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Otroške in mladinske pesmi Ljubke Šorli s posvetno in versko 

tematiko 
 

Povzetek 
 

Ljubka Šorli (1910-1993) je mladinska pesnica, ki je pisala in za mlade in 

odrasle bralce.  Za mlade bralce je objavila zbirko pesmi z naslovom Veseli ringaraja 

(1983, Gorica, revija Pastirček), kjer so izdane že objavljene in še neobjavljene 

pesmi. Številne izmed njih so tudi uglasbljene. Motivno-tematsko se v njeni poeziji za 

mlade, prepletajo številni motivi, vendar prevladujejo tradicionalni motivi., npr. motiv 

domovine, narave in vere. Napisala je številne pesmi v spomin različnim 

naslovnikom, npr. Francetu Prešernu, Simonu Gregorčiču, Alojzu Gradniku, (Otroci 

na grobu) Frana Erjavca, Srečku Kosovelu, Ivanu Trinku Zamejskem, Msgr. Srečku 

Gregorcu je posvetila 12  pesmi pesniku in na sploh spominu in spominjanju, (Ob letu 

otroka, Otrok  na pokopališču o Vseh svetih, Spominčice ipd.). Pesnica tradicionalno 

upesnjuje podobo spolov, moškega pozitivno pojmuje (Zdaj očetov pridne roke delajo 

za nas otroke za naš kruh, z naš smehljaj) in vlogo ženske osredotoča na dom in 

vzgojo, četudi kritično (Marko ... zaman od mame zdaj pohvale čaka). Lirski subjekti 

so tradicionalno pojmovani otroci kot pridni, ubogljivi in verni (pri maši,  molijo, 

odgovarjajo, pojejo, resno gledajo), redkeje jih sodobno pojmuje (ko otrok vidi pajka 

v cerkvi, se zasmeje). 

 

Ključne besede 

 
Ljubka Šorli, pesmi, domovina, narava, vera, intertekstualnost, arhetip divje 

ženske, arhetip otroka  

 

 

Summary 
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Ljubka Šorli is children's poet, that wrote for both audiences, for children and 

adults. For children she published collection of songs titled Veseli Ringarala (Happy 

(1983 in Goriza in children's magazine Pastirček (Shepherd), where are already 

published and unpublished songs. Numerous of them are also musical songs. Motifs 

and thematically in her children's poetry, interweave numerous motives, however 

prevail traditional motifs, e.g. homeland, nature and religion. She wrote numerous 

poems in memory of e.g. to France Prešeren, Simon Gregorčič, Alojz Gradnik 

(Children on Alojz Gradnik grave), Fran Erjavec, Srečko Kosovel, Ivan Trinko 

Zamejski, Srečko Gregorc dawned 12 songs on graveyard on all worlds, of Forget-

me-not etc. Poet traditionally wrote image of genders, male positively notion (Now 

fathers of good hand work for us children for our bread, from our smile) and 

submission of woman gets together on home and education, although critically (Mark 

is waiting for praises in vain of a mother now). Lyric subjects are traditional notion 

children as good, obedient and true (at mass, they pray, they are answering, the are 

singing, they are looking seriously), more rarely them contemporarily consider (when 

child sees spider in church, he laughs). 

 

 Key words 
 

Ljubka Šorli, poems, homeland, nature, religion, intertextuality, female 

archetype, child archetype 

 

Uvod 

 
V otroških in mladinskih pesmi Ljubke Šorli so motivne prvine najpogosteje 

povezane s temami domovine, narave in vere.  

 

V pesmih z domovinsko tematiko, se prepletajo posvetni in verski motivi, 

izražena kot jezikovna, krajevna in kulturna pripadnost: Brda, Benečija, domači svet, 

dom,  in  manj domovinske tematike (Žalostna pravljica).   

 

Pesnica pogosto ob prepletanju domovinske in verske tematike, v skladu s 

teorijo o idealistični podobi otroka, uporablja tudi tematiko narave (letni časi), in 
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paralelizme med notranjim (srce je žalostno; neme misli, v moj srček žalost je prišla) 

in zunanjim dogajanjem (Zima, Zimski dan, Zimi v slovo, Zima ob Soči idr.). 

 

V pesmih z versko tematiko (Molitev sirote na Miklavžev večer, Molitev k 

Mariji v letu otroka; pomanjševalnice: drevce, oblaček, smrečice; Pomanjšani 

odrasli: Mali znanstvenik idr.) je upesnila različne verske motive, npr. angel, cerkev, 

iniciacijo, maša, molitev, oltar ipd. ter bog, Jezus, Marija, ,  (Božična noč, Na sveti 

večer, Na Sveti gori; Otroci postavljajo jaslice ipd.).  

 

Poleg institucionalizirane verske tematike v pesmih, je zaslediti še prvinski 

animizem , verovanje, da je v vseh živih birjih duša, predvsem v naravi (Luna jih 

gleda, ko v smehu poseda na zvezdnatem nebu vso noč., veter vabi na ples, podlesek 

je nežni samotar, čriček zvito pomežikne itn. 

 

Pesnica idealistično pojmuje podobo otroka in otroštva (M. Nikolajeva: From 

Mythic to Linear, 2000) podobno kot njen vzornik Gregorčič, nadaljuje Župančičev 

koncept sončnega otroštva.  Pri njej so otroci pojmovani idealizirano (molijo, 

poslušajo), redkeje so realistični (Novo leto oz. Tolminski običaj), zato tudi pogosto 

rabi simbole za podobo otroka (C. G. Jung: Four Archetypes, 2006), in sicer:  

 

1. biser; nabrati bisere, Gorica – biserček lep;  

2. cvet, roža: cvetje, cvetni zaklad, cvetni venček, vonjave cvetnih trat, cvetke 

brati, češnjev cvet, majsko cvetje, nagelj, roženkravt, rožmarin, rožica, rože v 

rokah, rož in petja čas; breskev, češnja;  

3. časa, kelih, kupa: kupa polna solz;  

4. dragulji: dragulji sinji sto in stop, srebrna rosa, posrebren plašč, mačice 

srebrne, (biseri, zlato ...);  

5. krog: okrog se razgledovati, vse okrog dehti, krog Sare, krog ali okrog, sonce, 

lampijoni,  

6. otrok (eksotičnega porekla, sirota): deček, deklica, lačni (otroci), ministrant, 

pastirčki, prvoobhajanec, sirota – Otrok moli k Mariji za lačne, za poslanstvo 

vzvišeno izbrani (S. Gregorčič), Deček s ciklamami; 

7. sonce: sonček, sonce; 
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8. zlato: zlat domek, sonce zlato, metlice zlate, zlat oltar, zvezde zlate, zlate 

ceste; 

9. zvezda: Boštjan išče repatico, na zvezdi vsaki angel moli;  

10. zvezde (roj zvezd, obkroženost z zvezdami): zvezde zlate, zvezde se čudijo, 

zvezdnato nebo, zvezde zlate idr.  

 

Idealizirana podoba otroka je poudarjena s pesmimi, ki se motivno ukvarjajo z 

običaji, obredi, rituali (Božična noč, Novo leto (tolminski običaj), Miklavž, novoletno 

voščilo slovenskega otroka, Sveta noč, postavljanje jaslic, godovanje, pogrebi, pust 

idr.). Ob tem pa so poudarjeni iniciacijski dogodki, npr. Prvič v šolo, Prvi sneg, Peter 

prvošolček. Motiv slovesa je prisoten v domovinski in verski tematiki, npr. Slovo, 

Slovo od počitnic ter je dodatno poudarjen s slovesom v naravi, npr. motiv jeseni 

(Jesenski čas, Jesen in vrabci, Vrabček jeseni)  in dominanten motiv zime (V zimski 

dan, Zimi v slovo, Zima ob Soči ipd.). Pogosto povezuje motiv otroka in motiv 

pokopališča, npr. Otrok na pokopališču o Vseh svetih,  Otroci na grobu Frana 

Erjavca.   

Na osnovi analize pesmi, zasledimo motiv Marijinega kulta, ki naj pogleda 

vrednote ljudi, lahko in preobilje (Molitev k Mariji v letu otroka, Mariji za god, 

Narava časti Marijo ipd.). Redkejši so motivi upora, npr. Prevarani vrabček, Nedelja 

(smeh v cerkvi), nezmožnost upora (Muca maca pred ogledalom), projekcija 

socialnega upora izražena preko personificiranih živali (Prevarani vrabček). V 

motiviki zasledimo tudi pojav hipermamizma oz. termina, ki ga je obravnavala C. P. 

Estes (Woman, who run with wolves, 1997).  Ljubka Šorli upesnjuje motiv sirot oz. 

skrb za kolektivne otroke, oddaljene otroke, lačne otroke po svetu (milijoni lačnih), 

sirote, hkrati pa izražajo pesmi nemoč pomagati bližnjemu in konkretnemu otroku. 

Obenem se avtorica nostalgično vrača ali celo zateka v čas otroštva, ki ga utopično 

pojmuje: 
Otroci pode se po skritih poteh,  

 zdaj žoga poskoči, zdaj sproži se smeh –  

veselje in sreča sta v mladih očeh.  

O leta otroška! K vam misel se vrača. 

 

Avtorica se intertekstualno nanaša na vzneseno poetiko Simona Gregorčiča, 

motivno-tematsko temelji v Štrekljevem ljudskem izročilu, posebej o otroških 
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ljudskih pesmi (1908-1923) in zamejsko pesniško tradicijo obravnavano v knjigah 

Kazimirja Humarja (Pregled slovenskega mladinskega slovstva, 1950; Slovensko 

mladinsko slovstvo 1955) izdanih v Gorici.   

 

Njena poezija sodi v tradicionalno poezijo, kjer je odrasli lirski subjekt 

večinoma pasiven, dokler je otroški lirski subjekt aktiven, kar je nazorno prikazano v 

naslednji pesmi, v kateri avtorica obravnava tradicionalne vrednote (vero, ubogljivost 

in pridnost), vendar je v dečku prvina navihanosti in otroške spontanosti. Gre za 

avtoričino projekcijo in univerzalno temo »ujetega ptiča tožbo«, ko se lirski subjekt 

počuti ujetega v hermetizem okolja. Avtorica v dečka projicira akcijo, spontanost, 

tvornost, ki je avtentična za otroke. V tovrstnih prvinah zasledimo fosilizirane prvine 

arhetipa divje ženske (Clarissa Pinkola Estes: 1997), ki je v latentnem stanju, 

izraženem skozi smeh in latentni socialni upor »tisoč škrateljčkov v očeh«. 

 

Nedelja 

 

Jurček zgodaj je pri maši, 

prav pobožno se drži; 

cerkev, ve, je hiša božja, 

kjer se z Bogom govori. 

 

Moli, poje, odgovarja, 

resno gleda na oltar; 

tu miglja v svečanost dneva 

sveč oltarnih zlati žar. 

 

Ali Jurčka nekaj zmoti 

in v vsakdanjost prebudi: 

mimo noska se mu pajek 

kot po vrvici spusti. 

 

Konec misli je pobožnih, 

zdaj junaka zlomi smeh; 

z zvonkim smehom zaigra mu  

tisoč škrateljčkov v očeh. 
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Na osnovi analize motivno-tematskih prvin je nazorno prikazana raba 

simbolov za arhetip otroka, ki je obenem substitut za arhetip ujete divje ženske, ki 

svojo divjost projicira v otroka. Vse to je velika posledica trpljenja duš tistih, ki so 

izobčeni, trpinčeni in zavrnjeni. Močne avtobiografske prvine o tragični usodi moža v 

pesmi, odražajo ravno poglobljeno in pristno maturacijo. Na osnovi biografskih 

dejstev je razvidno, da je Šorlijeva bila ne le osebno verna, ampak tudi institucionalno 

religiozna. 

 

Ujetost v ozke institucionalne in široke osebnoverske okvire, je rezultirala v 

večji svobodi, ki jo ima otroški lirski subjekt, ima domišljijo, spoštuje druge (celo 

živali), navihan je. Avtorica v poeziji za odrasle manj izraža socialni upor, ki ga je v 

poeziji za otroke in mlade več, ker je skozi perspektivo otroka, njegov smeh, 

pluralizem interpretacij. 

 

Stigmatizacija z domovino – Slovenijo, v italijanskem okolju, ji je izostrila 

percepcijo in socialno tenkočutnost, zaznamovano tudi z osebno tragično usodo moža, 

Lojzeta Bratuža. Njuna skupna biografija je deležna mitizacije, ki se prenaša po 

ustnem in pisnem izročilu. 

 

Na osnovi ahistorične tipologije Marie Nikolajeva: From mythic to linear, 

2001, ki deli mladinsko književnost na utopija – karneval – kolaps, lahko pesništvo za 

mlade Ljubke Šorli karakteriziramo kot utopijo. 

 

Feminističen pogled 
 

Ljubka Šorli je ena izmed avtoric, ki je po krivici prezrta in ni v ospredju 

slovenske mladinske književnosti. Podobno je z izvrstno pesnico Sašo Vegri, ki je 

tudi vnesla novo senzibilnost, ki bi jo lahko poimenovali problemska senzibilnost v 

poeziji za otroke. Novo senzibilnost v slovensko mladinsko književnost so prinesle 

Luiza Pesjak, Lea Fatur, Ljudmila  Prunk Utva, Kristina Brenkova, Ljubka Šorli, 

Svetlana Makarovič, Saša Vegri, Barbara Gregorič, Anja Štefan, Ida Mlakar idr. 
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V knjigi Clarisse Pinkola Estes: Whoman who run with the wolves iz leta 

1997, je zanimivo predstavljen arhetip divje ženske, ki ga lahko v nekaterih elementih 

najdemo tudi v poeziji Ljubke Šorli. Avtorica je bila zaradi osebne usode in moža 

zaznamovana, zaradi slovenstva, vojnih razmer ipd., vse je temeljijo na zavračanju in 

nerazumevanji ter načrtnem zaničevanju. Zato je razvila poseben tip poezije za 

otroke, ki je sicer idealizano prikazana podoba otroka in otroštva, vendar je pod mirno 

površino idealizacije in evfemizacijo zaslediti arhetip divje ženske in arhetip otroka.  

 

CUDNA UGANKA 
 
Kaj pa to je? Glejte čudo: 
po dvorišču plašček sam 
hodi, teka, pada, vstaja; 
zdaj je tukaj, zdaj je tam. 
 
Plašček sam? To ni mogoče. 
Nogice pa že ima! 
Saj ni žoga, ki brez nogic 
vse to zmore, vse to zna. 
 
Razvozlali smo uganko: 
v plaščku Maja se vrti ... 
Skoz ·spominčice smehljajo 
njene srečne se oči. 
 

Oba sta ranjena, zato tudi negativna samopodoba, ki je omogočila tudi 

supersenzibilnost. Domnevam, da je okolica in pritisk konteksta od avtorice in njene 

poezije imel specifična pričakovanja, tudi glede institucionalne religije. Motiv 

angelskega otroka, ki je nakazan (otroci, pridno se učite) je razrahljan s prvinami 

subverzivnosti (tu je deca nagajiva; Ministrant ... sili ga smeh, ali resen ostane). V 

poeziji za odrasle je moč zaslediti večji družbeni pritisk, ki ženski predpisuje 

obnašanje, npr. v pesmi Rdeče koralde, deklici tudi, vendar se le-ta upre (Pokara jo 

mamica izpred vrat – smeji nagajivo se v gozdu škrat), videz, moč, ekonomijo, 

ženskost, pridnost, obnašanje, verska prepričana ipd. Vendar v poeziji za otroke, je 

svobode in svobodnosti (Vrabček spet ko kralj nad poljem vlada? In na žicah sam je 

svoj gospod.), je možnost socialnega upora. 
Bo li umel kdo njegove oči, 

Vanje veselja pričaral, 

Da veroval bo v dobroto ljudi, 

Da se o njih ne bo varal. 
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Med snežinkami pa kepe 

Brez usmiljena frče ... 

Kaj zato, če kdo na glavi 

Nesel bo domov roge ... 

 

V večini pesmi je otrok prikazan idealizirano, vendar so tudi pesmi v katerih 

je prikazan življenjsko 
Otroci, hrupni, neugnani, 

okrog hiš kričijo v zimski dan; 

tele, da kmalu bi snežinke 

pokrile goro in ravan. 

 

 Avtorica najpogosteje omenja otroke kot kolektivni junak, z izstopajočim 

posameznikom in lirskim subjektom, to je večkrat deček, tudi z deklico. Dečki so 

pojmovani kot bistri, v povezavi s tehniko (Deček bistre je glavice, rad postal bi 

inženir.), Mali znanstvenik (V vrtec hodi, kakor vsi otroci ... Vendar je otrok ... In kot 

otroci tud on najrajši se uči.), Ministrant, Drejček-Smejček, kjer je prikazan njen 

tipičen lirski subjekt, navihan in sproščen, kar izrazi tako, da zapiše: 

 
 V očkah črnih škrat poredni 

 iskre mu prižiga,  

 da iz njih žareč plamenček  

 Brez prestanka šviga. 
 

Zanimivo je, da otrokovo navihanost ali dečka ali deklice motivira ali 

povzroči tipično pravljično bitje imenovano škrat (na polje gre deklica listja brat, / pa 

skuje nakano ji gozdni škrat). Deklico so tudi navihane, čeprav tradicionalno 

predstavljene kot Usmiljena deklica,  Pred zrcalom ni navadna deklica, ampak deklica 

in pol, kot jo avtorica imenuje. Njene deklice kot lirski subjekti niso “kaznovane” kot 

v modelu ljudske pravljice za nečimrnosti, vendar so le okarane, npr. Rdeče koralde, 

Sara in nakazana atipična deklica med igro Deklica in žoga. 

 

Značilnosti utopije 
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V omenjeni monografiji je Nikolajeva opredelila bistvene značilnosti treh 

ahistoričnih značilnosti mladinske književnosti, ki jo apliciramo na ustvarjanje Ljubke 

Šorli:  

 

1. Idealizacija podobe otroka in otroštva (vedno, včasih, pogosto, občasno, vsak 

dan …) – obrednost; iniciacije (prvi dan, prvi sneg, prvošolec …) 

2. Književni čas: mitičen, ponavljajoči dogodki, obredi, šege, navade (Sveta noč, 

Novo leto, Pust, maše …); svetost (čustvo, dan, družina, gora, kras, noč …) 

3. Književni prostor: večni paradiž; božji hram, cerkev, vrt 

4. Književne osebe: tradicionalne vrednote (vera, ubogljivost, pridnost) 

5. Pripovedovalec: tretjeosebni (lirski subjekt) – didaktičnost 

6. Glavna tema: mit o srečnem in nedolžnem otroštvu; nostalgija . Pesnica je 

prikazala podobo otroka in otroštva kot naj bi bilo – varno in srečno obdobje, 

ne pa kot je realistično in zaznamovano z vojno, lahkoto, revščino ipd. 

 

Na osnovi Jungove teorije o arhetipih, pri Ljubki Šorli, zasledimo ravno to, da 

ji pisanje službi kot korekcija in kompenzacija za realnost, ki je bila tragična, 

zaznamovana s stigmatizacijo (biti Slovenka, biti mlada vdova, z vojno, z 

materinstvom, s senzibilnostjo ipd.). V njenih pesmih za otroke zasledimo tudi 

idilofobijo tem: smrt, spolnost, starševstvo, odraslost  idr. Avtorica uporablja 

evfemizacijo in simbole (sneg, zima, grob, pokopališče)   idr. simbole za umiranje in 

smrt. 

 

Intertekstualnost 
 

V zbirki pesmi avtorica ima številne intertekstualne prvine (M. Juvan: 

Intertekstualnost, 2000), predvsem izposojo literarnih oseb in  motivov, npr. ciciban 

(O. Župančič), Ostržek (C. Collodi), Rdeče koralde – aluzija Deklice z rdečimi 

koraldami z Rdečo kapico. V pesmi z naslovom Žalostna pravljica so neposredne 

medbesedilno sklicevanje na model ljudske pravljice, in sicer: Pepelka, Rdeča kapica, 

Sneguljčica. Neposredna je tudi omemba pravljice O Jurčku, moki in vetru,  ki je 

citatna figura na Jurčka: pravljico  v štirih dejanjih s prologom, Pavla Golie (1932). 
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Šestnajvrstnična pesem Novoletno voščilo slovenskega otroka je variacija na temo 

Vodnikovih novoletnih voščil oz. Levstikove pesmi Novoletno voščilo mestnega 

bobnarja (štiri štirivrstičnice). 

Intertekstualno se navezuje na motive iz ljudskega izročila, npr. pravljične 

junake (gozdni škrat, palček, škrat), pravljična števila (tri deklice, trije fantki, tri 

smrečice, tisoč), deminutive (angelček, obrazek,  osliček,  pastirčki, pleničke, srajčke, 

stezice, volek idr.), tipični pravljični rekviziti iz Orienta (biseri, zlato), pravljične 

značilnosti (čudežni svet, zlate sanje). Avtorico pogosto rabi pojem pravljično v 

zvezah (pravljični grad, pravljične tajne, pravljica, lepe vesele pravljice, prvi pove 

pravljico, domisliti se pravljice ipd.) 

Pri obravnavi verske tematike v pesemski obliki, jo obravnava pravljično, s 

prvinami subverzivnega (smeh):  

Tisoč oči, 

tisoč otroških oči 

se v jaslice bajne 

ko v pravljične tajne 

na sveti večer 

smeji. 
Otroci, lirski subjekti v pesniški zbirki Veseli Ringaraja, veliko sanjajo (iz 

sanj, sanjava jesen, zlate sanje, tiho sanja, le sanjaj, ptička, zasanjano skoz okno, in 

sanjajo, sanjajo ipd), kar je v skladu s tezo o dnevnem sanjarjenju Sigmunda Freuda: 

The Creative Writer and Daydreaming). Personificiran zajček sanja o korenčku, 

deklico z rdečimi koraldami zdrami iz sanj večerni zvon, sinica sanja, jesen sanja, 

ptička sanja o pomladi, otroci zasanjajo gledajo skozi šolsko okno, primorska mladina 

sanja ipd.  

 

Zaključek 
 

Avtoričina motivno-tematska navezanost na domovino, naravo in vero govori 

tudi o separaciji od arhetipa divje ženske, kar povzroča, da ženska ostane majhna, 

prozorna in tenka kot duh. Njena latentna divjost je v poeziji, posebej s posvetno 

tematiko ali vsak s posvetnimi elementi upora v verski tematiki skozi oči otroka, je 

pot do nje same. Pri otroškem lirskem subjektu je vidno, da v bližnjem okolju ni našla 

sveta, ki bi jo sprejel, zato ga je skonstruirala skozi otroško perspektivo socialnega 
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upora (Ježuščku je mraz). Bila je drugačna, ujeta v disharmonijo sveta, na robu dveh 

kultur (slovenske in italijanske), dveh naslovnikov (otroka in odraslega), na robu med 

biti in imeti. Z robnim položajem in tragično usodo ji to omogočilo, da je izvirno 

prispevala k razvoju kulture z novo senzibilnostjo avtoric. 
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