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Milena Mileva Blažić 

Podoba otroka v Tavčarjevih besedilih 

 

Uvod 

V Učnem načrtu za slovenščino iz leta 2011 je Ivan Tavčar zastopan z romanom Visoška 

kronika (1919), zbirko kratkih realističnih pripovedi Med gorami (Slike iz loškega 

pogorja, 1876–1888) ter še posebej s črtico Tržačan iz tega cikla. Bistvena tematska 

značilnost slednje je, da je v njej otrok prikazan problemsko in realistično. V središču 

besedila je arhetip otroka sirote, torej socialno in čustveno ranjenega človeškega bitja, ki 

je hkrati vsestransko marginalizirana oseba. Gre za posvojenca – v Trstu dobesedno 

kupljenega otroka (zato funkcijsko poimenovanje Tržačan), ki je trpinčen in potem vsem 

na očeh zaradi tega tudi umre. Stranske književne osebe so odrasli, ki so obenem nosilci 

odgovornosti. Zanje je značilno, da se delajo nevedne in ne želijo videti viktimiziranega 

otroka. 

 

Ivan Tačar 

Cikel z naslovom Med gorami vsebuje dvanajst kratkih realističnih pripovedi (Gričarjev 

Blaže, Grogov Matijček, Holekova Nežika, Kako se mi ženimo, Kalan, Moj sin!, 

Kobiljekar, Kočpirjev gospod, Miha Kovarjev, Posavčeva češnja, Šarevčeva slika in 

Tržačan). Že na osnovi naslovov je razvidno, da so otroci funkcijsko poimenovani v 

odnosu do odraslih, predvsem glede na očeta ali domačijo, npr. Gričarjev, Grogov, 

Holekova, Kočarjev in Kovarjev. 

 

Podoba otroka  

Tavčar je upodobil otroka v številnih književnih besedilih, najbolj značilno v ciklu Med 

gorami. Glavne književne osebe so predvsem dečki (Moj sin, Miha Kovarjev, Kobiljekar, 

Kalan, Grogov Matijče, Kočarjev gospod, Gričarjev Blaže in Tržačan). Upodobil je tudi 

deklico – Holekovo Nežiko. Zgodba je podobna tisti v povesti Cvetje v jeseni, le da ima 

malone pravljičen konec (vaška sirota se poroči z bogatim ženinom). Pripovedne teme so 

v ciklu zelo raznolike: nehvaležni sin (Moj sin), alkoholizem zaradi razočaranja v 

ljubezni (Miha Kovarjev), zaznamovanost z dednostjo (oče berač, sin zasvojen z igrami 
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na srečo – Kobiljekar) ter preobjedanje, čustvena lakota in smrt zaradi pretepa (Kalan). 

Tavčar pogosto pripoveduje o treh iniciacijskih dogodkih v življenju – o rojstvu, poroki 

in smrti. Vsi trije dogodki imajo usodne oziroma tragične posledice za literarne osebe. V 

kratki pripovedi Šarevčeva sliva je mogoče najti med drevesom in življenjem Šarevčeve 

Mete, Gričarjev Blaže pa predstavlja motiv dogovorjene poroke. V ostalih besedilih se je 

pisatelj bolj osredotočil na poroko, ki ima usoden pomen za glavne književne osebe. 

Podobo otroka je najbolj neposredno ubesedil v Tržačanu. 

 

Zgradba Tržačana 

Kratka pripoved ima tridelno zgradbo. V uvodnem delu je najprej predstavljen prvi 

moment: med pretepom Ramovšev Martin odreže desno uho Vrbarjevemu Matevžu. V 

nadaljevanju Matevža zaznamuje pripomba Tinčeta Muhe, da brez ušesa ne bo mogel v 

nebesa. Tretji ključni moment uvodnega dela pripovedi so besede Ramovševega Martina 

na smrti postelji: pove, da je Matevževo odrezano uho zakopal v zemljo na pokopališču.  

Četrti bistveni moment je poroka Maruše in Matevža: po poroki v cerkvi ženin nevesti 

pokaže, da nima ušesa. Peti moment je Marušin odgovor, da se je z Matevžem poročila 

zaradi premoženja: 

 
Potem pa si je Matevž sredi cerkve odvezal robec, pokazal ženi golo svojo desno stran ter dejal 

hudobno: »Marušica, tega ušesa pa nimam!« 

Ona pa mu je tudi sredi cerkve hladnokrvno odgovorila: »No, če bi te bila zavoljo lepote jemala, 

bi te tako ne bila vzela! A vzela sem te zavoljo koče in zavoljo tiste kravice, ki jo imaš pri jaslih!« 

In oba sta bila zadovoljna! (Tavčar 1966: 67) 

 

 

V drugem delu je prikazano zakonsko življenje, ki ga pripovedovalec lakonično označi z 

besedama »brez blagoslova«. Na kratko je prikazana ženska v tradicionalni družinski 

vlogi (a hišna gospodarica je prikazana kot lena), prav tako pa srečamo tudi grobost v 

medčloveških odnosih (pretepanje). 

Začetna situacija para brez otrok je podobna modelu ljudske pravljice: v enem od staršev 

se pojavi želja po otroku in/ali dediču. Matevž izjavi: »Človek ne ve, čemu je oženjen! 

Jaz si bom sam napravil otroka!«  Pripovedovalec potem zapiše, da je Matevž odšel v 
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Trst, »kjer so tedaj še otroke prodajali« ter pristavi: 

 
Čez teden dni je prinesel v resnici v košu otroče, šibko, slabotno, katero je potem raslo, karkor 

trava na zemlji razsušeni. (Tavčar 1966: 68) 

 

V osrednjem delu izvemo bistvene podatke o Matevževem ravnanju z rejencem 

Tomažem. Na začetku Matevž pretirava v pozitivnem odnosu do otroka, nato pa se 

prvotna obsesivna skrb spremeni v drugo skrajnost, tj. v zanemarjanje. Vaščani so 

predvidevali latentno surovost v ravnanju – najprej prek Matevževe zaznamovanosti 

(brezušesni Matevž), potem pa prek njegove pretirane skrbi (»pitanje«).  Pripovedovalec 

tudi omeni, da sta Matevž in Maruša v petem letu zakona dobila biološkega otroka z 

imenom Tine. Njegovo ljubkovalno ime Tinče pove vse o odnosu do njega v domači hiši. 

Odnos do rejenca se tedaj bistveno spremeni.  

V sklepnem delu je prikazana agonija posvojenega otroka, tj. njegovo umiranje in smrt. 

Obenem je prikazana surovost družine in družbe, ki mu ne pomaga: 

 
Tako prišlo jih je mnogo, vsem se je smilil, a nikdo mu ni prinesel košča kruha, da bi mu potolažil 

sestradani želodec. (Tavčar 1966: 69) 

 

Ob koncu se pripovedovalec neposredno vključi v dogajanje. Bralec se ob sklepu sooči z 

motivom sirote, ki ji pomaga narava. Hruška zaradi vetra pade z drevesa, tako da jo lahko 

otrok prime. Ko pa ta simbol življenja, sladkosti in obilja hoče pojesti, ga Matevž začne 

zmerjati, češ da je lenuh. V tem trenutku pride mimo čevljarček Korle, ki fizično 

obračuna z Matevžem. Deček Tomaž potem ponoči umre. Pomenljive so misli soseda 

Mihola, ki ne vidi in ne sliši ničesar, česar noče. Kakor prej ni hotel nič vedeti o 

trpinčenju sirote, sedaj nič ne ve o obračunu z Matevžem. 

 

 

Zgodovina otroštva 

Zanimanje za otroka in otroštvo se  je začelo izraziteje kazati sredi 19. stoletja, pravi 

izraz pa je dobilo šele v 20. Družba je sicer kazala interes za to obrobje človekovega 

življenja, vendar obstaja razlika med javnim konceptom otroka in otroštva ter zasebno 
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izkušnjo. Zgodovino otroštva, ki je hkrati zgodovina družine in družbe, je vsekakor treba 

raziskovati v ožjem, družinskem in širšem, družbenem kontekstu.  

Tavčar je za to hvaležen in vsestranski »vir«. Že v uvodu Tržačana prikaže odnos družine 

in družbe do otroka: 

 
Oprtil si je tisti košek, s katerim je zahajal pomladi prašičke kupovat po pogorju, in je odšel v Trst, 

kjer so tedaj še otroke prodajali. Čez teden dni je prinesel v resnici v košu otroče, šibko, slabotno, 

katero je potem raslo, kakor trava na zemlji razsušeni. Tega otroka je Matevž vlačil okrog, 

izkazoval mu ljubezen, kakor rodnemu otroku, ter ga pital na vse kriplje, da se nam je že preveč 

zdelo te ljubezni. (Tavčar 1966: 68 ) 

 

V literarni zgodovini se pojavljata dva koncepta otroštva – tradicionalni in sodobni. Prvi 

je preučeval otroštvo v kontekstu številčnih družin. Zaradi težkih ekonomskih razmer so 

bili otroci pojmovani kot marginalni del družine in družbe. Philippe Ariès pravi, da se je 

koncept otroštva spremenil z razvojem meščanske družbe, vendar so razmere v kmečkih 

družinah ostale tradicionalne. 

Sodobni koncept otroka se je uveljavil po drugi svetovni vojni oziroma sredi 20. stoletja. 

Viden je v mladinski književnosti, ko se je spremenil ne le otrok, temveč predvsem odnos 

družine in družbe do otroka. Družine so postajajo drugačne: število rojenih otrok se niža, 

število umrlih pa manjša. 

Tavčar v svoji krajši pripovedni prozi prikazuje tipično otroštvo 19. stoletja – z vsemi 

ekscesi vred. Slednji degajo v različne skrajnosti, nazadnje pa vodijo do zločina oziroma 

svojevrstnega umora. 

 
Že tedaj, ko je Matevž še rad imel otroka, že tedaj se nam je smilil ta otrok prav močno. In dejali smo, 

da ga bode umoril. 

A umoril ga je tudi! (Tavčar 1966: 68) 

 

Tavčar prikaže surovo ravnanje posvojiteljev do otroka iz najdenišnice, prav tako pa tudi 

zanemarjanje lastnega krvnega potomca: 
 

Morda v petem letu svojega zakona, — Bog ve, kako se je primerila ta nesreča — je dobila mati 

Vrbarjeva otroka, ali nekaj tacega, kar je ona otroka imenovala. Če vam povem, da je bilo to otroče 
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podobno — materi in očetu, potem mi ni treba še posebej naglašati, da je bilo to otroče prav grda stvar. 

Okrog ogla domače hiše je letalo v raztrgani, umazani srajci in z razritimi lasmi. Kričalo je pri vsaki 

sapici in se silno drlo, če smo mi vaški otročaji tu in tam, mimo hodeč, to grdobo 'malo udarili'. In ko je 

bilo staro komaj šest let, je klelo že kakor voznik na cesti. No, pa smo ga tepli, če smo ga le mogli. 

Matevž je rad imel tega svojega otroka, in če je malo zakričal zunaj, je planil iz hiše, razvnet in plašan, 

ter skrbno povpraševal: »Kaj ti je, Tinče! Tinče! Moj Tinče!« ! (Tavčar 1966: 69) 

 

Otrok, družina, družba 

Tavčar že v uvodu omeni koncept tradicionalne družine. Poroko kot vstop v zakonsko 

zvezo ena njegovih oseb dojema le v smislu reprodukcijske celice in pravi: »Človek ne 

ve, čemu je oženjen! Jaz si bom sam napravil otroka!« (Tavčar 1966: 68)  

Družina je dojemana kot popolna le, če ima otroka. Mož, ki se odloči, da si »sam 

napravi« otroka, si ga lahko kupi na enak način kot žival – kar pa je ob njegovi 

bistvenosti za družino, ki se pojmuje kot vrednosta, protislovno. Vseeno pa je jasno 

izpričano, da je bil položaj oziroma status otroka v družini in družbi neugleden. Otrok 

funkcionira kot statusni emblem. Značilno se odnos do posvojeneca radikalno spremeni, 

ko družina dobi biološkega otroka. Starševsko razmerje med Matevžem in Marušo je 

prikazano kot tradicionalno do stereotipiziranosti: ženska sodi v domačijo, moški pa v 

gostilno. Moški, ki je zaznamovan z »brezušesnostjo«, si želi višji družbeni status 

dvigniti z otrokom, ekonomske razmere pa izboljšati s »tržaškimi denarji«. Zato ni 

čudno, da je predstavljena družina v socializacijskem in čustvenem smislu na zelo nizki 

ravni. 

 

Rejništvo 

V Tavčarjevem Tržačanu je tematiziran primer rejništva oziroma rejniške družine. Že v 

uvodnem delu pripovedi Tavčar predstavi Vrbarjevega Matevža kot človeka, ki je bil 

deležen nasilnega, celo surovega vedenja močnejših in nadrejenih; zato je bil tudi sam do 

podrejenih nasilen in surov:  

 
Komaj pa sta prišla od gospoda, je premenil Matevž takoj svoj obraz. Otroka je spodil osorno domov, sam pa 

jo usekal v gostilno ter ondi zapil polovico tistih tržaških denarjev. Zvečer se je prilomil vinjen pod svojo 

streho, po mizi metal denarje, kar mu jih je bilo še ostalo, proklinjal vse 'Tržačane' ter končno prilomastil v 

temno, mokro sobo, kjer je spal Tomažek na plesnivi slami. Z udarci je probudil spečega otroka ter ga 
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pretepel, da je vedel, 'kako se je kruh zastonj'. 

In na peči seje oglasila 'ona' ter kričala: 

'Le ga! Le ga!' 

A tudi Tinče se je dvignil v postelji in raztegnil široka svoja usta: 'Oča, le ga! Le ga!' 

To je bilo življenje! In to leto za letom! (Tavčar 1966: 70) 

 

Otrok in družba 

Že prvi stavek je napoved kasnejših surovih dogajanj v svetu odraslih in otrok – prek 

vaškega pretepa z noži. Besedilo je pripovedovano s stališča kolektivnega opazovalca, 

vendar je v njegovem okviru razviden izstopajoči posameznik, ki se tu in tam eksplicira: 

 
Če smo ga vaški otročaji opazili, ko je hosto pobiral po gošči, razdelili smo se hipoma ter se 

poskrili za drevesi. (Tavčar, 1966: 66; podčrtala M. M. Blažić) 

 

Družinska in družbena vzgoja se jasno zrcali v naslednjem citatu: 
 

Od tistega časa, kar se je bil pri Vrbarjevih rodil domači otrok, je postal tržaški Tomažek velik 

revež. Brezušesni Matevž je hipoma zgubil vso ljubezen, katero je poprej gojil do tega otroka. 

Zavidal mu je vsak grižljaj ter ga redil in pasel bolj s palico nego s kruhom. Gotovo ni zatonil dan, 

da bi ga ne bil pretepel enkrat ali dvakrat. Oblačil ga je skoro na isti način, kakor se oblači lilija na 

polju, ki nima nobene obleke. (Tavčar 1966: 69) 

 

Družinsko nasilje je prikazano kot družbeno sprejeto. Ljudem se zdi povsem normalno, 

da odnos do posvojencev ni enak kot do bioloških otrok. To je posledica pojmovanja, da 

se družinsko steblo ohranja edino preko krvi. Prav tako se jim zdi sprejemljivo, da je 

biološki sin staršev – Tine – po zgledu svojih staršev nasilen do posvojenca Tomaža: 
 

Šibko otroče je moralo trdo delati ter prenašati bremena, da so kar pokale kosti v njem. Kar je 

ostalo brez udarca pod Matevževo roko, to sta pretepla potem mati gospodinja in pa Tinče, moj 

Tinče! Nekega dne je prinesel domači sinček novo brezovko domov. Poskusiti jo je hotel na 

Tomažkovi koži. A ta je stekel ter hotel rešiti svoje meso, kakor je tako navada pri človeških 

bitjih. Tedaj bi vi morali videti Matevža, kako je planil za otrokom, ga ujel, potisnil med kriva 

svoja kolena ter dejal rahlo: 'Tinče, zdaj ga pa le!' 

In Tinče je tepel. Mati Žirovka mimo prišedši pa je tudi zagodla: 'Le ga! le ga! le ga!' (Tavčar 1966: 

69) 
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Iz besedila je razviden tudi odnos do otrok, ki se vpenjajo v družbeno hierarhijo. Tako v 

Tržačanu naletimo na zapoved, ki posvojencu razlaga urejenost sveta: “Tomažek, poljubi 

gospodu roko!” (Tavčar 1966: 70) 

 

Otrok in pravo 

Tavčar je v Tržačanu prikazal usodo otrok iz tržaške najdenišnice. Pravno zaščito 

posvojenca opravlja varuh – »gospod Andrej«. Od njega je Matevž prejemal denar za 

posvojitev, t. i. tržaške denarje. Varuh je dvakrat na leto prišel pogledat, v kakšnih 

razmerah živi Tomaž pri rejnikih. Tavčar je zapisal, da se je lahko zato posvojenec 

dvakrat na leto do sitega najedel, in to ravno. Takrat je Matevž oblekel Tomaža v obleke 

svojega biološkega sina Tineta. Med potjo je otroka čustveno izsiljeval; zabičal mu je, da 

ne sme imeti »solz v očeh, kadar bodeta stala pred gospodom«. Matevž je dvoličnež, ki se 

pred nadzornikom pretvarja in se sklicuje na krščansko usmiljenje, medtem ko je doma 

zelo surov. Tavčar je slikovito prikazal Matevževo licemerje in koristoljubnost: možak 

namreč zapije kar polovico »tržaškega denarja«. Pisatelj je prav tako prikazal začarani 

krog družinskega nasilja in družbenega nasilja, ki se ne meni za zakon. Celo vaške ženice 

so se norčevale iz ubogega otroka ter se tako s tem, da so delile mnenje »stebrov družbe«, 

poskušale izenačiti z njimi:  

 
Ali te kaj notri boli? Povpraševala je Maruša Repulja. Če te kaj notri boli, potem vzemi zdaj pa 

zdaj šop trave v usta in žveči. Tisto pomaga! 

 In šla je mimo. (Tavčar 1966: 71) 

 

Glede na to, kako ravnajo s Tomažem njegovi rejniki, je takšen odnos aktivno ciničen. O 

posvojenčevem življenju namreč izvemo: 

 
Na rebri poleg Vrbarjeve hiše pa je ležal Tomažek in same kosti so ga bile. Oslabel je bil tako, da 

ga noge več niso nosile. Obsevali so ga sončni žarki ter mu razgrevali tisto malo krvi, ki se mu je 

pretakala po bolnem telesu. Koprneče se je oziral v dolino, kjer smo skakali zdravi mi otročaji, 

lovili ribe po potoku ter iskali ščinkovčevih gnezd po vejah. Nihče se ni menil za njega. Pod 

hruško je ležal in stradal in pričakoval zadnjega trenutka. Bog ve, ali se je kdaj zavedela uboga ta 

stvar, kako grozno krivico so mu napravili tisti, ki so ga v pregrešni ljubezni rodili v življenje? 

(Tavčar, 1966: 71) 
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Upodobitve otrok v literaturi 

Tavčar je pri pisanju uporabil perspektivo otroka (»smo mi, vaški otročaj«;  »smo zdravi 

mi otročaji«). Bralcu prav tako ne uide, da je otroka predstavil s socialno empatijo. Toda 

recepcija Tržačana je bila ob prvem natisu v Ljubljanskem zvonu leta 1882 zelo kritična. 

Fran Erjavec je tako pisal uredniku revije Franu Levcu:  

 
Prav zdaj sem prebral “Teržačana” v zadnjej Zv. številki in prav nevoljen sem vrgel zvezek iz rok. … 

Zadnjič Grivar [tj. Stari Grivar Antona Kodra leta 1881), zdaj pa ta Vrbarjev Matevž! Težko razsoditi, 

kateri je večja zverina v človeškej podobi. In to so ‘tipi’ slovenskega naroda?! Kaj si more misliti o nas 

Hrvat ali Čeh, ki to bere. Kaj druzega, nego da smo narod divjih surovcev brez srca in brez vsega 

blažjega čuta. Jaz mislim,da tudi nekoliko poznam čud svojih rojakov, in zato prav odločno oporekam, 

da je taka, kakor nam jo slikata Koder in Tavčar. 

 

A Tavčar se za takšne pripombe ni zmenil. Treba pa je povedati, da se je tematike od 

rojstva zaznamovanih otrok lotil že prej. Tako je leta 1875 v romanu Ivan Slavelj 

predstavil dečka Lekso z naslednjimi besedami: 

 
Leksa je bil nezakonski otrok, katerega je bil Žolna k sebi vzel. Pravo njegovo ime je bilo 

Aleksander. Tako ga je bil gospod kaplan v krstne bukve zapisal, po tisti nemilostni navadi, da se 

takim otrokom dajo nenavadna imena, n. pr. Gal, Hijeronim, ter se jim tako pritisne pečat sramote 

na čelo. Iz Aleksandra je postal naš Leksa. 

'Dosti jesti, dosti jesti!' mrmra bolnik; 'a jaz sem stradal kakor pes na verigi in še huje. Dosti 

stradal«, govori sam s seboj, 'in zato moram umreti, zgodaj umreti. In rad bi še živel!' 

'Le pridi,' govori dalje, ko je molčalo dekle; 'in če dobiš ob potu vijolic, vzemi jih, vsadi jih na 

moje vzglavje; in vsako pomlad bodo cvele in njih dišave bodo prihajale iz mojega telesa, mojega 

mrtvega telesa.'  

 Ivan Slavelj poklekne in hipoma mu je bila duša polna neizrečnih občutkov. Videl je uborno 

ležišče pred seboj in še bolj ubornega mrliča. In videl je tudi obrazek, mil in krasen kakor sonce! 

(Ivan Slavelj 1951: 13) 
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Zaključek 

Otrok je bil od 16. do 20. stoletja pojmovan kot pomanjšan odrasli; večinoma mu niso 

bile priznane pravice do posebne vzgoje in izobraževanja. Tavčar razgalja patologijo 

slovenske družbe, ko se otrok žrtev ne bori le z nasilneži, tj. družino posvojitelja, temveč 

kar z vso družbo. Vaščani vidijo nasilje nad otrokom, vendar teroriziranje skušajo 

napraviti nevidno ali ga minimalizirajo; značilno tudi kritizirajo osebo, ki prekine krog 

molka. Tavčarjeva intenca je senzibilizacija družine in družbe za pomen otroka in 

otroštva ter sprejemanje odgovornosti odraslih, kar je vidno v socialni empatiji do glavne 

literarne osebe, tj. Tomaža. Tržačan je hkrati asociativno oddaljen in blizu romantizirani 

podobi otroka sirote v Andersenovi pravljici Deklica z vžigalicami. Medtem ko je 

Andersen romantiziral, je Tavčar problematiziral podobo otroka in otroštva. To seveda še 

bolj velja za podobo odraslih.  

Carl Gustav Jung je pisal o štirih arhetipih otroka. Po njegovi sodbi obstajajo božanski, 

ranjeni in večni otrok ter otrok sirota. Pri Tavčarju je predstavljena ranjena sirota, ki more 

predstavljati avtoportret oziroma spomin na lastno otroštvo. Podoba otroka pri Tavčarju 

je individualna (Tržačan) ter obenem občečloveška (v kontekstu 19. stoletja).  

Motiv otroka je pri Tavčarju tudi znamenje poenotenja opozicij. Pri Tavčarju se najdeta 

dve podobi otroka: realistična podoba otroka sirote (Tržačan) in romantizirana podoba 

otroka (Sadarjev Korle), ki slednjega brani. Ravno v tej potezi oziroma situaciji (otrok 

brani otroka) pa je Tavčar romantiziral realistično podobo otroka in še bolj 

problematiziral realistično podobo odraslih. 
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