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POVZETEK 

V Sloveniji je nastalo relativno malo slikanic brez besedila (po podatkih Pionirske knjižnice 

je zavedenih 17), zato se bomo v diplomskem delu osredinili na tri izvirne slovenske slikanice 

brez besedila. Kot prvo smo izbrali delo ilustratorja in karikaturista Mar(i)jana Amaliettija z 

naslovom Maruška Potepuška (1977). Drugo izbrano delo je Deček in hiša (2014), prva 

avtorska slikanica (v l. 2016 prejemnica priznanja zlata hruška) slikarke in ilustratorke Maje 

Kastelic. Tretje izbrano delo je slikanica brez besedila slikarja in ilustratorja Damijana 

Stepančiča (2010) z naslovom Zgodba o sidru, ki je l. 2011 prejela priznanje zlata hruška. V 

teoretičnem delu bomo izbrana dela podrobno analizirali z metodologijo raziskovanja M. 

Nikolajeve in C. Scott v knjigi How Picturebooks Work [Kako delujejo slikanice] (2006), saj 

želimo slikanice pred raziskovalnim delom naloge razumeti v vseh njihovih vsebinskih in 

formalnih razsežnostih. Vključili bomo tudi svojo interpretacijo in izvedli intervju z 

avtorjema Majo Kastelic in Damijanom Stepančičem ter tako z njuno pomočjo in na osnovi 

teorije slikanice S. L. Beckett (2013), kjer smo namreč zaznali kar nekaj vzporednic s 

slikanicami, ki nastajajo na tujem, zlasti tistimi, ki upodabljajo otroško videnje sveta preko 

potovanj, poskušali najti podobnosti in razlike njihovih del z evropsko in svetovno 

produkcijo. 

Po teoretični predstavitvi bo sledil raziskovalni del diplomskega dela, kjer bomo s petimi 

predšolskimi otroki izvedli individualne pogovore ob vseh treh izbranih delih. Osredinili se 

bomo na samostojno interpretacijo in pripovedovanje otrok ob ilustracijah slikanic ter pri tem 

ugotavljali, ali s t. i. odprtim branjem izbrana literarna dela res spodbujajo ustvarjalnost in 

razvijajo domišljijo. Na osnovi spoznanj bomo v sklepu kritično premislili tudi o problemu 

ustvarjalnega otroka, o katerem je pisal že Levi-Strauss v knjigi Oddaljeni pogled (1985). 

Ključne besede: slikanica brez besedila, samostojna interpretacija, odprto branje, 

ustvarjalnost, domišljija. 

 





 

ABSTRACT 

Wordless Picturebooks in Slovenia: The Child as a (Co)creator of the Narrative 

There has been a relatively small number of picture books without text published in Slovenia 

(the Slovenian pioneer library - Pionirska knjižnica - notes only 17). This diploma thesis will 

therefore focus on three original Slovenian picture books without text. The first picture book 

was created by the illustrator and caricaturist Mar(i)jan Amalietti entitled Maruška Potepuška 

(1977; Maruška's Adventures). The second book is entitled Deček in hiša (2014; A Boy and a 

House), which received the Slovenian children's book award Zlata hruška (The Golden Pear) 

in 2016 and is the first original work created by the painter and illustrator Maja Kastelic. The 

third picture book without text is the work of a painter and illustrator Damijan Stepančič 

entitled Zgodba o sidru (2010; The Story of the Anchor), which received the Zlata hruška 

award in 2011. The theoretical part of this thesis will consist of a detailed analysis of these 

works by using the research methodology described by M. Nikolajeva and C. Scott in the 

book How picture books work (2006). The aim is to understand the books on every contextual 

and official level before conducting the analysis. The thesis will also include my personal 

interpretation and an interview with Maja Kastelic and Damijan Stepančič. With their help 

and based on the theory on picture books by S. L. Beckett (2013), which helped me discover 

quite a few parallels with picture books published abroad (especially those that depict a child's 

perception of the world through travels), an analysis of similarities and differences between 

these three Slovenian works and picture books published in Europe and abroad is conducted. 

The theoretical description is followed by the research part of the diploma thesis, which 

includes individual interviews with five children about the three chosen works. The focus is 

on their individual interpretation and description of the illustrations. At the same time, I was 

analysing if “open” reading of these works can encourage creativity and help develop a 

child’s imagination. Based on these discoveries, the thesis will be concluded with a critical 

reflection on the problem of a creative child, which was previously described by Levi-Strauss 

in the book The View from Afar (1985).  

Key words: picture books without text, individual interpretation, open reading, creativity, 

imagination. 
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UVOD 

»Obstajajo tudi slikanice, ki ne vsebujejo besedila, zapisanega z jezikovnimi znaki, temveč le 

ilustracije ali druge likovne elemente. Pri iskanju najprimernejšega slovenskega termina se je 

za angl. wordless picturebook pojavilo več različic v slovenščini«, najbolj ustrezna termina pa 

sta »brezbesedilna slikanica in slikanica brez besedila, vendar svetujemo, da za angl. termin 

wordless picturebook uporabljate slovenski termin slikanica brez besedila, ki je med vsemi 

najbolj uveljavljen v strokovni rabi, kar je pomembno načelo pri izbiri ustreznega termina« 

(Slikanica brez besedila, b.d.). 

»Trenutno priljubljenost slikanic brez besedila je mogoče deloma pojasniti s tem, da 

nagovarjajo bralce vseh starosti. Ustvarjalci slikanic brez besedila lahko dosežejo zelo široko 

bralstvo, njihovi založniki pa upajo, da bodo njihova dela prodali na širšem trgu« (Beckett, 

2013, str. 84). 

D. Haramija in J. Batič (2013) pravita, da so slikanice brez besedila posebnost v slikaniškem 

gradivu in so pravzaprav skrajna oblika slikanice. Celotno zgodbo predstavijo zgolj skozi 

ilustracijo, od bralca pa zahtevajo aktivno sodelovanje v procesu ustvarjanja pomena. 

Slikanice brez besedila tako otrokom kot tudi odraslim (»večnaslovniške slikanice«) 

omogočajo različne interpretacije in t. i. odprta branja (Beckett, 2013). Osredinili se bomo 

predvsem na to, kako predšolski otroci doživljajo tovrstne slikanice in kako oblikujejo 

pripovedi ob izbranih ilustracijah. 

S. L. Beckett (2013) v knjigi Crossover Picturebooks [Večnaslovniške slikanice] pravi, da so 

tovrstne slikanice pomemben žanr v otroški literaturi. Sprva so bile le učni pripomoček, nov 

val slikanic brez besedila pa se je sprožil po letu 1970. Nekateri avtorji bolj 

nekonvencionalnih slikanic so eksperimentirali z različnimi tehnikami, vnašali vanje različna 

estetska in filozofska sporočila, drugi, bolj konvencionalni, ki so sledili trgu, pa so ustvarjali 

bolj klasične slikanice brez besed. V knjigi navaja tudi francosko ilustratorko, znano po 

svojem umetniškem imenu Sara, ki pravi, da so v »družbi, ki jo zaznamuje poplava besed in 

pisanih tekstov, slikanice obramba tišine, neizgovorjenega in neverbalne komunikacije, kar 

vse zahteva refleksijo in komunikacijo« (Beckett, 2013, str. 112). 
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I TEORETIČNI DEL 

V teoretičnem delu bo predstavljen razvoj slikanice brez besedila skozi zgodovino ter nekaj 

avtorjev in njihovih del, ki so zaznamovali evropsko in svetovno produkcijo. Podrobno bo 

predstavljena teorija Marije Nikolajeve (v sodelovanju s Carole Scott) ter po njeni teoriji 

analiza treh izbranih del, in sicer slikanice Maruška Potepuška (1977), avtorja Marjana 

Amaliettija, slikanice Deček in hiša (2014), avtorice Maje Kastelic ter dela Zgodba o sidru 

(2010), avtorja Damijana Stepančiča. Predstavljena bosta tudi intervjuja, izvedena z avtorjema 

Majo Kastelic in Damijanom Stepančičem. 

Preglednica 1: Slikanice brez besedila na Slovenskem, prvič 

ABECEDNI PREGLED 

AVTOR NASLOV SLIKANICE BREZ BESEDILA 

Amalietti, Marijan Maruška Potepuška 

Bartolj, Marta Kje si? 

Godec, Marko Radovedni nosorogec in pomoč : [ustvari 

svojo zgodbo!] 

Gregorič, Andreja Darilo 

Kastelic, Maja Deček in hiša 

Kinodvor Kinobalon : moj kino je lahko Kinobalon 

Manček, Marjan Brundo se igra 

Manček, Marjan Brundo skače 

Mlinar Vahtar, Rok; Dedić, Edvina; Pirš, 

Gal; Bašič, Jan; Gošnik, Rok 

Dolgokraki žabec: slikanica brez besed: 

silent picture book 

Osterc, Lidija Slonček gre na morje 

Osterc, Lidija Slonček športnik 

Peklar, Andreja Ferdo, veliki ptič 

Slakonja, Boštjan Pomahajmo v svet 

Stepančič, Damijan Zgodba o sidru 

Stupica, Marija Lucija 12 mesecev 

Trček Pečak, Tamara Poišči zgodbo 

Trček Pečak, Tamara Skrite zgodbe 
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Preglednica 2: Slikanice brez besedila na Slovenskem, drugič 

KRONOLOŠKI PREGLED 

LETO IZIDA AVTOR NASLOV SLIKANICE BREZ BESEDILA 

1977 Amalietti, Marijan Maruška Potepuška 

1978 Manček, Marjan Brundo se igra 

1979 Manček, Marjan Brundo skače 

1979 Osterc, Lidija Slonček gre na morje 

1983 Stupica, Marija 

Lucija 

12 mesecev 

1982 Osterc, Lidija Slonček športnik 

1988 Trček Pečak, Tamara Poišči zgodbo 

1996 Trček Pečak, Tamara Skrite zgodbe 

2010 Stepančič, Damijan Zgodba o sidru 

2011 Mlinar Vahtar, Rok; 

Dedić, Edvina; Pirš, 

Gal; Bašič, Jan; 

Gošnik, Rok 

Dolgokraki žabec: slikanica brez besed: 

silent picture book 

2013 Kinodvor Kinobalon : moj kino je lahko Kinobalon 

2014 Kastelic, Maja Deček in hiša 

2014 Slakonja, Boštjan Pomahajmo v svet 

2017 Godec, Marko Radovedni nosorogec in pomoč : [ustvari 

svojo zgodbo!] 

2017 Gregorič, Andreja Darilo 

2016 Peklar, Andreja Ferdo, veliki ptič 

2018 Bartolj, Marta Kje si? 

 

1 NASTANEK IN RAZVOJ SLIKANICE BREZ BESEDILA  

Večina slikanic brez besedila, nastalih pred l. 1970, so bile izobraževalne knjige z jasnimi 

pedagoškimi nameni. Eden izmed prvih primerov tovrstne slikanice je delo Francoza Nathana 

iz l. 1902 z naslovom Trente Histoires en images sans paroles à raconter par les Petits 

[Trideset zgodb v podobah brez besed za pripovedovanje otrok].  
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Slika 1: Naslovnica slikanice Trente Histoires en images sans paroles à raconter par les 

Petits 

Večina tovrstnih slikanic sestoji iz niza vizualnih podob, katerih namen je predstaviti otrokom 

zgodbo in jih pritegniti k ubeseditvi niza dogodkov v njih. Značilno za to vrsto slikanic iz 

pred l. 1970 je žrtvovanje estetskih sestavin za pomen. Kritiki opozarjajo, da so te zgodnje 

oblike slikanic brez besedila zasnovane tako, da je iz njih mogoče umakniti besedilo, ki naj bi 

ga nato skozi interpretacijo obnovili bralci. V nekaterih primerih je bilo prvotno besedilo del 

slikanic, ki pa so ga nato le umaknili. M. Nikolajeva in C. Scott v knjigi How Picturebooks 

work [Kako delujejo slikanice] (2006) navajata rusko slikanico z naslovom Picture Stories 

[Slikovne zgodbe] (1958), v kateri so umaknili kratke verze Daniila Kharmsa in drugih 

pesnikov, saj je bila vizualna pripoved Nikolaia Radlova sama po sebi dovolj razumljiva.  

 

Slika 2: Naslovnica slikanice Picture Stories 

Marion Durant in Gerard Bertrand sta l. 1975 pisala o mini zgodbah brez besedila kot 

zgodbah za govorjenje (à parler), ne pa kot o zgodbah brez besed (sans paroles). 

Tradicionalno so bile te knjige namenjene otrokom, ki še ne znajo brati, toda omenjena 

avtorja sta trdila, da spodbujajo mlajše otroke k pripovedovanju (Beckett, 2013). 

Sophie Van der Linden pa opozarja, da imajo te knjige izobraževalni namen in spodbujajo 

izmenjavo med otroki in odraslimi. Tovrstne slikanice z izobraževalnim smotrom odraslih v 

glavnem ne zanimajo, razen ko so v vlogi posrednikov, vendar pa v zadnjih desetletjih 
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slikanice brez besedila nimajo le izobraževalne funkcije, temveč so se razvile v zelo 

prefinjene knjige, ki nagovarjajo tako otroke kot odrasle. Za mnoge umetnike in vizualne 

eksperimentatorje so od 60. let postale najljubši medij. Ta prehod od pedagoškega gradiva h 

grafični pripovedi se je zgodil v Franciji v 70. letih 20. stoletja z vplivom tovrstnih slikanic, ki 

so prihajale iz Italije. V primerjavi s prejšnjimi tovrstnimi slikanicami namen novih ni bil več 

poslušanje ampak pripovedovanje. Pomembna slikanica, ki odraža ta prehod, je slikanica 

L'Album d'Adèle [Adelina slikanica] ilustratorja Claudea Pontija, ki jo je l. 1986 ustvaril za 

svojo dojenčico Adèle. Vse njegove knjige nagovarjajo različne generacije, saj vedno ustvarja 

z mislijo, »da so otroci človeška bitja 'v procesu'.« Značilen zanj je pobeg pred restriktivnimi 

kodi in konvencijami žanra. S. Van Lindenova zato v njih vidi inovativne knjige, v katerih 

podoba ni več le služabnica besedila (Beckett, 2013). 

 

Slika 3: Naslovnica slikanice L'Album d'Adèle 

V naslednjih 30. letih so slikanice brez besedila postale razpoznaven žanr oz. pod žanr znotraj 

sveta otroških knjig. Od 90. let so postale v mnogih državah tržno zanimive. Cela generacija 

umetnikov raziskuje možnosti, ki jih omogoča zgolj vizualna pripoved. Nekateri izmed njih 

so se specializirali le na ustvarjanje takšnih knjig. Med njimi je npr. švicarska avtorica in 

ilustratorka Katja Kamm, ki je l. 2003 za svojo prvo slikanico dobila nagrado Deutscher 

Jugendliteraturpreis. Značilno za to slikanico je spretno poigravanje z ustaljenimi praksami 

gledanja vizualnega. Anne Brouillard, belgijska avtorica in ilustratorka, ustvarja takšne 

slikanice od 90. let 20. stoletja. Na osnovi raziskovanja pripovedovanja zgodb le z 

ilustracijami ustvarja zelo prefinjene slikanice, ki nagovarjajo tudi odrasle (Beckett, 2013). 

Mnoge slikanice brez besedila so resnično umetniška dela (npr. slikanica Ferdo, veliki ptič 

avtorice Andreje Peklar (2016)). Mnogim avtorjem in ilustratorjem slikanic odrekajo status 

umetnika s trditvijo, da »to ni umetnost ampak ilustracija«.  
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Zato vplivni ameriški ilustrator Brad Holland piše: »Danes skoraj vsakdo velja za umetnika. 

Pevci v rock bendih so umetniki. Tudi filmski režiserji, gledališki ustvarjalci, umetniki 

ličenja, tetovatorji, prevaranti in reperji so umetniki … Edini ljudje v Ameriki, ki očitno ne 

veljajo za umetnike, so ilustratorji« (Beckett, 2013, str. 84). 

2 EKSPERIMENTALNE IN INOVATIVNE SLIKANICE BREZ 

BESEDILA 

Leta 1995 je izšla slikanica Clown [Klovn] britanskega ilustratorja Quentina Blaka. Slikanico 

je Amazon.co.uk v svoji recenziji opisal kot »nemi film med platnicami knjige«, saj naj bi po 

njegovi prvotni zamisli vsebovala tudi besedilo, vendar ga je kasneje opustil. Govori o 

pustolovščinah klovna, vrženega v smeti z ostalimi igračami, ki skuša rešiti nagačene živali. 

Po Blakeu knjiga govori o vseh, ki so izločeni iz družbe, o brezdomnih in neprivilegiranih. Po 

njegovem je anonimni junak lahko »vsakdo izmed nas«, na nek način je slehernik. Ta 

protagonist srečuje ljudi vseh starosti; vse od razvajenih otrok do brezčutnih odraslih, toda 

šele majhna deklica je pripravljena pomagati. Blake trdi, da so otroške knjige lahko prostor, 

kjer so odrasli in otroci enakovredni (Beckett, 2013). Podobno vsebino (izločenost iz družbe, 

neprivilegiranost) nosita tudi slovenski slikanici Ferdo avtorice Andreje Gregorič in 

Dolgokraki žabec, ki so jo izdelali učenci OŠ Venclja Perka, Domžale. 

 
 

Slika 4: Naslovnica slikanice Clown Slika 5: Naslovnica slikanice Dolgokraki 

žabec 
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Slika 6: Naslovnica slikanice Ferdo, veliki ptič  

Francoska ilustratorka in grafična oblikovalka Sara priznava vpliv filmske umetnosti na njeno 

ustvarjanje slikanic, mnogih brez besedila. Vpliv filmov je zaznaven pri uporabi njene 

estetike filmov noir (»temni film«; posebna zvrst filma, kjer prevladuje uporaba bliskavice, 

posebni učinki, ciničnost junakov) v svojih slikanicah. Prepoznavno zanjo je ustvarjanje na 

strganem papirju. Na njem skuša upodobiti subtilne ravni različnih občutij. Govori o 

»negotovosti strahu«, zaradi česar izpostavlja v svojih slikanicah čustva in nezavedno. Najbolj 

znana je po svoji slikanici brez besedila z naslovom A quai [Vzdolž nabrežja] iz l. 2005. Leto 

prej je izšel animirani film z enakim naslovom in tudi tam je podobe ustvarila na strganem 

papirju. A quai [Vzdolž nabrežja] pripoveduje skrivnostno zgodbo o pristanišču, kapitanu, 

ženski v rdečem in o rumenem psu (senca njenega psa, Ganga, ki je umrl l. 2002, se pojavlja 

kot duh v mnogih njenih slikanicah). Sicer pa slikanica pripoveduje zgodbo o prijateljstvu in 

sočutju med ljudmi s težkimi življenji. Sara sicer pravi, da so v družbi, ki jo zaznamujeta 

govor in pisana besedila, njene slikanice apologija tišine, neizgovorjenega in neverbalne 

komunikacije, kar vse zahteva refleksivno misel in meditacijo (Beckett, 2013). Umetnica 

uporablja tehniko strganega papirja, ker ji to omogoča upodabljati »čustva in občutja bolj 

neposredno«. Sebe vidi v vlogi ustvarjalke in svoje bralce kot opazovalce. »Ponujam 

gledališče senc, v katerem je opazovalec tudi avtor«, ki mora »poslušati svoja občutja, 

razpoloženja in čustva, da bi lahko vstopil v slikanico brez besedila« (Beckett, 2013, str. 111–

112). Primera, ki pripovedujeta o sočutju, medsebojni pomoči, prijateljstvu, »darilu življenja« 

na Slovenskem sta slikanici Kje si?, avtorice Marte Bartolj, in Darilo, avtorice Andreje 

Gregorič. 

Zelo znana je slikanica Snowman [Snežak], ki jo je l. 1978 ustvaril britanski ilustrator 

Raymond Briggs, štiri leta kasneje pa je Dianna Jackson na osnovi te zgodbe o dečku in 

snežaku ustvarila 26-minuten animirani film, ki ga od l. 1982 pogosto vrtijo v času božiča. 

Briggs je sicer ustvaril slikanico s 175 podobami, ki pripovedujejo o nočnem potovanju 
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dečka, ki se zjutraj vrne v posteljo. Zjutraj je snežak pred njegovo hišo stopljen in bralec si 

zastavlja vprašanje, ali je bila dečkova pot v oddaljeno deželo s snežakom le del njegovih 

sanj. Toda deček ugotovi, da ima še vedno šal z vzorcem snežaka, ki mu ga je dal Božiček 

(Beckett, 2013). Primere slikanic brez besedila, poleg katerih si lahko ogledamo tudi 

istoimenske filme, najdemo v knjižni zbirki Kinobalon, ki jo je ustvaril Kinodvor z namenom, 

da bi otrokom približal vsebine in nastanek filma. Otroci slikanice dobijo pred ogledom filma. 

 

 

Slika 7: Naslovnica slikanice Snowman Slika 8: Naslovnica slikanice Trije 

razbojniki (Kinobalon) 

Tudi David Wieser je ustvarjal takšne slikanice z uporabo kinematografskih tehnik. Zanj je 

značilen preplet običajnega z neobičajnim. Zgodba slikanice Flotsam [Naplavine] (2006) 

denimo pripoveduje o dečku na običajni poti na plažo, toda pot ga vodi v domišljijsko 

potovanje pod morjem (Beckett, 2013). 

 

Slika 9: Naslovnica slikanice Flotsam 

Tudi ilustrator madžarskega porekla Istvan Banyai uporablja niz kinematografskih tehnik pri 

ustvarjanju svojih slikanic, ki jih sam opisuje kot »organske kombinacije dunajskega retra na 

prelomu stoletja, ameriškega popa in evropske absurdnosti za priokus, postrežene na barvni 

paleti v slogu risank … brez socialnega realizma«. Njegove slikanice so v sozvočju s 

sodobnimi trendi, ki nagovarjajo starejše bralstvo in otroka. V svoje slikanice vključuje tudi 

sodobne tehnološke igrače, med prvimi je denimo vključil iPod. Avtor, ki ustvarja tudi 
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komercialne ilustracije za publikacije, kot so Atlantic Monthly, The New Yorker, Time in 

Rolling Stone, je za svojo prvo slikanico brez besedila z naslovom Zoom (izšla je l. 1995) od 

časnika New York Times prejel nagrado za najboljšo otroško knjigo, izdano v tem letu. 

Podobe iz modernega in tradicionalnega sveta pametno in spretno prepleta, kar kaže denimo 

podoba japonske ženske v tradicionalnih oblačilih, ki posluša walkman. V svojih kasnejših 

slikanicah, Re-Zoom (1995), REM (Rapid Eye Movement) (1997) in The Other Side [Druga 

stran] (2005) se avtor poigrava z različnimi ravnmi zaznavanja, razmišlja o odnosu do 

sanjskega sveta itd. (Beckett, 2013). 

  

Slika 10: Naslovnica slikanice ZOOM Slika 11: Naslovnica slikanice RE-ZOOM 

  

Slika 12: Naslovnica slikanice The Other 

Side 

Slika 13: Naslovnica slikanice REM 

Eksperimentalne in inovativne slikanice brez besedila so s stališča imperativov trga luksuz. V 

Evropi še deluje nekaj manjših založb, ki izdajajo tovrstne slikanice, medtem ko se morajo, 

zlasti v ZDA, ustvarjalci podrejati diktatu trga (Beckett, 2013). 
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3 POMEMBNOST PARABESEDILA PRI TOVRSTNIH 

SLIKANICAH 

Parabesedilo so naslovi, ovitki in platnice. Je integralni del pripovedi, še posebej, če naslovna 

slika ne ponavlja slike iz knjige. Zgodba se lahko začne na naslovnici in se konča na zadnji 

platnici knjige. Ker je količina verbalnega besedila v slikanicah omejena, lahko naslov 

predstavlja pomemben delež verbalnega sporočila knjige. Parabesedilo je v slikanici veliko 

bolj pomembno kot v romanih (Nikolajeva in Scott, 2006).  

Serija slikanic brez besedila Histoire sans paroles [Zgodba brez besed], med letoma 2004 in 

2010 jih je izdajala založba Autrement Jeuness, je bila popolnoma brez besedila, tudi 

informacij o izdaji knjige na ovitkih ni bilo. Večina slikanic brez besedila pa vsebuje nekaj 

parabesedila, kar je edini jezikovni element knjige. Vsekakor vsaj naslov knjige. »Če naslov 

velja za paratekstualno sestavino knjige, je zagotovo najpomembnejši in intimno najbolj 

vezan na sam tekst.« (Beckett, 2013, str. 117–118).  

Naslov ponuja bralcu pomembno orodje za dekodiranje vsebine. Včasih je naslov edini ključ 

za odklepanje zgodbe, medtem ko v manj ambicioznih pripovedih le sodeluje pri bralčevi 

interpretaciji podob. Včasih pa je naslov namenoma dvoumen. Včasih založniki – tako je bilo 

pri Annovem Mori no ehon/Forest book [Knjiga o gozdu/Gozdna knjiga], kjer so dodali na 

koncu knjige ključ za iskanje živali, ki jih je avtor spretno skril na straneh knjige – sami 

dodajajo parabesedilo, da bi mladim bralcem pomagali pri razumevanju knjige. Sicer pa je 

delež parabesedila odvisen od izdaje in tudi od države, v kateri izide knjiga.  

 

Slika 14: Naslovnica slikanice Mori no ehon 
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Vsako parabesedilo je za bralca pri razumevanju knjige pomembno. Celo posvetilo. Mnoga 

parabesedila avtorja so v obliki uvoda ali sklepa. To velja denimo za slikanico ameriškega 

umetnika Toma Feelingsa z naslovom Middle Passage: White ships / Black Cargo [Srednji 

prehod: bele ladje/črni tovor] (1995), kroniko trgovine s sužnji v Ameriki. Zgodba je sicer 

podana v podobah, vendar je v uvodu avtor opisal nastajanje te knjige in pojasnil, zakaj je 

izbral to temo, v predgovoru pa je zgodovinar John Henrik Clarke opisal širše razsežnosti te 

trgovine.  

V uvodu je Feelings zapisal: »Ilustrirane knjige so naravni podaljšek afriške tradicije ustnega 

izročila. Pripovedovanje zgodb na umetniški način je tako starodaven kot moderna umetniška 

oblika, ki omogoča umetniku komunikacijo s širšim bralstvom mladih in starejših ljudi.« 

(Beckett, 2013, str. 120).  

 

Slika 15: Naslovnica slikanice The Middle Passage 

Tudi Kota Taniuchi je v postskriptu (osebnem dopolnilu na koncu pisma, knjige) svoje 

slikanice Nichiyobi (izdana leta 1997) zapisal: »Ta knjiga je spomin na otroštvo, na 

domišljijski čas.« (Beckett, 2013, str. 100) S temi besedami je spomnil tudi odrasle bralce, da 

se bili nekoč otroci. 

 

Slika 16: Naslovnica slikanice Nichiyobi 
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»Ker ima vsaka knjiga nekaj besed v obliki parateksta, bi bilo bolj točno govoriti o 'zgodbah 

brez besedila' kot pa o 'slikanicah brez besedila,« pravi S. L. Beckett (2013, str. 121).  

Tudi slikanica Pomahajmo v svet, ki temelji na istoimenskem projektu »Pomahajmo v svet«, 

vsebuje nekaj parabesedila – simboli, ki nas spremljajo na ilustracijah skozi celotno slikanico 

so na koncu opisani z besedami v različnih jezikih. 

 

Slika 17: Naslovnica slikanice Pomahajmo v svet 

4 INTRAIKONIČNO BESEDILO 

Obstajajo tudi slikanice, ki so skoraj brez besedila, vendar jih vseeno uvrščamo med slikanice 

brez besed, saj je število besed minimalno. Te imajo včasih nekaj besed, ki se po navadi 

pojavljajo kot del dekorja – temu pravimo intraikonično besedilo. M. Nikolajeva in C. Scott 

(2006) v knjigi How Picturebooks Work [Kako delujejo slikanice] pravita, da je intraikonično 

besedilo tisto, ki umešča zgodbo v kompleksno prizorišče. Navajata primere avtorjev, ki 

obilno uporabljajo takšno besedilo. Ena izmed teh je Sendakova slikanica In the Night 

Kitchen [V nočni kuhinji] (2001), kjer je avtor na škatlah in konzervah obdržal zapise, kot so 

»patentirano 10. junija 1928, registrirano, kokosov oreh«.  
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Slika 18: Naslovnica slikanice In The Night Kitchen 

Tudi Colin Thompson uporablja precej intraikoničnega besedila. Knjige na knjižnih policah v 

njegovi slikanici How to live forever [Kako živeti večno] (1995) so opremljene z naslovi, kjer 

se skrivajo besedne igre ali šale. Z njimi ta avtor in drugi umestijo zgodbo v sodobni čas. 

Intraikonično besedilo avtorji vključujejo z različnimi nameni. Včasih gre celo za odvračanje 

pozornosti od osnovne niti pripovedi (Nikolajeva in Scott, 2006). 

 

Slika 19: Naslovnica slikanice How To Live Forever 

Tudi slikanice Maruška Potepuška (1977), Zgodba o sidru (2010) ter Deček in hiša (2014) 

vsebujejo zelo veliko intraikoničnega besedila, ki zelo pripomore k razumevanju slikanice kot 

celote. Maja Kastelic v slikanici Deček in hiša npr. prikaže imena svojih otrok, ki so zapisana 

na stenah stare hiše, v kateri se zgodba odvija. Pri Maruški Potepuški lahko v Aljaževem 

stolpu v spominski knjigi vidimo imena znanih Slovencev, npr. alpinistov. Tudi Damijan 

Stepančič uporablja veliko intraikoničnega besedila, še posebej na zemljevidih.  

V Banyaijevem Re-Zoomu (1995) se denimo pojavi telefonska številka. Tudi v njegovi 

slikanici The Other Side (2005) so besede na naslovnicah časopisov, posterjih ali znakih. 
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Vsebuje tudi onomatopoetične zapise, kot so »Bang« ali »Honk Honk«. So pa tudi, kot v 

stripih, zapisi v oblačkih. V mnogih drugih slikanicah so tudi besede na zemljevidih, 

razpredelnicah, načrtih. V slikanici Free Fall [Prosti pad] (1988) Davida Wiesnerja je denimo 

v usnje vezan atlas, ki razvnema domišljijo dečka. Ta slikanica, kot mnoge kasnejše, raziskuje 

zloveščo alternativno resničnost sanj in njihovih povezav z vsakodnevnim svetom budnosti. 

Podobno vsebino najdemo tudi v slikanici Zgodba o sidru. Zemljevid se pojavi tudi v 

Wiesnerjevi slikanici Sector 7 [Sektor 7] (1999) in v The Red Book [Rdeča knjiga] (2004) 

Barbare Lehman, ki je pravzaprav knjiga o knjigi (Beckett, 2013). Edino besedilo v knjigi Der 

er et hul i himlen [Na nebu je luknja] (1989) Danke Dorte Karrebaek je: »Ob dnevih, ko je 

nebo prekrito z meglo, si sonce vzame počitek, in kjer navadno sije, se pojavi luknja v nebu.« 

(Beckett, 2013, str. 124). V slikanici Arthurja Geiserta z naslovom Oink (1991) in Oink Oink 

(1993) je »oink« edina beseda, ki se pojavi v slikanici. Je najglasnejša slikanica brez besedila, 

saj se ta beseda pojavi kar 17-krat. Drugače je z besedilom v Sarinih slikanicah, saj je »tekst 

oprijem, ki omogoča sestop po stopnicah, ki vodijo v še globlja čustva«. (Beckett, 2013, str. 

127). Zanjo je besedilo nekakšno psihoanalitično orodje, ki odklepa najgloblja čustva. 

Pogosto je v teh slikanicah besedilo v funkciji določanja časa. V mnogih se torej pojavijo ure 

ali pa zapis datumov in letnic (Beckett, 2013). 

 
 

Slika 20: Naslovnica slikanice Sector 7 Slika 21: Naslovnica slikanice The Red 

Book 
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Slika 22: Naslovnica slikanice Oink Oink Slika 23: Naslovnica slikanice Oink 

Le redke slikanice so torej povsem brez besedila. »Podoba nosi zgodbo, tekst pa jo v bistvu 

podpira. Izpostavlja, poudarja ali postavlja v kontekst vizualno zgodbo slikanice skoraj brez 

besedila, pogosto služi kot funkcija »mise en scene« ali režiserjevi napotki.« (Beckett, 2013, 

str. 133). 

5 RAZLIČNE VSEBINE SLIKANIC BREZ BESEDILA 

Ena izmed najbolj znanih slikanic brez besedila je Tabi no ehon. Gre za serijo slikanic 

japonskega umetnika Mitsumasa Annoja. Prvo je ustvaril l. 1977 in zanjo dobil nagrado na 

mednarodnem bienalu v Bratislavi, kasneje pa je bila slikanica natisnjena v mnogih zahodnih 

državah. V angleščini je izšla l. 1978 z naslovom Annojevo potovanje. Risal je po vzoru stare 

japonske tehnike risanja na pergamentne zvitke in s podobami tematiziral kulturne odnose 

med vzhodom in zahodom, ki jih je spoznaval na potovanjih po Evropi. Ustvarjal je torej na 

podlagi motivov iz evropske folklore, literature, glasbe in popularne kulture, hkrati pa so se 

njegove ilustracije, zlasti slikarska tehnika, ki jo je uporabljal, koreninile v japonski kulturi. 

Gre torej za umetniška dela, ki nagovarjajo, vsaka na svoj način, odrasle in otroke. Prvi v njih 

vidijo filozofske meditacije o odnosih med kulturami in o bistvu življenja nasploh, se 

zabavajo ob prepoznavanju referenc iz zakladnice evropske kulture, a tudi otroci naj bi bili 

sposobni zaznati globino v njegovih delih, »saj so otroci zmožni ceniti takšno globino v 

filozofski refleksiji. Ustvarjalci tovrstnih slikanic razumejo, da imajo bralci vseh starosti 

metafizične skrbi in zato ne oklevajo s tematiziranjem teh skrbi v knjigah, namenjenim 

mlajšim otrokom.« (Beckett, 2013, str. 84–85).  



 

16 

 

Slika 24: Naslovnica slikanice Tabi no Ehon 

S slikanicami brez besedila je mogoče na močan način prikazati nekatere družbeno pereče 

tematike. Švicarski avtor in ilustrator Jörg Müller je l. 1994 postal prepoznaven v 

mednarodnem prostoru s svojo prvo knjigo Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer 

nieder oder Die Veränderung der Landschaft [Vsako leto pnevmatično kladivo ruši ali 

Spreminjanje pokrajine] (1973). V tej slikanici, sestavljeni iz sedmih podob, kjer so navedeni 

le datumi, prikaže posledice urbanizacije in industrializacije na nemškem podeželju (Beckett, 

2013). 

 

Slika 25: Naslovnica slikanice Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer nieder oder 

Die Veränderung der Landschaft 

Francoska avtorica in ilustratorka Katy Couprie v inovativni slikanici Anima [Duša] (1991) 

prikaže afriške živali med gibanjem, ki očitno bežijo pred neko nevarnostjo. Anima je 

dejansko zelo filozofska refleksija o živih bitjih, ki nagovarja bralca s premišljeno izbranimi 

estetskimi in komunikacijskimi orodji. Za K. Couprie so otroške knjige edino zanimivo 

področje, saj ustvarjanje v njem nudi največjo možno ustvarjalno svobodo, kompromisi pa so 

skoraj nepotrebni (Beckett, 2013).  
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Zgodbe mnogih izmed teh slikanic izpričujejo potovanja v nadnaravne pokrajine. Barbara 

Lehman v slikanici Rainstorm [Pršec] (2007) prikazuje zgodbo dečka v sivi hiši, ki nekega 

deževnega dne najde star ključ, ki odklepa prtljažnik, v katerem lestev vodi navzdol po tunelu 

in na koncu spet navzgor po stopnicah do sončnega svetilnika na otoku. V slikanici Trainstop 

[Vlak/Železniška postaja] (2008) pa deklico med vožnjo z vlakom ustavijo pritlikavci, ki 

potrebujejo njeno pomoč. Kasneje se njena vožnja z vlakom nadaljuje, kot da bi bila celotna 

pustolovščina le sanje (Beckett, 2013). 

 
 

Slika 26: Naslovnica slikanice Rainstorm Slika 27: Naslovnica slikanice Trainstop 

Vstop v svet sanj navadno zaznamuje odsotnost parabesedila, učinek tega je sprememba 

resničnega časa v čas sanj, kjer se zdi, da vse poteka bolj počasi. To je značilno tudi za 

slikanico Ben's Dream [Benove sanje] (1982) Chrisa Van Allsburga, ko dečka Bena branje 

geografskega učbenika v sanjah vodi med na pol potopljene svetovne arhitekturne 

znamenitosti: od Big Bena, Eifflovega stolpa, nagnjenega stolpa v Pisi, ruševin grškega 

Panteona, glave Sfinge, Taj Mahala in velikega kitajskega zidu, da bi ga nato »zbudile« 

besede ameriškega predsednika Georga Washingtona: »Ben, zbudi se«, le da jih v resnici ne 

govori nekdanji ameriški predsednik, ampak njegova prijateljica Margaret, ki ga budi iz sanj 

(Beckett, 2013). Slovenski primer takšne sanjsko-realistične slikanice je Zgodba o sidru, kjer 

ilustracije »opisujejo« staro Ljubljano. 

Tudi deček iz slikanice Faldt du? [Si padel?], ki jo je l. 1999 ustvaril danski ilustrator Soren 

Jessen, pada in pada skozi domišljijski svet nadnaravnih podob, kjer opazuje nebotičnike na 

skalah, pingvine s propelerji, krokodile z zmajevimi krili, da bi na zadnjih dveh straneh 

slikanice prebral očetove besede: »Ups. Si padel?« Oče sicer miri fanta, vendar se ne zaveda 

travmatične izkušnje sinovega padca (Beckett, 2013).  
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Slika 28: Naslovnica slikanice Faldt du? Slika 29: Naslovnica slikanice Ben's 

Dream 

V vseh treh izbranih slovenskih slikanicah opazimo preplet domišljije, sanj in realnosti. 

Beckett (2013, str. 137) opozarja, da avtorji tovrstnih slikanic s sanjskimi prizori opozarjajo, 

da »njihove podobe fantastičnega niso v nasprotju z realnostjo, toda njena druga stran, 

drugačen način gledanja«.  

Obstajajo pa tudi slikanice brez besedila, pri katerih avtorjih črpajo vsebino iz vsakdanjega 

sveta. Belgijska avtorica Anne Brouillard trdi, da so dogodki kot »spremembe v osvetlitvi«, 

menjave letnih časov, nastop teme, sneženje ali nevihta »prave teme slikanic«. Nekatere njene 

slikanice so sprva vsebovale besedilo, vendar ga je zavestno izločila in s tem spodbudila 

razprave o slikanici brez besedila kot mediju. Spoznala je, da potrebuje za pripoved zgodbe le 

v slikah, da bi zapolnila vrzeli v pripovedovanju, v slikanico uvrstiti več podob, kot bi jih 

potrebovala za slikanico brez besedila. Pravi, da je prostor dogajanja isti, toda svetloba in 

zorni kot sta drugačna. Svoje slikanice primerja z »nemimi filmi«, ki so »brez komentarja«, 

razen tistega, ki ga ustvarijo gledalci. Pa tudi, da za svoja dela uporablja tehnike iz filmske 

umetnosti (Beckett, 2013). 12 mesecev (1983) avtorice Marije Lucije Stupica je dober primer 

slikanice brez besedila, o kakršnih govori Anne Brouillard. 

 

Slika 30: Naslovnica slikanice 12 mesecev 
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6 BRANJE SLIKANIC BREZ BESEDILA 

Branje slikanic brez besedila je zelo zahtevno za bralce vseh generacij. »V mnogih knjigah je 

protagonist ali ponavljajoča se figura edino vodilo za gledalce/bralce vizualne zgodbe.« 

(Beckett, 2013, str. 142). Vsekakor nudijo drugačno izkušnjo branja pripovedi kot knjige z 

besedilom. Vsak bralec bere knjigo na svoj način. Vsak na svoj način zapolnjuje vrzeli brez 

besedila s svojo domišljijo, pri čemer prevzema aktivno vlogo pripovedovalca zgodb, zato je 

bralec tukaj integralen del procesa pripovedovanja zgodbe. Na nek način vse te slikanice 

izenačujejo bralce vseh starosti. Spodbujajo veliko interpretacij, kar je zagotovo prednost 

pripovedovanja zgodb le s podobami. Vsak bralec pa seveda vnaša v zgodbo svoje lastne 

izkušnje in znanje (Beckett, 2013). 

Takšno branje je potrebno pri slikanicah brez besedila, vendar Blake trdi, da bi morali vse 

knjige brati na takšen način. Po mnenju S. L. Beckett (2013, str. 107) so »Blakeove refleksije 

o slikanici Clown [Klovn] apologija slikanic brez besedila in lekcija o tem, kako jih brati.« 

7 TEORIJA SLIKANICE PO MARIJI NIKOLAJEVI 

7.1 Tipologija verbalno-vizualnega odnosa 

Slikanica kot umetnostna zvrst je pravzaprav kombinacija dveh ravni komunikacije, verbalne 

in vizualne. Slikanica je v tem pogledu sintetični medij (podobno kot gledališče in film), kjer 

prejemnik šele skozi interakcijo različnih komunikacijskih sredstev doživi celostni smisel. 

Ustvarjalci slikanic se zavedajo, da imajo opraviti z občinstvom več generacij, saj slikanice 

odraslega prejemnika zelo upoštevajo, kar pa ne velja za druge otroške knjige (Nikolajeva, 

2003). 

Slikanica vsebuje dva znakovna sklopa: slikovnega in konvencionalnega. Ti znaki obstajajo v 

človeški družbi že od samega začetka in so podlaga za razvoj verbalne in vizualne 

komunikacije. Slike in slikanice, katerih funkcija je opisovati in predstavljati, so torej 

kompleksni slikovni znaki, besede pa so kompleksni konvencionalni znaki, namenjeni 

pripovedovanju (Beckett, 2013). 
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M. Nikolajeva (2003) govori o teoretičnih modelih, ki predstavljajo različne načine branja 

slikanice. Teorija o bralčevem odzivu pravi, da tako besede kot slike spodbujajo bralca k 

aktiviranju znanja, pričakovanj in izkustev. Tako so možnosti za interakcijo med sliko in 

besedilom neskončne. Vsako od komunikacijskih sredstev ima svoje vrzeli, ki pa jih 

medsebojno dopolnjujeta, pri tem pa je pomemben tudi bralec/gledalec, ki dela prebira in 

dojema intuitivno. Teorija, ki govori o semiotiki, usmerjeni k bralcu, pa pravi, da mora imeti 

prejemnik določeno literarno znanje, preden se loti prebiranja književnih del. Poznamo tudi 

hermenevtično analizo. Ta teoretični model spodbuja bralca, da potuje od verbalnega k 

vizualnemu in spet nazaj, pri čemer pa vse bolj poglablja lastno razumevanje. Možnost za 

pravilno interpretacijo celote se povečuje z vsakim naslednjim branjem. 

Ker se strokovna literatura še vedno premalo ukvarja z resnično dinamiko slikanice, sta poleg 

drugih strokovnjakov (npr. Schwarcz, Moebius, Nodelman idr.) tudi M. Nikolajeva in C. 

Scott (2006) v delu How Picturebooks work [Kako delujejo slikanice] poskušala odpraviti 

pomanjkljivosti.  

Obstaja več interakcij med besedo in sliko (Nikolajeva, 2003): 

1. simetrična interakcija (beseda in slike pripovedujejo isto zgodbo; dinamika postane 

komplementarna, kadar si besedilo in slika zapolnjujeta medsebojne vrzeli); 

2. stopnjevana interakcija (slike presegajo pomen besed, včasih tudi obratno; dinamika je 

bolj kompleksna, razvije pa se lahko kontrapunktna ali protislovna dinamika, kjer 

sporočilo slik in besed preseže sporočila drugih posamičnih ravni komunikacije); 

3. kontradiktorna interakcija (nezdružljiva interakcija, kjer se slike in besedilo zlijejo v 

pogosto dvoumno in zanimivo sporočilo). 

Slikanice se delijo na tri osnovne kategorije. V prvo sodijo slikanice, kjer imata verbalni in 

vizualni del isto sporočilo, odnos med sliko in besedo pa je simetričen. V drugo sodijo tiste, 

pri katerih je vzpostavljen komplementaren odnos med ilustracijami in besedilom. V tretjo 

kategorijo pa sodijo tiste slikanice, kjer je odnos med besedo in sliko stopnjevan. Možnosti 

različnih branj slikanice se znatno povečajo, če se sporočila besed in ilustracij razlikujejo. V 

nasprotnem primeru, ko so besedilo in ilustracije v popolnem soglasju, pa se bralcu ni treba 

posebno truditi in uporabljati domišljijo (Nikolajeva, 2003). 
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7.2 Prizorišče 

Prizorišče da dogajanju krajevni in časovni okvir. Pokaže nam, kje se zgodba dogaja. Lahko 

je integralno, kar pomeni, da se določena zgodba ne bi mogla odvijati nikjer drugje, ali pa 

služi le kot ozadje. Slikanice, katerih zgodba je postavljena v preteklost, morajo imeti 

realistično in avtentično prizorišče. Notranja prizorišča nam povedo veliko o tem, kdaj naj bi 

se zgodba odvijala, odražajo pa tudi položaj likov v družbi. Na drugi strani pa lahko zunanja 

prizorišča nakazujejo spremembe letnih časov, prispevajo k vzdušju ter predstavljajo 

domišljijske dežele in tuje pokrajine. Različna prizorišča v slikanicah nam vzbujajo tudi 

različna pričakovanja glede na žanr. Nekaj običajnega so tudi domišljijske zgodbe, ki jih 

nakazujejo nepričakovane spremembe prizorišča. Pri slikanicah z zgodovinsko vsebino je zelo 

pomembno, da je zasnova prizorišča premišljena, saj ima takšno prizorišče izobraževalno 

funkcijo. Bralec skozi nazorne zgodovinske ilustracije na nevsiljiv način dobiva predstavo o 

različnih zgodovinskih obdobjih, kar pa krepi in izpopolnjuje njegovo znanje o posameznih 

obdobjih. Ilustracije so zelo pomembne tudi pri slikanicah z etnično tematiko, kjer bralec 

spoznava različne kulture. Prizorišča lahko včasih zbujajo tudi nostalgična čustva, lahko 

imajo simbolni pomen, z likovnim slogom pa lahko vplivajo tudi na čustven odziv bralca. 

Prizorišče vpliva tudi na karakter junaka iz zgodbe (npr. v kakšnem okolju junak biva, je 

vedno zunaj ali notri, kakšna je njegova soba itd.). Prikazuje tudi dinamiko dogajanja in 

vsebinski razvoj zgodbe. Avtor s kontrastnimi prizorišči stopnjuje nasprotja tipa dom – tujina, 

kmetija – mesto, varnost – nevarnost. Na enak način predstavi tudi konflikt v zgodbi. 

Prizorišča lahko prikazujejo tudi kritična okolja, kot so vojna, katastrofa, težave v vsakdanjem 

življenju. Prizorišče je v slikanici lahko prikazano z ilustracijami, besedilom ali obojim, 

zagotovo pa so ilustracije bolj učinkovite, saj prostor kažejo in ne zgolj opisujejo. V nekaterih 

knjigah prizorišča, slikovnega ali besednega, sploh ni (le osebe in predmeti), v drugih pa je 

prizorišče podrobno ilustrirano ali opisano. Avtorji slikanic prizorišča upodabljajo na različne 

načine. Uporabljajo panoramski pogled (zlasti uvodne strani), pogled od daleč, s srednje 

razdalje in pogled od blizu ter pogled multiprizorišč (več prizorišč znotraj enojne, dvojne 

strani; ilustrator lahko upodobi tudi dve kontrastni prizorišči na levi in desni strani) 

(Nikolajeva, 2003). 
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7.3 Karakterizacija 

V slikanicah so zunanji opisi lahko verbalni in vizualni. Med seboj se lahko potrjujejo ali pa 

si nasprotujejo. Po navadi so v slikanicah zunanji opisi vizualni, saj so ti bolj učinkoviti od 

verbalnih. Podvajanje opisov v besedah je odveč, saj so ilustracije po navadi dovolj nazorne. 

Verbalni opisi so pomembni predvsem pri imenih junakov, starosti in spolu junakov, pri 

sorodstvenih vezeh, besedni komentarji pa bralcu lahko prikažejo zgodbo na čisto drugačen 

način kot ilustracije. Pri slikanicah je zanimivo tudi to, da v njih velikokrat nastopajo liki, ki 

so le naslikani, verbalno pa niso opisani, ali obratno, to pa imenujemo paralipsa (pomeni, da 

nekaj namerno izpustimo). Verbalno izražanje je najbolj primerno tudi za psihološke opise. Z 

ilustracijo lahko ponazorimo npr. čustva, jezo, strah, medtem ko nekatere človeške lastnosti, 

kot so pamet, nedolžnost, pogum ter motivacijo in čustvena protislovja bolje ponazorimo z 

besedami. Notranji in zunanji govor je že po naravi verbalen, da pa se ga izraziti tudi na bolj 

zanimiv način, z vizualnimi sredstvi (npr. oblački z besedili v stripih). Pogosto se zgodi, da 

govor in ilustracija tvorita nejasnost, dvoumnost. Velikokrat se zgodi, da je vizualna pripoved 

veliko bolj ustrezna kot verbalna, saj ima ilustrator na voljo širok spekter univerzalnih in 

individualnih simbolov, barv, oblik in vizualnih asociacij, ki se ne morejo kosati z besedami. 

Ilustracije so bolj uporabne tudi takrat, ko je treba prikazati odnose in razmerja med liki v 

prostoru ter položaje teh. Zanimivo je, da ob listanju slikanic glede na velikost figur določimo 

razmerje moči med njimi, glavnega junaka pa določimo tudi na podlagi postavitve v prostoru 

(sredinska postavitev). To bi lahko bila, po mnenju Nikolajeve, »potrditev Piagetove teorije, 

da so majhni otroci v svoji lastni percepciji vedno središče sveta.« Slikanice pa so si po 

karakterizaciji lahko zelo različne. V nekaterih slikanicah se avtorji osredotočajo bolj na 

odnose med liki in njihova dejanja, v drugih pa bolj na notranji svet junakov (Nikolajeva, 

2003). 

7.4 Perspektiva 

Perspektivo lahko določimo skozi verbalne in vizualne zaznave. Pri pripovedi gre predvsem 

za domnevne položaje pripovedovalca, torej s kakšnega zornega kota pripovedovalec 

pripoveduje, medtem ko gre pri ilustraciji za to, kako mi kot gledalci oz. bralci opazujemo 

ilustracijo z določenega zornega kota, ki pa nam ga je določil ustvarjalec. Pri pripovedništvu 

je pomembno razlikovanje med zornim kotom (Kdo gleda?) in pripovednim glasom (Kdo 
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govori?). To je pomembno predvsem pri slikanicah, saj so v tem primeru besede primarne 

posledice pripovednega glasu, ilustracije pa primarne posrednice zornega kota. Pri ilustracijah 

subjektivni zorni kot ni tako pogost (prikaz junakovih občutij), prevladuje predvsem pogled 

na junakovo zunanjost. Širok zorni kot avtor najbolje prikaže s panoramskim pogledom na 

dogajanje ali pa tako, da uprizori več dogodkov, ki se odvijajo na različnih krajih, naenkrat, 

kar pa relativno onemogoča združljivost slike in besede. V slikanicah prevladuje 

vsezajemajoča perspektiva, toda vseeno lahko naletimo na neujemanje med verbalno in 

vizualno perspektivo, saj se besedilo velikokrat pretvarja, da je pomemben zorni kot otroka, 

ilustracija pa nam pokaže, da temu ni tako, da je pomemben le zorni kot odraslega. Težava se 

pojavi tudi takrat, ko govorna pripoved poteka v prvi osebi. Pogled in stališče prve osebe na 

dogajanje je z ilustracijo težko ponazoriti, zato velikokrat pride do neujemanja, kar pa je za 

manj izkušene bralce izredno težko doumljivo (Nikolajeva, 2003). 

7.5 Čas in gibanje 

Poleg vizualne ravni sta pri pripovedi zelo pomembna tudi kavzalnost in temporalnost, ki ju 

verbalna raven veliko lažje zajame. Čas je po navadi izražen v besedilu, čeprav ga lahko 

prikažejo tudi ilustracije (ure, koledarji, sončni vzhod …). Prikaz neposrednega gibanja je pri 

slikanici onemogočen, vendar je vseeno sposobna podati občutek gibanja, trajanja, saj ima 

neko zaporedje in lastno pripoved. Obstaja veliko vrst risarskih tehnik ter grafičnih simbolov, 

ki jih avtorji uporabljajo pri prikazu časa in gibanja ter interakciji med besedilom in 

ilustracijo, seveda pa je najuspešnejše sredstvo za ponazarjanje gibanja simultana sukcesija. 

Pri tej tehniki gre za to, da je človeška figura upodobljena v časovno ločenih trenutkih v 

zaporedju, gledalec pa jih dojame kot celoto, odvijajočo se v strogo določenem zaporedju. Na 

časovno razliko med prejšnjim in naslednjim prizorom nakazujejo spremembe v vsaki 

naslednji sličici. Kompozicija ilustracij je lahko krožna, kar pomeni, da lahko z branjem teh 

začnemo kjer koli, tudi v obratni smeri urinega kazalca, naredimo pa lahko več krogov. 

Gibanje in čas lahko avtor prikaže tudi z zaporedjem ilustracij, vendar je to odveč v primeru 

že navedenega časovnega okvira v besedilu. Zaporedja so pomembna v slikanicah brez 

besedila, saj nam številne podrobnosti, npr. sličice znotraj iste dvojne strani, omogočajo 

razumevanje časovnih in vzročnih razmerij med dogodki in junaki. Avtor lahko gibanje in čas 

prikaže tudi pri nasprotju med levo in desno polovico strani slikanice, če seveda ilustracija ni 

dvostranska. To je poleg estetskega lahko tudi pedagoški pripomoček, saj otroka spodbuja k 
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iskanju časovnih in vzročnih povezav med stranema. Leva oz. »domača« stran pogosto 

prikazuje občutek varnosti, desna ali »tuja« stran pa nevarnost, ki situacijo na prejšnji strani 

poruši. Dogodki si v naši kulturi po navadi sledijo od leve proti desni, tako kot beremo 

besedilo, npr. v arabskem svetu pa od desne proti levi – tu pa nastane težava, če je knjiga 

prevedena iz arabščine v naš jezik, saj ilustracije včasih še vedno potekajo od desne proti levi, 

kar pa pri bralcu povzroči veliko zmedo. Mnogo ilustratorjev spodbuja branje ilustracij od 

leve proti desni, saj naj bi bilo to pomembno za pripravo na učenje branja, nekateri pa temu ne 

pripisujejo velikega pomena. Če slikanica nima neke zgodbe, ki si sledi v zaporedju, lahko 

izberemo poljubno mesto, kje bomo začeli brati ilustracije. Pri ilustracijah je zelo težko 

razbrati, koliko časa je minilo med posameznimi ilustracijami, enako je tudi z ritmom in 

trajanjem ilustracije, zato nam to omogoča verbalno besedilo. Verbalni preskoki med dogodki 

so lahko omejeni (nekaj ur, let), neomejeni (dolgo časa), eksplicitni (točna navedba trajanja) 

ali implicitni, vizualni pa le nedoločni in implicitni. Bralci se pri ilustracijah torej sami 

odločijo, koliko dolgi bodo preskoki, lahko si določijo tudi vzorec ponavljanja, ki ga kažejo 

ilustracije. Vizualni in verbalni vzorci se v slikanicah velikokrat ne skladajo. Več kot je v 

ilustraciji podrobnosti, tem daljši je čas diskurza, ne glede na statičnost ali prikaz gibanja. 

Znano je, da otroci ne marajo dolgih opisov. Tako kot odrasli imajo zelo radi premore, saj jim 

to omogoča podrobnejše opazovanje in razmišljanje o dogodkih, ki jih prikazujejo ilustracije 

(Nikolajeva, 2003). 

7.6 Modalnost 

Naš pogled na besedilo in ilustracije v pripovedi je lahko objektiven ali subjektiven. Razlika 

med tem dvema vrstama zaznavanja se lahko kaže tudi v dveh različnih vrstah upodabljanja, 

in sicer v mimetičnem (neposredni odsev resničnosti) ali nemimetičnem (različne ravni 

interpretacije; simboli, metafore). Bralec dogajanje v pripovedi torej doživlja kot resnično ali 

pa kot neresnično, domišljijsko. Visoka stopnja modalnosti naj bi pomenila, da je nekaj blizu 

resnici, nizka pa, da je nekaj daleč od resnice, vendar M. Nikolajeva (2003) pravi, da takšna 

delitev nima pomena pri razumevanju interakcije med besedilom in ilustracijo, saj so slikanice 

dosti bolj kompleksne od drugih žanrov literature. Koncept modalnosti je pri razumevanju 

pripovedi zelo pomemben, saj razpolaga z veliko možnostmi interpretacije pripovedi. Poleg 

dobesedne, mimetične interpretacije, ki ločuje le resnično od domišljijskega (to se je ali ni 

zgodilo), obstajajo tudi druge interpretacije, ki nam dopuščajo, da v pripovedi razberemo 
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možnost (to se je mogoče zgodilo), neverjetnost (to se pa že ni moglo zgoditi), nujnost (tako 

je moralo biti), ukaz … Modalnosti se vizualno ne da izraziti, vendar lahko ilustrator bralca 

vseeno poskuša pripeljati do pravilne interpretacije (npr. izbor barv, podob, fotografij). 

Modalnost je v interakciji med ilustracijo in besedo zelo zapletena, saj besedilo z otrokovega 

zornega kota po navadi prikazuje resničnost, ilustracija pa kaže na domišljijsko pripoved. 

Ločimo tri vrste modalnosti, in sicer indikativno, ki izraža objektivno resnico, optativno, ki 

izraža željo, in dubitativno, ki izraža dvom. Modalnost lahko postane dvoumna takrat, ko se 

srečata domišljijski svet in resničnost (npr. verbalno besedilo je indikativno, vendar ilustracija 

s podrobnostmi kaže, da je modalnost pripovedi optativna). Pri slikanicah se zgodi tudi to, da 

je bralec na koncu presenečen, lahko razočaran, saj je bila njegova izbira modalnosti ves čas 

napačna (npr. pripoved kaže na optativno modalnost, na koncu pa se izkaže, da je prava 

modalnost indikativna). Namigi v ilustracijah so po navadi tisti, ki največkrat izpodbijajo 

določeno modalnost; tako bralca pripoved na koncu velikokrat pušča v dvomu (Nikolajeva, 

2003). 

8 LITERARNA ANALIZA 

8.1 Maruška Potepuška 

8.1.1 Prizorišče 

Pripoved se prične v udobju doma, natančneje v Maruškini sobi. Dom predstavlja zavetje, 

varnost. Ko zapade sneg, se Maruška s smučmi odpravi od doma (kar skozi okno svoje sobe), 

dogodivščinam naproti. Na poti opazimo kozolec, simbol slovenstva. Maruška se nato odpravi 

na Triglav, ki je prav tako simbol slovenstva, tja pa jo usmerita markacija in puščica 

(simbola). V Aljaževem stolpu se z nalivnim peresom podpiše v knjigo gostov. V knjigi so 

zapisana tudi druga imena oz. priimki in sicer Aljaž (Jakob Aljaž, duhovnik in skladatelj, ki je 

zasnoval idejo, da bi na Triglavu postavili zavetišče za planince – Aljažev stolp), Kugy (Julius 

Kugy (Kogej), alpinist, pravnik, »oče Julijskih Alp«), Mlakar (Janko Mlakar, duhovnik in 

humoristični pisatelj, ki je pisal humoristične planinske spise in pripovedi, npr. spis Prvikrat 

na Triglav, s katerimi je kazal ljubezen do gora) ter Trebušnik (gospod Trebušnik je izmišljen 

lik Janka Mlakarja, ki nastopa v hudomušnih pripovedih, npr. humoristična pripoved Kako je 

Trebušnik hodil na Triglav). Maruška se nato s smučmi spusti s Triglava, vendar ji preti 
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nevarnost. Za njo se kotali snežena kepa, ki je vse večja in večja. Maruška se ji izogne, vendar 

pade v prepad. Med padanjem iz žepa izvleče ruto, ki jo uporabi kot padalo, zato varno 

pristane na tleh. Prispe v temačen gozd, kjer jo začno loviti nevarni volkovi, vendar jih 

Maruška prežene s pačenjem (pokaže jim jezik). Gozd kar naenkrat ni več temačen, saj je 

Maruška ubežala nevarnosti. Namesto volkov so sedaj prikazane druge gozdne živali, ki se 

skupaj z Maruško posmehujejo bežečim volkovom: srne, veverice, medved, jelen, lisica, ptice 

različnih vrst, zajci in miši. Poleg gozdnih živali pa sta tam tudi maček in pes, živali, ki 

predstavljata dom. Maruška se nato poslovi od živali in se iz gozda odpravi naravnost domov. 

Ko prispe na dvorišče, jo na oknu že čakajo mama, oče, babica in dedek. Maruška plane v jok 

(olajšanje, da je spet doma), mama pa ji prinese topel plašč. Tam sta tudi pes in mačka (pes je 

zelo podoben tistemu v gozdu, le da ima tu ovratnico). Maruška je zopet v zavetju svojega 

doma. Po obilni večerji za mizo z vsemi člani družine zaspi v svoji sobi. Okrog so obešena 

mokra oblačila ter smučarski čevlji, palice in smuči. 

Prizorišče v slikanici je kontrastno, saj prikazuje varnost – nevarnost, dom – tujino (gozd). Na 

eni strani prikazuje Maruškino sobo in jedilnico, prikazuje udobje, varnost, na drugi strani pa 

popotovanje po Sloveniji pozimi, slovenske simbole, gozd kot tujino namesto doma. Prisoten 

je motiv home-away-home. Pripoved je realistična in hkrati domišljijska. Avtor uporablja 

različne poglede; od blizu, od daleč, s srednje razdalje, poslužuje pa se tudi uporabe 

multiprizorišč (več prizorišč znotraj enojne, dvojne strani). Prizorišče nam sporoča, da je 

odhod od doma zabaven, poln dogodivščin, vendar hkrati nevaren, zato moramo biti 

premišljeni in iznajdljivi, tako kot pogumna deklica Maruška. 

8.1.2 Karakterizacija 

Opisi likov so vizualni, saj je to slikanica brez besedila, verbalni opisi so prikazani le v knjigi 

gostov na Triglavu; tako izvemo, da je našemu glavnemu liku ime Maruška, izvemo pa tudi, 

katere zgodovinske osebnosti so pomembne v povezavi z Aljaževim stolpom in Triglavom 

kot simbolom slovenstva. Maruška je vesel, iznajdljiv otrok, pripravljen na zabavne 

dogodivščine. Postavljena je v središče dogajanja (sredinska postavitev), kar bi M. Nikolajeva 

označila kot potrditev Piagetove teorije. Avtor zelo nazorno prikazuje čustva, kot so veselje, 

jeza, strah, na koncu tudi olajšanje. Prikazan je tako notranji svet junakov (Maruškino 

počutje) kot tudi odnosi med različnimi liki, ki nastopajo v zgodbi (povezanost in topel odnos 

družine, prijateljstvo in solidarnost med gozdnimi živalmi in Maruško, strah Maruške pred 
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volkovi, neustrašen odziv Maruške in gozdnih živali na volkove). Prikazano je tudi razmerje 

dobro – zlo. Na eni strani imamo zle volkove, na drugi pa prijazne gozdne živali, Maruško in 

njeno družino. Vmes se pojavijo tudi vrane, katerih izraz ne kaže nobenih čustev, so zgolj 

opazovalke dogajanja.  

8.1.3 Perspektiva 

Perspektiva je vsezajemajoča, saj lahko vidimo celotno dogajanje, like in vse podrobnosti, ki 

jih je avtor ilustriral. Uporabljen je panoramski pogled na dogajanje, saj tako dobimo širok 

zorni kot in lažje spremljamo, kaj nam zgodba skuša povedati. 

8.1.4 Čas in gibanje 

Zgodba se odvija v zimskem času, saj je pokrajina zasnežena. Odvijati se začne zjutraj, ko 

vzhaja sonce, saj je nebo obarvano rumeno. Vmes je nebo obarvano temno modro, v gozdu pa 

črno, vendar verjetno zato, ker na nek način predstavlja nevarnost. Ko se vrača domov, je nad 

vasjo nebo obarvano oranžno, kar kaže na to, da sonce zahaja. Zgodba se zaključi zvečer, ko 

Maruška pride domov in se po večerji odpravi spat. Pomembno je zaporedje, saj je to 

slikanica brez besedila. Dogodki si sledijo od leve proti desni, razen na straneh, kjer je 

dogajanje prikazano tako, da je ilustracija razvlečena čez obe strani vendar samo v zgornji 

polovici obeh strani, v spodnji polovici obeh strani pa je prikazana druga ilustracija. V takem 

primeru si najprej ogledamo zgornjo ilustracijo, sledi pa ji spodnja. 

8.1.5 Modalnost 

Pripoved je na eni strani resnična, na drugi pa domišljijska. Resnični so lahko Maruškin dom, 

Triglav in ostali simboli, gozd kot kraj dogajanja, vse ostalo, kot so smučanje na Triglav, 

prijateljevanje z gozdnimi živalmi, strah volkov pred pačenjem pa je zgolj domišljijsko. 

Avtorju je preplet resničnega in pravljičnega sveta uspel na zelo zanimiv, duhovit in zabaven 

način. 
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8.2 Deček in hiša 

8.2.1 Prizorišče 

Zgodba se začne odvijati na Grimmovi ulici, na kateri stojijo stare meščanske hiše. Deček 

izstopi iz neke, morda večstanovanjske hiše (dom) na ulico. Na koncu ulice sedi črn maček 

oz. mačka, mogoče tisti, ki se pojavlja v naslednjih ilustracijah. Po ulici se sprehaja tudi neka 

ženska, mimo katere pa gre človeška pojava, ki zgleda kot strašljiva senca. Skozi nekatera 

okna hiš se vidi svetloba luči in različni ljudje, ki počnejo različne stvari (igranje trobente, 

ples partnerjev, ženska, ki nekomu nekaj razlaga …). Skozi celotno pripoved lahko 

opazujemo tudi dve drobni miški, ki pa imata v slikanici čisto svojo zgodbo. Spremljamo 

lahko tudi nočno življenje nekaterih živali (sova, ptice, mačke). Zanimiv je tudi napis z 

rimskimi števili na vratih ene od hiš; prikazuje število 2015, to pa je leto izida slikanice. V 

odprtini na strehi lahko opazimo tudi dvoje majhnih oči, ki skrivnostno zrejo ven (tudi te se 

pojavljajo na drugih ilustracijah). Na naslednjih dveh straneh deček stopa naprej po ulici. 

Njegovo pozornost si pridobi pes, ki s svojim lastnikom (narisan s črno, kot senca) stopa po 

ulici v drugo smer. Opazimo tudi »senco« moškega na kolesu. Na kamnitem oboku velikih 

vrat je zapisana letnica, v sredini pa je vklesano število 6, ki se prav tako pojavlja na 

naslednjih straneh. Nekatera okna so zopet osvetljena, skoznje zopet vidimo različne ljudi, 

črnega mačka/mačko in miški. Najzanimivejše je okno v levem zgornjem kotu, skozi katerega 

vidimo žensko, ki se lepotiči pred ogledalom, na zunanji strani hiše na portalu pa piše »VSE 

MINE«. Na fasadi hiš je veliko zanimivih napisov, kot so »Noč ima svojo moč.«, »Glej 

naprej!« (zraven narisana puščica z dvojnim repom, ki se pojavlja na naslednjih ilustracijah in 

kaže smer) in »Lovrenc« (ime se pojavlja tudi v prihodnje). Nočno življenje zopet spremljajo 

ptice ter skrivnostne oči. Deček nato pride do hiše, v kateri se zgodba nadaljuje. Hiša stoji na 

Andersenovi ulici, skozi okno zopet vidimo dve miški, na desni vidimo polovico temne 

postave (ženska), na levi pa del kolesa in ob njem človeško nogo. Na fasadi vidimo napis 

»Make love«, drugo ni razločno. Vidimo tudi srce, preluknjano s puščico. Hiša ima velika 

vrata, ki so odprta. Skoznje prodira močna svetloba, izza vrat pa kuka črni muc (v 

nadaljevanju bomo za mačka uporabljali izraz »črni muc«), ki je pridobil dečkovo pozornost. 

Na vratih je nerazločen napis, na desni strani hiše pa je zopet vklesana puščica, ki kaže smer 

proti vratom. Deček vstopi v hišo. Prikazan je hodnik, priprta vrata, kjer živi Miha, z napisom 

»Pridem prec« in del stopnišča, ki vodi v zgornje nadstropje. Zopet na stenah vidimo puščice, 



 

29 

ki kažejo smer, preluknjano srce, različna imena (zopet Lovrenc, Nejc (otroka avtorice) …), 

časopisne nabiralnike (na njih slonita miški) z napisi, ki se pojavljajo tudi v nadaljevanju in 

drugo. Pri vratih je na steni obešen list z napisom »Spoštovani, prosim, da za hišo vsi lepo 

skrbite. Hišnica Maja.« Hišnica Maja je avtorica slikanice. Na tleh je narisan ristanc, 

priljubljena otroška igra, druge malenkosti in otroška risba, ki leži na tleh pred osvetljenim 

stopniščem. Na stopnišči lahko opazimo črn mačji rep. Deček se je odpravil po stopnicah 

navzgor. V roki drži risbo, ki jo je našel spodaj pred stopnicami. Na obrazu ima začuden 

izraz. Na stenah visi nekaj slik, fotografije neke deklice v pikasti obleki in koledar za mesec 

junij (6. mesec – število 6). Izza stene kuka čudna živalca, na ograji, ki se je deček oprijema, 

pa visi kača. Zanimiv je tudi listek z napisom »Prepusti se toku. Ne načrtuj toliko, naj te 

življenje preseneti.«, pod listkom pa »Daj priložnost usodi«. Zopet lahko opazimo dve miški, 

na steni pa je narisana človeška roka, ki kaže na njiju (ta roka se v ilustracijah pojavi samo še 

enkrat). Na hodniku, kamor stopa deček, so odprta vrata, vidimo tudi črnega muca, ki dečka 

očitno čaka in vodi, ter novo otroško risbo. Deček pride v prostor, ki je ravno tako poln 

podrobnosti. V rokah drži novo risbo (podpis S. – morda Sofija, katere ime se pojavlja v 

nadaljevanju). Zopet imamo miški, ki ena drugi pomagata plezati na omaro. Zanimive so 

knjige na policah z naslovi Children Picturebooks (slikanice), Tako težko je …, kar lahko 

nakazuje na to, da je težko odkriti vse skrivnosti, ki se skrivajo v ilustracijah, idr. Na steni se 

spet prikazuje preluknjano srce, puščica, ki ga je preluknjala, kaže proti novim vratom. Vrata 

so zopet odprta, naslednja soba je močno osvetljena, dečka pa čaka črni muc. Poleg glavnih 

vrat so manjša priprta vratca, ven pa kuka rep, podoben kačjemu. Deček skozi vrata vstopi v 

nov prostor, verjetno jedilnico. Okna so napol zagrnjena z velikimi rdečimi zavesami, na 

sredini stoji pogrnjena, še ne pospravljena miza (hrana, karte (srčeve), za mizo pa sedi lutka 

(na obleki ima srce) in miški, ki sta zagledali oreh. Na steni je zapisano ime Sofija, naslednja 

vrata pa so spet odprta. Deček torej pobere novo risbico ter se odpravi naprej. Pride v prostor, 

obdan z različnimi knjigami: 

 Pravi umetnik, M. K. (Maja Kastelic); 

 Neža Maurer (literatura za otroke); 

 G. G. Marquez (pisatelj); 

 Zgodba o sidru – D. S. (Damijan Stepančič; slikanica brez besedila); 

 Knjiga, na kateri je narisano srce; 

 druge. 



 

30 

Knjige po mojem mnenju prikazujejo pisatelje, umetnike, ki so avtorico zaznamovali v 

njenem življenju. Na polici se miški trudita streti oreh, na steni pa zopet visijo slike (zanimiva 

je slika, ki prikazuje srce kot človeški organ). Rdeč fotelj, za katerim se skriva deček, ima 

sprednji dve nogi v obliki pasjih nog. Deček se odpravi naprej skozi vrata, od koder prihaja 

svetloba. Pobere novo risbico in sledi mucku. Deček ta prostor očitno občuduje. Na steni sta 

obešeni sliki dveh otrok z inicialkami Z. in N. Na okenski polici sloni knjiga, na naslovnici je 

zopet veliko število 6. Vidimo tudi gramofon in nekaj različnih predmetov, opazimo lahko 

tudi skrivnostne oči, ki kukajo iz škatle, ter naši dve miški, ki se borita z orehom. Pred 

dečkom je zopet veliko, osvetljeno stopnišče. Tam ga čaka muc, proti tlom pa počasi pada 

nova otroška risbica. Deček s kupom risbic v rokah teče po prostoru mimo slik, obešenih na 

steni, proti senci mucka in novi risbici. Slike, ki visijo na stenah, pripadajo avtorjem, ki so 

zaznamovali Majo Kastelic: Alenka Sottler – Pepelka, Ančka Gošnik Godec – Zlata ptica, 

Damijan Stepančič – Zgodba o sidru, Marlenka Stupica – Trnuljčica in drugi. Deček pride v 

nov prostor in se že pripravlja, da bo stekel po naslednjih stopnicah navzgor za muckom in 

novo risbo. Zopet lahko opazimo fotelj s pasjimi nogami, zmajev rep, ki kuka izza malih vrat, 

roko, narisano na steni, ki kaže v smeri stopnišča, ter miški, ki sta za svoj oreh končno našli 

orodje za trenje orehov. Deček ima pred seboj še zadnje osvetljeno stopnišče, označeno s 

puščico z dvema repoma, ter črnega muca in zadnjo risbo. Na tleh je kup tujih časopisov 

(New York, Le Monde), na steni visi Manifesto: Glej zvezde!, iz sefa kuka nekakšen rep, na 

steni pa so napisane tudi tri besede, razberem pa lahko le dve, in sicer potrpežljivost in 

presenečenja. Na steni je naslikano tudi srce, miški pa še vedno nista strli svojega oreha. 

Deček je s kupom risbic končno prišel na podstrešje. Tam ga čaka presenečenje. Med 

otroškimi risbicami na tleh sedi nasmejana deklica, zopet v pikasti obleki, ki iz teh izdeluje 

papirnata letala. Deček ima na obrazu izraz presenečenja. Na podstrešju je še polno stvari – 

leseni gugalni konjiček, Velika knjiga pravljic, drsalke, pisma … ter miški in črni muc, ki si 

veselo oblizuje tačke. Za dekličinim hrbtom je še zadnjih nekaj stopnic in močna svetloba, ki 

prihaja od zunaj. Oba, deklica in deček, stojita na majhnem balkonu. Zunaj je svetlo. Poleg 

njiju sedi mucek. Nad njima se razprostira veliko staro mesto (v ozadju ena od stavb spominja 

na mošejo). Oba sta nasmejana, uživata v metanju papirnatih letal, ki poletavajo nad mestom. 

Skupaj z letali letijo bele ptice, verjetno golobi (mir). V levem kotu na strehi pa sedita miški, 

ki jima je očitno uspelo streti oreh, saj imata na glavi vsaka po eno lupino.  
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Prizorišče, kjer se zgodba dogaja, ima ogromno podrobnosti, je zanimivo, privlačno in 

skrivnostno. Je sodobno (sodobna oblačila, kolesa), čeprav se dogaja v starem mestnem jedru, 

ter hkrati realistično (dečkovo raziskovanje, staro mesto, dogajanje na ulici in v hišah …) in 

domišljijsko (skrivnostne oči, kačji repki …). Prizorišče je zelo kontrastno: temno – svetlo. 

Deček iz bolj temnega prostora vedno vstopa skozi vrata, za katerimi je zelo osvetljen prostor. 

Pogled, ki ga je uporabila avtorica, je panoramski, to pa nam kot bralcem omogoča dober 

pregled nad celotnim dogajalnim prostorom. Ilustracije so likovno zelo dovršene, zelo 

realistične in ne tako zelo pravljične. 

8.2.2 Karakterizacija 

Opisi likov so vizualni, saj je to slikanica brez besedila. Glavni lik je deček, verjetno 

osnovnošolec. Na hrbtu ima nahrbtnik, oblečen pa je v rdeče-belo črtasto majico ter temno 

sive, skoraj črne hlače. Je zelo pogumen in radoveden, saj se je kar sam odpravil skrivnostnim 

dogodivščinam naproti. Čustva oz. izrazi na dečkovem obrazu so prikazani zelo nazorno. 

Deček je skozi pripoved nasmejan, vesel ter osupel in začuden. Poleg dečka so v pripovedi 

prikazani tudi drugi liki. Ena izmed njih je nasmejana deklica v pikasti obleki, ki na 

podstrešju riše risbice ter iz njih izdeluje papirnata letala. Z dečkom očitno postaneta 

prijatelja. Svojo zgodbo imata tudi miški, ki se ves čas trudita priti do orehovega jedrca, ter 

črn maček, ki nekako povezuje zgodbo (vodi dečka). Na ulicah lahko opazimo tudi druge 

ljudi, ki verjetno odhajajo v ali iz službe, opazimo pa jih lahko tudi skozi okna starih hiš. 

8.2.3 Perspektiva 

Perspektiva je vsezajemajoča. Vidimo celotno dogajanje, like in vse podrobnosti, ki jih je 

upodobila avtorica. Uporabljen je panoramski pogled na dogajanje, saj tako dobimo širok 

zorni kot in lažje spremljamo, kaj se v zgodbi dogaja. 

8.2.4 Čas in gibanje 

Zgodba se najverjetneje dogaja zgodaj zjutraj, ko je zunaj še temno, deček pa se s šolsko 

torbo ravno odpravlja v šolo (vendar ga premamijo dogodivščine). Glede na pojavnost števila 

6 v zgodbi ter koledar, na katerem piše, da je mesec junij, bi to morda res lahko bil dotični 

mesec, vendar ne moremo vedeti zagotovo, saj je koledar lahko starejši, narobe nastavljen. 
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Tudi oblačila, ki jih nosita deček in deklica ne nakazujejo na zimski čas, vendar pa je eden 

izmed uličnih sprehajalcev oblečen v zimski plašč. V eni od sob lahko opazimo uro, ki kaže 

čas 6.45, kar se sklada s tem, da je zunaj temno, ker je še jutro, lahko pa ura kaže čas 18.45, 

kar pa kaže na to, da se je zunaj že zvečerilo, vendar to pomeni, da to nikakor ni mesec junij. 

Na koncu dečkovega raziskovanja deček in deklica na balkonu spuščata letala, zunaj je svetlo. 

Zgodba se je torej lahko odvijala zgodaj zjutraj do takrat, ko je vzšlo sonce, ali pa se je 

dogajala celo noč, dokler se zjutraj ni začelo daniti. Ne vemo, koliko časa se deček zadržuje v 

vsaki od sob, zato je določitev časa zelo težavna. Vsaka ilustracija je razpotegnjena čez obe 

strani. Deček se z ulice odpravi v staro hišo, kjer se iz sobe v sobo vzpenja po stopnicah ter 

nato končno pride do podstrešja, kjer se zgodba zaključi.  

8.2.5 Modalnost 

Zgodba je na eni strani resnična, na drugi pa domišljijska, je torej dvoplastna. Resnično je 

lahko celotno dogajanje, dečkovo raziskovanje stare hiše, domišljijski pa so skrivnostni, 

pravljični liki ali deli likov, ki so prikazani v pripovedi, ter podrobnosti, ki kažejo na 

pravljični svet. 

8.3 Zgodba o sidru 

8.3.1 Prizorišče 

Pripoved je postavljena v staro mestno jedro Ljubljane. Deček v stanovanju v zgornjem 

nadstropju stare mestne hiše za mizo lista slikanico. V spodnjem nadstropju se nahaja 

trgovina, izložba, kjer lahko vidimo razstavljene predmete, ki jih potrebuje kapitan, 

pomorščak na morju (daljnogled, maketa ladje, mornarski suknjič …). Na zidu ob hiši se 

nahaja senca moškega, ki kadi pipo – to je najverjetneje kapitan, ki se v zgodbi pojavi 

kasneje. V ozadju se nahaja Ljubljanski grad, stolnica sv. Nikolaja in druge ljubljanske 

zgradbe. Na hiši se nahaja grb s simbolom sidra, o katerem pripoved govori. Vidimo lahko 

tudi dečkovo sobo, posteljo in portret, ki si jo pobližje lahko ogledamo na naslednjih straneh. 

Stran, ki jo ima v slikanici odprto deček, se nahaja na naslednji strani izbrane slikanice. 

Pripoved se iz resničnega sveta pomakne v domišljijski svet dečka. Maketa ladje, ki se je 

nahajala v izložbi stare hiše, pluje po nebu, med oblaki, mimo svetilnika. V ozadju vidimo 
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staro obmorsko mesto, ki spominja na Piran. Ladja pluje čez fantazijsko pokrajino (med 

oblaki, čez gričevja, pod njo se nahaja jezero, v katerem vidimo ogromno ribo, na kateri stoji 

hiša). Ladjo usmerja kapitan, ki z daljnogledom skozi okno opazuje pokrajino. V ladji se 

nahajajo zemljevid, merilni pripomočki, knjige o zmajih … Pripoved se iz domišljijske na nek 

način zopet vrne na resnično raven. Skozi prvo okno vidimo dečka, ki spi v svoji sobi (sobo 

smo videli že na prvi strani), skozi drugo okno pa sobo, kjer je deček listal slikanico. 

Slikanica je sedaj odprta na strani, kjer kapitan z daljnogledom z ladje opazuje pokrajino. Na 

steni hiše so sence oblakov in potujoče ladje, dogajanje pa opazuje črni muc. Očitno je 

slikanica, ki si jo je deček ogledoval, Zgodba o sidru, pripoved pa ga tako odpelje v sanjski 

svet. Ladja pluje naprej, pluje nad Ljubljanskim gradom, v ospredje pa je postavljen Robbov 

vodnjak, Magistrat in še nekaj starih meščanskih hiš. Na steni ene od hiš lahko vidimo skico 

profila nekega moškega ter skico nekega skladatelja. Na tleh pred Robbovim vodnjakom sta 

skicirana dva obraza s profila, ki zreta drug v drugega (verjetno moški in ženska). Ladja pluje 

naprej nad Tromostovjem. V ozadju se nahaja Prešernov trg (spomenik, Frančiškanska 

cerkev …), na nekem predmetu pa se nahaja majhna skica moškega, ki vabi žensko v plesni 

obleki, da se mu pridruži na ples (to bi lahko bil prizor iz Prešernovega Povodnega moža). V 

Ljubljanici vidimo odsev hiš v ozadju. Ladja se nato začne počasi ustavljati nad Kongresnim 

trgom, ki ga obkrožajo glasbeni paviljon, Univerza v Ljubljani in druge stavbe. Ladja se nato 

ustavi. Kapitan odvrže sidro ter spleza po lestvi navzdol na Kongresni trg. V rokah drži dva 

zvitka papirja (zemljevida). Odpravi se k dečku. V njegovi sobi si ogledata zemljevid, ki 

prikazuje fantazijske pošasti (zmaje (z Zmajskega mostu), ogromno ribo iz jezera), hribovja, 

Piran, kapitan pa s prstom kaže na Ljubljanski grad. To je očitno zemljevid, ki ga je kapitan 

potreboval, da je prišel do Ljubljane, cilj pa je očitno Ljubljanski grad (kamor pa mu glede na 

konec ni uspelo priti). Kapitan nato pograbi zvitek in zaskrbljeno steče nazaj ven, deček pa 

skozi okno opazuje, kaj se dogaja. Vidimo lahko Zmajski most, vendar s samo tremi zmaji. 

Četrti je namreč pregriznil verigo s sidrom, zato se je kapitanu tako mudilo. Kapitan je za las 

ujel lestev in ladja se je dvignila v zrak. Nato vidimo dečka, ki se je peš odpravil od doma 

proti Kongresnemu trgu. Maketa ladje je zopet v izložbi. Dobimo pregled nad celotnim starim 

mestnim jedrom. Na koncu deček prispe na Kongresni trg. Zopet lahko vidimo glasbeni 

paviljon, nekaj starinskih avtomobilov, motorista in sprehajalko s psom, v središče pa je 

postavljeno veliko sidro, spomenik, ki še danes stoji v Parku zvezda na Kongresnem trgu.  
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Prizorišče je integralno, kar pomeni, da se določena zgodba ne bi mogla odvijati nikjer drugje; 

odvija se lahko le v Ljubljani, saj tam stoji omenjeni spomenik. Prikazuje ogromno zanimivih 

podrobnosti, kot so kipi, napisi idr. Dogajanje je postavljeno v preteklost. Avtorju je uspelo 

prikazati prizorišče kot avtentično in realistično (staro mestno jedro). Slikanica ima 

zgodovinsko vsebino (tudi tehnika in izbrani barvni odtenki poudarijo zgodovinsko vsebino), 

vendar je ta vsebina prikazana na domišljijski ravni, skozi sanjski svet dečka. Avtor je 

uporabil panoramski pogled (pregled nad Ljubljano in celotnim dogajanjem), uporabil pa je 

tudi pogled od blizu (ogledovanje zemljevida).  

8.3.2 Karakterizacija 

Opisi likov so vizualni, saj je to slikanica brez besedila. Glavnega lika ni oz. sta glavna lika 

kar oba, deček in kapitan, saj se njuni zgodbi prepletata (opazujemo lahko dogajanje pri enem 

in pri drugem liku). Deček ima očitno rad zgodovino in pustolovščine. Rad ima slikanice in se 

tako poda v domišljijski, sanjski svet. Njegova oblačila (zgornji deli) so na vseh ilustracijah 

črtasta (čeprav ima na sebi tri različne majice – z dolgimi in kratkimi rokavi ter pižamo); so 

modre in bele barve, ta vzorec pa označujemo kot mornarskega. Deček s svojo domišljijo 

prikliče kapitana, ki ima na sebi belo obleko ter kapitansko čepico. Je starejši gospod z brado, 

vesele narave, občasno rad kadi pipo (tako kaže (verjetno) njegova senca na zidu na prvi 

ilustraciji). Tudi on je pustolovec. Odnos med dečkom in kapitanom je prijateljski (sklepam 

glede na to, da je kapitan dečku pokazal svoj potovalni zemljevid in mu razkril, kam je 

namenjen). Avtor je lika prikazal kot vesela, nasmejana, mešanico občutkov, kot so 

prestrašenost, začudenost, zbeganost likov, pa je zelo dobro prikazal pri prizoru, ko je zmaj 

pregriznil verigo. Avtor se je osredotočil predvsem na odnose med liki in njihova dejanja. V 

slikanici nastopajo tudi fantazijske pošasti (zmaji, riba), črni muc, ki je zgolj opazoval 

dogajanje, ter motorist in sprehajalka in njen pes. 

8.3.3 Perspektiva 

Perspektiva je vsezajemajoča. Vidimo celotno dogajanje, like in vse zanimive podrobnosti, ki 

jih je avtor ilustriral. Uporabljen je panoramski pogled na dogajanje, tako pa dobimo širok 

zorni kot in lažje spremljamo, kaj nam zgodba skuša povedati. 
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8.3.4 Čas in gibanje 

Zgodba se začne odvijati pozno popoldne, ko sonce že zahaja, kar prikazuje temno rumeno 

nebo, ki se že preveša v bolj temno modre, sive odtenke. Prevesi se v noč, ko deček spi in 

sanja o pustolovščini. Na nebu lahko opazimo polno luno, na Magistratu pa uro, ki kaže 2.00 

ponoči. Na ulici ni nobenih ljudi. Pripoved verjetno traja vso noč, dokler deček sanja. Zjutraj, 

ko vzide sonce, se odpravi do Sidra. Zunaj je svetlo, v ozadju se sprehaja ženska s psom, 

vidimo pa lahko tudi motorista. Glede na to, da je deček na zadnji ilustraciji oblečen v majico 

s kratkimi rokavi, bi lahko rekli, da gre za poletni čas. Pomembno je zaporedje, ki prikazuje 

gibanje, saj je to slikanica brez besedila. Ilustracije so razvlečene čez obe strani.  

8.3.5 Modalnost 

Pripoved je na eni strani resnična, na drugi pa domišljijska. Resničen je prikaz mesta 

Ljubljane ter znamenitosti, ki se v mestu nahajajo, resnično je lahko tudi sanjarjenje dečka, 

resničen pa je tudi spomenik Sidro, ki si ga lahko ogledamo na Kongresnem trgu. Kapitanovo 

potovanje z ladjo po nebu ter fantazijska bitja so domišljijska, so sanjarije. Avtorju je preplet 

resničnega in pravljičnega sveta uspel na zelo zanimiv, zabaven in hkrati poučen način. 

9 INTERVJUJA Z IZBRANIMA AVTORJEMA 

9.1 Intervju z Majo Kastelic 

Maja Kastelic (25. september 1981, Trebnje) je slovenska slikarka in ilustratorka. V Ljubljani 

na LUO je l. 2006 zaključila študij slikarstva, v Kopru na FHS pa je l. 2010 magistrirala iz 

Filozofije in teorije vizualne kulture. Je avtorica številnih slikanic, pripravila je že vrsto 

samostojnih slikarskih razstav, je soavtorica Pojmovnika slovenske umetnosti, prejela pa je 

tudi nekaj nagrad s področja umetnosti, npr. Priznanje Hinka Smrekarja idr. Je umetnica, ki jo 

njeno delo, ilustriranje, resnično osrečuje. 
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Slika 31: Maja Kastelic 

1. Zakaj ste se odločili ustvariti slikanico brez besedila? 

»Odločitev za brezbesedno slikanico je bila pri knjigi Deček in hiša sicer bolj okoliščina kot 

izbira – potrebovala sem serijo ilustracij za prijavo na bienale ilustracije. Ker nisem imela 

besedila, pač pa samo idejo za zgodbo, sem lahko o naraciji razmišljala povsem vizualno. 

Kasneje med delom slikanice se je pokazalo, da je to pravzaprav dovolj, potem ko je bila 

slikanica že izdana, tako v Sloveniji kot v nekaterih drugih državah pa se je izkazalo kot 

prednost in nekaj, kar je izkušnjo branja oz. razbiranja celo zelo obogatilo.« 

2. Zagotovo je to za ustvarjalca izziv, saj mora zgodbo povedati le z ilustracijo. Katere 

so po vašem mnenju prednosti in morda slabosti tovrstnega pristopa? 

»Brezbesedna slikanica mora biti načrtovana zelo dosledno in natančno – ustvarjalec mora 

ogromno razmišljati o logiki naracije, o jasnosti in detajlih, o scenografiji. Ker ni besedila, ki 

bi pojasnjevalo dogajanje, mora biti osnovna pripoved povsem jasna iz slik – kar je še težje, 

če gre za dvostranske ilustracije in ne za pripoved v formi stripa, torej zaporedja manjših 

sličic. Nekoliko je podobno ustvarjanju risanke. Ni niti prednost niti slabost, pač pa dejstvo, v 

katerem je za ustvarjalca sicer veliko delovnega užitka in zadoščenja, če mu stvar dobro uspe. 

Prednosti nasploh pa je ogromno – takšne slikanice nudijo zelo bogato in osebno izkušnjo 

branja, saj niso omejene le na linearno zapisano zgodbo, obenem pa pripovedna nit ter 

doživljanje zgodbe še bolj kot sicer izhajata iz bralca. So zelo univerzalne, saj so jezikovno in 

starostno neomejene in večinoma gre za avtonomna umetniška dela, ki govorijo sama zase. 

Slabost je morda le, da obstaja oziroma je pred časom obstajal določen strah ali morda 

negotovost pred tovrstnimi slikanicami, predvsem pri starejših, medtem ko otroci, ki slikanice 



 

37 

vedno predvsem gledajo, navadno nimajo nikakršnih težav. Zadnja leta je sicer trend tovrstnih 

slikanic izjemno v porastu, temu pa sledita tako kritiška obravnava kot naklonjenost 

povprečnega bralca in splošna sprejetost.« 

3. So vas k ustvarjanju morda spodbudile tudi slovenske ali tuje tovrstne slikanice? Če 

to drži, bi vas prosila za navedbo avtorjev oz. avtoric ter njihovih del, ki so vam bili v 

navdih, in za pojasnilo, kaj vas je pritegnilo pri njihovih delih. 

»Spomnim se izida Stepančičevega Sidra in njegovih ilustracij na SBI in da me je zelo zadelo 

spoznanje, da bi lahko naredila knjigo samo z ilustracijami. To je bil tak 'saj res' moment. 

Zelo sem si sicer v tistem času želela vstopiti na polje ilustracije, vendar nisem imela 

nobenega takega projekta in niti nisem poslala kakega povpraševanja na založbe. Vedno se mi 

je zdelo, da se moram najprej s čim izkazati, nekaj narediti in šele potem vprašati, ali bi lahko 

delala knjigo ali ilustrirala za kako revijo. In potem sem videla, da lahko naredim nekaj čisto 

iz sebe, zase in s tem poskusim na razstavi. Zdaj, ko delam že nekaj let, še vedno čutim, kako 

močen impulz je to, da pride nekaj neposredno iz tebe, da uresničiš nekaj svojega.  

Izjemne slikanice ostalih avtorjev so mi vedno v ogromen navdih in spodbudo in rada jih v 

svojem delu tudi citiram. Poleg Zgodbe o sidru je taka knjiga Shaun Tanov Prihod in še cela 

plejada večinoma avtorjev ilustratorjev (B. Alemagna, Kitty Crowther, Carson Ellis, Tomi 

Ungerer, Benji Davies), ki osupnejo s svojo igrivostjo, drznostjo, sposobnostjo 

pripovedovanja čudovitih zgodb in ustvarjanja samosvojih in prelepih svetov.« 

4. Slikanice brez besedila so seveda odprte za različne interpretacije. Mi morda lahko 

zaupate vašo interpretacijo dela, ki ste ga ustvarili? 

»Slikanica Deček in hiša govori o fantku, ki se odpravi na jutranji sprehod. Je zgodba o tem, 

kako fant sledi luči, ki ga vodi vedno višje, je pripoved o skrivnostih, zvedavosti, prijateljstvu, 

o tem, kako se včasih izgubimo in spet najdemo pravo pot. Je zgodba o upanju in srečnem 

koncu. Z ilustracijami sem želela prikazati tudi nekakšno nostalgičnost, spomine na stare, lepe 

čase in lepoto brezčasnosti. Prva različica slikanice je taka: deček se zjutraj, ko je še temno, 

odpravi v šolo, vendar se ustavi pri odprtih vratih osvetljene hiše. Tam je mačka, ki fanta vodi 

skozi labirint sob in stopnišča, dokler ne pride na streho, da bi našel spektakularen pogled na 

nov dan. Zame je bila to predvsem metafora o drznosti, da bi se odpravili v neznano in 
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zasledovali to, kar mislite, da je dobro. Kljub temu se je zdelo, da je konec za bralca preveč 

odprt in nezadovoljiv, prav tako pa je bilo nekaj logičnih napak v pripovedi – kot kdo prižge 

luči in če kdo živi v hiši. Nato smo skupaj z uredniki prišli do rešitve – deček je v vsaki sobi, 

do katere ga je vodila mačka, našel risbico, ki ga je nato vodila do deklice na podstrešju. Na 

koncu sta nad mesto skupaj spuščala papirnata letala. To je slikanici dalo dodano vrednost.« 

5. Ali po vašem mnenju tovrstne slikanice spodbujajo ustvarjalnost in domišljijo otrok 

bolj kot slikanice z besedilom? Če to drži, zakaj? 

»Ne vem, kakšna je strokovna ocena tega dojemanja, vendar bi laično kot bralka in mama pa 

tudi kot ustvarjalka rekla, da verjetno takšne slikanice, ki so veliko bolj odprte in zahtevne v 

smislu, da je bralec/gledalec hkrati tudi pripovedovalec in ne zgolj interpret besedila, in torej 

dopuščajo in celo zahtevajo veliko bolj angažiran pristop, res v večji meri spodbujajo otroško 

domišljijo, samoiniciativnost, kreativnost, drznost, mišljenje, da je mogoče in pravilnih več 

različnih rešitev, da ne obstaja le ena zgodba, ena plat stvari – tako obenem tudi spodbujajo 

strpnost in razumevanje drugačnosti pa tudi povezovanje v tej različnosti. Pravijo, da takšno 

skupno branje med otrokom in staršem še spodbudi spoznavanje, govor, naklonjenost, 

zbližanje, in s tem bi se zlahka strinjala.« 

6. Sodobne slikanice brez besedila so namenjene različnim generacijam, vendar 

vsebino seveda vsaka razume po svoje. Velja to tudi za vašo slikanico? 

»Pravijo, da ja, in zelo sem srečna, da mi je to uspelo. Menim, da so najboljša dela takšna, ki 

delujejo na več nivojih – ki poleg osnovne zgodbe omogočajo tudi potop globlje, vlečenje 

vzporednic in metafor in lahko poleg male posamične pripovedi govorijo o univerzalnih 

prepričanjih in človeški širini. Rada imam slikanice in knjige, ki delujejo kot posoda, v katero 

lahko vsak da svoje in s tem oblikuje tako delo kot samega sebe.« 

9.2 Intervju z Damijanom Stepančičem  

Damijan Stepančič (22. maj 1969, Ljubljana) je slovenski ilustrator in slikar. Obiskoval je 

Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, l. 1996 pa je diplomiral iz slikarstva na Akademiji 

za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Njegov spekter ustvarjanja je zelo širok. 

Ukvarja se z mladinsko knjižno ilustracijo, stripom, animacijo, ilustrira za odrasle ter izdeluje 
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lutke in opremlja učbenike. Že v srednji šoli je objavljal stripe v revijah Ciciban in Pil. Živi in 

dela v Senožečah, kjer tudi skupaj z ženo ustvarjata avtorske slikanice. Uvrščen je bil (2010) 

tudi na častno listo IBBY (mednarodna zveza za mladinsko književnost). 

 

Slika 32: Damijan Stepančič 

1. Zakaj ste se odločili ustvariti slikanico brez besedila?  

»Pri nas se slikanica pojmuje kot besedilo, ki je izčrpno in bogato ilustrirano, jaz pa sem se 

mu želel izognit in samo skozi slike – ilustracije povedat zgodbo.« 

2. Katere so po vašem mnenju prednosti in morda slabosti tovrstnega pristopa? 

»Pri samem ustvarjanju sem se osredotočil na prednosti in jih skušal maksimalno uporabiti. 

Gledalcu ni treba poznati črk, da sledi zgodbi, vsakič lahko pove zgodbo malo drugače, torej 

krepi domišljijo, besedni zaklad, govorne sposobnosti in nastop pred poslušalci ter 

opazovanje, kar pa se mi zdi največja prednost. Slabost je morda ta, da nekateri mislijo, da so 

take knjige namenjene lenim bralcem, kar, po moje, ni res.« 

3. So vas k ustvarjanju morda spodbudile tudi slovenske ali tuje tovrstne slikanice? Če 

to drži, bi vas prosila za navedbo avtorjev oz. avtoric ter njihovih del, ki so vam bili v 

navdih, in za pojasnilo, kaj vas je pritegnilo pri njihovih delih. 

»Pravzaprav me je v to smer odnesla želja, da preskusim sebe in sam proces kreiranja take 

knjige. Priznam, vse sem delal bolj iz firbca in navdiha zgodbe, ki sem jo želel povedat: od 

kod sidro v mestu, ki ni pristanišče. To je osnovno vprašanje, odgovori pa se skrivajo v 

ilustracijah.« 
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4. Slikanice brez besedila so seveda odprte za različne interpretacije. Mi morda lahko 

zaupate vašo interpretacijo dela, ki ste ga ustvarili? 

»Moja prva želja je bila ravno ta, da ponudim več možnosti interpretacij in zgodba dejansko 

nekje deluje sanjsko, nekje konkretno, zabrisan je, na primer, odnos med fantkom in 

kapitanom ladje: je to njegov oče ali on sam v kasnejši, zreli dobi ... Zgodbo lahko beremo 

linearno ali bolj svobodno, fantazijsko, odvisno od bralca.« 

5. Ali po vašem mnenju tovrstne slikanice spodbujajo ustvarjalnost in domišljijo otrok 

bolj kot slikanice z besedilom? Če to drži, zakaj? 

»Za pozornega bralca so vse dobre knjige vir ustvarjalnosti in domišljije, ne glede, ali pozna 

črke ali pa zgolj gleda, opazuje in bere ilustracije. Tudi sam gledam slikanice, ki so napisane v 

jezikih, ki jih ne razumem. Tako si skozi ilustracije ustvarim svojo zgodbo in tako krepim 

domišljijo.« 

6. Sodobne slikanice brez besedila so namenjene različnim generacijam, vendar 

vsebino seveda vsaka razume po svoje. Velja to tudi za vašo slikanico?  

»Upam, da. In ta različna interpretacija zgodbe je bil moj namen, besedilo bi v tem primeru 

delovalo preveč zavezujoče in ozko.« 



 

41 

II EMPIRIČNI DEL 

10 OPREDELITEV PROBLEMA 

S predšolskimi otroki smo izvedli individualne pogovore ob vseh treh izbranih delih. 

Osredinili smo se na samostojno interpretacijo in pripovedovanje otrok ob ilustracijah slikanic 

ter pri tem ugotavljali, ali s t. i. odprtim branjem izbrana literarna dela res spodbujajo 

ustvarjalnost in razvijajo domišljijo. 

11 CILJI 

Izbrali smo si dva cilja, ki smo ju želeli doseči pri raziskovanju: 

 v raziskovalnem delu ugotoviti, kako izbrana literarna dela interpretirajo otroci; 

 na podlagi pripovedovanja enako starih otrok ugotoviti, kakšne so razlike in podobnosti 

med pripovedmi. 

12 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Zastavili smo si raziskovalna vprašanja, ki so pomembna za doseganje zastavljenih ciljev: 

 Kako slikanice brez besedila interpretirajo otroci? 

 Ali branje ilustracij v slikanicah brez besedila spodbuja domišljijo in krepi ter razvija 

ustvarjalnost pri predšolskih otrocih? 

 Se pripovedi otrok ob enakih pogojih med seboj razlikujejo oz. kakšne so jezikovne in 

vsebinske razlike in podobnosti ustvarjenih pripovedi? 

13 METODOLOGIJA 

Metodologijo, ki zajema raziskovalno metodo, vzorec in postopek zbiranja ter obdelave 

podatkov, smo premišljeno zastavili pred pričetkom izvedbe raziskovanja, saj le tako lahko 

dobimo objektivne in ustrezne rezultate. 
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13.1 Raziskovalna metoda 

Deskriptivna metoda: 

 vzorec: 5 otrok, starih od 5 do 6 let; 

 spremenljivki: spol (kvalitativna/opisna spremenljivka), 3 različne zgodbe 

(kvantitativna/številska spremenljivka); 

 tehnika zbiranja podatkov: zapis pripovedi otrok (anekdotski zapis); 

 način obdelave podatkov: interpretacija in primerjava zapisov pripovedi otrok. 

13.2 Opis vzorca 

Izbrali smo 5 predšolskih otrok (3 deklice in 2 dečka), starih od 5 do 6 let. 

13.3 Postopek zbiranja in obdelava podatkov 

Pogoji so bili za vse otroke enaki: miren prostor brez motečih elementov ter tri slikanice brez 

besedila. Otroku smo pokazali slikanico brez besedila, prebrali naslov ter ga prosili, naj 

pripoveduje ob ilustracijah. Vsak dan smo otrokom predstavili eno knjigo. Pripovedi smo nato 

pretipkali na računalnik ter jih primerjali med seboj tako, da smo pri vsaki slikanici primerjali 

5 različnih pripovedi otrok med seboj. Pri primerjanju pripovedi smo opazovali izbor in 

kompleksnost besed, uporabo dialogov, način reševanja težav v zgodbi, ali gre zgolj za 

opisovanje ilustracij ali za širše, bolj odprto mišljenje v povezavi z bogato domišljijo … 

Pripovedi otrok (anekdotski zapis) in primerjave pripovedi so zapisani in opisani v 

nadaljevanju, imena otrok so izmišljena. 
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14 REZULTATI 

Pri raziskovanju smo dobili izjemno zanimive, zabavne in presenetljive interpretacije otrok. 

14.1 Maruška Potepuška 

 

Slika 33: Naslovnica slikanice Maruška Potepuška 

14.1.1 Janja (5 let in 10 mesecev) 

»Tuki je ena punčka gledala neki, k se mi zdi, da je na stolu, pa ni vedla, kaj je na stolu, ker je 

blo verjetno neki nevidnega. Pol je pa pogledala skoz okno pa si je misnla, da pada sneg in je 

še mal gledala skoz okno, sam takrt je pa bla na knjigah in na pouštru in takrt, k je še gledala 

na stolu, se ji je še vedno zdel, da sneg pada. Pol je pa zagledala, da res sneži in se je 

razveselila in si je dala pol gor nase kapo, pa oblekla se je pa vzela smuči pa palce smučarske 

in šla ven smučat. Pol je šla pa v en hrib navzgor smučat in ji je šlo dobr, pol je pa pršla do 

ene slovenske hiše s slovensko zastavo, ki je bla iz snega narjena in je mela vrata in pol tm 

notr je neki našla. Zgledal je kokr ena barvica in je še drugo vzela in je držala barvici in pol je 

bla vesela in šele potem je našla knjigo, v kero bi lahko s tema dvema barvicama kej napisala. 

Pol k je šla pa navzdol, se je pa valila mejhna kepa in se je valila v večjo, ogromno in pol ko 

je zagledala Maruška veliko kepo, je bla začudena, pol k je bil pa prepad na konc te gore, je 

pa se ustaula, za njo je bla pa gromozanska kepa in ni vedla, kaj naj nardi. Pol, ko je pa padla 

dol, je pa najdla eno ruto pa jo je tko dala kokr padalo in pol je nastalo tko kukr en balon in se 
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je lepo lepo spustila dol. In pol je naprej smučala, samo ni vedla, da jo gledajo eni volkci in 

pol so prtekl vn in ta punčka je še vedno smučala in se je tut začudla, ampak pol jim je 

pokazala jezik in trije volkci so se pol začudil in pol so zbežal, ampak to punčko so pa najdle 

druge živali: veveričke, ptički, zajčki, srnice, mačke, kužki, jeleni, pa medvedi, pa miške. In 

pol je Maruška zavezala svojo ruto za od jelena rep in jelen je teku po snegu, zajčki so pred 

njega skakali, veverica je tekla po vejah in jelen je tako hitro tekel, da je Maruško kar neslo 

naprej in za njo so bili majhni ptički pa ena srnca, ena veverička za srnco, pa za veveričko 

medved. Pol se je na žalost mogla Maruška posloviti od njih in pol je začudena prišla in pred 

njo je bila velika, velika, velika kepa snega, pa ena od punčk je nesla bundo, pa kuža je bil 

pred njo. Maruška se je pa jokala. In pol k je smuči pa čevlje dala notr v svojo sobo, je šla za 

mizo in so jedli zajtrk, no, večerjo, in so še zraven praznovali rojstni dan od Maruške. Potem, 

ko je šla Maruška spat, je dala vse tako, da se bo posušilo, in še zvečer je snežilo. Maruška je 

pa spala.« 

14.1.2 Samo (5 let in 2 meseca) 

»Gledat je šla, če je zima, pa je gledala, drug dan je šla spet pa ni blo, pol tretji dan spet pa nč 

ni blo, četrti dan je pa bil sneg, pa je šla po smuče pa po palce, pa je šla smučat (dolg premor). 

Potem je šla na hrib, tm, kjer je prepad, in se je dol spustila, pa je direkt na prepad šla in padla 

dol (premor). Potem je šla v eno mejčkeno hišico in je (premor) … Kle so se pol nardile 

krogle in potem k je šla krogla dol, ona je bla pa pred njo in je bil pred njo prepad in je v 

njega padla. Pa padalo je imela. In je padla v sneg. Pol so pa pršli volkovi pa so jo hotl pojest, 

sam je niso, ker se je pačla pa jih je blo strah. Potem se je s padalom prvezala na jelena in se ji 

ni blo treba poganjat, ampak jo je jelen. Potem je padla v sneg, pa se je začela jokat. Ona je 

imela pa takrt rojstni dan.« 

14.1.3 Ana (5 let) 

»Maruška Potepuška je gledala v travnik čez vsa polja čez okno. Sem in tja je gledala svet. Ko 

pa je prišla Maruška Potepuška domov, je zagledala mamico. Je rekla: »Mamica, a je že prišla 

pošta?«, je rekla Maruška. Maruška Potepuška je rekla mamici, če lahko gre sankat. Maruška 

Potepuška je gledala sneg, ko je zagledala svoj travnik, je prišla do polja. Polje je prišlo na 

vse cvetke, vsi cvetki so popadali. Maruška Potepuška je rekla: »Zakaj ni več rožic?«, je 

vzkliknila. Maruška je rekla: »Adijo oblaki in rožice, ko boste posijali, bo prišla zima.« »Ooo, 
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prišla sem do konca!« je Maruška Potepuška vzkliknila. Zavpila je: »Mama, prišla sem do 

dna!« Mamica je pogledala čez okno in videla majhno ptičico. Ko je videla, da se nekaj kadi 

kot sneg, je prišla do roba. Maruška Potepuška je gledala, zakaj ni povsod snega. V svoji 

snežni kapi je imela malo snega. Ko je prišla domov, se je otresla in prijela mamico in rekla: 

»Zakaj sem trikotna? Zakaj sem snežna kot čarobna vila?« Čarobna vila je pogledala in 

pogledala, je vzkliknila čarobna vila in Maruška Potepuška je pogledala cel svet in ni mogla 

verjeti, kakšen lep svet je bil. Maruška Potepuška se je kar naprej sankala, ampak je videla 

svoj najljubši prihod in ko je skočla, je vidla dolino in prišla do hiš in se je ustrašila, ker je 

tako sankala. Vsi ljudje so gledali in vsi so gledali naprej ali nazaj. Maruška Potepuška je 

gledala pa dol in potem ko je prišla do konca, je hotela iti nazaj gor. Zapičla se je in skočila. 

»Nikoli več ne bom sankala!« je rekla Maruška Potepuška. Potem je šla sankat v nebo in je 

rekla: »Jupiiiii, skačem!« ampak potem se je zaletela in skočila in se je ustrašila in je 

pogledala tako čudno, kot da bi pogledal v zrak in nebo. Potem, ko so prišli volkovi, jih je pa 

mal čudno pogledala, potem je zbežala po poti in se je smejala in lepo odtacala. Potem ko je 

vidla nekej črnega, se je zajokala, kot bi šel do planeta. Ptičevi duhi so živeli notri v jami in 

ko so pogledali, je bilo čudno, zato ker Maruška potepuška je gledala in gledala. Najprej jih je 

pogrizla, potem jih je pomalcala, potem jih je ustrašla in vedno so ji kazali jezik. Nato je 

pokazala: »Adijo volkovčki!« Veveričke so se smejale, druge živalice so živele, vedno, 

vedno, vedno na obali snega. Srnico je našla in jo je zagrabila za rep in mimo gleda svojga 

zajčka in je pogledala in srnica je zbežala do nosoroga. »Nosorog je bil daleč doma,« je rekla 

Maruška Potepuška. Nato je spustila vrv in se je Maruška Potepuška zvalila kot jajce, ko je 

srnjak zagledal volkove. Volkovi niso bili volkovi, ampak so bili črne vrane! Maruška 

Potepuška je bila samo ena. Potem ko je zagledala ptiča, je prišla na jezero. Maruška 

Potepuška je na ves glas vpila: »Mama, prišla sem do mojega najljubšega jezera!«, ampak 

potem je pes prilajal in potem je Maruška Potepuška gledala in potem ko je nekaj zavpila, je 

videla, da je bil volk. Mamica jo je oblačila, ampak je ni mogla. Zato ker je bil kuža najbl 

močn od vseh kužkov. Maruška potepuška je babici povedala, zakaj ima samo mucka in 

kužata. Nazadnje je imela samo kužata, zdaj pa ima samo belo muco. Ali je to samo bela 

muca? In je jedla, jedla in se je najedla. In konec.« 
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14.1.4 Jan (5 let in 5 mesecev) 

»Maruška Potepuška je gledala čez okno in potem si je prnesla knjige pa pojštr in vse je mela 

razmetano. In potem je Maruška Potapuška dala gor copate na okno in potem si je dala dol 

copate in je plesala. In je bla noč. Maruška Potapuška je šla ven smučat. Najprej je Maruška 

Potapuška bla doma, potem je šla ven smučat in še smučat in potem je smučala in smučala. Pa 

je pršla do gore, kjer je ful snega in je našla pot do tja. Maruška Potapuška je vzela ven 

svinčnik in barvala, potem čopič in potem je dala dol barve z dvemi rokami. Maruška 

Potepuška je risala in je šla v Slovensko ledeno hiško. In potem so ene kugle pršle in so jo 

hotle ujet. Potem je največja pršla, mal manjša je pršla, potem največja in malo velika pršla, 

potem je največja pršla in je Maruško Potepuško kr dol odnesla. Maruška Potapuška je padla 

dol in potem si je odprla pedalo … pa je letela. In potem so ji eni volki ukazoval, kako hodi. 

Potem so jo hotli ujet pa je bla Maruška Potapuška tok hitra, da je sploh niso mogl ujet. Potem 

je Maruška Potapuška šla k živalim in potem je medved jokal, vsi pa so bli nasmejani. Sam 

medved je jokal. Maruška Potepuška je šla še bl v gozd in je jelen teku in teku. Pol je vrgla 

pedalo svojo in je prvlekla, prvlekla pa ga sploh ni mogla, k je bla tok prehitra, pa se je pedalo 

kr strgu. Maruška Potepuška je šla ven in je mamica šla vn in je kuža šel vn, potem je pa 

Maruška Potapuška jokala. Pa babica je pršla pa dedek pa mucka pa ati pa mami. Potem je 

Maruška Potapuška mela rojstni dan in dala dedku in očiju kašo, pa jedla je kašo in potem, če 

je pojedla kašo, je dobila torto. Maruška Potepuška je šla spat.« 



 

47 

14.1.5 Katja (5 let in 8 mesecev) 

»Tle punčka gleda čez okno in dojenček spi in gleda luno, k se ji smeje in stoji na prstih in tut 

žoga je. Na tleh je knjiga. Ona je na knjigah, k ne smejo bit na tleh in punčka je na tleh in 

čope ima. Ona pa skače in je copate vrgla v peč in pol je sneg začel padat, ona se je pa 

zabavala. Pol je pa ona spala v postelji in se igrala z aviončkami. Kle je pa sneg. Kle so ble 

vrane, ona je pa smučala. Hiše so ble pokrite. Ona je smučala. »Kva je to? Nevem.« In oblaki 

so bli tle, ona je bla pa cela od snega in pol je mela en svinčnik v roki, pol je pa s svinčnikom 

barvala po knjigi. Pol je šla pa spet smučat, k je laufala naprej na tamale, pol malo večja, pol 

malo večja, pol pa največja je pa padla dol. In pol je padla dol in najprej je mela palce u luft, 

pol malo u luft, pol je imela še špago za letet – ni mogla, pol je mela pa tko, da je lahko letela. 

Pol so bli pa volki, so pa za njo tekli, ona jim je pa jezik kazala. Tle so ble pa ostale živali, so 

pa se igrali, in veverce so se smejale, ptički čivkali, srnjak pa stal. Medved je s srnami teku. 

Ona je vlekla srnjaka za rep. Srnjak je pa dirkal za temi. Ona je pa pol jokala, ker jo je zebl. 

Najprej še ni, pol pa je začela jokat in pol ji je mami prnesla cujno za oblečt. Pol je šla pa jest, 

kužek se je smejal, mucka je spala, punčka je tut spala. In konec.« 

Primerjava vizualnega/nebesednega branja 

Otroci so bili zelo zavzeti pri pripovedovanju ob ilustracijah, razen Samo je bil malo bolj 

zadržan. Iz zapisov lahko razberemo, da obstajajo velike razlike med pripovedovanji otrok. 

Janja zelo lepo opisuje ilustracije, določene besede je večkrat ponovila, da je dosegla 

pomembnost povedanega (npr. »lepo, lepo«, »velika, velika, velika kepa«), ugotovila je, da je 

Aljažev stolp »slovenska hiša s slovensko zastavo«. Pri tej slikanici je predvsem opisovala 

ilustracije, razen na koncu pripovedi je sklepala, da Maruška praznuje rojstni dan. Samo je 

pripoved začel zanimivo, saj je uporabil element časa (prvi, drugi, tretji, četrti dan). Ilustracije 

je preletel bolj na hitro in jih na ta način tudi opisal, sklepal je, da želijo volkovi Maruško 

pojesti, ter povedal (tako kot Janja), da so pri Maruški doma praznovali rojstni dan. Ana pri 

pripovedovanju in »količini« domišljije izstopa med vsemi otroki. Res, da je pripoved, ko jo 

bereš, malo nepovezana, vendar je vanjo vključila nosoroga, ptičeve duhove, volkove, ki so 

bili v resnici črne vrane, pa polje, cvetke in jezero in še mnogo drugih stvari. Navajala je 

mamičine besede, česar drugi otroci pri tej slikanici niso počeli. Jan je povedal, da je Maruška 

na začetku plesala, nato odšla v »slovensko ledeno hiško«, ugotovil je, da je medved jokal in 

da so na koncu jedli kašo – kateri je sledila torta, če bo pojedla vso kašo. Katja je bolj kot ne 
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poskušala opisovati ilustracije, presenetilo pa me je to, da je bila edina, ki je rekla, da je 

Maruška vlekla srnjaka za rep. Vsi ostali so povedali, da je srnjak vlekel Maruško, ona pa je 

situacijo videla drugače. To se mi je zdelo zelo zanimivo. Pripovedi so si dokaj podobne in 

hkrati pri določenih stvareh različne. Tako vidimo, da so otroci na svojstven način ustvarjalni 

in poskušajo s pomočjo ilustracij vstopiti v domišljijski svet. 

14.2 Deček in hiša 

 

Slika 34: Naslovnica slikanice Deček in hiša 

14.2.1 Janja (5 let in 10 mesecev) 

»Tuki so ble hiše in iz vrat je prteku en fantek, zuni je pa hodila ena punca in je gledala za 

tistim fantkom. Pol, ko se je pa že mal blo temno, so ljudje hodil, pa psi, pa peš, pa s kolesi 

domou. In ko je fantek prišel v svojo hišo, so bli notr, je bil notr kolo od njegouga očija in je 

zagledal mačko odzuni in pol ji je sledil, dokler ni zagledal nekih odprtih vrat in se je 

zasmeju, zraven so ble pa še stopnice pa voziček. In je šel po stopnicah do drugih vrat, kjer je 

bila mačka in ji je še naprej sledil in ko ga je mačka opazila, se je zasmejala. Pol, ko so mel 

večerjo, je pokazu fantek slikico mucko. Mačka je pa gledala. In pol je za kačo se skrivu, je 

gledu, če je kej, kšna miška tuki u luknci, pol je pa še enkrat zagledu mačko, ki je mela zraven 

eno risbico. Pol je šel v svojo sobo, mačka mu je pa pokazala skrivne stopnice in je šla mal po 

njih gor, pol je pa fantek teku za njo in je vidu, da mačka gre vedno višje. Pol se je pa tok 

začudu, da je odpru vrata in so ble še ene stopnice in mačka je šla po njih. Potlej pa je rekel: 

»Zdaj imam pa dovolj!« in je šel do konca, da bo videl, kaj se dogaja, in na koncu je videl 
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lepo, prelepo punčko. Gledala sta skozi okn malo, potem sta pa odprla vrata in sta stopila na 

balkon z mačko vred.« 

14.2.2 Samo (5 let in 2 meseca) 

»Šel je v šolo in ko je hodu se je zgodil … Potem je prišel v šolo in zagledal mačko. Potem je 

najdu prvo slikico in je šel naprej po stopnicah. Potem je najdu še eno in je šel naprej. Potem 

je najdu še eno in šel spet naprej, potem je pa … Potem je najdu na stopnici skodelico in jo je 

šel iskat. Potem je najdu pa še eno slikico in jo je šel iskt, pa je bla potem še ena in je bla 

tukaj še ena pa je šel sem gor. Prišel je do punčke, k mu je delala te slikice, da je pršou do gor. 

Spuščala sta avione.« 

14.2.3 Ana (5 let) 

»Deček in hišica sta bila na sredi jase. Mamica je gledala, kako deček pride ven iz hišice. 

Hišica je pomežiknila, ampak je pogledal deček, a so oči ali niso. Deček je vzkliknil na ves 

glas: »Mamica, ali veš, če imajo hiše oči?« »Ne, ne,« je vzkliknila mamica. In potem je prišel 

črn muc. In je prišel do malo večjega kolesa in deček je zagledal eno malo punčko. Punčka je 

gledala dečka in iz hišice so gledali ljudje. Miška in miška so gledali, ko je snežilo. Postajalo 

jim je zelo mrzlo. Deček je rekel na ves glas: »Mami, medved z obutimi petkami je prišel!« 

Zajček, zajček moj je šel po voziček na lepo dogodivščino. (zapoje) Lučka, lučka, sveti, sveti, 

lučka, lučka, ti posveti. In je šel do malega zajčka. Hop, hop, hop, je šel po stopnicah. Mačka 

je gledala, kdo je prišel. Je zamjavkala kot pes! Deček je zamjaukal kot mačka. In potem na 

ves glas sta oba kihnila in potem je zgodbica gledala, gledala in ni mogel verjeti, da tako lepo 

govori. Deček je prišel iz stare vasice, ampak to ni bila vasica, je bila samo ena majhna, 

majhna, majhna mucica. Ko jo je zagledal, je mislil, da je muca pes in jo na ves glas nahranil 

s kostjo. Ne vem, s kero, ampak s psovo. (zapoje) Pridi sem, pridi sem, mala miškica, mala 

miškica, mala miškica. »Pridi sem.« Miške ni bilo več, samo svojo mačico je videl. »Mačka, 

zakaj pa ti hopljaš po stopničkah?« Računalnik je bil prižgan in so tipkali, tipkali, tipkali po 

njemu, na ves glas. »Počakajte, risbice! Jaz sem vas narisal. Nikoli več mi ne uidite!« Deček 

je šel gor in je videl svoje risbice in vzkliknil. Pof, pof, pof … Risbica se je odkotalila do 

njegove roke. Nikoli ga niso več hotli počakati. Potem pa je videl svojo deklico, ki je šel z njo 

na sprehod. Vedno je delal vseee z njo in ji je risbice vrgu. Zato jih je narisal. Gledal je gledal, 

sta spuščala zmaje, vedno gor letijo in se smejijo.« 
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14.2.4 Jan (5 let in 5 mesecev) 

»Deček je šu ven in z mamico sta šla ven. Potem je mami šla naprej in deček je pa prteku 

takoj. Deček je hodil in hodil in vidu gospoda, k se je pelu s kolesom, in gospoda, k je meu 

kužka. In je pogledala vn punčka, kako je on šu sam. Deček je vidu mačko in je takoj šu notr. 

Deček se je skriu in mu je muca narisala risbico. Ko je pršu gor, je zagledal muco. Pa mu je 

narisala risbico. Deček je šu vn in je vidu še enkrat risbico. Muca mu je narisala risbico in je 

vn pogledu in je bla senca od muce. In še enkrat je muco pogledal in ji rekel: »Kdo mi riše 

risbice?« Pa je rekla muca: »Js ti rišem risbice.« In je muca vrgla risbico in je deček vidu, 

kako je vrgla risbico. Skor je padla. Deček je še eno risbico vidu in jo pobral. Deček je vidu 

muco in je pobral še eno risbico. Deček je šu in šu in vidu še eno risbico pa muco. Deček je šu 

in šu in je videl punčko in muco, kjer je blo povsod risbic. In sta deček in punčka vrgla letale, 

sta vrgla risbice in je povsod letelo.« 

14.2.5 Katja (5 let in 8 mesecev) 

»Deček je pelal svojga kužka, pred dečkom je bil pa kolo, k je stric pelau za njim. Fantek je 

pa gledal kužka, punčka je pa gledala fantka. Tle je pa fantek gledal muco, mama je šla pa 

domov, kle je pa gledal muco, k je šla gor po stopnicah, zajca pa ni videl, zarad tega je pa 

risbico muca zgubila. Tle je pa tut gledal muco, je šel pa počas, da bi jo ujel. Tle je pa 

zagledal muco, ona pa njega in sta se skupi gledala in pol je muca pršla k njemu in sta se 

objemala. In pol ji je dal risbico, da je pršla k njemu, pol jo je pa meu. Tle se je pa skriu, da ga 

ne bi najdla, pol je šel pa potihem ke in jo je ujel. Tle je pa muca hotla risbico in je pršu do 

nje. Fantek jo je pa gledal. Zdej jo je pa imel. Zdej je pa pogledu, če je muca še gor in je 

rekel: »Ja.« Tle je meu ubito lisico, muca je pa gor dirkala. Tle je bla pa miška. Tle je bla pa 

punca, k je aviončke spuščala, pol je šla pa k njem pa mu ni pustila. Pol je blo pa konec.« 

Primerjava vizualnega/nebesednega branja 

Pri tej slikanici brez besedila so bili otroci veliko bolj ustvarjalni in uporabili veliko več 

domišljije. Janja je razlagala o kolesu od očija, ki ga ni bilo nikjer videti, pa o tem, da so imeli 

večerjo, uporabila je enogovor, ugotovila je, da je deček mački sledil vedno višje, ter 

uporabila stopnjevanje (lepa, prelepa punčka). Opisovanje ilustracij je obogatila z domišljijo. 

Samo se je odločil, da se je deček odpravil v šolo. Ugotovil je, da je fant sledil slikam, ki jih 
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je delala punčka. Pripoved je bila zelo kratka (tako kot pri prvi slikanici), opisoval je le 

ilustracije. Ano je slikanica čisto prevzela. Ob pripovedovanju je zatavala v nek sanjski svet, 

poln domišljije. Ustvarila je pripoved z različnimi liki (npr. medved v petkah), vmes zapela 

dve pesmici o lučki in miški, uporabila malo kompleksnejše besede kot npr. vzkliknila ter v 

pripoved zopet (tako kot pri prvi slikanici) vključila in na pomembno mesto postavila mamico 

(ki je ni bilo nikjer). Tudi Jan je govoril o mamici. Najbolj je bilo zanimivo to, da je določil, 

da muca fantku riše risbice. Uporabil je tudi dialog. Katja je ves čas opisovala odnos med 

muco in dečkom. Takoj je opazila »ubito lisico« (lisičji kožuh za okoli vratu), povedala pa je 

tudi, da deklica fantku ni pustila spuščati letal. Ana pri pripovedovanju zopet izstopa po 

količini domišljije in pri ustvarjalnosti. Ostali otroci so se pri drugem poskusu pripovedovanja 

bistveno bolj sprostili in bili veliko bolj ustvarjalni. Otroci so lepo opisali odnose med muco, 

dečkom in deklico ter uporabili like, ki jih v ilustracijah ne vidimo. 

14.3 Zgodba o sidru 

 

Slika 35: Naslovnica slikanice Zgodba o sidru 

14.3.1 Janja (5 let in 10 mesecev) 

»V eni hiši je stanoval fantek, ki je imel v garaži eno igračko ladjico in zvečer je pisal za šolo, 

mama in očka sta pa v drugi sobi gledala televizijo po dnevniku. Potem se je pa fantek 

odločil, da bo šel po ladjico. Takrat se je ladjica spremenila v pravo ladjo in je šla kar po 

nebu. Fantek je bil na njej in sta šla po nebu. Šla sta kar še naprej po nebu, dokler nista 
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zagledala lepih dreves, hišk, travnikov in še tako naprej. Potem je pravi kapitan začel veslati. 

In ko je fantek zaspal v hiši, se mu je zdelo, da je to resnično, pa je v resnici sanjal. Na oknu 

se je pa zlobno smejala mačka. Ko je ladja šla mimo njegovih hiš in mesta, je zapeljala nad 

garažo. Potem se je ustavila in je sidro počasi dvigala dol. Potem je še malo pogledal kapitan 

po mestu in potem je sidro še malo spustil dol. Ko ga je čisto spustil dol, je zaropotalo in ladja 

se je počasi dvigala. Hitro je šel po lestvi dol in je malo skočil, potem je pa sidro zapičil v tla, 

da je lahko ladja ostala na tistem mestu, samo je bila v zraku. Temu mejhnemu otročku se je 

zgodila želja, ki si jo je vedno želel. Kapitan je bil resničen. Pokazal mu je zemljevid za 

zaklad in je pokazal hribček z gradom. Pokazal mu je še, da nad hribčkom živi en zmaj, ki 

varuje ta hribček z gradom. Spodaj so skale z vodo in v vodi so ribe in to okolico spodaj 

varuje še en zmaj, samo da je malo bolj nevaren. Potem pa varujeta dva zmaja eno mesto in še 

en potok, potem so pa še trije hribčki in na majhnem hribčku so stolpi. In ta zmaj spodaj je 

zelo strašen, da vsakega prežene, ki hoče ukrasti ljudi iz mesta ali pa iz hribčkov. Zgoraj je pa 

en zmaj, ki varuje celo, celo, celo okolico. Potem, ko sta pogledala ven, se je nenadoma 

ustrašil kapitan: »Ojej, kaj je pa to? En zmaj je pregriznil verigo, ki je bila skupaj s sidrom!«, 

in je stekel, kakor so ga nesle noge. Tekel je in tekel, dokler se ni končno, preden bi bila ladja 

previsoko, se ujel lestve. Potem je splezal gor in lestvo pospravil. Zdaj se je spet začel truditi 

za novo sidro in ko je prišel toliko do neba, da je videl celo, celo mesto in en grad na hribčku, 

je bil navdušen. Potem je tisto sidro ostalo tam, kjer ga je pregriznil zmaj. Kljub temu je 

zmaju pomagal še en dinozaver in tisto sidro je bilo zdaj za igralo.« 

14.3.2 Samo (5 let in 2 meseca) 

»Tukaj je trgovina z ladjami, gor je pa en živel in je šel po to ladjo. Potem je šel k svetilniku, 

da je zamenjal luč, in je šel k ladji, da ga je odpelala. Potem se je pelou in je prišel do enga 

otoka, kjer je bilo narisano sidro. Potem je šel naprej z ladjo in je prišel spet na en otok in se 

je prpelau na kopno in so dal sidro. Šel je pogledat zemljevid, kam je prišel. Potem se je sidro 

odtrgalo dol iz ladje in je mogu it peš in je najdu sidro.« 

14.3.3 Ana (5 let) 

»Sidro je odšlo na morje in je odšel stran od tega smrada. Mali deček se je čudil, ker je imel 

svojo mamico, očita pa ni imel in je šel na morje. Ko je videl to staro majhno barčico, je 

vzkliknil: »Mamica, našel sem barčico!« Barčica leti, ampak nekaj brenči. »Kako, da ladja leti 
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po nebesih?« Vedno, vedno višje je šla ta mala ladja. Volan je obračal levo, desno, je gledal, 

ampak se je zaletel v svojo najljubšo hišico. Je gledal, ampak ga ni bilo. Je gledal skozi 

kljuko, ampak ga tudi ni bilo. Ko je zaspal, ni zaspal v stolu ampak na pojstli. Tako da ga je 

gledal od daleč, daleč stran, to sidro. Na tleh je videl svoje oči! Vedno, ko je pogledal zdavno, 

zdavno, zdavno. Piratska ladja je prišla, na vedno, vedno, vedno daleč! In nikoli več se ni 

vrnila. Ampak takrat, ko je prišel deček ven, je videl eno tako ladjo, ko leti v zraku. Vedno, 

vedno, vedno, zdavnaj je videl to ladjo, ampak potem je več ni bilo. V kletki so bili samo 

štirje pavi, ampak jih ni bilo. Je bla velika sidra, ampak tudi dolgaaaa vrv. Vedno, ko je odšel, 

je videl mamo in očkota. »Očka, prišel si! Vedno sem te pogrešal!« in je pogledal mamico. 

»Ampak zakaj je mamica bosa?« je vzkliknil deček. (zapoje) »Pridi sem, pridi sem, mala 

ribica,« je deček govoril, ampak potem barčice ni več bilo, ampak potem ga je ugriznil in je 

videl, da to ni navadna ribica. In potem, ko je policaja videl, je zbežal v zmajevo telo, ampak 

to ni bil pravi zmaj, ker je od bližje pogledal. En je bil pravi, eden pa ne. Je pogledal bližje, 

ampak potem je videl, da velik zmaj je bil kip, majhen zmaj pa ne. Ta je mehek, ta pa ni 

mehek. Vedno je postala velika ladja, ampak vsi so gledali tega zmaja, in ladja, ko se je 

največja vrnila, so se vsi ustrašli in so vsi zbežali v svojo hišo. Vedno bolj, bolj in bolj so šli 

na svojo igračko ladjo, ampak igračka ladja ni več bila, ker je bla samo ena majhna igračka in 

nikoli več se ni vrnila. »Kužka pa še nikoli nisem videl v življenju,« zato je pogledal v 

zgodbico, ali je še kuža.« 

14.3.4 Jan (5 let in 5 mesecev) 

»Sidro je blo u ščitu in potem je šlo vn in je šu u kopalnco, kjer je bla velika ladja, kjer je bil 

fant. In tok mejhn fant, da je bil kr v ladji za igračko. Potem je šu z ladjo igračko na potovanje 

na morje in je fantek šu pod vodo in je fantek padu dol iz ladje. In potem je biu še oči tok 

mejhn, da je biu v igrački. Sidro je blo še zmeri u ščitu. Oči je šu spat. In potem je še padu in 

pristau na tleh. In je padala dol. Sej to ni igračka, lej kok je velika! In je padala ladja dol. 

Ampak to so jo sam spremenil. In je ladja šla in šla in je pršla na cesto. In je še in še padala in 

je teku in teku ful hitr, da ga ladja ne bi zbila. In pol sta se s fantom pogovarjala in je mel 

zemljevid ta drug. Potem mu je kazu, da morta it do tlele, do tega hribčka in sta oči in sinko 

šla, sta morla tečt. Potem je šu oči na ladjo in mu je zmaj odgriznu sidro. Zdej pa ne morta 

prstat. In potem je sinko tekel in tekel in je prišel do tele ceste. Potem je blo tuki ogromno 

sidro, ker je bla tok ogromna ladja. Sej to je pa v Lublani!« 
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14.3.5 Katja (5 let in 8 mesecev) 

»Dinozaver je hotu leteti, pa mu oči ni pustu, ker je hotu it na ladjo in je pol mogu it spat in se 

je jokal in je pustu odprta vrata in pol je oči kadil in pol je oči hotu skočit v globoko vodo in 

je vtonil, ker so tle lahko samo ladje. Tle je bla pa not riba velika, gor je bla pa hiša. Ata je pa 

daljnogled gledal, če bo kej zagledal in ni nč zagledal. Pol je pa zaspal, je pa sanjal, da v vodi 

plava z ladjo. Kle je bil pa očka gor na luni in pol je blo kle polno vode in je zagledal ladjo in 

se je šel vozit z ladjo. Pol je pa dedi hotel it v kletko in je hotel se it z ladjo pelat, pol se je pa 

smejal na brata, k je na kauču sedel. Pol je pokazu kam bi šel in je šu ke, k je hotu. Tle je 

gledu fant, kaj se je zgodilo, pa se ni nič, in pol se je utrgalo, k je zmaj utrgu in pol je ladja 

naprej šla. Kle je pa ena teta s kužkom šla, fantek se je pa držal vedra, en fant je pa z 

motorjem se vozu.« 

Primerjava vizualnega/nebesednega branja 

Otroci so bili pri pripovedovanju ob ilustracijah pri tej slikanici najbolj ustvarjalni, vsi so 

vstopili v svet domišljije in se mu čisto prepustili. Janja je pripovedovala o ladji igrački, ki se 

je nato spremenila v resnično ladjo. Ugotovila je, da je fantek zaspal in sanjal, čeprav se mu je 

zdelo vse resnično. Povedala je, da se je fantku uresničila največja želja – kapitan je bil 

resničen! Uporabila je monolog, poudarila je zloben smeh mačke in opisala zmaje. Sidro, ki je 

na koncu pristalo na tleh, je sedaj igralo. Janja je zelo lepo pripovedovala, uporabljala različne 

glasove, govorila o željah ter prehajala iz resničnega v sanjski svet in obratno. Samo je 

ugotovil, da fant živi nad trgovino z ladjami. Zanimivo se mi je zdelo, da se je deček odpravil 

do svetilnika, da bi zamenjal luč. Povedal je, da se je fant zaradi odtrganega sidra naprej 

odpravil peš. Pripoved je bila zelo kratka, vendar je bil vseeno bolj ustvarjalen pri 

pripovedovanju kot pri prvih dveh slikanicah. Ana je zopet uporabila veliko monologov, 

zapela pesem, govorila o piratski ladji in nato o ladji igrački, uporabila domišljijske like, 

ugotovila, da je zmaj v resnici kip, na koncu pa jo je pritegnil kužek v parku. Jan se je odločil, 

da je kapitan v resnici fantov očka. Na začetku je pripovedoval o sidru v ščitu (grb), na koncu 

pa ugotovil: »Sej to je pa v Lublani!« Edini od otrok je prepoznal mesto v Ljubljani, kjer stoji 

sidro. Katja je v svojo pripoved vključila dinozavra – zmaja, ves čas je menjavala vloge: oči 

je postal dedi, nato ata in na koncu brat. Vmes je utonil in se nato pojavil tudi na luni.  
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15 SKLEP 

Otrok je bitje, polno domišljije in ustvarjalnosti. O tem je pisal že Levi-Strauss v knjigi 

Oddaljeni pogled (1985). Osredinili se bomo na poglavje Zapoznele besede o ustvarjalnem 

otroku, kjer je govora o ustvarjalnem otroku v odnosu do umetnosti.  

Levi-Strauss (1985) pravi, da se nihče ne rodi kot umetniški genij, ampak se umetnik naredi 

skozi proces, kjer je obkrožen z vizualnimi in besedilnimi impulzi, na katere se nato odziva. 

Ti impulzi ter dejstvo, da je otrok družbeno in hkrati družabno bitje, so torej pogoj za razvoj 

ustvarjalnega mišljenja in domišljije. V kolikšni meri bo otrok ustvarjalen in koliko domišljije 

bo imel, pa je odvisno od tega, kako se bo na te spodbude odzval. Avtor poudarja tudi to, da 

otrokov primarni impulz po ustvarjanju moti preobilje potrošniške družbe (preveč igrač …). 

Otroci, s katerimi smo izvedli empirični del raziskave, so pokazali, da so ustvarjalni (nekateri 

bolj, nekateri manj) ter dajejo domišljiji prosto pot. Izkazalo se je, da so spodbude (v tem 

primeru vizualne), ki jih nudimo otrokom s t. i. odprtim branjem, ena od bistvenih stvari pri 

razvoju ustvarjalnega mišljenja.  

Slikanice brez besedila so pomemben vir vizualnih spodbud, ki otrokom omogočajo, da 

ustvarjajo lastno pripoved, jo preoblikujejo, razvijajo, ob njej sanjarijo in uživajo. Pri taki 

vrsti slikanice ima domišljija prosto pot – otrok ima prosto pot, zato je nujno, da smo pozorni 

pri izbiri dela. Slikanice, ki smo jih izbrali, so se izkazale za odlična avtorska dela. Ilustracije 

otrokom nudijo ogromno možnosti za razvoj ustvarjalne pripovedi. 

Ugotovili smo, da je poleg staršev vrtec ključni člen pri razvoju in nadgradnji otrokovega 

ustvarjalnega mišljenja in domišljije, zato je pomembno, da jim ponudimo dovolj vizualnih in 

besedilnih spodbud, preko katerih bodo otroci razvijali lasten primarni impulz po ustvarjanju.  
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