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Večkulturna mladinska književnost

V pričujočem članku je predstavljena analiza slovenske mladinske književnosti s stališča večkulturnih prvin, motivno-
tematskih elementov, analiza učnega načrta ter analiza slovenske mladinske književnosti v skladu z evropskim pojmovan-
jem enakosti oz. kulturne, verske in jezikovne raznolikosti. 

This article presents an analysis of literature for young people in Slovene from the point of view of multi-cultural and
thematic elements, an analysis of the syllabus and an analysis of young people’s literature in accordance with European
concepts of equality or cultural, religious and linguistic diversity.

Uvod 
Izraelska znanstvenica Zohar Shavit s stališča semiotike pravi, da je mladinska književnost po-
dročje, kjer pride do medsebojnega delovanja oz. konvergence učinkov med različnimi kulturni-
mi področji ali sistemi (prim. Shavit 1986). Sodobna mladinska književnost temelji na podobnem
konceptu 19. stoletja, ko so avtorji pisali predvsem z namenom vzgajati in poučevati, pozneje v
20. stoletju tudi zabavati mlade bralce. Cilji sodobne književne vzgoje so tudi podobni, vendar v
obratnem vrstnem redu, prvo je učenje, potem zabavnost. Izdajatelji so postopoma, najprej po
letu 1950, po letu 1970 in še posebej po letu 1990 odkrili, da je tiskanje knjig za mlade bralce eno
izmed najbolj zanesljivih potrošniških področij. Vendar mladinske književnosti ne moremo obrav-
navati le v potrošniško usmerjenem kontekstu, čeprav ta miselnost sooblikuje tudi smeri razvoja
v sodobni mladinski književnosti, npr. Madonnina identitetna zgodba Angleške rožice kot svetovni
marketinški fenomen, ki ni povezan s kakovostjo slikanice, niti besedila niti ilustracij. 

Tudi britanski znanstvenik Peter Hunt pravi, da je mladinska književnost področje, ki je močno
nadzorovano in kaže na hierarhično in ideološko razmerje, npr. odrasli pišejo, priporočajo, inter-
pretirajo knjige za otroke (prim. Hunt 1994). Gre za enosmerno določanje, kaj naj otroci berejo; v
skladu s temi nenapisanimi pravili tudi večina avtorjev piše književna besedila. Z nastajanjem in raz-
vojem mladinske književnosti je v 19. stoletju tesno povezano pojmovanje otroka kot pomanjša-
nega odraslega (A. M. Slomšek: Blaže in Nežica v nedeljski šoli, 1842). V drugi polovici 19. stoletja
otrok postaja individualiziran in dobi ime, npr. Gregor (F. Levstik: Otročje igre v pesencah, 1880). V
prvi polovici 20. stoletja otrok začne dobivati individualne značilnosti in pravico biti otrok, igrati se
(O. Župančič: Ciciban in še kaj, 1900) in že lahko »nosi sončnico na rami« (S. Kosovel). V drugi
polovici 20. stoletja otrok postane središče družine, ki se preseli z vasi v mesto, dobi celo Pedenj-
carstvo (N. Grafenauer: Pedenjped, 1966), po letu 1990 pa odrasli začnejo vnašati nostalgičen po-
gled na otroštvo (B. Štampe Žmavc: Popravljalnica igrač, 1990), ker »odrasti pomeni umreti«. 

Švedska znanstvenica Maria Nikolajeva meni, da književnost za odrasle znotraj družbe spreje-
ma mladinsko književnost kot stransko področje, kar odraža proces marginalizacije v enokulturni
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družbi, tudi zato, ker za otroke pišejo večinoma ženske (prim. Nikolajeva 1996). Slovenska mladin-
ska književnost je nastala sredi 19. stoletja in še nima dovolj razvite teorije mladinske književno-
sti, tudi zato, ker pretežno govori o branju in knjigah za mlade, ne pa o mladinski književnosti kot
estetskem področju. Povezava mladinske književnosti s knjižničarstvom je zgodovinska, tu se je
začela teorija; miniti je moralo 30–50 let, da je mladinska književnost prišla na univerze kot samo-
stojni predmet in znanstvena disciplina. Za razliko od književnosti za odrasle je bolj prožna in
odzivna na spremembe v času in prostoru. Po letu 1990 se je hitro odzvala na duh časa in literar-
no ubeseduje sodobne družbene teme, med drugim tudi večkulturnost. Le-ta je evropocentrična
in je pričakovati, da bo v nadaljnjem razvoju postala svetovna mladinska književnost. 

Motivno-tematski vidiki in prvine večkulturnosti v slovenski mladinski književnosti
Umetnostna besedila v Učnem načrtu za devetletko (1998) so tisto področje, kje učenci v prvem
triletju pridobivajo pozitivno razmerje do slovenske književnosti; v drugem triletju berejo sloven-
sko in tujo književnost, si širijo obzorje in postajajo strpni do drugih kultur. V tretjem triletju so splo-
šni cilji usmerjen na dejstvo, da je jezik najpomembnejši del kulturne dediščine in s tem temeljna
prvina človekove osebne in narodne identitete. Poleg slovenske učenci spoznavajo tudi tujo (spet
bi bilo boljše poimenovanje svetovno) književnost, širijo svoja obzorja in si privzgajajo strpen
odnos do drugih kultur. Na osnovi analize Učnega načrta za slovenščino iz leta 1998 je ugotovlje-
no, da je med 15 kanonskimi besedili za devetletko le eno besedilo iz svetovne mladinske knji-
ževnosti (H. C. Andersen), ostala besedila so s področja slovenske književnosti (Pegam in Lam-
bergar, slovenske narodne pravljice in pripovedke, Prešeren, Levstik, Cankar, Tavčar, Župančič,
B. A. Novak, Suhodolčan, dvakrat Pavček in Makarovič). Podrobnejša analiza kaže, da so dela
predlagana v naslednjem razmerju: dve tretjini slovenske in ena tretjina svetovne književnosti. Od
tega je svetovna ne/mladinska književnost predstavljena z reprezentativnimi avtorji, kar samo po
sebi zagotavlja večkulturnost.

Večkulturnost ali kulturni pluralizem je teorija, zgled in stvarnost, ki poudarja enkratne značil-
nosti ene in drugih kultur, še posebej če živijo različni narodi in narodnosti skupaj, pri čemer je
formula sožitja, strpnosti, odgovornosti in spoštovanja drugih nujna prvina. Mladinska književnost
je bila vse od začetkov v 19. stoletja povezana s socializacijo. Na začetku 19. stoletja je bila knji-
ževnost za mladino versko moralistična (A. M. Slomšek: Drobtinice: učitelam ino učencam,
starišam ino otrokam v podvučenje ino za kratek čas, 1846–1901) in v njej ni bilo prvin večkultur-
nosti. V tem obdobju se je Slomšek oprl na krščansko vzgojo in koncept Christopha von Schmida
ter njegovo pisanje, ki v podnaslovih premočrtno poudarjajo verski moralizem (Kmet Izidor s’ svoji-
mi otroki ino lydmy ali Pripodobi navyki dobrih staršov za svoje otroke ino podložne: knižica za
vsakega kmeta ino težaka, 1824). 

Podoba spolov – dečkov in deklic v zgodovini slovenske mladinske književnosti je tudi stereo-
tipna. Tudi v prvi polovici 20. stoletja so deklice skromno omenjali, bolj pogosto v zvezi s pastirsko
funkcijo v slovenski ljudski pesmi (Majhna sem bila / piške sem pasla / piške so čivkale / jaz sem
pa rasla.). Liki dečkov so se v mladinski književnosti pojavljali z lastnimi imeni, kar govori o spre-
menjenem pojmovanju otrok. Glavna književna oseba Gregor v Levstikovi pesmi Otročje igre v
pesencah (1880) se še ne igra. Njegova funkcija je pastirska, otrok je pomožna delovna sila (Črno
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kravo, molžo našo / Gregor žene v log na pašo.). V Levstikovi pravljici Kdo je napravil Vidku sraj-
čico, je otrok predstavljen kot reven, narava mu pomaga v obliki personificiranih živali. Knjiga J.
Stritarja Pod lipo: knjiga za mladino s podobami (1895) pomeni napredek, saj vsebuje ilustracije,
čeprav je vzgojnost še vedno glavna vrednota (Jagode: knjiga za odrastlo mladino, 1899; Lešniki:
knjiga za odrastlo mladino, 1906). Prvine izvirnosti so pokazatelj enakovrednejšega pojmovanja
otrok pri Levstiku (Najdihojca) in Stritarju (Cvilimožek). 

Največji premik od vzgojnosti k estetiki je naredil pesnik Oton Župančič z novim pojmovanjem
otroka, ki ima pravico do igre, igrivosti, nagajivosti, ki ima pravico biti otrok (Pisanice: pesmi za
mladino, Ciciban). Poimenovanje ciciban za otroke se ohranja že več kot sto let, kar pomeni, da
gre ne le za novo poimenovanje, ampak tudi vsebinsko kakovost pri pojmovanju otroka. Pri Žu-
pančiču se prvine večkulturnosti pojavijo v obliki domišljijske dežele Indije Koromandije in liku
strašnega Turka kot arhetipa tujca oz. grožnje za otroke. Zanimivo je tudi večkulturno poimeno-
vanje živali – psov – v slovenski književnosti z dvema najpogostejšima poimenovanjema, npr. Sul-
tan (F. Prešeren: Hčere svet) in Tarzan. Prvo poimenovanje je slabšalno in je posledica turških
vpadov na Slovenskem. V Prešernovih baladah in romancah najdemo večkulturne prvine, npr. v
Turjaški Rozamundi pri Lejli, ki sprejme »pravo« vero. Še pred Prešernom je veliko prvin večkul-
turnosti v slovenskih ljudskih pesmi (Alenčica, Gregčeva sestrica, Lepa Vida, ciklus pesmi o Kralju
Matjažu, ipd.).

Tematika družine je v 19. stoletju široko pojmovana, družine so večinoma enokulturne in se
začenjajo zavedati šele na začetku 20. stoletja. Od modela široke družine v 150 letih preidemo na
model enoroditeljskih družin – kmečke, vaške, primestne, mestne in urbane. Družine se krčijo,
prehajajo od velikih, številnih, večgeneracijskih k enoroditeljskim (P. Kovač: Kaja in njena družina),
hkrati pa se enokulturni prostor širi v večkulturnega (J. Vidmar: Princeska z napako), čeprav v sme-
ri nestrpnosti. V zgodovini slovenske mladinske književnosti najdemo še eno stalnico – odsotne-
ga očeta (F. Levstik: Kdo je napravil Vidku srajčico). Ob koncu 19. stoletja ima otrok doma le pro-
stor ob peči, ob koncu 20. stoletja dobi lastno sobo. Podoba otroka od pastirja, ki se igra na paši,
do otroka, samega v sobi in s preveč igračami, se je postopno razvijala skoraj sto let. V pesmi
Srečka Kosovela Sončnica na rami lahko ugotovimo novo pojmovanje otroka, ki nadaljuje Župan-
čičev koncept otroštva. Po letu 1950 otrok postane glavna književna oseba, Jelka v Moj dežnik je
lahko balon (E. Peroci) je npr. obremenjena s posledicami sodobnega časa, ne more se igrati, kar
bo stalnica, in to ne le v slovenski mladinski književnosti. Pomemben detajl je, da je glavna knji-
ževna oseba deklica, ki je most med dvema pojmovanjema deklic: tradicionalno – podrejeno –
deklico  in sodobno – »nebomsko« – deklico. 

Slovenska mladinska književnost je močno usmerjena v enokulturno preteklost, kar se kaže v
nostalgičnem pojmovanju otroka in otroštva, utopični postavitvi kraja in časa v idilično vaško brez-
časnost, domačijskost, kjer je vedno lepo vreme in otroci nimajo obveznosti, se le igrajo; odrasli
nimajo vstopa v arkadijsko pojmovano pokrajino. Slednje ne govori o podobi otroka in otroštva v
slovenski mladinski književnosti, ampak o skonstruirani predstavi odraslih, ki pojmujejo odraslost
kot »izgon iz raja«, namesto da bi odgovorno ravnali in pripravili otroke na svet zunaj enokul-
turnega kraja in časa, na zunanji večkulturni svet (odhoda od doma, preizkušnje in vrnitev domov)
v smislu individuacije in samopremagovanja (T. Partljič: Hotel sem prijeti sonce, S. Pregl: Geniji v
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kratkih hlačah). Otroci v sodobni mladinski književnosti se bolj učijo na izkušnjah odraslih, ki jih
svarijo, vzgajajo, vendar pozabijo, da jih s tem prikrajšajo za njihove izkušnje in njihova lastna spo-
znanja (J. Ribičič: Miškolin). Odrasli otrokom prikazujejo svet boljši, lepši in enokulturen ter s tem
prispevajo k temu, da je poznejše soočenje z realnostjo in večkulturnostjo težje in bolj nestrpno,
kot če bi otroci živeli v realnem svetu (B. Š. Žmavc: Popravljalnica igrač). Po drugi strani je opaziti
izrazit trend opisovanja problemske tematike, posebej po letu 1990, vendar je ta tematika prika-
zana linearno (Janja Vidmar), trivialno (Ivan Sivec) in onkraj literature (Vitan Mal: Žigana). 

Večkulturne prvine se pojavljajo že ob koncu 19. stoletja v smislu eksotičnega nerealnega poj-
movanja Indije – Indije Koromandije kot dežele izobilja. Povest za mlade Miškolin J. Ribičiča
(1931) obravnava enokulturno družino poosebljenih mišk z edinim sinom Miškolinom. V vaško idi-
lo vstopi tuja prvina – teta Sivopetka, ki družini Mišonovih pripelje svojo hčerko Mišo. Književni
osebi, Mišonu, se s sprejemanjem »tujke« začne spreminjati koncept življenja – začne se izvijati
iz varnega, a hkrati preveč zaščitniškega zavetja staršev, ki prek sina izživljata svoje neuresničene
želje in doživljata ljubezen, kot da »nam je vsem v pogubo«. Ker fantastična pripoved temelji na
konceptu ljudske pravljice, je konec srečen. Fantastična pripoved J. Ribičiča Nana, mala opica
(1937) ima prvine večkulturnosti, vendar pojmovane slabšalno. Nana, mala opica, in njeni sorod-
niki (teta Anina, Anu, Kanfu) ter papiga Koko so kot tujci postavljeni v določen kraj – cirkus, poj-
movani pa eksotično in le za zabavo domačinom. Gibljejo se lahko le v prostoru, določenem za
prišleke, in še to naj bo prostor za zabavo domačinom.

Leta 1917 izide zbirka kratkih realističnih zgodb F. Milčinskega Ptički brez gnezda, kjer podo-
ba otroka ni romantizirana, kjer so pravice otrok kršene, ker ni možno upoštevati koristi otrok niti
zasebno niti javno, kjer ni personificirane ptičke pomagalke, ki bi v obliki arhetipa modreca ali
dobre vile prinesla Vidku srajčico, ki bi otrokom sirotam prinesla upanje iz 19. stoletja, ko je dobro
poplačano in zlo kaznovano. Otroci in mladostniki pri Milčinskem so diskriminirani na podlagi so-
cialnega porekla, gmotnega stanja, rojstva, invalidnosti ipd. V realistični pripovedni prozi so prav-
ice otrok predstavljene problemsko in ne romantično kot v fantastični pripovedni prozi. Vseeno si
je slovenska mladinska književnost na področju fantastičnih besedil izborila novo pojmovanje
otroka in tako vnašala prvine enakosti med deškimi in dekliškimi književnimi osebami, najprej je
pravice otrokom priznala v književnosti, potem tudi v stvarnosti. V drugi polovici 19. stoletja se po-
gosto pojavlja t. i. kolektivni junak, ob koncu 20. stoletja pa le individualni osamljeni otroški junak
tipa »sam doma«. Stranske književne osebe – odrasli (mama, oče, učitelj/ica, stric, teta, dedek,
babica …) pogosto nastopajo, nimajo dejavne vloge in ostajajo na dogajalnem robu (E. Peroci:
Moj dežnik je lahko balon, 1955). Zanimivo je, da imajo živali, igrače, rastline, narava in izmišljena
bitja boljši stik z otrokom kot odrasli. 

Enokulturni dogajalni prostor v slovenski mladinski književnosti zaznamuje socialno poreklo,
pripadnost socialni skupini, gmotni skupini in je v 19. stoletju vezan na vas, vaško okolje, pašo,
hišne prostore – za pečjo. Primer večkulturnega prostora je tudi koroška ljudska pripovedka
Mojca Pokrajculja, katere domovanje je piskrček in ki zaradi gostoljubja skoraj ostane brez doma,
saj se vanj naselijo živali od zunaj. V prvi polovici 20. stoletja je dogajalni prostor enokulturni – pot
do šole, šola, pašnik in okolje so vezani na čas med dvema vojnama in revščino (F. Bevk: Pastirci,
Pestrna, Grivarjevi otroci, Levi devžej ipd.). Šele pozneje, v drugi polovici 20. stoletja oz. po letu
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1950, posebej po 1960 se enokulturni prostor delno prenese v večkulturno mesto, kar govori o
izboljšanju gmotnega položaja in hkrati izgubljanja stika s t. i. idealizirano domačijskostjo. Sloven-
ski mladinski junaki imajo izrazitega predstavnika, ki gre v večkulturni svet, v realistični pripovedi
F. Bevka Lukec in njegov škorec; škorec je simbol domačije, doma in enokulturnosti. Slovensko
enokulturno okolje obiščejo tudi tujci iz vesolja (V. Pečjak: Drejček in trije Marsovčki, 1961) – Mar-
sovci, ki vidijo, da Zemljani tepejo otroke, čas hladne vojne ipd. 

Tujci živijo zunaj območja enokulturne domačijskosti ali »male vasi z majhnimi hišicami«, kjer
tam zunaj »sredi gozda« stanuje Muca Copatarica, ki je dobra, vredna zaupanja, zato ker je izpol-
nila pogoj za vključitev tujcev v domačo skupnost – izkazala se je z delom, s šivanjem, pospravlja-
njem in podrejenostjo (E. Peroci: Muca Copatarica, 1957). Po letu 1990 se je dogajalni prostor pre-
nesel z zunanjega dogajalnega prostora (vas, šola, pašnik, travnik, gozd) na notranji ali subjektivni
prostor – v otrokovo notranjost, kjer so posledično kršene pravice otrok, ker je otrok postal »stre-
lovod za jezo« (B. Gregorič: Nebomske pesmi) v sanje, želje, strah, sam doma, dolgčas … Pravice
otrok so se izboljšale v drugi polovici 20. stoletja; otroci, ki so bili v preteklosti telesno kaznovani,
lačni, bosi, so po letu 1990 postali tarča za psihološke kazni, premagati morajo samoto, dolgčas,
osamljenost, strah ipd. Pojmovanje zunanjega prostora ali večkulturnih domišljijskih dežel je tudi
pomembno, otroci imajo vse pravice, ker so domišljijske dežele ponavadi permisivne in pred-
stavljajo večkulturno gastronomsko utopijo, kjer se cedita med in mleko (Čenčarija, deveta dežela,
Indija Koromandija, Kosovirija, Pedenjcarstvo, Popravljalnica igrač, čudežna dežela, vesolje …). Po-
sledice permisivne vzgoje so tudi vidne v mladinskih besedilih: otroci svobodno izražajo mnenja,
upoštevajo le princip ugodja (Pedenjped se napoka), imajo premalo dolžnosti in samo pravice (B.
A. Novak: Pravice otrok), ne pa tudi principa stvarnosti (S. Pregl: Geniji v kratkih hlačah).

S stališča večkulturnosti je zanimivo dejstvo odsotnost tematike starejših. Podobe starejših
imajo stereotipno funkcijo vzgojnosti in ne sodelujejo v družbenem in kulturnem življenju. V bese-
dilu M. Mateta Babica v supergah so starejši prikazani brez dostojnosti, bolj s stališča smešenja
kot samostojnosti. Vključevanje invalidov oz. oseb s posebnimi potrebami je še vedno redka te-
matika (S. Makarovič: Veveriček posebne sorte), včasih pa prav programska (J. Vidmar o downo-
vem sindromu). Dogajalni čas, izražen v slovenski mladinski književnosti, je sicer povezan s ključ-
nimi nacionalnimi prazniki, vendar ti nimajo izrazite vloge pri oblikovanju pozitivne samopodobe.
Dogajalni prostor in čas sta oblikovana podobno kot v pravljicah – večinoma nedoločena, s tem
pa splošna. Ta razlog je razumljiv in sprejemljiv za 19. stoletje, ne pa za konec 20. stoletja in
urbanost, čas elektronskih medijev, mobilne telefone, splet, računalnike ipd. 

Evropska unija in kulturna, verska ter jezikovna različnost
Spoštovanje jezikovne in kulturne različnosti je eden izmed temeljnih ciljev EU in je tudi pravica,
zapisana v 22. členu Evropske listine o osnovnih pravicah: »Evropska unija spoštuje kulturno, ver-
sko in jezikovno različnost.«1 Na osnovi iniciative Evropskega parlamenta, ki je sprejel serijo reso-
lucij, EU skrbi za spoštovanje in pospešuje razvoj jezikov in manjšinskih jezikov v Evropi. Sodobna
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mladinska književnost v Sloveniji in svetu odraža bistvene spremembe časa, kar se odraža tudi v
leposlovju, ki je »zrcalo družbe«. Sodobna mladinska književnost izraža vrednote večkulturne
družbe, predvsem strpnost do drugačnosti. Večkulturna mladinska književnost je priložnost, da
skozi literaturo spoznamo pozitivne učinke na osebno rast in dvignemo splošno zavest. 

Večkulturno izobraževanje ali vzgoja za strpnost je pomembno področje v izobraževalnem si-
stemu EU. Današnja družba je večkulturna družba, šole imajo številne učence iz drugih kultur,
jezikovnih področij, različnega socio-kulturnega ali nacionalnega porekla. EU vzgaja za strpnost
in spodbuja razumevanje različnih kultur v državah s primernimi didaktičnimi pristopi, metodami
in prakso v šoli. Večkulturni projekti spodbujajo strpnost in so zoper rasizem in ksenofobijo; spod-
bujajo učence, da razvijajo kritičen odnos do lastne kulturne identitete, pomagajo jim, da odkri-
jejo in delijo humanitarnost, ki naj sega v vse kulture. Ob tem je potrebno razviti večkulturne kom-
petence ali zmožnosti za delovanje v večplastnem kulturnem okolju, ki vsebujejo več kot eno kul-
turno in jezikovno identiteto. 

Večkulturno mladinsko književnost sem analizirala s stališča naslednjih motivno-tematskih
prvin, v skladu s pojmovanjem oz. načeli, zapisanimi v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije
(2000/C 364/01), predvsem s tretjim poglavjem, ki govori o enakosti. 

1. V slovenski mladinski književnosti tematika enakosti pred zakonom2 ni niti pogosta niti eks-
plicitna tematika, vendar so besedila, od ljudskega izročila dalje, ki upoštevajo te prvine (vsi so
pred zakonom enaki, npr. Peter Klepec, Pegam in Lambergar, Martin Krpan). Etično dilemo odpi-
rajo besedila, npr. Ptički brez gnezda F. Milčinskega. Arhetip otroka sirote oz. brez krivde krivih
otrok je stalnica v mladinski književnosti (A. Ingolič: Deček z dvema imenoma, P. Zidar: Kukavičji Mi-
hec in 2001 J. Vidmar: Barabe). Obenem imamo izjemen komičen pogled na enakost med zako-
nom v parodiji Kozlovska sodba v Višnji gori J. Jurčiča (1884) in Butalcih F. Milčinskega (1949).

2. Slovenska mladinska književnost ima izjemne primere socialne nediskriminacije,3 ki spod-
bujajo empatijo, koncept sožitja in miru (Bevk: Pastirci, Grivarjevi otroci, Pestrna, Lukec in njegov
škorec). V času socialnega realizma izstopa tudi Voranc (Solzice, Levi devžej). V kratki realistični
prozi Prvo pismo Voranc prikaže izrazit primer jezikovne diskriminacije in pripadnosti narodnost-
ni manjšini, npr. slovensko poimenovanje mesta Celovec. Primer socialne diskriminacije na pod-
lagi socialnega porekla in gmotnega stanja in potem preseganje le-tega je v Vorančevi črtici
Potolčeni kramoh.

3. V slovenski književnosti, od ljudskega izročila dalje, najdemo precejšnje prvine kulturne,
verske in jezikovne raznolikosti4 v primerih, ko gre književna oseba v tujino in hrepeni po domovi-
ni (Lepa Vida), ko oseba iz tujine pride na slovensko ozemlje (F. Prešeren: Turjaška Rozamunda)
in sprejme »pravo« vero. Imamo tudi motivno-tematske prvine preoblečenih deklic, npr. Alenčica,
Gregčeva sestrica, ki se pogumno loti naloge in reši svojega brata Gregca iz turške ječe. Pri tem
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2 Vsi so pred zakonom enaki.
3 Prepovedana je vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase, barve kože, narodne pripadnosti ali socialnega porek-

la, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega in drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini,
gmotnega stanja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti in glede na državljanstvo.

4 Spoštovanje kulturne, verske in jezikovne raznolikosti.



je zanimivo, da to, da je Alenčica ženskega spola, sploh ni pomembno – samozavestno se zave-
da svojega spola in poguma. Leta 1958 je Tone Pavček izdal pesnitev Juri Muri v Afriki. Takrat
splošna zavest o kulturni, verski in jezikovni raznolikosti ni bila na tako visoki ravni kot leta 2001,
ko je izdal Juri Muri drugič v Afriki, premočrtno napisano pesnitev, v katerem se na besedilni ravni
pojavljajo prvine diskriminacije na podlagi rase, barve kože in socialnega porekla, vse pa je pod-
krepljeno tudi z ilustracijo. 
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T. Pavček, M. Jemec Božič: 
Juri Muri v Afriki, 1958

Čuri Muri, kljukec Juri,
Tisti, ki je s hruške pal,
Včeraj je ob peti uri
V Afriko odpotoval.
Saj doma je nemogoče,
Vsak ga kara in pesti,
Vsak umivati ga hoče,
On pa se vode boji.
Pa je mislil: bolje iti
Bo na južno stran zemlje,
Tam zamorci neumiti
Brez vode, brisač žive

T. Pavček, M. Jemec Božič: 
Juri Muri drugič v Afriki, 2001

Juri jezdi na velblodu,
da podoben je gospodu,
črni deček bosonogi
peš po ostrem pesku hodi,
a z visokega neba
isto sonce žge oba.

Juri brž ko to opazi,
reče modro si: »Zapik!
Meni drugih barv obrazi
pač ne bodo vzrok razlik!
Torej, deček moj pošteni,
kar prisedi sem gor k meni!«
Velblod klecne na kolena,
gonič Bongo skoči nanj
in že juri ga objema
in mu stiska črno dlan,
ko hitita kot dva brata
v daljni šejkanat ben ata.



4. Tradicionalna književnost, ki so jo v 19. in tudi 20. stoletju pisali predvsem moški, je ženski
spol prikazovala kot neenak.5 To je posledica razmer v družbi, v kateri so bile ženske osredoto-
čene na dom, družino, otroke, moški pa na poklic, družbo in zabavo. Zanimiv paradoks, ki ga
omenja tudi M. Hladnik,6 je, da so ženske v zaostanku pri ustvarjanju, v prednosti pa so pri bra-
nju, čeprav jih leposlovje kaže v podrejeni funkciji, neglede na to, ali so naslovne, glavne ali stran-
ske osebe. Lik ženske v slovenski prozi je marginalen in slabšalen. Lik deklice je še bolj margina-
liziran; v znanem motivu preoblečenih junaških deklic se lepo kaže, kako je deklicam dovoljeno,
da so pogumne, le, če so preoblečene v deške obleke (Alenčica, Gregčeva sestrica). Neenako pri-
kazovanje ženskih književnih oseb v stereotipnih vlogah v zavesti mladih bralcev zmanjšuje pri-
pravljenost preseči vzorce. Mladinska književnost s tradicionalnim prikazovanjem vloge spolov –
zasebne sfere pri deklicah in javne sfere pri moških – pripomore k ohranjanju nadrejenega polo-
žaja moških. Seksizem ima veliko pojavnih oblik: odkriti (»ženska področja«, šale na račun žensk),
subtilen (pokroviteljski odnos do žensk – »tega ti ne moreš narediti« ) in prikriti. Neenak položaj
dekliških književnih oseb prehaja iz formalnih in odkritih oblik v neformalne in prikrite. K utrjevanju
neenakosti spolov prispeva tudi slikanica K. Koviča in J. Reichman Maček Muri; Maca in Mica,
katere mož, maček Jumbo, je na službenem obisku v Tigraniji, se lahko »nemoteno pogovarjata
o mačjih prijateljicah, mačji modi in mačjih otrocih« in sedita v lepo pospravljeni sobi. Po nogo-
metni tekmi gresta Mav in Muri na »veliko mleko«.

5. O pravicah otrok v slovenski mladinski književnosti je bilo veliko napisanega, predvsem s
pozitivnega stališča. Obdobje t. i. socialnega realizma pozna izredne primere, ko je širša družba
poskušala upoštevati otrokove pravice, varstvo, nego in dobrobit otrok.7 Književna besedila 
F. Bevka so primeri socialne empatije, kohezivnosti in pomoč otrokom v slabšem gmotnem sta-
nju. Širša družba je z ozirom na razmere med dvema vojnama poskušala upoštevati predvsem
zasebne in javne koristi otrok. Tema ločitve staršev postane vidna po letu 1990, predvsem v knji-
gi P. Kovač Kaja in njena družina. Čustva naslovne književne osebe so prizadeta zaradi ločevanja
staršev, otrok je v stiski, v deklici se zbudi arhaična fantazija v podobi kamna in zajčka. Ker gre
za model sodobne pravljice, pomeni, da ni srečnega konca. Besedilo se po številnih čustvenih za-
pletih zaključi tako, da ima naslovna junakinja reden in neposreden stik z obema staršema. Teme,
se še pojavijo, so kršenje otrokovih pravic (S. Vegri: Kdaj in zakaj), otrok v »pedenjcarstvu« (N. Gra-
fenauer: Sladkosned), otrok se zaveda svojih pravic (B. A. Novak: Pravice otrok) in otrok čuti po-
sledice sodobnega časa in stresov (B. Gregorič: Strelovod za jezo).

– Številna so književna besedila, v katerih je otrok npr. predmet spolne zlorabe (M. Moškrič:
Ledene magnolije), ki so sredstvo za izražanje ideologije (J. Snoj: Škorček norček) ali pa so popol-
noma onkraj literature (V. Mal: Žigana). 
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5 Enakost med moškimi in ženskami na vseh področjih, vključno z zaposlovanjem, delom in plačilom, in posebne ugod-
nosti v korist spola, ki je zastopan v manjšem številu.

6 Miran Hladnik: Ženska v slovenski pripovedni prozi. http://www.ijs.si/lit/zenske.html-12 
7 Otrokove pravice se nanašajo na dobrobit otrok na vseh področjih.



Saša Vegri: 
Kdaj in zakaj 

Kdaj in zakaj
tepejo odrasli otroke?

Odrasli tepejo
takrat otroke
ko jim od glave
in srca
odnese roke.
Taka brezglavo
brezsrčna dlan,
kakšen deževen dan
sploh ne ve,
kaj naj počne.

Kaj pa počne?
Takoj, ko kje
kakšno živahno
betico uzre
ji eno primaže.

In zakaj to počno?
Ker mislijo vsi,
da je dobro pretepati

majhne ljudi.

Niko Grafenauer: 
Sladkosned

V pedenjcarstvu umno vlada
Visočanstvo pedenjped.
Tam se toči limonada
In ponuja sladoled.

Torta, puding, čokolada,
Vse leti v prepad brez dna.
V pedenjcarstvu je navada,
Da se car ves dan sladka.

Kakor boben se napoka,
Niti hip ni praznih ust.
Potlej se krivi in stoka,
V posteljo gre nad dopust.

Boris A. Novak: 
Pravice otrok

Imam pravico:

Biti sit
Nor na pomfrit,
Jesti sladoled,
Ker sem sladkosned,
Biti vesel,
Če sem debel,
Poslušati glasbo,
Kakršno hočem
(sicer se zjočem!)… 

In imam še eno pravico,
Ki mi ni preveč všeč,
ker je bolj dolžnost,
ki tišči mladost,
taka je ta reč:

pravico na izobrazbo,
kar se rima na glasbo
in pomeni,
da moram v šolo,
pa čeprav bi rajši pil Coca-colo!

Muči me vprašanje,
Kako uskladiti
Dve temeljni otroški pravici:
Po eni strani
Pravico do šolanja,
Po drugi strani
Pa pravico do igranja
In do jutranjega spanja.

Barbara Gregorič:
Strelovod za jezo

Moja mama ima probleme.
Ker v njeni službi 
Prebiva nek zmaj.
Moj oče ima probleme.
Ne vem, kakšne,
In ne vem, zakaj.

Moja sestra 
ima tudi probleme
zaradi nesrečne ljubezni.

Ampak zakaj
So vsi name jezni?
In me spravljajo v jok?

Jaz sem OTROK.
In ne STRELOVOD!
Poiščite drug izhod!
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6. Pravice starejših so v slovenski mladinski književnosti redkeje predstavljene. Podobe ded-
kov in babic so romantizirane, dedki obrezujejo živo mejo, babice imajo predpasnik in pečejo poti-
co. Sodobni pogled na dostojno in samostojno življenje, sodelovanje v družbenem in kulturnem
življenju starejših8 še ni prišel v mladinsko književnost. 

7. Vključevanje invalidov9 (oseb s posebnimi potrebami) je prav tako redka tematika v mladin-
ski književnosti. Avtorica Svetlana Makarovič se je v sodobni pravljici Veveriček posebne sorte loti-
la zahtevne tematike in kot glavno književno osebo predstavila veverička Čopka kot samostojno
osebo, vključeno v družbeno in poklicno življenje v gozdu. Čopko je sin veverice Puhanke in od-
sotnega očeta, stalnice v slovenski mladinski književnosti. Veveriček sodeluje v življenju skupnosti,
in sicer tako, kot je običajno pri različici motiva desetnice, ko narava prikrajša otroka za eno stvar,
zato ga obdari z drugo – veveriček je izreden pripovedovalec zgodb. Družba simbolno preseže
predsodke do osebe s posebnimi potrebami takrat, ko jo veveriček preseže tudi sam. Osebe s
posebnimi potrebami so prikazane tudi še v nekaterih drugih književnih besedilih, z večjimi ali
manjšimi odprtimi vprašanji pri vključevanju v družbo (P. Svetina: Mrožek dobi očala). Posebno po-
zornost je potrebno posvetiti knjigi za slepe in slabovidne Snežna roža (2005) avtorice Aksinje Ker-
mauner, napisane v slovenščini (tudi v angleščini) in Braillovi pisavi. Slikanica je namenjena tudi tis-
tim, ki vidijo, da bi jih senzibilizirala za tovrstno problematiko in povezala strpnost in spoštovanje
do drugačnih. 

Zaključek
V slovenski mladinski književnosti je bilo v 19. stoletju največ motivno-tematskih prvin posvečenih
uveljavljanju pravic otrok kot pomanjšanih odraslih (npr. pri Levstiku, Stritarju). Šele z Župančičem
je otrok dobil status otroka, bitja, ki ga je potrebno varovati. Otroštvo je postalo obdobje v življe-
nju, vredno posebne pozornosti (S. Kosovel: Sončnica na rami), starši so postali zaščitniški (J.
Ribičič: Miškolin), na tujce se je gledalo z mešanimi občutki, kot na eksotične osebe, vendar v
omejenem in posebnem prostoru (J. Ribičič: Nana, mala opica). Med dvema vojnama je Bevk z
izjemno senzibilnostjo poskušal prikazati nediskriminacijo otrok na podlagi socialnega porekla in
gmotnega stanja (Pastirci, Pestrna, Levi devžej) in odhoda iz enokulturnega doma v večkulturni
svet (Lukec in njegov škorec). Izrazit primer jezikovne diskriminacije in pripadnosti narodnostni
manjšini je Vorančeva črtica Prvo pismo.

Po drugi svetovni vojni se zunanji svet otroka razširi, preide iz ruralnega v urbano okolje, s tem
pa se notranji svet skrči: otrok dobi veliko javnih pravic, zasebne se zmanjšajo. Ima redne in ne-
posredne stike z obema staršema, vendar je razdvojen ne zaradi večkulturnosti, ampak zaradi
dveh enoroditeljskih družin. Po eni strani dobi svojo deželo (Pedenjcarstvo) in svojo sobo, ampak
zato je v njej sam. Psihološke pravice postanejo še bolj pomembne, odrasli postajajo neodgovorni
do otrok (S. Vegri: Kdaj in zakaj; B. Gregorič: Strelovod za jezo), prehod iz enokulturne vasi v več-
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8 Pravice starejših – priznavanje in spoštovanje pravice starejših do dostojnega in samostojnega življenja ter sodelovan-
ja  v družbenem in kulturnem življenju.

9 Priznavanje in spoštovanje pravic invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne inte-
gracije ter sodelovanje v življenju skupnosti.



kulturno mesto je postal stvarnost, ki so jo mladinski pisatelji predstavili umetniško (S. Makarovič),
linearno (J. Vidmar), trivialno (I. Sivec) in napredno (A. Kermauner).
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