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POVZETEK 

Oton Župančič je slovenski poet, esejist, dramatik in prevajalec, rojen 23. januarja 1878 

v Vinici v Beli krajini. Bil je drugorojenec očeta Franca Zupančiča in mame Ane, rojene 

Malič. 

Kljub vsemu pesniškem opusu pa se ob misli na Župančiča zagotovo spomnimo na 

najbolj priljubljeno pesniško zbirko za otroke in mladino Ciciban in še kaj (1915), še pred 

njo je za mladino ustvaril Pisanice (1900), ki so bile njegova prva pesniška zbirka za 

mladino, in seveda pesniška zbirka s slikanico Lahkih nog naokrog (1912), ki je nastala 

v času, ko je bil pesnik učitelj na Nemškem. Pesnik je skozi pesmi za mladino prepričljivo 

in dobrodušno spregovoril o temeljnih vrednotah, kot je dobrota, ljubezen do domovine 

in matere, resnicoljubnost in ljubezen do domače besede. V pesmih za mladino je moč 

zaznati pesnikovo povezanost in spoštljivost do narave, predvsem pa njegovo ljubezen 

do domačega kraja, iz katerega je črpal energijo in navdihe za nova ustvarjanja.   

Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je najprej 

predstavljena biografija in bibliografija Otona Župančiča, nato se nadaljuje s 

predstavitvijo literarne vede ekokritike, kjer je predstavljen razvoj ekokritike in njenih 

raziskovalnih vprašanj, ki jih je v uvodu zbornika The Ecocriticism Reader: Landmarks 

in Literary Ecology (1996) opisala Cheryll Glotfelty. Povzeta so tudi mnenja in raziskave, 

ki jih je izpostavila redna profesorica Jožica Čeh Steger (2012), ter mnenja in raziskave 

drugih avtorjev, ki so njena dognanja še dopolnili. Teoretični del je zaključen z razpravo 

Marie Nikolajeve (2003), ki govori o povezanosti verbalno-vizualnega odnosa v 

slikanicah. 

Cilj diplomskega dela je predstaviti razmeroma mlado literarno vedo ekokritiko in 

razširiti njena spoznanja tudi v predšolsko obdobje. V empiričnem delu diplomske naloge 

sem želela ugotoviti, kakšen je pesnikov odnos do narave in kako je v pesmih narava 

predstavljena, želela sem ugotoviti tudi verbalno-vizualni odnos v pesmi in ilustraciji iz 

pesniške zbirke Lahkih nog naokrog. Izbrane pesmi sem analizirala s pomočjo ekokritike 

in njenih tematskih področij, pri pesmih z ilustracijami pa sem analizirala še verbalno-

vizualni odnos po razpravi Marie Nikolajeve, kjer sem uporabila komparativno metodo. 

V empiričnem delu je uporabljena metoda analize in sinteze. 
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KLJUČNE BESEDE: Oton Župančič, motiv narave, odnos do narave, 

ekokritika, verbalno in vizualno. 
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III 

SUMMARY 

Oton Župančič is a Slovenian poet, playwright and translator, born on January 23rd 1878 

in Vinica, Bela Krajina. He was the second-born of father Franc Župančič and mother 

Ana, born Malič. 

Despite all the poetic opus, when we think about Župančič, we surely remember his most 

popular poetic collection for children and youth Ciciban in še kaj (1915), even before it, 

he created Pisanice (1900) for youth, which was his first poetic collection for youth, and 

the poetic collection with a picture book Lahkih nog naokrog (1912), which was created 

during the time, when the poet was a teacher in Germany. Through the poets for youth, 

the poet spoke convincingly and kindly about fundamental values, like goodness, love of 

country and for the mother, truthfulness and love of the native word. In the poets for 

youth, the poet’s connection and respect for nature can be perceived, but particularly his 

love for his home town, from which he drew energy and inspiration for new creations. 

The graduation thesis consists of the theoretical and empirical part. In the theoretical part 

I first present the biography of Oton Župančič and continue with the presentation of the 

literary science ecocriticism, where I present the development of ecocriticism and its 

research questions, which were described in the introduction of the publication The 

Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology by Cheryll Glotfelty. Summarized 

are also the opinions and researches, stressed out by the professor Jožica Čeh Steger 

(2012), and the opinions and researches of other authors, who complemented her findings. 

The theoretical part concludes with the discussion of Maria Nikolajeva (2003) about the 

connection of the verbal-visual relation in picture books.  

The goal of the graduation thesis is to present the relatively young literary science 

ecocriticism and extend its knowledge even to the preschool period. In the empirical part 

of the graduation thesis, I wanted to identify the poet’s attitude towards nature and how 

it is presented in poems. I also wanted to identify the verbal-visual relation in a poem and 

illustration from the poetic collection Lahkih nog naokrog. I analysed the selected poems 

using ecocriticism and its thematic fields, and in the case of poems with illustrations, I 

also analysed the verbal-visual relation according to the discussion by Maria Nikolajeva, 

where I used the comparative method. In the empirical part, I used the methods of analysis 

and synthesis.  
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KEY WORDS: Oton Župančič, motif of nature, attitude towards nature, 

ecocriticism, verbal and visual. 
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1 UVOD 

Diplomsko delo se osredotoča na raziskovanje izbranih mladinskih in otroških del našega 

pesnika in poeta Otona Župančiča. Njegova dela za mladino so zbrana v zbirkah Pisanice 

(1900), Lahkih nog naokrog (1912) in Ciciban in še kaj (1915). Na začetku je v 

teoretičnem delu predstavljena biografija in bibliografija Otona Župančiča, ta se nadaljuje 

s predstavitvijo ekokritike kot razmeroma nove literarne vede in se zaključi z razpravo 

verbalno-vizualnega odnosa Marie Nikolajeve.  

Osredotočila sem se na analizo motiva narave desetih pesmi iz zgoraj omenjenih otroških 

in mladinskih pesniških zbirk: Pisanice (1900): Da mi biti je drevo, Oblaka, Veter, Vzdih 

in Zarja, Lahkih nog naokrog (1912): Daj – zmaj in Otroci spuščajo mehurčke, ter 

Ciciban (1915): Ciciban zaspi, Breza in hrast in Pomladna ladja. Pesmi so analizirane z 

vidika ekokritike, pesmi Daj – zmaj in Otroci spuščajo mehurčke pa sta analizirani še s 

pomočjo teorije verbalno-vizualnega odnosa Marie Nikolajeve.  

Za raziskovanje motiva narave sem se odločila predvsem na podlagi tega, ker so v 

današnji družbi čedalje bolj vidne posledice človekovega poseganja v naravo, 

človekovega nespoštovanja do narave, industrializacija postaja čedalje agresivnejša nad 

okoljem in menim, da bi morali to čimprej preprečiti. Potrebno je spremeniti našo 

materialno usmerjenost in miselnost in že našim najmlajšim predati sporočilnost, ki jo je 

predajal že Oton Župančič, saj je čudovito naprej predal vrednote, kot so ljubezen do 

narave, domovine, do bližnjih. Kot bodoča vzgojiteljica in kot mati se počutim 

soodgovorno pri oblikovanju odnosa do narave naših najmlajših. Ključno je, da že v 

zgodnjih letih otrokovega razvoja poskrbimo za vzgojo etičnega in odgovornega ravnanja 

z naravo in okoljem in da pomagamo pri zavedanju človekove tesne povezanosti z njima.  
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2. OTON ŽUPANČIČ 

 

Slika 2.1: Oton Župančič (Mušič, 2016) 

Oton Župančič je slovenski poet, esejist, dramatik in prevajalec, rojen 23. januarja 1878 

v Vinici v Beli krajini. Bil je drugorojenec očeta Franca Zupančiča in mame Ane, rojene 

Malič. (Župančič, 2019) 

Ko je bil Oton star dve leti, so se z družino preselili v bližnji Dragatuš, kjer je s petimi 

leti začel obiskovati ljudsko šolo. Leta 1886  je šolanje nadaljeval v Novem mestu, dve 

leti pozneje pa se je vpisal v novomeško gimnazijo, kjer je uspešno zaključil tri razrede. 

Med počitnicami se je rad vračal domov, kjer se je počutil povezan z ljudmi, naravo in 

ljudskim izročilom, kar mu je tudi pozneje dajalo pesniški navdih za mnoge pesmi. 

(Mušič, 2016) 

V nižji gimnaziji je stanoval skupaj s Francem Dergancem, s katerim sta izdajala 

rokopisni dijaški list Na prelji, ki ga je ilustriral Ivan Vavpotič. V teh letih je Župančič 

začel snovati prve pesmice. Konec stoletja se je začela huda gospodarska kriza, ki je med 

drugimi najbolj prizadela ravno Belo krajino, ljudje so se začeli izseljevati, kar je močno 

zaznamovalo tudi pesnika. V svoji pesnitvi Duma je izpovedal svojo hudo bolečino in 

svetu razkril socialno bedo belokranjskega človeka.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tajda Klešnik; diplomsko delo 

3 

Tudi Župančičevo družino je kriza odpeljala v Ljubljano, kamor so se preselili leta 1892, 

svojo ljubezen do Dragatuša pa je izpovedal v mnogih pesmih in prozah. V Ljubljani je 

nadaljeval četrti nižji gimnazijski razred in pozneje še štiri razrede višje gimnazije, od 

jeseni leta 1892, v gimnaziji na Vodnikovem trgu, kjer se je pesniška nadarjenost Otona 

Župančiča močneje razmahnila. Nanj je najbolj vplival dr. Janez Evangelist Krek, ki je 

Župančiča in še mnoge druge mlade ljubljanske dijake slovstveno vzgajal in jih 

navduševal za ljudsko poezijo in poezijo slovanskih narodov. Med dijaki  je bil tudi 

Dragotin Kette. Krek je Župančiča navdušil tudi k objavljanju svojih pesmi, leta 1898 je 

s svojim imenom prvič nastopil v Ljubljanskem zvonu.  

Leta 1896 je Oton Župančič maturiral in jeseni odšel na Dunaj, kjer je na Filozofski 

fakulteti študiral zgodovino in zemljepis. Na Dunaju je kmalu po prihodu postal član 

Literarnega kluba, kjer so z drugimi slovenskimi visokošolci spoznavali tuje literature in 

se osredotočali na širjenje novih smeri med Slovence. Takrat je začel pisati svoje prve 

svobodne verze. Leta 1899 je izšla Župančičeva prva pesniška zbirka Čaša opojnosti, leta 

1900 pa je izšla pesniška zbirka Pisanice, namenjena mladini. Zbirka je dobila ime po 

belokranjskih pisanicah (pirhih), kar ponovno priča o pesnikovi domoljubnosti, predvsem 

do njegove rodne pokrajine. Istega leta je končal univerzitetni študij na Dunaju, 

diplomiral pa je šele leta 1924 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Tretjo pesniško zbirko 

Čez plan, ki je izšla leta 1903, je Župančič skrbno pripravljal, saj je dobil drugačen, 

zrelejši in bolj umirjen pogled na življenje, človeka in umetnost, posledično pa je postal 

tudi bolj kritičen do sebe in svojih del. (Mušič, 2016) 
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Slika 2.2: Naslovna stran mladinske pesniške zbirke Pisanice (Župančič, 1900) 

Leta 1905 je s prijateljem Franom Kustrom odpotoval v Pariz, kjer se mu je začela porajati 

pesnitev Duma. V Parizu je jasneje videl svojo umetniško pot in svojo vlogo v življenju, 

zato se mu je porodila želja po bolj urejenem življenju. Leta 1906 je v Ljubljani zaprosil 

za delovno mesto tajnika v Slovenski matici, a ker se ni izšlo, se je vrnil na Dunaj. Leta 

1908 je izšla četrta pesniška zbirka Samogovori, kjer se že po naslovu zbirke vidi, da je 

posebno pozornost posvetil skupini pesmi, ki jih lahko označimo kot samogovori. To so 

Župančičevi odkriti in neprizanesljivi pogovori s sami seboj o najpomembnejših temah, 

kjer je želel odkriti samega sebe in smisel svojega življenja. Takrat je izšla tudi osrednja 

pesnitev Duma, iz katere odseva vsa dotedanja pesnikova človeška in umetniška skušnja.  

Leta 1910 se je Župančič vrnil v Ljubljano, kjer je v Slovenski narod in delavsko Zarjo 

pisal ocene predstav, leto pozneje pa je postal dramaturg v deželnem gledališču. Konec 

leta 1912 je izšla Otonova druga pesniška zbirka za otroke in mladino Lahkih nog 

naokrog, ki je nastala še v času, ko je bil učitelj v gradu Kisslegu, kjer ga je nemški 

založnik prosil, da prevede verze iz nove nemške slikanice. Ker Župančič z nemškimi 

stihi sploh ni bil zadovoljen pa tudi ilustracije Gertrude Gaspari so se mu zdele za 

slovenskega otroka preveč tuje, se je odločil, da k nemškim slikam napiše svoje pesmi. 
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Slika 2.3: Naslovna stran slikanice in pesniške zbirke za mladino Lahkih nog naokrog (Župančič, 

1912) 

Leta 1913 je pesnik dobil svojo prvo stalno službo, in sicer kot arhivar v ljubljanskem 

mestnem arhivu, istega leta pa se je tudi poročil z učiteljico Ani Kessler. V zakonu so se 

jima rodili trije otroci: Marko, Andrej in Jasna. Ko je njegov prvorojenec praznoval svoj 

prvi rojstni dan, je izšla Župančičeva knjiga Sto ugank (1915), konec decembra istega leta 

pa še zbirka otroških pesmic Ciciban in še kaj. (Mušič, 2016) 

 

Slika 2.4: Naslovna stran pesniške zbirke za mladino Ciciban (Župančič, 1915) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tajda Klešnik; diplomsko delo 

6 

Med prvo svetovno vojno je Župančič urejal nekatere osrednje slovenske literarne revije. 

Leta 1914 je bil urednik Slovana in leta 1917 urednik Ljubljanskega zvona. Leta 1919 je 

izšla pesniška zbirka Mlada pota in leto kasneje  V zarje Vidove, katere naslov bi lahko 

simbolično označeval tudi čas velikega pričakovanja ob koncu prve svetovne vojne, ki se 

je slovenskemu narodu odpiral pogled v svetlejšo prihodnost. (Mušič, 2016) 

Pozneje se je pesnikova pozornost preusmerila od poezije k dramatiki, prevajanju in delu 

v gledališču. Leta 1920 je iz ljubljanskega mestnega arhiva odšel nazaj h gledališču, kjer 

je bil najprej dramaturg, leta 1926 je postal generalni tajnik in od leta 1929 do 1946 

upravnik SNG.  V tistem času Župančič ni imel posebnega navdiha, pomembnejša dela 

iz dvajsetih let so bila: Iz nenapisane komedije (1922), dramsko besedilo Veronika 

Deseniška (1924), tretje poglavje Jerale (1927) in nekaj lirskih pesmi. (Mušič, 2016) 

Župančič je, poleg liričnih, ustvaril tudi nekaj dramskih del. Njegovo najbolj znano 

dramsko delo je zagotovo tragedija v petih dejanjih, Veronika Deseniška (1924), mnogo 

drugih pa je nastalo že prej. Že v gimnazijskih letih je nastalo nekaj iger, med njimi Vile 

in Prsti, malo kasneje pa tudi Miklavžev večer. Ena izmed prvih kakovostnih dram je izšla 

leta 1904, in sicer Noč na verne duše, ki je obravnavala razmere v Beli krajini med 

agrarno krizo. Veliko dram je ostalo nedokončanih, med njimi tudi Fragment (1921), s 

katerim je želel osmešiti slovensko politično prilagodljivost. 

V drugi polovici dvajsetih let je Župančič prevajal najzahtevnejša dramska in prozna dela 

svetovnih mojstrov. Ob njegovih prevodih so se učili in zgledovali vsi naši pomembnejši 

kasnejši prevajalci. V slovenščino je prevedel 15 Shakespearovih dramskih besedil in 

veliko del drugih svetovnih dramatikov: Edmonda Rostanda, Georgea Bernarda Shawa, 

Huga von Hofmannsthala, Pedra Calderona in drugih. S prevajanjem se je ukvarjal do 

konca svojega življenja in nam s tem dal preko štirideset poslovenjenih del in mnogo 

rokopisov. Največ je prevajal iz angleščine in francoščine.  

Po vojni je Župančiča navdihnilo takratno kulturno-politično dogajanje, zato ga je v 

svojih pesmih, prozah in člankih postavljal v ospredje. Pesnik je do zadnjega razdajal 

svojo duševno moč, kljub hudi astmi, zaradi katere je bil priklenjen na posteljo. Umrl je 

11. junija leta 1949. Pokopan je na Žalah, v skupni grob slovenske moderne, kjer počiva 

s svojimi tremi literarnimi tovariši svoje mladosti: z Dragotinom Kettejem, Josipom 

Murnom in Ivanom Cankarjem. (Mušič, 2016) 
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3. EKOKRITIKA 

Cheryll Glotfelty je ekokritiko v uvodu zbornika The ecocriticism reader: landmarks in 

literary ecology (1996)  definirala kot preučevanje razmerja med literaturo in fizičnim 

okoljem. William Howarth (ameriški pisatelj in profesor na Univerzi Princeton) pa je 

ekokritiko definiral: »Oseba, ki sodi o vrednosti in napakah besedil, ki odražajo vplive, 

ki jih ima kultura na naravo, z namenom proslave narave, kritiziranja njenih 

izkoriščevalcev in popravljanja storjene škode s politično aktivnostjo.«  

Ekokritika se je začela razvijati že v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja, kjer so 

posamezni literarni in kulturni učenjaki razvijali ekološko kritiko, ker pa so delovali 

individualno, se niso uspeli prebiti skozi množico drugih tematik. (Glotfelty, 1996) Sprva 

se je uveljavila v anglo-ameriških univerzah, leta 1992 pa je bilo ustanovljeno novo 

združenje za preučevanje književnosti in okolja (Association for the Study of Literature 

and Environment (ASLE)), čigar cilj je bil spodbujati izmenjavo informacij o literaturi, 

ki obravnava odnos med človekom in naravo, naravnim svetom in spodbujati novo 

pisanje narave tradicionalnim in inovativnim znanstvenim pristopom k okoljski literaturi 

in interdisciplinarni okoljski raziskavi. (Glotfelty, 1996) 

Ekokritika se razlikuje od ostalih literarnih pristopov, saj vsebuje spremenjen pogled na 

svet, ki poleg socialne sfere, vključi celotno ekosfero. (Glotfelty, 1996) Ekokritika 

raziskuje različne koncepte in reprezentacije narave, kako je definiran pojem narave, 

katere vrednostne predstave in kulturne funkcije ima v književnosti, kako so v njej 

določeni odnosi med človekom in naravnim okoljem itd. (Hofer, 2007, povzeto po: Čeh 

Steger, 2012) Jožica Čeh Steger dodaja še, da se v sodobnem času ekokritika malo bolj 

odmika od shematskega raziskovanja odnosov med naravo in kulturo in se bolj posveča 

teoretskim opredelitvam narave, posebno zanimanje kaže pri preučevanju živali oziroma 

pri animalističnih študijah. Ekokritika poudarja povezanost (sožitje) vseh živih bitij, 

naravi pa pripisuje status subjekta. (Čeh Steger, 2012) 

3.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA EKOKRITIKE 

Ekokritika je dokaj nova literarna smer, zato še ni docela raziskana. Cheryll Glotfelty, je 

v uvodniku zbornika The ecocriticism reader: landmarks in literary ecology (1996) 
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zapisala nekaj temeljnih vprašanj, ki bi si jih moral zastaviti raziskovalec ekokritiške 

literature: 

- Kako je narava predstavljena v sonetu?  

- Kakšno vlogo ima fizična nastavitev igre v zapletu romana?  

- Ali so vrednosti, izražene v predstavi, skladne z ekološko modrostjo?  

- Kako naše metafore o naravi vplivajo na to, kako jo doživljamo?  

- Kako lahko naravopis označimo kot žanr?  

- Ali bi kraj poleg rase, razreda in spola moral postati nova kritična kategorija?  

- Ali moški o naravi pišejo drugače kot ženske?  

- Na kakšen način je literatura vplivala na odnos človeštva do naravnega sveta?  

- Kako se je koncept divjine sčasoma spremenil?  

- Kakšen učinek ima okoljska kriza v sodobni literaturi in popularni kulturi?  

- Kakšen vpliv ima lahko znanost o ekologiji v literarnih vedah?  

- Kako je znanost sama odprta za literarno analizo? 

3.2 ČLOVEK V RAZMERJU Z NARAVO ALI OKOLJEM 

BIOCENTRIZEM (ODNOS ČLOVEK – ŽIVAL) 

Biocentrizem v center sveta postavlja živa bitja, saj življenju organizmov pripisuje 

moralen status. Njegove zametke najdemo že v budizmu, ki uči, da se moramo izogibati 

škodovanju živih bitij. Biocentrična etika okolja opozarja na moralno in etično obravnavo 

vseh živih organizmov. (Stenmark, 2004) Biocentrizem trdi, da mora človek naravo 

ohranjati in varovati in je nima pravice izkoriščati. Paul Taylor je eden izmed najbolj 

znanih predstavnikov etike biocentrizma. Predpostavlja, da so človekova ravnanja 

pravilna in moralno etična takrat, ko izražajo spoštovanje. Podal je tudi štiri pravila 

biocentrične etike (Taylor, 2011): 

- pravilo neškodljivosti, ki zagovarja človekovo odgovornost, da ne dela škode 

drugim entitetam v okolju, 

- pravilo nevmešavanja, ki nas opomni, da ne postavljamo omejitev drugim bitjem, 

- pravilo zvestosti, ki pomeni, da ne izkoristimo zaupanja živali, 

- pravilo ponovno izpostavljene pravice, ki nas uči, da moramo popraviti škodo, ki 

smo jo naredili, če smo z drugimi živimi bitji ravnali nemoralno,  
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ANTROPOCENTRIZEM (ODNOS ČLOVEK – ŽIVAL) 

Antropocentrizem je izraz za človekov odnos do narave kot do drugega. Ta odnos je 

izkoriščevalski, dominanten, polaščevalen. Naravo razume kot rezervoar naravnih virov. 

(Čeh Steger, 2015) 

Viskovič (2011; povzeto po Čeh Steger, 2015) piše, da se odnos do nečloveških bitij in 

okolja ni spremenil niti v humanizmu, renesansi ali v razsvetljenstvu. Opira se na 

Darwinov nauk o razvoju organizmov, ki zatira, izkorišča in diskriminira nečloveška bitja 

in okolje. Človek je popoln gospodar in lastnik narave. Človek se je iz narave izključil, 

prav tako pa ni več del prevladujočih dualizmov, kot so razum in čustvo, kultura in 

narava, subjekt in objekt ali duh in materija. 

EKOCENTRIZEM 

Je etična drža, kjer imajo poleg živih bitij lastno vrednost tudi biološke vrste, ekosistemi 

oziroma celotna biotska skupnost. Ljudje imajo posebne dolžnosti tudi do entitet (npr. 

vode, gore, ledeniki), saj imajo tudi te moralni status. Širitev moralnih pravic je prenesena 

od posameznikov na celoto, kar pomeni, da je dopustno ubijati tudi živali ali rastline, 

dokler to ne ogroža integritete, stabilnosti in lepote njihove populacije.  

Ekocentrizem pravi, da imajo moralni status biološki posamezniki in ekološke celote 

(npr. reke, hribi, vode in gozdovi). Z neprimernimi posegi v okolje pa kršimo integriteto 

vseh ekoloških celot, organizmov in ekosistemov. Središče življenja na zemlji ni le 

človek, pač pa celoten ekosistem. (Čeh Steger, 2015) 

3.3 EKOKRITIKA IN URBANO OKOLJE 

Zgodnja ekokritika je raziskovala bolj literarno preteklost, predvsem romantiko, 

upodobitve narave, ki so bili daleč od vsakdanjih človeških domov. Najnovejša ekokritika 

pa izraža raziskovalni interes za urbana okolja, povezavo med urbanimi in neurbanimi 

prostori ter tradicionalnimi in modernimi žanri. Tudi mesto razume kot kompleksen 

organizem, ki ga je mogoče opazovati kot naraven prostor, kajti razumljeno je kot 

poseben del narave, z zapletenimi stičišči medsebojno pogojenih naravnih in kulturnih 

hierarhij, ki opazovalcu razkriva otočke kultivirane narave, to je povezanost naravnega in 
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kulturnega prostora, kot so parki, ribniki, dvorišča, terase, okensko in balkonsko cvetje 

idr. 

Povezanost med naravo, kulturo in umetnostjo predstavlja bistveno lastnost ekokritike. 

Urbani ekokritiki pod pojmom fizično okolje razumejo naravno in umetno, od človeka 

oblikovano okolje. (Čeh Steger, 2015) 

3.4 EKOFEMINIZEM 

Začetki ekofeminizma segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, desetletje pozneje pa 

se je začel uveljavljati v akademskih krogih kot del širše ekokritiške discipline. Ekokritika 

in ekofeminizem imata skupni cilj, to je osvoboditi žensko in naravo ter si prizadevati za 

odpravo rasnih, spolnih, etničnih, razrednih in drugih razlik oziroma za ukinitev odnosov 

med ljudmi in razmerij do naravnega okolja, ki temeljijo na kontroli, posedovanju, 

prilaščanju in izkoriščanju. Različni ekofeminizmi se najbolj razlikujejo v vrednotenju 

fizičnega oziroma materialnega sveta in v predstavah o preddiskurzivnem in družbeno 

konstruiranem statusu narave in ženske. (Čeh Steger, 2015) 
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4. VERBALNO VIZUALNI ODNOS PO MARII 

NIKOLAJEVI 

Maria Nikolajeva je švedska  literarna kritičarka in akademikinja, ki se ukvarja predvsem 

z otroško književnostjo. Je tudi avtorica članka Verbalno in vizualno – slikanica kot 

medij, ki je bil leta 2003 objavljen v reviji Otrok in knjiga, prevedla ga je Marjeta 

Gostinčar Cerar. 

M. Nikolajeva (2003) pravi, da je slikanica kombinacija dveh zvrsti komunikacije, 

verbalne in vizualne. Slikanice z nami komunicirajo preko dveh sklopov: 

konvencionalnih znakov in slikovnih znakov. Konvencionalni znaki temeljijo na 

dogovoru oziroma sporazumu uporabnikov določenega jezika, za branje slikovnih znakov 

pa ne potrebujemo nekih dogovorov ali drugega posebnega znanja. 

Slike in slikanice so kompleksni slikovni znaki, besede v slikanicah pa kompleksni 

konvencionalni znaki. Funkcija slik je opisovati in predstavljati, medtem ko je funkcija 

besed v slikanicah pripovedovati. Konvencionalni znaki so v naši kulturi linearni, saj jih 

beremo od leve proti desni, medtem ko nam slikovni znaki ne dajejo posebnih navodil za 

branje, so nelinearni. Slikanica nam ponuja neomejene možnosti za interakcijo med 

vizualnim in verbalnim. 

V delu How picturebooks woorks sta Maria Nikolajeva in Carole Scott proučili širok 

spekter možnih interakcij med besedo in sliko, ter tako izluščili tri vrste interakcije med 

bralci in slikanico:  

1. simetrična interakcija: besede in slike pripovedujejo isto zgodbo, ista informacija 

se ponavlja v verbalni in vizualni komunikaciji, 

2. komplementarna interakcija: besede in slike se med seboj dopolnjujejo, 

3. stopnjevalna interakcija: slike presegajo pomen besed, lahko tudi besede 

presegajo pomen slike. 

Bolj kot se vizualna in verbalna komunikacija razlikujeta ali pa celo nasprotujeta, več 

interpretacij je možnih in bralec mora več razmišljati. Take slikanice so pedagoško zelo 

koristne, saj spodbujajo otroke k razmišljanju in zaposlujejo njihovo domišljijo.  

Nikolajeva je v članku raziskala tudi, kako verbalno-vizualni odnos vpliva na različne 

vidike zgodbe, kot so prizorišče, karakterizacija, časovnost, modalnost in perspektiva. 
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4.1 PRIZORIŠČE 

Prizorišče nam pokaže, kakšen je svet, v katerem se odvija zgodba. Dogajanju da nek 

časovni in krajevni okvir, kar pa zahteva bolj ali manj zahteven opis notranjih in zunanjih 

prizorov. Kot v romanu ali noveli je tudi v slikanici lahko prizorišče integralno, lahko pa 

služi samo kot ozadje. Integralno prizorišče pomeni, da je bistveni, sestavni del zgodbe, 

kar pomeni, da se ta zgodba ne bi mogla dogajati nikjer drugje. Notranja prizorišča nam 

povedo veliko o času dogajanja zgodbe, pa tudi o družbenem položaju junakov. Zunanja 

prizorišča, pa nam lahko razkrijejo, v katerem letnem času se je zgodba dogajala, ustvarijo 

lahko prav posebno vzdušje. Prizorišče ima lahko simbolni pomen, gozd po navadi 

pomeni strah in nevarnost, hišica z lutkami pa ima največkrat simbol srečnega otroštva. 

V slikanicah so prizorišča pomemben dejavnik karakterizacije. Nekateri junaki so 

upodobljeni samo notri ali samo zunaj. Je bistven sestavni del vsebinskega razvoja 

zgodbe. Okolje večkrat postane katalizator vsebine, saj z njegovo spremembo lahko 

vplivamo na konflikt v zgodbi, lahko naznani preobrat v zgodbi ali stopnjuje dogajanje.  

Prizorišče je v slikanicah lahko podano z besedami, ilustracijami, lahko pa tudi z obojim. 

Z besedami je prostor opisan, medtem ko je s slikanico pokazan, kar je mnogo bolj 

učinkovito. Vizualni prikaz v slikanici dopušča več možnosti svobodne interpretacije, 

poleg tega pa je tudi bolj funkcionalen za mlade bralce, saj le-ti raje gledajo kot pa berejo. 

Kraj dogajanja se pri slikanicah lahko izraža na različne načine. Lahko se podvaja, saj je 

lahko vse, kar vidimo tudi opisano z besedami. Ustvarjalci slikanic pogosto uporabijo 

prazen prostor okrog oseb in predmetov, lahko se zgodi, da je prostor podan vizualno, 

verbalno pa sploh ne. Večkrat se poslužujejo tudi panoramskih pogledov, pogledov od 

daleč ali pa od blizu, z multiprizorišči, lahko pa so na levi in desni strani upodobljeni dve 

kontrastni prizorišči. (Nikolajeva, 2003) 

4.2 KARAKTERIZACIJA 

Zunanji opisi likov so lahko opisani verbalno in vizualno. Med seboj se lahko potrjujeta 

ali pa povsem spodbijata. Če je karakter samo vizualno upodobljen, težko razberemo 

starost, sorodstvene povezave, ne moremo razbrati imena junaka. Tudi spol je težko 

razbrati, če ni verbalno opisan, predvsem kadar so v zgodbi živali ali neživi predmeti. V 

slikanicah pa lahko v ilustracijah nastopajo tudi liki, ki v besedilu niso nikjer omenjeni, 

lahko so popolno nasprotje glavnih junakov ali pa služijo kot ozadje zgodbe.  Psihološke 
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opise je najbolje izraziti besedno, saj je nekatere človeške lastnosti težko ponazoriti 

vizualno. Najbolje je, da so tovrstne ilustracije nadgrajene z besedo. Slikanice so 

pogosteje usmerjene v samo dogajanje, kot pa v značaje, saj poglobljene karakterizacije 

ni mogoče samo upodobiti, pojavlja se med interakcijo verbalnega in vizualnega. 

(Nikolajeva, 2003) 

4.3 PERSPEKTIVA 

Perspektiva ali zorni kot označuje domnevni položaj pripovedovalca, oseb in implicitnega 

bralca. Kot bralci sliko opazujemo z zornega kota, ki nam ga je vsilil umetnik. Ta se 

spremeni pri daljšem zaporedju slik, glede na kot in razdaljo lahko pride tudi do učinka 

povečave. Ilustracije lahko dogajanje prikažejo iz več perspektiv. Najširšo perspektivo 

lahko prikažejo s panoramskim pogledom, lahko upodobijo več vzporednih dogodkov ali 

likov na različnih krajih. V slikanicah prevladuje vsezajemajoča perspektiva, ki smo jo 

omenili zgoraj. 

Največjo težavo mlajšim bralcem povzroči prvoosebni pripovedovalec, saj je v ilustraciji 

težko ponazoriti dogajanje s perspektive prve osebe. Mladi bralec se že tako težko 

poistoveti z »jazom« v verbalni pripovedi, protislovna perspektiva v ilustraciji pa ga le še 

bolj zmede. (Nikolajeva, 2003) 

4.4 ČASOVNOST 

V ilustracijah je čas zelo težko prikazati, največkrat je bolj pojasnjen v samem besedilu. 

Prikažemo ga lahko z ilustracijo ure, sončnega vzhoda ali zahoda, prikažemo lahko tudi 

letne čase.  

Gibanje lahko prikažemo s pomočjo gibljivih črt, meglic ali popačenih perspektiv, 

najpogostejše in najuspešnejše sredstvo za uprizoritev gibanja pa je simultana sukcesija.  

»Gre za zaporedje upodobitev človeške figure v časovno ločenih trenutkih, ki pa jih 

gledalec dojema kot celoto, ki se odvija v strogo določenem zaporedju. Spremembe, ki se 

pojavijo v vsaki naslednji sličici, nakazujejo časovno razliko med prejšnjim in naslednjim 

prizorom.« (Nikolajeva, 2003) 

Gibanje lahko ponazorimo tudi z zaporedjem ilustracij, če pa je časovni okvir zgodbe že 

naveden v besedilu, je ta informacija odveč.  
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Pri zaporedju ilustracij pogosto naletimo na verbalne preskoke, ki so v primerih, ko 

časovni okvir ni točno podan, neomejeni in implicitni. Ti časovni preskoki omogočajo 

zgodbi, da se lahko hitreje razvija, na samo razumevanje zgodbe pa načeloma nimajo 

vpliva. (Nikolajeva, 2003) 

4.5 MODALNOST 

Nasprotje med objektivno in subjektivno percepcijo se lahko kaže tako v besedilu kot v 

ilustraciji. Razlika med objektivno in subjektivno percepcijo se kaže v mimetičnem 

oziroma nemimetičnem upodabljanju. Mimetično upodobitev lahko razlagamo kot 

posnetek resničnosti, nemimetično podobo pa moramo interpretirati na različnih ravneh. 

Koncept modalnosti nam lahko pomaga, saj pokriva različne vidike trditev v pripovedi, 

kot so na primer možnost, verjetnost, realnost, nujnost, nepredvidljivost idr. Besedilo 

lahko interpretiramo na različne načine. Kategorije modalnosti vizualno ne moremo 

izraziti, ilustrator nas pa lahko z določenimi standardnimi sredstvi, kot so barve in risarske 

tehnike, usmeri v želeno interpretacijo. (Nikolajeva, 2003) 

V slikanicah se srečamo s tremi vrstami modalnosti: indikativna modalnost, ki izraža 

objektivno resnico, optativna modalnost izraža željo in dubitativna modalnost, ki izraža 

dvom. (Nikolajeva, 2003) 

V članku je bila predstavljena razlika v odnosu med besedilom in sliko v slikanici. 

Slikanice vsebujejo tekstovne in vizualne vrzeli, ki jih otroci in odrasli različno 

zapolnjujejo. Zato lahko rečemo, da so slikanice namenjene občinstvu dveh ali več 

generacij in prav to je najpomembnejša lastnost mladinske književnosti. 
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5. EMPIRIČNI DEL 

5.1 Opredelitev problema 

V empiričnem delu sem raziskovala motiv narave v izbranih pesmih Otona Župančiča. 

Osredotočila sem se na otroška in mladinska dela Otona Župančiča. Zbirka Pisanice je 

izšla leta 1900 kot prva Župančičeva pesniška knjiga za mladino. Mladinska pesniška 

zbirka  Lahkih nog naokrog je nastala v času, ko je bil Župančič domači učitelj v gradu 

Kisslegu na Nemškem. Takrat ga je ljubljanski založnik prosil za prevod nemške 

slikanice, ki jo je želel izdati. Župančič ob pregledu ilustracij Gertrude Caspari in 

prebiranju verzov Heinricha Meiseja, z nemškimi stihi in ilustracijami ni bil zadovoljen, 

zato se je odločil, da bo k nemškim slikam napisal svoje pesmi in tako so naši otroci leta 

1912 dobili slikanico z izvirnimi slovenskimi besedili. Ciciban pa je ena izmed najbolj 

poznanih in priljubljenih mladinskih pesniških zbirk, kar jih je kdaj koli izšlo na 

Slovenskem. Z njo se je Župančič povzpel na sam vrh mladinske poezije pri Slovencih. 

Ciciban je izšel leta 1915. 

Za proučevanje motiva narave sem si iz zgoraj opisanih zbirk izbrala 10 pesmi. Pri 

proučevanju izbranih pesmi sem uporabila metodo sinteze in analize. Izbrala sem deset 

otroških pesmi iz Župančičevih otroških pesniških zbirk Pisanice (1900): Da mi biti je 

drevo, Oblaka, Veter, Vzdih in Zarja, Lahkih nog naokrog (1912): Daj – zmaj in Otroci 

spuščajo mehurčke, ter Ciciban (1915): Breza in hrast, Ciciban zaspi in Pomladna ladja.  

Za vsako pesem sem izdelala preglednico z dvema stolpcema. V prvem stolpcu sem pri 

vsaki pesmi zapisala kategorijo ekokritike, s pomočjo katere lahko analiziram motiv 

narave v izbrani pesmi. V drugem stolpcu pa sem iz pesmi prepisala citate, kje točno 

lahko opazim motiv narave. Iz slikanice Lahkih nog naokrog sem poleg vsebine pesmi s 

komparativno metodo analizirala tudi slikanico, in sicer s pomočjo teorije verbalno-

vizualnega odnosa, ki jo je leta 2003 raziskala Maria Nikolajeva. 
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5.2 Cilji 

Zanima me predvsem, kako se kaže motiv narave v izbranih  pesmih. 

Zastavljeni so naslednji cilji:  

 ugotoviti, pesnikov odnos do narave, 

 ugotoviti, kako je v pesmi predstavljena narava, 

 ugotoviti, kakšen je verbalno-vizualni odnos v pesmi in ilustraciji iz zbirke Lahkih nog 

naokrog. 

 

5.3 Raziskovalna vprašanja 

Postavila sem si naslednja raziskovalna  vprašanja: 

- Kako se kaže motiv narave v pesmi? 

- Kako je v pesmi predstavljena narava? 

- Kakšen je pesnikov odnos do narave? 

- Kakšen je verbalno-vizualni odnos v pesmi in ilustraciji iz zbirke Lahkih nog 

naokrog?  
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5.4 Breza in hrast  

 

Breza, breza tenkolaska, 

kdo lase ti razčesava, 

da stoje ti tak lepo? 

Ali mati, ali sestra, 

ali vila iz goščav? 

 

Niti mati, niti sestra, 

niti vila iz goščav, 

tihi dežek opoldanji, 

lahni veter iz daljav. 

 

Hrast, hrast kodrogrivec, 

kdo lase ti goste mrši, 

da so kuštravi tako? 

Ali mačeha hudobna, 

ali sto sovražnikov? 

 

Niti mačeha hudobna, 

niti sto sovražnikov, 

mršijo mi jih viharji 

sred noči opolnoči. 

 

(Župančič, 1915) 
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Tabela 5.1: Analiza pesmi Breza in hrast 

KATEGORIJE EKOKRITIKE VERBALNI CITATI 

ODNOS ČLOVEKA DO NARAVE: 

Ekocentrizem: 

Človek opazi lepoto narave, kar izrazi tudi 

z okrasnim pridevnikom. 

 

 

Človek pokritizira naravo. 

 

 

Antropocentrizem: 

Človek predvideva, da je naravi (hrastu) 

škodil človek. 

 

 

Personifikacija:  

Narava prevzame človeške lastnosti (breza 

in hrast odgovarjata). 

 

 

 

»Kdo lase ti razčesava, 

da stoje ti tak lepo?« 

»breza tenkolaska« 

 

»Kdo lase ti goste mrši, 

da so kuštravi tako?« 

»hrast kodrogrivec« 

 

 

»kdo lase ti goste mrši, 

da so kuštravi tako? 

Ali mačeha hudobna, 

ali sto sovražnikov?« 

 

 

»Niti mati, niti sestra, 

niti vila iz goščav, 

tihi dežek opoldanji, 

lahni veter iz daljav.« 

»Niti mačeha hudobna, 

niti sto sovražnikov, 

mršijo mi jih viharji 

sred noči opolnoči.« 
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INTERPRETACIJA PESMI 

Glavna lika v pesmi sta breza in hrast. V pesmi lahko opazimo, kako opazovalec postavi 

kontrast med lepim in nelepim. Najprej sprašuje brezo po njenih lepih laseh, kdo je zanjo 

zaslužen, potem pa sprašuje še hrast, zakaj je tako skuštran in kdo mu je naredil tak izgled. 

Lahko opazimo, da je opazovalec predpostavljal, da je človek posegal v oblikovanje breze 

in hrasta, pa temu ni bilo tako. Narava je bila tista, ki je oblikovala tako brezo kot hrast. 

Dogajalni prostor ni točno določen, glede na vsebino lahko predvidimo, da se odvija nekje 

v naravi. 

Kljub temu da pesem nima ilustracije, so določeni dogodki tako časovno kot prostorsko 

približno opisani in si jih lahko sami predstavljamo: »tihi dežek opoldanji«, »lahni veter 

iz daljav«, »viharji sred noči opolnoči«. Kljub vsemu čas ni točno določen, iz pesmi pa 

lahko razberemo, v katerem delu dneva se je posamezna stvar zgodila.  
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5.5 Ciciban zaspi 

 

Ciciban je zaspan. 

Dajte mu blazino – 

mehko mahovino; 

dajte mu odejo – 

jablanovo vejo. 

 

Veter z gore piha, 

jablano razniha, 

veja se uvije, 

Ciciban se skrije, 

z listjem ga prevleče, 

s cvetjem ga omeče. 

(Župančič, 1915) 
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Tabela 5.2: Analiza pesmi Ciciban zaspi 

KATEGORIJE EKOKRITIKE VERBALNI CITATI 

ODNOS ČLOVEKA DO NARAVE: 

Ekocentrizem 

Narava pomaga človeku, da mu bo udobno. 

Človek narave ne uničuje, niti je ne ogroža, 

narava človeka zaščiti. Delujeta drug z 

drugim, človek zaupa naravi, da ga bo 

zaščitila. 

 

 

»Dajte mu blazino – 

mehko mahovino; 

dajte mu odejo – 

jablanovo vejo.« 

»veja se uvije, 

Ciciban se skrije, 

z listjem ga prevleče, 

s cvetjem ga omeče.« 

 

INTERPRETACIJA PESMI 

Glavni lik v pesmi je zaspan Ciciban. Ciciban je bil za pesnika kot neka željena podoba 

slovenskega otroka. Želel si je, da bi bili vsi otroci kot Ciciban – veseli, razigrani, pošteni, 

zaupljivi in pogumni. Tudi v pesmi Ciciban zaspi je bil deček pogumen, da je zaspal kar 

v naravi, le-ta pa je zelo dobro poskrbela, da mu je bilo udobno, tako smo zaznali, da je 

odnos človek – narava povsem enakovreden. 

Dogajalni prostor je narava, verjetno kje pod goro, kar lahko razberemo iz verza »Veter z 

gore piha«, v bližini je tudi jablana in mahovina.  

Narava je v pesmi opisana zelo podrobno, tako da si lahko dogajalni prostor med samim 

branjem pesmi vizualno tudi predstavljamo. 
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5.6 Da mi biti je drevo 

 

 

Da mi biti je drevo, 

bil spomladi rad bi breza — 

drugo drevje še golo, 

nanjo sveti Jurij pleza. 

 

Da mi biti je drevo, 

bil poleti rad bi lipa — 

v njeni senci je hladno, 

cvet na potnika se vsipa. 

 

Da mi biti je drevo, 

bil pozimi rad bi smreka — 

drugo drevje že golo, 

topla greje njo obleka. 

(Župančič, 1900) 
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Tabela 5.3: Analiza pesmi Da mi biti je drevo 

KATEGORIJE EKOKRITIKE VERBALNI CITATI 

ODNOS ČLOVEKA DO NARAVE: 

Biocentrizem: 

Naravi pripisuje moralni status. 

Človek naravo spoštuje, jo časti. 

 

Motiv domovine 

 

»bil spomladi rad bi breza« 

»bil poleti rad bi lipa« 

»bil pozimi rad bi smreka« 

 

 

»nanjo sveti Jurij pleza« 

 

 

INTERPRETACIJA PESMI 

V pesmi Da mi biti je drevo lahko opazimo tudi motiv domovine. Župančič je iz Bele 

krajine v svoje pesmi prinesel bogato duhovno dediščino, sam je o tem leta 1948 povedal 

tako: »Kljub bedi pa je Bela krajina vedno rada prepevala, se šalila, imela mnogo 

pripovedk, vraž, smešnic, ki so pojile mojo fantazijo, predvsem pa ji moram biti hvaležen 

za njen lepi, mnogoizrazni, blagozvočni jezik, ki se je pozneje oglašal kot nek svojevrsten 

ton v slovenski poeziji.« (povzeto po Mušič, 2016) 

Župančič je naravo vedno spoštoval, cenil in o njej pisal najlepše. V pesmi Da mi biti je 

drevo je pesnik v prvi kitici pisal o brezi in jo povezal z belokranjskim običajem, ko 

spomladi zeleni Jurij, odet v brezove veje, hodi od hiše do hiše in ljudem zatika brezovo 

vejico za podboj vrat, ta pa potem varuje dom, prinaša zdravje, srečo in veselje v hišo, na 

polja in v hlev. Tudi ko je v pesmi pisal o lipi in smreki, je izpostavil njene najlepše 

značilnosti. Začuti se, da pesnik časti naravo, jo ceni takšno, kot je.  
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5.7 Daj – zmaj 

 

Daj — zmaj, 

dvigni se visoko 

nad polje, nad loko, 

čez goro poglej, 

kaj je tam, povej! 

 

Štajerska je vsa zelena, 

a Koroška zamračena, 

Kraševec pečine orje, 

v solncu sveti se Primorje; 

da spustiš me malo više, 

videl bi tržaške hiše. 

(Župančič, 1912) 

 

 

Slika 5.1: Ilustracija Gertrude Caspari, pesem Daj – zmaj (Župančič, 1912) 
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Tabela 5.4: Analiza pesmi Daj – zmaj 

KATEGORIJE EKOKRITIKE VERBALNI CITATI 

ODNOS ČLOVEKA DO NARAVE: 

Biocentrizem   

Pripisovanje moralnega statusa naravi.  

Nagovor ali apostrofa  

Človek spodbuja zmaja, da poleti čim 

višje, da lahko vidi še več. 

Poosebitev ali personifikacija  

Zmaj odgovori človeku.  

Motiv domovine 

 

 

 

 

»Daj — zmaj, 

dvigni se visoko 

nad polje, nad loko, 

čez goro poglej, 

kaj je tam, povej!« 

 

»Štajerska je vsa zelena, 

a Koroška zamračena, 

Kraševec pečine orje, 

v solncu sveti se Primorje; 

da spustiš me malo više, 

videl bi tržaške hiše.« 
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VIZUALNI CITATI IZ PESMI: 

Med besedilom in ilustracijo poteka simetrična interakcija, kar pomeni, da tako verbalni 

kot tudi vizualni del pesmi pripovedujeta isto zgodbo. Ilustracija vseeno prikazuje bolj 

prvi del pesmi kot drugega, saj je drugi del pesmi težko prikazati na sami ilustraciji, sploh 

glede na to, da ilustracija ni bila izrisana glede na pesem, ampak je bila pesem napisana 

glede na ilustracijo. 

PRIZORIŠČE 

Že iz besedila pesmi lahko razberemo, da se dogajanje odvija v naravi. 

»Daj — zmaj, 

dvigni se visoko 

nad polje, nad loko, 

čez goro poglej, 

kaj je tam, povej!« 

(Župančič, 1912) 

Ilustracija nam to le še potrdi. Iz ilustracije lahko še malo natančneje razberemo, da se 

dogajanje odvija na travniku, na nekem hribu podnevi. Da so okrog polja hribi, nam poleg 

ilustracije pove tudi besedilo pesmi, torej bi lahko rekli, da se kraj dogajanja podvaja. 

Prizorišče je integralno, kar pomeni, da se glede na besedilo in ilustracijo ta zgodba ne bi 

mogla dogajati nikjer drugje. Letnega časa iz ilustracije ne moremo popolnoma razbrati, 

razberemo pa lahko, da se ni dogajalo pozimi.  

V drugem delu pesmi je odgovarjal zmaj in prizorišče lahko razberemo zgolj iz besedila, 

saj so opisani konkretni kraji, ki niso mogli biti upodobljeni na ilustraciji, saj je bila pesem 

napisana glede na ilustracijo in ne obratno. 

KARAKTERIZACIJA 

Karakter v pesmi ni posebej opisan, medtem ko iz ilustracije lahko razberemo, da je 

oseba, ki nagovori zmaja, nek otrok, bodisi deček ali deklica. Iz vizualnega dela pesmi ne 

moremo razbrati spola osebe ali njenega imena. Pesem je bolj usmerjena v dogajanje kot 

pa v značaj osebe. Glede na besedilo bi lahko predvidevali, da je oseba, ki nagovori zmaja, 
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zelo navezana na svojo domovino. Opazimo lahko, da je v ilustraciji več otrok, ki spušča 

zmaje, v besedilu pesmi, pa je poudarjen en otrok. 

PERSPEKTIVA 

Dogajanje v ilustraciji je prikazano iz zornega kota druge osebe in ne iz zornega kota 

osebe, ki govori zmaju, zaradi tega si lahko dogajanje veliko lažje predstavljamo. 

ČASOVNOST 

Iz ilustracije lahko razberemo, da je dogajalni čas podnevi, letni čas pa ni mogoče 

popolnoma razbrati, razen to, da se verjetno ne dogaja pozimi, saj je trava zelena in ni 

prekrita s snegom. Predvidevamo lahko tudi, da zunaj piha, saj v brezvetrju zmaja ne 

moremo spuščati.  

Gibanje je uprizorjeno s pozo, ki jo izvajajo otroci, razberemo namreč lahko, da otroci 

tečejo. Naletimo lahko tudi na verbalne preskoke v zgodbi, ki nakazuje dogajanje: 

»Daj — zmaj, 

dvigni se visoko 

nad polje, nad loko, 

čez goro poglej, 

kaj je tam, povej!«. 

(Župančič, 1912) 

Predstavljamo si postopno dvigovanje zmaja, najprej nad polje, potem nad loko in nato 

želja, da se dvigne še čez goro. Potem pa že sledi odgovor zmaja, ki je opisal prizorišče 

in si želel dvigniti še višje, da bi videl tržaške hiše. 

MODALNOST 

V pesmi je mimetična upodobitev, saj je prostor prikazan resnično in ne abstraktno in si 

ga ne moremo interpretirati drugače. 

INTERPRETACIJA PESMI 

Pesmi v pesniški zbirki Lahkih nog naokrog so bile namenjene predvsem najmlajšim 

bralcem, številne od njih ponazarjajo igrače in igre z njimi, spet druge v svoji igrivosti 
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govorijo o živalih. Pesmi so ljubke besedne igrice, iz katerih se kar iskri pesnikova 

domišljija. V nekaterih Župančič vzbuja smisel za šalo in vedrost, v drugih pa otroke uči 

spoznavati in ljubiti domovino. Tudi v pesmi Daj – zmaj lahko opazimo igrivost dečka z 

zmajem kot tudi spoznavanje in občudovanje domovine. Začutimo pa tudi malo 

hrepenenja pesnika po domovini, in sicer to lahko opazimo skozi dečkove oči, kako 

spodbuja zmaja, naj mu pokaže še več in več, in kako zmaj sodeluje z dečkom, da mu 

pokaže vse, kar lahko: »da spustiš me malo više, videl bi tržaške hiše.« 

Opazimo lahko, kako je bil Župančič resnično povezan s svojo domovino, saj te ilustracije 

niso bile namenjene konkretni pesmi, ampak je pesnik sam napisal pesem glede na 

dotično ilustracijo. Pesnik si je izbral, da želi, da deček vidi prav njegovo domovino, zdi 

se, da je sam hrepenel po pogledu nanjo, saj je bil v tistem času na gradu Kissleg na 

Nemškem.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tajda Klešnik; diplomsko delo 

29 

5.8 Oblaka 

 

Dva oblaka, rodna brata, 

sina sinjega morja, 

srečala sta se visoko 

nad vršinami gora. 

 

»Kam si kanil, bratec beli?« 

»»Onkraj gore glej polje, 

glej gorice vinorodne: 

moje čakata rose. 

 

Ti?«« — »Glej doli tu pod nama 

krasen svet in jasen cvet! 

Tja ponesem v krilu črnem 

bliska žar in toče led.« 

(Župančič, 1900) 
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Tabela 5.5: Analiza pesmi Oblaka 

KATEGORIJE EKOKRITIKE VERBALNI CITATI 

ODNOS ČLOVEKA DO NARAVE: 

Ekocentrizem 

Moralni status tudi do entitet. 

Nasprotje 

Prvi oblak želi z dežjem pomagati trti, da bolje 

obrodi.  

Drugi oblak bi škodoval že cvetočim rastlinam s 

točo in bliskom. 

 

Poosebitev ali personifikacija  

Oblaka govorita. 

 

 

 

 

 

 

»glej gorice vinorodne:moje čakata 

rose.« 

 

»Tja ponesem v krilu črnem 

bliska žar in toče led.« 

 

INTERPRETACIJA PESMI 

V pesmi Oblaka lahko opazimo nasprotje med oblakoma. Prvi oblak opisuje dež kot dober 

pojav, z njim bi zalil trto, da bi bolje obrodila, medtem ko drugi povzroči točo in strele, 

želi uničiti že cvetoče rastline. S točo bi jih obtolkel in lahko tudi pomrznil. 

Pesem je zelo nazorno opisana. Ob branju lahko kar čutimo z jasnega temačnejše ozadje. 

Začuti se napetost v pesmi, le-ta se še stopnjuje z vsako kitico bolj. Pesnik dogajanje 

opisuje kot prepir med dvema bratoma. Predstavljamo si lahko, da želi prvi oblak samo 

mimo, da bi prišel »onkraj gore«, kjer so vinorodne trte, da jih z dežjem zalije, drugi 

oblak pa ga ne spusti mimo, želi trčiti, da bi pod njima na »krasen svet in jasen cvet« 

ponesel »bliska žar in toče led«. Ekocentrizem se opazi, ker sta tudi oblaka dobila nek 
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višji pomen, ki nam da vedeti, da je rodnost trte povezana tudi z višjimi entitetami, ni 

odvisna le od človeka.  
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5.9 Otroci spuščajo mehurčke 

 

Solnce, zemlja, mesec 

vrte se brez kolesec, 

letijo brez peresec, 

pot vidijo brez očesec, 

na vejo skočijo, 

brez poka počijo. 

Kaj bo zdaj ves svet brez solnca? 

Novega mu dam iz lonca. 

(Župančič, 1912) 

 

Slika 5.6: Ilustracija Gertrude Caspari, pesem Otroci spuščajo mehurčke (Župančič, 1912) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tajda Klešnik; diplomsko delo 

33 

 

Tabela 5.6: Analiza pesmi Otroci spuščajo mehurčke 

KATEGORIJE EKOKRITIKE VERBALNI CITATI 

ODNOS ČLOVEKA DO NARAVE: 

Primera ali komparacija  

Pesnik je uporabil primero, ko je primerjal 

mehurčke s Soncem, Zemljo in Luno (mesecem). 

Uprizoril je gibanje nebesnih teles v vesolju in 

uporabil njihova imena v pesmi. 

 

 

»Solnce, zemlja, mesec 

vrte se brez kolesec, 

letijo brez peresec, 

pot vidijo brez očesec,« 

 

 

VIZUALNI CITATI IZ PESMI 

Odnos med verbalnim in vizualnim je komplementaren. Na ilustraciji je dogajanje jasno 

predstavljeno kot igra z milnimi mehurčki, ki pa so v pesmi predstavljeni kot planeti: 

»Solnce, zemlja, mesec«. S pomočjo ilustracije vidimo, da gre v resnici za igro z milnimi 

mehurčki.  

PRIZORIŠČE 

Dogajalni prostor je v naravi. Iz slikanice lahko razberemo, da je na nekem dvorišču. 

Prizorišče je zunanje, vidi se, da je zunaj dan, letni čas pa je verjetno poletje ali pomlad, 

saj na drevju ni opaziti cvetov, opazimo pa bogato zeleno krošnjo. Glede prizorišča je 

interakcija med verbalnim in vizualnim precej simetrična. V pesmi je zapisano: »na vejo 

skočijo«, tako lahko razberemo, da je dogajanje zunaj, ilustracija pa nam vse skupaj le še 

potrdi. 

KARAKTERIZACIJA 

Karakter v pesmi je le vizualno upodobljen. Izgleda, kot da je mlad fant, morda tudi 

deklica, otrok. Ker oseba ni verbalno upodobljena, ne moremo točno razbrati spola niti 

imena. Glavno vlogo v pesmi imajo mehurčki. 
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PERSPEKTIVA: 

Iz ilustracije lahko razberemo, da je pripovedovalec dogajanje spremljal pred seboj. 

ČASOVNOST 

Kot sem že prej omenila, lahko iz ilustracije razberemo, da je čas dogajanja podnevi, letni 

čas pa bi bil lahko poletje ali pomlad (glede na stanje drevesa na ilustraciji), saj lahko 

opazimo, da je drevo zeleno. S pomočjo besedila lahko interpretiramo časovnost 

dogajanja, torej da se mehurčki vrtijo, nato letijo, ko pridejo do veje, pa počijo. Samo 

gibanje je prikazano le verbalno, saj imamo samo eno ilustracijo pesmi, v primeru, da bi 

bila pesem ilustrirana na več straneh oziroma z več ilustracijami, pa bi tudi samo gibanje 

lahko podrobneje prikazali. 

MODALNOST 

S pomočjo ilustracije smo bili usmerjeni v želeno interpretacijo, kar pomeni, da če ne bi 

bilo ilustracije, bi lahko samo pesem interpretirali na različne načine, ilustracija pa nas je 

usmerila v to, da iz verbalnega dela pesmi lahko razberemo, da ta govori o milnih 

mehurčkih in ne o dejanskih nebesnih telesih. 

INTERPRETACIJA PESMI 

Otroci spuščajo mehurčke je igriva pesem. Sodi v skupino pesmic, ki si jih je Župančič 

zamislil kot gibalne igrice, med njih sodijo tudi Dedek Samonog, Postovka, Ples kralja 

Matjaža. Vse pesmi iz zbirke Ciciban sestavljajo barvito podobo otroškega sveta, v 

katerem je še vse prvinsko čisto. (Mušič, 2016) 

Pesnik je primerjal mehurčke, ki jih spuščajo otroci s Soncem, Zemljo in Luno 

(mesecem). Njihovo gibanje iz vesolja je prikazal kot gibanje mehurčkov, ki jih spuščajo 

otroci. Opazimo lahko, kako je pesnik razmišljal o naravnih pojavih. S pomočjo tega 

navdiha iz narave je povezal preprosto otroško igro.  

Opazimo lahko, da gre za komplementarno interakcijo med besedilom in slikanico, saj v 

slikanici opazimo, da gre dejansko za pihanje milnih mehurčkov, medtem ko so v pesmi 

mehurčki predstavljeni kot Sonce, Zemlja in Luna (mesec). Take oblike interakcij so zelo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tajda Klešnik; diplomsko delo 

35 

koristne, saj spodbudijo bralca k razmišljanju in zaposlijo njegovo domišljijo, saj je 

možnih več interpretacij. 
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5.10 Pomladna ladja 

 

Kam bi s to pomladjo? 

Nam je je preveč; 

naložimo ladjo, 

odpeljimo jo preč! 

 

Zelenino mlado 

trgajmo naokrog, 

ti oberi livado, 

ti opleni log. 

 

Tiste cvetne kite 

dajte sem najprej, 

jambor opletite 

z mrežo gostih vej. 

 

Kaj še pojde z nami ? 

Nagelj in rožmarin, 

naj nam v srcu drami 

zemlje domače spomin. 

Ptička najbolj vesela, 

z gnezdom vred na krov! 

Boš nam slovensko pela, 

kakor zvonček nov. 

 

Kje so tisti kraji, 

kjer vse leto in dan, 

o božiču in v maji 

svet je v led vkovan? 
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Mulasti, nesrečni 

kučmarji tam žive, 

sredozimci večni 

v usta pest tišče. 

 

Tja gremo s pomladjo, 

nam je je preveč, 

naložimo ladjo, 

odpeljimo jo preč! 

(Župančič, 1915) 
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Tabela 5.7: Analiza pesmi Pomladna ladja 

KATEGORIJE EKOKRITIKE VERBALNI CITATI 

ODNOS ČLOVEKA DO NARAVE: 

Antropocentrizem 

Odnos do narave kot do drugega. 

Dominanten odnos do narave. 

 

 

Ljubezen do domovine 

Mladina odhaja in s sabo bo vzela nagelj in 

rožmarin za spomin na domačo zemljo in 

ptičko v gnezdu, da jim bo pela slovenske 

pesmi. 

 

 

Ljubezen do narave 

Pomlad je čas, ko vse cveti, pesnik želi 

pomlad z  ladjo odpeljati še v zimo. Pomlad 

bi rad razdelil še v druge kraje, kjer je ni. 

 

 

 

 

 

 

»Kam bi s to pomladjo? 

Nam je je preveč; 

naložimo ladjo, 

odpeljimo jo preč!« 

 

»Kaj še pojde z nami? 

Nagelj in rožmarin, 

naj nam v srcu drami 

zemlje domače spomin. 

Ptička najbolj vesela, 

z gnezdom vred na krov! 

Boš nam slovensko pela, 

kakor zvonček nov.« 

 

»Kje so tisti kraji, 

kjer vse leto in dan, 

o božiču in v maji 

svet je v led vkovan? 

Mulasti, nesrečni 

kučmarji tam žive, 

sredozimci večni 

v usta pest tišče. 

Tja gremo s pomladjo, 

nam je je preveč, 

naložimo ladjo, 

odpeljimo jo preč!« 
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INTERPRETACIJA PESMI 

Pesnik v pesmi Pomladna ladja lahko v prvi kitici zaznamo precej izkoriščevalski in 

dominanten odnos do narave, kar je značilno za antropocentrizem.  

»Kam bi s to pomladjo? 

Nam je je preveč; 

naložimo ladjo, 

odpeljimo jo preč!« 

(Župančič, 1915) 

V nadaljevanju pesmi lahko razberemo, da odnos do narave le ni tako slab, saj želijo 

pomlad razširiti še v druge kraje, kjer je ni, saj bi z njo tudi čemerni ljudje v zimskih 

krajih postali bolj srečni. 

Ljubezen do domovine lahko iz pesmi razberemo predvsem v delu, ko si zaželi s seboj na 

ladjo vzeti nagelj in rožmarin za spomin na domačo zemljo in ptičko, da mu bo pela 

slovenske pesmi. Pesnik si želi, da bi bili vsi deležni te prelepe narave, četudi jo mora 

dostaviti sam. 

Pesnik je naredil načrt za vse udeležence, kako bi lahko najučinkoviteje dostavili pomlad 

še drugam tako, da je vsem dodelil svoje naloge za okrasitev pomladne ladje. 
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5.11 Veter 

Veter, veter, oj povej mi, kje si danes bil? 

Sinku tvojemu sem danes ličece hladil. 

Je-li mu oko žareče, bistro kot nekdaj? 

Oj, ugasnil njemu jasni je oči sijaj. 

Je-li lice mu rudeče, ali mu bledi? 

Oj, rudeče, oj rudeče mu je od krvi! 

Si-li pesem čul njegovo, si-li slišal vzdih? 

Ni ne peva, ni ne plače, on je vedno tih; 

nič več iskrega konjiča on ti ne sedlo, 

niti iskrega konjiča hraber ne igra, 

ni ne peva ni ne plače, sablje ne vihti — 

v čistem polju pri Dunaju mrtev ti leži! 

Dežek drobni, dežek drobni mije mu obraz, 

a razčesal, a razčesal kodre sem mu jaz. 

(Župančič, 1900) 
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Tabela 5.8: Analiza pesmi Veter 

KATEGORIJE EKOKRITIKE VERBALNI CITATI 

ODNOS ČLOVEKA DO 

NARAVE: 

Biocentrizem: 

Pripisovanje moralnega statusa 

naravi. 

 

Metafora 

Človek (oče ali mama) vpraša veter 

o svojem sinu, ki se je boril v vojni. 

 

 

Poosebitev oziroma 

personifikacija 

Veter odgovarja in se pogovarja.  

Dež umiva obraz. 

 

 

 

 

 

 

»Veter, veter, oj povej mi, kje si danes 

bil? 

Sinku tvojemu sem danes ličece hladil. 

Je-li mu oko žareče, bistro kot nekdaj?« 

 

 

 

»Sinku tvojemu sem danes ličece hladil.« 

»Oj, ugasnil njemu jasni je oči sijaj.« 

»Oj, rudeče, oj rudeče mu je od krvi!« 

»Ni ne peva, ni ne plače, on je vedno tih; 

nič več iskrega konjiča on ti ne sedlo, 

niti iskrega konjiča hraber ne igra, 

ni ne peva ni ne plače, sablje ne vihti — 

v čistem polju pri Dunaju mrtev ti leži! 

Dežek drobni, dežek drobni mije mu 

obraz, 

a razčesal, a razčesal kodre sem mu 

jaz.« 
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INTERPRETACIJA PESMI 

Pesem Veter je pripovedna pesem, kjer je v ospredju ruska narodna epika, s katero je 

Župančiča seznanjal dr. Janez Evangelist Krek.  

Pesem govori o sinu, ki se je boril v vojni in umrl. Človek v pesmi predstavlja mater ali 

očeta, ki sprašuje veter o svojem sinu. Veter pa je povedal, da je sin v boju umrl. V pesmi 

opazimo poosebitev oziroma personifikacijo, saj je veter prevzel človeške lastnosti, ker 

govori staršem o njihovem sinu. 

Pesem je napisana tako, da si jo lahko tudi vizualno predstavljamo. Opisane so mnoge 

podrobnosti, kot je ugasnjen sijaj v očeh, od krvi rdeče lice, truplo na polju pri Dunaju, 

deževanje na njegov obraz. Opazimo lahko tudi, da dokler ni vetrič povedal, da je sin 

mrtev, je človek postavljal vprašanja, potem ko pa je izvedel, da je sin umrl, pa je govoril 

samo še vetrič. V pesmi začutimo bolečino z vsakim vprašanjem, ki ga postavi človek, 

obenem z vsakim vprašanjem tudi človek izgublja upanje, da je sin še živ, dokler mu tudi 

veter sam ne pritrdi, da je mrtev. 

Pesem je precej žalostna, predvsem v teh časih, ko lahko vidimo vojno, ki se je pred 

kratkim začela. Zaradi tega je vse skupaj postalo še bolj realistično.  
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5.12 Vzdih 

Rasti mi, rasti, travica, 

trava zelena ti — 

bolna je moja glavica, 

v srcu radosti ni. 

 

Zemlja, oj zemlja rodna ti — 

kakor od jablane cvet 

jaz sem od tebe ločil se, 

moral sem v tuji svet. 

 

Težko živeti je, težko brez 

vernih tovarišev, 

težko trpeti je daleč od 

bratov, od starišev. 

 

Kadar utrujen po cesti greš, 

nihče ne praša te, kam? 

Sredi vrveče množice 

čutiš najbolj, kak si sam.  

(Župančič, 1900) 
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Tabela 5.9: Analiza pesmi Vzdih 

KATEGORIJE EKOKRITIKE VERBALNI CITATI 

ODNOS ČLOVEKA DO NARAVE: 

Biocentrizem 

Spoštovanje in ohranjanje narave. 

 

Motiv domovine 

Nagovor ali apostrofa 

Pesnik nagovori svojo domačo zemljo, 

ker jo pogreša. 

 

 

 

Človek pogreša svojo družino in bližnje. 

 

 

 

 

»Rasti mi, rasti, travica, 

trava zelena ti« 

 

 

»Zemlja, oj zemlja rodna ti — 

kakor od jablane cvet 

jaz sem od tebe ločil se, 

moral sem v tuji svet.« 

 

 

 

»Težko živeti je, težko brez 

vernih tovarišev, 

težko trpeti je daleč od 

bratov, od starišev.« 

 

INTERPRETACIJA PESMI 

V pesmi Vzdih opazimo pesnikove občutke ob izseljevanju iz Bele krajine in kako močno 

ga je zaznamoval njegov odhod v tujino. V pesmi je prikazano poslavljanje od svojih 

ljubljenih, od domače rodne zemlje. V pesmi opazimo okrasne pridevnike, kot so: trava 

zelena, zemlja rodna, tuji svet, vernih tovarišev, vrveče množice. Iz teh okrasnih 

pridevnikov lahko razberemo, da je Župančič imel čudovit odnos do domovine, vsi 

pridevniki, povezani z njo, so lepi in pozitivni, medtem ko sta bila okrasna pridevnika, ki 

sta bila v kontekstu tujega kraja, izražena v negativnem smislu.  

Pesnik ni dal prednosti tujini in s svojo domovino je bil zelo duševno povezan, kar lahko 

razberemo tudi iz nagovora oziroma apostrofa, ko je nagovoril svojo rodno zemljo:  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tajda Klešnik; diplomsko delo 

44 

»Zemlja, oj zemlja rodna ti — 

kakor od jablane cvet 

jaz sem od tebe ločil se, 

moral sem v tuji svet.« 

(Župančič, 1900) 
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5.13 Zarja 

 

Zarja spava za gorami, 

drobne ptičke jo bude: 

»Daj, predrami se, predrami 

in osveti nam polje! 

Cvetke nas poslale po-te 

daleč s temnih so poljan, 

čakajo tako željno te, 

da privedeš beli dan. 

V nočni temi že si liste 

nežne razklenile so, 

z biseri jih rose čiste 

lepo okrasile so.« 

Odpre zarja lahna vrata, 

svetli žarki venkaj vro, 

lije se svetloba zlata 

čez nebo in čez zemljo. 

»Dobro jutro, cvetke moje!« 

zarja jim v pozdrav hiti, 

»Dobro jutro, dobro jutro!« 

njej zveni od vseh strani. 

(Župančič, 1900) 
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Tabela 5.10: Analiza pesmi Zarja 

KATEGORIJE EKOKRITIKE VERBALNI CITATI 

 

ODNOS ČLOVEKA DO NARAVE: 

Biocentrizem 

Opevanje lepote in moči narave. 

Čaščenje narave:  

Pesnik časti jutranjo zarjo in vse njene 

žarke. 

 

 

 

Personifikacija 

Sonce, ptice in cvetlice spregovorijo. 

 

 

 

 

»Odpre zarja lahna vrata, 

svetli žarki venkaj vro, 

lije se svetloba zlata 

čez nebo in čez zemljo.« 

 

 

»Daj, predrami se, predrami 

in osveti nam polje! 

Cvetke nas poslale po-te 

daleč s temnih so poljan, 

čakajo tako željno te, 

da privedeš beli dan. 

V nočni temi že si liste 

nežne razklenile so, 

z biseri jih rose čiste 

lepo okrasile so.« 

 

»»Dobro jutro, cvetke moje!« 

zarja jim v pozdrav hiti, 

»Dobro jutro, dobro jutro!« 

njej zveni od vseh strani.« 
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INTERPRETACIJA PESMI 

Pesem Zarja je zelo lahkotna pesem, ki govori o preprostem jutru, ko zaslišimo petje ptic 

in čakamo, da se sonce dvigne in s svojo svetlobo odpre še cvetove ostalih cvetlic. Ptice 

kličejo soncu in ga vabijo, naj se dvigne nad temna polja, pravijo, da so cvetlice že 

pripravljene nanj, okrašene so z rosnimi biseri. V pesmi lahko opazimo, da je imel pesnik 

res lep odnos do narave in da je znal ceniti čisto vsak sončni žarek zase: 

»Odpre zarja lahna vrata, 

svetli žarki venkaj vro, 

lije se svetloba zlata 

čez nebo in čez zemljo.« 

(Župančič, 1900) 

Okrasni pridevniki v pesmih nam lep odnos do narave, v tem primeru jutranje zarje, le še 

potrjujejo: drobne ptičke, beli dan, temnih so poljan, nočni temi, nežne liste, rose čiste, 

lahna vrata, svetli žarki, svetloba zlata, dobro jutro. 

Pesem je napisana čisto lahkotno in preprosto, zato si bralec z lahkoto predstavlja 

podrobnejše dogajanje v pesmi. Čuti se spoštljiv odnos do narave in pojavov, ki se v njej 

dogajajo. 
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6 DISKUSIJA 

Oton Župančič je bil z naravo izjemno povezan, to lahko razberemo iz vseh njegovih 

pesmi. Ob izbranih pesmi se veliko ponavljata kategorija ekocentrizma in biocentrizma, 

ki oba temeljita na spoštovanju narave, kjer ima tudi narava, tako živa kot neživa, moralni 

status. Naravo je spoštoval, predvsem pa je spoštoval svojo domovino, natančneje Belo 

krajino, iz katere je črpal energijo in navdihe. O tem je leta 1948 dejal: »Nihče ne pade z 

neba. Kakor vsak človek se tudi vsak pisatelj rodi na neki čisto določeni točki zemeljskih 

tal, iz katerih srka življenjske soke, potrebne za svojo rast. Mene je rodila Bela krajina, 

ki je že takrat čutila pezo kapitalističnega sistema. Ljudje, ko sem bil mlad, so se trumoma 

selili v Ameriko ali pa so iskali zaslužka po Češkem, po Nemškem s krošnjarjenjem in z 

drobno trgovino … Tako se mi je zgodaj odpiral pogled v življenje našega ljudstva. Kljub 

bedi pa je Bela krajina vedno rada prepevala, se šalila, imela mnogo pripovedk, vraž, 

smešnic, ki so pojile mojo mlado fantazijo, predvsem pa ji moram biti hvaležen za njen 

lepi, mnogoizrazni, blagozvočni jezik, ki se je pozneje oglašal kot nek svojevrsten ton v 

slovenski poeziji.« (povzeto po: Mušič, 2016) 

Ta izjava pesnika le potrjuje vse zgoraj opisano in prav vse to njegove pesmi izžarevajo: 

motivi domovine, čudovite narave in njegov spoštljiv odnos do nje. Pesmi je napisal zelo 

lahkotno, tako da so razumljive za vse generacije, določene so morda malo težje 

razumljive za najmlajše, saj še niso tako izkušenjsko bogati kot ostali in ko jih preberemo, 

si lahko v njih tudi vizualno interpretiramo dogajanje. 
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7 ZAKLJUČEK 

Namen diplomskega dela Motiv narave v izbranih otroških pesmih Otona Župančiča je 

bil ugotoviti Župančičev odnos do narave, kako je bila narava sama predstavljena v pesmi. 

Osredotočila sem se na deset mladinskih del Otona Župančiča iz njegovih otroških in 

mladinskih pesniških zbirk Pisanice (1900), Lahkih nog naokrog (1912) in Ciciban in še 

kaj (1915). 

V diplomskem delu sem predstavila biografijo in bibliografijo Otona Župančiča, 

predstavila sem ekokritiko kot pretežno novo literarno vedo, ki je nastala v sedemdesetih 

letih dvajsetega stoletja. Podrobneje sem predstavila tudi raziskovalna vprašanja 

ekokritike in človeka v razmerju z naravo ali okoljem, ki sem ga razdelila na področje 

biocentrizma, antropocentrizma in ekocentrizma. Opisala sem tudi druga tematska 

področja ekokritike, kot je ekokritika in urbano okolje ter ekofeminizem. Predstavila sem 

tudi razpravo Marie Nikolajeve, ki jo je leta 2003 objavila v reviji Otrok in knjiga, pod 

naslovom Verbalno in vizualno – slikanica kot medij.  

V empiričnem delu sem z vidika ekokritike analizirala deset izbranih pesmi Otona 

Župančiča, in sicer: Pisanice (1900): Da mi biti je drevo, Oblaka, Veter, Vzdih in Zarja, 

Lahkih nog naokrog (1912): Daj – zmaj in Otroci spuščajo mehurčke ter Ciciban (1915): 

Ciciban zaspi, Breza in hrast in Pomladna ladja. Ugotovila sem, da je bil Oton Župančič 

izredno povezan z naravo, do nje je imel spoštljiv odnos in prav to je v pesmih predajal 

tudi otrokom. Večkrat so pesmi vsebovale tudi motiv domovine, saj je bil Župančič 

izredno navezan na svojo domovino, natančneje na Belo krajino. Preko pesmi je predajal 

razne običaje otrokom. Znal se je približati otrokom in jim na navihan in igriv način 

predati temeljne vrednote: ljubezen do narave, domovine in matere, resnicoljubnost in 

mnoge druge. 

V izbranih pesmih sem opazila, da je bil v pesmih odnos med človekom in okoljem 

največkrat usmerjen v biocentrizem, za katerega je značilno, da moralno in etično 

obravnava prav vse žive organizme. Biocentrizem sloni na miselnosti, da je naravo 

potrebno ohranjati, spoštovati in varovati in je nimamo pravice izkoriščati. Ker je razvoj 

ozaveščanja spoštljivega odnosa in povezanosti do narave in naše domovine izjemno 

pomemben del otrokovega razvoja, se mi zdi zelo pomembno, da v otrokov literarni svet 

vključimo Župančičeve pesmi, saj je otrokom izjemno znal približati spoštovanje in 
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varovanje narave in tudi vseh drugih živih bitij. Pomembno je, da skozi otrokov razvoj 

odrasli ozaveščamo otroke o okoljski problematiki, da jih preko literarnih del ozaveščamo 

o pravilnem dojemanju vseh živih bitij, tudi rastlin. Dopustiti moramo, da otroci preko 

pesmi in pravljic zrcalijo načela ekokritike in da bodo tudi naši otroci kasneje ozaveščali 

o pomembnosti empatije do okolja in vseh ekosistemov, ki mu pripadajo. 
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