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POVZETEK 

V teoretičnem delu diplomskega dela je predstavljena sodobna disciplina literarne vede, ki je 

nastala na ozadju modernih ekoloških gibanj – ekokritika. Opisane so okoliščine nastanka 

ekokritike ter bistveno – zakaj se je ekološka tematika sploh začela uveljavljati v leposlovni 

literaturi. Za razumevanje obravnavane vede je vključena terminologija, ki jo sestavlja in 

oblikuje, predstavljene so meddisciplinarne povezave in koncepti ter etične drže človeka do 

narave. Spoznanja ekokritike so aplicirana na otroško oz. mladinsko književnost. Opisano je 

tudi delo in življenje avtorice obravnavanih pravljic – Svetlane Makarovič, predvsem njena 

literarna dela mladinske književnosti z ekološkimi oziroma motivno-tematskimi prvinami 

narave.  

V prvem delu empiričnega dela diplomskega dela so po modelu literarne analize obdelane 

štiri izbrane pravljice z motivi narave in etičnimi nauki o odnosu do nje. V drugem delu je 

predstavljen projekt »Zemlja«, ki sem ga s skupino predšolskih otrok drugega starostnega 

obdobja izvedla v vrtcu. Vsebuje dejavnosti, ki izhajajo iz obravnavanih pravljic, povezane s 

celostnim zaznavanjem ter raziskovanjem narave in vplivanjem na moralno-etično držo do 

nje.  

Cilj diplomskega dela je predstaviti razmeroma mlado literarno vedo ekokritiko in razširiti 

ekokritiška spoznanja v jezikovno dejavnost v predšolskem obdobju, in sicer predvsem v 

okviru spoznavanja in doživljanja leposlovne književnosti. V kratkih sodobnih pravljicah 

Svetlane Makarovič želim poiskati ekološke vsebine in jih ekokritiško analizirati, predstaviti 

otrokom in ugotoviti, ali ekološka vsebina lahko tudi na otrokom primeren in umetniško 

prikrit način vpliva na ekološki odnos do narave. 

Ključne besede: ekokritika, Svetlana Makarovič, kratka sodobna pravljica, koncept 

narave, odnos do narave, predšolski otrok 



 

SUMMARY 

The theoretical part of the thesis presents a contemporary discipline of literary science, which 

emerged on the background of modern ecological movement – Ecocritisism. There are 

explanations of circumstances of the creation and most importantly – why did the ecological 

topic begin to apply itself in literature. In order to understand what ecocritisism is the 

terminology, interdisciplinary connections and ethical attitudes of man to nature, are included. 

Ecocritical knowledge is applied to child’s and youth literature. Also, there is description of 

work and life of the author of the discussed fairy tales – Svetlana Makarovič, especially her 

literary works of youth literature with ecological elements.  

The first part of the empirical part of the thesis contains literary analysis of the four of 

selected fairy tales with motifs of nature and ethical doctrines about attitudes towards it. The 

second part presents the project »Earth« which I applied in to the kindergarten with the group 

of pre-schoolers. It contains activities deriving from the discussed fairy tales, connected with 

the integrated perception and exploration of nature – trying to influence the moral-ethical 

attitude towards it. 

The aim of the thesis is to present a relatively young ecological literary science and to expand 

the ecocritycal knowledge into the daily activities in pre-school programmes, especially in the 

context of learning and experiencing literature. Finding ecological content in short 

contemporary fairy tales of Svetlana Makarovič, and analyse it ecocritically. Presenting it to 

children and finding out if ecological content in literature can also influence the ecological 

relationship with nature in a way that is artistic and suitable for children. 

Keywords: ecocriticism, Svetlana Makarovič, short contemporary fairy tale, concept of 

nature, attitude towards nature, preschool children 
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1 UVOD 

V družbi, v kateri živimo, so čedalje bolj jasno vidne posledice človekove dejavnosti, ki smo 

jih z vse hitrejšo in intenzivnejšo industrializacijo prizadeli okolju. Potrošniško in tehnološko 

usmerjena kapitalistična družba človeka postavlja v nadrejen položaj in svet obravnava 

izključno z vidika njegovih interesov. Poleg številnih ekoloških nesreč, siromašenja in 

zastrupljanja zraka, vode in zemlje so masovna izkoriščanja prinesla tudi negativne vplive na 

človekovo zdravje. Splošna ekologizacija znanosti kaže na to, da se ljudje vse bolj zavedamo 

lastne odgovornosti za naravne katastrofe. S poplavo opozoril o ogroženosti okolja in 

razpravami o globalnih ekoloških temah se počasi in postopoma premikamo k bolj osveščeni 

in zavedni družbi. Težava ni v tem, da opozorilom ne bi verjeli, ampak smo ljudje po naravi 

egocentrično usmerjena bitja in pogosto nismo pripravljeni spremeniti svojih navad, dokler 

težave ne dosežejo neposredno nas samih. Odnos do narave se kaže ravno v tem, kako jo 

razumemo in doživljamo. Kot vzgojitelji, učitelji, starši – ali, poenostavljeno, kot soljudje 

oziroma Zemljani – imamo zelo pomembno vlogo pri oblikovanju odnosa naših mlajših 

generacij do narave. Ključno je, da v predšolskem obdobju poskrbimo za vzgojo za etično in 

odgovorno ravnanje z naravo in za zavedanje o tesni povezanosti človeka z okoljem. S tem se 

ukvarja ekologija, ki se v zadnjem času vztrajno širi na vsa področja človekovega delovanja, 

tudi na literarno vedo. V diplomskem delu se bom ukvarjala z ekološko literarno vedo, 

ekokritiko, pri čemer bo moje zanimanje usmerjeno na mladinsko književnost. Ekokritiško 

bom analizirala izbrane pravljice slovenske kontroverzne umetnice Svetlane Makarovič, saj je 

prav književnost medij, preko katerega lahko tako stari kot tudi mladi ozaveščamo svojo 

vlogo v naravi na nevsiljiv in estetski način. 

1.1 Na kratko o mladinski književnosti 

Teoretični pogledi na mladinsko književnost so različni, prav tako tudi njeno raziskovanje. 

Raziskovanje mladinske književnosti se od raziskovanja književnosti za odrasle razlikuje 

predvsem v tem, da je književnost za odrasle raziskovana v odnosu do filozofije, sociologije, 

psihologije in podobno, medtem ko na mladinsko književnost že od njenih začetkov gledamo 

predvsem z vidika vzgojne funkcije. Tradicionalno raziskovanje mladinske književnosti je 

torej zajemalo predvsem vzgojni in didaktični vidik, in sicer v smislu začetnega 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Teja Rajter; diplomsko delo 

2 

opismenjevanja in verske vzgoje. Sodobni vidik raziskuje mladinsko književnost kot 

samostojno področje umetnosti. K modernizaciji pristopa proučevanja mladinske književnosti 

posebej po letu 1900 prispevata tako uvajanje novega pogleda na otroka in otroštvo v literarna 

dela za otroke (Župančičev koncept otroštva – sončno otroštvo), uveljavljanje kulta otroštva, 

mladosti, spontanosti, čustev, kot tudi nova raven estetskosti in avtonomnosti v mladinski 

književnosti. Nezanemarljivo dejstvo, ki je bistveno premikalo pogled na tedanje družinsko 

življenje in s tem tudi spreminjalo pogled na otroštvo, je dostopnost izobraževanja v 19. 

stoletju in kasneje tudi obvezno osnovnošolsko izobraževanje. Mladinska književnost je 

postala močno vzgojno sredstvo za socializacijo in opismenjevanje otrok. K avtonomiji stroke 

pripomore tudi institucionalizacija mladinske književnosti kot področja proučevanja na 

univerzah (Blažić, 2011a). 

Za uveljavitev mladinske književnosti je izjemno pomembna uvrstitev pregleda mladinske 

književnosti v osrednjo in prestižno monografijo o slovenski književnosti. Marjana Kobe je 

namreč opisala samostojno geslo »mladinska književnost«, ki je razvrščen v Enciklopedijo 

Slovenije. V zelo reprezentativni monografiji z naslovom Slovenska mladinska književnost je 

to področje književnosti pomembno uveljavil tudi Igor Saksida, kjer v obsežnem pregledu 

opredeli in sistematično obravnava dela povojne mladinske proze, poezije in dramatike. 

Navaja tudi literarne vrste, žanre in oblike mladinske književnosti, ob katerih uvaja tudi nova 

poimenovanja (Blažić, 2004, 74). 

Mladinsko književnost je moč opredeliti z različnih stališč. Ena je opredelitev s stališča 

naslovnika: »Mladinska književnost je področje literarne vede, katere predmet proučevanja je 

mladinska književnost oziroma književnost za mlade naslovnike od rojstva do osemnajstega 

leta.« Z nadpomenko mladinska književnost opredeljujemo dve področji. Eno je področje 

ustvarjanja za otroke. Splošno sprejeta opredelitev, zapisana v Konvenciji o otrokovih 

pravicah, pravi, da je otrok vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let. Vendar pri 

mladinski književnosti v prvo področje uvrščamo otroke do približno dvanajstega leta starosti, 

medtem ko je drugo področje mladinske književnosti ustvarjanje za mladostnike, in sicer od 

dvanajstega do približno osemnajstega leta starosti (Blažić, 2011a). 

Mladinska književnost je pogosto dodatno poenostavljena za predšolske bralce, kar pa 

literarno delo osiromaši za bistvene literarno-estetske značilnosti (prav tam). 
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Druga je opredelitev s stališča recepcije. V mladinsko književnost namreč uvrščamo tudi 

besedila, katerih ciljna skupina so odrasli bralci. Razlikujemo torej različna branja mladinske 

književnosti – mladinsko in odraslo branje. Odrasla branja so predvsem besedila, ki so dobila 

status nacionalne in/ali svetovne klasike in so v procesu literarne recepcije postopoma 

postajala mladinsko branje. Obstaja tudi zbirka besedil, ki jih uvrščamo tako med mladinsko 

branje kot med branje za odrasle. Tovrstna besedila so prvotno namenjena mlademu bralcu, 

berejo pa jih tudi odrasli naslovniki (prav tam). 

Večnaslovniška mladinska književnost (angl. crossover) oziroma književnost, ki prehaja od 

enega k več naslovnikom, je termin, s katerim so najsodobnejše teorije mladinske književnosti 

nadgradile termin dvojnega naslovnika. Sem spadajo književna besedila, ki so recepcijsko 

odprta. Naslovnik takih besedil je otrok, mlad in odrasel bralec, postala pa so del mladinske 

književnosti. V ta korpus spadajo tudi v diplomskem delu obravnavana literarna besedila 

avtorice Svetlane Makarovič. Svetlana Makarovič spada med sodobne avtorje slovenske 

književnosti, katere celoten opus je naslovniško odprt, njena književna besedila pa primerna 

za večplastno interpretacijo (prav tam). 

1.2 O kratki sodobni pravljici 

Za razliko od klasične umetne pravljice, kjer nam že prilastek »klasična« pove, da gre za 

starejši vzorec avtorske pravljice iz 19. stoletja, se v območju sodobne iracionalne pripovedne 

proze za mladino uveljavlja specifična kategorija besedil, imenovana sodobna umetna 

pravljica, ali krajše – sodobna pravljica. Izraz »umetna« obravnavani vzorec razmejuje od 

modela ljudske pravljice, ki je znan kot klasični predhodnik klasične umetne pravljice. Krajši 

termin za sodobno pravljico je sprejemljiv, saj je nesporno, da so zgledi tega literarnega 

vzorca avtorska dela. Klasične umetne pravljice nastajajo še danes z zgledom ljudskega 

izročila in andersenovskega vzorca, vendar se je ta model v drugi polovici 20. stoletja 

umaknil v ozadje, prevladovati pa je začel novejši vzorec, torej vzorec sodobne pravljice. 

Termin sodobna pravljica razumemo kot krovno poimenovanje za dva vzorca besedil s 

specifičnimi iracionalnimi prvinami. To sta kratka sodobna pravljica in fantastična pripoved. 

Slovenski kritiki in strokovni publicisti poleg termina »sodobna pravljica« sinonimno 

uporabljajo še izraze, kot so »moderna pravljica«, »fantazijska pravljica«, »moderna 
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fantazijska pravljica«, »anti-pravljica«, »moderna domišljijska zgodba«, »domišljijska 

pripovedka« (Kobe, 1987, 157). Termin »sodobna« se zdi ustreznejši od »moderna«, saj se 

prvi izraz zdi širši, bolj odprt, nima zoževalnega prizvoka, ki ga slednji izraz utegne imeti v 

smeri trenutne modnosti: »sledeč modnemu trendu«. Izraz »kratka« nam pove, da so zgledi 

tega vzorca že po zunanjem obsegu precej skromni, v povprečju namreč obsegajo eno in pol 

do deset strani (Blažić, 2011a). 

Glede na glavni literarni lik je kratka sodobna pravljica razvila več različic (Kobe, 2000a, 6): 

 z otroškim literarnim likom (npr. S. Makarovič: Bolje nekaj kot nič); 

 z oživljeno igračo / oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom (npr. S. 

Makarovič: Potepuh in nočna lučka); 

 s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom (npr. S. Makarovič: Lisjaček v 

luninem gozdu); 

 s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom (npr. S. Makarovič: Učena buča); 

 s poosebljenim nebesnim telesom / pojavom kot glavnim literarnim likom (npr. S. 

Makarovič: Premraženo sonce); 

 z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila (npr. S. 

Makarovič: Katalenca iz studenca). 

Milena Mileva Blažić je leta 2013 zaradi razvoja izvirne slovenske mladinske književnosti 

posodobila teorijo M. Kobe s še eno kategorijo, in sicer:  

 izvirni lik kot glavni literarni lik – »ti se oddaljeno navezujejo na ljudsko izročilo, 

vendar vsebujejo več inovativnih [...] kot tradicionalnih prvin [...] in izražajo 

pozitivno slogovno zaznamovanost [...].« (Blažić, 2013, 75–76) 

Motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti/stalnice kratke sodobne pravljice z 

otroškim glavnim literarnim likom so (Kobe, 1999, 7–11): 

 temeljna tema, snov, motiv: otroški doživljajski svet in igra; 

 sintetična dogajalna linija: pogosto je dogajanje skrčeno na droben izsek iz 

otrokovega vsakdanjika; 

 glavni literarni lik je sodoben mestni otrok od predšolskega do zgodnjega šolarskega 

obdobja; 
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 liki odraslih ljudi so pogosto navzoči, načeloma imajo stransko vlogo, lahko pa tudi 

niso prisotni; 

 temeljna strukturna stalnica/značilnost – dogajanje poteka na dveh ravneh – realni in 

irealni. Značilen je vdor irealnih/fantastičnih prvin v realni, vsakodnevni svet otroka. 

Soočenje poteka na dva načina. Prvi način: dogajanje se odvija dvodimenzionalno v 

enem samem svetu, kjer je kreator irealnega/fantastičnega sveta otroški glavni lik. V 

drugem načinu se dogajanje odvija dvodimenzionalno v dveh ločenih svetovih; otrok 

ni neposreden kreator irealnega/fantastičnega sveta; 

 bivanjske sposobnosti otroka kot glavnega literarnega lika – otroški glavni lik 

poljubno menjava realni in irealni/fantastični svet, odrasli pa ostajajo večinoma na 

realni ravni (kadar se zgodi, da obiščejo irealni/fantastični svet, to storijo večinoma 

na pobudo oz. željo otroškega lika); 

 vzrok oz. povod za vdor irealnih/fantastičnih prvin je realen in večinoma povezan z 

otroškim glavnim literarnim likom; 

 pripovedovalec, pripovedna perspektiva – pripovedovalec je najpogosteje 

avktorialni, vsevedni pripovedovalec. Pisatelj preko vsevednega pripovedovalca 

komunicira z otroki. Otroški zorni kot se uveljavlja preko personalnega pripovednega 

položaja; skozi oči otroškega glavnega lika dojema naslovnik (otrok, vrstnik) 

dogajanje v zgodbi. Izkušnje in nazori glavnega lika so podobni izkušenjskemu svetu 

naslovnika; 

 dogajalni prostor in čas sta na realni ravni postavljena v sodobnost (sodobno, mestno 

okolje); 

 sporočilo – pravljica z otroškim glavnim likom praviloma ne moralizira, pisec je na 

strani otrok. 

Motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti/stalnice kratke sodobne 

pravljice z oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom so 

naslednje (Kobe, 2000a, 7–12): 

 Glavni literarni lik – igrače vseh tipov in oblik ter najrazličnejši predmeti (pogosto iz 

družinskega okolja), ki v dogajanje vstopajo že poosebljeni in pogosto prevzamejo 

»otroške lastnosti«. 
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 Stranski liki so največkrat človeška bitja – odrasli in otroci (ti se pojavijo ali pa tudi 

ne), predmeti, rastline, živali in podobno, ki z oživljeno igračo/predmetom 

komunicirajo ali pa tudi ne.  

 Sintetična dogajalna linija – pogosto je dogajanje skrčeno na droben izsek iz 

»vsakdanjika« oživljene igrače oz. oživljenega predmeta. 

 Temeljna strukturna stalnica/značilnost – dvodimenzionalnost oz. dvoplastnost. 

Poznana je samo ena različica: soočenje realne in irealne ravni se zgodi v enem 

samem svetu. Pri tem je kreator irealnega oz. fantastičnega dogajanja glavni lik 

oživljene igrače oz. oživljenega predmeta. V ospredju je prav irealna oz. fantastična 

raven dogajanja. Realna raven je pogosto samo nakazana (največkrat je to sodobno 

urbano okolje, družinsko okolje), lahko pa tudi umanjka.  

 Bivanjske sposobnosti oživljene igrače oz. oživljenega predmeta kot glavnega 

literarnega lika – glavni lik vzpostavi komunikacijo z realnim svetom (pogosto 

komunicira z otroki) ali pa tudi ne.  

 Dogajalni prostor in čas – mestno okolje v sodobnem času. 

 Pripovedovalec, pripovedna perspektiva: pripovedovalec je najpogosteje avktorialni, 

vsevedni pripovedovalec. Zorni kot oživljene igrače oz predmeta se kaže preko 

personalnega pripovednega položaja (skozi ta zorni kot sprejemnik – otrok dojema 

dogajanje v zgodbi). Nazori oživljene igrače oz. predmeta so načeloma drugačni od 

človeških (otroških). 

 Sporočilo – »moralni nauk« se lahko pojavi, vendar je domiselno vtkan v dogajanje v 

zgodbi. 

 Predhodni literarni vzorec – Andersenova različica klasične umetne pravljice. 

Motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti/stalnice kratke sodobne pravljice s 

poosebljeno živaljo, poosebljeno rastlino, poosebljenim naravnim pojavom/nebesnim telesom 

in likom iz ljudskega pravljičnega izročila kot glavnim literarnim likom so naslednje (Kobe, 

2000b, 6–14): 

 Glavni literarni lik – poosebljena žival, poosebljena rastlina, poosebljen naravni 

pojav/nebesno telo, lik iz ljudskega pravljičnega izročila. Pogosto prevzamejo 

otroške lastnosti.  
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 Stranski liki so pogosto ljudje (otroci), ki z glavnimi literarnimi liki komunicirajo ali 

pa tudi ne ter poosebljeni predmeti, rastline, živali in podobno.  

 Sintetična dogajalna linija – dogajanje je pogosto skrčeno na droben izsek iz 

»vsakdanjika« glavnega literarnega lika in je značilna za vse različice. 

 Temeljna strukturna stalnica/značilnost – dvodimenzionalnost oz. dvoplastnost 

dogajanja (se odvija na dveh ravneh; realni in irealni oz. fantastični) je značilna za 

vse različice. Pojavlja se na dva načina. Prvi način: dogajanje se odvija 

dvodimenzionalno v enem samem svetu, kreator irealnega/fantastičnega sveta je 

glavni literarni lik. V drugem načinu, ki je pri vseh različicah redkejši, se dogajanje 

odvija dvodimenzionalno v dveh ločenih svetovih, ki obstajata samostojno drug ob 

drugem. Pri vseh različicah je v ospredju irealna, fantastična raven. Realna raven pa 

se v vseh različicah odvija v sodobnem času in prostoru (lahko je nazorno razvidna, 

lahko samo nakazana ali pa umanjka). 

 Bivanjske sposobnosti – v vseh različicah irealno raven dogajanja vzpostavi glavni 

literarni lik. Komunikacija glavnega lika z realnim svetom (svetom ljudi) je lahko 

vzpostavljena ali pa tudi ne. 

 Dogajalni prostor in čas – na realni ravni največkrat urbano okolje v sodobnem času. 

 Pripovedovalec, pripovedna perspektiva, pripovedni položaj – v vseh različicah je 

najpogostejši vsevedni pripovedovalec, ki vzpostavlja stik z otroškim sprejemnikom. 

Zorni kot glavnega literarnega lika se v vseh različicah uveljavlja preko osebnega 

pripovednega položaja, skozi oči glavnega literarnega lika. Ta ima večkrat drugačne 

življenjske nazore od človeških (otroških). 

 Sporočilo – pri vseh različicah največkrat ni konkretnega moralnega nauka, v 

pravljicah z živalskim glavnim likom se včasih pojavi »basensko naravnano« 

sporočilo.  

 Predhodni literarni vzorec – v vseh različicah se pojavi vzorec modela Andersenove 

klasične umetne pravljice. 

1.3 O izbrani avtorici in njenem delu – Svetlana Makarovič 

Svetlana Makarovič, vsestranska umetnica, gledališka igralka, pesnica, pevka, ilustratorka ter 

ne nazadnje sodobna slovenska in mladinska pisateljica, se je rodila leta 1939. Ima eno 
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najobsežnejših bibliografij med Slovenci, saj je napisala več kot 300 knjižnih del (Blažić, 

2014, 238). Mladinski opus Makarovičeve je kvantitativno obsežnejši kot opus za odrasle 

naslovnike, vendar kakovostno enakovreden. Za mlade naslovnike je začela objavljati po letu 

1970, njena dela pa so postala del mladinskega kanona ter imajo posebno mesto v zgodovini 

slovenske mladinske književnosti. Prevedena so v številne jezike in veljajo za sodobno 

klasiko (Blažić, 2011a, 238). 

Za otroke in mladino piše zelo domiselne pravljice, čeprav sama pravi, da so njeno ciljno 

občinstvo odrasli ljudje, ki so ohranili otroškost, vendar niso otročji (Merlak, 2012, v Blažić, 

2011b). Izvirnost njenih besedil se najbolj pokaže v reprezentativnem žanru, modelu kratke 

sodobne pravljice, ki sta ga začela razvijati Ela Peroci in Kajetan Kovič. Makarovičeva ga je 

avtorsko nadgradila (Blažić, 2011b).  

Svetlana Makarovič je ena izmed obveznih avtoric v osnutku Učnega načrta za slovenščino 

(2005). Je družbeno angažirana avtorica. Zbirko pravljic Mačja preja je posvetila tistim 

otrokom, ki jim še nihče ni posvetil nobene knjige. V svojih literarnih delih za mlade bralce 

kritično obravnava vsako ideologijo in vključuje osebe z družbenega roba in arhetip ranjenega 

otroka, kot so sirote in brezdomci. Ne idealizira in ne romantizira podobe otroka in otroštva, 

temveč predstavlja t. i. problemsko tematiko in tabuje (tematiko telesa, spolnosti, suicidnosti, 

smrti in ne nazadnje je problemska tematika v njenih delih tudi narcisizem in egocentrizem – 

med drugim tudi lastnost ljudi, ki pojasnjuje in pospešuje okoljsko krizo). Liki v njenih delih 

ne upoštevajo pravil odraslih in si s tem priborijo pravico do napak in s tem tudi do izkušenj 

in spoznanj. Milena Mileva Blažić je v izvirnem prispevku z naslovom Subverzibilnost ali 

literatura socialnega upora v knjigi Branja mladinske književnosti (2011a) raziskovala ravno 

drugačnost Makarovičinih mladinskih literarnih del od tradicionalne mladinske literature. 

Slednjo sestavljajo neodobravanje problemske tematike, če je ta izpostavljena – je 

idealizirana; pojmovanje otrok, kot da so tabula rasa (pomanjšan odrasli) in brezpogojno 

zaupanje v svet odraslih. To pa je v popolnem nasprotju s subverzivnostjo v kratkih sodobnih 

pravljicah Svetlane Makarovič. Njene književne osebe so bistre in odrasli so prikazani daleč 

od popolnosti (Blažić, 2011a). 

Mladinska avtorica Svetlana Makarovič poleg pisanja literarnih umetniških del sodeluje tudi v 

Lutkovnem gledališču Ljubljana kot avtorica, režiserka, igralka, prirejevalka in glasbenica. Je 
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prejemnica Levstikove nagrade (1973, 1975, 2011 za življenjsko delo), Prešernove nagrade 

(2000), Janusz Korcak honour list (1987), Zmajeve dečje igre (1975). Leta 1994 je bila 

uvrščena na IBBY Honour list. Večkrat je bila nominirana za Andersenovo nagrado za 

mladinsko književnost za celoten mladinski opus, s katerim je izvirno prispevala v literarno 

zgodovino (Blažić, 2011b). Med ljudmi je poznana po svoji svobodomiselnosti in številnih 

nestrinjanjih z družbenimi razmerami. Sama pravi, da je njen edini gospodar – umetnost. 
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2 EKOKRITIKA 

Ekokritika (angl. ecocritisism) oziroma literarna ekologija je razmeroma mlada disciplina 

neantropocentrične literarne vede, ki je nastala na ozadju modernih ekoloških gibanj. 

Ekologija kot najočitnejša veda, na katero se naslanja ekokritika, je zaradi okoljskih težav 

(zastrupljenost zemlje, odpadki, podnebne spremembe, ozonske luknje, krčenje gozdov, 

človekovo poseganje v naravne habitate in s tem izumiranje številnih živalskih in rastlinskih 

vrst idr.) v družboslovju predmet diskusije že zadnjih petdeset let. Med literarnimi 

zgodovinarji za tovrstna vprašanja ni bilo posebnega zanimanja, do sredine osemdesetih let ni 

bilo niti terminološkega aparata za proučevanje okolja v literaturi, dokler ni prvi, William 

Reucker, leta 1978 v svojem eseju »Literatura in ekologija: poskus ekokritike« (Literature 

and ecology: an experiment in ecocritisism) skoval pojem ekokritika. V devetdesetih letih 

prejšnjega stoletja se je na ameriških univerzah uveljavila kot posebna literarnovedna 

disciplina. Glavno središče ekokritiških raziskav je nastalo prav tako v akademskih krogih 

Združenih držav Amerike in Velike Britanije (Čeh Steger, 2015, 15). Če želimo razumeti, kaj 

ekokritika sploh je, si moramo pogledati terminologijo, ki jo sestavlja in oblikuje. 
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3 TERMINOLOGIJA EKOKRITIKE 

3.1 Ekologija 

V drugi polovici 19. stoletja so se raziskovalci začeli zavedati negativnih vplivov človeka na 

naravo, s tem pa tudi nujnosti drastičnih sprememb v delovanju človeške rase. Doumeli so, da 

bomo le z odgovornim delom in sodelovanjem obvarovali naravo pred popolnim uničenjem. 

Naravoslovna znanost – ekologija se je v prvi vrsti razvila z namenom, da bi ljudi opozarjali 

na negativne posledice, ki uničujejo naš ekosistem. Takrat se je torej ekologija prvič začela 

uveljavljati. Ime sestavljata grški besedi oikos (dom) in logos (duh, nauk) (Holy, 2007, 19). 

Pomeni torej nauk o domu. Ernst Haeckel je v svoji kniji Generel le Morphologie der 

Organismen ekologijo prvi opredelil kot nauk o naravnih domovanjih oziroma kot biološko 

znanost o interakciji med organizmi in njihovim anorganskim svetom. Človek sprva ni bil 

vključen v predmetno področje ekologije, saj se je ta omejevala le na proučevanje 

medsebojnih odnosov rastlinskih in živalskih organizmov ter odnosov do okolja, v katerem 

živijo. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je ekologija opredeljena kot veda o odnosu 

organizmov do okolja. Tudi ljudje smo naravni organizmi, zato je v današnjem pomenu tudi 

človek vključen v področje ekologije. V ekosistemu ima veliko (ustvarjalno in rušilno) vlogo, 

ki močno vpliva na dogajanje v naravi (Čeh Steger, 2015, 16). 

Ekokritika kot med- in čez-disciplinarna veda se opira na spoznanja različnih ved in si od njih 

izposoja tudi terminološki aparat. Že v imenu je opazno, da se v veliki meri naslanja na 

ekologijo. Ekologi so pogosto skeptični glede prispevka ekoloških vsebin v družboslovne 

vede, saj opozarjajo na nevarnost prevelikega poenostavljanja spoznanj, kar je ne nazadnje 

nevarnost vseh čez-disciplonarnih raziskav. Kirn (2004, 12) meni, da zaradi povezovanja z 

drugimi vedami ekologija, veda, ki je prvotno preučevala ekosisteme neodvisno od človeka, 

doživlja celo svoj zaton (Čeh Steger, 2015, 26). 

3.2 Narava 

Pomeni besede narava so se skozi zgodovino spreminjali, kar pa je rezultat 

kulturnozgodovinskih idej, ki so se projicirale vanjo. Aristotel je definiral naravo kot nekaj, 

kar samo oblikuje svojo formo in se samo po sebi spreminja, torej nasprotuje umetnemu, ki 
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dobi formo po človeku. Skupen ton Aristotelove definicije ima tudi prvi pomen v SSKJ 

(2014, 131), ki naravo opredeljuje s petimi pomeni: (1) od človeka neodvisni predmetni svet 

in sile, ki v njem delujejo; (2) del zemeljske površine, ki ga človek še ni bistveno spremenil; 

(3) kar označuje, loči kaj od drugega; (4) skupek človekovih lastnosti iz katerih izhaja 

njegovo ravnanje; (5) skupek telesnih lastnosti, značilnosti človeka.  

Prvi pomen izhaja iz antropocentrizma in je osnova hierarhičnih dualizmov, saj postavlja 

ločnico med človekom in naravo, ravno to pa želi ekokritika preseči. Da je človeško telo del 

narave, je zapisano le v petem pomenu. Zakon o varstvu okolja (2006) v tretjem členu združi 

prvi in peti pomen narave in prizna človeka kot sestavni del narave: »narava je celota 

materialnega sveta in sestav z naravnimi zakoni med seboj povezanih ter soodvisnih delov in 

procesov. Človek je sestavni del narave.«  

Obseg človekovih posegov v naravo vse bolj narašča, kar pa je tudi razlog za vse pogostejše 

težnje po zamenjavi izraza narava z izrazom okolje. Narava je skoraj povsod že preoblikovana 

v okolje, zato pa se ekokritika temu pojmu mestoma izogiba že zaradi mističnih, mitoloških in 

ideoloških konotacij (Čeh Steger, 2015, 31). 

3.3 Okolje 

V primerjavi s pojmom narava (neokrnjenost, divjina, kamor človek ni posegel) se termin 

okolje širi v vse prostore, kamor je posegel človek oziroma je prisoten njegov vpliv, torej 

prilagojeno/spremenjeno naravno okolje. Predvsem je mišljeno okolje človeka, tisto, ki ga 

obdaja ali je okrog njega. Tako kot je človek nenehno izpostavljen okoljskim vplivom, tudi 

sam vpliva na okolje. Termin je postavljen antropocentrično, središče je človek, okolje pa je 

tisto, kar ga obdaja. Slovarski pomen omogoča delitev besede na: (1) fizično okolje (abiotsko 

in biotsko okolje); (2) psihično okolje (duhovno in kulturno okolje) in (3) socialno-

ekonomsko okolje. Ekokritika pojmuje okolje kot fizično okolje in poudarja človekov 

moralno-etični odnos do okolja (Čeh Steger, 2015, 32).  
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4 ETIČNE DRŽE DO NARAVE 

4.1 Antropocentrizem 

Antropocentizem je izraz za človekov odnos do narave kot odnos do drugega, dominanten, 

polaščevalen in izkoriščevalski. Naravo razume v smislu funkcionalnosti in koristnosti za 

ljudi oziroma kot rezervoar naravnih virov. Poznamo dve obliki antropocentrizma – mehko in 

trdo – in obe sta za naravo škodljivi. Trdi antropocentrizem razume naravo kot rezervoar 

naravnih virov, človek si jo neposredno prilašča, jo izrablja in onesnažuje. V obliki mehkega 

antropocentizma si človek naravo prav tako prisvaja, vendar na bolj prefinjen način, pod 

pretvezo ljubezni do nje, z njo se primerja, projicira vanjo svoje želje, skratka, izniči razlike 

med seboj in naravo, kar ima za slednjo negativne posledice, ki se na primer pokažejo kot 

motnja naravnega cikla v življenju živali. Slednji se pogosto skriva za ljubeznivim in 

naklonjenim odnosom do živali, predvsem kadar ravnamo z živalmi kot z otrokom, gre za 

zakrito obliko prevladujočega in izkoriščevalskega odnosa do živali (Čeh Steger, 2015). 

Mnogi vidijo vzrok za antropocentrizem v krščanskem svetopisemskem nauku: »Bog ju je 

blagoslovil in Bog jima je rekel: »bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo 

podvrzita; gospodujta ribam, morju in pticam na nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo po 

zemlji!« (Biblija.net – Sveto pismo na internetu, 2006, 1Mz 2,28) 

»Bog je blagoslovil Noeta in njegove sinove in jim rekel: Bodite rodovitni in se množite ter 

napolnite zemljo. Vse živali zemlje in vse ptice neba naj se vas bojijo in trepetajo pred vami. 

Tudi vse, kar se giblje po zemlji, in vse ribe morja, vse to bodi v vaši oblasti. Vse, kar se 

giblje in živi, naj vam bo za živež, tudi vse zelene rastline vam dajem. Le mesa skupaj z 

življenjem, to je s krvjo, ne smete jesti. Tudi za vašo kri, ki je vaše življenje, bom terjal račun 

od vsake živali. Terjal ga bom tudi od človeka; od vsakogar bom terjal račun o življenju 

njegovega brata.« (Biblija.net – Sveto pismo na internetu, 2006, 1Mz 9,2-5) 

Iz citiranih mest je razvidno, da je narava božji dar človeku, da si jo podredi in z njo 

gospodari. Živa bitja so prikazana kot bitja brez lastne vrednosti, človeku dana v uporabo, 

lahko jih izkorišča brez moralnih ovir (Čeh Steger, 2015). Vsi antropocentisti ne opravičujejo 

izkoriščanja narave zaradi teh besed iz Svetega pisma. Na primer Wendell Berry, temelji na 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Teja Rajter; diplomsko delo 

14 

krščanstvu z občutkom oskrbništva in v svojih delih zagovarja figurativno poroko med 

človekom in krajem ter med kulturo in naravo. Zagovarja tudi misel, da smo ljudje dobili 

zemljo v oskrbništvo in da nam s tem pripada tudi pravica do uporabe, vendar to ne pomeni, 

da človek lahko izrablja svojo moč, temveč se mora do narave vesti odgovorno (Garrard, 

2004, 113).  

Poznamo tudi koncept kornukopije (beseda izhaja iz časa rimsko-grške Antike; lat. 

cornūcōpia ki pomeni ‛rog koze, s katere mlekom je nimfa Amalteja hranila Jupitra, simbol 

plodnosti in obilja’) (Slovenski pravopis, 2014). Kapitalisti, zagovorniki tega koncepta 

nečloveškemu okolju posvečajo le malo ali nič pozornosti, razen ko gre za človekovo 

dobrobit. Ko je nekega naravnega vira vse manj, jih prisili, da začnejo iskati zamenjavo za 

naravne materiale, vire in procese. Po njihovem nato nastane ekonomski, ne pa ekološki 

problem. Narava se torej vrednoti le na podlagi uporabnosti za človeka (Garrard, 2004, 18). 

4.2 Okoljska etika 

Okoljska etika spodbuja ljudi k prepoznavanju dajanja in deljenja kot pomembne vrednote in 

teži k zavestnemu zmanjšanju svojih potreb in dejavnosti. Okolje prepoznava kot vrednoto, 

pri čemer vzrok za problematičen odnos do okolja vidi v problematičnem odnosu človeka do 

človeka. Anton Mlinar ugotavlja, da okoljska etika gradi temelje iz antropocentrične zahodne 

filozofije, vendar je do nje kritična. Sloni torej na filozofiji, ki jo dopolnjuje s svojimi 

empiričnimi spoznanji. Vključuje tudi vede, kot so ekologija, geografija, sociologija in druge. 

Okoljsko etiko poimenujemo tudi praktična filozofija, saj človeku daje smernice za boljše 

življenje na zemlji (Mlinar, 2014, 136–143). 

Okoljska etika se dotika tudi etike trajnosti, ki temelji na enaki možnosti samouresničitve za 

vse ljudi. Vključuje sodelovanje ljudi ter prizadevanje za poštenost in blaginjo prihodnjih 

generacij. V kontekstu blaginje prihodnjih generacij upošteva omejenost naravnih virov, zato 

se zavezuje k temu, da z njimi ravna na način, da bodo od njih imeli korist tudi zanamci. To je 

v nasprotju z družbo, ki v ospredje postavlja lastno udobje in temelji na miselnosti, da nam je 

dovoljeno trošiti in izkoriščati v nedogled. 
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4.3 Biocentrizem 

Ne-antropocentizem se deli na različne etične drže, ki naravi pripisujejo različne vrednosti. V 

najširšem pomenu se deli na bio- in eko-centrično etiko. Biocentrizem pripisuje življenju 

organizmov moralen status in s tem postavlja živa bitja v središče sveta. Zametke 

biocentrizma najdemo že v budizmu, ki uči, da se je treba izogibati škodovanju kateremu koli 

živemu bitju. Biocentrična etika okolja opozarja na odgovornost in moralno obravnavo vseh 

organizmov (Stenmark, 2004, 94). Biocentrizem torej trdi, da človek nima pravice izkoriščati 

narave, mora pa jo varovati in ohranjati. Ameriški filozof Paul Warren Taylor, eden najbolj 

znanih predstavnikov biocentrične etike, je v svojem delu Spoštovanje narave (Respect for the 

Nature) zapisal, da so človekova ravnanja pravilna in moralno etična, ko izražajo spoštovanje. 

S to knjigo je spodbudil biocentrično stališče v okoljski etiki in je postala temeljno delo 

filozofije okolja. V svoji knjigi poda naslednja pravila biocentrične etike (Taylor, 2011, 3):  

 Pravilo neškodljivosti zagovarja človekovo odgovornost, da ne dela škode drugim 

entitetam v naravnem okolju. 

 Pravilo nevmešavanja nas opomni, da prenehamo s postavljanjem omejitev drugim 

bitjem.  

 Pravilo zvestosti zagovarja neizkoriščanje zaupanja, ki nam ga izkažejo živali. 

 Pravilo ponovno vzpostavljene pravice nas uči, da moramo popraviti škodo, ki smo 

jo naredili, če smo z drugimi bitji ravnali moralno oporečno. 

4.4 Ekocentrizem 

Ekocentrizem je druga etična drža v ne-antropocentrizmu, ki ima oznako etičnega holizma. 

Velja, da imajo poleg živih bitij lastno vrednost tudi biološke vrste, ekosistemi oziroma 

celotna biotska skupnost. Entitete, kot so ledeniki, vode, gore itd., imajo moralni status in s 

tem so od človeka obravnavane moralno prav ali narobe in imajo ljudje do njih posebne 

dolžnosti. Človeka vidi kot del globalnega ekosistema, širitev moralnih pravic pa je tako 

prenesena od posameznikov na celoto. To pomeni, da ni več vprašljivo ubijanje posamezne 

živali ali rastline, če to ne prizadene stanja ekosistema, obenem pa tudi ne ogroža integritete, 

stabilnosti in lepote te populacije (Čeh Steger, 2015, 60). 
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V ekocentrizmu se o zemlji – Gaji – govori kot o živem, dinamičnem in nepredvidljivem 

organizmu s samoregulativnim sistemom (biosfera, atmosfera in hidrosfera). Ko nanjo 

gledamo z vidika živega organizma, nam to pomaga bolje razumeti škodo, ki ji jo 

povzročamo (Garrard, 2004, 173). Ekocentrizem torej zavrača idejo o tem, da je človek 

središče življenja na zemlji, pač pa je središče celoten ekosistem. Vrednost ekološke celote je 

višja od posameznikove. Cilj ekocentrizma je delovanje ekosistema, pri čemer se pojavlja 

vprašanje trpljenja, saj je ekocentrična etika strpna do trpljenja organizmov vse dokler ni 

omajan obstoj vrste (Čeh Steger, 2015, 61). 
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5 EKOLOŠKA FUNKCIJA KNJIŽEVNOSTI 

Ekokritika poleg tega, da proučuje odnos med književnostjo in fizičnim okoljem, namreč 

poudarja tudi sožitje vseh živih bitij, naravi in bitjem v njej pa pripisuje status enakovrednega 

subjekta. Tako se bistveno loči od drugih literarno-kritiških pristopov, ki v svoje proučevanje 

vključujejo samo družbene sfere. Ekokritka, ki se osredotoča na proučevanje celotne ekosfere, 

torej sledi ekološkemu načelu, da je med seboj vse povezano. To pomeni, da ima tudi 

literatura svojo vlogo v kompleksnem globalnem sistemu, v katerem energija, materija in 

ideje delujejo vzajemno. Humanistiko tako ravno ekološki vidik preusmerja v bolj 

ekocentričen pogled na svet. Prav ta poudari vlogo književnosti pri vplivanju na naše 

poznavanje sveta. Ena izmed najučinkovitejših praks signifikacije je ravno literatura, ki 

generira znanje, saj vsebuje sklepe o svetu, ki vplivajo na naše zaznave (Oppermann, 2011, 

230). Znanje pa je brez dvoma bistveni dejavnik, ki nam lahko omogoči premik k celostnemu 

ekološkemu pristopu v odnosu do narave in drugih živih bitij – od antropocentrizma k 

ekocentrizmu (prav tam, 232). V literaturi so najizraziteje predstavljeni konceptualni okviri – 

zato naj bi ravno ta lahko pripomogla k ponovni vzpostaviti naše zveze z zemljo. Ker pa 

antropocentrični diskurzi prevzemajo naše celotno bivanje, moramo najprej spremeniti 

konceptualne okvire, ki so oblikovali naše sedanje razmišljanje (Badalič, 2016, 162). 

Vzrokov ekološke krize književnost ne pojasnjuje, lahko pa je kritična do človekovih 

negativnih in izkoriščevalskih posegov v okolje, in sicer tako, da v patriarhalni in izjemno 

potrošniško usmerjeni družbi v estetsko zakodirani obliki odpira raznovrstne možnosti 

človekovega sobivanja z živo in neživo naravo ter ob prevladujočem antropocentrizmu ponuja 

vrednostno drugačne poglede na naravo in okolje (Čeh Steger, 2012, 209). 
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6 EKOKRITIKA V SVETLANINIH PRAVLJICAH 

V središče diplomskega dela je postavljen ekokritiški pogled na literarna dela Svetlane 

Makarovič z namenom ugotavljanja povezanosti etičnega in ekološkega sporočila njenih 

sodobnih literarnih del za mlade bralce.  

Obsežen literarni opus Svetlane Makarovič je bil že večkrat predmet literarnega raziskovanja, 

ki je bil med drugim povezan s tematizacijo narave oz. tematizacijo ne-človeške 

subjektivnosti. Avtorica namreč z močnimi sugestivnimi podobami v poeziji kaže na 

problematičen odnos človeka do svojega naravnega okolja in do drugih bitij. Svoja stališča je 

Svetlana Makarovič večkrat izrazila tudi v časopisnih kolumnah, kar omogoča dodatno 

pomoč pri interpretaciji njenih literarnih del. Avtoričine kratke sodobne pravljice v ospredje 

pogosto postavljajo človekov odnos do živali, posredno pa se dotaknejo tudi širše 

problematike človekovega odnosa do naravnega okolja, tako da je opazen premik »od ego-

percepcije sveta do eko-percepcije« (Golež Kaučič, 2011, 46). Na tak način njeno delo 

pridobi izrazito etično in ekološko moč, kar ga naredi še posebej zanimivega za proučevanje z 

ekokritiškega vidika (Badalič, 2016, 161). 

Tanja Badalič (2016) je v članku, v katerem je raziskovala ekokritiko v povezavi s poezijo 

Svetlane Makarovič, zapisala: »Poezija Svetlane Makarovič nedvomno poudarja etično 

odgovornost do človeškega ali ne-človeškega drugega in spodbuja k uvidu, da ne obstaja en 

sam zorni kot, ki je že sam po sebi antropocentričen. Poleg tega se dotika tudi ekološke 

problematike. Za njeno poezijo torej lahko trdimo, da spodbuja oblikovanje nove etične in 

ekološke zavesti.« (Badalič, 2016, 163) 

Delo Svetlane Makarovič z vidika ekokritike najizraziteje opredeljuje ravno kritika 

antropocentizma. Ta se kaže v človekovem odnosu do okolja – človek kot središče vsega si 

izkoriščevalno podreja vse, predvsem živali. Ravno vprašanje človeških etičnih odnosov do 

živali zavzema pomembno mesto v ekokritiki. V zadnjih letih je namreč veliko avtorjev 

kritiziralo tradicionalno moralo kot etično nevzdržno in skušalo preoblikovati moralni status 

živali. Paola Cavalieri (2006, 9 in 11) ugotavlja, da je paradigma glede živali zakoreninjena, 

ker ima »za sabo vsaj dvajset let filozofske tradicije, naklonjene izključevanju živalskih vrst, 

drugačnih od naše, iz domene etike«. Tovrstna hierarhična naravnanost se v okviru ekokritike 
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postavlja pod vprašaj. »Institucionalno odrekanje temeljnih pravic bitjem, ki so do njih 

upravičene, ne pomeni samo tega, da žrtvam odrekamo predmete teh pravic, temveč je to 

neposreden napad na pravice same,« sklepa Paola Cavalieri (2006, 182) in meni, da lahko 

etične in ekološke zamisli v literaturi, ki poudarja povezanost vsakega bitja z okoljem, 

pripomore k oblikovanju zavesti, ki bo vodila v rešitev ekološke krize. Marjetka Golež Kaučič 

(2011, 46) ugotavlja, da žival v pravljicah obravnavane avtorice Svetlane Makarovič ni le 

motiv/tema, temveč ne-človeška subjektiviteta oziroma bitje, ki je blizu človeka. Pesnica 

pogosto gleda s stališča ukinjanja oziroma ostre kritike antropocentrizma. V številnih njenih 

pravljicah je skozi ostro kritiko lova predstavljeno človekovo antropocentristično stališče, 

njegovo neetično ravnanje z živalmi in hkrati neetična vzgoja mladega človeka (prav tam, 

163). V empiričnem delu tega diplomskega dela v obravnavani kratki sodobni pravljici 

Katalenca iz studenca izrazito negativno stigmatizira lovca Cuzeljna in Guzeljna, ki se 

alkoholizirana veselita čim številčnejšega ubijanja živali ob misli na obilno pojedino. Izražena 

je želja človeka po nadvladi nad drugim preko tematizacije nasilja skozi lovčevo pijanost. 

Avtorica je v svojih delih že večkrat izpostavila moralni nauk, da si človek ne sme zatiskati 

oči pred tujim trpljenjem. Tudi otrokom je predala to sporočilo v obravnavani pravljici 

Premraženo sonce. V njej so bili planeti priča sončevemu trpljenju, ki pa ga niso priznali in so 

ga le še poslabševali.  

Človekov odnos do naravnega okolja, predvsem do ne-človeških bitij, je pogosta tema 

literarnih del Svetlane Makarovič, zato nedvomno spada v literaturo, ki spodbuja oblikovanje 

nove ekološke in etične zavesti. Tanja Badalič (2016, 169) sklepa: »Z močnimi sugestivnimi 

podobami si avtorica prizadeva z različnih vidikov pokazati na neustreznost antropocentrične 

naravnanosti, ki je globoko ukoreninjena v slovenski kulturi in tradiciji ter se kaže predvsem 

v človekovi neodgovornosti do naravnega okolja in živali. Premik antropocentričnega pogleda 

k ekocentričnemu, h kateremu napeljuje njena poezija, lahko spodbudi nov etični in ekološki 

izziv, ki bi omogočil prevrednotenje temeljev moderne družbe, oziroma, kot pravi avtorica v 

pesmi Zavrženi planet, »treba bi se bilo nekako ustaviti« (Makarovič, 1964, 40), da resnično 

ne bomo zavrgli našega planeta.«  
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7 EMPIRIČNI DEL  

Proučevanje literarnega opusa Svetlane Makarovič je osredotočeno na otroško literaturo, in 

sicer na izbrane kratke sodobne pravljice iz zbirke Mačje preje 1992, v katerih so prisotni 

motivi narave in kjer se kažejo pisateljičin odnos do narave, odnos kulture do narave, kritika 

moderne družbe itn. V povezavi s tem predpostavljam, da bodo tudi otroci zaznali njen odnos 

do narave ali ekološko sporočilo, torej pričakujem pritrdilne rezultate za hipotezo: literarna 

umetnost je vir, s katerim lahko ekološke vsebine na nevsiljiv in otrokom primeren način 

predamo otrokom in s pravljicami, ki vsebujejo ekološko problematiko, lahko spodbujamo 

odgovoren odnos do narave, ki temelji na konceptu sobivanja. 

Projekt sem izvedla v aprilu 2019. Raziskovalni vzorec predstavlja skupina devetnajstih 

predšolskih otrok, starih od 3–6 let, iz Vrtca Antona Medveda Kamnik, enote Kamenček (ki 

poleg javno veljavnega programa javnih vrtcev dela po programu z elementi programa 

Montessori). Starši so seznanjeni z izvajanjem in so podpisali dovoljenje za snemanje in 

fotografiranje med dejavnostmi in objavo fotografij v diplomskem delu. 

Postopek zbiranja podatkov 

Obdelava izbranih pravljic (Breskova koščica, Premraženo sonce, Katalenca iz studenca, 

Lisjaček v Luninem gozdu) je načrtovana za en mesec, in sicer za april, v katerem praznujemo 

dan Zemlje – s tem bom povezala načrtovanje. Posamezno kratko sodobno pravljico sem 

skupini otrok prebrala in posnela celotno analizo, ki je potekala na osnovi metode pogovora in 

razgovora. Preko analize sem otroke napeljala na ekološko obarvane dejavnosti, ki so v 

neposredni povezavi s prebranim in bodo predvidoma krepile otroško ekološko miselnost.  

Postopek obdelave podatkov 

Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila deskriptivno metodo, s katero so predstavljene 

temeljne ugotovitve analize posameznih besedil. Metodo kvalitativne literarne analize, v 

kateri so poudarjene prvine narave, sem uporabila tako pri zbiranju podatkov o otroškem 

pojmovanju pravljice kot tudi pri obnovi in analizi izbranih literarnih del. Analizirala sem po 

teoriji kratke sodobne pravljice Marjane Kobe, pri čemer sem se osredotočala tudi na 

koncepte narave in okolja. V pomoč pri analizi sporočila pravljice so mi bila temeljna 
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vprašanja, ki jih je v svojem delu Landmarks in Leterary Ecology, the Ecocritisism Reader 

podala Cherill Glotfelty za raziskovalce ekološke literature (Glotfelty in Fromm, 1996):  

 Kako je narava predstavljena v literarnem delu? 

 Kakšno vlogo ima fizično okolje v zgradbi literarnega dela? 

 Ali so vrednote v literarnem delu enakovredne z vrednotami ekološkega gibanja?  

 Kako metafore pokrajine vplivajo na naše ravnanje z njo? 

 Kako se je koncept narave spreminjal skozi čas? 

 Na kakšen način se okoljska kriza kaže v književnosti? 

 Kakšen je namen ekološkega pisanja?  

7.1 Model literarne analize 

 

Slika 1: Platnica obravnavane zbirke pravljic Mačja preja 
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Preglednica 1:  Preglednica na osnovi teoretičnih izhodišč literarne teorije Marjane Kobe za 

pravljico Breskova koščica (Makarovič, 1992) 

Elementi literarne 

analize:  
Primeri s citati Interpretacija 

Glavni literarni lik:  

Poosebljena žival – 

Medved 

Stranski literarni liki:  

Poosebljene živali 

(izpostavljene so čebele 

in zajec) 

»Medvedek je našel lepo, 

rdečo breskev.« (str. 129) 

»Prijetni vonj je privabil tudi 

druge živali, celo čebele so 

prišle.« (str. 130) 

»Vsaka žival je skrbno 

zakopala svojo koščico, samo 

zajec ne. – Eh kdo bi čakal 

sedem dolgih let! Se je 

zmrdoval, medved pa ga je 

zavrnil: - Tiho zajec! Zmeraj 

bi bil rad pametnejši od vseh 

drugih!« (str. 131) 

Glavni literarni lik je medved, ki je na 

začetku pravljice majhen medvedek, na 

koncu pa velik, lep medved. Je izjemno 

pozitivno prikazan lik – vsi ga imajo radi, 

razen čebel saj jim krade med, saj je zelo 

sladkosned. Na koncu tudi s čebelami reši 

zamero saj jih povabi na gostijo. 

Stigmatizacija zajca: nespameten, 

neučakan zato je zavrnjen 

Čas dogajanja:  

Bližnja preteklost – 

dogajanje poteka v 

okviru sedmih let. 

»Tekli so meseci, tekla so leta, 

medvedek je rastel, se debelil 

in postal velik, lep medved.« 

(str. 129) 

»Pred sedmimi leti sem jo 

tukaj zakopal in pozabil nanjo 

– o kako res je, da čez sedem 

let vse prav pride, o, pa še 

kako prav!« (str. 130) 

 

 »Nekega pomladnega dne se 

je razcvetelo s prelepimi 

rožnatimi cvetovi.« (str. 130) 

»Minila je pomlad, cvetje se je 

obletelo.« (str. 130) 

»… dokler ga ni nekega 

vročega poletnega popoldneva 

spet zanesla pot mimo jase.« 

(str. 130) 

Čas dogajanja je rahlo nedoločen, vendar je 

iz besedila razvidno, da se začne v začetku 

medvedovega življenja in konča čez sedem 

let. 

Avtorica prikaže potek časa tudi s 

spreminjanjem narave:  

• Breskova koščica,  

• razcveteno drevesce z rožnatimi 

cvetovi,  

• drobne, kosmate, zelene kroglice,  

• breskovo drevo, ki se šibi pod zrelimi, 

rdečimi plodovi  

• obrano drevo do zadnje breskve. 

In z okrasnimi pridevki oriše tudi 

spreminjanje letnih časov. 

Se nadaljuje 
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Preglednica 1 – nadaljevanje 

Elementi literarne 

analize:  
Primeri s citati Interpretacija 

Prostor dogajanja: 

Narava – gozd – gozdna 

jasa 

»In je koščico zakopal na 

gozdni jasi.« (str. 129) 

»Naš medved se je prizibal 

mimo jase in se začudil: Kako 

lepo drevesce! Česa takega pa 

v našem gozdu še nismo 

imeli.« (str. 130) 

»Kjer so bili prej rožnati 

cvetovi, so pokukale na dan 

drobne, kosmate zelene 

kroglice.« (str. 130) 

Prostor dogajanja se skozi pravljico ne 

spremeni = stalen. Spreminja se le objekt v 

prostoru – koščica, razcveteno drevo, 

plodovi (majhni zeleni, kasneje pa zreli, 

rdeči). 

Dogajanje: 

Enoplastno 

Irealno/iracionalno – 

poosebljene živali, 

vednar realni/racionalni 

dogodki (?)  

Vsevedni 

pripovedovalec 

»Več pa ni govoril, saj tudi ni 

mogel, ker je imel polna usta 

sladkih, sočnih breskev.« (str. 

130) 

»Naš medved se je prizibal 

mimo jase in se začudil: Kako 

lepo drevesce! Česa takega pa 

v našem gozdu še nismo 

imeli.« (str. 130) 

Enodimezionalnost 

Sporočilo:  

Indirektno  

Ekološko 

»Ko so obrali drevo do zadnje 

breskve, pa je medved naredil 

pameten obraz in rekel: -Nikar 

ne zavrzite koščic, vi tamle!« 

(str. 130) 

»– Eh kdo bi čakal sedem 

dolgih let! Se je zmrdoval, 

medved pa ga je zavrnil: - 

Tiho zajec! Zmeraj bi bil rad 

pametnejši od vseh drugih!« 

(str. 131) 

Pravljica ima jasno ekološko sporočilo – 

opiše cel cikel življenja rastline, od koščice 

do plodov in na koncu se cikel ponovi, ko 

živali zakopljejo koščice.  

Medved spodbudi živali, da zakopljejo 

koščice tudi, če ne bodo dočakale sadov. S 

tem spodbuja ekološko miselnost v smislu 

vlaganja v prihodnost in ozavešča vlogo 

skrbi za naravo tudi za naše zanamce in vse 

prihodnje rodove – ne-egocentrično.  

Iz pravljice je razviden tudi koncept sožitja 

z naravo – medved poskrbi za vračanje 

naravi kar je njenega, narava ga nagradi in 

cikel se ponovi – okoljska etika.  

Se nadaljuje 
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Preglednica 1 – nadaljevanje 

Elementi literarne 

analize:  
Primeri s citati Interpretacija 

  V pravljici je skrito tudi močno moralno 

sporočilo avtorice: človek si ne sme 

zatiskati oči pred tujim trpljenjem. V 

pravljici so bili namreč planeti priča 

sončevemu trpljenju, vendar ga niso 

priznali in so ga le še poslabšali. 

 

Preglednica 2:  Preglednica na osnovi teoretičnih izhodišč literarne teorije Marjane Kobe za 

pravljico Premraženo sonce (Makarovič, 1992) 

Elementi literarne analize: Primeri s citati Interpretacija 

Glavni literarni lik: 

poosebljeno nebesno telo – 

Sonce 

Stranski literarni liki: 

poosebljeno nebesno telo – pet 

planetov in  

Poosebljena žival – veverici  

»Mežikajoča zvezda tam daleč v 

neznansko velikem vesolju pa je 

bila majhno sončece, okoli 

katerega je počasi krožilo pet 

majhnih zelenih planetov.« (str. 

165) 

»Kako svetle so zvezde nocoj! 

Je neke jasne jesenske noči 

vzkliknila veverica, ki ni mogla 

spati. – in koliko jih je … je 

sanjavo rekla njena sestrična, ki 

tudi ni mogla spati. Poglej tisto 

svetlo zvezdo tamle nad 

smreko! Tako veselo nama 

mežika!« (str. 165) 

»Tako rado bi svetilo in grelo 

močno, kar se le da, - ampak 

tukaj notri me tako zebe, da kar 

trepečem. 

Neumnost, je zarohnel prvi 

planet. 

Še nikoli nisem slišal česa 

takega, je rekel drugi planet. 

Sonce je glavni literarni lik, ki 

ga v uvodnem delu besedila 

opazita dve veverici na planetu 

zemlja. V besedilu se njegova 

vloga razvoje iz »klavrnega«, 

komaj brlečega, žalostnega 

sonca, v močno žareče, sijoče in 

srečno sonce. Vsi liki so 

poosebljeni, se pogovarjajo in 

čustvujejo. Sonce je 

predstavljeno kot dobro, vendar 

žalostno zaradi pomanjkanja 

topline, razumevanja in ljubezni 

okolice. Ko to dobi od 

najmlajšega planetka, ki za 

razliko od drugih planetov tudi 

prevzema vlogo dobrega v 

besedilu, ponovno zažari in je 

»srečno« ter vevericama na 

zemlji »veselo mežika«. Ostali 

štirje planeti so predstavljeni v 

negativni vlogi – nergajo, so 

neempatični, neprijazni, 

dominantni, polaščevalni, 

egoistični, nesramni.  

Se nadaljuje 
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Preglednica 2 – nadaljevanje 

Elementi literarne analize: Primeri s citati Interpretacija 

 Sonca vendar ne more zebsti, se 

je razhudil tretji. Najbrž se 

norčuješ iz nas. 

Ne norčujem se, je reklo 

sončece. Sijem in grejem, 

kolikor morem. Ampak čim bolj 

grejem druge, bolj me zebe. 

Znotraj sem temno in že zdavnaj 

ohlajeno, veste.  

Dober izgovor, tudi če ga komet 

na repu prinese, se je smejal 

četrti planet. Sram naj vas bo! 

Sploh niste vredni niti enega 

sončnega žarka! Če vam naše 

sonce ni zadosti dobro, pa 

pojdite drugam. Jaz, sonček, 

sem prav zadovoljen s tabo. 

Takole malo poskočim, vidiš, pa 

mi je ravno prav toplo.« (str. 

165–166) 

 

Čas dogajanja:  

na jasno jesensko noč na planetu 

zemlja,  

Čas dogajanja v vesolju je 

nedoločen 

»Je neke jasne jesenske noči 

vzkliknila veverica« (str. 165) 

»Daleč stran, na planetu Zemlja, 

pa sta se v mrzli jesenski noči 

dve drobni veverici stisnili 

skupaj in strmeli v zvezdnato 

nebo.« (str. 165) 

Besedilo se začne neke jasne 

jesenske noči, ko se veverici 

pogovarjata o zvezdi, ki jima še 

posebej veselo mežika, na 

naslednji ravni pa se dogajanje 

prestavi v vesolje, kjer se začne 

konflikt med soncem in planeti. 

Prostor dogajanja: 

Na planetu zemlja – v gozdu 

V vesolju okoli sonca 

»Daleč stran, na planetu 

Zemlja, pa sta se v mrzli 

jesenski noči dve drobni 

veverici« (str. 165) 

»Mežikajoča zvezda tam daleč v 

neznansko velikem vesolju pa je 

bila majhno sončece, okoli 

katerega je počasi krožilo pet 

majhnih zelenih planetov.« (str. 

165) 

Besedilo se začne na planetu 

zemlja, v veveričji duplini v 

naslednjem delu besedila pa se 

dogajanje preseli v vesolje. 

Se nadaljuje 
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Preglednica 2 – nadaljevanje 

Elementi literarne analize: Primeri s citati Interpretacija 

Dogajanje: 

Irealno 

Dvodimenzionalno 

Vsevedni pripovedovalec 

»Kako srečno sem, je zaklicalo 

sonce, ki ga ni nikoli več zeblo 

pri srcu. In veselo je mežikalo 

na vse strani. 

Daleč stran, na planetu Zemlja, 

pa sta se v mrzli jesenski noči 

dve drobni veverici stisnili 

skupaj in strmeli v zvezdnato 

nebo.« (str. 166) 

Dogajanje v pravljici je irealno, 

na obeh plasteh, saj sta že v 

začetku nastopajoči živali s 

poosebljenimi lastnostmi – se 

pogovarjata in občudujeta nebo. 

Na drugi plasti besedila, ko se 

dogajanje preseli v vesolje, pa 

so poosebljena nebesna telesa. 

Med seboj komunicirajo, 

čustvujejo, sonce sveti bolj in 

manj glede na čustveno stanje.  

Sporočilo:  

Ekološko – antropocentrizem 

škoduje 

»Ne norčujem se, je reklo 

sončece. Sijem in grejem, 

kolikor morem. Ampak čim bolj 

grejem druge, bolj me zebe. 

Znotraj sem temno in že zdavnaj 

ohlajeno, veste.« (str. 165) 

»Ugasnilo bo! O zakričali 

planeti. In prvi štirje so se v 

hipu odločili in jo pobrisali 

kdove kam – mogoče so našli 

kakšno sonce, mogoče tudi ne – 

mali planet pa se je primaknil 

bliže soncu in še sam zajokal.« 

(str. 166) 

Planeti, ki so krožili okoli sonca 

so se do sonca obnašali 

dominantno, polaščevalno in 

izkoriščevalsko. Sonce so 

razumeli v smislu 

funkcionalnosti in koristnosti za 

njih oziroma kot rezervoar za 

njihove potrebe. Prilaščali so si 

ga in ga izkoriščali, vračali pa 

mu niso nič. Še nasprotno – 

zmerjali so ga in ga zaničevali. 

Vse to je tipična oblika trdega 

antropocentizma. Sonce je 

ugašalo, saj je bilo žalostno – 

dokler ni mali planetek soncu 

posvetil ljubezni in nekaj lepih 

besed – potem je sonce lahko 

ponovno sijalo. Tu je zaznati 

etične drže ne-

antropocentrističnih gibanj in 

sicer biocentrične etike okolja. 

Ta namreč opozarja na 

odgovornost in moralno 

obravnavo vseh organizmov 

(Stenmark, 2004, str. 94) in trdi, 

da nihče nima pravice 

izkoriščati narave, mora pa jo 

varovati in ohranjati. 
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Slika 2: Avtorska ilustracija Svetlane Makarovič – Katalenca iz studenca 

Preglednica 3: Preglednica na osnovi teoretičnih izhodišč literarne teorije Marjane Kobe za 

pravljico Katalenca iz studenca (Makarovič, 1992) 

Elementi literarne analize: Primeri s citati Interpretacija 

Glavni literarni lik:  

je znan iz ljudskega pravljičnega 

izročila – palčica Katalenca 

Stranski literarni liki:  

Liki odraslih ljudi – Cuzelj in 

Guzelj, gospa Cuzljeva in gospa 

Guzljeva 

Poosebljene živali – gozdne 

živali  

»… drobna, zelenolasa palčica. 

Nekoliko je podobna zeleni 

žabici, saj ji med prstki rase 

prava plavalna kožica. Čisto 

gola je, pa je nikoli ne zebe in 

tudi nikoli se ne prehladi, čeprav 

po ves ljubi dan čofota po vodi, 

se potaplja in se meče v tolmun 

z bukove veje. Ogrinjajo jo 

dolgi, mokri, svileno gladki  

Glavni literarni lik je drobna 

zelenolasa palčica Katalenca iz 

studenca. Predstavljena je kot 

dobrodušen, igriv, gostoljuben 

in do narave in gozdnih bitij 

izredno spoštljiv lik. Lik 

odraslih ljudi pa je zelo očitno 

stigmatiziran že z poimenovanji. 

Lovca sta pijanca, debeluha, 

nemoralna, v sebi šibka, na ven  

Se nadaljuje 
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Preglednica 3 – nadaljevanje 

Elementi literarne analize: Primeri s citati Interpretacija 

 lasje, ki so čisto take barve kot 

vodne alge na dnu 

tolmunčka …« (str. 117) 

»Tu so se zbirali zajci, veverice, 

podlasice, ježi, belouške, 

ruševci, jazbeci, srne, miši, 

lisice …« (str. 117) 

»Joj, to sta bila Cuzelj in Guzelj, 

strah vseh gozdnih živali! To sta 

bila dva krvoločna debeluha, ki 

sta komaj čakala, da bi upihnila 

lučko življenja kakšnemu 

živemu bitju!« (str. 118) 

pa izražata preko nasilja in 

grobosti navidezno moč. 

Prikazano je njuna izjemno 

ozka, primitivna, egoistična in 

antropološka miselnost. Odrasla 

lika imata sekundarno funkcijo v 

besedilu, vendar sta glavni 

povod za psihično stisko 

glavnega lika in negativen zaplet 

v besedilu. To je tipična 

upodobitev odraslega lika v 

kratki sodobni pravljici. 

Čas dogajanja:  

rahlo nedoločen – bližnja 

preteklost 

sintetična dogajalna linija 

(skrčeno na droben izsek 

življenja glavnega lika) 

»Vsako jutro, še preden je sonce 

vzšlo, so prihajale k njenemu 

studencu gozdne živali pit.« (str. 

117) 

»Nekoč pa ji je nekega poznega 

popoldneva od strahu zamrlo 

drobno srce …« (str. 117) 

»Slišala je, kako nameravata že 

pojutrišnjem pred svitom priti 

semle, se skriti za grmovjem in 

čakati.« (str. 118) 

»Naslednje jutro je bila 

Katalenca že ob jutranjem 

somraku na preži.« (str. 118) 

»Naslednje jutro je Katalenca 

pričakala neprespana in 

zaskrbljena med koreninami.« 

(str. 119) 

»Živali so čez nekaj dni že 

pozabile na neprijetnosti, ki so 

jih bile doživele pri studencu.« 

(str. 120) 

Začetek in sklep dogajanja sta 

umeščena v vsakdanjik glavnega 

lika, vmesno dogajanje traja dva 

dni. 

Se nadaljuje 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Teja Rajter; diplomsko delo 

29 

Preglednica 3 – nadaljevanje 

Elementi literarne analize: Primeri s citati Interpretacija 

Prostor dogajanja: 

idealiziran kotiček narave 

»Globoko v gozdu, ob majhni 

jasi, rase stara, košata bukev. 

Izpod njenih korenin tiho žubori 

vesel, ledeno mrzel studenček in 

se izteka v plitvo jezerce, 

obraslo z visoko gozdno travo, 

praprotmi, mahom in 

lapuhovimi listi.  

V hladnem somraku med 

bukovimi koreninami 

stanuje …« (str. 117) 

»Sedla sta na podrto drevo sredi 

jase …« (str. 118) 

»Predstavljala si je strašni 

prizor, ko bo pojutrišnjem 

zjutraj njen tolmunček rdeč od 

prelite krvi. Trava in mah in 

praprot, vse bo krvavo, ptičje 

petje bo obmolknilo, njen 

studenec pa se bo imenoval 

Studenec smrti.« (str. 118) 

V besedilu je orisan Katalenčin 

domači prostor sredi mirnega 

gozda, kamor zelo redko zahaja 

človek. Z okrasnimi pridevki je 

ta del narave prikazan pravljično 

lep. Ko je človek prišel v prostor 

(besedilo preplavi mračno 

vzdušje) se je usedel na podrto 

drevo in (želel povzročiti) 

povzročil močno negativne 

vplive na ta prostor. 

Dogajanje: 

Irealno 

Enodimenzionalno 

Vsevedni pripovedovalec 

»Ampak v gozdu se zgodi zelo 

malo stvari, ki jih poštarica 

sraka ne bi opazila in 

razklepetala daleč naokrog. 

Tako se je tudi ta zgodba 

razvedela in odtlej se Katalenca 

brez strahu pokaže na svetlo. 

Med živalmi je postala tako 

priljubljena, da lahko jaha na 

zajčjih hrbtih, cuka veverico za 

brke in se guga na srnjakovem 

rogovju. Včasih si pa tudi ne 

more kaj, da ne bi kdaj pa kdaj, 

ko si kakšna stroga lisica s 

priprtimi očmi gasi žejo, zajela 

prgišče vode in … Flop! 

 

Se nadaljuje 
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Preglednica 3 – nadaljevanje 

Elementi literarne analize: Primeri s citati Interpretacija 

 Uh, kako gre to lisici na živce!« 

(str. 120) 

 

Sporočilo:  »Zarjovela sta na pomoč, čeprav 

je bil tolmunček čisto plitev. 

Poskušala sta splezati na breg, 

pa jima je vedno znova 

spodrsnilo na mokri ilovici. 

Končno sta le nekako 

prikobalila na breg, do gat 

premočena, pokrita z algami, 

vodno travo in blatom. Glasno 

šklepetaje z zobmi sta se vsa 

prestrašena spogledovala in 

ugotovila, da mora biti studenec 

kratko malo začaran in da bo 

najbolje, če jo čim prej pobrišeta 

od tod in se nikoli več ne vrneta.  

Kot mokri kuri sta se odvlekla 

vsak s svojo puško. Ko ju ni bilo 

več ne videti ne slišati, se je 

Katalenca prav imenitne volje 

zagugala na veji in kar vriskala 

od veselja. Tolmunček se je 

kmalu zbistril in spet je bilo vse 

krasno in v redu.« (str. 119–120) 

»moralni nauk« se pojavi, 

vendar je domiselno vtkan v 

dogajanje v zgodbi. 

V besedilu si lahko 

interpretiramo moralna 

sporočila, kot npr.:  

• dobro zmeraj zmaga; 

• dobrota se povrne; 

• hudobnost prinaša nesrečo; 

• prijateljstvo je pomembna 

vrednota. 

S stigmatizirano podobo 

odraslih ljudi – Cuzeljna in 

Guzeljna se avtorica dotakne 

tudi širše problematike 

človekovega odnosa do 

naravnega okolja. 
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Slika 3: Platnica slikanice Lisjaček v luninem gozdu 

Preglednica 4: Preglednica na osnovi teoretičnih izhodišč literarne teorije Marjane Kobe za 

pravljico Lisjaček v luninem gozdu (Makarovič, 1992) 

Elementi literarne analize: Primeri s citati Interpretacija 

Glavni literarni lik: 

poosebljena žival – Lisjaček  

Stranski literarni liki: 

poosebljene živali – srebrna 

lisička, srne, srake, zajci, volk, 

lisice 

»Iz bližnjega gozdiča je na polje 

pritekel premražen in sestradan 

mlad lisjaček.« (str. 151) 

»… nazadnje je zdrsnila po 

žarku na zemljo zraven lisjačka 

prelepa srebrno bela lisička s 

puhastim kožuhom in z 

bleščečimi se zelenimi očmi.« 

(str. 152) 

»Tu je bilo krdelo zajcev, 

skupina srn, nekaj lisic pa še 

celi roji vreščečih, čivkajočih in 

pojočih ptic so se obešali po 

drevju.« (str. 155) 

Lisjaček, glavni literarni lik, je 

na začetku besedila prikazan 

nesrečen, lačen, premražen, 

osamljen in obupan zaradi 

razmer v katerih mu ni do 

življenja. Njegovo razpoloženje 

na začetku besedila je v 

popolnem kontrastu z 

razpoloženjem glavnega lika na 

koncu besedila – je sit, s toplim 

kožuhom, ki ga greje in se 

veseli med prijatelji – je srečen. 

Stranski literarni lik srebrne 

lisičke je prikazan »čudežno«, 

saj ni jasno, ali se lisjačku le 

sanja, ali ga je zares obiskala. 

Se nadaljuje 
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Preglednica 4 – nadaljevanje 

Elementi literarne analize: Primeri s citati Interpretacija 

  Je izjemno lepa, prijazna, igriva 

in dobrosrčna. 

Čas dogajanja:  

rahlo nedoločen – bližnja 

preteklost 

»Ostra burja je žvižgala skozi 

golo grmovje. Polje je bilo sivo, 

mrzlo in neprijazno in ravno 

tako je bilo videti tudi nebo nad 

njim. Sonce se že dolge tedne 

sploh ni prikazalo.« (str. 151) 

»Čez noč je bil zapadel rahel, 

puhast sneg, drevesa so bila 

ovita v sneženo ivje in so se 

čudovito lesketala – kajti sijalo 

je sonce, da je bil gozd videti, 

kot bi bil iz samih bleščečih se 

kristalov.« (str. 154) 

Iz podob narave lahko sklepamo 

da se dogajanje odvija v času 

pozne jeseni oziroma zgodnje 

zime. 

Prostor dogajanja: 

Od pustega polja, do temačnega 

mrzlega gozda, kjer čez noč 

zapade sneg in postane najboljši 

in najlepši gozd na svetu.  

»Iz bližnjega gozdiča je na polje 

pritekel premražen in sestradan 

mlad lisjaček. Ves nasršen od 

mraza se je z zelenimi očmi 

oziral naokoli, a nikjer ni bilo 

ničesar za pod zob. Od lakote se 

mu je že malce bledlo, za hip se 

mu je zazdelo, da plahuta mimo 

njega rejena kokoš – prihulil se 

je za skok … potem pa se mu je 

nenadoma zvrtelo v glavi in spet 

je bilo okoli njega prazno, pusto 

polje, posejano z zamrznjenimi 

šopi orumenele trave in s 

krtinami.« (str. 151) 

»Že je legel mrak, ko se je 

privlekel v tuj gozd. Tu je veter 

zavijal še bolj zamolklo in 

lisjačka je obšel strah.  

Visoko gori v krošnji bukve je 

nekaj stokalo in škripalo …« 

(str. 151) 

Na začetku besedila je prostor 

dogajanja orisan turobno, 

hladno, pusto in temačno. 

Sorazmerno s počutjem 

glavnega lika. Ko pa lisjaček 

pride do točke, ko izgubi voljo 

do življenja, dobi nočni obisk in 

zjutraj gozd, ki je bil še prejšnji 

večer srhljiv in hladen, objame 

snežna odeja, na katero sije 

sonce in v dogajalnem prostoru 

zavlada veselo, toplo vzdušje 

polno vzhičenosti in 

prijateljstva. 

Se nadaljuje 
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Preglednica 4 – nadaljevanje 

Elementi literarne analize: Primeri s citati Interpretacija 

 »Pot ga je vodila zdaj 

navkreber.« (str. 151) 

»Gozd se je začel redčiti, zmeraj 

več je bilo kamenja in skal. 

Lisjaček je nazadnje obstal in se 

stisnil k mrzli skali.« (str. 151) 

»Čez noč je bil zapadel rahel, 

puhast sneg, drevesa so bila 

ovita v sneženo ivje in so se 

čudovito lesketala – kajti sijalo 

je sonce, da je bil gozd videti, 

kot bi bil iz samih bleščečih se 

kristalov.« (str. 154) 

»Živali so kričale, se smejale in 

pripovedovale vsevprek. Eno je 

bilo jasno: ta gozd je najboljši 

gozd na svetu – Lunin gozd!« 

(str. 155) 

 

Dogajanje: 

Irealno 

Dvodimenzionalno 

Vsevedni pripovedovalec 

»Mrak se je zgostil. Izza bežečih 

oblakov je vzplula luna, obsijala 

je gozd, drevesa in skale so 

letale dolge črne sence. 

Lisjaček je v spanju vztrepetal 

in zavzdihnil, v očesu se mu je 

zasvetila solza in mu zdrknila 

čez gobček. Tedaj je tenak lunin 

žarek padel ravno na to solzo, 

da se je srebrno zalesketala. In 

nenadoma se je v žarku 

pokazala drobna svetla lisa, 

drsela je vse niže in niže in 

postajala vedno večja, zdaj je že 

kot puhast oblaček – in nazadnje 

je zdrsnila po žarku na bila že 

kot svetel kosmič, zdaj zemljo 

zraven lisjačka prelepa srebrno 

bela lisička s puhastim kožuhom  

Tudi v tej različici kratke 

sodobne umetne pravljice 

razbiramo temeljno strukturno 

stalnico – dvodimenzionalnost 

dogajanja. Realnost in irealnost 

se soočata, dogajanje pa poteka 

v enem samem svetu. Irealno 

raven dogajanja vzpostavljajo 

poosebljene živali, predvsem 

takrat dogajanje preide na 

izrazito irealno raven, ko se po 

mesečnem žarku prismuka 

srebrna lisička in se lisjaček 

sprašuje o realnosti svojega 

doživljanja.  

Prevladuje avktorialni 

pripovedni položaj – vsevedni 

pripovedovalec ima pregled nad 

celotnim dogajanjem, pri tem pa 

Se nadaljuje 
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Preglednica 4 – nadaljevanje 

Elementi literarne analize: Primeri s citati Interpretacija 

  in z bleščečimi se zelenimi 

očmi.« (str. 152)  

»Mi za Lunin gozd vemo, zdaj, 

ko smo to pravljico prebrali – pa 

kaj, ko ne bi našli poti tja. In 

mogoče je bolje tako.« (str. 156) 

vzpostavlja zaupen stik z 

otroškim sprejemnikom, in sicer 

tako, da ga dobesedno 

nagovarja. Na ta način 

intenzivira stik sprejemnikovega 

doživljanja dogajanja v 

pripovedi. 

Sporočilo:  

(* pomislek o interpretaciji 

samomora/smrti/posmrtnosti?) 

»Samo nečesa živali niso mogle 

razumeti. Toliko jih je bilo 

sinoči prišlo v ta gozd – a nihče 

ni nikogar srečal. Pa se je 

lisjaček potrkal s tačko po glavi 

in zaklical: 

Že mora biti tako, veste. Če 

hočeš imeti prijatelje, moraš biti 

najprej nekaj časa čisto sam.  

Najbrž res. Tako sama sem bila, 

je potožila srna in ves srnji zbor 

ji je pritegnil.  

Dovolj je javkanja, je odločil 

volk in grdo pogledal srno, da je 

kar vztrepetala. Kaj naj pa jaz 

rečem?  

Ne glej me tako, je živčno rekla 

srna, volk se je zasmejal in 

zamahnil s taco: 

Kaj se me boš bala! Zdaj bomo 

imeli vendar vsi zadosti hrane 

in se ne bomo žrli med seboj. 

Še so prihajale živali z vseh 

koncev gozda. Prišla je divja 

mačka in se podrgnila ob 

najbližji hrast, tako da so vsi 

lahko videli, da ima prijateljske 

namene.« (str. 155–156) 

»moralni nauk« se pojavi, 

vendar je domiselno vtkan v 

dogajanje v zgodbi. 

Zasledimo lahko nauke:  

Brez trpljenja ni sreče. 

Kdor čaka dočaka. 

Po dežju vedno posije sonce. 

Prijateljstvo je prikazano kot 

izjemna vrednota. 
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7.2 Dnevne priprave za tedenski projekt »Zemlja« v okviru diplomskega 

dela »Ekokritika v pravljicah Svetlane Makarovič« 

Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota »Kamenček« 

Ime in priimek kandidatke: Teja Rajter 

Starostna skupina: 3–6 let 

____________________________________________________________________ 

Področje dejavnosti: jezik v povezavi z naravo (sekundarno so zajeta tudi področja: gibanje, 

umetnost, družba)  

Globalni cilji:  

 poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika; 

 doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke; 

 spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija 

itd.); 

 doživljanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, stalnem spreminjanju in 

estetskih razsežnostih; 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 

narave. 

Cilji: 

 otrok posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese; 

 otrok spoznava knjigo kot vir informacij; 

 otrok se uči samostojno pripovedovati; 

 otrok spoznava, da imajo živa bitja v domišljijskem svetu tudi lastnosti, ki jih v 

naravi nimajo; 

 otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja (rastline); 

 otrok razvija motoriko, ročne spretnosti, koordinacijo oko–roka; 

 otrok razvija domišljijo in ustvarjalnost; 

 otrok razvija delovne navade, samostojnost, sposobnosti sodelovanja v skupini, 

strpnost, solidarnost ...  
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Oblike dela:  

 skupna, 

 skupinska,  

 individualna. 

Metode dela:  

 metoda pripovedovanja, 

 metoda razgovora, 

 metoda opazovanja, 

 metoda eksperimenta,  

 metoda praktičnega dela. 

Učna sredstva:  

 knjiga Mačja preja (S. Makarovič),  

 raznovrstno sadje, 

 deščice, 

 noži, 

 posode in pribor  

 posode za sajenje, 

 zemlja,  

 semena,  

 zalivalke, 

 oprema za dež, 

 repelent proti klopom, 

 knjižnično gradivo, 

 večji trši papir, 

 tempera barve, 

 čopiči. 

Vloga otrok: 

 otrok prisluhne pravljici in sodeluje v krajši analizi prebranega; 

 sodeluje pri pripravi prostora za dejavnost; 
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 skrbno si umije roke; 

 samostojno reže sadje in raziskuje strukturo (peške, semena, koščice); 

 razvršča peške, semena in koščice; 

 sodeluje pri pripravi sladice iz narave, jo uživa in ozavešča neegoističen in vzajemen 

odnos do narave v smislu »vrnimo naravi, kar je njenega«; 

 sodeluje pri pospravljanju posode in pripravi pripomočkov za sajenje; 

 samostojno poišče seme rastline, ki mu je všeč in bi si jo želel imeti na vrtičku; 

 poseje in zalije; 

 samostojno raziskuje knjižnične prostore, se spoznava s pravili vedenja, odgovorno 

rokuje s knjižničnim gradivom; 

 samostojno raziskuje gozd; 

 prevzema vlogo v spontanih socialnih igrah; 

 rešuje problemske situacije (škorenj v blatu); 

 vzpostavlja socialne interakcije z lovcem in rokuje z njegovo opremo; 

 se spoštljivo vede do živali, 

 se igra/izraža z likovnimi materiali in se spoznava z likovnim področjem – s 

slikanjem. 

Vloga odraslega: 

 otroke motiviram z lastno dejavnostjo in pripovedovanjem; 

 otrokom ponudim različne izzive in jim omogočim, da se dejavnosti udeležijo 

sproščeno; 

 pri izvajanju dejavnosti jih spodbujam, opogumljam, usmerjam, jim pomagam, z 

njimi sodelujem; 

 otroke pozorno opazujem in njihova prizadevanja pohvalim; 

 poskrbim za varnost otrok; 

 pripravim sredstva in materiale. 

V nadaljevanju bom podrobno opisala metodični postopek izvajanja projekta »Zemlja«: 
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7.2.1 Tema: Breskova koščica 

Uvodni del 

Otroke povabim na teraso na sonce. Tam se primemo za roke; spodbudim jih, da se z zaprtimi 

očmi prepustijo naravi (poslušajo, vonjajo, tipajo …). Ob tem jih vodim. Sedem na tla in 

otroke povabim, da naredijo enako. Začnem z branjem pravljice Breskova koščica. Pravljico 

skupaj analiziramo. Spodbujam jih z vprašanji odprtega tipa (Kdo nastopa v pravljici? Kako 

se je počutil medved? Kaj se je zgodilo? Zakaj? Kako ga je narava nagradila? ...). Pogovorimo 

se o ekološko osveščenem ravnanju medveda. Prerežem eno breskev in pokažem koščico. 

Povabim jih, da naredimo sladico iz narave, in sicer tako, da vsak izbere nekaj sadja, ga 

nareže in na rob deščice shrani koščice, peške ali semena. Med dejavnostjo sadje primerjamo 

in se o njem pogovarjamo. Na koncu spet sedemo v krog in se posladkamo. 

Glavni del 

Sadimo/sejemo. Ob tem se pogovarjamo. Otroke vodim le toliko, da lahko samostojno 

prihajajo do ugotovitev in sklepov (kaj potrebuje rastlina za preživetje). 

Zaključni del 

Otroke s pomočjo vprašanj spodbujam k razmišljanju. Želim, da sami ugotovijo, da je treba 

semena po sajenju zaliti.  

Analiza 

Povabila sem jih, da preberemo pravljico za spremembo kar zunaj na soncu, in brez 

obotavljanja so se strinjali. Ob uvodnih čutnih dejavnostih sem dobivala zelo zanimive 

odgovore. Na vprašanje, kaj vonjaš, so na primer odgovarjali: »spomladansko svežino, čemaž, 

sneg ...«. Ob opazovanju narave so uspešno zaznavali in ubesedili spremembe narave v letnih 

časih. Po prebrani pravljici Breskova koščica smo se pogovarjali o prebranem. Postavljala 

sem jim vprašanja odprtega tipa, kot npr. »Kdo je glavni lik v pravljici? Kakšne so njegove 

lastnosti? Kaj je naredil? Zakaj? ...«. Otroci so se odzivali in ustvarjalno odgovarjali na 

vprašanja. Povedala sem jim, da sem prinesla zaboj sadja in jih vprašala, ali bi radi sodelovali 

pri pripravi sladice iz narave in si pripravili sadno pogostitev, podobno, kot jo je medved v 

pravljici pripravil živalim. 
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Slika 4: Poslušanje pravljice na prostem 

Nadobudno smo sodelovali pri pripravi prostora. Med dejavnostjo sem jih vodila z vprašanj, 

saj sem želela, da sami pridejo do odgovorov, kot npr.: »Kaj sledi? Delali bomo namreč s 

hrano, ki jo bomo kasneje pojedli?« Sledilo je temeljito umivanje rok, medtem pa sem 

pripravila deščice, nože in zaboj sadja.  

 

Slika 5: Otrok rokuje s sadjem  
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Medtem ko sem delila sadje, smo se o vsakem sadežu pogovarjali. Kako se mu reče, kje raste 

(drevo, grm, zemlja, naša okolica, ob morju, v tropskem podnebju …) in kakšne koščice, 

peške, semena vsebuje.  

 

Slika 6: Kaj smo našli na sredini melone? 

Med tem sem jim kazala fotografije, ki sem jih vnaprej pripravila (jablana, breskovo drevo, 

nasad ananasov, bučnice …). Sadje smo raziskovali tako, da smo ga rezali na koščke in 

odstranjevali ter posebej zbirali neužitne dele. Tudi o tem smo se pogovorili. Prav vsi otroci 

so sodelovali in se komaj zadrževali, da sadja niso pojedli že sproti. Vse skupaj smo stresli v 

veliko posodo in tako zmešali sadno solato. Posedli smo kar na tla na terasi, v krog, in se s 

soncem obsijanih ter nasmejanih ličk prepustili naravi, da nas posladka.  

Po gastronomski utopiji smo za seboj pospravili ter skrbno shranili peške, koščice in semena, 

ki smo jih odstranili iz sadja, saj smo načrtovali, da bomo naslednji dan »vrnili naravi, kar je 

njenega«, v zahvalo, kot je to storil naš medved iz pravljice. 
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Naslednji dan smo po zajtrku ponovno prebrali pravljico in se kljub deževnemu vremenu 

odločili, da gremo na prosto in priskrbimo našim koščicam in peškam vse, kar potrebujejo, da 

rastejo. Opremili smo se z dežnimi plaščki in škornji ter odšli na vrt, kjer smo se pogovorili o 

tem, kaj vse rastlina potrebuje za življenje in kako se njene potrebe razlikujejo od naših. Ko 

smo razjasnili, kaj vse potrebujejo rastline in kaj bomo potrebovali mi, da jim to omogočimo, 

smo si pripravili prostor za vrtičkanje. Otroci so si izbrali svoje posodice in lončke in jih 

napolnili z zemljo, skrbno posadili/posejali izbrano koščico/peško/seme in posodo postavili 

na polico, kjer smo presodili, da jih bo najdlje v dnevu božalo sonce.  

 

Slika 7: Otrok seje semena melone 

Ko so se že hoteli razbežati vsak v svojo smer, sem jih poklicala nazaj in jih vprašala, če smo 

res dali našim koščicam vse, kar potrebujejo. Kaj hitro so se spomnili, da jih je treba še 

dodobra zaliti. Pogovorili smo se tudi o tem, da bo za rastline treba skrbeti tudi v prihodnje. 

Veselili so se teh opravil. Dan se je nadaljeval v deževnem vremenu, vendar nadvse razigrano. 
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Slika 8: Otrok zaliva z zalivalko 

7.2.2 Tema: Premraženo sonce 

Uvodni del 

Del jutranjega kroga posvetimo pogovoru o naravi in njenem vplivu na nas. Otroke vodim, da 

prepoznajo knjigo kot vir informacij. Preko pogovora jih motiviram za sprehod in obisk 

knjižnice. 

Glavni del 

Obiščemo knjižnico, preberem pravljico, pogovorimo se o moralnem nauku, skupno 

raziskujemo gradivo, ki pritegne otrokovo zanimanje. 

Zaključni del 

Otroci si sami izberejo gradivo, ki si ga nato izposodimo in odnesemo v vrtec. 
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Analiza 

Pri jutranjem krogu otroke vprašam, ali bi si želeli izvedeti kaj več o naravi, in jih z vprašanji 

odprtega tipa preko razgovora vodim, da sami pridejo do odgovora, kje bi lahko našli kakšne 

podatke o tem. Ugotovimo, da je knjiga bogat vir znanja, zato se na pobudo otrok odpravimo 

v mestno knjižnico. 

 

Slika 9: Med sprehodom do knjižnice smo si vzeli čas še za obnavljanje znanja o Rudolfu 

Maistru 

Otroci so se obiska veselili. Preden smo vstopili, smo se pogovorili o pravilih obnašanja v 

knjižnici in jih logično pojasnili (vzgojiteljica: »Kako se obnašamo v knjižnici?« Otroci: »Ne 

tekamo, se ne prerivamo, ne pljuvamo, nismo glasni?« Vzgojiteljica: »Zakaj pa?« »Ker sem 

ljudje pridejo, da si v miru izberejo knjige, ki jih želijo prebrati …«). Ko smo prišli v kotiček 

za otroke, so nadobudno raziskovali knjižne police in listali po tistih, ki so jih pritegnile. 

Povabila sem jih, da prisluhnejo zgodbici Premraženo sonce. 
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Slika 10: Poslušanje pravljice v knjižnici 

 

Slika 11: Pogovor o soncu s pomočjo poljudnoznanstvene literature 
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Po prebranem, smo pravljico analizirali in ugotovili, kako pomembni sta prijaznost in 

empatija. Potem smo si vzeli čas za pogovor o vesolju, našem planetu v njem, našem soncu, 

luni, pomagali smo si z poljudno-znanstvenimi slikanicami.  

Poiskali smo še gradivo, ki vsebuje podobe iz narave, pa naj bodo to živali, rastline, 

dinozavri, planeti … sposodili smo si jih, jih pospravili v nahrbtnik in se vrnili v vrtec. 

7.2.3 Tema: Katalenca iz studenca 

Uvodni del 

Kot del jutranjega kroga izvedemo nekaj dihalnih vaj za umiritev in si zmasiramo ušesa, da 

jih pripravimo na poslušanje pravljice. Nato preberem pravljico.  

Glavni del 

Sprehodimo se do gozda in obišče nas lovec. 

Zaključni del 

Prepustimo se spontani igri v gozdu (socialne igre vlog, reševanje problemov, naravne oblike 

gibanja, raziskovanje narave …). 

Analiza 

Naslednje jutro nas je čakala posebna pustolovščina. Otrokom sem predlagala, da bi odšli v 

gozd, kjer nas čaka presenečenje, še prej, pa si bomo iz zbirke pravljic Mačja preja prebrali še 

eno čudovito pravljico o prav posebni gozdni palčici. Pozorno so prisluhnili. O palčici in o 

njenem doživetju smo se nekaj časa pogovarjali. Otroci so prepoznali slabo v liku lovcev in se 

poistovetili z ubogo palčico, ki je rešila živali in gozd. Poudarili so, da v življenju in tudi 

tokrat »dobro vedno zmaga«. Prišel je čas, da se odpravimo v gozd. Zaščitili smo se z 

repelentom proti klopom, se primerno obuli in oblekli ter odšli na pot. Tik pred gozdom smo 

se ustavili in opazovali cvetoč travnik, nato je cela skupina otrok igrivo stekla v gozd.  
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Slika 12: Otroci tečejo v gozd 

Nekaj časa so raziskovali, preskakovali potoček, nekaj otrok se je celo spomnilo, da bi se 

lahko kje skrivala Katalenca iz studenca.  

 
Slika 13: Otrok skače čez potoček  
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Slika 14: Otrok skače po potočku 

 

Slika 15: Otrok hodi čez »most« 
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Nato je iz nasprotne strani gozda proti nam prikorakala moška postava v olivno zeleni obleki s 

klobukom na glavi in s psom ob svoji strani. Vzgojiteljice smo tiho opazovale otroke, saj smo 

predvidevale, da bi se ga otroci lahko ustrašili, glede na to, kako negativno sta bila 

predstavljena lovca v pravljici, ki smo jo prebrali zjutraj. Ampak otroci se lovca niso bali. 

Mogoče tudi zato, ker je njegov obraz krasil prijazen nasmeh.  

 

Slika 16: Obiskal nas je lovec 

Celo nasprotno – sami od sebe so prihajali z vseh strani gozda, da bi si lovca pobliže ogledali. 

Lovec je otroke prijazno pozdravil in počepnil k njim. Otroci so ga spraševali, kaj počne 

tukaj, zakaj ima psa, kaj ima na klobuku … Otroci, ki jim je kakšen lovec blizu, so drugim 

pojasnjevali, zakaj ima lovec psa in podobno. Lovec je otrokom pojasnil načine, kako lovske 

družine skrbijo za živali in kako varujejo naravo. 
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Slika 17: Otroci so se zbrali okrog lovca in njegovega psa 

 

Slika 18: Lovec kaže otrokom značke na klobuku 
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Slika 19: Pogovor o živalih v slovenskih gozdovih 

Povedal jim je, kakšna je njihova vloga pri hranjenju živali pozimi, zagotavljanju mineralnih 

snovi, pri pomoči, ko se zgodi prometna nesreča, v kateri je udeležena tudi kakšna divja žival, 

pri organiziranju čistilnih akcij ... Otroci so ga z zanimanjem poslušali, si ogledovali njegove 

pripomočke (daljnogled, nahrbtnik, klobuk …). Na koncu jim je razdelil knjižice, v katerih so 

naslikane divje živali iz slovenskih gozdov in opisane njihove lastnosti (življenjski prostor, 

dlaka, sledi …).  

 

Slika 20: Spontana igra v gozdu in opazovanje narave skozi daljnogled 
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Slika 21: Otrok ob druženju z lovcem doživlja in spoznava povezanost z naravo  

7.2.4 Tema: Lisjaček v luninem gozdu 

Uvodni del 

Po jutranjem krogu preberemo pravljico in se o prebranem pogovorimo.  

Glavni del 

Na zunanje igrišče vzamemo potrebne materiale, si uredimo slikarski kotiček in otroci slikajo 

poljuben motiv iz zgodbe. 

Zaključni del 

Slikarske izdelke obesimo v garderobi, pred počitkom ponovno preberem pravljico. 

Analiza 

Otrokom sem obljubila čudovito pravljico, po poslušanju pa ustvarjanje na prostem. Zelo so 

bili motivirani. Trudila sem se pravljico prebrati čim bolj slikovito, razgibano in zanimivo.  
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Slika 22: Celostni način spoznavanja z besedilom 

Menim, da mi je uspelo, saj je pravljica razmeroma dolga, zanimanje so do konca ohranili 

prav vsi, celo triletniki. Po prebranem ob analizi preko pogovora sem dobila nekaj 

nepričakovanih pripomb o tem, kako se je iz žalostnega lisjačka spremenil v veselega lisjačka, 

saj se je zaljubil. Eden od otrok je celo pripomnil: »Narava vedno poskrbi, da je vse tako, kot 

mora biti.« Pravljica jim je bila všeč in z veseljem so mi pomagali pri pripravi slikarskega 

kotička zunaj.  
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Slika 23: Slikanje na prostem po uvodni motivaciji s pravljico 

 

Slika 24: Igra z likovnimi materiali na soncu in svežem zraku 

Kartone smo obesili na ograjo, da so otroci spoznali navpično likovno podlago, drugačno, kot 

so je vajeni. Zaradi navdušenja nad dejavnostjo smo se komaj dogovorili za vrstni red. K sreči 

smo bili na igrišču, kjer so se otroci kaj hitro sprijaznili, da bodo počakali na vrsto, medtem 
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ko so se podili po travnatem klancu. Dejavnost je potekala umirjeno in izjemno ustvarjalno. 

Opazila sem, da so suvereno izbirali motiv lisjačka in lisičke, slikali so tudi drevesa in sneg na 

njih.  

 

Slika 25: Slikanje podobe lisjačka - glavnega lika iz pravljice 

Zelo zabaven se jim je zdel način navpičnega slikanja na prostem, zato dejavnosti kar niso 

hoteli zaključiti. Šele ob času kosila smo se vrnili v igralnico, še prej pa smo v garderobi 

pripravili razstavo slikarskih del, ki so jih ob prihodu staršev otroci s ponosom pokazali. 
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8 ZAKLJUČEK 

Cilj diplomskega dela je bil med drugim razširiti ekokritiška spoznanja v jezikovno dejavnost 

v predšolskem obdobju, predvsem v okviru spoznavanja in doživljanja leposlovne 

književnosti. Ob tem smo želeli ugotoviti, ali ekološka vsebina lahko tudi na otrokom 

primeren in umetniško prikrit način vpliva na ekološki odnos do narave. Na začetku pisanja 

diplomskega dela sem podala hipotezo: »Literarna umetnost je vir, s katerim lahko ekološke 

vsebine na nevsiljiv in otrokom primeren način predamo otrokom in s pravljicami, ki 

vsebujejo ekološko problematiko lahko spodbujamo odgovoren odnos do narave, ki temelji na 

konceptu sobivanja.«  

Menim, da hipotezo lahko nedvomno potrdim, vendar se tukaj spomnim na prvi nauk, ki sem 

ga dobila na začetku študija na Pedagoški fakulteti – »vzgoja je misterij«. Nauk je 

skrivnosten, jasno pa sporoča, da vzgoja sega globlje od »pravil obnašanja«. S podporo 

pravljic sem otrokom omogočila, da so na različne načine in celostno raziskovali in dojeli 

naravo, ob tem pa spodbujala neantropocentričen odnos do nje. Menim, da otrokom na 

praktičen način sobivanja z naravo in uživanja njenih čarov lahko sežemo tja, kamor na 

primer surov prikaz ločevanja odpadkov ne more. Ne trdim, da je katero koli področje manj 

pomembno. Ekokritika poudarja, da lahko ravno leposlovna literatura – kot umetnost – odpira 

v estetsko zakodirani obliki raznovrstne možnosti človekovega sobivanja z živo in neživo 

naravo ter ponuja ljubeče poglede na naravo in okolje, kar pa se posledično projicira v 

človekova dejanja.  

Naj diplomsko delo zaključim z znano mislijo indijskega polihistorja Rabindranatha Tagoreja 

iz poznega 19. stoletja: »Tisti, ki sadi drevesa, vedoč, da ne bo nikoli sedel v njihovi senci, 

začenja razumeti smisel življenja.« (Rabindranath Tagore, v Horst, 2019) 
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10 PRILOGE 
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Priloga 1: Breskova koščica 

Medvedek je našel lepo, rdečo breskev. Hop! Po njej. In ko jo je snedel, mu je pod zobmi 

zaškrtala koščica. Vzel jo je v taco in si jo ogledoval. Kaj bi z njo? Škoda se mu je zdelo, da 

bi jo vrgel stran, pojesti pa je tudi ni mogel. Pa je medvedek rekel: »Čez sedem let vse prav 

pride. Zakopal jo bom, da bo na varnem.«  

In je koščico zakopal na gozdni jasi – lepo je poteptal zemljo nad njo in jo prekril z rušo, da je 

ne bi kdo izkopal. Potem pa je odšel obirat robidnice in popolnoma pozabil nanjo.  

Tekli so meseci, tekla so leta, medvedek je rastel, se debelil in postal velik, lep medved. Vsi 

so ga imeli radi – razen čebel, seveda, saj si lahko mislite zakaj. Ničkolikokrat jim je 

sladkosnednež odnesel satovje iz panja. In ko je z najlepšim kosom satovja tekel proti 

svojemu brlogu, je med potjo lizal in srkal med iz njega, četudi je okrog njega letal cel roj 

razjarjenih čebel in ga pikal. Tako rad je imel sladke reči, ta medved. 

Kadarkoli je šel mimo jase, kjer je bil zakopal breskovo koščico, ga je ta na nekaj spominjala, 

pa sam ni vedel, na kaj. Mimogrede je zdaj opazil majceno drevesce, pa mu ni padlo v glavo, 

da bi bila to njegova breskev. Samo sline so se mu pocedile, ne da bi vedel zakaj.  

Minilo je sedem let in breskovo drevesce na jasi je doraslo. Nekega pomladnega dne se je 

razcvetelo s prelepimi rožnatimi cvetovi. Naš medved se je prizibal mimo jase in se začudil: 

»Kako lepo drevesce! Česa takega pa v našem gozdu še nismo imeli.« 

Pa se, pozabljiva buča ni spomnil, da je bil tukaj nekoč zakopal breskovo koščico …  

Minila je pomlad, cvetje se je obletelo. Kjer so bili prej rožnati cvetovi, so pokukale na dan 

drobne, kosmate, zelene kroglice. 

Medved je veselo kradel med in stikal za jagodami in se ni spomnil, da so na svetu tudi 

breskve … dokler ga ni vročega poletnega popoldneva spet zanesla pot mimo jase. In kaj je 

videl?  
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Breskovo drevo se je šibilo pod zrelimi, rdečimi plodovi. In kako je dišalo daleč naokrog! Naš 

medved je izbuljil oči, usta so se mu raztegnila v blažen smehljaj, in tedaj se je končno 

spomnil: »Breskova koščica! O, jaz butec, zdaj se spominjam. Pred sedmimi leti sem jo 

zakopal in pozabil nanjo – o kako res je, da čez sedem let vse prav pride, o, in še kako prav!« 

Več pa ni govoril, saj tudi ni mogel, ker je imel polna usta sladkih, sočnih breskev. Prijetni 

vonj je privabil tudi druge živali, celo čebele so prišle. In medved je vse povabil na gostijo! 

Ko so obrali drevo do zadnje breskve, pa je medved naredil pameten obraz in rekel: »Nikar je 

zavrzite koščic, vi tamle!« 

In vsaka žival je skrbno zakopala svojo koščico, samo zajec ne. »Eh, kdo bi čakal sedem 

dolgih let!« se je zmrdoval, medved pa ga je zavrnil: »Tiho zajec! Zmeraj bi bil rad 

pametnejši od vseh drugih!«  
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Priloga 2: Premraženo sonce 

Kako svetle so zvezde nocoj! Je neke jasne jesenske noči vzkliknila veverica, ki ni mogla 

spati. – in koliko jih je… je sanjavo rekla njena sestrična, ki tudi ni mogla spati. Poglej tisto 

svetlo zvezdo tamle nad smreko! Tako veselo nama mežika! 

Mežikajoča zvezda tam daleč v neznansko velikem vesolju pa je bila majhno sončece, okoli 

katerega je počasi krožilo pet majhnih zelenih planetov.  

- Ali nebi moglo sijati malo svetleje? Je zagodrnjal največji planet. Saj komaj 

vidim, kod moram krožiti. Ali pa mogoče hočeš, da bi zašel s poti in se izgubil v 

vesolju samo zato, ker si ti zaspano? 

- Res – kakšno sonce pa si? Se je razburjal drugi planet. Na meni je že pošteno 

hladno.  

- Sij malo topleje, prosim, je rekel tretji planet, ali pa bom odšel in si poiskal 

pošteno veliko sonce, ki ne bo samo brlelo tako kot ti, ampak pošteno svetilo in grelo.  

- Da moramo imeti ravno mi tako klavrno sonce, se je razjezil četrti planet.  

Peti, najmlajši planetek pa je na svojem kroženju poskakoval, da bi se ogrel. Ko je slišal 

godrnjanje svojih bratov, je pomežiknil soncu in rekel: 

- Kar dober si sonček! Nikar jih ne poslušaj! 

Malo sonce je globoko vzdihnilo in reklo: 

- Tako rado bi svetilo in grelo močno, kar se le da, - ampak tukaj notri me tako 

zebe, da kar trepečem. 

- Neumnost, je zarohnel prvi planet. 

- Še nikoli nisem slišal česa takega, je rekel drugi planet. 

- Sonca vendar ne more zebsti, se je razhudil tretji. Najbrž se norčuješ iz nas. 

- Ne norčujem se, je reklo sončece. Sijem in grejem, kolikor morem. Ampak čim 

bolj grejem druge, bolj me zebe. Znotraj sem temno in že zdavnaj ohlajeno, veste.  

- Dober izgovor, tudi če ga komet na repu prinese, se je smejal četrti planet. 

Mali peti planet pa se je zares razjezil, tako da se je na njegovi površini odprl vulkan in začel 

sikati vročo paro. 

- Nehaj no, to me žgečka, je ukazal mali planet vulkanu.  

Vulkan je še malo zasikal, potem pa se je umiril. Planetek je zaklical svojim bratom: 
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- Sram naj vas bo! Sploh niste vredni niti enega sončnega žarka! Če vam naše 

sonce ni zadosti dobro, pa pojdite drugam. Jaz, sonček, sem prav zadovoljen s tabo. 

Takole malo poskočim, vidiš, pa mi je ravno prav toplo.  

Te besede so malemu soncu tako dobro dele, da mu je začelo postajati toplo okoli srca. 

Kolikor je moglo, je začelo greti in sijati. Štirje planeti so se sedaj še bolj razjezili. 

- No vidiš, saj lahko bolje siješ, lenoba, je zarohnel prvi planet. Še bolj se 

potrudi, no! No, bo kaj? 

Sončece se je spet zmračilo. Komaj da je še brlelo in spet je trepetalo od mraza. Najmanjši 

planetek mu je pel vesele pesmice, a sonce ga ni slišalo. V njegovi notranjosti je začelo nekaj 

kapljati, tink tonk, tink tonk, so padale solze v srce. Sončeva površina je postala zelenkasta, 

nato modrikasta… 

- Ugasnilo bo! O zakričali planeti. In prvi štirje so se v hipu odločili in jo 

pobrisali kdove kam – mogoče so našli kakšno sonce, mogoče tudi ne – mali planet pa 

se je primaknil bliže soncu in še sam zajokal.  

Sonce je malo prisluhnilo; šele zdaj je opazilo, da ni čisto samo.  

- Ti si še tukaj, mali planetek? Je vprašalo. In zakaj jočeš? 

- Hudo mi je zate, sonček, je rekel planetek. In zebe me.  

V hipu se je sonce na vso moč razžarelo in obsijalo mali planet s čudovito svetlimi in vročimi 

žarki. 

- Kako srečen sem, je zaklical mali planet in živo zazelenel. 

- Kako srečno sem, je zaklicalo sonce, ki ga ni nikoli več zeblo pri srcu. In 

veselo je mežikalo na vse strani. 

Daleč stran, na planetu Zemlja, pa sta se v mrzli jesenski noči dve drobni veverici stisnili 

skupaj in strmeli v zvezdnato nebo. 
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Priloga 3: Katalenca iz studenca  

Globoko v gozdu, ob majhni jasi, rase stara, košata bukev. Izpod njenih korenin tiho žubori 

vesel, ledeno mrzel studenček in se izteka v plitvo jezerce, obraslo z visoko gozdno travo, 

praprotmi, mahom in lapuhovimi listi.  

V hladnem somraku med bukovimi koreninami stanuje drobna, zelenolasa palčica. Nekoliko 

je podobna zeleni žabici, saj ji med prstki rase prava plavalna kožica. Čisto gola je, pa je 

nikoli ne zebe in tudi nikoli se ne prehladi, čeprav po ves ljubi dan čofota po vodi, se potaplja 

in se meče v tolmun z bukove veje. Ogrinjajo jo dolgi, mokri, svileno gladki lasje, ki so čisto 

take barve kot vodne alge na dnu tolmunčka, tako da je sploh ne moreš opaziti, kadar se 

potuhne pod vodno gladino in njeni lasje skupaj z algami valovijo v vodnem toku.  

Vsako jutro, še preden je sonce vzšlo, so prihajale k njenemu studencu gozdne živali pit. Tu 

so se zbirali zajci, veverice, podlasice, ježi, belouške, ruševci, jazbeci, srne, miši, lisice – 

ampak takrat še nihče izmed njih ni vedel, da se med koreninami skriva drobna, previdna 

palčica, Katalenca iz studenca, in se neznansko zabava, ko jih opazuje pri pitju. Le včasih se 

je zaslišalo njeno tiho hihitanje, kadar se je kakšnemu zajčku zaletel požirek v grlu, da je kihal 

in kašljal in smešno mrdal z gobčkom, drugi zajci pa so ga tolkli po hrbtu in se mu smejali.  

Med pitjem se niso živali nikoli prepirale ali motile druga drugo. Samo lisica je včasih malce 

preveč poželjivo ošinila s pogledom kakšno veverico ali zajčka. Ampak kadar je Katalenca 

opazila v lisičjih očeh kakšno sumljivo poželjivo iskrico, je brž zajela vodo v plavutkasto dlan 

in jo – pljusk! – brizgnila lisici v obraz. Lisica je potem še dolgo osuplo otresala mokri gobec 

in se spraševala, kaj naj to pomeni.  

Čez dan se je Katalenca razposajeno igrala, čofotala, se gugala na vejah in na veliko škropila 

naokrog.  

Nekoč pa ji je nekega poznega popoldneva od strahu zamrlo drobno srce, ko je na lepem 

zaslišala težke korake, namenjene prav k njenemu studencu. Skrila se je globoko med bukove 

korenine in plaho opazovala dve človeški, zavaljeni postavi, ki sta lomastili skozi grmovje.  
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Joj, to sta bila lovca! Joj, to sta bila Cuzelj in Guzelj, strah vseh gozdnih živali! To sta bila 

dva krvoločna debeluha, ki sta komaj čakala, da bi upihnila lučko življenja kakšnemu živemu 

bitju! 

Sedla sta na podrto drevo sredi jase, izvlekla vsak svojo čutaro z žganjem, naredila globok 

požirek, se oddahnila in krepko zaklela. Potem sta se začela pogovarjati, in to same grde reči. 

O tem, kako bosta pojutrišnjem zjutraj uplenila najmanj dva srnjaka pa še nekaj zajcev povrh. 

Pa o tem, kako bosta gospa Cuzjeva in gospa Guzljeva zadovoljni, ko bosta lahko gostom 

postavila na mizo svežo divjačino.  

Katalenca iz studenca je tiho ždela v svojem skrivališču in napenjala ušesa. Vse je slišala.  

Slišala je, kako nameravata že pojutrišnjem pred svitom priti semle, se skriti za grmovjem in 

čakati. In ko bodo prišle živali pit, bosta vsak počila najmanj dva zajca in eno srno ali srnjaka 

pa še kaj. In kakšno razkošno požrtijo bodo potem imeli doma in koga vse bodo povabili in 

kako bodo srnjakovi rogovi prišli prav za obešalnik v predsobi gospe Guzljeve. Izpraznila sta 

vsak svojo čutaro, potlej pa odkolovratila proti domu.  

Katalenca je prilezla na breg. Sedla je na mahovnato blazino, si podprla glavico z dlanmi in 

žalostno razmišljala.  

Predstavljala si je strašni prizor, ko bo pojutrišnjem zjutraj njen tolmunček rdeč od prelite 

krvi. Trava in mah in praprot, vse bo krvavo, ptičje petje bo obmolknilo, njen studenec pa se 

bo imenoval Studenec smrti. Tiho je zajokala. Kaj naj stori? 

Naenkrat pa ji je šinila v glavo imenitna misel. Živali je treba odvrniti od studenca. Jutri 

zarana! Še dobro, da nameravata jagrski surovini priti ubijat šele pojutrišnjem! 

Naslednje jutro je bila Katalenca že ob jutranjem somraku na preži. Zajček je bil prvi pri 

izviru. Nagnil je smrček nad vodo, da bi se odžejal, takrat pa pljusk! – ga je zadel vodni curek 

naravnost med oči. Prestrašen je poskočil visoko v zrak in zbežal. Vsem drugim zajcem se je 

zgodilo enako. Katalenca, skrita za lapuhom, je s plavutkasto ročico zajemala vodo in jo z vso 

silo brizgala živalim v smrčke. Lisica je imela v hipu čisto moker kožuh in brke in uhlje in 
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gobec in za trenutek ni ničesar videla, ker ji je voda zalila oči. Pa to se ni zgodilo samo lisici, 

o ne, tudi veverici je na lepem šinil curek v smrek, ko si je med pitjem hotela oddahniti, pa 

tudi jazbec je dobil svoje, pa gozdne grlice pa podlasica ki je od presenečenja kar čofnila v 

tolmun, ko je dobila krepak pljusk v glavo.  

Srna z mladiči se je spustila od strahu v brezglav dir, srnjaki niso utegnili niti jezika pomočiti 

v studenec – Katalenca je z vso silo zajemala vodo in jo brizgala v živali, tako, da so se 

prestrašene razbežale. Daleč daleč proč so si poiskale druge studence, Katalenčinega pa so se 

izogibale v velikem loku. 

Katalenca je preživela tih dan. Bala se je naslednjega jutra, a je vendarle upala, da se je med 

živalmi dodobra razvedelo, kako je z njenim studencem nekaj hudo narobe.  

Naslednje jutro je Katalenca pričakala neprespana in zaskrbljena med koreninami. Videla je 

Cuzeljna in Guzeljna, ki sta se pretihotapila na jaso, pripravila puški za strel in se potuhnila za 

grmovje.  

Vse je bilo tiho. Niti ptič ni čivknil. Studenec je tiho žuborel, gladina jezerca se ni 

premaknila. Nobene živali ni bilo blizu. Oba zavaljenca v zelenih oblekah je začelo zebsti. 

Vedno glasneje sta šepetala, kmalu pa sta začela kar na glas robantiti in preklinjati. Nazadnje 

sta, čisto premražena, sklenila, da se odpravita v gostilno, v pijači utopit razočaranje. Tedaj se 

je Katalenca zadovoljno zahihitala v svojem skrivališču. Lovca sta se spogledala in se sklonila 

nad tolmun. Katalenca se je spet zahihitala. Cuzelj se je sklonil še niže, pa mu je spodrsnilo na 

gladkem mahovnatem bregu. Guzelj ga je hotel ujeti za suknjič – tedaj pa je Katalenca oberoč 

zajela vodo in jima jo pljusknila v obraz. Od presenečenja sta obadva čofnila v tolmun. 

Zarjovela sta na pomoč, čeprav je bil tolmunček čisto plitev. Poskušala sta splezati na breg, pa 

jima je vedno znova spodrsnilo na mokri ilovici. Končno sta le nekako prikobalila na breg, do 

gat premočena, pokrita z algami, vodno travo in blatom. Glasno šklepetaje z zobmi sta se vsa 

prestrašena spogledovala in ugotovila, da mora biti studenec kratkomalo začaran in da bo 

najbolje, če jo čimprej pobrišeta odtod in se nikoli več ne vrneta.  
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Kot mokri kuri sta se odvlekla vsak s svojo puško. Ko ju ni bilo več ne videti ne slišati, se je 

Katalenca prav imenitne volje zagugala na veji in kar vriskala od veselja. Tolmunček se je 

kmalu zbistril in spet je bilo vse krasno in v redu.  

Živali so čez nekaj dni že pozabile na neprijetnosti, ki so jih bile doživele pri studencu. Spet 

so vsako jutro prihajale pit, saj nikjer v gozdu ni bila voda tako bistra in dobra kot tukaj.  

Ampak v gozdu se zgodi zelo malo stvari, ki jih poštarica sraka ne bi opazila in razklepetala 

daleč naokrog. Tako se je tudi ta zgodba razvedela in odtlej se Katalenca brez strahu pokaže 

na svetlo. Med živalmi je postala tako priljubljena, da lahko jaha na zajčjih hrbtih, cuka 

veverico za brke in se guga na srnjakovem rogovju. Včasih si pa tudi ne more kaj, da ne bi 

kdaj pa kdaj, ko si kakšna stroga lisica s priprtimi očmi gasi žejo, zajela prgišče vode in … 

Flop! 

Uh, kako gre to lisici na živce! 
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Priloga 4: Lisjaček v luninem gozdu 

Ostra burja je žvižgala skozi golo grmovje. Polje je bilo sivo, mrzlo in neprijazno in ravno 

tako je bilo videti tudi nebo nad njim. Sonce se že dolge tedne sploh ni prikazalo. 

Iz bližnjega gozdiča je na polje pritekel premražen in sestradan mlad lisjaček. Ves nasršen od 

mraza se je z zelenimi očmi oziral naokoli, a nikjer ni bilo ničesar za pod zob. Od lakote se 

mu je že malce bledlo, za hip se mu je zazdelo, da plahuta mimo njega rejena kokoš – prihlulil 

se je za skok… potem pa se mu je nenadoma zvrtelo v glavi in spet je bilo okoli njega prazno, 

pusto polje, posejano z zamrznjenimi šopi orumenele trave in s krtinami.  

 Ne da se več živeti, se je razjezil lisjaček in jezno opletal s košatim repom, lisičje 

življenje res ni vredno niti zajčjega brka več. Ko bi vsaj že zapadel sneg! 

V bližnjem grmu je nekaj zašumelo. Lisjaček se je pripravil na skok, pa je bil prepočasen. Iz 

grma je splahutala velika, mršava vrana. Letala je v krogih nad lisjakovim smrčkom in se mu 

z vreščečim glasom posmehovala: 

 Pa ne da si lačen lisičji mladič? Pa ne, da te mogoče zebe, lisičji mladič? 

Krohotala se je, da je lisjačka kar srh spreletaval.  

 Pojdi v tri bukve, ji je nazadnje zabrusil in jo ubral čez polje. Vrana mu je nekaj časa 

sledila in vreščala same vranje nesramnosti, potem pa se je naveličala in lisjaček jo je 

sam brisal čez tiho polje. Tekel je kar so ga nosile tace, čeprav ni vedel kam. V 

daljavi se je začel risati obris temnega hribovja.  

Že je legel mrak, ko se je privlekel v tuj gozd. Tu je veter zavijal še bolj zamolklo in lisjačka 

je obšel strah. Visoko gori v krošnji bukve je nekaj stokalo in škripalo in lisjaček je ravno že 

hotel skoprneti od strahu, ko je nazadnje ugotovil, da se le dve veli drgneta druga ob drugo. 

To mu je spet vlilo nekaj poguma. Oddahnil se je in jo ubral naprej.  

Pot ga je vodila zdaj navkreber. Bil je utrujen in tako sam. postajalo mu je vseeno, kam bo 

prišel. Saj slabše že ne more biti, si je rekel. 
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Temnilo se je, veter je nekoliko pojenjal. Gozd se je začel redčiti, zmeraj več je bilo kamenja 

in skal. Lisjaček je nazadnje obstal in se stisnil k mrzli skali. Vse okoli njega je bilo tiho, 

slišal je le razbijanje svojega srca. Potem se je umiril. 

 Dobro, ni mi več živeti, si je rekel. Bom pač legel in umrl. Najbrž je čisto lahko.  

Še bolj se je stisnil k skali in zatisnil zelene oči. Nekaj časa je takole ležal in drgetal od mraza, 

potem pa ga je utrujenost premagala in je zaspal.  

Mrak se je zgostil. Izza bežečih oblakov je vzplula luna, obsijala je gozd, drevesa in skale so 

letale dolge črne sence. 

Lisjaček je v spanju vztrepetal in zavzdihnil, v očesu se mu je zasvetila solza in mu zdrknila 

čez gobček. Tedaj je tenak lunin žarek padel ravno na to solzo, da se je srebrno zalesketala. In 

nenadoma se je v žarku pokazala drobna svetla lisa, drsela je vse niže in niže in postajala 

vedno večja, zdaj je bila že kot svetel kosmič, zdaj že kot puhast oblaček – in nazadnje je 

zdrsnila po žarku na zemljo zraven lisjačka prelepa srebrno bela lisička s puhastim kožuhom 

in z bleščečimi se zelenimi očmi.  

Nekaj časa je lisička nepremično stala, potem je s smrčkom sunila v lisjačkov kožuh. 

 Zakaj si me klical? je vprašala. 

Lisjaček se je obrnil na drugo stran in spet zaspal.  

 Slišiš, zakaj si me klical, je ponovila lisička.  

Zdaj se je lisjaček prebudil, pomel si je oči in debelo gledal okoli sebe. Zagledal je srebrno 

lisičko in ni mogel verjeti svojim očem. 

 Od kod si prišla? In kdo si? je vprašal. 

Lisička se je zvonko zahihitala. 

 Saj si me klical, je rekla. Prismukala sem se po luninem žarku, ker me je zbudila 

tvoja solza. Tako močno se je bleščala, da sem morala iti pogledat sem dol. V 

luninem gozdu ne sme nihče jokati.  
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Zdaj se je lisjaček spomnil, da je hotel kar umreti in da je namesto tega zaspal. Imel je strašne 

sanje. Sanjalo se mu je, da je lačen, da ga zebe in da je sam v gozdu… in tako ni čudno, da je 

v spanju zajokal.  

 Sicer pa to niso bile samo sanje, je potožil. Tudi v resnici me zebe, lačen sem in sam.  

 No veš kaj, se je razjezila srebrna lisička, kaj sem pa jaz? Kako moreš reči, da si sam, 

ko pa sem jaz pri tebi? 

 Ah ti se mi najbrž tudi samo sanjaš, je zamahnil lisjaček s tačko, takih lisic, kot si ti 

sploh ni! 

 Tako, da jih ni? je zrasla lisička in ga pošteno kresnila po glavi. Kako si drzneš reči, 

da se ti samo sanjam, ko pa sem v resnici tukaj? Ti bom že dala! 

Lisjaček je pomislil. 

 Dobro, je rekel nazadnje, če se mi ne sanjaš, potem tudi tale zaušnica ni bila prava. 

Ampak za primer, da bedim in si zares tukaj, potem ti jo bom vrenil. In sta se 

spopadla. Ruvala sta se, grizla in valjala, kot to počno lisičji mladiči zmeraj, kadar je 

čas za to, in tudi takrat, kadar ni kosmiči srebrne in rjave dlake so frčali naokrog. 

Končno sta odnehala in oba je popadel smeh. Sedla sta in staknila smrčka. To pri 

lisicah pomeni, da so si všeč. 

 Daj, naj ti izpolnim kakšno željo, je nazadnje rekla lisička.  

Lisjaček se je zasmejal in se pošalil: 

 Prav, dovoli mi da te pojem. Zelo sem lačen.  

 Dovolj si nesramen za svojo starost, je jezno rekla lisička. 

 Samo šalil sem se, no, je dejal lisjaček in ji pomežiknil. 

Jesti! Kakšna dolgočasna želja! Se res ne moreš spomniti česa bolj pametnega? No, naj ti bo, 

pokažem ti, kako se v luninem gozdu izpolnjujejo želje. Torej – kaj bi rad jedel? 

 O, kokoši, je vzdihnil lisjaček, rad bi tolsto kokoš, tako, ki grdo gleda. 

Seveda se je samo šalil. Lisička pa ni bila navadna lisička. Čas je, da to zveste, čeprav se vam 

je najbrž že zdelo. S tačko je zarisala krog v zrak in kihnila – in naenkrat je stal pred 

lisjačkom velik kokošnjak, poln pravih, živih kokoši! 
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 Izvoli, je leno rekla lisička in sklenila tačke za tilnikom. 

Lisjaček ni utegnil premišljevati, ali sanja ali bedi – planil je v kokošnjak, pograbil tolsto 

kokoš in jo požrl. Od ugodja je renčal in se sršil. Pozabil je na ves svet, še na srebrno lisičko, 

in šele ko si je sit oblizoval gobček, se je ozrl okoli sebe. Kokošnjak je izginil, samo lisička je 

bila zraven njega in zmajevala z glavo.  

 Verjamem, da si bil res lačen, je rekla naposled, ampak malo lepše bi pa že lahko 

jedel.  

 A? je vprašal lisjaček, ki se mu je kar vrtelo v glavi.  

 Sicer pa to ni moja stvar, je dejala lisička. Imaš še kakšno željo, če smem vprašati? 

Lisjaček je z odprtim gobčkom strmel vanjo.  

 Ali si … lisičja vila ali kaj takega? Je izjecljal. 

 Radovednost ni čednost, se je odrezala lisička, »kaj takega« pa vse kakor nisem. 

Slišiš, imaš še kakšno željo? Ko mesec zaide moram domov, veš. 

Lisjaček je ves zmeden premišljeval. Nazadnje je rekel:  

 Rad bi imel gostejši kožuh. Tako mraz je. 

Lisička je s tačko zarisala krog v zrak, kihnila je – in lisjačka je puhast kožuh ovil kakor topel 

oblaček.  

 No, še kaj? Je postajala lisička nestrpna, mudi se mi. 

Nemirno je pogledala v nebo. Mimo meseca so bežali oblaki. Z eno tačko se je oprijela 

luninega žarka, po katerem je bila prišla, z drugo pa je potrepljala lisjačka po smrčku. 

 Pohiti, je rekla.  

 Nobene želje nimam več, je žalostno rekel lisjaček, razen te, da bi ostala tukaj. 

 Neumnost, je odsekala lisička. Če se ne moreš ničesar več spomniti, ti bom pa sama 

poslala darilo. Lezi spet in zaspi. Ko se boš zbudil, bo moje darilo tukaj. Adijo! 

Preden se je lisjaček zavedel, je srebrna lisička zdrsnila po mesečevem žarku navzgor – nekaj 

časa je bila videti kot puhast oblaček, potem kot kosmič in nazadnje kot svetla pikica. Potem 

pa je mesec zašel, stemnilo se je in lisjaček zdaj zares ni ničesar več razumel. Vedel je le, da 
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je sit, da ima nov, topel kožuh in da si prav nič več ne želi umreti. Skomignil je, se zvil v 

klobčič pod skalo in sladko zaspal. 

Zdanilo se je. Močna svetloba je zaščemela lisjačka v očeh. Prebudil se je in pretegnil – 

potem pa je pogledal okoli sebe in kar sapo mu je zaprlo.  

Čez noč je bil zapadel rahel, puhast sneg, drevesa so bila ovita v sneženo ivje in so se 

čudovito lesketala – kajti sijalo je sonce, da je bil gozd videti, kot bi bil iz samih bleščečih se 

kristalov. Da, to je bilo prelepo darilo srebrne lisičke.  

Lisjaček je planil pokonci in se začel valjati po mehkem snegu. Bil je gluh in slep za vse okoli 

sebe, razen za sneg, in tako ni videl živali, ki so se zbrale okoli njega in se mu smejale. Tu je 

bilo krdelo zajcev, skupina srn, nekaj lisic pa še celi roji vreščečih, čivkajočih in pojočih ptic 

so se obešali po drevju. Lisjaček se je končno ovedel in začudeno pogledal okoli sebe. 

 Od kod ste se pa vzeli? Je vprašal. 

Prva je začela pripovedovati srna. 

 Včeraj sem prišla v ta gozd, je pripovedovala, bila sem čisto premražena in 

sestradana. Hotela sem kar umreti. Legla sem in še sama ne vem, kdaj sem zaspala. 

Naenkrat sem zagledala poleg sebe srebrno belega srnjaka. Stal je tam, ves obsijan z 

mesečino, in me vprašal, zakaj jočem v spanju… 

 In potem, se je vmešal zajec, potem te je vprašal, česa si želiš, ne? Mene je obiskala 

srebrna zajčica… 

 In mene srebrn srakoper, je zavpila sraka. Bila sem že čisto na koncu, ko sem prišla v 

ta gozd. Od onemoglosti sem zaspala in nenadoma… 

 In nenadoma sem zagledala srebrnega ruševca, je zakokodakala gozdna kokoška. 

Živali so kričale, se smejale in pripovedovale vsevprek. Eno je bilo jasno: ta gozd je najboljši 

gozd na svetu – Lunin gozd! 

Od nekod se je prismukal še volk in se vmešal: 

 Ne smemo pozabiti, kako se naredi: s taco zarišeš krog v zrak, kadar je mesečina, 

kihneš – in želja se ti izpolni. Tako mi je povedala srebrna volčica danes ponoči.  
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Samo nečesa živali niso mogle razumeti. Toliko jih je bilo sinoči prišlo v ta gozd – a nihče ni 

nikogar srečal. Pa se je lisjaček potrkal s tačko po glavi in zaklical: 

 Že mora biti tako, veste. Če hočeš imeti prijatelje, moraš biti najprej nekaj časa čisto 

sam.  

 Najbrž res. Tako sama sem bila, je potožila srna in ves srnji zbor ji je pritegnil.  

Dovolj je javkanja, je odločil volk in grdo pogledal srno, da je kar vztrepetala. Kaj naj pa jaz 

rečem?  

 Ne glej me tako, je živčno rekla srna, volk se je zasmejal in zamahnil s taco: 

 Kaj se me boš bala! Zdaj bomo imeli vendar vsi zadosti hrane in se ne bomo žrli med 

seboj. 

Še so prihajale živali z vseh koncev gozda. Prišla je divja mačka in se podrgnila ob najbližji 

hrast, tako da so vsi lahko videli, da ima prijateljske namene. Prišel je medved, še ves 

omotičen od spanja, priletela je šoja, priskakljala veverica. In veste, česa so se lotili potem?  

Medved je naredil sneženega medveda, zajec sneženega zajca, ptiči so pritrjevali snežene 

ptiče na veje, srne so delale snežene srnjake…in s kakšnim veseljem so delali! Naš lisjaček je 

kajpada naredil sneženo lisičko, ki je bila na moč podobna njegovi nočni znanki, vsaj zdelo se 

mu je tako – in ko je bila narejena, se je s toplim smrčkom dotaknil njenega, tako da bi se 

skorajda začela topiti.  

Še danes rajajo in se veselijo živali, ki jih je stiska prignala v Lunin gozd to je gozd kamor 

nihče drug ne zaide. Gozd deli od sveta visoka kamnita stena, nihče od ljudi ne ve zanj, še 

najmanj pa kak lovec. Mi za Lunin gozd vemo, zdaj, ko smo to pravljico prebrali – pa kaj, ko 

ne bi našli poti tja. In mogoče je bolje tako. 


