

 

Protagonist je v pravljici navadno mlado, lepo dekle, ki živi pri svoji družini, ki z njo pogosto 

grdo ravna. Ta se temu ravnanju ne zna postaviti po robu, temveč upa, da nekoč pride princ in 

se z njo poroči ter jo s tem reši teh tegob. V današnjem času se nam to skoraj ne zdi 

predstavljivo, zavedati pa se je potrebno dejstva, da so bile tovrstne pravljice pisane v 17. in 

18. stoletju, kjer so bile deklice vzgajane za gospodinje. Ko so bile dovolj stare, da so se lahko 

poročile, so zapustile svoj dom in postale gospodinje svojemu možu (Ting, 2014).  

 

Druga značilnost protagonističnega lika v tradicionalnih pravljicah je podrejenost. Literarni lik 

ne sprejema odločitev samostojno in ne uporablja kritičnega mišljenja, temveč izpolnjuje 

odločitve drugih. Na to značilnost se navezuje še en pogost pojav pri ženskih literarnih likih v 

tradicionalnih pravljicah, to je izguba glasu. Poslušnost žensk je bila namreč zelo cenjena vrlina, 

v pravljicah pa pogosto tudi sredstvo preživetja. Znani so primeri, ko dekle ob poroki ali rojstvu 

otroka izgubi glas, kar predstavlja izgubo lastnega jaza in podreditev moškemu. Na tak način 

se ne more postaviti zase, ne more se braniti, zaradi česar jo je lažje nadzorovati.  
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Ena izmed lastnosti protagonističnega lika, ki sem jo omenila že na začetku, je lepota. V času 

pisanja pravljic, ki jih danes poznamo kot tradicionalne, ženske niso imele možnosti za 

zaposlitev in ustvarjanje kariere, kot je to omogočeno ženskam v današnji družbi. Zato je bilo 

pomembno, da so bile urejene in lepe, saj je to pomenilo, da se bodo poročile in imele otroke 

in tako lahko opravljale gospodinjska opravila, za katera so bila izučena (Ting, 2014). Če so 

torej hotele osvojiti ljubezen, so morale biti ljubke in potrpežljive. Kajti grdost je v pravljicah 

vedno povezana z zlobo, kar lahko opazimo pri čarovnicah in mačehah. Omenjene pa so na 

koncu vedno tudi grdo kaznovane (Beauvoir, 2013). Tukaj govorimo o nasprotnem liku, ki ga 

imenujemo antagonist. Kot sem že omenila, je to navadno starejši lik, ki je maščevalen in 

ljubosumen na nasprotni lik. V nasprotju s protagonistom, je antagonist navadno glasen, s čimer 

hoče avtor še bolj nazorno prikazati zgovornost kot nekaj negativnega in predstaviti žensko 

tišino kot ideal (Ting, 2014).  

 

Ob vsem tem se mi zastavlja vprašanje, kakšen je vzrok za oblikovanje takih spolnih vlog v 

literaturi. Pojav spolnih vlog, ki jih danes opredeljujemo kot stereotipne, lahko v literaturi prvič 

zasledimo v 17. stoletju, ko je Charles Perrault začel zapisovati pravljice. Pred tem so bile 

pravljice domena aristokratskih žensk, ki takrat niso imele pravice do formalne izobrazbe. 

Pripovedovale so pravljice, pri čemer so si motive sposodile iz ljudskih pripovedi, ki pa so jih 

močno preoblikovale. Predvsem so iz pravljic izvzele dogovorjene poroke, s poudarkom na 

svobodi izbire partnerja. Vendar so bila ta dela hitro pozabljena, ko so z zapisovanjem začeli 

Perrault in kasneje še brata Grimm. Njihovi interesi pa so bili povsem nasprotni ženskim. V 

svojih pravljicah so ščitili patriarhalni red, ženskam pa pripisali vrline kot so lepota, ljubkost, 

pokornost možu in predanost skrbi za dom. Tako je samostojne, pogumne junakinje, ki so jih 

ustvarile ženske, Peraullt nadomestil z nebogljenimi in pasivnimi, ne preveč pametnimi 

»junakinjami«, ki potrpežljivo čakajo svojega rešitelja (Burcar, 2009).  
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2 Raziskovalni cilji in metodologija dela 
 

2.1 Raziskovalni cilji 
 

- Raziskati, kakšen je motiv deklic v izbranih delih sodobne mladinske književnosti, ki je 

opredeljena kot kakovostna in deklice razvrstiti v kategorije.  

 

- Ugotoviti, če se deklica kot glavni literarni lik v sodobni mladinski književnosti pojavi 

pogosteje kot v preteklosti 

 

- Ugotoviti, kolikšen je delež avtorjev oz. avtoric del, v katerih ima ženski lik osrednjo 

vlogo. 

 

2.2 Hipoteze 
 

- H1: Podoba deklic je v sodobni mladinski literaturi še vedno pogosto prikazana kot 

tradicionalna. 

 

- H2: V sodobni literaturi lahko zasledimo več del, v katerih je glavni literarni lik deklica 

oz. ženski lik kot v preteklosti. 

 

- H3: Dela, v katerih je motiv deklice sodoben, ustvarjajo pretežno pisateljice. 

 

 

2.3 Metodologija dela 

  
2.3.1 Vzorec 

 

Pregledala sem Priročnike za branje kakovostnih mladinskih knjig Mestne knjižnice Ljubljana 

(v nadaljevanju poglavja Priročnik), od leta 2004 do 2016 in izbrala 6 del, v katerih je glavni 

literarni lik deklica.  

 

2.3.2 Spremenljivke 

 

V vzorec spremenljivk so bili zajeti trije motivi deklic: sodoben, tradicionalen in med sodobnim 

in tradicionalnim. Spremenljivke za kategorizacijo so opis in oris deklic (značajske lastnosti, 

način razmišljanja, zunanja podoba deklice, njene naloge, zadolžitve ipd).  
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2.3.3 Način pridobivanja podatkov 

 

Pridobivanje podatkov je potekalo s pomočjo kvantitativne analize. Pregledala sem Priročnike, 

izdane po letu 2004. Iz njih sem izbrala dela, v katerih ima osrednjo vlogo deklica. Pri pregledu 

Priročnikov sem si pomagala s funkcijo, ki išče ključno besedo v dokumentu – moja ključna 

beseda je bila »deklica«. Dela sem nato pregledala in interpretirala s pomočjo citatov in 

ilustracij.  

 

2.3.4 Način obdelave podatkov 

 

S kvalitativno analizo izbranih del sem na podlagi citatov in ilustracij deklice razdelila  

v tri kategorije, ki sem jih oblikovala sama. Prva kategorija predstavlja tradicionalni motiv, v 

ki v moji interpretaciji zajema deklice, ki so na podlagi opisa in orisa najbližje motivu deklic v 

klasičnih pravljicah. Druga kategorija zajema motiv sodobnih deklic, ki po zunanjih in 

osebnostnih lastnostih odstopajo od stereotipnih spolnih vlog. Na podlagi predvidevanja, da ne 

bo možno vseh opredeliti kot eno ali drugo, bom tista dela, ki ne bodo povsem spadala v nobeno 

od naštetih kategorij, uvrstila v kategorijo med tradicionalnim in sodobnim. Pri kategoriziranju 

deklic bom pozorna ne le na opis in oris le teh pač pa tudi na to, kaj družba pričakuje od njih 

kako jih sprejema in kako se na njih odziva.  

  



13 

3 Interpretacija izbranih del  
 

V nadaljevanju sledi interpretacija šestih izbranih del, izbranih iz Priročnikov za branje 

kakovostnih mladinskih knjig Mestne knjižnice Ljubljana.  

 

3.1 Robert N. Munsch: Princesa v papirnati vrečki 
 

3.1.1 O avtorju 
 

Pisatelj Robert Munsch je bil rojen leta 1945 v Pensilvaniji. Sprva je želel postati jezuit, vendar 

je nato diplomiral iz zgodovine in antropologije. Že med študijem se je posvetil delu z otroki. 

V začetku je delal v sirotišnici in vrtcih, kjer je otrokom pred spanjem pripovedoval zgodbe, 

pri čemer je ugotovil, da mu gre to delo dobro od rok. Kasneje se je preselil v Kanado, kjer je 

postal univerzitetni učitelj. Tam so prepoznali njegov talent in ga spodbujali k pisanju in 

izdajanju knjig, s čimer se je začela njegova pisateljska kariera (The official Robert Munsch 

site, b.d.).  

 
 

Slika 1: Robert N. Munsch  

Vir: Librarypoint.org 

 

3.1.2 Kratka predstavitev zgodbe  

 

Glavna oseba v zgodbi je deklica Elizabeta. Ko ji zmaj poruši grad in v svojo jamo odnese 

princa Ronalda, s katerim sta se nameravala poročiti, se Elizabeta odloči, da ga bo rešila. 

Oblečena v papirnato vrečko in opremljena s pogumom premaga zmaja in osvobodi svojega 

bodočega ženina. Ko pa ji Ronald očita njen videz, saj želi imeti tradicionalno podobo in ne 

sodoben lik princese, ki ga predstavlja ona, pa Elizabeta spozna, da oba spola nimata enakih 

možnosti, zato sama sprejme odločitev in odide. 
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3.1.3 Preglednica s citati 

 

V preglednici 1 so navedeni citati iz besedila, na podlagi katerih bom v nadaljevanju 

kategorizirala glavni literarni lik (deklico). 

 

Preglednica 1: Opredelitev podobe deklice v besedilu Elizabeta in zmaj (Munsch, 2012).  

TRADICIONALNI 

MOTIV 

MED 

TRADICIONALNIM  

IN SODOBNIM 

MOTIVOM 

SODOBNI MOTIV INTERPRETACIJA 

- »Elizabeta je bila 

lepa princesa. 

Živela je v gradu 

in nosila draga 

princesja oblačila.  

Poročila naj bi se 

s princem, ki mu je 

bilo ime Ronald.« 

(Munsch, 2012, 

str. 1) 

/ / Prvotni opis deklice oz. 

princese v zgodbi je  

povsem tradicionalen, 

gre za klasičen opis 

njene lepote in bogastva. 

Pri imenu princa lahko 

opazimo odstopanje od 

tradicionalnega, vendar 

pa je lik princa še vedno 

povsem tradicionalen. 

- »Elizabeta, 

kakšna pa si?! 

Smrdiš po pepelu, 

tvoji lasje so čisto 

zmršeni, oblečena 

pa si v umazano 

staro papirnato 

vrečko. Vrni se, ko 

boš videti kot 

prava princesa.« 

(Munsch, 2012, 

str. 15) 

/ / Pri vprašanju princa 

glede princesinega 

videza gre sicer za 

odstopanje od norme, 

saj princese navadno 

niso umazane in ne 

smrdijo po pepelu, kar 

bi citat na prvi pogled 

lahko uvrstilo med 

sodobne podobe. Ker pa 

sem upoštevala celoten 

kontekst, pri katerem 

gre za stavek, ki ga 

izgovori tradicionalni lik 

in kateri izraža 

zaničevanje, sem citat 

uvrstila med 

tradicionalno podobo.  

/ / - »Elizabeta je 

sklenila, da bo 

zasledovala zmaja  

in rešila Ronalda.« 

(Munsch, 2012, str. 

3) 

 

-»Nataknila si je 

torej papirnato 

vrečko in se podala 

za zmajem.« 

Iz citatov lahko 

razberemo, da je ženski 

literarni lik prikazan kot 

odločen in pogumen, 

hkrati pa prevzema 

aktivno vlogo. Gre za 

velik odstop od 

tradicionalnih pravljic, 

saj ženski literarni lik 

rešuje moškega, zato 

sem ga opredelila kot 
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(Munsch, 2012, str. 

5) 

 

-»Dvignila je 

zmajevo uho in vanj 

vtaknila svojo 

glavo.« (Munsch, 

2012, str. 13). 

sodoben motiv ženskega 

lika.  

   

/ / -»Ronald,« je rekla 

Elizabeta, »tvoja 

oblačila so res lepa 

in tvoja frizura je 

zelo urejena. Videti 

si kot pravi princ, si 

pa bedak.« 

(Munsch, 2012, str. 

17) 

 

-»Navsezadnje se 

nista poročila.« 

(Munsch, 2012, str. 

17) 

Kot sodobno podobo pa 

sem uvrstila citate, ki 

opisujejo odstopanje 

sodobnega lika deklice 

od tradicionalnega. 

Enako sem razvrstila 

tudi netipičen zaključek 

pravljice.   

 

Na podlagi razvrščenih citatov iz besedila, sledi interpretacija prebranega in kategorizacija 

glavnega literarnega lika. 

 

3.1.4 Analiza in opredelitev glavnega lika 

 

Začetek besedila, dogajalni kraj in podoba princese na začetku sta povsem tipična, saj se zgodba 

začne z literarnim likom princese, ki s svojim bodočim princem srečno živi v gradu, kar je 

razvidno iz naslednjega citata: »Živela je v gradu in nosila draga princesja oblačila.« (Munsch, 

2012, str. 1). To prikazuje tudi ilustracija, na kateri je lik princese prikazan nežno in lepo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Ilustracija Michaela Martchenka v slikanici Princesa v papirnati vrečki 
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Vendar pa se v tej kratki sodobni pravljici zgodi preobrat, ko zmaj poruši princeskin grad, 

odnese njenega princa in zažge vse njene obleke. Takrat princesa prevzame aktivno vlogo in 

začne z reševanjem svojega princa, tokrat oblečena zgolj v papirnato vrečko. S tem je prikazan 

še en odstop od pričakovane norme, in sicer odstop od videza, ki ga predpisuje tradicionalna 

kultura. Največji odmik od tradicionalnih zgodb predstavlja dejstvo, da deklica v zgodbi 

prevzame aktivno vlogo in začne z reševanjem moškega. Kajti vemo, da je v večini pravljic 

dogajanje ravno obratno. Lik princese je navadno ujet v stolpu, najbolj znan primer tega je 

pravljica Zlatolaska, kjer stolp predstavlja ujetost v tradicijo, patriarhat. Znana motiva sta tudi 

speča deklica (motiv Trnuljčice) ali skrivajoča se deklica (motiv Sneguljčice). Vsem tem 

motivom pa je skupno to, da deklica pasivno čaka aktivni lik, ki ga v zgodbi običajno 

predstavlja moški, da jo reši in se na koncu z njo poroči. V tej pravljici pa se vlogi zamenjata 

in deklica postane aktivni lik. Išče sledi, se pogovarja z zmajem in išče ugrabljenega princa. V 

pravljici deklica niti za trenutek ni v dvomih, ni moč zaslediti nikakršnega strahu, le pogum in 

odločnost, kar ni pogosta značilnost deklic v tradicionalnih pravljicah. 

 

Ko princesa premaga zmaja in uspe priti do svojega ugrabljenega princa, doživi neprijetno 

presenečenje. Namesto veselja in hvaležnosti, da mu je rešila življenje, ji princ odvrne, da tako 

oblečena in umazana sploh ne izgleda kot princesa, in da naj se vrne, ko bo spet taka kot prej. 

Princ v pravljici predstavlja tradicionalen lik, torej naj bi bil on tisti junak, ki bi moral rešiti 

dekle, zato lahko njegov odziv in slabo voljo pripišemo dejstvu, da je razočaran sam nad seboj, 

ker mu ni uspelo izpolniti pričakovanj tradicije. Deklica oziroma princesa pa v tej pravljici 

predstavlja sodoben lik, zaradi česar pride do navzkrižja njunih interesov. Ob njegovih 

izrečenih stavkih pride do prelomnega trenutka, ko princesa spozna, da je princev videz sicer 

urejen: »Ronald«, je rekla Elizabeta, »tvoja oblačila so res lepa in tvoja frizura je zelo urejena. 

Videti si kot pravi princ, si pa bedak.« (Munsch, 2012, str. 17). Vendar pa ji ni všeč njegovo 

tradicionalno razmišljanje, zato se odloči, da se z njim ne bo poročila in sama odide. Zasledimo 

lahko torej kritično razmišljanje deklice o tem, kakšnega moškega si želi ob sebi v življenju. 

Gre za redkost v tradicionalnih pravljicah, kajti navadno se deklice/dekleta poročijo s tistim 

princem, ki jim reši življenje, ne glede na to, kakšen je.  

 

Motiv deklice v tej zgodbi bi torej opredelila kot sodobnega, saj v več pogledih odstopa od 

tradicionalne podobe deklic v ljudskih, klasičnih in sodobnih pravljicah o princih in zmajih. 
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3.2 Nina Kokelj: Lepa Helena 
 

3.2.1 O avtorici 

 

Nina Kokelj se je rodila 5. februarja leta 1972 v Kranju. Končala je srednjo družbeno-jezikovno 

šolo Borisa Ziherla Škofja Loka, diplomirala pa je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Nato je 

študij nadaljevala na Fakulteti za družbene vede in diplomirala iz politologije. Med študijem se 

je začela intenzivno ukvarjati z literarnim pisanjem. 

Njeno najbolj uspešno delo je Deček na belem oblaku, ki je izšlo leta 2006, za katero je na 

mednarodnem sejmu otroške in mladinske literature v Bologni prejela naziv »White Raven« 

(Društvo slovenskih pisateljev, b.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Nina Kokelj 

Vir: Lahkonocnice.si 

 

3.2.2 Kratka predstavitev zgodbe 

 

Glavni literarni lik je Lepa Helena. Prikazana je kot lepa, očarljiva šivilja. Drugi literarni lik je 

njena prijateljica Suzana, ki je prikazana kot majhna deklica, ki močno občuduje Lepo Heleno. 

Skupaj preživita veliko časa, poslušata glasbo, pijeta čaj, pečeta torte in se pogovarjata. Nekega 

dne pa Lepi Heleni umre mož in ona zapusti mesto. Suzana kar naenkrat ostane sama s ključem, 

ki ji ga je pustila njena prijateljica, zaradi česar je zelo nesrečna in osamljena. Ko pa se nekega 

jutra prebudi, na poti v vas zagleda pisane obleke. Steče ven in si eno izbere. Izbere belo – to 

je Najlepša obleka, ki jo bo nosila, ko se bo poročila.  
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3.2.3 Preglednica s citati 

 
V preglednici 2 so navedeni citati iz besedila, na podlagi katerih bom v nadaljevanju 

kategorizirala glavni literarni lik (deklico). 

 

Preglednica 2: Opredelitev podobe deklice v besedilu Lepa Helena (Kokelj, 2006).  

TRADICIONALNI 

MOTIV 

MED 

TRADICIONALNIM  

IN SODOBNIM 

MOTIVOM 

SODOBNI 

MOTIV 
INTERPRETACIJA 

- »Lepa Helena je 

bila najlepša in 

najboljša šivilja v 

vasi. Pravzaprav je 

bila edina šivilja, a 

je bila najlepša.« 

(Kokelj, 2006, str. 

2) 

 

 

 

/ / Že samo poimenovanje 

glavnega lika razkrije, 

da je dekličin glavni 

atribut lepota, pri 

čimer gre za 

tradicionalno podobo 

deklice v pravljicah. 

Njeno ime spomni na 

mitološki lik Helene, 

ki je bila po grški 

mitologiji hčer Zevsa. 

Poznana je kot 

najlepša zemljanka, 

njena ugrabitev pa je 

bila povod za 

trojansko vojno. 

 

V citatu je omenjen 

tudi Helenin poklic 

šivilje, ki se pogosto 

pojavlja v 

tradicionalnih 

pravljicah, praviloma 

izključno pri ženskem 

spolu. 

-»Poslušali sta 

radio in pili čaj iz 

lepih skodelic, 

poslikanih s tihimi 

rožami. Včasih je 

smela Suzana 

prespati pri Lepi 

Heleni in tedaj sta 

pozno v noč šivali 

in peli.« (Kokelj, 

2006, str. 5) 

/ / V naslednjem citatu so 

omenjena opravila, s 

katerimi sta se 

ukvarjali prijateljici, 

ko sta skupaj 

preživljali svoj prosti 

čas. Gre za povsem 

tipična ženska 

opravila, kot so petje, 

čajanke in šivanje.  
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-»Za lepoto je treba 

trpeti!« (Kokelj, 

2006, str. 9) 

 

-»Si ti veliko trpela, 

Helena, da si tako 

lepa?« (Kokelj, 

2006, str. 9). 

 

/ / V naslednjem citatu je 

ponovno omenjena 

lepota, za katero naj bi 

bilo potrebno trpeti.  

-»Suzana je stekla k 

oblekam, si eno 

ujela - belo obleko 

- in jo oblekla. To 

je bila Najlepša 

obleka.« (Kokelj, 

2006, str. 23) 

 

-»Ko bom velika, se 

bom poročila, to 

belo obleko takrat 

bom nosila.« 

(Kokelj, 2006, str. 

24) 

/ / Pravljica se zaključi s 

pesmijo o beli obleki, 

ki lahko posredno 

predstavlja poroko, kar 

je tipičen zaključek 

tradicionalnih pravljic. 

 

Na podlagi razvrščenih citatov iz besedila sledi interpretacija prebranega in kategorizacija 

glavnega literarnega lika. 

 

3.2.4 Analiza in opredelitev lika 

 

Naslovni lik je glavni literarni lik - Lepa Helena, tako da lahko že iz naslova sklepamo, da je v 

zgodbi poudarjena lepota, ki je v besedilu omenjena kot največja vrednota glavnega lika. Glavni 

lik je Lepa Helena, prelepa šivilja, ki ima starega, bolnega moža in prijateljico Suzano.  

Lepa Helena večino svojega časa preživi doma, v svoji sobi, kjer šiva obleke v družbi svojih 

živali. Verjetno je doma zato, ker neguje svojega bolnega moža, kar sklepam iz naslednjega 

citata: »[…] in bolnega moža, ki je bil že zelo star in je ves čas ležal v postelji, kašljal in jo 

klical […]« (Kokelj, 2006, str. 3). Sklepamo lahko, da je zaradi tega včasih osamljena, zato z 

veseljem čas preživlja s prijateljico Suzano. Ta jo ves čas občuduje, predvsem njeno lepoto: 

»Suzana pa je ure in ure strmela v Helenine roke.« (Kokelj, 2006, str. 5).  

Z ilustracijami je Helenina lepota še dodatno poudarjena, in sicer po čisto klasičnem lepotnem 

idealu – je visoka, vitka, ima dolge svetle lase in velike modre oči z dolgimi trepalnicami. Gre 

za »kičast« ideal, ki spominja na tistega, po katerem se izdelujejo po vsem svetu poznane 

dekliške plastične lutke. Glede na ilustracije bi lahko sklepali tudi, da je Lepa Helena starejša 

od Suzane in je v vlogi nekakšne mame. Lepa Helena je na ilustracijah vidno višja od Suzane, 
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opazi pa se tudi razlika v slogu oblačenja. Lepa Helena je oblečena bolj odraslo, bolj ženstveno, 

kar postane najbolj očitno na ilustraciji, kjer Suzani predaja svoj ključ, saj ima na sebi klobuk 

in torbico, obute pa ima čevlje z visoko peto. Suzana pa je oblečena precej bolj dekliško, 

prevladuje tipična rožnata barva, pikčasta majica, krilo in balerinke. V zgodbi ni nikjer 

omenjeno, da ima Lepa Helena otroke, zato obstaja možnost, da je na Suzano gledala kot na 

svojo hčer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki 4 in 6: Ilustraciji Tine Perko v slikanici Lepa Helena 

Literarni lik deklice/ženske v zgodbi je opisan tradicionalno, kajti gre za lik, ki po videzu 

ustreza klasičnim lepotnim idealom, neguje svojega moža in večino svojega časa preživi doma, 

kjer opravlja različna gospodinjska opravila, kar je razvidno tudi iz naslednjega citata: »Lepa 

Helena je imela v ustih vedno bucike, tudi ko je šla na vrt zalivat solato ali ko je molzla kozo.« 

(Kokelj, 2006, str. 2). Prav tako je dekličina vloga doma predvsem negovalna, saj neguje 

svojega bolnega moža. Sicer je šivilja, zato bi lahko rekli da ima službo, torej oskrba moža ni 

njena edina naloga, vendar pa je tudi delo šivilje zelo stereotipno dodeljena vloga, ki se v 

klasičnih pravljicah pogosto pojavlja, najpogosteje pri ženskem spolu.  

Kratka sodobna pravljica se zaključi z belo obleko, ki je omenjena kot Najlepša med vsemi in 

s pesmico, ki se konča tako: »Ko bom velika, se bom poročila, to belo obleko takrat bom 

nosila.« (Kokelj, 2006, str. 24). Zgodba se tako posredno zaključi s poroko, kot nekakšnim 

vrhuncem v življenju ženske. Sodobna mladinska avtorica je torej literarni lik deklice 

predstavila tradicionalno. 
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3.3 Bina Štampe Žmavc: Princesa srca 
 

3.3.1 O avtorju 

 

Bina Štampe Žmavc je bila rojena leta 1951 v Celju. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je 

dokončala študij primerjalne književnosti. Ukvarjala se je z otroškim improvizacijskim 

gledališčem ter pisala besedila in režirala predstave. 

Sedaj se posveča pisanju poezije, proze in dramatike, namenjene predvsem otrokom in mladini. 

Izšlo je že več knjižnih del in pesniških zbirk za otroke in odrasle, ki so bila prevedena tudi v 

tuje jezike, prejela pa je številne domače in tuje nagrade. 

V svojih delih se pogosto dotika tem kot so življenjska vprašanja, doživljajski svet in drugačnost 

(Društvo slovenskih pisateljev, b.d. in Založba Miš, b.d.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Bina Štampe Žmavc 

Vir: Miszalozba.com 

 

3.3.2 Kratka predstavitev zgodbe  

 

Glavni literarni lik v besedilu je princesa, ki pa odstopa od klasičnega lika princese. Je skromna 

in osamljena, zaradi česar je pogosto žalostna. Lik deklice je predstavljen kot zelo skrben, saj s 

svojim delom poskuša pomagati vsem, ki potrebujejo pomoč.  

 

3.3.3 Preglednica s citati 

 

V preglednici 3 so navedeni citati iz besedila, na podlagi katerih bom v nadaljevanju 

kategorizirala glavni literarni lik (deklico). 
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Preglednica 3: Opredelitev podobe deklice v besedilu Princesa srca (Štampe Žmavc, 2013). 

TRADICIONALNI 

MOTIV 

MED 

TRADICIONALNIM  

IN SODOBNIM 

MOTIVOM 

SODOBNI 

MOTIV 
INTERPRETACIJA 

-»Od tam pa so 

največkrat romale v roke 

siromakov, ki jim je 

primanjkovalo prav 

tistega, kar so najbolj 

potrebovali.« (Štampe 

Žmavc, 2013, str. 20).  

 

-»Tako se je princesina 

bala blaga s kot dih 

rahlimi podobami 

metuljev in poletnih rož 

znašla v hiši mlade 

šivilje, ki ni mela 

denarja, da bi lahko 

kupila oblačilca in 

posteljnino za svojega 

otročička.« (Štampe 

Žmavc, 2013, str. 21) 

 

-»Tedaj se je princesa 

spomnila bale blaga z 

vtkanimi podobami živo 

rdečih pikapolonic. 

Podarila jo je klovnu in 

klovn si je iz nje sešil 

nov in nepremočljiv 

šotor.« (Štampe Žmavc, 

2013, str. 23) 

 

-»Podarila mu je veliko 

balo prav posebej 

trpežnega blaga z 

vtkanimi podobami 

oblakov.« (Štampe 

Žmavc, 2013, str. 25. 

/ / Izpisani citati 

prikazujejo dekličino 

razdajanje dobrin 

vsem pomoči 

potrebnim. Gre za 

tradicionalno vlogo, 

za negovalno 

funkcijo ženske. 
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-»Zato mu je princesa 

podarila balo čisto 

posebnega blaga s 

srebrnkastim leskom, ki 

jo je natkala v dolgih 

nočeh mesečine.« 

(Štampe Žmavc, 2013, 

str. 27) 

 

-»Bale je odnesla 

staremu balonarju in 

balonar se je veselo lotil 

dela.« (Štampe Žmavc, 

2013, str. 29) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-»Le malokdo se je 

ustavil ob majhni 

princesini stojnici z 

balami skromnega in na 

videz prav nič 

privlačnega blaga. 

Morda tudi zato, ker ga 

ni znala hrupno kot 

trgovci ponujati 

mimoidočim kupcem.« 

(Štampe Žmavc, 2013, 

str. 20).  

 / / Citat sem uvrstila 

med tradicionalno 

podobo deklice, saj 

izhaja iz 

tradicionalnega 

stereotipnega 

razmišljanja, da so 

moški bolj odločni, 

bolj glasni in zato 

uspešnejši v svojem 

poklicu, v tem 

primeru v prodaji 

blaga. 

 

Na podlagi razvrščenih citatov iz besedila sledi interpretacija prebranega in kategorizacija 

glavnega literarnega lika. 

 

3.3.4 Analiza in opredelitev lika 

 

Princesa je na ilustracijah prikazana v dolgi beli obleki z belim cvetjem v laseh. Sporočilnost 

bele barve izražajo pridevniki kot sta nedolžnost, čistost. S to podobo pa je skladen tudi njen 

značaj oziroma njena dejanja, saj je v knjigi prikazana kot nekakšna svetnica. Trpeča in 

osamljena pomaga s svojim blagom vsem pomoči potrebnim. Njeno pomoč in razdajanje 

drugim lahko razberemo iz mnogih citatov (v zgornji preglednici). Iz njih je razvidno, da ima 

literarni lik deklice v besedilu skrbstveno in negovalno funkcijo, kar je tradicionalna funkcija 

deklice ali ženske v pravljicah – skrb za dom, mamo, očeta, brate, palčke, živali, itd.  

 

Opazimo, da tako kot v prejšnji zgodbi princesa opravlja poklic, ki je dokaj pogost in 

stereotipen za ženske v pravljicah – šivilja. Kot nasproten poklic pa se v zgodbi pojavlja 
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trgovec, saj ga opravljajo moški, kar je razvidno tudi z ilustracij, na katerih so vsi trgovci 

moškega spola (slika 8) in so pri tem poklicu bolj uspešni kot princesa, kar lahko razberemo iz 

naslednjega citata:  

»Le malokdo se je ustavil ob majhni princesini stojnici z balami skromnega in na videz 

prav nič privlačnega blaga. Morda tudi zato, ker ga ni znala hrupno kot trgovci ponujati 

mimoidočim kupcem.« (Štampe Žmavc, 2013, str. 20).  

 

To pove, da so bili ostali trgovci, v tem primeru moškega spola, glasni in samozavestni pri 

prodaji svojih izdelkov, medtem ko deklica ni znala biti glasna, zaradi česar se je le malokdo 

ustavil pri njenih izdelkih. Mogoče gre zgolj za značajsko lastnost, dejstvo pa je, da zna biti 

glasen in odločen tudi ženski spol. Pojavi se vprašanje, ali je družbeno sprejemljivo, da je? Na 

primer, v vrtcu je pogosto sprejemljivo, kadar so glasni dečki, saj naj bi s tem izražali svojo 

aktivnost, borbenost. Ko pa so glasna dekleta, se to ne zdi več sprejemljivo, saj je nespodobno.  

 

V besedilu se pojavi še nekaj poklicev, in sicer klovn, balonar, ribič in slikar, vsi moškega spola, 

kot tudi šivilja z dojenčkom, ponovno ženskega spola.  

 

 

Slike 8, 9, 10 in 11: Ilustracije Polone Lovšin v slikanici Princesa srca 

 

V delu se pojavi tudi motiv okna, za katerega Turin pravi, da simbolizira pasivnost žensk, ki 

opazujejo življenje zunaj, ne da bi same zapustile svoj prostor; v tem primeru je to hiša s 

stolpiči. Okno deklico po eni strani varuje, po drugi pa tudi omejuje in izloča iz vsakdanjega 

življenja (Turin, 1995). V tem primeru deklica sicer ni ujeta proti lastni volji, kot na primer v 

primeru Zlatolaske, temveč se umika delno po lastni želji oziroma zato, ker se ljudje norčujejo 

iz nje zaradi njene drugačnosti.  
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Slika 6: Ilustracija Polone Lovšin v slikanici Princesa srca 

 

Čeprav deklica v kratki sodobni pravljici odstopa od lika klasične princese, bi njen lik deklice 

še vedno opredelila kot klasičen, saj je predstavljena kot tiha, osamljena, skrbeča, brez 

samoiniciativnosti in poguma, s katerim bi se lahko rešila iz situacije, ki ji ne ustreza.  
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3.4 Aaron Blabey: Živa Žganec 
 

3.4.1 O avtorju  

 

Aaron Blabey je Avstralec, rojen leta 1974. V preteklosti se je ukvarjal z igro, sedaj pa je znan 

predvsem kot avtor in ilustrator slikanic za otroke. V Sloveniji so prevedene tri slikanice 

avstralskega avtorja - Stanko Peška, Živa Žganec ter Metka Veter in Peter Šilček. Vse tri 

govorijo o drugačnosti, in sicer o otrocih, ki vsak na svoj poseben način odstopajo od povprečja 

(Sodobnost, b.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Aaron Blabey 

Vir: Youtube.com 

 

3.4.2 Kratka predstavitev zgodbe  

 

Glavni literarni lik v besedilu je deklica Živa. V besedilu je predstavljeno njeno življenje, hobiji 

in ena od njenih težav. Ker se Živa z družino veliko seli, se ne more ustaliti na enem mestu in 

obdržati svojih prijateljev. V vsakem kraju si mora poiskati nove prijatelje, kar zna biti 

zahtevno. Vendar pa se Živa s tem pogumno sooča in to sprejema kot del svojega življenja.  

 

3.4.3 Preglednica s citati 

 

V preglednici 4 so navedeni citati iz besedila, na podlagi katerih bom v nadaljevanju 

kategorizirala glavni literarni lik (deklico). 
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Preglednica 4: Opredelitev podobe deklice v besedilu Živa Žganec (Blabey, 2011).  

TRADICIONALNI 

MOTIV 

MED 

TRADICIONALNIM  

IN SODOBNIM 

MOTIVOM 

SODOBNI 

MOTIV 
INTERPRETACIJA 

/ / -»Ampak veste 

kaj? Briga me.« 

(Blabey, 2011, 

str. 8) 

Že prvi citat izraža, da 

je lik v zgodbi 

sodoben, kajti gre za 

deklico, ki se upira. 
/ / -»Sama s sabo 

se imam prav 

fino, saj imam 

izvrstno 

domišljijo.« 

(Blabey, 2011, 

str. 9). 

Citat izraža 

neodvisnost oz. 

samozadostnost, kar je 

pri ženskem spolu v 

pravljicah redko. 

Predvsem v 

tradicionalnih 

pravljicah so ženski 

liki predstavljeni kot 

pasivni in odvisni od 

moških, saj čakajo, da 

se poročijo in s tem 

nazaj pridobijo 

občutek varnosti, ki so 

ga imele kot deklice v 

otroštvu. Citat v 

besedilu sicer ni v 

kontekstu z moškim, 

ga pa zaradi 

samostojnosti deklice 

uvrščam pod sodobno 

podobo. 
/ / -»Pa tudi toliko 

hobijev imam. 

Tako na primer 

… rada igram 

bobne, 

proučujem 

morske živali, 

pečem čajno 

pecivo in se 

udeležujem 

protestov.« 

(Blabey, 2011, 

str. 10-11). 

Noben od omenjenih 

hobijev ni spolno 

stereotipen, zato sem 

citat opredelila kot 

sodobnega. 
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/ / -»Od vsega na 

svetu pa si 

najbolj želim ... 

vedno imeti en 

in isti dom. Ali 

pa mogoče 

orjaški 

tovornjak. 

Odvisno.« 

(Blabey, 2011, 

str. 25-28).  

Zadnji citat opomni, da 

zgodba govori o 

deklici, ki je tudi 

ranljiva in ima željo po 

obstanku. Vendar pa 

zaradi tega ni pasivna, 

temveč se s svojo 

situacijo bori na svoj 

pogumen, otroški 

način.  

 

Na podlagi razvrščenih citatov iz besedila sledi interpretacija prebranega in kategorizacija 

glavnega literarnega lika. 

 

3.4.4 Analiza in opredelitev lika 

 

Na prvi platnici je narisana Živa Žganec, ki se že po videzu razlikuje od tradicionalne podobe 

deklic, saj ima črne lase, temne oči in velika črna očala. Oblečena je v rdeč plašč, črne čevlje , 

na glavi pa ima velik bel klobuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Ilustracija Aarona Blabeya v slikanici Živa Žganec 

 

V zgodbi lahko že na začetku zasledimo, da je deklica osamljena, kar tudi sama prizna: »Tako 

sem vedno 'tanova'. In vsi zmeraj mislijo, da je 'tanova' prav čudna.« (Blabey, 2011, str. 6-7) 

Vendar pa v zgodbi ne gre za deklico, ki bi pasivno čakala, da jo nekdo »reši« iz težke 

življenjske situacije. Živa v naslednjem stavku doda: »Ampak veste kaj? Briga me.« (Blabey, 

2011, str. 7-8). Citat na nek način sporoča, da ji ni povsem vseeno, kaj si o njej mislijo drugi, 

izraža pa, da ne bo zaradi tega vsa nesrečna obsedela, ampak se bo zabavala po svoje. Pove, da 

rada igra bobne, preučuje morske živali, peče čajno pecivo in se udeležuje protestov. Noben od 
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omenjenih hobijev ni spolno stereotipen, gre za povsem splošne dejavnosti, ki se zdijo zabavne 

vsem otrokom, ne glede na spol.  

 

V zgodbi je omenjeno tudi, kateri poklic bi si želela opravljati, ko bo starejša. Najprej 

samozavestno pove: »Zato vem, ko bom velika, bom modna oblikovalka.« (Blabey, 2011, str. 

20). Vendar pa že v naslednjem stavku doda: »Ali pa nogometašinja. Ali pa astronavtka.« 

(Blabey, 2011, str. 21). Ponovno nobenega poklica, ki bil spolno stereotipen, npr. frizerka, 

kuharica itd. Hkrati pa gre pri tem za povsem otroško razmišljanje, saj se jim zdi zanimivo vse 

in bi danes opravljali ta poklic, že naslednji teden pa nekaj povsem drugega.  

 

Na podlagi opisa in orisa v besedilu, bi deklico Živo opredelila kot sodoben lik deklice, saj s 

svojim pogumom in odločnostjo odstopa od večine deklic, prikazanih v slikanicah in ne odstopa 

od resnične podobe sodobnih deklic, ki nikakor ni črno-bela.  

  



30 

3.5  Lawrence Schimel: Cecilija in zmaj 
 

3.5.1 O avtorju 

 

Lawrence Schimel je bil rojen leta 1971 v New Yorku. Je ameriški fantazijski pisatelj in 

prevajalec. Piše v angleškem in španskem jeziku. Njegova dela se pogosto dotikajo tudi tabu 

tem, kot je na primer gejevska tematika. Za svoje delo je prejel že kar nekaj nagrad, njegova 

dela pa so bila prevedena v več kot trideset jezikov. (Words without borders, b.d.).  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Lawrence Schimel 

Vir: Goodreads.com 

 

3.5.2 Kratka predstavitev zgodbe 

 

Zgodba govori o deklici Ceciliji, ki si na vsak način želi srečati zmaja. To poskuša na različne 

načine, dokler ji naposled to tudi ne uspe. Zmaja ukane z zvijačo, pri tem pa pred njim reši še 

deklico, ki razmišlja podobno kot ona, s katero na koncu postaneta najboljši prijateljici.  

 

3.5.3 Preglednica s citati 

 

V preglednici 5 so navedeni citati iz besedila, na podlagi katerih bom v nadaljevanju 

kategorizirala glavni literarni lik (deklico). 

 

Preglednica 5: Opredelitev podobe deklice v besedilu Cecilija in zmaj (Schimel, 2010).  

TRADICIONALNI 

MOTIV 

MED 

TRADICIONALNIM  

IN SODOBNIM 

MOTIVOM 

SODOBNI 

MOTIV 
INTERPRETACIJA 

/ / -»Težava je bila 

v tem, da ni bila 

princesa. Pa tudi 

gosja pastirica ni 

bila, kar je bil 

edini drugi 

možni poklic za 

Citat izpostavi 

tipična »poklica«, 

primerna za deklice 

v pravljicah in pove, 

da deklica ni po 

»poklicu« nič od 

tega - kar jo opredeli 
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deklice v njenih 

knjigah 

pravljic.« 

(Schimel, 2010, 

str. 1) 

kot sodobno. Hkrati 

pa citat dokazuje, da 

se avtor zaveda 

tradicionalnih 

pravljic in zavestno 

odstopa od njih.  

-»Saj je samo še 

ena deklica. 

Čudovito! […] Za 

hip sem se že 

ustrašil, da si vitez 

rešitelj.« (Schimel, 

2010, str. 18) 

 

-»Zmaj jo je ostro 

pogledal in čakal, 

da bo ob njegovih 

besedah omedlela 

od groze.« 

(Schimel, 2010, 

str. 19) 

/ / To je razmišljanje 

zmaja, pri čemer gre 

za tradicionalno 

mnenje, da so 

deklice šibke in 

prestrašene. Na to se 

navezuje tudi 

naslednji citat, ko je 

zmaj od deklice 

pričakoval, da se ga 

bo ustrašila, kar 

predstavlja 

tradicionalno 

podobo deklice v 

pravljicah.  

-»Le kdo bi pustil 

deklici, da se sama 

sprehaja po gozdu, 

v katerem straši 

divji zmaj?« ga je 

vprašala Cecilija. 

»Tu sem samo 

zato, da te 

zamotim, medtem 

ko vitezi ropajo 

tvoj zaklad.« 

(Schimel, 2010, 

str. 20) 

/  /  Pri tem citatu gre za 

dekličino ukano, saj 

vsebuje laž, vendar 

pa predstavlja 

tradicionalno 

mišljenje, da deklica 

ne more imeti 

glavne vloge, 

temveč vedno 

nastopa kot stranska 

pomoč moškim (v 

tem primeru 

vitezom), da lahko 

opravijo svojo 

nalogo.  

/ / -»Potem pa se je 

vprašala: Le kaj 

naj počnem s 

princem, ki je bil 

tako neumen, da 

se je pustil ujeti 

zmaju?« 

(Schimel, 2010, 

str. 8-9) 

Gre za sodobno 

razmišljanje, kajti 

deklica kritično 

razmišlja o tem, 

kakšnega princa 

oziroma partnerja si 

želi. 
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/ / -»Stoj!« »je 

zakričala 

Cecilija in ne da 

bi pomislila na 

svojo varnost, 

planila na 

travnik.« 

(Schimel, 2010, 

str. 17) 

Citat prikazuje 

dekličino 

neustrašnost in 

pogum, kar odstopa 

od podobe 

deklice/ženske v 

tradicionalnih 

pravljicah, zato sem 

citat opredelila kot 

sodobnega.  

/ / -»Cecilija je bila 

zelo razočarana 

ob svojem prvem 

srečanju s 

pravim zmajem 

[...]. Ni 

pričakovala, da 

bo tak mačist.« 

(Schimel, 2010, 

str. 19) 

Citat predstavlja 

sodobno kritično 

mišljenje deklice, ki 

se zaveda, da 

zmajevi stavki niso 

primerni.  

/ / -»S tem sem se le 

hotela znebiti 

zmaja. Ni ga bilo 

težko prelisičiti z 

njegovimi 

lastnimi 

predsodki.« 

(Schimel, 2010, 

str. 22) 

Citat prikazuje 

iznajdljivost deklice, 

ki je ukanila zmaja, 

hkrati pa dokazuje, 

da se je deklica 

zavedala zmajevih 

predsodkov in jih je 

znala izkoristiti sebi 

v prid.  

 

Na podlagi razvrščenih citatov iz besedila, sledi interpretacija prebranega in kategorizacija 

glavnega literarnega lika. 

 

3.5.4  Analiza in opredelitev glavnega lika 

 

Glavni lik v pravljici je deklica Cecilija, ki si želi pustolovščine, zato gre iskat zmaja. To je za 

deklice v pravljicah nenavadno in nesprejemljivo, česar se zaveda tudi sama. Razmišlja, da bi 

se preoblekla v viteza in na tak način lažje in na družbeno bolj sprejemljiv način prišla do zmaja. 

Motiv oblačenja ženske v moškega spomni na Ivano Orleansko, ki se je prav tako pogumno 

bojevala oblečena kot moški.  

 

Lik zmaja v pravljici predstavlja tradicionalen lik in s tem dekličino nasprotje. Njegovi 

predsodki so značilni za tradicionalne pravljice, v katerih so deklice prestrašen in pasiven lik v 

zgodbi, kar dokazujeta naslednja citata: 



33 

»Saj je samo še ena deklica. Čudovito! […] Za hip sem se že ustrašil, da si vitez rešitelj.« 

(Schimel, 2010, str. 18).  

 

»Zmaj jo je ostro pogledal in čakal, da bo ob njegovih besedah omedlela od groze.« 

(Schimel, 2010, str. 19).  

 

Cecilija, kot sodoben lik v besedilu, je bila razočarana nad zmajevim razmišljanjem, kar avtor 

jasno izrazi z naslednjim citatom: »Ni pričakovala, da bo tak mačist« (Schimel, 2010, str. 19). 

Vendar pa je zmajeve predsodke izkoristila sebi v prid: »Tu sem samo zato, da te zamotim, 

medtem ko vitezi ropajo tvoj zaklad.« (Schimel, 2010, str. 20). S tem je sebe postavila v ozadje 

in si nadela stransko vlogo pomočnice moškim, da lahko oni opravijo glavno delo. Gre za 

tradicionalno podobo, kjer imajo moški glavno, aktivno vlogo, medtem ko se ženski lik, če je 

sploh prisoten, pojavlja kot stranski lik in predstavlja pomoč ali oporo moškemu. Ker zmaj v 

pravljici predstavlja tradicionalni lik, se mu je to zdelo smiselno, saj se je skladalo z njegovimi 

predsodki, zato je nasedel dekličini ukani.  

 

Kar se tiče dekličinega zunanjega videza na ilustracijah, bi ga opredelila kot nevtralnega. Nič 

pretirano dekliškega, rožnatega in stereotipnega. Cecilija je oblečena v sivkaste hlače in majico, 

prek tega pa nosi bordo rdeče krilo z rumenim pasom, obute ima črne čevlje. Lase ima spletene 

v dve k0itki, na glavi pa bordo rdeče pokrivalo in čez rame rjavo torbo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Ilustracija Sare Rojo Perez v slikanici Cecilija in zmaj 

 

Prav tako konec pravljice (ne samo deklica) odstopa od tradicionalnega, saj nikjer nista 

omenjena poroka ali princ, s katerim bi se morala deklica na koncu poročiti. V pravljici deklica 

sicer razmišlja o tem, da bi kot vitezinja odšla reševat princa, ki ga je ujel zmaj. »Potem pa se 

je vprašala: Le kaj naj s princem, ki je bil tako neumen, da se je pustil ujeti zmaju?« (Schimel, 

2010, str. 9). Dekličino kritično razmišljanje kaže na to, da ji ni vseeno, kakšnega princa 
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oziroma partnerja bo izbrala in da ne bo sprejela vsakega. V tradicionalnih pravljicah je navada., 

da se deklice oziroma dekleta navadno poročijo s tistim, ki jih reši. Nobena ne razmišlja o tem, 

kakšen je njegov značaj, njegovo mišljenje. Zdi se mi pomembno, da deklica oz. ženska o tem 

kritično razmišlja in da je to prikazano tudi v pravljicah.  

 

Tako motiv deklice kot celotno pravljico bi opredelila kot sodobno, saj v vseh pogledih odstopa 

od tradicionalnih. Zanimiv je slog pisanja, saj je napisana tako, kot da se tudi glavni literarni 

lik, v tem primeru deklica, tega zaveda. Iz citata: »Pa tudi gosja pastirica ni bila, kar je bil 

edini možni poklic za deklice v njenih knjigah pravljic.« (Schimel, 2010, str. 1), je namreč 

razvidno, da se deklica zaveda, da odstopa od ostalih likov deklic v pravljicah. Zaradi 

tradicionalnih pravljic se je zavedala tudi dejstva, da bo zmaja lažje našla, če se obleče v 

pogumnega viteza, torej če se preobleče v moškega. Gre torej za sodoben literarni lik deklice, 

ki odstopa od tradicionalnega ravno zaradi zavedanja in posledično preseganja tradicionalnega 

motiva. 
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3.6 Nataša Konc Lorenzutti: Kdo je danes glavni 
 

3.6.1 O avtorju 

 

Nataša Konc Lorenzutti se je rodila leta 1970 v Kranju. Končala je Srednjo šolo za oblikovanje 

in fotografijo, študij pa nadaljevala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo 

Ljubljana, smer dramska igra in umetniška beseda. Ko je prenehala službovati v Primorskem 

dramskem gledališču, je pridobila status samostojne ustvarjalke. Od leta 2006 dalje poučuje 

umetnost govora na Gimnaziji Nova Gorica. Poznana je predvsem kot mladinska pisateljica, 

ustvarja pa tudi za odrasle. Svoja dela objavlja v revijah Cicido in Ciciban, napisala pa je tudi 

nekaj scenarijev za igrane oddaje Otroškega in mladinskega programa Radija in televizije 

Slovenija (Založba Miš, b.d.).  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Nataša Konc Lorenzutti 

Vir: Napovednik.com 

 

3.6.2 Kratka predstavitev zgodbe 

 

Delo sestavlja več kratkih zgodbic, v katerih nastopata deklica Nika in njena družina. Nika je 

stara 4 leta. Zgodbe opisujejo njeno življenje in vsakdanje dogodivščine njene družine. Je 

živahna, radovedna deklica, ki živi z mamo in očetom ter z dvema starejšima bratoma in dvema 

starejšima sestrama. Z njimi hodi na izlete, pomaga jim pri gospodinjskih opravilih, riše, 

pripravlja nastope in se igra, njena največja želja pa je biti glavna.  

 

3.6.3 Preglednica s citati 

 

V preglednici 6 so navedeni citati iz besedila, na podlagi katerih bom v nadaljevanju 

kategorizirala glavni literarni lik (deklico).  

  

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Srednja_%C5%A1ola_za_oblikovanje_in_fotografijo&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Srednja_%C5%A1ola_za_oblikovanje_in_fotografijo&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gimnazija_Nova_Gorica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cicido
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ciciban_(revija)
https://sl.wikipedia.org/wiki/RTV_Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/RTV_Slovenija
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Preglednica 6: Opredelitev podobe deklice v besedilu Kdo je danes glavni (Konc Lorenzutti, 

2015).  

TRADICIONALNI 

MOTIV 

MED 

TRADICIONALNIM  

IN SODOBNIM 

MOTIVOM 

SODOBNI 

MOTIV 
INTERPRETACIJA 

-»Nika je 

zaskrbljena. Kaj 

če bo jutri že 

prepozno in njen 

jeziček ne bo 

nikoli ropotal in 

ona ne bo nikoli 

dekle in nikoli 

ženska. (Konc 

Lorenzutti, 2015, 

str. 6) 

/ / Citat lahko 

interpretiramo kot 

povezovanje 

govorjenja in 

ženskosti. V 

zgodovini in tudi še 

v sodobni družbi se 

ženski spol pogosto 

povezuje z 

jezikavostjo, z 

negativnim 

prizvokom, kajti v 

preteklosti ni bilo 

zaželeno, da bi 

ženska govorila. 

Bolj pomembno je 

bilo, da je bila 

poslušna in 

ubogljiva.  

/ -»Ampak nekaj bo 

gotovo naredila 

drugače kot mama: 

ko bo sekljala 

čebulo, ne bo jokala 

in smrkala. Prav 

trapasto je, da se 

mama, ki je že tako 

velika punca, cmeri 

zaradi narezane 

čebule.« (Konc 

Lorenzutti, 2015, str. 

9) 

/ Povezava z mamo 

in želja po 

prevzemanju 

maminih obveznosti 

v gospodinjstvu, 

vendar pa se v 

citatu kaže želja po 

preseganju mame, 

kar lahko posredno 

razumemo kot željo 

po preseganju 

tradicije.  

/ / -»Kaj da 

nimam službe,« 

je rekel oče, 

»saj pazim 

Niko. To je zelo 

pomembna 

služba.« (str. 

52) 

  

-»Oče jo čaka s 

polento in 

omako.« (Konc 

Gre za citata, ki 

glede na delitev 

spolnih vlog najbolj 

izstopata. Opisujeta 

sodobno družino, 

predvsem sodobno 

vlogo očeta v 

družini. Iz citata je 

razvidno, da lik 

mame hodi v 

službo, medtem ko 

lik očeta ostaja 
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Lorenzutti, 

2015, str. 67) 

 

doma in skrbi za 

deklico Niko.  

 

Na podlagi razvrščenih citatov iz besedila, sledi interpretacija prebranega in kategorizacija 

glavnega literarnega lika. 

 

3.6.4  Opredelitev in analiza glavnega lika 

 

Besedilo sem za interpretacijo izbrala predvsem zato, ker je objavljeno v zadnjem izdanem 

Priročniku za kakovostno branje Mestne knjižice Ljubljana (2016) in je delo prejelo nagrado 

Zlata hruška v kategoriji najboljša izvirna slovenska mladinska leposlovna knjiga. Zanimalo 

me je namreč, kakšna je podoba deklice v besedilu, ki se v naši trenutni družbi opredeljuje kot 

kakovostno.  

 

Dejstvo, zaradi katerega po mojem mnenju besedilo najbolj odstopa od tradicionalnega, je to, 

da glavni literarni lik (deklica Nika) ne hodi v vrtec, temveč doma čas z njo preživlja njen oče. 

Prav tako je v besedilu omenjeno, da deklici kosilo kuha oče (citat v preglednici). V tem 

pogledu besedilo odstopa od stereotipne vloge moškega v družini, ki jo izpostavi A. Turin, ko 

omenja moško odsotnost, saj naj bi bila njegova vloga bolj vzdrževalne narave, torej da 

finančno oskrbuje družino (Turin, 1995). Prav tako pa izpostavi mamo, ki ima kariero in 

opravlja določen poklic, kar je v pravljicah redko posebej poudarjeno. V tem besedilu je torej 

razdelitev vlog v družini ravno obratna, saj oče skrbi za gospodinjstvo, medtem ko mama hodi 

v službo. Na ta način je sicer zelo očitno poudarjena aktivna očetovska vloga, sicer pa je vseeno 

skozi celotno dogajanje v ospredju mama. Mama deklici ves čas pomaga, deklica se ji trudi biti 

podobna, mama jo oblači, opominja, pomaga, okara, tolaži, pomaga pri oblačenju, itd.  

 

V besedilu je izpostavljenih tudi nekaj poklicev. Nikina mama je po poklicu učiteljica. V knjigi 

namreč zasledimo citat, ki govori o tem, da njena mama pripravlja nastop s svojimi učenci: 

»Kaj sploh dela cele dneve?« sprašuje Nika očeta. »Nastop pripravlja, s svojimi učenci.« (Konc 

Lorenzutti, 2015, str. 23). To dejstvo potrjuje tezo A. Turin (1995), ki zapiše, da mame deklic 

v besedilih najpogosteje opravljajo poklic učiteljice. Omenjeni poklici v besedilu so še 

prodajalka, zobozdravnik, medicinska sestra, zdravnik in vzgojiteljica. Opazimo lahko, da gre 

za dokaj stereotipno dodeljene poklice, tako pri ženskem kot pri moškem spolu. Medicinsko 

sestro kot pogost stereotipen poklic za ženski spol v literaturi omeni tudi v prejšnjem odstavku 

omenjena avtorica. 
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Zunanji videz glavnega literarnega lika je zelo raznolik, predvsem odvisno od dogajalnega časa 

in prostora. Včasih je deklica upodobljena v krilu, drugič v pižami, včasih v športnih oblačilih. 

Njeni lasje so včasih urejeni in speti, kdaj ima v laseh dekliški dodatek, lahko pa ima razmršene 

in neurejene lase. Gre torej za raznolik prikaz deklice v vsakdanjem življenju. 

 

Slike 18, 19, 20 in 21: Ilustracije Tanje Komadina v knjigi Kdo je danes glavni 

 

V besedilu se pojavlja nekaj tradicionalnih motivov, sicer pa poskuša avtorica tradicionalnost 

zavestno preseči in narediti delo sodobno – tako v orisu in opisu literarnih likov kot z okoljem, 

v katerega je postavljen glavni literarni lik. Sama bi ga umestila v kategorijo med tradicionalnim 

in sodobnim. Sodobno predvsem zaradi dekličine samostojnosti, radovednosti, včasih 

upornosti, itd. Pozitivno sem mi zdi, da ni »umetno« zamenjanih vlog, torej da avtorica ni želela 

ženskim literarnim likom namerno pripisati vse lastnosti, ki jih tradicionalne zgodbe pripisujejo 

moškim, temveč porazdeljenost vlog daje občutek enakovrednosti.    
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4 Zaključek 
 

V svojem delu sem se ukvarjala z interpretacijo in opredelitvijo šestih del sodobne mladinske 

književnosti, izbranih iz Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig Mestne knjižnice 

Ljubljana (v nadaljevanju Priročnik). Izbrala sem dela, v katerih imajo osrednjo vlogo deklice, 

saj me je zanimalo, kakšen je oris in opis deklic v sodobnih delih za mladino, pri izbiri pa sem 

bila pozorna tudi na njihovo oceno v Priročniku. Dela sem pregledala in glede na opis in oris 

ženskega glavnega literarnega lika ter na temelju svoje interpretacije deklice uvrstila v tri 

kategorije: sodobne, tradicionalne ter med tradicionalnim in sodobnim.  

 

Izmed šestih izbranih del sem tri literarne like iz besedila opredelila kot sodobne, dva sem 

opredelila kot tradicionalna, enega pa sem uvrstila v kategorijo med tradicionalnim in 

sodobnim. V kategorijo sodobne podobe sem uvrstila deklice, ki so bile v besedilu prikazane 

kot odločne, pogumne, kritične in so imele aktivno vlogo. Med tradicionalne pa sem uvrstila 

tiste, pri katerih se je odražala pasivnost, čakanje, strah, sramežljivost, pretirana poslušnost itd. 

V kategorijo med sodobnim in tradicionalnim sem uvrstila eno delo, saj je z nekaterimi citati 

opredeljevalo literarni lik kot sodoben, v splošnem pa še vedno kot tradicionalen. Moj vzorec 

je sicer majhen, vendar pokaže, da v izbranih besedilih prevladuje sodobna podoba ženskega 

literarnega lika, zaradi česar svoje prve hipoteze ne morem potrditi. Pri tem ne gre zanemariti 

dejstva, da sem izbirala med deli, ki so obravnavana kot kakovostna, kar po mojem mnenju 

delno pripomore k takemu izidu. Moje opažanje je, da so pravljice, ki sem jih interpretirala v 

svojem delu, večinoma dokaj plitve, brez posebnega zapleta ali stiske, ki bi jo literarni lik (v 

mojem primeru deklica) poskušal razrešiti. Sprašujem se, ali gre pri tem samo za način pisanja 

sodobnih avtorjev, ki s tem poskušajo otroke obvarovati pred obravnavo negativnih dogodkov, 

ali pa je razlog v tem, da pri karakterizaciji deklice kot glavnega literarnega lika še niso dovolj 

spretni.  

 

Po pregledu literature in interpretaciji izbranih del menim, da se nekateri sodobni avtorji 

zavedajo spolnih stereotipov, ki se pojavljajo v mladinski literaturi in jih poskušajo na različne 

načine presegati. Po mojih ugotovitvah večinoma tako, da načrtno zamenjajo vloge, torej da 

ženski literarni lik postane aktiven, moški lik pa pasiven. Sama sicer menim, da to ni pravo 

preseganje stereotipov, temveč napad na nasprotni spol. V pravljicah Princesa v papirnati vrečki 

in Cecilija in zmaj je bilo celo zaslediti, da je ženski literarni lik rahlo zasmehoval moški lik. 

Menim, da rušenje stereotipov ni prikazovanje popolnega nasprotja in menjava vlog, temveč 

uporaba raznovrstnih vlog in interesov, kot se pojavljajo v resničnem življenju. Pravljice naj 
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otrokom pokažejo deklice vseh podob in značajev, ne le tradicionalnega modela deklice. Pa ne 

samo deklice, prav nič drugače ni z dečki, mamami, očeti, babicami itd. Tudi v resničnem 

življenju poznamo deklice, ki jih bolj kot ples zanima nogomet, ali dečke, ki jim je všeč tudi 

rožnata barva. 

 

Turin A. (1995) je v svojem članku več kot dvajset let nazaj zapisala, da med naslovi del ni 

glavnih ženskih likov. To se je to v zadnjem času spremenilo, kajti večina mojih izbranih del je 

naslovljena z imenom glavnega ženskega literarnega lika, ki je v mojem primeru deklica. Prav 

tako je deklica v vseh primerih narisana na naslovni strani dela. Ne gre samo za naslove, v 

zadnjih letih se je v Priročnikih povečalo število del, ki v opisu vsebine vsebujejo ključno 

besedo deklica. V Priročniku za leto 2004 sem zasledila, da se ključna beseda deklica med 

iskanjem pojavi 7-krat, medtem ko se v Priročniku za leto 2016 ista beseda pojavi 54-krat. Ne 

gre spregledati dejstva, da ima prvi 149 strani, med tem ko jih ima drugi 199. Vendar vseeno 

menim, da ta podatek nekaj sporoča. Podatek sicer ne pove ničesar o kakovosti in značilnosti 

motiva deklice v besedilih, sporoča pa, da so pisatelji in pisateljice deklice v zadnjih letih 

postavili malo bolj v ospredje in da niso več le stranske junakinje, na podlagi česar lahko 

potrdim svojo drugo hipotezo, da najdemo vedno več del, v katerih ima deklica osrednjo vlogo.  

 

Dejstvo, ki me je pri pisanju diplomske naloge najbolj presenetilo je, da so vsi avtorji, katerih 

literarne like sem kategorizirala kot sodobne, moškega spola. Nasprotno pa sta avtorici besedil, 

katerih literarni lik sem opredelila kot tradicionalen, ženski. S tem moram ovreči svojo tretjo 

hipotezo. Pričakovala sem, da bodo ženske tiste, tako kot v preteklosti, ki bodo poskušale 

presegati stereotipne spolne vloge v pravljicah. Vendar pa tak izid potrjuje mnenje Furlan N. 

(2007) ki v svojem delu zapiše, da je pogost pojav, da si skupina, ki se ji pogosto pripisuje 

negativne predsodke, pogosto le te pripiše tudi sama, medtem ko članom ''superiorne skupine'' 

(v tem primeru je to moški spol) pripiše pozitivne lastnosti.  

 

Menim, da je pri zavedanju o stereotipnih vlogah v literaturi pomembno ne samo zavedanje 

pisateljev, temveč tudi vzgojiteljev, učiteljev in staršev, saj so odrasli v otrokovem okolju tisti, 

ki odločajo, kaj bodo otrokom prebirali in s tem tudi, kakšna sporočila bo otrok prejemal preko 

literature. Pomembno je, da otroci (in s tem ne mislim samo deklic) v pravljicah zasledijo 

deklice, ki niso samo ljubke in pridne in ne poskušajo biti zgolj podobne mamam. Deklice, ki 

ne pomagajo vedno pri gospodinjskih opravilih, medtem ko se dečki igrajo na igrišču. Deklice, 

ki niso prestrašene in sramežljive, temveč odločne in radovedne. Gre za to, da otrokom pravljice 

pokažejo, da so lahko vse to in še več, ne da bi jih omejevale. Ravno to je lepota vsakdanjega 
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življenja, da ti ni potrebno biti ali eno ali drugo. Pri tem pa ne gre samo za deklice, ravno tako 

so pomembne mame, očetje, babice, tete itd. Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 

je samo ena od smernic, ki nam lahko pomaga pri izbiri literature, ki bi jo želeli prebirati 

otrokom. Vseeno pa mislim, da moramo pri tem še vedno ostati kritični in sami presojati o 

kakovosti.  
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