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II 

 

Izvleček s ključnimi besedami 

Diplomska naloga se pričenja z življenjepisom in bibliografijo avtorja Knjige o džungli, 

Rudyardom Kiplingom (1865 – 1936). Kipling je najmlajši nagrajenec, ki je prejel Nobelovo 

nagrado (pri svojih 42. letih). V nadaljevanju sledi povzetek govora pri predaji nagrade in 

predstavitev ostalih Nobelovih nagrajencev za književnost, ki so ustvarjali mladinsko 

književnost.  

Podani so podatki, v kolikšni meri so Kiplinglova dela dosegljiva v Mestni knjižnici Ljubljana 

ter Narodni in univerzitetni knjižnici. Pregledan je bil prenovljen Učni načrt za slovenščino, 

ali se kje omenja obravnavane Nobelove nagrajence. V dosegljivih in aktualnih berilih za 

osnovno šolo, je bilo preverjeno, ali je kje omenjen Kipling kot avtor ter predlagan učiteljem 

za obravnavo pri pouku književnosti v osnovni šoli.  

V poglavju Književna primerjava so kvalitativno podani podatki primerjave med izvirnikom, 

Knjiga o džungli, Rudyarda Kiplinga, ter priredbami v obliki slikanice, filma ter lutkovne 

predstave. Dela so bila primerjana na podlagi naslednjih elementov: književna vrsta, 

književna zvrst, obseg, književna oseba, književni čas, književni prostor, snov, tema, motiv, 

naslovnik ter pripovedovalec.  

Poglavje Povzetki in ugotovitve vsebuje povzetek kvalitativne raziskave ter do kakšnih 

ugotovitev sem prišla. V poglavju Obravnava priredb v razredu razpravljam o priredbah ter 

ali se lahko učitelj poslužuje priredb klasičnih del pri književnem pouku, kot obogatitev 

književnega pouka oz. kot nadomestilo klasičnega dela, na podlagi teorije Marjane Kobe o 

priredbah, ki jo je podala v Pogledi na mladinsko književnost leta 1987.  

V zaključku so potrjene oz. ovržene hipoteze.   

Ključne besede: 

 Rudyard Kipling, 

 Nobelovi nagrajenci, 

 avtorska pravljica, 

 slikanica, 

 film, 

 lutkovna predstava, 

 književna analiza. 
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Summary  

Literary comparison of versions of The jungle book 

The diploma begins with Rudyard Kipling's biography and bibliography, the author of The 

Jungle Book. Kipling is the youngest laureate of The Nobel Prize (he received it when he was 

42 years old). In the continuation follows a summary of the speech at the handover of the 

award, as well as the presentations of other Nobel Prize laureates for literature, who wrote 

youth literature. 

Data, about the availability of Kipling’s works in the Ljubljana City Library (Mestna 

knjižnica Ljubljana) and the National and University Library (NUK), is presented. 

Curriculum for Slovene and currently accessible readings for elementary school, where 

Kipling was mentioned as the author and sugested to teachers for coverage in primary school, 

is reviwed. Curriculum is also reviewed for mention of the other Nobel prize laureates, who 

wrote youth literature.  

In the chapter Literary comparison the qualitative data provided a comparison between the 

original, The Jungle Book, by Rudyard Kipling, and adaptations in the form of a picture book, 

a film and a puppet show. Works have been compared on the basis of the following elements: 

literary genres, the extent of literature, characters, literary time, literary space, literary matter, 

theme, motif, the addressee and the storyteller.  

Chapter Summary and conclusions contains summary of qualitative research. The possibilities 

of usage of the adaptations for teaching literature is discussed in the chapter Use of the 

adaptations in the classroom.. This is based on a study of Marjana Kobe.  

In Conclusion hypothesis are accepted or declined. 

 

Key words:  

• Rudyard Kipling, 

• Nobel Laureates, 

• authorial fairytale, 

• picture book, 

• film, 

• puppet show, 

• literary analysis. 
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1 UVOD 
 

Mnogim povezujejo Knjigo o džungli z dečkom  iz džungle, zabavnim medvedom, Tarzanom, 

ali Waltom Disneyjem. Večina posameznikov ne pozna izvirnega dela Knjiga o džungli, še 

manj pa kakšno drugo delo Rudyarda Kiplinga. Podobo dela Knjiga o džungli kazijo razne 

priredbe, s katerimi postaja književni trg vedno bolj nasičen, pa naj bodo v obliki skrajšanih 

pripovedi, slikanic ali filmov. Zdi se, da so vsa področja ustvarjanja, še posebej glasbena in 

filmska industrija, podvržena priredbam. Književnost pri tem ni izjema.  

Kipling je pravljice iz Knjige o džungli objavljal v častniku med leti 1893 in 1894. Posebno 

priljubljene so bile pri britanski publiki, saj so bralcem predstavljale eksotičnost oddaljene 

Indije.  

V diplomskem delu Književna primerjava različic Knjige o džungli je preučeno, kako se razne 

priredbe književnih del razlikujejo od izvirnika na primeru Knjige o džungli. S tem dobimo 

konkreten predogled, v kolikšni meri se lahko poslužujemo prirejenih del ter jih posledično 

ponudimo učencem v razredu. Z istim naslovom Knjiga o džungli so dostopna različna dela, 

katera so lahko primerna za učence, ki nosijo različne bralne vloge. Toda, ali se obdrži 

sporočilnost in književna umetniškost, kot jih ponuja izvirna Knjiga o džungli? 

Vsi poznamo Walt Disneyjevo priredbo Knjige o džungli, z dečkom, ki odrašča v džungli, 

pojočim in potepuškim medvedom ter spevno, a kakovostno glasbo. Lahko konkretno to 

izvedbo ponudimo učencem, kot drugačen način doživljanja književnega pouka? 

Dela so med seboj primerjana iz različnih vidikov, s poudarkom na zunanji in morfološki 

zgradbi.  

Diplomsko delo je teoretično in temelji na študiji virov ter literature. Na začetku je 

predstavljen pisatelj Rudyard Kipling s svojim življenjepisom, kot tudi delom. Povzeto je, v 

kolikšni meri je Kipling dostopen v naših knjižnicah, ter ali lahko učenci pridejo v stik z njim 

že pri pouku književnosti. Omenjeni so ostali Nobelovi nagrajenci za književnost, na kratko 

povzeta njihova biografija ter bibliografija, zaradi zanimanja, kateri oz. koliko izmed njih je 

ustvarjalo mladinsko književnost, ter ali so omenjeni v Učnem načrtu za slovenščino.   

V raziskovalnem delu so med seboj primerjani izvirnik Knjiga o džungli ter tri njegove 

priredbe – slikanica, film ter lutkovna predstava. V Zaključku so podane ugotovitve, ali se 

lahko pri pouku književnosti v osnovni šoli, natančneje prvih dveh triletjih, posega po 

priredbah Kiplingovega dela.  
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2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE  
 

Skozi diplomsko delo se sprašujemo: 

1. V kolikšni meri je Kipling kot avtor zastopan pri pouku književnosti v osnovni šoli s 

svojimi književnimi besedili? 

2. Ali kvaliteta izvirnega književnega dela, po katerem je ustvarjena priredba, zagotavlja 

tudi kvaliteto priredbe? 

3. Ali lahko priredbe književnega dela Knjiga o džungli obravnavamo pri književnem 

pouku v osnovni šoli? 

 

Glede na vprašanja so postavljene sledeče hipoteze: 

 

H1: Kipling je pri pouku književnosti v osnovni šoli s književnimi besedili manj zastopan 

avtor. 

H2: Kvaliteta izvirnega književnega dela ne pomeni kvaliteto njegove priredbe. 

H3: Priredbe književnega dela Knjiga o džungli lahko obravnavamo pri književnem pouku v 

osnovni šoli.  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                  Maja Premrl; diplomsko delo 

 

3 

 

3 RUDYARD KIPLING – NJEGOVO ŽIVLJENJE IN DELO 
 

»Če sem te razveselil s čim,  

kar dosegla je muza moja, 

me pusti, da v noči tej mirno ležim,  

ki kar kmalu bo tudi tvoja. 

 

In pusti to kratko ped,  

kolikor traja na rajne spomin, 

ne stikaj in pusti vsako drugo sled, 

naj le v svojih knjigah živim!« (Kipling 1984: 378) 

 

V javnosti najdemo malo podatkov o Kiplingovem življenju, saj je zavračal vdiranje v 

njegovo zasebnost. Želel je, da njegova dela govorijo sama zase in se v njih ne išče povezava 

z njegovim življenjem. Seveda življenje tako slavnega umetnika ne more ostati skrivnost, zato 

lahko v nadaljevanju preberemo nekaj podatkov o njegovih starših, življenju ter delu.  

 

3.1 PRED KIPLINGOM 

Oče Rudyarda Kiplinga, John Lockwood Kipling, se je rodil leta 1837. Preživljal je težko 

otroštvo, a se že pri trinajstih odločil, kaj želi početi – kipariti.  1862 mu je umrl oče, mati 

kmalu po tem in s tem edina vez Rudyardu z Yorkshirejem.  

Lockwood je bil v Bruslemu opazen mlad človek, ki bi bil bolj znan, v kolikor ga ne bi 

zasenčil sin. Bil je široko razgledan, z vnemo do tehnoloških postopkov, spreten z orodji, 

nadarjen za umetnost. Rudyard je priznaval, da je imel oče pesniški stil.  

Njegov tip človeka je težko ostal neopazen v Staffordshireju pred devetdesetimi leti, zato je 

bilo neizogibno, da se poveže z ljudmi podobnih mišljenj. Tovrstni družbi se je pridružil 

preko mladega metodista Fredericka Macdonalda. Frederick je bil del velike družine dveh 

sinov in petih hčera. Na pikniku ob jezeru Rudyard je spomladi 1863 John spoznal 

Friderickovo sestro Alice, s katero se je dve leti kasneje v Londonu poročil.  

Macdonaldsonovi so bili povezana družina in stalno v stiku, tudi če so bili oddaljeni. Sestra 

Louisa se je poročila z Alfredom Baldwinom, Agnes s slikarjem Poynterjem, Georgiana s 

slikarjem Edwardom Burne-Jonesom. Kasneje v življenju so Rudyardu ta poznanstva prišla 

precej prav. Georgianin dom  je bil zbirališče Macdonaldsovih več kot 30 let.  
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Družini Macdonalds se Alicina izbira moža ni zdela najbolj primerna, saj je, čeprav povsod 

priljubljen, Kipling v zakon lahko prispeval le zalogo samozavesti in samozaupanja.  

John Lockwood Kipling in Alice Macdonald sta se poročila v cerkvi Sv. Marije 18. marca 

1865. Organiziran je bil razkošen sprejem, kjer naj bi spoznala elito literatov in umetnikov 

Londona, a sta se mladoporočenca odločila odpotovati v Indijo in ladja je nenačrtovano 

odplula na dan njune poroke. Mladoporočenca sta bila odločena stati na svojih nogah. 

Lockwood je namreč dobil službo kot profesor arhitekture in kiparstva v Bombayu.  

Ko sta Alice in John prispela na začetku poletja 1865 v Bombaj, je bil le ta na višku razvoja in 

blaginje. Indijski imperij še ni obstajal sedem let, in upor, ki je mračil spomin na njegov 

nastanek v Bengalski prestolnici, ni vplival na zahodno obalo. Pod vodstvom Sira Bartla 

Frerea je postalo najhitreje razvijajoče se mesto v Aziji, najbolj Evropskega izgleda, s 

tlakovanimi ulicami, za katerimi se je skrivalo predmestje, v katerem so živeli delavci v 

mlinih bombaža. Železnica je povezala Bombaj z ostalim delom Indije, kot izhod za 

trgovanje. Dokončno vlogo je dobil z odprtjem Sueškega prekopa l. 1869. Večina bogastva je 

pripadala skupnosti Parsee, najbolj spoštovan prebivalec pa je bil Sir Jansetjee Jeejeebhoy, ki 

je financiral šolo umetnosti, kjer je bil Lockwood nameščen kot profesor arhitekturnega 

kiparstva. Kasneje je Rudyardov oče postal direktor muzeja v Lahore. (Carrington 1978) 

Za leto 1865 je bila značilna Ameriška državljanska vojna, s katero je bilo v Ameriki 

odpravljeno suženjstvo. (Moder 1984) To je bil začetek konca kolonializma. Vplivi so segli 

tudi do Anglije, ki pa se je še naprej trudila ohranjati gospodarske koristi od delovne sile 

nerazvitega sveta. V ta namen je bil izgrajen Sueški prekop (1859 – 1869), ki naj bi Indijo še 

bolj navezal na Anglijo, v bistvu pa ji je še bolj odprl pot do naprednih misli. Sueški prekop je 

začel tudi s tekmo med Francijo, Anglijo in Rusijo za gospodarsko prevlado na Srednjem 

vzhodu. Rezultat nemirnega obdobja je med drugim ustanovitev Mednarodne delavske zveze 

(prva internacionala), nastale na pobudo Marxa in Engelsa. 1876 je angleška kraljica postala 

cesarica Indije, ministrski predsednik pa Benjamin Disraeli, ki je dal vedeti, da je angleški 

imperij še vedno mogoč.  

Lockwoodova naloga je bila spodbujati propadajočo umetnost in obrt in nasprotovati 

indijskim obrtnikom, ki so posnemali vse najslabše Viktorijanske komercialne umetnosti. 

Prepričal naj bi jih, da sprejmejo svojo obrtno tradicijo in jo prilagodijo potrebam industrialne 

dobe. Zaradi svoje nadarjenosti je kmalu postal nepogrešljiv na področju kiparske umetnosti. 

Enega izmed spomenikov v mestu je ustvaril sam.   
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3.2 ŽIVLJENJE RUDYARDA KIPLINGA 

Prvi otrok Alice in Lockwooda, rojen v Bombaju, 30. 12. 

1865, je bil poimenovan Joseph, po Kiplingovem dedu in 

Rudyard, po jezeru, kjer sta se starša spoznala. Krščen je 

bil v katedrali v Bombaju, kljub družinski zgodovini 

metodistov in nekaj kristjanov. Botra sta bila očetov 

asistent John Griffiths in teta Louisa. 

V rastočem mestu je Rudyard Kipling preživljal svoje 

otroštvo, ne zavedajoč se novega bogastva in stare 

revščine. Njegov svet je bil vrt v bungalovu v naselju šole 

za umetnost. Blizu je stal očetov atelje, kjer se je lahko 

igral z glino in ostružki kiparjevega dela. Atelje je bil poln 

očetovih prijateljev, oblečenih v čudna oblačila, s čudnimi 

imeni.  

S hindujskim prinašalcem ter pestunjo je spoznaval ljudski jezik, zaradi katerega je včasih 

pozabil na angleščino. Vodila sta ga tudi v romansko kapelo ter Šivin tempelj, čeprav ni 

razločeval med verama. V Indiji še ni bilo veliko angleških uradnikov, tako da je začutil 

povezanost Angležev in Indijcev preko poznavanja obeh jezikov.  

Počitnice so nastopile pri Rudyardovih dveh in pol letih, ko je s starši obiskal Anglijo. Kako 

izjemen spomin je imel, priča priklic dela potovanja, ko je bil na isti poti 40 let kasneje. 

Marca 1868 so prispeli v hišo Macdonaldsovih. Pokrajina je bila temna, sobe hladne. Poleg 

ognja je prvič spoznal stopnice in oboje ga je strašilo. Stari starši so ga opisali kot 

zgovornega, vedoželjnega, bolj odločnega in predrznega, kot naj bi Viktorijanski otrok bil. 

Družina Kipling ni dolgo ostala v Bewdleyu in tokrat so zadnjič videli starega očeta. V hiši 

Burne-Jonses je mati rodila drugega otroka, Alice, klicana tudi Trix, 11. junija 1868. Porod je 

bil tudi glavni razlog za obisk Anglije.  

Še štiri zime in tri poletja je družina preživela v Bombaju, srečno, brez posebnih 

vznemirljivosti. A vse anglo-indijske družine je preganjal dan, ko morajo poslati otroke 

domov v šolo. To se je zgodilo, ko je imel Rudyard pet let in pol in Trix ne še tri leta, tako 

zgodaj tudi zaradi materinega negotovega zdravja. Porod pri Rudyardu je bil dolg in nevaren, 

drugi v Londonu še težji. Tretji otrok se je rodil in umrl med poletjem 1870. Mati je želela biti 

v Angliji, preden bo v Indiji prevroče. 15. 4. 1871 so vsi štirje zapustili Bombaj.   

Slika 1: Lockwood in Rudyard 

Kipling (Wikipedija 2012) 
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V decembru so starši pustili otroka v Angliji. Odšla sta, ne da bi ju vznemirjala s kakšnim 

prikazom naklonjenosti.  Rudyard je moral ravno pred svojim šestim rojstnim dnem sam 

odkriti pomen ločitve od staršev. Trix je bila še premlada, da bi se dobro zavedala nastale 

situacije. Otroka sta ostala kot najemniška gosta v hiši upokojenega pomorskega oficirja, 

čigar ime se je našlo preko oglasa v časopisu. Po običajih sta skrbnika dobila časni naziv Stric 

Harry in teta Rosa. Rudyard je živel pri njih pet let in tri mesece, do svojega enajstega leta, 

Trix je ostala nekaj let dlje. (Carrington 1978) 

Obstajajo štiri pripovedi o otroštvu v Southsei, ki se razlikujejo le po poudarkih. Rudyard sam 

je napisal svojo zgodbo v Nekaj o meni [Something of Myself], kjer se je začela avtobiografija, 

a se ni končala ali pregledala v starejših letih. Pred njegovo smrtjo je Trix podala iste podatke 

in na podlagi teh je sestavljena verodostojno zgodbo. Bolj pomembni sta dve iznajdljivi 

verziji, kateri sta izšli kot domišljijsko delo, dosti bolj zgodaj v njegovem življenju, ko so bili 

dogodki bolj jasni in čustva bolj prepričljiva. Bralci niso mogli vedeti, da, ko je zgodba Črna 

ovca [Baa Baa Black Sheep] v letu 1888 prvič izšla, vsebuje dele avtobiografije otroštva. Prav 

tako lahko sodobni bralci ugotovijo neujemanje prvega poglavja dela Luč, ki je ugasnila [The 

Light That Failed] s preostalim delom knjige. Opisana je ista zgodba, s prenesenimi 

materialnimi dejavniki, a zajema mnogo več strasti, več nezavednega dela »črnoovčinih 

misli«, kot ostale njegove preproste zgodbe.  

V Southsei je Rudyard postal izobčenec nove družine. Dokler je bil stric Harry živ, je imel 

nekaj zaščite. Harryju je bil deček všeč, učil ga je starih pomorskih pesmi, predstavil mu je 

Jorrocksa (komični karakter v angleški literaturi) in ga zabaval s tem, da je govoril kot mornar 

v knjigi. A je kmalu umrl in pustil Rudyarda v milost pri tetki Rosi in njenem sinu. Bila je 

ljubosumna zaradi njenega mladega Harryja, pet ali šest let starejšega od Rudyarda, a brez 

njegove živahnosti in vedoželjnosti. Motiv nezavedne ljubosumnosti ni bil naperjen proti 

Trix, ki je bila ljubljenka pri njej in celotni družini. Teta Rosa je označena kot zelo negativna 

oseba, a prijatelji bi z lahkoto branili njen značaj.  Gotovo je bila dobra ženska in gospodinja, 

drugače bi se zgodba Črna ovca končala z razkritjem in izpodbijanjem. Tudi ko je bil 

Rudyard najbolj deležen njene dominance, ni prišlo do razdora med družinama. Trix je ostala 

v hiši še nekaj let dlje in Rudyard jo je obiskoval kot odrasel, brez kakršne koli nerodnosti  

pred srečanjem s teto Roso. Občutja teh petih let so mu ležala pokopana v nedostopnem, 

skrivnem mestu, v srcu otroka.  
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Teta Rosa je imela kar nekaj težav z Rudyardom, ki je bil nepotrpežljiv, neroden, nevajen 

stroge discipline. Bil je len, nepretrgoma je govoril, spraševal je vprašanja, vedel je več kot se 

je za dečka spodobilo in s svojim znanjem se je ponašal v družbi starejših. Imel je anglo-

indijske predstave in bil neodziven do dejstev. Bil je popolnoma drugačen kot njegova sestra. 

Teti Rosi se je zdelo sramotno, da deček pri šestih letih še ne zna brati in pisati. A ko se je 

naučil, je neprestano govoril o tem, kar je prebral. Če so ga starši v Bombaju razvadili, je bila 

teta Rosa odločena, da opravi svoje delo in popravi njegovo obnašanje, ter ga ozdravi 

nastopaštva.  

Kipling opisuje, kako je bil stalno deležen fizičnega nasilja. Ko je ženska končala s 

pretepanjem, je z veseljem nadaljeval njen sin, s katerim si je delil sobo. Kljub temu, da je že 

od prej poznal ustrahovanje, je dejanja, ki so bila izvršena nad njim, poimenoval preračunljivo 

versko in znanstveno mučenje. To je vodilo k pripovedovanju laži, kar se mu je zdelo nujno 

početje. Tolažbo je našel v branju in kakor so ugotovili njegovo veselje, je bil odvzem knjige 

dodan k njegovem kaznovanju. Delno olajšanje je prinesla zaposlitev Harryja v banki. Tako je 

bil preveč utrujen, da bi se znesel nad Rudyardom.    

V teh petih letih se je naučil veliko. Največja vrednota mu je postala družina. Trixina 

zvestoba, ko ga je neprestano branila pred ostrim jezikom tete Rose (to je bilo vse kar je lahko 

storila), mu je bilo v uteho in druga je bilo življenje V North End Roadu, kjer so bili vsi 

prijazni in zaupljivi. Decembrski obiski pri teti Georgie so mu bili v tolažbo, ko se je lahko 

sprostil in pozabil na rejniško družino ob poslušanju starih prijateljev, ki se smejijo pri 

večerji. Ko je imel že svojo hišo si je pridobil zvonec iz tetine hiše za svojo, upajoč, da bodo 

tudi ostali otroci tako veseli kot je bil on, ko je pozvonil nanj. (Carrington 1978) 

Zakaj so bili otroci puščeni pri kapitanovi ženi in ne pri kateremu od starih staršev ali kateri 

od poročenih sester, če je Rudyard pri rejniški družini tako trpel? Trix je kasneje pogosto 

rekla, da bi morala biti njena skrbnica Kiplingova stara mati,  ampak se njeno ime redko 

pojavlja v preživetih pismih. Tri tete po materini strani, predvsem Rudyard z naklonjenostjo 

omenja teto Georgie, so imele svoje življenje, s svojimi otroki. Sestre so se pogosto srečevale 

ter govorile ena o drugi na najbolj ljubeč način, tudi o Alicinem odhodu v Indijo. Bile so 

dobro vzgojene, gostoljubne, zabavne, a niso bile napredne in materinske. Tudi teta Georgie, 

ki je celo življenje skrbela za moža, je bila malo težavna do tujcev, dokler se ni dovolj 

spoznala in odprla. Nečaka sta jo oboževala in ker sta izgledala, da je zanju dobro 

poskrbljeno, ni imela razloga, da bi dvomila v odločitev svoje zelo sposobne sestre. Zakonca 
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Kipling sta verjela v samozadostnost in čeprav so bili potrebni v Bombaju nekateri varčevalni 

ukrepi, da sta lahko plačala za otroka, se nista zanašala na sorodnike, kateri so se vedno bolj 

uveljavljali v družbi. Macdonaldova stara mati je 1872 skupaj s hčerami obiskala vnuka in ju 

našla dobro rasla in v očitnem udobju.  

Teta Georgie je vprašala Rudyarda, zakaj ni povedal, kako so ravnali z njim. Otroku je težko 

razkriti tegobe, še posebej če se mora kasneje ponovno soočiti s povzročiteljem. Ve, kako 

bodo kasneje ravnali z njim. Pridobil si je nezaupanje do sveta in previdnost nasproti vsemu, 

saj če sta mu starša priskrbela tako neljubo okolje, kaj naj pričakuje šele od ostalega sveta.  

Stik s starši je bil samo preko pisem in knjig, ki jih je oče pošiljal v branje.  

Sčasoma so se pokazale težave z njegovim vidom, zaradi česar je imel težave pri branju. To 

se je pokazalo tudi pri njegovem učnem uspehu. Teta Rosa je šele čez čas ugotovila, da 

Rudyardovo obnašanje ni bilo posledica porednosti ampak bolezni. Poklicala je zdravnika, ki 

je ugotovil slabovidnost, mu predpisal očala, dokler jih ne dobi pa prepovedal napenjanje oči 

z branjem. Prepoved branja je bila najhujša možna kazen zanj, če ni bil uspešen v šoli (katero 

je takrat sovražil), zato so zdravnikovi diagnozi sledili dnevi v dolgčasu, ki so bili hujši kot 

kazen. Hkrati je bil v šoli deležen zbadanja. A iznenada, brez opozorila, je prispela njegova 

mati iz Indije.  

Najsrečnejše leto v Rudyardovem življenju se je pričelo marca 1877. Ogledali so si razstavo v 

Parizu, kjer je bila močno zastopana tudi Indija ter očetov oddelek za arhitekturo in kiparstvo. 

Preselili so se na kmetijo blizu Loughtona, kjer sta lahko otroka prosto tekala in jezdila ponije 

celo poletje. Pridružil se jim je tudi bratranec Stan Baldwin, leto mlajši od Rudyarda. Težko 

breme se je dvignilo iz dečkovih prsi, olajšanje, da se ne rabi več vrniti v Hišo Obupa. 

Ozdravila ga je materina prisotnost in recept za očala. Dejstvo, da bo moral nositi očala z 

visoko dioptrijo ga ni težilo, saj je tako dobil nazaj svoje knjige, med drugim Julesa Verna. A 

vsa ljubezen na svetu bo težko pozdravila rane, ki so jih naredili sovraštvo, sumničenje in 

obup. (Carrington 1978) 

Gimnazijsko obdobje je preživel v vojaškem kolidžu severno od Devona (United Servises 

College), kjer so se šolali sinovi častnikov in državnih uradnikov. O svojih doživetjih je 

napisal 20 let kasneje delo Stebelce in tovariši [Stalky & Co.], kjer opisuje doživetja Stebelca 

(kasnejši general Arthur L. Corkran Denstervill), M'Turka (pozneje gospodarski strokovnjak 

G. C. Beresford) in Žužka (sebe). Kasneje sta tudi ostala člana trojke izdala svoji spominski 

knjigi, tako da imamo dobro predstavo o njegovem značaju, psihični usmerjenosti, kolegih in 
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učiteljih, književnih delih, ki jih je prebiral, vojaški in imperijski miselnosti, ki je 

prevladovala na zavodu in hkrati odmevala v telesno zavrtem fantu. Do vseh teh vsiljenih 

idealov se mu je prebujal odpor, hkrati pa mu je ostala lastna miselnost o »izbranih« poklicih, 

»izbranih« verah in o »izbranih« človeških rodovih, rasah. Knjiga dobro prikazuje njegovo 

pravo in navidezno domoljubje, ki je bilo sicer daleč od šovinizma, a rahlo snobovsko in 

popolnoma indijsko. Indijo je občutil kot dom in prihodnje delovno in duhovno področje. V 

Angliji je bil kot v izgnanstvu, na kar je verjetno vplivala tudi odtujenost od matere. Nestrpno 

je pričakoval vrnitev v Indijo. (Moder 1984: 358) 

Ob koncu gimnazije l. 1882 je zavrnil možnost nadaljevanja šolanja na univerzi v Angliji in 

se vrnil v Indijo. Ob njegovem prihodu so potekale priprave za ustanovitev univerze v Indiji, 

a je tudi tu zavrnil šolanje. Nastopil je s službo pri krajevnem časopisu The Civil and Military 

Gazette v Lahoru. Že v gimnaziji je začel s pisanjem pesmi, katere je pošiljal staršem v 

branje. Ti so l. 1881 v Lahoru natisnili petdeset izvodov Dijaških pesmi [Schoolboy lyrics]. Z 

ustvarjanjem je nadaljeval tudi v Indiji in l. 1884 s sestro izdal Odmevi [Echoes]. Družinsko 

sodelovanje je l. 1885 obrodilo nove sadove. Za božič so izdali posebno številko časopisa 

Kvartet [The quartette], kjer je sodelovala celotna Kiplingova družina. Tu se je Rudyard 

poskusil s krajšimi proznimi stvaritvami, od katerih velja Rikša strahov [The phantom 

ricksaw] za eno njegovih najboljših novel. (Moder 1984: 360) 

V letu 1885 je postal član prostozidarstva. Sprejet je bil proti pravilom, saj še ni dopolnil 

zahtevane starosti. Motivi prostozidarstva so se pozneje oglašali v njegovih novelah in 

pesmih, predvsem pa pri obravnavi verskih vprašanj. Vpliv je imelo tudi na njegovo politično 

življenje. (Moder 1984: 360) 

Leta 1887 je pri delu napredoval in postal namestnik glavnega urednika Pioneerja v 

Allahabadu. Tu je premagal negotovost glede poklica, ki ga je težila zaradi slabega vida. V 

poklicu je užival, bil stalno na preži za dogodki, prisiljen k razmišljanju, pisanju o Indiji in 

njeni politiki, gospodarstvu, jeziku, plemenih, kastah. Deloval je na področju, po katerem so 

grabile roke velesil, a se je hkrati upiralo proti kolonializmu. Med potovanji po Indiji je 

odkrival njena nasprotja med revščino in bogastvom, vdanostjo in puntarstvom. Dobil je 

dober vpogled v Hindujske predstave in občutke, ter posebnosti angleškega vojaškega 

življenja v Indiji.  

Kmalu je postal urednik tedenske priloge za Anglijo. Tu niso bile tako pomembne sprotne 

novice, kot pereča vprašanja, podana na literarnem nivoju. Priloga je prihajala v roke 
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Angležem v obeh domovinah in postala edino okno Angliji v Indijo. Angleži so lahko 

tedensko prebirali Kiplingove črtice, pesmi, novele, reportaže, potopise in članke. (Moder 

1984: 360) 

V primerjavi s prejšnjo službo je moral tu poskrbeti za manj prispevkov, tako da je imel čas 

za lastno pisanje. Gradiva je kmalu postalo ogromno, zato je še neobjavljena dela zbral l. 

1886 v satiričnih Okrajnih popevkah [Departmental ditties]. Zaradi dobrega sprejema je 

zbirko skoraj vsako leto ponatisnil, s tem da je dodajal nekaj novih pesmi. Leta 1897 je v 

deveti izdaji izšla v Londonu. Ni posegal po knjižni angleščini, temveč je uporabljal tuje, 

domačinske prvine, za katere so včasih potrebovali slovarček. Besede je vzemal iz življenja, 

indijskega, vojaškega ali vojaško-indijskega žargona. Pesmi so se takoj zasidrale med 

indijsko-angleškim vojaštvom, saj je načenjal odprta vprašanja, na katere pogosto ni našel 

odgovora, a že sama udarna pesem je bila za vojake dovolj velika tolažba. S satiričnim in 

tragikomičnim opisovanjem naporov je postal trubadur vojakov in mornarjev. Le ti so ga 

močno cenili ter njegove pesmi prepevali med odmori. Ni večje časti za pesnika, kot če si 

oboževan s strani nižjega sloja.  (Moder 1984: 362) 

Sloves si je ustvaril s prvo samostojno knjižno zbirko novel in kratkih zgodb Preproste 

zgodbe iz hribov [Plain tales from the hills] l. 1888. Vključeno je bilo osemindvajset, že v 

časopisu objavljenih črtic, katerim je dodal še dvanajst novih. Obravnavale so preproste 

dogodke indijskega življenja, dodane so bile pesmi. Bilo je delo časnikarja in umetnika, tako 

da si je z njimi pridobil najširši krog bralstva. To je bil začetek črtic, kratkih in daljših zgodb, 

povesti in novel, ki so izhajale v različnih zbirkah glede na namembnost, žanr, vsebino, včasih 

pač kar se je nabralo skupaj. V tem letu so izšle še Trije vojaki [Soldiers three] – tri zgodbe, 

Povest o Gadsbyjih [The story of the Gadsbys] – osem zgodb, V črnem in belem [In black and 

white] – osem zgodb, Pod deodarji [Under the deodars] – šest zgodb, Rikša strahov [The 

phantom rickshaw] – štiri fantastične zgodbe in Mala Willie Winkie [Wee Willie Winkie] – 

štiri otroške zgodbe. Tem domišljijskim knjigam je dodal še reportažne in potopisne knjige, v 

katerih je ponatisnil pomembnejše prispevke iz časopisja (npr. Mesto strahotne noči [The city 

of dreadful night], kjer opisuje noč, ki jo je preživel s policijsko patruljo v Kolkati). (Moder 

1984: 363) 

Gradivo izdano leta 1888 se mu je nabiralo več let, nekaj ga je bilo že sproti izdano v 

časopisu. Kljub temu lahko na tako veliko zbirko gledamo s spoštovanjem. Vseh sedem let po 

prihodu iz Anglije se je posvečal vprašanjem, ki so se pojavljala v Indiji, a ne kot reformator, 
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učitelj, temveč kot zapisovalec. Nove nastajajoče stranke ter mladi Gandi nanj nista imela 

vpliva. Šele kasneje so se iz množice njegovih del izluščila tudi takšna, ki so dobila globlji 

pomen. Zanimivo je, da v Kiplingovih delih vedno nastopajo tako belci kot tudi Indijci. 

Skoraj ni proznega dela, da v njem ne bi nastopil Indijec, vsaj v stranski, podrejeni vlogi, kot 

so tudi redka dela, v kateri bi nastopali le Indijci. To bi bil lahko način Kiplingovega 

dojemanja kolonializma ali izpoved svojega položaja, kako se lahko tudi belec počuti 

osamljenega v neznani deželi. Ni nujno da samo »drugi« doživljajo segregacijo. (Moder 1984: 

365) 

Kipling je bil zagovornik obstoječe ureditve Indije. Prebivalce je razdelil na dobre, v kolikor 

so se držali svojega poslanstva (poljedelec, duhovnik, obrtnik, berač, kraljičin vojak) in slabe, 

v kolikor se tovrstne ureditve niso držali. Kolonializem, katerega je vodil Anglež je dojemal 

kot podrejanje posameznika delu in delovnim načrtom.  

V dvaindvajsetem letu je odpotoval iz Indije z ameriškim profesorjem Hillom in njegovo 

družino. Pri svojem listu je uredil, da je bila pot službena in da je s poti pošiljal reportaže in 

druge prispevke. Obiskal je Burmo, Kitajsko, Japonsko, zatem ZDA, kjer je bival pri 

profesorju ter Kanado. Zapiski s poti so izšli leta 1899 pod naslovom Z morja na morja [From 

sea to sea]. Na potovanju je lahko na Indijo pogledal od zunaj, hkrati pa spoznal, kaj se 

dogaja drugod po svetu. Takrat se je v njem začel zavestno razvijati Anglež. Z grozo je 

opazoval gonska in čustveno manj zahtevna drugopolta ljudstva in pri tem videl Angleža kot 

varuha, rešitelja, gospodarskega pokrovitelja ter vojaškega miritelja. Podobne občutke je 

doživljal tudi v nacionalno pomešanih ZDA, kjer je kot prave začetnike družbe preglasil le 

Anglosase. Poleg kulturno različnega okolja pa je v ZDA našel zelo praktično pripravo – 

pisalni stroj. (Moder 1984: 367) 

Tovrstno domoljubnost pri njegovih triindvajsetih letih so Angleži radi slišali in Kiplinga lepo 

sprejeli. Od jeseni 1889 je redno objavljal v časopisih, saj se je na poti nabralo veliko 

materiala. Rad je v delih obujal spomine na rodno Indijo. Nastanil se je v središču Londona in 

postal center pisateljske družbe. Hkrati se je znašel sredi politike. Ideja o svetovnem imperiju 

se je širila po celem svetu  in ni mogel ostati slep za irska in škotska trenja ter proletarska 

vprašanja, vendar se ni mešal vanje. Kot deloma tujec se je lahko v obeh domovinah izognil 

tovrstnih problemov in obravnaval le tisto, kar ga je res zanimalo. Znal se je vesti v visokih 

družbah in hkrati poizvedovati z nedomačini po ulicah.  (Moder 1984: 368) 
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V Veliki Britaniji je postal znan zaradi realističnih zgodb in pesmi, v katere je mojstrsko 

integriral ritem pogovornega jezika in sleng. Rojen je bil pisatelj, ki je govoril brez literarnih 

teorij, neposredno, hkrati pa tudi brez ideoloških in drugih predsodkov. Pri njem ni bilo 

razlikovanja med belci in drugopoltimi, nobenega oboževanja imperializma ali kolonializma, 

nobenih vzvišenih naukov bolje vedočega belca in bolje razgledanega Angleža sredi 

domačinov. Spoštovanje boja za življenje in preživetje sredi zdravstveno zaostale dežele. 

Življenjske, človeške snovi, podane z rahlim humorjem ali ironijo, redko satiro ali zunanjo 

kritiko. Objektivni pogledi so se najbolj odražali v njegovih motih – navedkih, večinoma 

pesmih, ki so razširjeni naslovi ali povzetki, navezani na književno območje. Pri izbiranju 

motivov je bil iznajdljiv, bistroviden, neprisiljen, pri obdelavi pošten in nepristranski. Pri 

obdelavi teme je bil raje površen, kakor da bi s poglobljeno obdelavo ubil smisel umetnosti. 

Indijo je puščal zavito v tančico skrivnosti in puščal bralcu predvidevanje, zahteval od njega 

neko razgledanost za sklepanje. Pri izbiri izrazov ni bil izbirčen, raje je surovo in vsiljivo 

udaril z dejstvom. Človeške usode so bile pretresljive a prikrite, brez baroka. Bolj je posegal 

po moških motivih, ženski so bili povezani z ljubeznijo in čustvi ter dosti bolj dodelani. 

Omikani svet gospode se je ves čas srečeval z zaostalim svetom domačinov, vendar sta imela 

oba isto etiko, moralo. Po premisleku se je vendarle izkazalo, da je za vodstvo koristnejši bolj 

izobražen in razvit. Zanimivo, Kipling sam ni nikoli pokazal teženj po vodilnih in vodstvenih 

položajih v družbi. (Moder 1984: 364) 

Poleg povesti, črtic in pesmi kot prej, se je pri Kiplingu pojavila nova oblika – roman, med 

pesmimi pa se je posebno navduševal nad baladami. Prvi roman Luč, ki je ugasnila [The light 

that failed] je l. 1890 napisal v dveh različicah – s srečnim koncem za Ameriko ter z 

nesrečnim za Anglijo. Vanj je vključil nekaj bridkih spominov na čas, ko je živel pri tujih 

ljudeh. Seznanil se je tudi s pisateljem C. W. Balestierjem, s katerim sta začela pisati roman. 

Kipling ga je moral zaradi pisateljeve smrti dokončati sam. Roman Neulaka [The Neulahka] 

obravnava razmerje med vzhodom in zahodom. (Moder 1984: 369) 

Leta 1891 so ga povabili na pot s parnikom v Južno Afriko in Avstralijo. To je bilo ves čas 

politično delikatno področje, zato se ni čuditi, da je na poti dal nekaj izjav, katere je nato 

obžaloval ter napisal nekaj del, v katerih so iskali dokaze njegovega kolonializma, 

imperializma in nacionalizma. Na tej poti je izkoristil bližino Indije ter potoval z vlakom štiri 

dni, da je lahko obiskal staro hindujsko pestunjo. Starši so se že pred časom vrnili v Anglijo. 

(Moder 1984: 369) 
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Ob sodelovanju s prej omenjenim pisateljem se je Kipling seznanil z njegovo sestro Caroline 

Starr Balestier, se leta 1892 z njo poročil in preselil na njihovo posestvo v Vermont, v njemu 

tako neljubo Ameriko. Misleč, da je finančno preskrbljen, je nekega dne odkril, da njegov ček 

nima kritja, saj je njegova banka v Londonu propadla in z njo ves njegov denar. To ga je 

prisililo k ponovnem ustvarjanju, čeprav se je pred tem zadovoljil s ponatisom uspešnih del. 

Na posestvu Sreča, v leseni hiši Neulakha, je živel umaknjen od ljudi in užival v družinskem 

življenju z dvema hčerama. Kmalu pa se jim je pridružil Carolinin brat, kar je bil vzrok za 

selitev v Anglijo l. 1896. (Moder 1984: 370) 

V Ameriki je ustvaril nekaj najbolj znanih del, med drugim Knjigo o džungli l. 1894 [The 

jungle book] in Drugo knjigo o džungli [The second jungle book] l. 1895. Obe sta takoj postali 

priljubljeni, predvsem med mladimi. Motiv džungle je v nasprotju s civilizacijo predstavljal 

urejenost in tudi ob krvoločnostih razumljive in sprejemljive naravne izbire. Džungelski 

deček Mavgli, glavni junak Knjige o džungli, je bil predstavljen bralcem že v noveli V rukhu 

[In the rukh], objavljeni prvič v zbirki novel Veliko domislekov [Many inventions] l. 1893. 

Med plutjem po morju je dobil idejo za daljšo povest Pogumni kapitan [Captains 

courageous], v Vojaških baladah pa je združil pol prosti ritem, sproščen jezik in priljubljene 

vojaške snovi. S podobno tematiko je leta 1896 izšla pesniška zbirka Sedmero morij (The 

seven seas). (Moder 1984: 371) V tem ciklu se Kipling razodeva kot imperialist in državljan 

svetovnega imperija. Vsekakor je naredil več kot kateri koli drugi pisatelj za ojačenje vezi 

med Anglijo ter njenimi kolonijami. (Nobelprize.org 2011) 

Ob petdesetletnici vladanja kraljice Viktorije l.1897 je objavil pesem Ob zaključku 

[Recessional], ki vsebuje pesimističen pogled na usodo britanskega imperija.  

Ob prihodu v Anglijo je napisal spominsko knjigo Stebelce in tovariši [Stalky & Co.]. V njej 

opisuje dogodivščine dijakov njegovega razreda, hkrati pa se skozi knjigo razodeva 

pisateljeva resnobnost glede šovinistične vzgoje, s katero naj bi se vzgajala mladina v 

vojaškem taboru, a se ne. Leta 1899 je izdal že v mladosti napisane pesmi in zbrane pod 

naslovom Odhodna in druge pesmi [Recessional and other poems]. V njih pokaže svojo 

domoljubnost v razmerju med Anglijo in ostalimi državami, a ni priganjaški ali priznani 

državni pesnik. Njegova domoljubnost je bila v poštenih mejah. Ni bil viktorijanec brez 

pridržka. »Niso vse vojne pravične, ne vsi voditelji sloveči, ne vsi vojaki junaški, ne vsi 

kolonizatorji junaški in nesebični.« (Moder 1984: 371) 
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Sinonim imperializma je postala njegova pesem Breme belega človeka [White Man's Burden], 

njen naslov se še vedno pojavlja kot izrek. V njej razlaga, da je civiliziranje divjakov etično 

breme belcev, ki jim je naloženo. Obrača se na predsednika ZDA Theodora Roosvelta, da 

morajo države, kot je ZDA, od nedejavnih kolonialnih sil, kot je Španija, prevzeti nase breme 

za razvoj ljudi v kolonijah. Pesem je eden pomembnejših slavospevov imperializmu. Janez 

Gradišnik je leta 1966 o njem zapisal:  

»Ne smemo tudi zamolčati njegove najmanj prikupne poteze: njegove politike. Kipling je bil 

med pisatelji najglasnejši zagovornik britanskega imperija in glasnik, 'poslanstva belega 

človeka', da nosi 'breme' za druge narode. Teh idej se je posebno navzel na svojih potovanjih 

v Južno Afriko, in začetek kolonialne vojne proti Burom je leta 1899 pozdravil s stihi, ki jih 

današnja angleška slovstvena zgodovina ocenjuje kot sramotne. Iz te miselnosti pisatelj ni 

našel poti.« (Moder 1984: 379) 

V Angliji se mu je rodil tretji otrok, sin John. Ker se je še vedno počutil kot časnikar, je 

pogosto potoval za novicami po vsem svetu. Med enimi izmed rednih počitnic v Južni Afriki 

se je spoprijateljil s Cecilom Rhodesom, predsednikom Kapske kolonije, ki je bil pesniški 

kronist časa, idej in dogodkov.  

Leta 1898 so se z družino odpravili v Ameriko, da bi uredili vse potrebno glede posestva. Na 

poti jih je na morju ujel vihar, zato so vsi močno zboleli. Ves svet mu je pošiljal brzojavke z 

dobrimi željami. Kmalu se mu je obrnilo na bolje, a starejša hči ni preživela. 

Ob njegovi vrnitvi v Anglijo je v Južni Afriki izbruhnila burska vojna. Kot časnikar se je 

nemudoma odpravil na pomoč na bojišče, a je bil deležen opazk, češ da je bard kolonializma 

in imperializma. Ljudje v njegovih navdušujočih pesmih niso opazili treznosti, pravičnosti, 

človečnosti. Na žaljivke in osebne napade ni odgovarjal. Svaril je pred zaslepljenostjo vojne 

in njenimi posledicami, s čimer je vplival na skrajšanje vojne. Kot ideal je videl militarizem, 

nacionalizem in kolonializem. Več lahko preberemo v pesmi Naseljenec [The settler]. (Moder 

1984: 372–374) 

V Južni Afriki se je seznanil z znanim angleškim generalom Baden-Powelom, ustanoviteljem 

skavtov, ki je želel mladino usmeriti k plemenitejšim ciljem od nasilja in vojn. Kiplingov 

konjiček je bil takrat popularen avtomobilizem ter letalstvo in fantastika. 

V teh letih ni posegal po inovacijah v svojih delih glede oblik ali tem, kljub temu da je 

obravnaval aktualna vprašanja. Najdaljše delo tistega časa je roman Kim [Kim], kriminalna in 

vohunska zgodba o sinu britanskega vojaka, ki odrašča na ulicah kot sirota. Roman velja za 
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enega najboljših književnih opisov Indije po mnenju pakistanskih in indijskih kritikov. 

Darwinovo razvojno teorijo je v humorni obliki za otroke podal v delu Kratke zgodbice [Just 

so stories] l. 1902, katere je lahko prej preizkusil na svojima otrokoma. Zbirka otroških zgodb 

Škrat z griča [Puck of Pook's hill] je ena redkih del s tematiko angleškega bajeslovja. (Moder 

1984: 375) 

Gonja nad Kiplingom, v mednarodnih ter angleških razsežnostih, se je ponovila leta 1907, ko 

je prejel Nobelovo nagrado. Še vedno je najmlajši prejemnik Nobelove nagrade in hkrati prvi 

Britanec, ki je to nagrado prejel za področje književnosti. Pri štiridesetih letih se je umaknil iz 

javnega življenja in postal samotar. Vse tegobe življenja so ga hudo potrle. Pisal je še naprej 

in spremljal dogajanja. Novele so postale bolj dognane in mojstrske. Pesniška zbirka 

Zgodovina Anglije [A history of England] iz leta 1911 vsebuje štiriindvajset pesmi o znanih 

dogodkih ali osebnostih.  

Mojstrskost pisanja se pokaže v pesmi Če … [If …], katero je posvetil sinu Johnu: 

 

»[Č]e lahko si z množico – in čednost ohraniš –  

ali hodiš s kralji – in z ljudstvom imaš še stik, 

če se lahko sovražnika in prijatelja ubraniš, 

če vsak rad računa s teboj, pa veš kje je zapik; 

če lahko v neizprosno minuto naliješ  

šestdeset sekund vrednosti iz globin, 

bo zemlja tvoja in vse, kar na nji odkriješ, 

in – to je še več – boš človek, moj sin!« (Kipling, 1984: 376) 

 

Večkrat so ga predlagali za pridobitev kakšnih nazivov. Trikrat je bil predlagan za plemiški 

naslov, prvič l. 1899. Vsakokrat ga je zavrnil z besedami, da svojo nalogo bolje opravlja brez 

njega. Leta 1917 je zavrnil lordski naslov, leta 1921 in 1924 ga je v sprejetje le tega 

neuspešno prepričeval sam kralj Jurij Peti. Zavračal je vse počastitve, ki so bile povezane s 

politiko in ostal je zvest svojemu pogledu nanjo. Ni kandidiral ob volitvah ali pospremil Jurija 

Petega v Indijo, čeprav je bil sam pomemben člen vzpostavljanja odnosov med Anglijo in 

Indijo. Sprejel pa je častne doktorate na številnih univerzah, članstvo v Francoski akademiji in 

zlato medaljo Kraljevske družbe za literaturo, podeljeno pred njim le Scotu, Meredithu in 

Hardyju. (Moder 1984: 377) 
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Tragedija ga je doletela 1916, ko je na bojišču padel njegov sin John, kateremu je pomagal 

priti v vojsko. Od takrat je v njegovih delih prevladoval pesimizem. Nezadovoljen pa je bil 

tudi ob ustanovitvi mednarodnega Kiplingovega društva, ki je začelo izdajati revijo Kipling 

journal, ki mu ni bila všeč. Pisal je do zgodnjih tridesetih let dvajsetega stoletja, a z vedno 

manj uspeha. Ob sedemdesetletnici je pričel s pisanjem spominov. Zamislil si jih je kot zelo 

kratke v Nekaj o sebi [Something of myself], a ga je tu sredi dela, 18. januarja 1936, prehitela 

smrt. Umrl je zaradi možganske krvavitve. (Moder 1984: 378) 

 

Njegova dela veljajo v angleško govorečih deželah za klasiko.  

Leta 1955 Robert Escarpit izpostavi v monografiji o Rudyardu Kiplingu, da je skušal avtorja 

vedno umestiti v zgodovinsko okolje in ga uvrstiti ob razvoju imperijske zamisli. Dejstva ne 

begajo francoskega bralca, ki ima o avtorju precej naivno podobo, temveč Angleža, ki ima 

zelo resne pridržke. Na »Kiplingovo pravdo« je mogoče gledati z literarnimi očmi ali 

političnimi. Za avtorja so se zavzeli močni glasovi, kot so T. S. Eliot in G. Orwell. Postopoma 

Angleži Kiplingu priznavajo zasluženo veličino.   

Clive Staples Lewis je leta 1948 predstavil Kiplinga kot velikega pisatelja, brez poudarka na 

njegovih političnih sodbah. Joyce Marjorie Sanxter Tompkins je leta 1958 izpeljala študijo 

Umetnost Rudyarda Kiplinga, po kateri ga uvrščajo med sveto osmerico v Oxfordski 

zgodovini angleške književnosti. Kljub temu današnji mlajši bralci, po tem ko so prebrali 

Knjigo o džungli, Kako je nastala abeceda ter Spak s Pakovega griča, ne upajo poseči po 

literaturi za odrasle zaradi nevednih in drugorazrednih nalepk, češ da je »imperialist«, 

»šovinist«, »sadist«, »profašist«, »rasist«. (Moder 1984: 377) 

 

 

Po smrti njegove soproge je l. 1939 hišo 

»Bateman's« v East Sussexu dobil v last 

National Trust in jo spremenil v muzej.  

 

Slika 2: Bateman's - Kiplingovo domovanje od leta 1902 do 1936. (Kipling.org 2012) 
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3.3 DELO 

Biografi so v Kiplingovih delih našli tri opombe, kateri je potrebno tekom njegovih avtorskih 

del. Satirično noto najdemo v Okrajnih popevkah,, Zgodbah s hribov, Zgodbi o Gadsbijih in 

Luči, ki je ugasnila. Drugo, sočutnost in prijaznost, je najti v Zgodbi o Mohamedu Dinu in 

Brez koristi duhovščine, biseru pravih čustev. Tretja, etično upoštevanje, je očitno v 

Življenjskih ovirah. Ali je kaj vrednosti na tej razvrstitvi ali ne, ki je, kot je običajno pri teh 

zadevah, ne moremo posplošiti na vsa njegova dela, je ena stvar gotova: Kipling je pisal in pel 

zvestobi dela, izpopolnjevanju dolžnosti in domoljubju. Ljubezen do ene države pri Kiplingu 

ne pomeni zgolj predanost otoškemu kraljestvu Angliji, kot navdušeno naklonjenost do 

britanskega imperija. Združevanje ločenih delov imperija je dolgo in goreče prizadevanje 

pesnika. To je vsekakor očitno iz njegovega vzklika: »Zakaj bi morali vedeti le o Angliji, 

katero pozna Anglija?« (Moder 1984: 377) 
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 Umetnost domišljije [The art of fiction], 1926 

 Brazilski zapiski [Brazilian sketches], 1927 

 Kipling v enem zvezku [The one volume Kipling], 1928 
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 Iz oči v oči z dejstvi [Facing the facts], 1936 

Epika – ureditev po abecedi 

 Akcije in reakcije [Actions and Reaction], 1909 

 Anglija in angleščina [England and the english], 1921 

 Brazilski zapiski [Brazilian sketches], 1927 

 Črna ovca [Baa baa, black sheep], 1888 

 Dela [Works], 1913 

 Druga knjiga o džungli [The Second Jungle Book], 1895 

 Francija v vojni [France at war], 1915 

 Greh čaranja [The sin of witchcraft], 1901 

 Grobovi padlih [The graves of the fallen], 1919 

 Irske straže v svetovni vojni [The irish guards in the great war], 1923 

 Iz oči v oči z dejstvi [Facing the facts], 1936 

 Izbor Kiplingove proze [A choise of Kipling's prose], 1925 

 Izdaja Sedem morij [Seven seas edition], 1913 

 Izdaja za tujino [Outward bound edition], 1897 

 Kako je nastala abeceda in druge čisto zaresne zgodbe [Just So Stories for Little 

Children], 1902 

 Kim [Kim],1901 

 Kipling v enem zvezku [The one volume Kipling], 1928 

 Kiplingova antologija [A Kipling anthology], 1922 

 Kiplingovo sporočilo [Kipling's message], 1918 

 Knjiga besed [A Book of Words], 1928 

 Knjiga o džungli [The Jungle Book], 1894 

 Ladjedelništvo [A shipping industry], 1925 

 Luč, ki je ugasnila [The light that failed], 1890 

 Naulahka [The Naulah], 1892 

 Nekaj o sebi [Something of Myself], 1936 

 Neodvisnost [Independence], 1924 

 Nova armada pri vajah [The new army in training],  1915 

 Ob dimniku [Abaft the funnel], 1909 

 Ob ladjevju [The fringes of the fleet], 1915 

 Oči Azije [The eyes of Asia], 1917 

 Pisma družini [Letters to the family], 1908 

 Pismo o morebitnem viru viharja [A letter on a posible source of the tempest], 1906 

 Plačila in pravljice [Rewards and Fairies], 1910 

 Pogumni kapitani [Captains Courageous], 1897 

 Pooblastilo [The letter of marquee], 1891 

 Popolno stebelce in drugi [The complete Stalky and co.], 1929 

 Popotna pisma [Letters of travel], 1920 

 Predsedniški govor [Speech as chairman], 1907 

 Prihodnje ladjevje [A Fleet in Being], 1898 

 Promet in odkritja [Traffics and Discoveries], 1904 

 Prvi naskok na Sorbono [The first assault upon the Sorbonne], 1922 
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 Različnost bitij [A Diversity of Creatures], 1917 

 Roki in omejitve [Limits and Renewals], 1932 

 Romani, zgodbe in pesmi [The novels, tales and poems], 1897 

 S številko tri [With number three], 1900 

 Smithova uprava [The Smith administration], 1891 

 Spak s pakovega griča [Puck of Pook's Hill], 1906 

 Spomini iz Francije [Souvenirs of France], 1933 

 Stebelce in tovariši [Stalky & Co.], 1899 

 Svetlejša stran vojne [War's brighter side], 1901  

 Tvoj služabnik pes [Thy Servant a Dog], 1930 

 Umetnost domišljije [The art of fiction], 1926 

 V breme in v dobro [Debits and Credits], 1926 

 Vednost o uporu [The science of rebellion], 1902 

 Veliko domislekov [Many Inventions], 1893  

 Vojaške zgodbe [Soldier tales], 1896 

 Vojna v hribih [The war in the mountains], 1918 

 Vojskovanje na morju [Sea Warfare], 1916 

 Vsakdanje delo [The Day's Work], 1898 

 Vse zgodbe o Mavgliju [All the Mowgli stories], 1933 

 Vse zgodbe o škratu [All the puck stories], 1935 

 Z morja na morje [From Sea to Sea - Letters of Travel], 1899 

 Zakaj gre sneg na Vernetu [Why the snow falls at Vernet], 1911 

 Zbrane zgodbe o psih [Collected dog stories], 1934 

 Zdravljenje z zvezdami [Healing by the stars], 1928 

 Zdravniki [Doctors], 1908 

 Zgodbe iz trgovine [Tales of the trade], 1916 

 Zgodbe s kopnega in z morij za skavte v vodnike [Land and Sea Tales for Scouts and 

Guides], 1923 

 Zgodbe s hribov [Plain Tales from the Hills], 1888 

 Zunaj Indije [Out of India], 1895 

 Življenjske ovire [Life's handycap], 1891 

 Železniška reforma v Veliki Britaniji [Railwai reform in Great Britain], 1901 
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Lirika – kronološka ureditev 

 Dijaške pesmi [Schoolboy lirics], 1881 

 Odmevi [Echoes], 1884 

 Okrajne popevke in druge pesmi [Departmental Ditties and  and other verses], 1886 

 Vojaške balade in druge pesmi [Barrack-room Ballads and other verses], 1892 

 Sedem morij [The Seven Seas], 1896 

 Odhodna in druge pesmi [Recessional and other poems], 1899 

 Pet narodov [The Five Nations], 1903 

 Angleška zgodovina [A history of England], 1911 

 Pesmi iz knjig [Songs from Books], 1913 

 Pesniška dela [Poetical works], 1914 

 Dvajset pesmi [Twenty poems], 1918 

 Leta vmes [The Years Between], 1919 

 Pesmi za mladino [Songs for youth], 1924 

 Pesmi 1886–1929 [Poems 1886–1929] 

 Pesmi z morja [Songs from the sea], 1929 

 Vzhodno od Sueza [East of Suez], 1931 

 Zbrana dela v prozi in stihih [Complete works in prosa and verse], 1937 

 Pesmi Rudyarda Kiplinga [Rudyard Kipling's verse], 1940 

 Izbor Kiplingovih pesmi [A choise of Kipling's verse], 1941 

 

Lirika – ureditev po abecedi 

 Angleška zgodovina [A history of England], 1911 

 Dijaške pesmi [Schoolboy lirics], 1881 

 Dvajset pesmi [Twenty poems], 1918 

 Izbor Kiplingovih pesmi [A choise of Kipling's verse], 1941 

 Leta vmes [The Years Between], 1919 

 Odhodna in druge pesmi [Recessional and other poems], 1899 

 Odmevi [Echoes], 1884 

 Okrajne popevke in druge pesmi [Departmental Ditties and  and other verses], 1886 

 Pesmi 1886–1929 [Poems 1886–1929] 

 Pesmi iz knjig [Songs from Books], 1913 

 Pesmi Rudyarda Kiplinga [Rudyard Kipling's verse], 1940 

 Pesmi z morja [Songs from the sea], 1929 

 Pesmi za mladino [Songs for youth], 1924 

 Pesniška dela [Poetical works], 1914 

 Pet narodov [The Five Nations], 1903 

 Sedem morij [The Seven Seas], 1896 

 Vojaške balade in druge pesmi [Barrack-room Ballads and other verses], 1892 

 Vzhodno od Sueza [East of Suez], 1931 

 Zbrana dela v prozi in stihih [Complete works in prosa and verse], 1937 
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3.3.1 Dostopnost Kiplingovih del pri nas  

Po obširnem pregledu zaloge Kiplingovih del v Narodni univerzitetni knjižnici ter Mestni 

knjižnici Ljubljana je bilo ugotovljeno, da je dostopnih veliko del slovenskih ter tujih 

prevodov, ter različnih letnic izida. Podani so podatki, v katerih jezikih oz. pisavah lahko pri 

nas najdemo Knjigo o džungli. Poleg je pripisano katerega leta so dela izšla, oz. med katerimi 

leti so izhajala. 

 

Kronološka ureditev: 

 angleščina (1895–2002) 

 francoščina (1900) 

 hrvaščina (1917–1991) 

 nemščina (1927–1991) 

 srbohrvaščina (1938–1987) 

 madžarščina (1952, 1965) 

 romunščina (1953, 1955) 

 cirilica (1966–1972) 

 makedonščina (1967, 1977) 

 italijanščina (1989) 

Ureditev po abecedi: 

 angleščina (1895–2002) 

 cirilica (1966–1972) 

 francoščina (1900) 

 hrvaščina (1917–1991) 

 italijanščina (1989) 

 madžarščina (1952, 1965) 

 makedonščina (1967, 1977) 

 nemščina (1927–1991) 

 romunščina (1953, 1955) 

 srbohrvaščina (1938–1987)  
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Raznovrstnost v dosegljivosti jezikov, v katerih je napisana Knjiga o džungli lahko uporabijo 

učitelji pri poučevanju književnosti, če imajo v razredu tujejezičnega učenca. Na osnovi 10. 

člena Zakona o osnovni šoli imajo otroci priseljenci pravico do učenja svojega materinega 

jezika in kulture. Osnovna šola DBB Hrpelje je ena redkih osnovnih šol, ki to dejansko 

uveljavlja, saj je na večini osnovnih šol največja težava pomankanje primerno izobraženega 

kadra. (Vižintin, 2009) 

Znano je, kako učenci potrebujejo pozitivno samopodobo na področju branja. To lahko pri 

tujejezičnem učencu dosežemo s knjigami v knjižnici v njegovem jeziku, možnost opravljanja 

bralne značke tako, da prebere knjigo v tujem jeziku in jo nato obnovi v slovenščini ali tujem 

jeziku. Pri domačem branju se lahko išče razlike med delom v slovenščini ter v tujem jeziku. 

Obnovo lahko učenec napiše tudi v svojem jeziku, če na šoli obstaja učitelj, ki lahko napisano 

pregleda. Gre namreč za književnost, kjer ima največji pomen branje in ne jezik. Tudi ko bo 

prebral domače branje v svojem jeziku, bo poznal zgodbo, pomen in podrobnosti. Na ta način 

bo lažje izražal svoje misli in mnenje o prebranem, saj bo vedel kaj želi povedati.  

 

V slovenščini najdemo Knjigo o džungli že iz leta 1927. Največkrat jo je prevedel Janez 

Gradišnik. Najmlajša knjiga je bila natisnjena 1996. Druga knjiga o džungli je prvič izšla 

1943, po letu 1980 očitno ni bilo ponatisa. Poleg Knjige o džungli imamo v slovenščino 

prevedenih še kar nekaj Kiplingovih del. V Ljubljani lahko najdemo sledeče:  

 

Kronološka ureditev: 

 Džungla (proza; 1908) 

 Zakaj – zato (proza; 1931) 

 Kim (proza; 1933) 

 Druga knjiga o džungli (proza; 1943 – 1980) 

 Pogumni kapitani: povest z Velikih sipin (proza; 1958 – 1994) 

 Novele (proza; 1984) 

 Kako je slonček dobil rilec (zvočni posnetek) (proza; 1985) 

 Slonček (proza; 1988) 

 Kako je nastala abeceda in druge čisto zaresne zgodbe (proza; 1999) 

 Spak s Pakovega griča (proza; 2000) 
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 Mavglijeve zgodbe (skavtski priročnik; 2003) 

 Vampir (poezija; 2005) 

Ureditev po abecedi: 

 Druga knjiga o džungli (proza; 1943 – 1980) 

 Džungla (proza; 1908) 

 Kako je nastala abeceda in druge čisto zaresne zgodbe (proza; 1999) 

 Kako je slonček dobil rilec (zvočni posnetek) (proza; 1985) 

 Kim (proza; 1933) 

 Novele (proza; 1984) 

 Mavglijeve zgodbe (skavtski priročnik; 2003) 

 Pogumni kapitani: povest z Velikih sipin (proza; 1958 – 1994) 

 Slonček (proza; 1988) 

 Spak s Pakovega griča (proza; 2000) 

 Vampir (poezija; 2005) 

 Zakaj – zato (proza; 1931) 

Če primerjamo bogato avtorjevo bibliografijo, katera je priložena v poglavje Delo, ter zalogo 

dveh večjih slovenskih knjižnic, lahko povzamemo, da je malo Kiplingovih del prevedenih v 

slovenščino. Možno je odstopanje pri rezultatih, v kolikor bi bila pregledana baza vseh 

slovenskih knjižnic.  

Dostopna so dela v drugih jezikih, ki niso prevedena v slovenščino. Predvsem so to dela v 

angleščini (npr. Baa baa black sheep, The gardener, Somethings of myself, The five nations 

itd.).  

Na straneh Digitalne knjižnice Slovenije (dLib.si, 12. 5. 2012) lahko najdemo dve Kiplingovi 

deli, ki sta bili objavljeni v Ljubljanskem zvonu

Kronološka ureditev: 

 Uresničeno sporočilo (1917), 

 Pooreeska bisara (1918). 

Ureditev po abecedi: 

 Uresničeno sporočilo (1917), 

 Pooreeska bisara (1918)

 

3.3.2 Kipling v Učnem načrtu za učni predmet slovenščina v osnovni šoli 
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Pri pregledu Učnega načrta za slovenščino (2011) zasledimo Kiplingova dela pod naslednjimi 

poglavji:  

1. Predlagana književna besedila za obravnavo v tretjem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju (Jezeršek 2011: 70) 

V osmem razredu je predlagano besedilo za obravnavo poezije Kiplingova Pesem 

vračajočega se lovca. Dotično delo lahko najdemo v Drugi knjigi o džungli in sicer kot epilog 

avtorske pravljice Kvikern.  

 

2. Predlagani seznam domačega branja v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

(Jezeršek 2011: 72) 

V sedmem razredu je med priporočili za domače branje dodano Kiplingovo delo Knjiga o 

džungli. 

 

V učnih načrtih za slovenščino kot drugi tuj jezik (UN za dvojezične šole ter UN za osnovne 

šole z italijanskim učnim jezikom) med priporočilnimi seznami ne zasledimo Kiplingovih del. 

Vzrok temu vidim v dvojezičnosti pouka. Učni načrt je bolj usmerjen v poznavanje slovenske 

književnosti, saj so učenci že tako deležni dovolj »tuje« književnosti.  

3.3.3 Kipling v osnovnošolskih berilih 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analize aktualnih osnovnošolskih učbenikov. Pod 

naslovom berila je, v primeru da se v njem nahaja Kiplingovo delo, zapisan naslov dela. V 

nasprotnem primeru piše – nič. S tem je dodatno osvetljeno, v kolikšni meri je Kipling kot 

avtor zastopan pri književnem pouku slovenščine.  
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Tabela 1: Pregled osnovnošolskih beril 

Založba 

 

Razred 

DZS Izolit Mladinska knjiga Rokus in Rokus Klett 

1. 
Moje prvo berilo Ko pravljice oživijo 

Kdo bo z nami šel v 

gozdiček? 
Jaz pa berem 1 

nič nič nič nič 

2. 
Pozdravljene besede 

Na mavrico po 

pravljico 

Kdo bo z nami šel v 

gozdiček 2 
Jaz pa berem 2 

nič nič nič nič 

3. 
Kako raste svet 

Moje branje – svet 

in sanje 

S slikanico se igram 

in učim 
Jaz pa berem 3 

nič nič nič nič 

4. 
Pozdravljen svet Berilo za razvedrilo Babica, ti loviš Svet iz besed 4 

nič nič nič nič 

5. 
Besede za vsevede Koraki nad oblaki Na krilih besed Svet iz besed 5 

nič nič nič nič 

6. 
Branje za sanje Sledi do davnih dni 

Kdo se skriva v 

ogledalu? 
Svet iz besed 6 

nič nič nič nič 

7. 
Ta knjiga je zate / 

Sreča se mi v pesmi 

smeje – nova. 

Svet iz besed 7 in Novi 

svet iz besed 

nič  nič nič 

8. 

Spletaj niti 

domišljije 
/ Dober dan, življenje. Svet iz besed 8 

Kako je prišel strah 

* 
 

Pesem vračajočega 

se lovca ** 
nič 

9. 
Z roko v roki / 

Skrivno življenje 

besed 
Svet iz besed 9 

nič  nič nič 
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V primerjavo so bila vključena berila naslednjih založb: DZS, Izolit, Mladinska knjiga ter 

Rokus oz. Rokus Klett. Pri vseh založbah, razen Založbi Izolit, so dosegljiva berila za vse 

razrede osnovne šole. Pri Izolitu ne zasledimo beril za sedmi, osmi in deveti razred. 

Pri pregledu vseh beril ugotovimo, da večina ne vsebuje Kiplingovih del. Izjemi sta berili za 

osmi razred založb DZS ter Mladinska knjiga. V berilu Spletaj niti domišljije založbe DZS 

najdemo pesem Kako je prišel strah. To je hkrati uvodna pesem prve avtorske pravljice Druge 

knjige o džungli, ki govori o tegobah džungle med sušnim obdobjem, poglavar džungle pa 

pojasni, od kod ima tiger pravico pobijati ljudi.  

Berilo Mladinske knjige vsebuje Pesem vračajočega se lovca, ki jo lahko zasledimo med 

priporočilnim seznamom Učnega načrta za slovenščino. Je zaključek avtorske pravljice 

Kvikern, iz Druge knjige o džungli. Tam nosi naslov Angativon tajna. (Kipling, 1980) 

V nadaljevanju sta zapisani pesniški deli iz omenjenih beril.  

Kako je prišel strah* 

Mlaka je suha – v reki vode ni,  

zdaj sva tovariša si, jaz in ti; 

ko z vročim smrčkom, s prašnatim kolenom 

ob bregu drug ob drugem zgneteni stojimo, 

mirni, ker suše vsi enako se bojimo, 

pozabljamo na stikanje in dir za plenom. 

Mladič pod materjo zdaj gleda 

volká, ki plašen je kot on, le senca bleda, 

visoki jelen mirno zre v čekane, 

s krvjo rodu njegovega zaznamovane. 

Reke so suhe, v mlakah vode ni, 

zdaj sva tovariša si, jaz in ti, 

dokler se iz oblaka dež ne ulije 

in vodnega premirja nam ne skrije. (Cirman 2004: 38, prevedel Gradišnik) 
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Pesem vračajočega se lovca** 

Rokavice so nam trde od zamrzle krvi 

in kožuhi od snežnega prahu, 

ko gremo domov s tjulnjem – s tjulnjem! 

Domov od roba ledu. 

 

Au džana! Aua! Oha! Hak! 

In lajajoči psi se podijo, 

In dolgi biči pokajo, možje se vračajo 

Od roba ledu v domačijo. 

 

Sledili smo tjulenja do skrivališča, 

Čuli smo, kako drsa od dnu, 

Naredili smo znamenje in stražili zraven 

Tam zunaj na robu ledu. 

 

Vzdignili smo kopje, ko prišel je po zrak,  

Zagnali ga dol – proti dnu! 

Tako smo ga zadeli, tako smo ga ubili 

Na robu, kjer je konec ledu. 

 

Rokavice so nam zlepljene od zamrzle krvi, 

Oči od snežnega prahu, 

Pa vendar se vračamo k svojim ženam 

Tam daleč od roba ledu! 

 

Au džana! Aua! Oha! Hak! 

In naložene pasje sani drvijo, 

In žene slišijo može, ko se vračajo 

Od roba ledu v domačijo.  

 

(Tole je zelo svoboden prevod Pesmi vračajočega se lovca, kakor so jo peli možje, ko so zabadali 

tjulnje. Inuiti reči spet in spet ponavljajo.) (Honzak 1999: 116, prevedel Gradišnik) 
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4 NOBELOVA NAGRADA ZA KNJIŽEVNOST 
 

Od leta 1901 se vsako leto podeljuje Nobelova nagrada za dosežke v fiziki, kemiji, fiziologiji 

ali medicini, književnosti ter za mir. To je mednarodna nagrada s katero upravlja Nobelova 

fundacija v Stockholmu. Leta 1968 je bila v spomin na Alfreda Nobela ustanovljena tudi 

nagrada na področju ekonomije. Nagrada vsebuje medaljo, osebno diplomo ter denarno 

nagrado.  

Od leta 1901 so bile na področju književnosti podeljene 104 nagrade 108 kandidatom. Nekaj 

let je minilo brez podelitve nagrade, kar je lahko posledica premajhnega izbora ali svetovnih 

vojn. Štirikrat pa se je zgodilo tudi, da sta bila v istem letu nagrajena dva avtorja.   

Med vsemi dobitniki nagrade je skupno 786 moških in le 40 žensk. Na področju književnosti 

je 108 posameznikov dobilo prestižno nagrado, od tega je bilo 12 dobitnic. Najmlajši dobitnik 

Nobelove nagrade za književnost je Rudyard Kipling.  

Ob pregledu del in življenjepisov vseh dobitnikov Nobelove nagrade za književnost 

ugotovimo, da je deset avtorjev ustvarjalo tudi dela za otroke oz. mladino. Poleg Rudyarda 

Kiplinga so to še Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf, Rabindranath Tagore, Pearl Buck, Gabriela 

Mistral, Ivo Andrič, Isaac Bashevis Singer, Sir William Gerald Golding, Toni Morrison in 

Jean-Marie Gustave Le Clézio. (Nobelprize.org, 2012) 

 

Nobelovi nagrajenci v Učnem načrtu za slovenščino 

Med desetimi obravnavanimi Nobelovimi nagrajenci za književnost, ki so ustvarjali tudi 

mladinsko književnost, zasledimo v Učnem načrtu za slovenščino (2011) poleg Rudyarda 

Kiplinga omembo še dveh, med priporočilnimi seznami za obravnavo v devetem razredu 

osnovne šole.  

Ivo Avdrić je predstavljen z odlomkom dela Povest o vezirjevem slonu, Rabindranath Tagore 

pa z delom Lačni kamni, ki se lahko obravnava kot domače branje.  

 

V nadaljevanju so nagrajenci na kratko predstavljeni. Naslovi njihovih del so podani v 

slovenščini, poleg so izvirni ali angleški naslovi, ter podatek, kdaj je delo prvič izšlo. Rudyard 

Kipling je bil že podrobneje predstavljen v prejšnjih poglavjih, zato bo v tem poglavju 

poudarek na govoru, katerega je imel takratni sekretar Švedske akademije ob podelitvi 

nagrade.  
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4.1 RUDYARD KIPLING 

Rudyard Kipling je prejel Nobelovo nagrado za književnost leta 

1905. Še vedno velja za najmlajšega prejemnika prestižne nagrade. 

Podeljena mu je bila pri 42 letih. Govor ob podelitvi nagrade je 

imel takratni sekretar Švedske akademije Carl David af Wirsén, 10. 

12. 1907. V govoru je predstavil Kiplingovo življenje, delo ter 

značilnosti njegovega ustvarjanja. V nadaljevanju je povzetih nekaj 

najbolj slikovitih delov govora na podelitvi nagrade, skozi katerega 

lahko izvemo več o njegovem ustvarjanju.  

 

Po zatonu Lorda Alfreda Tennysona, se je v Angliji končala dobra 

letina na področju angleške književnosti. Menili so, da je z angleško 

književnostjo konec. A to je bilo le zatišje, pred prihodom novega velikana. Kot je otipljiv 

idealizem v Tennysonovih delih, ga lahko najdemo tudi pri drugačnih avtorjih. Avtorjih, kot 

so Rudyard Kipling, ki se ozirajo po zunanjostih, ter so znani po svojih opisih vsakdanjih 

naporov, skrbi ter zadreg ljudi. 

Knjige o džungli so bile med močno občudovanimi in priljubljenimi. Zgodbe o živalih, sredi 

katerih nastopa deček Mavgli. Živalski junaki ter vzvišene scene, ko sloni pripeljejo džunglo 

nad polja in ko deček sedi na kači kot v fotelju, prikazujejo »nagonski občutek za poezijo 

narave«. Kipling se dosti bolje znajde v prvinskih tematikah, kot raznih ekscentričnih 

poosebljanjih mehaničnih izumov (The Ship that found Herself, 1898). Knjiga o džungli je 

postavila avtorja med najbolj priljubljenega med otroki v mnogih državah, odrasli pa z 

veseljem delijo mladostno veselje.  

Avtor je bil deležen obtožb, da je njegov jezik grob, vojaški sleng meji na vulgarnost. Kljub 

možni resnici prevladata neposrednost ter etičnost, zaradi česar je bil bran tudi zunaj 

britanskega imperija.  

Kaj je torej vzrok Kiplingovi popularnosti, ter kako to, da je bil vreden Nobelove nagrade? 

»Kipling mogoče ni ugleden zaradi globokoumnosti svojih misli ali preseganja modrosti svoje 

meditacije. A tudi najbolj površen opazovalec takoj opazi edinstveno moč opazovanja, 

zmožno prikazati z izjemno natančnostjo najmanjšo podrobnost iz resničnega življenja. Kljub 

temu, dar opazovanja sam, ki je zelo blizu naravi, ne bi zadostoval kot usposobljenost v tem 

primeru. Obstaja še nekaj drugega, skozi kar se odražajo njegovi pesniški darovi. Njegova 

Slika 3: Rudyard Kipling 
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enkratna moč domišljije mu omogoča, da nam ne daje samo kopij iz narave, temveč tudi 

predstave iz svoje notranje zavesti. Njegovi opisi krajin se zdijo zavesti kot nenadne prikazni 

odsotne očesu. Pri opisovanju osebnosti že v prvih besedah  izpostavi svojevrstnost osebinega 

značaja in temperamenta. Ustvarjalnost, ki ne temelji zgolj na fotografiranju začasnih faz 

stvari, temveč želi prodreti v njihovo jedro in dušo, je osnova njegovega literarnega 

ustvarjanja. Kot pravi Kipling sam: 'On slika stvari, kot jih vidi, za boga stvari, kot so.' V teh 

besedah leži naklonjenost pesnikove odgovornosti pri izvajanju njegovih pozivov.« 

Domišljija v Kiplingovih delih je močna kot čutno opazovanje. Čeprav brez rafiniranega in 

čutno lepega sloga, časti užitek ter se izogiba morbidni sentimentalnosti ter aleksandrijski 

opaznosti v obliki. Primerjali so ga z Bret Harte, Pierre Loti ter Charlesom Dickensonom, od 

katerih se je veliko naučil, a je ostal sam svoj. Svoja dela konča raje s predlogi kot opisi, kar 

se izkaže za nadvse izrazno in slikovito. Zavzema se za pogum, požrtvovalnost, zvestobo, 

disciplino in zakone. Sovraži pomanjkanje samodiscipline.  

»Švedska akademija pri oddaji Nobelove nagrade v literaturi, Rudyardu Kiplingu podeljuje 

priznanje književnosti Anglije, nosilcu slave in največjemu geniju na področju pripovedi, kar 

jih je država ustvarila v naših časih.«  

Pogostitve od podelitvi nagrade to leto ni bilo, zaradi smrti švedskega kralja Oscarja II. 

(nobelprize.org, 2011) 

 

4.2 SELMA OTTILIA LOVISA LAGERLÖF 

Selma Laferlöf (20. 11. 1858–16. 3. 1940) je švedska avtorica, 

najbolj znana po delu za otroke Čudovito potovanje Nilsa 

Holgerssona [The Wonderful Adventures of Nils]. Le to je bilo 

napisano na željo ministrstva za šolstvo in sodi med fiktivno delo, 

kljub temu da obravnava geografijo Švedske. Zgled naj bi ji bil 

tudi Kipling, saj junak v zgodbi komunicira z živalmi in razume 

njihov jezik.  

Avtorica je bila učiteljica na dekliški šoli in od mladih let pisala 

pesmi, a ni ničesar izdala, dokler ni prejela prve nagrade na 

literarnem tekmovanju in so objavili dele njenega najboljšega in najbolj popularnega dela 

[Gösta Berlings Saga]. Leta 1895 je lahko opustila poučevanje zaradi finančne podpore 

Slika 4: Selma Lagerlöf 
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kraljeve družine in se posvetila pisanju. Veliko je potovala in elemente Italije, Jeruzalema 

nato vključevala v dela. Najpogosteje je ustvarjala  pokrajinske pravljice in pripovedke. 

Veliko del je prevedenih v slovenščino. 

Avtorica je prva dobitnica Nobelove nagrado za književnost. Podeljena ji je bila l. 1909. 

Bibliografija 

Kronološka ureditev 

 Gösta Berling [Gösta Berling’s Saga], 1898 

 Antikristovi čudeži[The Miracles of Antichrist : a novel], 1899  

 Jeruzalem [Jerusalem], 1903 

 Kristusove legende [Christ Legende], 1908 

 Iz švedske domačije [From a Swedish Homestead], 1910  

 Dekle z Močevja [The Girl From the Marsh Croft], 1910 

 Nadaljno Nilsovo potovanje [Further Adventures of Nils ], 1911 

 Legenda o sveti podobi [The Legend of the Sacred Image ], 1914 

 Portugalski cesar [The Emperor of Portugallia], 1916  

 Jeruzalem II: Sveto mesto [The Holy City : Jerusalem II], 1918  

 Izgnanec [The Outcast], 1920 

 Sveti plamen [The Lighting of the Christmas Tree], 1921  

 Zgodba o blaznem Gunnarju [Thy Soul Shall Bear Witness!] 1921 

 Zaklad gospoda Arneja Herr[ Arne’s Hoard], 1923 

 Marbacka [Mårbacka], 1924 

 Zaklad [The Treasure], 1925  

 Klara Gulleborg [Charlotte Löwensköld], 1927  

 Generalov prstan [The General’s Ring], 1928 

 Prstan Löwensköldov [The Ring of the Löwenskölds], 1931  

 Spomini na otroštvo: Nadaljna leta na Marbacki [Memories of My Childhood: Further 

Years at Marbacka], 1934  

 Dnevnik Selme Lagerlöf [The Diary of Selma Lagerlöf], 1936  

 Legenda o božični roži [The Legend of the Christmas Rose], 1942  

 Kristusove legende in ostale zgodbe [Christ Legends and Other Stories], 1977 

 Nevidne vezi [Invisible Links], 1899 

 Čudovito potovanje Nilsa Holgerssona [The wonderful adventures of Nils], 1984  

 Sestri [Sister Kavin and Sister Sisla], 1986 

 Zamenjava [The Changeling], 1992  

 Skandinavski kralji in kraljice: Tri zgodbe [Scandinavian Kings & Queens : Three 

Stories : Astrid, Sigrid Storräde, and The Silver Mine], 1995  

Ureditev po abecedi 

 Antikristovi čudeži [The Miracles of Antichrist : a novel], 1899  

 Čudovito potovanje Nilsa Holgerssona [The wonderful adventures of Nils], 1984  

 Dekle z Močevja [The Girl From the Marsh Croft], 1910 

 Dnevnik Selme Lagerlöf [The Diary of Selma Lagerlöf], 1936  
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 Generalov prstan [The General’s Ring], 1928 

 Gösta Berling [Gösta Berling’s Saga], 1898 

 Iz švedske domačije [From a Swedish Homestead], 1910  

 Izgnanec [The Outcast], 1920 

 Jeruzalem [Jerusalem], 1903 

 Jeruzalem II: Sveto mesto [The Holy City : Jerusalem II], 1918  

 Klara Gulleborg [Charlotte Löwensköld], 1927  

 Kristusove legende [Christ Legende], 1908 

 Kristusove legende in ostale zgodbe [Christ Legends and Other Stories], 1977 

 Legenda o božični roži [The Legend of the Christmas Rose], 1942  

 Legenda o sveti podobi [The Legend of the Sacred Image ], 1914 

 Marbacka [Mårbacka], 1924 

 Nadaljno Nilsovo potovanje [Further Adventures of Nils ], 1911 

 Nevidne vezi [Invisible Links], 1899 

 Portugalski cesar [The Emperor of Portugallia], 1916  

 Prstan Löwensköldov [The Ring of the Löwenskölds], 1931  

 Sestri [Sister Kavin and Sister Sisla], 1986 

 Skandinavski kralji in kraljice: Tri zgodbe [Scandinavian Kings & Queens : Three 

Stories : Astrid, Sigrid Storräde, and The Silver Mine], 1995  

 Spomini na otroštvo: Nadaljna leta na Marbacki [Memories of My Childhood: Further 

Years at Marbacka], 1934  

 Sveti plamen [The Lighting of the Christmas Tree], 1921  

 Zaklad [The Treasure], 1925  

 Zaklad gospoda Arneja Herr[ Arne’s Hoard], 1923 

 Zamenjava [The Changeling], 1992  

 Zgodba o blaznem Gunnarju [Thy Soul Shall Bear Witness!] 1921 (Nobelprize.org 

2012) 

 

4.3 RABINDRANATH TAGORE 

Rabindranath Tagore (8. 5. 1861–7. 8. 1941) je bil sin voditelja 

nove verske sekte Bengalije 19. stoletja. Poučevan je bil doma, s 

sedemnajstimi pa je odšel v Anglijo na šolanje, katerega ni končal. 

V odraslih letih je upravljal družinsko posest, kar mu je dalo 

vpogled v človečnost in povečalo zanimanje za socialne reforme. 

Poskusno je ustanovil šolo, katero je vodil po načelih stare 

hindujske vere. Sodeloval je v raznih indijskih gibanjih in 

Slika 5: Rabindranath 
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prijateljeval z Gandijem. Leta 1915 je bil imenovan za viteza s strani britanske vlade, a je 

kasneje naziv zavrnil v znak protesta proti britanski politiki v Indiji.  

Že zgodaj je zaslovel kot pisatelj v Bengalski pokrajini, zaradi naraščajoče slave pa je bil 

kmalu vabljen na potovanja in predavanja po vsem svetu. Za svet je postal glas indijske 

duhovne dediščine, za Indijo pa živa ustanova.  

V prvi vrsti je bil pesnik, pisal pa je tudi igre, kratke zgodbe, romane, mjuzikle, eseje, 

potopise, avtobiografije. Zapustil je tudi veliko risb in slik ter pesmi, za katere je sam napisal 

glasbo. Nobelovo nagrado je dobil leta 1913. 

Bibliografija 

Kronološka ureditev 

 Izbrane zgodbe [Glimpses of Bengal Life: Being Short Stories from the Bengali of 

Rabindranath Tagore], 1913 

 Rastoči mesec [The Crescent Moon: Child-Poems], 1913 

 Vrtnar [The Gardener], 1913 

 Sadhana ali Pot k popolnosti [Sâdhanâ: The Realisation of Life], 1913 

 Žrtveni spevi [Gitanjali] (Song Offering), 1913  

 Čitra [Chitra: a Play in One Act], 1914 

 Kralj temnih soban [The King of the Dark Chamber], 1914 

 Pošta [The Post Office: a Play], 1914 

 Ptice selivke [Stray Birds], 1916 

 Žetev [Fruit-Gathering], 1916 

 Lačni kamni: novele in pripovedi [The Hungry Stones and Other Stories], 1916 

 Moji spomini [My Reminiscences], 1917 

 Nacionalizem na vzhodu [Nationalism], 1917 

 Pomladni krog [The Cycle of Spring], 1917 

 Predavanja v Ameriki [Personality : Lectures Delivered in America] 1917 

 Žrtev [Sacrifice and Other Plays], 1917  

 Povestice [The Parrot's Training], 1918 

 Darovanjke [Lover's Gift and Crossing], 1918 

 Dom in svet [The Home and the World], 1919 

 Brodolom [The Wreck], 1921 

 Ubežniki [The Fugitive], 1921 

 Kreativnost v skupnosti [Creative Unity], 1922  

 Gora [Gora], 1924 

 Prekletstvo slovesa [The Curse at Farewell], 1924 

 Predavanja na Kitajskem v aprilu in maju [Talks in China: Lectures Delivered in 

April and May], 1925 

 Prekinjene vezi [Broken Ties and Other Stories], 1925 

 Rdeči oleander [Red Oleanders: A Drama in One Act], 1925  

 Kresnice[ Fireflies], 1928 

 Otrok [The Child], 1931 
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 Religija človeka [The Religion of Man : Being the Hibbert Lectures for 1930], 1931 

 Iz zlatega čolna [The Golden Boat],  1932  

 Slavospev človeku [Mahatmaji & the Depressed Humanity] 1932  

 Kriza civilizacije [Crisis in Civilization : a Message on Completing His Eighty Years], 

1941 

 Štiri poglavja [Four Chapters], 1950 

 Pesek oči [Binodini : a Novel], 1959 

 Pisma iz Rusije [Letters from Russia], 1960 

 Krila smrti [Wings of Death : the Last Poems of Rabindranath Tagore], 1960 

 Izbrana pisma Rabindranatha Tagoreja [Selected Letters of Rabindranath Tagore], 

1997  

Ureditev po abecedi 

 Brodolom [The Wreck], 1921 

 Čitra [Chitra: a Play in One Act], 1914 

 Darovanjke [Lover's Gift and Crossing], 1918 

 Dom in svet [The Home and the World], 1919 

 Gora [Gora], 1924 

 Iz zlatega čolna [The Golden Boat],  1932  

 Izbrana pisma Rabindranatha Tagoreja [Selected Letters of Rabindranath Tagore], 

1997  

 Izbrane zgodbe [Glimpses of Bengal Life: Being Short Stories from the Bengali of 

Rabindranath Tagore], 1913 

 Kralj temnih soban [The King of the Dark Chamber], 1914 

 Kreativnost v skupnosti [Creative Unity], 1922  

 Kresnice[ Fireflies], 1928 

 Krila smrti [Wings of Death : the Last Poems of Rabindranath Tagore], 1960 

 Kriza civilizacije [Crisis in Civilization : a Message on Completing His Eighty Years], 

1941 

 Lačni kamni: novele in pripovedi [The Hungry Stones and Other Stories], 1916 

 Moji spomini [My Reminiscences], 1917 

 Nacionalizem na vzhodu [Nationalism], 1917 

 Otrok [The Child], 1931 

 Pesek oči [Binodini : a Novel], 1959 

 Pisma iz Rusije [Letters from Russia], 1960 

 Pomladni krog [The Cycle of Spring], 1917 

 Pošta [The Post Office: a Play], 1914 

 Povestice [The Parrot's Training], 1918 

 Predavanja na Kitajskem v aprilu in maju [Talks in China: Lectures Delivered in 

April and May], 1925 

 Predavanja v Ameriki [Personality : Lectures Delivered in America] 1917 

 Prekinjene vezi [Broken Ties and Other Stories], 1925 

 Prekletstvo slovesa [The Curse at Farewell], 1924 

 Ptice selivke [Stray Birds], 1916 

 Rastoči mesec [The Crescent Moon: Child-Poems], 1913 
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 Rdeči oleander [Red Oleanders: A Drama in One Act], 1925  

 Religija človeka [The Religion of Man : Being the Hibbert Lectures for 1930], 1931 

 Sadhana ali Pot k popolnosti [Sâdhanâ: The Realisation of Life], 1913 

 Slavospev človeku [Mahatmaji & the Depressed Humanity] 1932  

 Štiri poglavja [Four Chapters], 1950 

 Ubežniki [The Fugitive], 1921 

 Vrtnar [The Gardener], 1913 

 Žetev [Fruit-Gathering], 1916 

 Žrtev [Sacrifice and Other Plays], 1917  

 Žrtveni spevi [Gitanjali] (Song Offering), 1913 (Nobelprize.org 2012) 

4.4 PEARL BUCK  

 Pearl Buck (1892, Vzhodna Virginija, ZDA–1973, ZDA) je bila 

rojena v Vzhodni Virginiji, a je odraščala na Kitajskem. Po 

opravljanju mature v ZDA je večino časa do 1934 živela na 

Kitajskem, z izjemo leta 1926, ko je pridobila diplomo. S pisanjem 

je pričela v dvajsetih, prvo delo je izšlo 1930. Prvo delo je novela 

Vzhodni veter, zahodni veter [East Wind, West Wind], ki mu je 

sledila trilogija o družini Wang. Dobra zemlja [Good Earth] je bila 

nekaj časa najbolje prodajana knjiga. Poleg Nobelove nagrade l. 

1938 je prejela Pulitzerjevo nagrado in medaljo Williama Deana 

Howellsa. Napisala je več kot sedemdeset del, od katerih so novele, kratke zgodbe, biografije 

in avtobiografije, poezija, drama, dela za otroke in prevodi iz kitajščine.  

L. 1934 se je preselila bliže hčeri in partnerju v ZDA, kjer sta posvojila šest otrok. Dejavna je 

bila v mnogih človekoljubnih organizacijah  in ustanovila Welcome House, ki je bila agencija 

za posvojitev ameriško-azijskih otrok.  Zanimala se je tudi za otroke z motnjami v razvoju.  

Bibliografija del za mladino 

Kronološka ureditev 

 Mladi revolucionar [The Young Revolutionist], 1932 

 Zgodbice za otroke [Stories for Little Children], 1940 

 Ko se zabava prične [When Fun Begins], 1941 

 Sosedje [The Chinese Children Next Door], 1942 

 Otroci s vodnim bivolom [The Water Buffalo Children], 1943 

 Kitajski leteči deček [Yu Lan: Flying Boy of China], 1945 

 Veliki val [The Big Wave], 1948 

 Nekega svetlega dne [One Bright Day], 1950 

Slika 6: Pearl Buck 
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 Človek, ki je spremenil Kitajsko [The Man Who Changed China: The Story of Sun Yat 

Sen], 1953 

 Drevo na plaži [The Beech Tree], 1954 

 Johnnyjevi začetki [Johnny Jack and His Beginnings], 1954 

 Božična miš [Christmas Mouse], 1958 

 Božični duh [The Christmas Ghost], 1960 

 Dobrodošel, otrok [Welcome Child], 1964 

 Veliki boj [The Big Fight], 1965 

 Mala lisica [The Little Fox in the Middle], 1966 

 Sinovi [Matthew, Mark, Luke, and John], 1967 

 Kitajski pripovedovalec zgodb [The Chinese Storyteller], 1971 

 Darilo otrokom [A Gift for the Children], 1973 

 Težave gospoda Starlinga [Mrs Starling's Problem], 1973 

Ureditev po abecedi 

 Božična miš [Christmas Mouse], 1958 

 Božični duh [The Christmas Ghost], 1960 

 Človek, ki je spremenil Kitajsko [The Man Who Changed China: The Story of Sun Yat 

Sen], 1953 

 Darilo otrokom [A Gift for the Children], 1973 

 Dobrodošel, otrok [Welcome Child], 1964 

 Drevo na plaži [The Beech Tree], 1954 

 Johnnyjevi začetki [Johnny Jack and His Beginnings], 1954 

 Kitajski leteči deček [Yu Lan: Flying Boy of China], 1945 

 Kitajski pripovedovalec zgodb [The Chinese Storyteller], 1971 

 Ko se zabava prične [When Fun Begins], 1941 

 Mala lisica [The Little Fox in the Middle], 1966 

 Mladi revolucionar [The Young Revolutionist], 1932 

 Nekega svetlega dne [One Bright Day], 1950 

 Otroci s vodnim bivolom [The Water Buffalo Children], 1943 

 Sinovi [Matthew, Mark, Luke, and John], 1967 

 Sosedje [The Chinese Children Next Door], 1942 

 Težave gospoda Starlinga [Mrs Starling's Problem], 1973 

 Veliki boj [The Big Fight], 1965 

 Veliki val [The Big Wave], 1948 

 Zgodbice za otroke [Stories for Little Children], 1940 (Nobelprize.org 2012) 
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4.5 GABRIELA MISTRAL  

Gabriela Mistral, s pravim imenom Lucila de María del Perpetuo 

Socorro Godoy Alcayaga (7. 4. 1889, Vicuña, Čile–10. 1. 1957, 

New York, ZDA), je že pri 14 letih delala kot asistentka profesorja, 

da je lahko preživljala sebe in mater, ker je oče zapustil družino, 

ter pod psevdonimi objavljala pesmi v časopisu. V njenih delih se 

pojavlja tematika življenja in smrti. Po zmagi na državnem 

tekmovanju s Soneti smrti [Sonetos de la Muerte] je pričela z 

delom pod psevdonimom, sestavljenim iz najljubših avtorjev.  

Sodelovala je pri reorganizaciji mehiških knjižnic, šol ter 

izobraževalnega sistema. Nastajala dela, kjer slavi materinstvo, 

izobraževanje in nacionalizem. Kot profesorica španščine je potovala po ZDA in Evropi ter 

vmes napisala pesniško zbirko Nežnost [Ternura], ki je zbirka uspavank za otroke, a hkrati 

slavi žensko telo.  

Kot čilenska konzulatka je potovala po svetu in aktivno delovala z objavljanjem člankov. 

Svoja dela je posvetila tudi v dobrodelne namene. Ob njeni smrti so razglasili tridnevno 

žalovanje. Nobelovo nagrado je prejela leta 1945, kot prva ženska Latinske Amerike. Poleg 

tega ji je bila podeljena Državna nagrada za književnost ter častni doktorat.  

Bibliografija  

Kronološka ureditev 

 Soneti smrti [Sonetos de la Muerte], 1914 

 Razdejanje [Desolación], 1922 

 Predavanja za ženske [Lecturas para Mujeres], 1923 

 Nežnost [Ternura : canciones de niños], 1924 

 Beli oblaki in kratek opis Čila [Nubes Blancas y Breve Descripción de Chile], 1934 

 Podiranje drevesa [Tala], 1938  

 Soneti smrti in druge pesmi [Los sonetos de la muerte y otros poemas elegíacos], 1952 

 Pritisk [Lagar], 1954 

 Mehiške skice; Gabriela Mistral v [Cro uis me icanos; Gabriela Mistral en M  ico 

Mehiki], 1957  

 Opravki, povezani s Čilem [Recados : Contando a Chile], 1957  

 Celotna poezija [Poesías completas], 1958  

 Članki [Páginas en prosa], 1962  

 Motivi San Francisca [Motivos de San Francisco], 1965 

 Čilenska pesem [Poema de Chile], 1967  

 Izbrane pesmi [Antología po tica de Gabriela Mistral], 1974  

Slika 7: Gabriela Mistral 
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 Gabriela gre v svet [Gabriela anda por el mundo], 1978 

 Še ne objavljene zgodbe [Materias: prosa in dita], 1978  

 Verske zgodbe Gabriele Mistral [Prosa religiosa de Gabriela Mistral], 1978  

 Čaščenje zemeljskih stvari [Elogio de las cosas de la tierra], 1979 

 Učitelj in učenec [Magisterio y niño], 1979 

 Veličina trgovanja [Grandeza de los oficios], 1979 

 Kraljestvo: Neobljavljena in razpršena poezija [Reino : Poesía dispersa e in dita, en 

verso y prosa], 1983 

 Pritisk II [Lagar II], 1991 

 Poezija in proza [Poesía y prosa], 1993  

 Intimni dnevnik Gabriele Mistral [Bendita mi lengua sea: Diario íntima de Gabriela 

Mistral, 1905-1956], 2002  

 Zbirka del [Recopilación de la obra mistraliana, 1902-1922], 2002  

 Gabriela Mistral: poezija, proza in pisma [Gabriela Mistral esencial: Poesía, prosa y 

correspondencia], 2005 

 Zgodbe iz živega srebra [50 prosas en El Mercurio 1921-1956], 2005 

 Antologija poezije in proze [En verso y prosa: antología], 2010 

Ureditev po abecedi 

 Antologija poezije in proze [En verso y prosa: antología], 2010 

 Beli oblaki in kratek opis Čila [Nubes Blancas y Breve Descripción de Chile], 1934 

 Celotna poezija [Poesías completas], 1958  

 Čaščenje zemeljskih stvari [Elogio de las cosas de la tierra], 1979 

 Čilenska pesem [Poema de Chile], 1967  

 Članki [Páginas en prosa], 1962  

 Gabriela gre v svet [Gabriela anda por el mundo], 1978 

 Gabriela Mistral: poezija, proza in pisma [Gabriela Mistral esencial: Poesía, prosa y 

correspondencia], 2005 

 Intimni dnevnik Gabriele Mistral [Bendita mi lengua sea: Diario íntima de Gabriela 

Mistral, 1905-1956], 2002  

 Izbrane pesmi [Antología po tica de Gabriela Mistral], 1974  

 Kraljestvo: Neobljavljena in razpršena poezija [Reino : Poesía dispersa e in dita, en 

verso y prosa], 1983 

 Mehiške skice; Gabriela Mistral v [Cro uis me icanos; Gabriela Mistral en M  ico 

Mehiki], 1957  

 Motivi San Francisca [Motivos de San Francisco], 1965 

 Nežnost [Ternura : canciones de niños], 1924 

 Opravki, povezani s Čilem [Recados : Contando a Chile], 1957  

 Podiranje drevesa [Tala], 1938  

 Poezija in proza [Poesía y prosa], 1993  

 Predavanja za ženske [Lecturas para Mujeres], 1923 

 Pritisk [Lagar], 1954 

 Pritisk II [Lagar II], 1991 

 Razdejanje [Desolación], 1922 

 Soneti smrti [Sonetos de la Muerte], 1914 
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 Soneti smrti in druge pesmi [Los sonetos de la muerte y otros poemas elegíacos], 1952 

 Še ne objavljene zgodbe [Materias: prosa in dita], 1978  

 Učitelj in učenec [Magisterio y niño], 1979 

 Veličina trgovanja [Grandeza de los oficios], 1979 

 Verske zgodbe Gabriele Mistral [Prosa religiosa de Gabriela Mistral], 1978  

 Zbirka del [Recopilación de la obra mistraliana, 1902-1922], 2002  

 Zgodbe iz živega srebra [50 prosas en El Mercurio 1921-1956], 2005 (Nobelprize.org 

2012) 

 

4.6 IVO ANDRIĆ  

 (9. 10. 1892, Dolac pri Travniku, Bosna–13. 3 . 1975, Beograd, 

Jugoslavija) 

Andriću je pri dveh letih umrl oče, zato sta se z mamo preselila k 

očetovi sestri v Višegrad, kjer je zaključil osnovno šolo. Po tem se 

je vpisal na Veliko gimnazijo, nato študiral slovansko književnost 

in zgodovino na Filozofski fakulteti v Zagrebu, na Dunaju, 

Krakovu in Gradcu. Tam je l. 1924 doktoriral.  

Tekom gimnazijskih let je Andrič pripadal različnim gibanjem za 

povezovanje Jugoslavije. Prva pesem V somraku [U sumrak] je 

bila 1911 objavljena v Bosanski vili. Po vojni je bil zaprt kot 

politični zapornik, kar mu je dalo čas za pisanje poezije. Po izpusti 

je služboval kot uradnik in diplomat v različnih krajih po Evropi.  

Nobelovo nagrado je prejel l.1961 za roman Most na Drini [Na Drini ćuprija]. Je dosedanji 

edini dobitnik Nobelove nagrade za književnost s področja bivše Jugoslavije. A vendar o 

njegovem delu vrejo različne polemike, predvsem kar se tiče politike ter precenjenosti 

njegovega dela. (The Ivo Andrić Fundation, 2012) 

Istega leta, kot je Andrič dobil Nobelovo nagrado, je bil zanjo nominiran J. R. R. Tolkien. 

(RTV SLO 2012) 

Bibliografija 

Kronološka ureditev 

 Ex Ponto [Ex Ponto], 1918   

 Popotovanje Alije Džerzeleza [Put Alije Đerzeleza], 1920  

 Nemirno leto [Nemiri], 1920  

 Pripovedke I [Pripovetke I], 1924  

 Pripovedke [Pripovetke], 1931  

Slika 8: Ivo Andrić 

(Nobelprize.org 2012) 
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 Pripovedke II [Pripovetke II], 1936  

 Gospodična [Gospođica], 1945  

 Izbrane pripovedke [Izabrane pripovetke], 1945   

 Most na Drini [Na Drini ćuprija], 1945  

 Travniška kronika [Travniška hronika], 1945   

 Most na Žepi [Most na Žepi : pripovetke], 1947 

 Nove pripovedke [Nove pripovetke], 1948   

 Povest o vezirjevem slonu [Priča o vezirovom slonu], 1948  

 Povest o kmetu Simanu [Priča o kmetu Simanu], 1949  

 Pod mestecem: pripovedke o življenju bosanske vasi [Pod gradičem : pripovetke o 

životu bosanskog sela], 1952 

 Prekleto dvorišče [Prokleta avlija], 1954  

 Razgled [Panorama], 1958   

 Povest o vezirjevem slonu in druge pripovedke [Priča o vezirovom slonu, i druge 

pripovetke], 1960 

 Ljubezen v okraju [Ljubav u kasabi: pripovetke], 1966  

 Aska in volk [Aska i vuk: pripovetke], 1968  

 Eseji in kritike  [Eseji i kritike], 1976  

 Izbrana dela Iva Andića [Sabrana djela Ive Andrića], 1963–1982  

 Pisma (1912–1973) [Pisma (1912–1973)], 2000 

Ureditev po abecedi 

 Aska in volk [Aska i vuk: pripovetke], 1968  

 Eseji in kritike  [Eseji i kritike], 1976  

 Ex Ponto [Ex Ponto], 1918   

 Gospodična [Gospođica], 1945  

 Izbrana dela Iva Andića [Sabrana djela Ive Andrića], 1963–1982  

 Izbrane pripovedke [Izabrane pripovetke], 1945   

 Ljubezen v okraju [Ljubav u kasabi: pripovetke], 1966  

 Most na Drini [Na Drini ćuprija], 1945  

 Most na Žepi [Most na Žepi : pripovetke], 1947 

 Nemirno leto [Nemiri], 1920  

 Nove pripovedke [Nove pripovetke], 1948   

 Pisma (1912–1973) [Pisma (1912–1973)], 2000 

 Pod mestecem: pripovedke o življenju bosanske vasi [Pod gradičem : pripovetke o 

životu bosanskog sela], 1952 

 Popotovanje Alije Džerzeleza [Put Alije Đerzeleza], 1920  

 Povest o kmetu Simanu [Priča o kmetu Simanu], 1949  

 Povest o vezirjevem slonu [Priča o vezirovom slonu], 1948  

 Povest o vezirjevem slonu in druge pripovedke [Priča o vezirovom slonu, i druge 

pripovetke], 1960 

 Prekleto dvorišče [Prokleta avlija], 1954  

 Pripovedke [Pripovetke], 1931  

 Pripovedke I [Pripovetke I], 1924  

 Pripovedke II [Pripovetke II], 1936  
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 Razgled [Panorama], 1958   

 Travniška kronika [Travniška hronika], 1945  (Nobelprize.org 2012) 

 

4.7 ISAAC BASHEVIS SINGER 

(1904, Radzymin, Poljska – 24. 7. 1991, Surfside, ZDA) Ameriški 

pisec poljskega rodu Isaac Singer se je večinoma ukvarjal s 

kratkimi zgodbami, novelami in eseji, napisanimi v jidišu. V delih 

skozi modrost, ironijo in grotesko opisuje življenje židov. Kot 

otrok je bil deležen tradicionalne židovske izobrazbe v rabinskem 

semnjišču. Kot njegovi sorojenci se je kasneje odločil za poklic 

pisatelja namesto rabina. Leta 1935 se je preselil v ZDA, kjer je 

nastala večina njegovih del. Poleg pisanja se je ukvarjal še s 

prevajalstvom in časnikarstvom. Kljub temu, da je bil najbolj 

poznan po delih v angleščini je nadaljeval s pisanjem v jidišu. Pri 

prevodih njegovih knjig je pazljivo bedel nad prevajalci. Po nekaj 

knjigah so bili posneti filmi. Seveda je avtor ustvarjal tudi za otroke. Zakaj tako rad ustvarja 

zanje je podal v desetih točkah v avtobiografiji A Day of Pleasure: Stories of a Boy Growing 

Up in Warsaw (The Bards Crier 2012) Med drugim navaja, da otroci ne berejo kritik, temveč 

knjige, v knjigah ne iščejo svoje identitete ter se ne bojijo zehati med dolgočasno zgodbo. 

Nobelovo nagrado za književnost je prejel leta 1978. (Nobelprize.org 2012) 

Bibliografija del za mladino 

Kronološka ureditev 

 Čarodej iz Lublina [The Magician of Lublin], 1960  

 Kozel Zlatko in druge zgodbe [Zlateh the Goat and Other Stories], 1966 

 Levinjino mleko [Mazel and Shlimazel], 1967 

 Pogumno gostišče [The Fearsome Inn], 1967  

 Izbrana dela za otroke [When Shlemiel Went to Warsaw and Other Stories], 1968  

 Golem [The Golem], 1969 

 Joseph in Koza [Joseph and Koza: or the Sacrifice to the Vistula], 1970 

 Suženj [Elijah The Slave], 1970 

 Krona iz perja [The Topsy-Turvy Emperor of China], 1971 

 Pripovedovalec Naftali in njegov konj Sus ter druge zgodbe [Naftali and the 

Storyteller and His Horse, Sus], 1976  

 Deček Yentl [Yentl the Yeshiva Boy], 1983 

 Zakaj je Noah izbral golobico [Why Noah Chose the Dove], 1984  

Slika 9: Isaac Singer 

(Nobelprize.org 2012) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                  Maja Premrl; diplomsko delo 

 

43 

 

Ureditev po abecedi 

 Čarodej iz Lublina [The Magician of Lublin], 1960  

 Deček Yentl [Yentl the Yeshiva Boy], 1983 

 Golem [The Golem], 1969 

 Izbrana dela za otroke [When Shlemiel Went to Warsaw and Other Stories], 1968  

 Joseph in Koza [Joseph and Koza: or the Sacrifice to the Vistula], 1970 

 Kozel Zlatko in druge zgodbe [Zlateh the Goat and Other Stories], 1966 

 Krona iz perja [The Topsy-Turvy Emperor of China], 1971 

 Levinjino mleko [Mazel and Shlimazel], 1967 

 Pogumno gostišče [The Fearsome Inn], 1967  

 Pripovedovalec Naftali in njegov konj Sus ter druge zgodbe [Naftali and the 

Storyteller and His Horse, Sus], 1976  

 Suženj [Elijah The Slave], 1970 

 Zakaj je Noah izbral golobico [Why Noah Chose the Dove], 1984  (Nobelprize.org 

2012) 

 

4.8 SIR WILLIAM GERALD GOLDING 

(19. 9 . 1911, St. Columb Minor, Cornwall, Anglija – 19. 6 . 1993, 

Perranarworthal, Cornwall, Anglija) Angleški pisatelj William 

Golding se je šolal v Merlborooughu in Oxfordu ter maturiral 

1935. Po zaposlitvi kot socialni delavec ter delavec v manjših 

gledališčih, se je zaposlil kot ravnatelj na Bishop Wordsworthski 

šoli. 1940 se je pridružil vojski. Po vojni je nadaljeval z 

ravnateljevanjem, do 1961, ko mu je zadostovalo le pisateljevanje. 

(Encyklopedia Britannica 2012) 

Njegov prvi objavljen roman je bil Gospodar muh [Lord of the 

flies], po katerem so dvakrat posneli film, ter za katerega je l. 1983 

dobil Nobelovo nagrado. V delih je opisoval temne strani človeškega srca, ko so posamezniki 

ali skupine, potisnjeni v ekstremne situacije. S svojimi deli je privlačil fanatike, zlasti mlade 

povojne generacije. (Encyclopedia Britannica 2012) 

Bibliografija  

Kronološka ureditev 

 Pesmi [Poems], 1934  

 Gospodar muh [Lord of the Flies], 1954 

 Dediči [The Inheritors], 1955  

 Grabljivec Martin [Pincher Martin], 1956 

Slika 10: William Golding 

(Nobelprize.org 2012) 
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 Včasih, nikoli: Tri zgodbe domišljije [Sometime, Never : Three Tales of Imagination], 

1956  

 Medeninasti metulj [The Brass Butterfly : a Play in Three Acts], 1958  

 Prosti pad [Free Fall], 1959  

 Zvonik [The Spire], 1964  

 Vroča vrata in ostala dela [The Hot Gates, and Other Occasional Pieces], 1965 

 Piramida [The Pyramid], 1967  

 Bog škorpijonov [The Scorpion God : Three Short Novels], 1971  

 Vidna tema [Darkness Visible], 1979    

 Obredi ob prehodu [Rites of Passage], 1980  

 Premikajoča se tarča [A Moving Target], 1982  

 Papirnati mož [The Paper Men], 1984  

 Egipčanski dnevnik [An Egyptian Journal], 1985  

 Blizu [Close Quarters], 1987   

 V ognju [Fire Down Below], 1989   

 Prerokovalka [The Double Tongue], 1995 

Ureditev po abecedi 

 Blizu [Close Quarters], 1987   

 Bog škorpijonov [The Scorpion God : Three Short Novels], 1971  

 Dediči [The Inheritors], 1955  

 Egipčanski dnevnik [An Egyptian Journal], 1985  

 Gospodar muh [Lord of the Flies], 1954 

 Grabljivec Martin [Pincher Martin], 1956 

 Medeninasti metulj [The Brass Butterfly : a Play in Three Acts], 1958  

 Obredi ob prehodu [Rites of Passage], 1980  

 Papirnati mož [The Paper Men], 1984  

 Pesmi [Poems], 1934  

 Piramida [The Pyramid], 1967  

 Premikajoča se tarča [A Moving Target], 1982  

 Prerokovalka [The Double Tongue], 1995 

 Prosti pad [Free Fall], 1959  

 V ognju [Fire Down Below], 1989   

 Včasih, nikoli: Tri zgodbe domišljije [Sometime, Never : Three Tales of Imagination], 

1956  

 Vidna tema [Darkness Visible], 1979    

 Vroča vrata in ostala dela [The Hot Gates, and Other Occasional Pieces], 1965 

 Zvonik [The Spire], 1964 (Nobelprize.org 2012) 
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4.9 TONI MORRISON  

Toni Morrison, s pravim imenom Chloe Anthony Wofford (18. 2. 

1931, Lorain, Ohio, ZDA), se je ukvarjala predvsem z izkušnjami 

ženske v črnski skupnosti. Otroštvo je preživljala v družini, ki je 

imelo veliko naklonjenost do kulture Afro-američanov. Obiskovala 

je univerzi Howard in Cornell, poučevala je na Teksaški južni 

univerzi in Howardu. Napisala je več knjig, v katerih opisuje 

težave temnopoltih: Najbolj modre oči [The Bluest eye], Sula 

[Sula], Salomonova pesem [Song of Solomon] itd. Poleg romanov 

je pisala dela za otroke s pomočjo sina Sladea Morrisona, kritike, 

eseje in opero. Prejela je Pulitzerjevo in Nobelovo nagrado za književnost leta 1993. Je prva 

temnopolta avtorica, ki je prejela to prestižno nagrado. (Encyclopedia Britannica 2012)  

Bibliografija del za mladino 

Kronološka ureditev 

 Velika škatla [The bigbo ], 1999 

 Knjiga zlobnih ljudi [The book of Mean People], 2002 

 Kdo je bolj kul?: Lev ali miš? [Who’s Got Game?: The Lion or the Mouse?],  2003 

 Kdo je bolj kul?: Mravlja ali kobilica? [Who’s Got Game?: The Ant or the 

Grasshopper?],  2003 

 Ne pozabi [Remember], 2004 

 Kdo je bolj kul?: Mak ali kača? [Who’s Got Game?: The Poppy or the Snake?], 2004 

(Nobelprize.org, 2012) 

 Babičine karamele [Peeny Butter Fudge ], 2009 

 Mali oblak in gospodična Sapica [Little Cloud and Lady Wind], 2010 

 Želva ali zajec [The Tortoise or the Hare], 2011 

Ureditev po abecedi 

 Babičine karamele [Peeny Butter Fudge ], 2009 

 Kdo je bolj kul?: Lev ali miš? [Who’s Got Game?: The Lion or the Mouse?],  2003 

 Kdo je bolj kul?: Mak ali kača? [Who’s Got Game?: The Poppy or the Snake?], 2004 

(Nobelprize.org, 2012) 

 Kdo je bolj kul?: Mravlja ali kobilica? [Who’s Got Game?: The Ant or the 

Grasshopper?],  2003 

 Knjiga zlobnih ljudi [The book of Mean People], 2002 

 Mali oblak in gospodična Sapica [Little Cloud and Lady Wind], 2010 

 Ne pozabi [Remember], 2004 

 Velika škatla [The bigbo ], 1999 

 Želva ali zajec [The Tortoise or the Hare], 2011 (Encyclopedia Britannica 2012) 

Slika 11: Toni Morrison 

(Nobelprize.org 2012) 
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4.10 JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLÉZIO 

Jean-Marie Gustave Le Clezio (13. april 1940, Nica, Francija) je 

znan po svojem pesniškem jeziku ter pisanju o kulturnih razlikah. 

Odraščal je blizu mesta Nica, na njegovo književnost pa je 

vplivalo tudi v mladosti preživeto leto v Nigeriji. Magistriral je 

leta 1964 na univerzi Aix-en-Provence, za tem se je odpravil na 

Perpignansko univerzo, kjer je doktoriral. Zaslovel je z delom 

Zaslišanje [Le Proc s-verbal], ki opisuje beg mladeniča pred 

odgovornostjo, še večji uspeh pa je doživel l.1980 z delom 

Puščava [D sert], o vplivu francoskega kolonializma na 

pripadnico plemena Tuareg. Njegova dela vključujejo eseje, 

kritike, otroško literaturo in spomine. Nobelovo nagrado za 

literaturo je prejel leta 2008. (Encyclopedia Britannica 2012) 

Bibliografija del za otroke 

Kronološka ureditev 

 Velikani [Les G ants], 1973 

 Potovanje k drevesom [Voyage au pays des arbres], 1978  

 Uspavanka [Lullaby], 1980 

 Ljudje neba in Pastirji [Peuple du ciel, suivi de 'Les Bergers], 1981 

 Deček, ki ni nikoli videl morja [Celui qui n'avait jamais vu la mer], 1982 

 Balaabilou [Balaabilou], 1985 

 Vila Aurora in Orlamonde [Villa Aurore ; suivi de, Orlamonde], 1985 

 Veliko življenje in Ljudje neba [La Grande Vie suivi de Peuple du ciel], 1990 

 Vila Aurora [Villa Aurore], 1999 

 Otrok pod mostom [L'enfant de sous le pont], 2000 

Ureditev po abecedi: 

 Balaabilou [Balaabilou], 1985 

 Deček, ki ni nikoli videl morja [Celui qui n'avait jamais vu la mer], 1982 

 Ljudje neba in Pastirji [Peuple du ciel, suivi de 'Les Bergers], 1981 

 Otrok pod mostom [L'enfant de sous le pont], 2000 

 Potovanje k drevesom [Voyage au pays des arbres], 1978  

 Uspavanka [Lullaby], 1980 

 Velikani [Les G ants], 1973 

 Veliko življenje in Ljudje neba [La Grande Vie suivi de Peuple du ciel], 1990 

 Vila Aurora [Villa Aurore], 1999 

Vila Aurora in Orlamonde [Villa Aurore ; suivi de, Orlamonde], 1985 (Nobelprize.org 

2012) 

Slika 12: Gustave Le 

Clezio (Nobelprize.org 

2012) 
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5 KNJIGA O DŽUNGLI 
 

5.1 KNJIGA O DŽUNGLI RUDYARDA KIPLINGA 

Kipling je Knjigo o džungli pisal po delih. Pravljice so najprej izšle v angleškem časopisu 

med leti 1893 in 1894. Angleški bralci so jih sprejeli z navdušenjem, saj so opisovale eksotiko 

Indije, katera ni bila vsem dostopna. Ko se je Kipling vrnil iz Indije v Anglijo po izidu 

pravljic, je ugotovil, da je slaven. Knjiga o džungli je izšla leta 1894, Druga knjiga o džungli 

pa 1895. V obravnavo pri diplomskem delu sta upoštevana prevoda Janeza Gradišnika, ki sta 

izšla leta 1980.  

Pri večini pravljic Knjige o džungli gre za 

antropomorfne pripovedi, kjer imajo živali človeške 

lastnosti. Izjema so pravljice Slonji Tumaj v Knjigi o 

džungli ter Čudež Parana Begeta in Kvikern v Drugi 

knjigi o džungli, kjer vlogo živali zasenči človek. Če se 

osredotočimo na pravljice, v katerih nastopa Mavgli, v 

njih človek ne postaja podoben živalim, temveč si 

prisvaja vrline, ki jih Kipling pripisuje živalim. Ni ideja, 

da bi bile živali zgled človeku, temveč da bi bila za 

vzgled njihova dejanja in urejenost sistema.  

Vloge v knjigi pozitivne ali negativne. Književne osebe 

se drži ena vloga, katere ne menjuje. So konkretne in 

trdne vloge, a ne psihološko dodelane. Avtor se v 

značaje ni poglabljal. Najbolj karakterno nihajoča oseba 

je Mavgli, kateri je včasih v svojih zahtevah 

»najstniški«.  

Teme so domišljijske, a so v povezavi z realnim svetom. Nosilec realnega sveta so ljudje, ki 

živijo v vasi in nimajo nobene povezave z živalskim svetom. Mavgliju tudi ne verjamejo, da 

je zmožen komunicirati z živalmi.  

Skozi pripovedi se nam razkrivajo pravila džungle, katere lahko apliciramo na in primerjamo 

z našo družbo. 

Slika 13: Ilustracija iz Knjige o 

džungli (Kipling 1980) 
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5.2 DRUGA KNJIGA O DŽUNGLI 

Kiplingovo delo Knjiga o džungli (Kipling 1980) se preko zgodb, v katerih nastopa deček 

Mavgli, nadaljuje v Drugi knjigi o džungli (Kipling 1980a), ki vsebuje sedem avtorskih 

pravljic in kot že v prvi knjigi, ne govorijo vse o Mavgliju.  

1. Kako je prišel strah 

Književni prostor: napajališče ob reki 

Književni čas: čas suše v džungli 

Književne osebe: prebivalci džungle 

Književno dogajanje: Ob reki se zbere večina džungelskih živali, v želji, da pridejo do 

težko potrebovane vode, katere v sušnem obdobju primanjkuje. Pridruži se jim Šir kan, ki 

je ravnokar ubil človeka. Slon Hati pove prebivalcem džungle zgodbo, kako je tiger dobil 

pravico, da enkrat na leto brez slabe vesti ubije človeka.  

2. Čudež Parana Begeta 

Književni prostor: gorovje v Himalaji 

Književni čas: čas poletnega deževja 

Književne osebe: Paran Beget, živali, vaščani  

Književno dogajanje: Paran Das je odslužil svojemu ljudstvu ter državi, zato se odpravi 

iskati izvor svoje duše v okolico Tibeta. Postane Paran Beget. Vaščani ga sprejmejo kot 

svetega moža in mu prinašajo hrano. Sprejmejo ga tudi živali.   

V času poletnega deževja Parana živali opozorijo na plaz, kateri 

se bo utrgal pod njegovimi nogami. Uspe posvariti vaščane, ki 

uspešno pobegnejo naravni katastrofi, nato pa iz izmučenosti v 

njihovi sredi umre.  

3. Kako so spustili džunglo v vas 

Književni prostori: džungla, človeška vas in okolica 

Književni čas: po Mavglijevem odhodu iz vasi in premaganju Šir 

kana 

Književne osebe: deček Mavgli, slon Hati, vaščani, živali 

Književno dogajanje: Ljudje se želijo maščevati Mavgliju. Zaprli 

so Mesuo, ker jo želijo obesiti kot čarovnico. Mavgli jo reši iz 

»zapora«, nato pa se sklene maščevati vaščanom. Za pomoč prosi 

Slika 14: Ilustracija 

Lockwooda Kiplinga za 

Kako so spustili džunglo v 

vas (Wikipedia 2012a) 
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slona Hatija, s katerim spustita na vas in njena polja džunglo. S tem so ljudje prisiljeni 

zapustiti vas.  

4. Pogrebnika 

Književni prostor: na obrežju reke pod železniškim mostom. 

Književni čas: poleti ob somraku 

Književne osebe: šakal, žerjav, krokodil  

Književno dogajanje: Živali se med seboj pogovarjajo o boljših časih. Predvsem razlaga 

krokodil, kako je prišel do svojega slovesa ter kaj se mu je že zgodilo v življenju. Največ 

preglavic v zdajšnjem času mu dela železniški most, zaradi katerega ljudje ne gazijo več 

čez reko. Med drugim opiše pripetljaj iz mlajših dni, kako je dečku skoraj odgriznil roko. 

Usoda je vzela svoj davek in dogodi se, da prav ta deček (sedaj moški) pokonča krokodila 

iz Magar-gata.  

5. Kraljevi ankus 

Književni čas: po tem, ko spustijo džunglo na vas 

Književni prostor: džungla, ruševine mesta 

Književne osebe: deček Mavgli, kobra, kača Kaja, ljudje 

Književno dogajanje: Kobra, varuhinja zaklada želi spoznati Mavglija – človeka, 

gospodarja džungle. Mavgli odkrije zaklad v ruševinah. S seboj vzame bodilo za slone. Ko 

izve njegovo namembnost, ga noče več v svoji posesti. Zaluča ga v gozd, kjer ga najdejo 

ljudje. V pravljici spremljamo potovanje kraljevega ankusa, ki je vzrok za smrt ljudi, 

kateri ga dobijo v roke. Mavgli ne prenese šibkosti človeškega duha ter morije, zato vrne 

ankus v zakladnico.  

6. Kvikern 

Književni čas: pozimi 

Književni prostor: Tununirmiut – »dežela, ki leži nečemu za hrbtom« 

Književne osebe: Eskim Kotako, pes Kotako, bivši pes vodnik, dekle 

Književno dogajanje: Eskimi doživljajo slabo zimo. Jesenska neurja so nastopila 

prezgodaj in plemenu se pridružijo še štirje lačni. Stradajo in psi zbolevajo za norostjo. 

Lakota vpliva tudi na glavno književno osebo, zato sledi prividom. Čez čas se izkaže, da 

sta privid dva psa, ki sta zaradi norosti pobegnila. Glavno književno osebo vodita do 

hrane. Vaščani preživijo.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                  Maja Premrl; diplomsko delo 

 

50 

 

7. Rdeči psi 

Književni prostor: džungla, ob Vejngangi 

Književni čas: ponoči, med lovom, ko imajo volkovi spet vodnika 

Književne osebe: deček Mavgli, rdeči psi, volkovi, Kaja 

Džungli grozi, da se bo čez njo sprehodil trop rdečih psov, kar pomeni smrt za vsa živa 

bitja, ki mu pridejo na proti. Mavgli, kot gospodar džungle, se odloči temu upreti. S 

Kajino pomočjo prideta do učinkovitega načrta, kako poraziti trop škodljivih psov in 

zavarovati džunglo.  

8. Pomladni tek                             

Književni čas: pomlad 

Književne osebe: Mavgli 

Književni prostor: džungla, oddaljena vas Kanivara  

V pomladnem času vse živali zapustijo Mavglija in prepevajo pesem nove govorice. Tega 

deček (sedaj že fant) ne razume, opaža pa nenavadne spremembe pri sebi, katerih ne zna 

pojasniti. Naveže stik s svojo človeško mamo in ostaja razdvojen med vasjo in džunglo. 

Na koncu se poslovi od svojih zvestih prijateljev (kar je še živih) ter zapusti džunglo.   

5.3 SLIKANICA KNJIGA O DŽUNGLI 

 Slikanica Knjiga o džungli je nastala kot priredba avtorskega 

dela Rudyarda Kiplinga Knjiga o džungli. Izdana je bila pri 

založbi Grahovac & co., v Zbirki simpatija, ki vsebuje še nekaj 

tovrstnih priredb za otroke. Prvoten založnik je italijanska 

založba Edizione Larus. Kot avtor je naveden Kipling, 

ilustrator ni znan. Zgodba je zapisana in ilustrirana na osmih 

straneh.  

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Naslovnica 

slikanice Knjiga o džungli 

(Kipling 2001) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                  Maja Premrl; diplomsko delo 

 

51 

 

5.4 FILM KNJIGA O DŽUNGLI  

Film Knjiga o džungli (Clemmons 2006) ima za Walt Disney 

produkcijo prav poseben pomen. Poleg tega, da je to devetnajsti 

izdelek podjetja, je tudi zadnja animacija, na katero je imel Walt 

Disney oseben vpliv ter sodeloval z njim skoraj do konca.  

Prvotni scenarij Knjige o džungli je močno sledil izvirniku 

Rudyarda Kiplinga. Vseboval je več temačnosti, dramatičnosti kot 

si je Disney želel za svoj film. Bill Peet, ki je napisal scenarij po 

izvirniku, se ni strinjal z Disneyjevimi komentarji, zato je zapustil 

podjetje. Nadomestil ga je Larry Clemmons. Temu je Disney 

najprej naročil, naj ne prebere izvirne knjige, saj naj bi imela 

prezapleteno in preveč temačno zgodbo. Raje so se osredotočili na 

zgodbo, katero so vodili dodelani karakterji.  

Prvotno glasbo za film je napisal Terry Gilkyson, a se je kmalu ponovila zgodba kot pri 

scenariju. Glasba je bila preveč temačna, obdržali so le Gilkysonovo pesem Gole potrebe 

[The Bare Necessities], ki je bila s strani Ameriške filmske akademije nominirana za najboljšo 

pesem leta 1967. V filmu jo izvaja stranska književna oseba medved Balu. Disney je nato k 

sodelovanju povabil brata Sherman, ki se nista smela opirati na knjigo, temveč sta imela 

nalogo napisati zabavne pesmi, ki naj bi dogradile zgodbo in je ne motile. Instrumentalno 

spremljavo je napisal George Bruns, orkester pa vodil Walter Sheets. (Clemmons 2006) 

Disney je k sodelovanju povabil veliko znanih igralcev ter glasbenikov. Med njimi so bili Phil 

Harris, Sebastian Cabot, George Sanders, Sterling Holloway, Louis Prima in drugi. Slednji je 

s svojo skupino izvajal jazz pesem Hočem biti kot ti [I Wan'na be like you] ter s svojim 

nastopom navdihnil animatorje pri oblikovanju prizora s kraljem Louiejem. Ni pa bil Louis 

edini navdih pri oblikovanju likov. Jastrebi, ki se kot stranske osebe pojavijo v močvirju,  so s 

svojimi pričeskami podoba skupine The Beatles. Omenjena skupina je bila tudi povabljena k 

sodelovanju, a so ponudbo zavrnili. Poleg že omenjenih pesmi je med bolj znanimi tudi 

Hatijeva koračnica [Colonel Hati's march]. V filmu povorka slonov poje vojaško koračnico.  

Film se od izvirnika najbolj razlikuje po zgodbi. Primanjkljaj na tem področju zelo učinkovito 

nadomestijo kvalitetna animacija ter spevne in kvalitetne pesmi. Dolžino in posebno 

zabavnost dajejo vložki, ki niso toliko vezani na vsebino, temveč so smešni. Mednje spada 

dečkovo plezanje na drevo, padci kače Kaje z drevesa, pozabljivost slona itd. 

Slika 16: Ovitek DVD-ja 

filma Knjiga o džungli 

(Disney 2008) 
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Animacija je iluzija gibanja, ki jo dosežemo s hitrim prikazovanjem različnih sličic. 

Človeško oko ni sposobno ločiti hitrega menjavanja sličic, kar se poveže v gibljivo sliko. 

Glavni tipi animacije so risba na celuloidnih folijah, animacija lutk in predmetov ter 

računalniška animacija. 

Pri filmu je sodelovala »deveterica« animatorjev, ki v svetu animiranega filma še danes 

veljajo za idole. Med njimi so bili Milt Kahl, Frank Thomas, Ollie Johnston in drugi.  

Film je bil prvič predvajan 18. 10. 1967 in bil pozitivno sprejet, predvsem kar se tiče 

glasbenih vložkov. Walt Disney ni dočakal premiere, saj je umrl 10 mesecev prej. (Clemmons 

2006)  

Walt Disney, rojen 5. 12. 1901, je bil filmski producent in pionir na področju animacije. 

Nominiran je bil za 59 oskarjev ter 7 emmyjev. Soustanovil je podjetje The Walt Disney 

Company, katero je v svet poslalo Miki Miško, Racmana Jako, ter animirane risanke, posnete 

tudi po svetovnih klasikih. S tematskimi parki je povezal svojo strast do vlakov, ki so mu 

predstavljali svobodo. Najbolj znan je Disneyland. Umrl je 15. 12. 1966, malo pred odprtjem 

tematskega parka Walt Disney World na Floridi. (Enciklopedia Britannica 2012) 

 

5.5 LUTKOVNA PREDSTAVA KNJIGA O DŽUNGLI  

Lutkovna predstava Knjiga o džungli je bila prvič na oder 

Lutkovnega gledališča Ljubljana postavljena 24. 11. 2009, 

pod taktirko režiserke Ivanje Djilas. Nastala je po priredbi 

Kiplingove Knjige o džungli in sicer prvih treh zgodb, ki 

vključujejo dečka Mavglija. Avtorica odrske priredbe je 

Tatjana Doma, avtor besedil pesmi Branko Završan. 

Lutke sta oblikovala Jelena Proković ter Mitja Ritmanič. 

Za celotno podobo lutkovne predstave je odgovornih še 

veliko ljudi, vendar preveč, za omenitev vseh. (Lutkovno 

gledališče Ljubljana 2012) 

Predstava vsebuje več različnih lutk. Najdemo lahko 

marionete, senčne lutke, lutke na palici (javanke) in različne maske. Večina glavnih lutk je v 

obliki marionet. To so deček Mavgli, volk, panter, kača, opice itd.  

Slika 17: Gledališki list predstave 

Knjiga o džungli (Lutkovno 

gledališče Ljubljana 2012) 
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Predstava se začne z uporabo senčnih lutk, ki predstavljajo volkca ter malega Mavglija. Tako 

so brez težkih odrskih postavitev povzeli dogajanje pred zgodbo. Javanke so prisotne pri 

prizoru vaškega lutkovnega gledališča, ki ga pripravijo v vasi. Te lutke so zelo 

dvodimenzionalne in manj realistične, tako da delujejo lutke, ki predstavljajo glavne osebe, 

bolj realistične (Mavgli, živali). Maske, ki predstavljajo ljudi so naglavne. Vse lutke, ki 

predstavljajo osebe so v obliki mask, razen dečka Mavglija. Edina maska celega telesa 

predstavlja medveda Baluja. To ima poseben učinek, saj je maska večja od ostalih, Balu pa 

deluje mogočnejši. Najbrž bi zaradi upoštevanja realnih proporcev tudi težko odigrali s tako 

veliko lutko kot marioneto.  

 

5.6 KATOLIŠKI SKAVTI IN MAVGLIJEVE ZGODBE 

Začetnik skavtske organizacije Baden-Powell se je pri izdelavi programa za mlajše člane 

katoliških skavtov navdihoval najprej pri Kiplingovem delu Kim, kasneje pa se je poslužil 

Mavglijevih zgodb, za kar se je Kiplingu osebno zahvalil.  

Mavglijeve zgodbe so osnova za delo z mlajšimi člani katoliških skavtov – volčiči in 

volkuljicami. Skupina se imenuje krdelo. Z nazivom stari volki so označeni starejši člani. 

Vodja krdela je seveda Akila (oz. pri njih Akela). 

Džunglo uporabljajo kot sredstvo za doseganje bistvenih ciljev, med katerimi so vzgoja 

mladih ter njihovo neformalno izobraževanje oz. prenos znanja in veščin. Džungla: 

- pomaga izbrati tematiko igre, kar je pogoj za otrokovo radovoljno sodelovanje; 

- predstavi vzor prek nosilcev značajev, kar otroku omogoča neposredno razumevanje; 

- omogoča uporabo novega jezika, ki otroka pritegne; 

- utemelji prisotnost odraslih v krdelu. 

Džungla je lahko inspiracija za dejavnosti krdela, hkrati pa je Knjiga o džungli nenadomestljiv 

in edinstven vir duha džungle, za ustvarjanje značilnega ozračja v krdelu, kar omogoča 

doseganje ciljev. Pri tem ni dovoljeno kakršnokoli odstopanje od Kiplingove džungle v obliki 

nadgrajevanj, svobode, dodajanj.  

V priročniku so zapisane vse Mavglijeve zgodbe. Nekatere besede oz. besedne zveze so v 

odebeljenem tisku, ker imajo posebno težo ali jih lahko uporabijo za ustvarjanje razpoloženja 

džungle v krdelu. V oglatih oklepajih so deli zgodbe, katere je bolje izpustiti. Tako 

predlagajo, da se izpusti Balujeve besede, da bo Mavgli z mojstrskimi besedami varen 
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povsod, »razen pri njegovem krdelu«. Ob pripovedi so zapisani napotki za razne igre, 

pogovore in dejavnosti. (Kipling 2003) 

Delo Mavglijeve zgodbe je primer uporabe književnega besedila, kakršni naj bi se pri 

književnem pouku izogibali. Književno delo mora biti samo sebi v namen. Učitelji naj ne bi 

uporabljali književnega dela za moraliziranje in vzgajanje učencev. 
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6 KNJIŽEVNA PRIMERJAVA  
 

V nadaljevanju diplomskega dela sledi primerjava Knjige o džungli avtorja Rudyarda 

Kiplinga z njenimi priredbami. Na začetku je določitev zvrsti in vrst, katerim upoštevana dela 

pripadajo, saj so si dela zelo različna že po tem najširšem kriteriju.  

Kriteriji primerjave so razdeljeni v dve skupini – zunanja in morfološka zgradba. Vsak kriterij 

je označen z novim podnaslovom. Na začetku je obrazložitev pojma, sledi primerjava.  

V zunanjo zgradbo sodijo poglavja, dejanja, kitice, naslov, prolog/epilog, v morfološko 

dogajanje, zaporedje zgodb, književne osebe, književni čas in prostor, tema, motiv, naslovnik 

in pripovedovalec. 

 

6.1 KNJIŽEVNE VRSTE IN ZVRSTI 

Epika je literarna zvrst, za katero je značilno lagodno, široko in slikovito govorno 

prikazovanje najrazličnejših dogajanj, človeških usod, krajev itd. Poznamo jo v vezani ali 

nevezani obliki. (Kmecl 1976: 231). Knjiga o džungli avtorja Rudyarda Kiplinga je slikovit 

primerek pripovedništva, saj v njej ne zasledimo izpovedovanja avtorja, le pripovedovanje 

zgodb, dogajanj. Kipling je v svoje delo dodal tudi nekaj pesniških oblik.  

 

Zbirka kratkih avtorskih pravljic Knjiga o džungli (Kipling 1980) 

Knjiga o džungli je zbirka kratkih avtorskih pravljic.  

Pravljica je kratka zgodba, sestavljena v verzih ali prozi. Njena posebnost v primerjavi s 

pripovedko je neverjetnost, čudežnost, nestvarnost likov in dogodkov, vendar pomešanih s 

stvarnostjo, ki je verjetna, to pa tako, da oboje ni lokalizirano v konkreten zgodovinski čas in 

prostor. Večina pravljic je ljudsko-tradicionalnega izvora; na tej osnovi so mogoče umetne 

pravljice. Po motiviki in tematiki jih lahko delimo na resnobne, tragične, komične, 

simbolične, živalske idr. (Kos 200: 168). 

Avtorska ali umetna je pravljica, pri kateri je avtor znan, za razliko od ljudske. Ker je 

pravljica dinamična forma, kot vsako drugo književno besedilo, je včasih težje določiti njene 

specifike. V našem primeru bo najtežje določanje klasičnih prvin ob prisotnosti prvin sodobne 

pravljice. Današnja klasična avtorska pravljica se lahko naslanja na model ljudske pravljice ali 

na starejši oz. prvotni vzorec avtorske pravljice, ki se je razvil ravno v letih Kiplingovega 
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delovanja, 19. stoletju, in se bolj ali manj odmika od modela ljudske pravljice. Eden izmed 

avtorjev, ki se je odmikal od modela ljudske pravljice je bil tudi Andersen. (Heramija 2012)  

Značilnosti, ki določajo zgodbe v Knjigi o džungli kot klasične avtorske pravljice so: 

 Delo je krajše in prozno, dogajanje stopnjevalno. Pravljice, ki sestavljajo Knjigo o 

džungli v povprečju obsegajo 20 strani. Poleg so upoštevana prozna dela, na začetku 

in koncu vsake pravljice. Dogajanje nas skozi potek zgodbe drži v napetosti. 

 Vsebuje moralno sporočilo, ki je zelo izpostavljeno. Kipling v džunglo predvsem 

postavlja moralnost živali in njihove družbe.  

 Dogodki ter liki so polarizirani: Prisotne so jasno pozitivne (panter Bagira) ter 

negativne književne osebe (tiger Šir kan), dejanja. Kršitev pravil džungle je fizično 

kaznovano (udarci, umor). 

 Prisotnost čudeža: Glavna književna oseba deček Mavgli je personifikacija za čudež, 

saj postane poglavar džungle ter je sposoben komunikacije z vsemi stranskimi 

književnimi osebami – živalmi. Prisotnost čudeža je nakazana še v pravljici Slonji 

tumaj, kjer Mali Tumaj prisostvuje neverjetnemu dogodku.  

 Dogajanje je enodimenzionalno. Dogajanje poteka na eni, čudežni ravni. V pravljicah 

(kjer nastopa deček Mavgli kot glavna književna oseba ter Služabniki Njenega 

veličanstva) nastopajo govoreče živali, čemur se človeške književne osebe ne čudijo.  

 Književni čas in prostor sta določena. Večina pravljic se dogaja v Indijski džungli v 

času britanskega imperija.  

V delu so prisotne tudi prvine sodobne pravljice. Glede na glavni literarni lik loči Marjana 

Kobe (1999) več različic kratke sodobne pravljice. Obravnavana dela ustrezajo kratki sodobni 

pravljici z otroškim literarnim likom (Mavglijevi bratje, Kajin lov, Tiger! Tiger!, Slonji tumaj) 

in kratki sodobni pravljici s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom oz. liki (Beli 

tjulenj, Riki-Tiki-Tevi, Služabniki njenega veličanstva). Temeljna tema dogajanja v zgodbah je 

praviloma otroški doživljajski svet in igra. V naših pravljicah igra izstopa le pri pravljici 

Kajin lov, povsod drugod na glavni literarni osebi leži velika odgovornost. Liki odraslih 

književnih junakov so praviloma prisotni, a nosijo stransko vlogo. Predvsem v pravljicah, kjer 

nastopa deček Mavgli, odrasli pomagajo glavni literarni osebi pri njenih zagatah. Dogajanje 

poteka na dveh ravneh: realni in irealni. Pot glavne književne osebe poteka iz realnega sveta 

(iztrganje od doma, civilizacije), življenje v irealnem svetu (džungli) in tam izoblikovanje 
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osebnosti, vmesno kratko vrnitev v realni svet, zaradi težav v irealnem, nakar se zgodbe 

zaključijo v irealnem svetu. Šele v Drugi knjigi o džungli izvemo, da se pot glavne književne 

osebe zaključi kot vrnitev v realni svet.  

Belemu tjulnju se ostali književni junaki posmehujejo, ko se vrača iz irealnega sveta. Mungo 

Riki-tiki-tevi izpelje svoj boj stran od ljudi, kasneje mu priskočijo na pomoč. V Slonjem 

Tumaju glavna književna oseba prisostvuje slonjemu plesu, za kar v začetku pravljice izvemo, 

da ne obstaja. V Služabniki njenega veličanstva je pripovedovalec v irealnem svetu deležen 

pogovorov med živalmi. V delih Beli tjulenj in Slonji Tumaj glavna literarna oseba na koncu 

poveže realni in irealni svet, s tem ko prepriča prebivalce realnega sveta v obstoj irealnega.  

Vzrok oz. povod za vdor irealni prvin v realni svet otrok je navadno stiska posameznika ali v 

nekaterih naših primerih stiska ostalih ali celotne družbe.  

Pripovedovalec je razen izjeme v Služabniki njenega veličanstva prvoosebni in vsevedni. V 

omenjeni pravljici je pripovedovalec prvoosebni in je priča pogovoru med glavnimi 

književnimi osebami. (Kobe 1999) 

 

Kipling je poleg pripovedi v svoja dela dodajal tudi lirske elemente. Začetni mottoti oz. 

prologi ter epilogi vsake zgodbe so v verzificirani obliki.  

Lirika oz. poezija je dandanes najintimnejši in najstarejši del knjižne umetnosti. Izraža 

notranja, intimna občutja, zunanji svet le, če se tem duševnim doživetjem prilega.  Pomemben 

je njen jezik, organizacija besed, njegova zvočna izraznost, slikovitost, kar pomeni, da je 

zvečine verzificirana. Kot lirska perspektiva se lahko pojavlja v različnih književnih vrstah, 

tudi proznih. Obravnava snovi kot so: razmerja do sočloveka, do predmetnega sveta, do 

abstraktnih vrednot, samega sebe. (Kmecl 1976: 234) Kot najbolj znano vrsto lirskih del v 

današnjem času zasledimo v Mali literarni teoriji omembo popevkarstva. Včasih je veljalo, da 

mora biti pesem spevna. Dandanes je popevkarstvo močno izrinilo liriko v književni obliki 

glede priljubljenosti. (Kmecl 1976: 262)  

Pesmi, ki se pojavljajo pred pravljicami nimajo svojega naslova, temveč si ga delijo s 

poglavjem, ki sledi. Poleg naslova ju povezuje tudi skupna tema. Pesmi so različno dolge, s 

svobodnim verzom in neenotnim ritmom. Pogosto je ponavljanje, katero poleg rime ustvarja 

nek ritem v pesmi. Zaradi svobodnih pesniških oblik, ki jih avtor v besedilu uporablja, lahko 

določimo, da je vezano besedilo pesniška proza. Pri pesniški prozi gre ne samo za ritem, 

ampak tudi za jezikovni stil, vsebino in njeno notranjo formo, kar pomeni, da se v nji združuje 
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več posebnosti v eno samo celoto. Vsebina pesniške proze mora biti večidel lirska, po 

notranjem slogu pa lirična, refleksivna, deskriptivna, dekorativna; v zunanjem slogu mora 

posegati po številnih sredstvih metaforike in drugih retoričnih figurah. Pomembna lastnost 

takšnega besedila je, da se v zunanjeritmični razčlenjenosti približuje ritmizirani prozi ali celo 

svobodnemu verzu. 

 

Lovska pesem sionskega krdela 

Ko svit se je delal, je sambar zarulil 

enkrat, dvakrat in spet! 

In kvišku planila košuta je plaha 

od ribnika v gozdu, kjer pije divjad. 

To na samotni sem preži uzrl, 

enkrat, dvakrat in spet.  /…/ (Kipling 1980: 25) 

 

Slikanica Knjiga o džungli (Kipling 2001) 

Posebna literarna zvrst je slikanica. Slikanica Knjiga o džungli, za razliko od ostalih 

primerjanih priredb, ne vsebuje lirskih elementov.  

Slikanica je posebna zvrst otrokove prve knjige, v kateri sta likovna in besedna pisava še 

nedoločljivo povezani in zato na docela samosvoj način izžarevata svoje skupno estetsko 

sporočilo. V tej tipični zvrsti se otrok že zelo zgodaj sreča z različnimi zvrstmi in oblikami 

mladinske književnosti. Tradicija slikanic sega v 18. in 19. stoletje, popoln razmah pri nas in 

po svetu pa je doživela po drugi svetovni vojni.  

Najpogosteje je slikanica namenjena otrokom v predbralnem ter začetnem bralnem obdobju. 

Po zahtevnostnih stopnjah ločimo leporello, knjigo s trdimi listi ter osrednji motiv slikanice – 

knjiga s tankimi listi.  

Povezave med avtorjem in ilustratorjem v ustvarjalnem postopku so različne, zato ločimo 

avtorsko slikanico, kjer je avtor in ilustrator ista oseba, tip slikanice kjer sta soavtorja stalni 

ustvarjalni tim ali tip kjer soavtorja nista stalna sodelavca. Pri slikanici Knjiga o džungli 

ilustrator ni znan. 

Ilustracija v slikanici lahko zavzema različno količino prostora. Pri klasični slikanici sta 

besedilo in slika ločena in sta lahko samostojna elementa. Poznamo še tip slikanice, kjer 
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ilustracija zleze med besedilo, ter tip, kjer oblikovalec preoblikuje besedilo, ter ga vstavi v 

ilustracijo. S tem je besedilo maksimalno vključeno v likovno podobo. (Kobe 1987a) 

Likovni del je povezava med otrokom, ki še ne bere, ter literarnim besedilom. Poleg tega 

ilustracija vpliva na oblikovanje otrokovega predstavnega in doživljajskega sveta ter njegove 

likovne občutljivosti. Za slikanico je značilno ravnotežje med besedilom in ilustracijo, s tem 

da je besedilo primarno, slike pa dodatno ponazarjajo, vsebinsko in razpoloženjsko poudarjajo 

in dopolnjujejo. (Kobe 1987b) 

Glede na avtorstvo poznamo izvirno slikanico, slikanico s slovenskim prevodom tujega 

besedila, a izvirnimi slovenskimi ilustracijami, slovensko besedilo in tujega ilustratorja ter 

slovensko izdajo tuje slikanice s tujimi ilustracijami. V kolikor slikanica ni avtorska ni 

izvirna, je nastala na podlagi priredbe oz. predelave. Ustvarjalci izbirajo besedila iz različnih 

virov. To so lahko priredbe in predelave ljudskega izročila, avtorskih del za odrasle bralce ali 

avtorskih del za mladino.  

Slikanica Knjiga o džungli je nastala na podlagi priredbe avtorskega dela Knjiga o džungli. 

Gre za prevod tuje slikanice s tujimi ilustracijami. Ilustracije so celostranske, besedilo je 

položeno nanje. Ilustrator ni znan.  

 

Lutkovna predstava Lutkovnega gledališča v Ljubljani (Doma 2009/2010) in Disneyjev 

film Knjiga o džungli (Clemmons 2006) 

Lutkovna predstava in film sodita v dramatiko, katera zajema leposlovna dela, ki prikazujejo 

dogajanje. V primerjavo niso vključena prozna dela, v obliki scenarijev, temveč konkretna 

dramska oz. filmska uprizoritev.  

Dramatika/drama je ena izmed treh temeljnih književnih zvrsti. Temelji na dramatičnosti, 

izraža se v sedanjiškem živem govoru, zvečine dialogu in je namenjena gledališkemu 

prikazovanju, kar pomeni, da jo je mogoče v nasprotju z liriko in epiko premestiti iz 

domišljije v realnost ustrezno opremljenega gledališkega odra. Temelj drami je spopad dveh 

ali več nasprotujočih si sil, navadno poosebljenih v več različnih dramskih osebah. Takšna 

razdvojenost zahteva enotnost dogajanja, torej dosledno vzročno, motivirano in prepričljivo 

grajeno dramsko zgodbo. Zaradi omejenosti trajanja mora biti časovno in snovno zgoščena. 

Preddogajanje se kot nujno za razumevanje dogajanja redko pojavi kot izrecno pojasnilo 

(prolog), temveč se razkrije postopoma. Značilna je 5-členska zgradba. (Kmecl 1976: 239) 
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Dramska besedila so v glavnem namenjena uprizarjanju na odru, zato je pomembno, kako 

režiser razporeja igralce, s kakšnimi glasbenimi in likovnimi učinki bo besedilo dopolnil, 

kako bodo oblečeni, kaj bodo govorili. Temeljne napotke za ta del navadno napiše pisatelj 

sam, ko opiše in našteje osebe. 

Novejša zvrst, ki sodi v dramatiko, je animirana različica Knjige o džungli. Z razvojem 

tehnike je ob bok uprizoritvam stopil film. V primerjavi z odrsko uprizoritvijo ima film več 

možnosti, kar se tiče dogajalnega prostora, mimike in uresničitve didaskalij. Pomembnejša je 

vizualna informacija, saj se lahko več pove z gibljivo sliko. Možnost približevanja omogoča 

pozornost na najmanjših podrobnostih. Poznamo več tipov filmov, tudi kar se tiče 

sprejemnikov, tehnik snemanja. Za vse tipe je potreben predhoden scenarij. (Kmecl 1976: 

280) 

Dramatizacija je prireditev nedramskega, največkrat pripovednega besedila za uprizarjanje. 

Lutkovna predstava in film Knjiga o džungli sta primer dramatizacije, saj sta uprizorjena na 

podlagi kratkih avtorskih pravljic. Pojav je v umetnosti pogost. Po besedah Toneta Partljiča, v 

članku Kaj z mladinsko dramatiko (2011), naj bi bil vzrok za to pomanjkanje dramskih 

besedil na trgu (predvsem slovenskem), po katerih bi se lahko uprizarjala kvalitetna dramska 

dela. Scenaristi se morajo zato zatekati k priredbam.  

Lutkovna predstava in film vsebujeta tudi elemente lirike. Predvsem v filmu so dodani 

glasbeni vložki in rečemo lahko, popevkarske pesmi. Skozi pesmi v lutkovni predstavi veje 

večja sporočilnost.  

 

6.2 ZUNANJA ZGRADBA  

Zunanja zgradba besedila je razvidna na prvi pogled v obliki dejanj, prizorov, poglavij ali 

kitic. 

Zbirka pravljic Knjiga o džungli je razdeljena na več krajših avtorskih pravljic, označenih z 

naslovi. Vsaka pravljica je zaključena celota, ki lahko stoji sama zase. Začne in konča se z 

nekim vezanim besedilom. Ta opravlja nalogo prologa oz. epiloga, motta ali je zapisana 

pesem, katero so prepevali znotraj zgodbe. V slikanici vezanega teksta nimamo, med tem ko v 

predstavi in filmu to nadomestijo s petjem. S tem ohranijo prisotnost poezije, a se predvsem v 

filmu pesmi ne ujemajo s sporočilnostjo pesmi v knjigi. Disney je ustvaril bolj spevne in 

popevkarske pesmi, med tem ko je Kipling položil v besedilo veliko sporočilnosti.  

Slikanica zaradi dolžine besedila ni razdeljena s podnaslovi ali na poglavja.  
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Lutkovna predstava je razdeljena na različna dejanja in prizore, kar opazimo tudi z menjavo 

kulis, s čimer je nakazana menjava književnega prostora.  

Tudi film lahko razdelimo na več prizorov. Okvirna zgodba je prepričevanje Mavglija, naj 

zapusti džunglo in odide k ljudem. Ostal dogajanje poteka okoli okvirne zgodbe. 

 

6.2.1 Obseg  

Knjiga o džungli obsega sedem zgodb. Prve tri pripovedi opisujejo glavno književno osebo 

dečka Mavglija, njegov prihod v džunglo in dogodivščine, ki se mu pripetijo. V ostalih 

zgodbah ne zasledimo Mavglija, nastopajo druge književne osebe, ki niso povezane z 

dečkovim življenjem v džungli. Knjiga o džungli avtorja Rudyarda Kiplinga vsebuje sedem  

krajših avtorskih pravljic, z naslovi:  

1. Mavglijevi bratje, 

2. Kajin lov, 

3. Tiger, tiger!, 

4. Beli tjulenj, 

5. Riki-tiki-tevi, 

6. Slonji tumaj, 

7. Služabniki njenega veličanstva.  

V Beli tjulenj je glavna književna oseba tjulenj Kotik, v Riki-tiki-tevi mungo, v pravljici Slonji 

tumaj deček Mali Tumaj in v Služabniki Njenega veličanstva množica živali v vojaškem 

taborišču.  

 

Slikanica Knjiga o džungli, film Knjiga o džungli ter lutkovna predstava Knjiga o džungli 

opisujejo le dogodivščine dečka Mavglija v džungli. Ostale štiri zgodbe niso omenjene. Po 

natančnejšem pregledu ugotovimo, da dogajanje v priredbah Knjige o džungli najbolje očrta 

prva Kiplingova zgodba, Mavglijevi bratje. Nekatere priredbe nato vsebujejo prizor z 

negativnimi književnimi osebami opicami, kateri je opisan v zgodbi Kajin lov. Le predstava  

pa nam pokaže Mavglijevo srečanje z vaščani.  

Najbolj očitna razlika med knjižno izdajo Knjige o džungli ter ostalimi priredbami je torej 

vsebovanje zgodb, v katerih ne nastopa deček Mavgli. Ker bi se pri vseh prihodnjih 
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primerjavah to dejstvo ponavljalo, so v obravnavo vzete zgodbe, v katerih nastopa Mavgli. To 

so Mavglijevi bratje, Kajin lov ter Tiger! Tiger!.  

6.3 MORFOLOŠKA ZGRADBA 

6.3.1 Dogajanje 

Dogajanje zajema spremembe v svetu, ki v literaturi nastanejo predvsem kot posledica 

človekove volje. V pripovedi se kaže kot vir napetosti in spopadov. Glede na zgradbo ločimo 

zapletajoče in razpletajoče se dogajanje, glavno in stransko dogajanje, zunanje (kot potek 

vidnih dogodkov) in notranje dogajanje (duševni boji, čustvene stiske). Zaokroženo dogajanje 

z začetkom in koncem je zgodba. Le ta označuje dogajalni povzetek književnega besedila, 

osnovni, naravno zaporejeni potek dogajanja, z začetkom in koncem, povzeto v naravnem 

zaporedju.  

Logika jezikovnega izražanja in dogajanja potrebujeta čas. Ne obstaja dogajanje brez 

porabljanja časa. Govorjenje in dogajanje sta postopna, med tem ko so slika, kip, fotografija z 

izsekom le prerez nekega dogajanja, brez znanega pretakanja dogodkov od začetka do konca.  

(Kmecl 1976: 233) 

Po Maxu Lüthiju je pravljica nerealna, a ni neresnična. To pomeni, da je dogajanje v pravljici 

nerealno glede na stvarnost in resnično glede na literarno stvarnost. Ena izmed značilnosti 

pravljic je enodimenzionalnost, po kateri celotno dogajanje (čas, prostor, osebe, predmeti) 

poteka na eni ravni in sicer na ravni čudesa.  Pravljični svet je celovit, a hkrati se v njem 

prepletata nadnaravno in realno. Književne osebe se ne čudijo nad bitji iz drugih svetov, živali 

lahko prevzamejo človeške lastnosti. Junak je zmožen premagati vse ovire.  

Dogajanje v različicah del Knjiga o džungli poteka na enodimenzionalni ravni, saj kot 

književne osebe nastopajo govoreče živali. Pri tem s strani človeških književnih oseb ni 

čudenja. (Blažić 2008) 

Pri opisih književnih oseb in književnega dogajanja sta uporabljena izraza protagonist ter 

antagonist. Protagonist je oznaka za glavno, pozitivno književno osebo, s katero se bralci 

najlaže poistovetijo in pride v konflikt z antagonistom. Antagonist predstavlja osebo ali 

dejanje, proti kateri se protagonist bori. (SSKJ 2012) 

V nadaljevanju bo povzeto književno dogajanje v preučevanih različicah Knjige o džungli.  
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Zbirka pravljic Knjiga o džungli (Kipling 1980) 

MAVGLIJEVI BRATJE 

Uvod: Nočna pesem v džungli  - kako džungla ponoči oživi 

Književni čas: zvečer ob sedmih, po dnevnem počitku 

Književni prostor: brlog volčje družine, pred brlogom, v Sionskih hribih, džungla 

Književne osebe: protagonist človeški mladič, antagonist tiger Šir kan, stranske književne 

osebe: oče Volk, mati Volkulja z mladiči, šakal Tabaki  

Književno dogajanje: Pogovor stranskih književnih oseb o prihodu antagonista v njihova 

lovišča. Volkova se jezita, saj bo tiger lovil živino, kar pripelje v džunglo človeka. Lovi tudi 

ljudi, kar je za prebivalce džungle nečastno. Zaslišijo, kako Šir kan pri lovu pade v lovčevo 

ognjišče. 

Pred vhodom v votlino se stranskim književnim osebam pridruži človeški mladič. Za njim 

pride tiger, ki ga zahteva zase. Tigru se po robu postavi mati Volkulja. Dečka poimenuje žaba 

(Mavgli) in sklene ga odpeljati pred vodjo krdela Akilo.  

 

Književni čas: zvečer, med posvetom volkov 

Književni prostor: Posvetovalna skala 

Književne osebe: protagonist deček Mavgli, antagonist tiger Šir kan, stranske književne 

osebe: vodja volčjega krdela Akila, medved Balu – učitelj džungelskih zakonov, panter 

Bagira, mati Volkulja, oče Volk, volkovi krdela 

Književno dogajanje: Na posvetu volkov želi tiger pokončati dečka Mavglija. Za dečka se 

postavi medved Balu, panter Bagira ga odkupi z bikom. Mavgli postane član krdela, izreče se 

prerokba, da bo protagonist nekoč premagal antagonista.  

 

Književni čas: deset let kasneje 

Književni prostor: džungla 

Književne osebe: protagonist deček Mavgli, antagonist tiger Šir kan, stranske književne 

osebe: panter Bagira, medved Balu, vodja volkov Akila, volkovi krdela  

Književno dogajanje: Deček živi z volkovi brezskrbno nadaljnjih deset let v džungli. Po 

nasvetu panterja Bagire ne zaupa ljudem, njemu pa nobena žival ne more pogledati v oči. Na 

prerokbo, da bo moral ubiti Šir kana je pozabil. Živi v lažnem upanju, da je v družbi 

prijateljev varen, med tem ko se volkovi obračajo proti njemu, ker ne spada poleg. Šir kan si 
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nabira med volkovi zaveznike proti dečku in vodji krdela. Mavgli dojame, da mu gre za 

življenje, po Bagirinem nasvetu v vasi ukrade ogenj, s katerim se bo branil.    

Akila, ki je zaveznik glavne književne osebe, izgubi mesto vodje in grozi mu smrt. Mavgliju 

grozi nevarnost, a se postavi zase, odpove se družini in med volkove zaluča ogenj. Volkovom 

se za izdajo ne bo maščeval, napove pa antagonistovo smrt. Zavzame se za Akilo, prežene 

živali ter se v joku poslovi od matere. Odide k ljudem.  

Zaključek: Lovska pesem sionijskega krdela – o izgonu človeka iz volčjega krdela.  

 

KAJIN LOV 

Uvod: Balujeva navodila za življenje v džungli. 

Književni čas: med Mavglijevim bivanjem v džungli, popoldne 

Književni prostor: džungla, krošnje dreves, Mrzli brlogi 

Književne osebe: protagonist deček Mavgli, antagonisti opice Bandar-log, stranske književne 

osebe: medved Balu, panter Bagira, kača Kaja 

Književno dogajanje: Medved Balu je učil dečka Mavglija z navdušenjem džungelskih 

zakonov. Naučiti se je moral vseh postav džungle, kar dečku ni bilo po godu. Balu mu je 

znanje večkrat vtolkel v glavo s šapami, čemur je panter Bagira nasprotoval. Učitelj se je 

zagovarjal, da bolje da deček dobi od njega, kot da bi trpel zaradi nevednosti. Z Mavglijevim 

znanjem je bil učitelj Balu zadovoljen.   

Balu in Bagira nekega dne ugotovita, da se je deček »Gola žaba« družil z Bandar-log, 

brezmoralnim opičjim ljudstvom. Nad dejstvom sta ogorčena, česar deček ne razume, saj mu 

nihče ni pojasnil kakšne opice so. Poti prebivalcev džungle in poti opic se ne sekajo. 

Opice se domislijo, da bi bilo dobro imeti Mavglija kot vodjo. Spletal jim bo zastore proti 

vetru iz šib in z njim bodo postale najmodrejše ljudstvo v džungli. Dečka ugrabijo in po 

vrhovih dreves zbežijo z njim v Mrzle brloge opičjega ljudstva.  

Bagira je obupan, ker po drevju ne more za Mavglijem, Balu se pomiluje in toži za učencem. 

Za pomoč prosita skalnega pitona Kajo, katere se opice bojijo. Škarnik Čil jim pove dečkov 

kraj nahajanja.  

V Mrzlih brlogih so opice rade živele, čeprav niso vedele kaj tu početi. Povečini so 

povzročale škodo, med tem pa prepevale: »Nihče v džungli ni tako moder in dober, pameten 

in močan in prijazen kot bandar-log.« (str. 41) Prepričevale so Mavglija, kako so čudovite, 

njemu pa življenje brez postave ni bilo všeč.  
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Dečku na pomoč pridejo odrasle književne osebe: Balu, Bagira in Kaja. Najprej je napadel 

Bagira. Med tem so opice Mavglija potisnile v vdrto kupolo med kače. Tu se je rešil s kačjim 

klicem. Bagiri se je pridružil Balu, za njim pa Kaja, katere so se opice grozno bale. Pod 

njenim ukazom so vse otrdele, dokler ni rešila Mavglija iz kupole, s čimer je postal njen 

dolžnik. Za tem je pričela s plesom, s katerim je uročila vse živali, le Mavgli je bil na hipnozo 

imun. Zdramil je Bagiro in Baluja, da so lahko ušli.  

Ob odhodu je bil Mavgli deležen tepeža s strani Bagire in Baluja, saj sta zanj tvegala življenje 

in čast.  

Zaključek: Popotna zgodba Bandar-loga – nečimrnost opic, kako so popolne.  

 

TIGER! TIGER! 

Uvod: pesem o neuspešnem lovu  

Književni čas: deset let po Mavglijevem prihodu v džunglo, po tem, ko so ga volkovi izločili 

iz krdela, med pašo goveda, čas imperializma (čarovništvo) 

Književni prostor: človeška vas, koliba, pašnik, Posvetovalna skala 

Književne osebe: protagonist deček Mavgli; antagonist: tiger Šir kan, stranske književne 

osebe: ženska Mesua, vaški lovec Baldio, vaščani, Sivi volk, govedo, vodja krdela Akila, mati 

Volkulja, volkovi  

Književno dogajanje: Po dogodku ob Posvetovalni skali, ko volkovi izločijo dečka iz krdela, 

odide Mavgli v vas. Vaščani ga sprejmejo in določijo v skrb ženski književni osebi, kateri je 

antagonist nekoč odnesel otroka. Mavgli se kmalu priuči potrebnih znanj in veščin za 

življenje med ljudmi. Na nekatere, kot je spanje pod streho, se težko privadi. Stranska 

književna oseba Sivi volk sporoči protagonistu antagonistove namere. Šir kan se želi 

Mavgliju maščevati. Deček in Sivi volk ostaneta v stiku.  

Zaradi neupoštevanja kast v vasi, po katerih so razdeljeni vaščani, ter jim določajo vrsto dela, 

je moral deček za kazen pasti živino, kar mu je bilo všeč. Z lovcem Baldiom se ni strinjal v 

njegovih pripovedovanjih zgodb o džungli, kar je med odraslimi vaščani povzročilo jezo, ker 

jim ne kaže spoštovanja.  

Na paši je Mavgli prevzel vodstvo nad bivoli. Med pašo se je sestajal s Sivim volkom. 

Ko mu Sivi volk sporoči, da prihaja nad njega tiger, obrne deček živino na drugo pašo. Ker je 

bil tiger sit, se je deček odločil, da mu gre naproti. Pomaga mu volk Akila, s katerim razdelita 
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živino na samice s teleti in bike z bivoli. Biki ženejo tigra pred sabo proti samicam. 

Antagonista so bivoli ujeli med robove strmega pobočja in poteptali do smrti.  

Med odiranjem tigrovega trupla se Mavgliju približa Baldio. Želi kožo zase, saj je nanjo 

razpisana nagrada, a deček se brani s pomočjo volka Akile. Baldio zbeži.  

Ko se deček vrne v vas ga tam pričaka kamenjanje in grožnje s puško. Izločijo ga iz vasi, ker 

je volčji mladič. Mesua mu svetuje naj odide in le zaradi nje se ne bo vaščanom maščeval. 

Odide s kožo in volkoma, lovec Baldio pa nadaljuje z razlaganjem, kako je deček sposoben 

čarovništva.   

Mavgli na Posvetovalni skali razgrne tigrovo kožo, nanjo se uleže Akila, sam pa zapoje 

pesem o boju in izgonu. V njem sta dva Mavglija, razcepljena med vasjo in džunglo. Volkovi 

ponovno želijo vodjo, a si je po Bagirinem mnenju ne zaslužijo. Hitro se lahko spet uprejo, ko 

bodo siti. Mavgli se sam s štirimi brati odpravi na lov. Tako je lovil, dokler ni odrasel in se 

poročil.  

Zaključek: Mavglijeva pesem, ki jo je pel na Posvetovalni skali, ko je plesal na Šir kanovi 

koži. 

 

BELI TJULENJ 

UVOD: tjulnja uspavanja 

Književni čas: pomlad, jesen 

Književni prostor: Nova stožna oz. Severovzhodni rt Sv. Pavla v Beringovem morju, globoko 

morje, pred klavnico, prehod morskih krav 

Književne osebe: glavna književna oseba beli tjulenj Kotik, stranske književne osebe: tjulenj 

Morski lovec, tjulnjica Matka, ljudje, morske krave, mrož Morski čarovnik, tjulnji  

Književno dogajanje:  

Na Novo stožno prihajajo tjulnji poleti, ker ima najudobnejša kotišča. Na obali spomladi 

potekajo boji med samci za pridobitev prostora. Tjulnjemu paru – Morskemu lovcu in Matki 

se je sredi zmešnjave tjulnjev rodil prvi svoje vrste – bel tjulenj. Kot vsi mladiči se je naučil 

potrebnih znanj za preživetje na obali, v šestih mesecih na odprtem morju pa tudi preživetja v 

globokih vodah. Od ostalih vrstnikov je izstopal le po zunanjosti.  

Nekega dne pridejo nad tjulnje divji lovci. Sto tjulnjev odpeljejo v klavnico, Kotik pa jim 

sledi. Ko izve, kaj počnejo s tjulnji je zaprepaden in odločen najti kraj, kjer tjulnji ne bi bili v 
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nevarnosti pred človekom. Za pomoč povpraša mroža Morskega čarovnika, ki ga napoti k 

morskim kravam.  

Jeseni se je tjulenj Kotik podal na iskanje za morskimi kravami, a našel je le še več pobijanj 

tjulnjev. Ko se je vračal domov k počitku je tam prenašal norčevanja o njegovem iskanju. 

Upanje mu je vlil umirajoči tjulenj, zadnji svojega rodu, ki je v belem tjulnju videl rešitelja za 

vse tjulnje.  

Iskanje je trajalo več let in Kotika je mati prepričevala naj odneha. Zadnje leto je našel 

morske krave, neumna bitja, s katerimi se ni mogel sporazumeti, zato jim je sledil do 

skrivnega obrežja, katero je bilo popolno za tjulnje.  

Odšel je domov, sporočiti dobro novico. Najprej se je srečal s tjulnjico, ki ga je čakala, nato 

pa s posmehom ostalih tjulnjev. To je bil zanj povod za dvoboj. V primeru zmage se mu 

morajo pridružiti na novem kraju. Po zmagi nad prvim tjulnjem je ostalim očital svojo žrtev v 

petih letih za njih, katere očitno ne bodo razumeli zlepa. Z očetom, Morskim lovcem, sta se 

družno spravila na neubogljive tjulnje ter jih z bojem nekaj prepričala, naj mu sledijo. Ostali 

so se jim pridružili, ko so slišali pozitivna pričevanja predhodnikov.  

Sedaj poseda Kotik mirno sredi obrežij celo poletje.  

Zaključek: Lukanon – narodna himna tjulnjev Sv. Pavla. Opevajo bregove Lukanona, 

rojstnega kraja, kjer jih je bilo dva milijona, a je prišel človek in večino pobil.  

 

RIKI-TIKI-TEVI 

Uvod: pesem o dvoboju med mungom in kačo 

Književni čas: poletje, čas poplav 

Književni prostor: trata, hiša, dečkova soba, vrt, kopalnica, kačje gnezdo, kačji brlog, veranda 

Književne osebe: protagonist mungo Riki-tiki-tevi; antagonista črna kobra Neg in žena 

Negejna, stranske književne osebe: deček Tedi, mati, oče, ptič Darzi in njegova žena, podgana 

Čučundra;  

Književno dogajanje: Zgodba pripoveduje o boju protagonista z antagonistom, sredi 

kopalnice, s pomočjo stranskih književnih oseb.  

Zgodba se prične, ko povodenj odnese mladega munga iz brloga in ta pristane na trati hiše. 

Zanj poskrbita deček in njegova mati, zato sklene ostati pri družini. Radovedno raziskuje 

okolico, zvečer zaspi pri dečku, jé za mizo, na vrtu pa spozna ptiča Darzija z ženo, katerima je 

črna kobra Neg pojedel mladiča. Mungo kmalu spozna tudi Nega, kateri ga z ženino pomočjo 
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napade, saj vesta, da je mungo njun sovražnik. Riki-tiki-tevi se uspešno ubrani. Razmišlja, kaj 

mu je storiti.  

Med posedanjem na verandi mungo reši dečka pred nevarnim pikom majhne kače, zaradi 

česar sta starša navdušena nad njim. Med večerjo se je lahko sprehajal po mizi, a je želel 

ostati čil za maščevanje nad kačama. Zvečer se je splazil v kopalnico in tam srečal podgano 

Čučundro. Izvedel je, da se kači ne gibljeta samo po vrtu, temveč prideta tudi v hišo. Želita 

pobiti ljudi, saj bo tako mungo odšel stran. Neg je nameraval zjutraj ugrizniti očeta, ko bi 

prišel v kopalnico. Riki-tiki je počakal, da je Neg v kopalnici zaspal, nato pa ga ugriznil v 

glavo. Ropot boja je zbudil očeta, ki je kačo nato ustrelil.  

Zjutraj je Darzi pel o mungovem zmagoslavju. Riki-tiki ga ni uspel prepričati naj zamoti 

Negejno, da bo sam potrl jajca. Na pomoč je prišla Darzijeva žena, misleč: »Darzi je bil v 

nekaterih trenutkih pravi moški«, češ da težko razmišlja o dveh stvareh hkrati. Ni doumel, da 

se iz kačjih jajc izležejo kače.  

Negejna in Riki-tiki-tevi sta bíla dolg boj, med katerim je hotela kača pobiti družino, a jo je 

lahko izsiljeval z zadnjim celim jajcem. Boj sta končala v kačjem brlogu, iz katerega se je kot 

zmagovalec vrnil protagonist.  

Ljudje so bili mungu zelo hvaležni. Zvečer se je do sitega najedel in zaspal pri dečku. V 

bodoče je z vrta pregnal vse kobre.  

Zaključek: Darzijeva pesem zapeta v čast Riki-tiki-teviju: Ptica pozna dvoje veselja, pesem in 

dom. Končno mrtvo je zlo, rešil pa jih je Riki-tiki. On mu bo pel hvalnico.  

Petje prekine Riki-tiki in nadaljevanje se izgubi.  

 

SLONJI TUMAJ 

Uvod: pesem o slonovi želji po svobodi.  

Književni čas: pred letom 1842, sedeminštirideset let, več tednov, konec lovske sezone, 

ponoči, ob zori 

Književni prostor: džungla, staja za slone, jasa v gozdu 

Književne osebe: glavna književna oseba deček Mali Tumaj, stranske književne osebe: slon 

Kala neg (Črna kača), oče Veliki Tumaj, delodajalec Petersen sahib, slonica Petersena sahiba, 

vrač Mačua Apa 
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Književno dogajanje: Slon Kala neg je bil pri sedemdesetih letih najljubši slon indijske vlade. 

Njegovi gonjači so bili že tri generacije Tumaji in Mali Tumaj je komaj čakal, da pride njegov 

čas za delo. 

Mali Tumaj je pomagal družini ter očetu, med lovom na divje slone. Upal si je pomagati tudi 

pri nevarnih opravilih, zato ga je Petersen sahib, belec, ki je vsem poveljeval, opazil. Ko so 

lovci ob koncu sezone lova dobili zasluženo plačilo, je bil Mali tumaj od Petersen sahiba 

deležen pohvale in denarne nagrade. Hkrati mu je bilo z belčeve strani zagotovljeno, da bo 

lahko naslednjič stopil v ogrado, šele ko bo videl slone plesati (nikoli, ker je to prenevarno). 

Deček se je pohvale veselil na tih način, v Kala negovi bližini.  

Zvečer so se sloni prebudili ob trobljenju divjih slonov. Kala neg je pretrgal vrv, s katero je 

bil privezan in odšel v džunglo. Deček je hotel z njim in slon si ga je posadil na hrbet. Hodila 

sta po gozdu, pridruževali so se jima sloni iz raznih smeri, tudi slonica Petersen sahiba. Prišli 

so na jaso, kjer se je gnetla množica slonov, trobila in topotala, s čimer so razširili jaso in na 

poti uničili rastlinje.  

Ob zori, ko so se vrnili v taborišče, je deček povedal, kaj se je zgodilo in padel v nezavest. Ko 

se je zdramil je vse povedal Petersenu sahibu in Mačua Api, katera nista mogla verjeti, kaj se 

je zgodilo.  

Zvečer je potekalo praznovanje, s katerim je Mali Tumaj postal hostnik,  kateremu so znane 

in odprte vse džungle. Preimenovali so ga v Slonjega Tumaja in mu zaželeli da postane velik 

slednik. Sloni so ga pozdravili s trobentanjem, ki ga sliši le indijski podkralj.  

Zaključek: Šiva in kobilica. Uspavanka, o tem kako je Bog Šiva vsem na svetu dodelil hrano.  

 

SLUŽABNIKI NJENEGA VELIČANSTVA 

Uvod: vsaka oseba na svetu je drugačna in drugače revna 

Književni čas: ponoči, med parado, cel mesec 

Književni prostor: Ravalpindi, vojaško taborišče, zasilni šotor, topniško taborišče, paradna 

tribuna  

Književne osebe: prvoosebni pripovedovalec, mula Billy, mlajša mula, kamela, jezdni konj, 

slon, foksterierka, vola 

Književno dogajanje: Indijski podkralj namerava pregledati vojaške sile. Pridruži se mu 

afganistanski emir. Cel mesec je deževalo na vojaški tabor, živali so bile nemirne. Neke noči 

sledimo pripovedovalcu, ko komaj uide pred kamelo, ki se je zapletla v njegov šotor. Naredi 
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si zasilni šotor in prisluhne pogovoru med taboriščnimi živalmi. Tu so vpletene književne 

osebe: muli, vola, jezdni konj, kamela in slon. Pogovor poteka o njihovih zadolžitvah med 

vojskovanjem. Pridejo do ugotovitev, da so si med seboj različni, zato izvajajo različna dela, 

vsi pa morajo ubogati človeka, ki jih vodi.  

Živali so različno pogumne in se bojijo različnih stvari. Bolj kot je razvito njihovo dojemanje, 

Gečih stvari jih je strah. Slon se ne upa približati vojskovanju, saj ve, da v kolikor bo ranjen, 

zanj ne bo nihče poskrbel. Voli si tega ne predstavljajo in se lahko sredi boja pasejo. Pogovor 

živali se prekine ob prihodu psa, saj ugotovijo, da je v bližini belec.  

Naslednji dan poteka parada, nad katero je afganistanski emir očaran, saj ni vajen takšne 

usklajenosti vojakov ter živali. Vse živali opravljajo svoje naloge.  

Zaključek: Paradna pesem taboriščnih živali - Vse živali se podrejajo vojakom in z veseljem 

naredijo, kar jim je ukazano, razen kamel. Le te se z veseljem upirajo.  

 

Slikanica Knjiga o džungli (Kipling 2001) 

Književni čas: zjutraj, ko je bila džungla še mirna in tiha, med nevihto 

Književni prostor: obrežje reke, džungla, vas  

Književne osebe: protagonist deček Mavgli, antagonist tiger Šir kan, stranske književne 

osebe: panter Bagira, volkulja, medved Balu, deklica 

Književno dogajanje: Panter Bagira najde človeškega mladiča na obrežju reke. Odnese ga v 

varstvo volkulji, ki ga takoj sprejme. Z mladiči poimenujejo otroka Mavgli. Odrašča srečno 

med prijatelji, nauči se živalskega jezika. Ker je bila džungla nevaren kraj s Šir kanom v njej, 

so Mavglija izročili v varstvo medvedu Balu. Z medvedom sta se zelo zabavala. Ko je začutil 

tigrovo bližino je dečku zaukazal naj se ne oddaljuje od njega. Nekoč pa je Mavgli sam 

zataval v džunglo, med tem ko je Bal spal. Na to je čakal Šir kan. Bal je zadnji čas rešil 

Mavglija in se začel bojevati z Šir kanom. Vmes se je razdivjala nevihta, strela je udarila v 

bližnje drevo. Balu je deček priskočil na pomoč z gorečimi vejami. Tiger se je bal ognja, zato 

je zbežal v džunglo. Bal je hkrati spoznal, da ne more več varovati dečka. Mavglija je sklenil 

odpeljati v vas. Sprva je bil deček nezaupljiv, a se je hitro spoprijatelji z deklico. Za Mavglija 

se je začelo novo življenje, na prijatelje v džungli ni nikoli pozabil.   
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Film Knjiga o džungli (Clemmons 2006) 

Književni čas: ko je tišino džungle prekinil neznan zvok 

Književni prostor: daleč stran od vasi, ob reki, pred brlogom, 

Književne osebe: protagonist Mavgli, stranske književne osebe: panter Bagira, dojenček 

Mavgli, volk Rama, mati volkulja, volčiči 

Književno dogajanje: Daleč stran od vasi, v džungli ob vodi panter Bagira najde človeškega 

mladiča. Odnese ga volkulji, ki je ravno postala mati. S samcem dečka obdržita.  

Književni čas: deset let kasneje, ko se tiger vrne iz lova, zvečer, zjutraj 

Književni prostor: Posvetovalna skala, krošnja drevesa, v vodi 

Književne osebe: protagonist deček Mavgli, antagonist: tiger Šir kan, stranske književne 

osebe: vodja krdela Akila, oče volk Rama, panter Bagira, medved Balu, slon Hati in slonja 

povorka, slonček, kača Kaja 

Književno dogajanje: Mavgli je priljubljen mladič krdela, a se z Akilo na čelu odločijo, da 

mora oditi, drugače ga bo tiger ubil. Bagira ga bo odpeljal v vas, kar dečku ni po godu. Ne 

razume antagonistovega sovraštva, meni, da se lahko z njim pogovori. Ne ve, da tiger sovraži 

ljudi.  

Na poti v vas Bagira in Mavgli zvečer splezata na drevo, kjer bosta prenočila. Do njiju se 

priplazi kača Kaja, ki želi dečka pojesti. Ko ga Bagira reši, se kača spravi nanj. Takrat jo 

Mavgli zbrca z drevesa.  

Zjutraj ju zbudi slonja jutranja straža, kateri se Mavgli pridruži. Ob pregledu čete polkovnik 

Hati ugotovi prisotnost človeka. Ne bo ga trpel v svoji džungli in panter mu obljubi, da ga bo 

odpeljal v vas.  

Bagira in Mavgli se spreta, zato deček ostane sam, naj džungli znajde kakor ve. Med 

posedanjem se mu pridruži pojoči medved. Deček ne želi njegove družbe, kar pokaže z 

nasiljem. Medved vztraja, nauči ga pretepati se. Med učenjem renčita, kar v strahu prikliče 

nazaj Bagiro, ki o Baluju nima najboljšega mnenja. Med drugim kritizira njegove grobe 

tehnike poučevanja.  

Ko Balu izve o dečkovem odhodu v vas, prevzame skrb zanj. Skozi pesem ga nauči vse o 

osnovnih potrebah živega bitja.  

 

Književni čas: med dremanjem, čez dan 

Književni prostor: v reki, krošnje dreves, ruševine mesta, džungla 
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Književne osebe: protagonist deček Mavgli, stranske književne osebe: medved Balu, panter 

Bagira, opice (negativne), kralj opic Louie (negativen), 

Med petjem in plavanjem po reki medved zadrema in Mavglija ugrabijo opice. Baluja 

obmetavajo s sadjem in potisnejo v prepad. Na pomoč pokliče Bagiro.  

Opice odpeljejo Mavlija v starodavne ruševine h kralju Louiju. Kralj si zelo želi postati 

človek. Mavgliju bo omogočil ostati v džungli, če ga nauči kuriti ogenj. Tega seveda deček ne 

zna.  

Baluja zanese glasba in se našemljen kot opica pridruži skupini. Bagira se vmes trudi rešiti 

dečka. Na koncu jim uspe porušiti starodavno mesto, pozitivne književne osebe uspešno 

zbežijo.  

Bagira opice oceni kot nepriljubljene in zmedene. Pogovori se z Balujem in ga želi prepričati, 

naj dečka pusti v vas. To mu uspe šele z omembo antagonista, ki predstavlja dečku nevarnost. 

Baluju je težko, saj je dečku obljubil, da lahko ostane v džungli.  

Ko Mavgli izve o Balujevi nameri zbeži v gozd. 

 

Književni čas: med nevihto, po boju s Šir kanom 

Književni prostor: džungla, močvirje, pred vasjo, ob vodi 

Književne osebe: protagonist deček Mavgli, antagonist tiger Šir kan, stranske književne 

osebe: slon Hati in slonja povorka, Minifred (Hatijeva žena), slonček (Hatijev sin), panter 

Bagira, Balu, jastrebi, kača Kaja,  

Književno dogajanje: Panter Bagira ustavi slonjo povorko s prošnjo, naj pomagajo najti dečka 

Mavglija. Hatija prepričata v to šele Minifred in sin. Pogovor posluša antagonist.  

Kaja zopet ujame Mavglija, ki ji sedaj ne zaupa. Kljub temu ji uspe hipnotizirati ga. Vmes jo 

obišče Šir kan, kateremu noče izdati, koga skriva v svojem objemu. Vmes se Mavgli prebudi 

iz hipnoze in uide Kaji.  

V močvirju se stranske književne osebe – jastrebi pogovarjajo, kaj bi počeli. Razumejo 

Mavglijevo žalost in mu ponudijo svoje prijateljstvo. Ptice zbežijo ko se druščini pridruži 

tiger Šir kan, katerega se deček ne boji. Ko ga antagonist napade, je za tigrom na srečo 

medved Balo, ki ga zgrabi za rep. Jastrebi dvignejo dečka v zrak. Pripravlja se nevihta in v 

drevo udari strela. Mavgli naveže gorečo vejo tigru na rep. Šir kan zbeži, a v bitki je ranjen 

Balu, kar vse zelo prestraši. Ko Balu okreva se odloči, da se z dečkom nikoli več ne ločita.  
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Mavglija pritegne petje dekleta iz vasi, ki je šla po vodo. Želi si jo pobliže ogledati. Dekle 

izpusti vrč, katerega ji nato pomaga nesti glavna književna oseba. Deklica želi, da ji deček 

sledi v vas. Ves zagledan se ne ozira na Balujeve prošnje naj se vrne.  

Bagira in Balu odplešeta nazaj v gozd.  

 

Lutkovna predstava Knjiga o džungli (Doma 2009/2010) 

Književni čas: ponoči 

Književni prostor: džungla, brlog, Posvetovalna skala 

Književne osebe: protagonist deček Mavgli, antagonist tiger Šir kan, stranske književne 

osebe: mlad volk, mati volkulja, oče volk, volkovi, medved Balu, panter Bagira;  

Književno dogajanje: 

Sredi džungle se znajde gol deček. Najde ga mlad volk, ki se je izmuznil mami. Odpelje ga do 

brloga, kjer se mama volkulja in oče volk vzameta za svojega, saj mu grozi nevarnost s strani 

antagonista. Odpeljeta ga k Posvetovalni skali na zbor volkov, kjer se morata zanj zavzeti še 

vsaj dva prebivalca džungle, ki nista njegova starša. To je bil medved Balu, ki poučuje volčje 

mladiče zakone, ter Bagira, ki je zanj ponudil že ubitega vola. Deček Mavgli (Gola žaba) je 

sprejet v džunglo. Šir Kan zagrozi, da bo deček njegov.  

 

Književni čas: nekaj let kasneje, 

Književni prostor: džungla, krošnje dreves 

Književne osebe: protagonist deček Mavgli, stranske književne osebe: panter Bagira, medved 

Balu, kača Kaja, opice Bandar-log (negativne) 

Književno dogajanje:  

Nekaj let kasneje spremljamo pogovor dečka Mavglija in panterja Bagire o njegovem učenju 

živalskih jezikov. Mavgli obvlada vse jezike in zakone džungle, a kaj ko mu jih učitelj 

medved Balu dobesedno vtepa v glavo. Bagira izpostavi, da se mu s tem znanjem ne bo 

potrebno bati nikogar razen človeškega krdela in Šir Kana. Mavgli se Šir kana ne boji, kar 

Baluja razjezi. Med pregovarjanjem glavno književno osebo ugrabijo Bandar-log. Medved ne 

more splezati v krošnje dreves za dečkom in ga rešiti, zato se spomni na kačo Kajo, ki je 

zvita, stara in lačna. Če ji z Bagiro obljubita veliko hrane bo zagotovo pomagala rešiti 

Mavglija.  
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Kaja težko lovi plen, ker je tako velika in težka, a opice se je bojijo. Njihovo norčavost 

prekine s hipnotizirajočim glasom in pogledom, zato Mavgli lahko uide. Opice popadajo z 

dreves in Kaja si privošči gostijo. 

Veselje knjižnih oseb prekine novica volčje matere o vrnitvi antagonista, ki je obljubil 

Mavglijevo smrt. Rešitev vidijo v dečkovi vrnitvi v vas, med ljudi. Mavgli se temu močno 

upira.  

Književni čas: ko protagonistu grozi nevarnost, čas imperializma 

Književni prostor: vas, vaško lutkovno gledališče 

Književne osebe: protagonist deček Mavgli, antagonist: tiger Šir kan, stranske književne 

osebe: ženska Mesua, živali iz džungle, med njimi Kaja, volkulja, lovec Baldio (negativen), 

vaščani (negativni) 

Književno dogajanje:  

V vasi dečka sprejme ženska Mesua, kateri je tiger pred leti odnesel otroka. Ostali vaščani so 

dokaj sovražno nastrojeni proti džungli in jo želijo očistiti »golazni«. Živali ujamejo v kletke, 

nato jih prodajo. Mavgli se zavzame za njihovo rešitev.  

V vasi odigrajo lutkovno predstavo, kako so tiger, panter ter volk napadli mater z otrokom. 

Mater ubijejo, tiger skrbi za otroka. Ko se tiger bori s slonom in postane poškodovan, 

podložnikom naroči naj mu priskrbijo hrano. Kar ničesar ne najdejo, predlagajo, naj pojedo 

dečka. Tiger se ne strinja, saj bo tako storil greh – obljubil mu je varnost. Živali dečka 

prevarajo, da sam ponudi svoje življenje.  

Mavgli poseže med lutkovno predstavo ter izrazi nestrinjanje. Deležen je sovraštva s strani 

negativnih književnih oseb, zato izpusti živali. Ženska Mesua mu svetuje naj pobegne in mu 

da za na pot »rdeči cvet« - ogenj. Živali se ga bojijo, z njim bo lahko v džungli premagal 

antagonista.  

Mavgliju uspe pregnati tigra z ognjem, zaradi česar je volkulja ponosna nanj, ženska pa 

hvaležna, ker je maščeval njenega sina.  

Mavgli je pri obeh skupnostih spoznal veliko. Verjame, da lahko človek biva v sožitju z 

naravo.  

Začetek oz. prihod protagonista v glavni književni prostor  

Iz povzetkov dogajanja v obravnavanih različicah Knjige o džungli lahko razberemo 

vsebinske razlike med različnimi deli. Razlikujejo se začetki zgodb, kako je protagonist prišel 

v glavni književni prostor oz. džunglo.    
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V zbirki pravljic Knjiga o džungli človeški mladič prikoraka do volčje družine. Mati volkulja 

ga sprejme za svojega, v kar jo še prepriča prihod antagonista, ki zahteva mladiča zase. Lovil 

je njegove starše, a so mu zbežali.  

V slikanici človeškega mladiča najde panter Bagira. Odnese ga volkulji, ki ga takoj sprejme 

za svojega.  

V filmu panter Bagira zasliši jok otroka. Najde človeškega mladiča in ker je vas daleč, ga 

odnese do votline volkov. Tu ga v košari pred vhodom v votlino najde mati volkulja, ki 

prepriča očeta volka, da ga sprejmeta medse.  

V lutkovni predstavi človeški mladič sam hodi po gozdu. Najde ga mlad volk, ki se je 

izmuznil materi. Odpelje ga do brloga, kjer ga starša sprejmeta, saj mu grozi nevarnost s 

strani antagonista.   

 

Protagonist premaga antagonista 

Kipling je zapisal v pravljici Mavglijevi bratje, da se protagonist ubrani pred antagonistom s 

pomočjo »rdeče cvetice« – ognja. Po tem zbeži v človeško 

vas, a s tem njegov bolj ni končan. V pripovedi Tiger! 

Tiger! izvemo, da protagonist porazi antagonista s 

pomočjo bivolov, kateri ga poteptajo. Zatem tigra odere, 

njegovo kožo odnese na Posvetovalno skalo in na njej 

zapleše zmagovalni ples.  

V slikanici Knjiga o džungli antagonist napade 

protagonista. Na pomoč mu priskoči stranska književna 

oseba – medved Bal, katerega bi antagonist porazil, če ne 

bi posredoval protagonist z gorečo vejo. V drevo je 

udarila strela in deček je lahko uporabil ogenj. Za tem 

protagonist zapusti džunglo. Z deklico odide v človeško 

vas. 

Tudi v filmu Knjiga o džungli antagonist napade 

protagonista. Dečku priskočijo na pomoč stranske književne osebe – Balu ter jastrebi. Ko v 

drevo udari strela protagonist uporabi ogenj. Antagonistu na rep priveže gorečo vejo, zaradi 

česar tiger zbeži v gozd. Njegove nadaljnje usode ne poznamo, le stranska književna oseba 

Slika 18: Slikanica Knjiga o 

džungli: antagonist napade 

protagonista (Kipling 2001: 5) 
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oznani, da ga ne bo več nazaj. Sedaj Mavglijev odhod v vas ni več potreben, a ga tja zvabi 

dekle.  

V predstavi Knjiga o džungli protagonist zbeži pred antagonistu in zamenja književni prostor 

– pride v človeško vas. Iz vasi ga izločijo. Stranska ženska oseba mu za na pot podari »rdeči 

cvet«. Z njim lahko prežene antagonista in maščuje ženskinega sina.  

Vse obravnavane priredbe uporabijo Kiplingov prvi spopad protagonista z antagonistom, kjer 

uporabi ogenj. Izpuščajo dogajanje, kjer je protagonist dokončno premagal antagonista. S tem 

se tudi simbolično zaključi zgodba. Ta se nato nadaljuje v Drugi knjigi o džungli, kjer junaka 

spremljamo tudi med raznimi notranjimi boji. 

 

Zaključek Knjige o džungli 

V zbirki pravljic protagonist premaga antagonista tako, da ga ubije. Ko protagonista izloči 

krdelo, nato pa še ljudje, ostane razpet med vasjo in džunglo. Izgubi zaupanje v džunglo kot 

tudi človeka. Od sedaj bo lovil sam, brez krdela, le s štirimi volčjimi brati ob strani. Dom, v 

katerega se je vrnil, ni enak domu, iz katerega je odšel.  

V slikanici ter filmu dekle pripomore k odhodu protagonista v vas. Nadaljnjega dogajanja ne 

izvemo. Pri Walt Disney produkciji so posneli Knjiga o džungli 2 (The jungle book 2), ki se 

po dogajanju ne nanaša na Kiplingovo Drugo knjigo o džungli, a je nadaljevanje prvega filma.   

V lutkovni predstavi protagonist ostaja razdvojen in izobčen s stani živali in ljudi, a kljub 

temu verjame, da lahko ljudje in živali bivajo skupaj.  

Ugotovimo, da nam Kipling v pravljicah Knjige o džungli ponudi pesimističen konec, 

obravnavane priredbe Knjige o džungli pa bolj optimistične.  

 

Ugotovitev 

Ob pregledu književnih dogajanj vseh primerjanih del ugotovimo, da izvirnemu delu Knjiga o 

džungli, avtorja Rudyarda Kiplinga najbolj sledi lutkovna predstava Knjiga o džungli. Filmski 

scenarij za Disneyjevo Knjigo o džungli sloni na naslovu, nekaj junakih in zanimivih 

dogodkih. Slikanica Knjiga o džungli ima namesto zbirke pravljic za osnovo film.  
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6.3.2 Zaporedje zgodb 

Slikanica, film ter predstava Knjiga o džungli zajemajo življenje dečka Mavglija v džungli. 

Dogodki so predstavljeni kronološko linearno. V uprizoritvah je to zaželeno zaradi lažjega 

razumevanja poteka dogajanja. Nasprotno si v zbirki pravljic dogodki ne sledijo linearno. V 

prvi zgodbi izvemo o protagonistovem prihodu v džunglo, ter kako jo je moral zaradi 

izobčenja zapustiti. V drugi zgodbi, Kajin lov, se vrnemo k njegovem bivanju v džungli, ter 

prigodi z negativnimi književnimi osebami – opicami. V zgodbi Tiger! Tiger!, nadaljujemo s 

protagonistovim bivanjem v vasi, antagonistovim sovraštvom do ljudi, ter vrnitvijo 

protagonista v prvotni književni prostor.  

 

6.3.3 Književne osebe 

Književno osebo kot živo ustvari pisatelj. Včasih so bila bolj pogosta poimenovanja junaki. 

Ločevanje med »pozitivno« in »negativno« književno osebo temelji na njeni morali, njenim 

obnašanjem v besedilu. Če je njeno obnašanje v nasprotju z ustaljenimi moralnimi pravili, 

govorimo o »negativni« osebi in se bralec raje z njo ne enači, marveč mu je ljubša 

»pozitivna« oseba, katere ravnanje je idealno usklajeno z obstoječimi moralnimi pravili in 

uveljavljenimi vrednotami. Kadar je ločevanje med njimi zelo izrazito in poudarjeno, 

govorimo o »črno-beli« literaturi (značilno za vzgojna, propagandna besedila). (Kmecl 1976: 

211) V zbirki pravljic Knjiga o džungli v vlogi pozitivnih oseb nastopajo deček Mavgli kot 

protagonist, vodja krdela Akila, medved Balu, panter Bagira, kača Kaja, ženska Mesua, mati 

Volkulja, oče Volk … Negativno književno osebo predstavlja tiger Šir kan, ki je hkrati 

antagonist, opice Bandar-log, vaščani 

ter šakal Tabaki. Volkovi, ki nimajo iste 

matere kot Mavgli, so na začetku 

pozitivne književne osebe, saj glavna 

književna oseba odrašča med njimi. Čez 

čas postanejo pod vplivom antagonista 

negativne osebe. Volkovi so edine 

književne osebe, ki nimajo stanovitnega 

obnašanja.  Slika 19: Antagonist v predstavi Knjiga o džungli 

(Lutkovno gledališče Ljubljana 2012) 
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 V liriki je navadno prisoten lirski izpovedovalec kot edina književna oseba. V pripovedništvu 

se poleg prvoosebnega pripovedovalca, ki ni nujno vpleten v zgodbo ali prvoosebnega 

pripovedovalca, ki je navidezno udeležen v zgodbi, razvrstijo tudi ostale književne osebe. 

Nekatere so bolj, druge manj opazne, odvisno od pozornosti dramatika ali pripovedovalca. Po 

tovrstni pozornosti in tehtnosti pri književnem besedilu ločimo glavne in stranske književne 

osebe. V vseh obravnavanih delih je glavna književna oseba, protagonist, deček Mavgli. 

Pripovedovalec ga ves čas spremlja. Število stranskih književnih oseb se med različicami 

Knjige o džungli razlikuje. Najmanj oseb nastopa v slikanici Knjiga o džungli. Stranske 

književne osebe so: vodnik krdela Akila, medved Balu, panter Bagira, kača Kaja, bratje 

volkovi, mati in oče volk, opice, škarnik Čil …   

Za lažje ločevanje med knjižnimi osebami moramo le te karakterizirati. Osebe opredelimo oz. 

označimo glede na njihove posebnosti ali značaj. Najpreprostejša je označitev z njihovim 

imenom. Tudi eno- oz. nekaj besedne so označitve po poklicu oz. starosti. V nekaterih delih 

se poslužujejo razsežnejših opisov zunanjosti oseb ali posrednih označevalnih postopkov, ki 

zaznamujejo književno osebo s prvinami njenega notranjega, duhovnega življenja, obnašanja. 

(Kmecl 1976: 210) 

 

V Knjigi o džungli se avtor poslužuje karakterizacije oseb z njihovimi imeni (npr. Mavgli 

pomeni žaba; Langri, kot je Šir kana imenovala mati, pomeni šepavec). Opisi temeljijo na 

zunanjosti ali zmožnostih osebe, ne posveča se notranjosti oz. psihološkim lastnostim: 

»Njegova mati je že vedela, zakaj ga je imenovala Langri [Šepavec]. Že od rojstva je na eno 

nogo hrom. Zato je zmerom ubijal samó živino.« (Kipling 1980: 6) 

Značaj osebe ugotovimo skozi njena dejanja:  

»Tabaki [šakal] je seveda prav tako dobro kot vsakdo drug vedel, da ni večje nesreče, kot če 

hvališ otroke v njihovi navzočnosti; in bilo mu je všeč, ko je videl, kako neprijetno je očetu 

Volku in materi volkulji. 

Sedel je pri miru in se veselil malopridnosti, ki jo je naredil«. (Kipling 1980: 6) 

 

Kipling v zbirki pravljic postavi v džunglo jasna in moralna pravila: »Postava džungle, ki 

nikoli ničesar ne ukazuje brez razloga, prepoveduje vsem živalim, da bi jedle Človeka, razen 

če žival ubija zato, da bi pokazala svojim otrokom, kako se ubija, in tedaj mora loviti zunaj 

lovišča svojega krdela ali rodu.« (Kipling 1980: 7) Negativni lik je tisti, ki teh pravil ne 
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upošteva (npr. tiger Šir kan lovi tudi človeka in želi pojesti glavno književno osebo). Za 

razliko od moralne džungle, z moralnimi prebivalci, ki imajo značaje ter zmožnosti ljudi, so 

ljudje manj vredni od živali. Že sama postavitev pravila, da živali ne smejo loviti človeka 

temelji na njegovi strahopetnosti, nemoči, ter bolezni, ki jo lahko živali dobijo. Hkrati so 

ljudje manj moralni, ne stopijo skupaj, ko je to potrebno in so proti večini živih bitij (tudi 

samim sebi) sovražno nastrojeni. Kipling poveličuje pravila džungle, katera so jasna, živali se 

jih držijo in zahtevajo podobno ravnanje vseh, kakor naj bi delovala človeška družba.  

V slikanici književne osebe niso karakterno razvite, saj je besedilo prekratko. Skozi zgodbo in 

dejanja likov dobimo vtis negativnih in pozitivnih likov.  

Lutkovna predstava najbolj sledi izvirni Knjigi o džungli, kar se tiče imen književnih oseb ter 

njihovih karakterjev.  

Disney se pri ustvarjanju vizualno podprte pripovedi ni veliko oziral na knjigo in je književne 

osebe zastavil po svoje. Najpomembneje mu je bilo, da se gledalec pri gledanju zabava. 

Temeljne osebe, na katerih se najbolj odraža moralna drža džungle, je spremenil v zabavne. 

Tovrstni liki so medved Balu, kača Kaja, slon Hati itd. Balu je v zbirki pravljic Knjiga o 

džungli učitelj zakonov in postave džungle. V animirani različici se spremeni v džungelskega 

potepuha, ki živi iz dneva v dan, samo zaradi stvari, ki so mu ljube, pohaja, pleše, je ljubezniv 

in brezskrben. Kaja je v knjigi ena najmodrejših prebivalcev džungle in se z Mavglijem 

spoprijatelji, mu stoji ob strani. V filmu ga želi snesti za kosilo. Kiplingov Hati je poglavar 

džungle in močna osebnost, med tem ko je v filmu zmeden in pozabljiv slon polkovnik, ki 

žene svojo četo na nesmiselne marše.  

V filmu Knjiga o džungli so nekatere osebe, v primerjavi z zbirko pravljic Knjiga o džungli 

dodane (dekle, ki gre po vodo in s katero spremeni konec), druge umaknjene (ženska Mesua, 

lovec Baldio …).  

 

Ženske književne osebe  

V slikanici Knjiga o džungli nastopata ženski književni osebi v podobi matere volkulje ter 

dekleta, ki zvabi Mavglija v vas. V filmu Knjiga o džungli nastopi mati volkulja kot tudi 

mlado dekle. Obe izbereta podobno taktiko za doseganje svojega – zapeljevanje. Dodaten lik 

je tudi Minifred (Hatijeva žena), katera kljub moževemu visokemu položaju v četi in družbi, 

prikrito nosi hlače v družini. Ko nastopi resnejša situacija ona stopi v ospredje in prevzame 

vajeti. Minifred je edina junakinja, ki prikaže približno enakovrednost med spoloma, katero 
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lahko zasledimo v prevodu Janeza Gradišnika. Iz ostalih 

ženskih likov veje plehkost. Dajejo vtis, da morajo 

ženske igrati na svoje čare, za dosego cilja, ne pa 

uporabiti svojih sposobnosti, zaradi katerih so lahko 

enakovredne ali kje celo boljše od moških 

predstavnikov. Kipling zapiše spomine volka Rame, 

kakšna je bila njegova žena na vrhuncu moči, Volkulja 

Demon.  

Nekaj več odločnosti in samovoljnosti nam Disney 

Produkcija ponudi v Knjigi o džungli 2, kjer je dekle bolj 

samostojno in se upa postaviti po robu dečku ter novim 

pripetljajem. (Geurs 2008)  

 

Kaja  

Posebna književna oseba je kača Kaja. V zbirki pravljic Knjiga o džungli predstavlja načelno 

in močno književno osebo. Vendar tu ne moremo pripisati Kiplingu v prid, da je želel 

zmanjšati razlike med spoloma, saj je v izvirniku, kot tudi filmu seveda, kača moškega spola. 

Pri slovenskem prevodu si je prevajalec dovolil uporabiti ime, ki se najbrž bolj sklada z 

živalsko vrsto, kateri pripada. S tem je delo pridobilo na raznovrstnosti književnih oseb.  

 

Poimenovanje junakov 

Upoštevane različice Knjige o džungli uporabljajo različna poimenovanja junakov oz. različen 

zapis njihovih imen. Pri prevajanju v slovenščino je iz Mowglija nastal Mavgli, v slikanici 

pride do preimenovanja iz Balu v Bal. Kaa s prevodom nastane Kaja, s čimer tudi zamenja 

spol. Zaradi lažjega razumevanja so v celotnem diplomskem delu uporabljeni prevodi Janeza 

Gradišnika, katere lahko najdemo v Knjigi o džungli iz leta 1980.  

  

Slika 20: Dekle iz slikanice Knjiga o 

džungli (Kipling 2001: 8) 
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Tabela 2: Karakterizacija književnih oseb, ki nastopajo v različicah Knjige o džungli 

književna 

oseba 
zbirka pravljic slikanica film lutkovna predstava 

Mavgli – 

protagonist, 

deček 

Volčji otrok, ki si išče 

svoje mesto v 

džungli. Je pogumen, 

pravičen, razigran ter 

len za učenje. Ne 

razume, zakaj ni 

nikjer sprejet, saj se 

zelo trudi. 

Junak.  

Živahen deček, 

ki odrašča v 

džungli. Nima 

velikega vpliva 

na dogajanje. 

Junak. 

Svojeglav, 

neposlušen deček, 

ki išče zabavo. Ne 

zaveda se 

nevarnosti in 

posledic svojih 

dejanj. Priljubljen 

pri prebivalcih 

džungle,  

Junak. 

Neposlušen deček, 

ki ne mara učenja in 

ima rad igro ter 

pustolovščine.  

Junak. 

Akila – 

stranska 

književna 

oseba, volk 

Vodja krdela, ki 

zaupa v džungelsko 

postavo in se je drži. 

Za dečka je 

pripravljen dati 

življenje, saj meni, da 

je eden izmed volkov. 

Lažni junak. 

Ni omenjen. 

Vodja krdela, ki 

določi fantovo 

usodo. 

Pošiljatelj. 

Ni omenjen. 

Bagira – 

stranska 

književna 

oseba, črni 

panter 

Samotar džungle, 

njen strah in trepet. 

Na dečka se zelo 

naveže in ga zanj 

skrbi. Hkrati je do 

njega strog. 

Pošiljatelj. 

Najde dečka in 

ga prinese 

volkulji. 

Pošiljatelj. 

Mavglijev varuh. 

Je glas vesti in 

pravilnosti. 

Pošiljatelj. 

Mavglijev prijatelj, 

ki mu skoči na 

pomoč v stiski. 

Pošiljatelj. 

Balu – stranska 

književna 

oseba, medved 

Učitelj zakonov 

džungle. 

Darovalec. 

Dečkov prijatelj 

v igri in njegov 

varuh. Ko 

Balu je zabavljač 

in užitkar, ki živi 

življenje iz dneva v 

Učitelj zakonov 

džungle. Znanje 

vtepa z udarci, a 
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naloge ne more 

več opravljati, 

dečka odpelje v 

vas. 

Pošiljatelj. 

dan. Nima 

močnega čuta 

odgovornosti in 

delavnosti. 

Pošiljatelj. 

želi dobro. 

Darovalec. 

Dekle, ki gre 

po vodo – 

stranska 

književna 

oseba 

Ni omenjena 

Mavgli z njo 

odide v vas. 

Carična.  

Zapelje Mavglija, 

da se ji pridruži v 

vasi. 

Carična. 

Ni omenjena. 

Hati – stranska 

književna 

oseba, slon 

Poglavar džungle. Ni omenjen. 

Pozabljivi vodja 

nesmiselnega 

marša, živi v 

preteklosti. 

Ni omenjen.  

Kaja – stranska 

književna 

oseba, kača 

Modra in pretkana 

kača. Njena dejanja 

vodi korist. 

Lažni junak. 

Ni omenjena, 

upodobljena na 

ilustraciji. 

Kaja je požrešna in 

želi pojesti 

Mavglija. Šir kana 

se boji. 

Škodljivec. 

Pretkana kača, ki 

zna okameneti svoj 

plen. V načrtih 

sodeluje zaradi 

lakote. Mavgli ji 

vrne uslugo s tem, 

ko jo reši iz 

človeške kletke. 

Lažni junak. 

Mati volkulja – 

stranska 

književna 

oseba 

Ljubeča mati, ki se je 

več kot sposobna 

boriti za svoje 

mladiče ter pravico. 

Sprejme dečka. Ljubeča. 

Odloči, da mora 

Mavgli oditi v 

človeško vas. 

Pošiljatelj. 

Mesua – 

stranska 

književna 

oseba, ženska 

Ženska, ki sprejme 

Mavglija kot sina. 

Njegova neomajna 

zaveznica, ki mu stoji 

Ni omenjena. Ni omenjena. 

Ženska, ki brez 

težav sprejme 

Mavglija. Brani ga, 

ter se zavzame zanj. 
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ob strani, ko ga 

vaščani izločijo. 

Pošiljatelj. 

Darovalec. 

Poglavar opic 

– stranska 

književna 

oseba 

Ni omenjen. Opice si 

želijo Mavglija za 

poglavarja, ter da jih 

nauči plesti iz šib. 

Ni omenjen. 

Kralj Louie si želi 

postati človek. To 

bo postal, ko izve 

skrivnost ognja. 

Škodljivec. 

Ni omenjen. V 

velikosti lutk ena 

izmed opic izstopa, 

a nima posebne 

vloge. Bandar log 

ne potrebujejo 

vodje. 

Šir kan – 

antagonist, 

tiger 

Ljudomrznež in 

strahopetec. Plena ne 

ubija častno. In ne 

ubija vedno le iz 

lakote. 

Škodljivec. 

Neznano zakaj 

Mavglijev 

sovražnik. 

Škodljivec. 

Maščevalen do 

vseh ljudi. Jastrebi 

ga posmehljivo 

imenujejo Črto. 

Škodljivec. 

 

Želi pojesti 

Mavglija. 

Škodljivec.  

 

V Tabeli 2 so zbrani podatki o karakternih značilnostih književnih oseb iz obravnavanih 

različic Knjige o džungli. Glede na strukturalistično teorijo Vladimirja Proppova obstaja v 

vsaki ljudski pravljici sedem likov, kateri se ponavljajo v vsaki pravljici. Pravljice Knjige o 

džungli so napisane po modelu ljudske pravljice, zato lahko nekaterim književnim osebam 

določimo, kateri lik predstavlja. Podatki so zapisani poleg karakternih značilnosti književnih 

oseb v tabeli. Poznamo naslednje like: škodljivec, darovalec, čudežni pomočnik, pošiljatelj, 

junak, lažni junak ter carična. V vseh obravnavanih različicah ima ogenj vlogo čudežnega 

pomočnika.  

Ob primerjavi književnih oseb iz različnih primerjanih del ugotovimo, da je Kipling postavil v 

zgodbo karakterno močne in dodelane like.  

V slikanici so književne osebe medle, z njimi se ne moremo poistovetiti, težko jih 

karakteriziramo. Veliko jih manjka. Ugotovimo, da se slikanica bolj naslanja na filmsko 

izvedbo Knjige o džungli, kot na izvirnik.  

V filmu so bogate ter zapletene značaje nadomestili lažji in bolj zabavni liki z istimi imeni. 

Obdržali so nekaj svojih nalog ter značilnosti, opazimo pa tudi umaknitev nekaterih likov oz. 
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dodajanje novih. Dogajanju se npr. pridruži kralj Louie, ki je kot osebnost dovolj dobro 

dodelana, izgubimo pa Mesuo in z njo celotno poglavje o Mavglijevem bivanju med ljudmi. 

V lutkovni predstavi so književne osebe zelo podobne izvirnim. Predvidevamo lahko, da se je 

zaradi dolžine in obsega predstave v primerjavi s proznim delom, avtorica morala odpovedati 

nekaterim likom. S tem na žalost izgubimo Akilo in Hatija, dva poglavarja, ki nadzorujeta vse 

dogajanje v džungli in sta, predvsem Akila, značajsko zaključena lika.  

 

6.3.4 Literarni čas in prostor.  

V književnem besedilu, zlasti pripovednem in dramatskem, doživljamo fikcijo prostora in 

časa. V glavnem sta neodvisna od piščevega in bralčevega resničnega časa, prostora. (Kmecl 

1976: 215) 

Literarni čas je časovno obdobje v katerem se dogaja ali poteka književno besedilo 

(preteklost, sedanjost, prihodnost). Je ena nezgrešljivih lastnosti književnega besedila, zaradi 

česar nastane t.i. posedanjeni učinek: bralec ima občutek, da se vse zgodi sproti, obenem z 

branjem, v njegovem sedanjiku in da je sam del vsega tega sveta, časa ali osebja (se 

identificira z določeno osebo). 

Literarni prostor (in tudi čas) v lirskem, izpovednem besedilu sta trenutni prostor (čas) 

lirikove izpovedi in bralčevega sprejema; lirik se pač izpoveduje neposredno iz sebe, iz 

svojega časa in iz svojega prostora.  Drugače je z dramatikom in pripovednikom; tudi ta dva 

se izpovedujeta, saj je znana misel, da v literaturi ni besedila, ki ne bi bilo do te ali one mere 

avtobiografsko, vendar se izpovedujeta posredno, preko zgodbe, ki ni njuna trenutno 

življenjsko otipljiva resničnost, preko književnih oseb, ki imajo pogosto bore malo opraviti z 

njunim trenutnim osebnim stanjem; preko fiktivnega časa in prostora, ki nista nujno njun 

trenutni čas in prostor. Vse te reči govorno ustvarita zunaj sebe, se ne enačita z njimi kakor 

lirski pesnik. Čas in prostor, ki ga živita tisti hip, ko pripovedujeta ali dramatizirata, ni enak 

času in prostoru, ki ga mimetizirata v besedilu. Prav zato ločimo realni („zunanji“, zunaj 

besedila obstoječi = pisateljev, bralčev čas, ko bralec besedilo bere) in književni („notranji“, 

samo v besedilu obstoječi) čas in prostor. (Kmecl 1976: 215)  

V dramatiki se je najlaže prepustiti posedanjenemu učinku. Zaradi vpliva na različna čutila 

laže pozabimo na realni prostor in čas ter se prepustimo dogajanju. Zlahka se torej 

poistovetimo s filmskim ali z lutkovnim dečkom Mavglijem. Pri zgodbi in slikanici Knjiga o 
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džungli so možne težave pri dojemanju prostora, predvsem ker je džungla za slovenskega 

bralca povečini neznano okolje. Kipling v zbirki pravljic na srečo zelo natančno opiše 

dogajalni prostor, slikanica pa ima možnost nadomestiti besede s sliko, česar ne izkoristi. Čas 

dogajanja pri obeh je preteklik.  

 

Blažićeva v članku Idealizacija, romantizacija in problematizacija podobe otroka navaja 

ugotovitve Marie Nikolajeve iz dela From Mythic to Linear: time in Childrens Literature iz 

leta 2000. Nikolajeva predstavi dve vrsti pojmovanja časa: nelinearni ali mitični čas ter 

linearni čas. (Blažić 2011: 61) 

Za nelinearni čas je značilna večdimenzionalnost, arhaičnost, mitičnost, ponavljajoči dogodki, 

ki se nanašajo na običaje ter obrede. Besedila dajejo vtis književnega prostora kot 

neskončnega paradiža. Mladinska književnost je ideološka, saj želi bralce prepričati, da je 

otroštvo srečno, varno in večno obdobje. Književne osebe preživijo nepozaben in neizmerljiv 

čas. So v skladu s svetom, vsemogočne, a hkrati je oseba kolektivna. Književno dogajanje se 

ponavlja, opisuje mirno, zadovoljno življenje, povezano z naravo. Zunaj književnega 

dogajanja je krut svet. Pripovedovalec je tretjeosebni, didaktični. Pomembne so vrednote, kot 

so družina, poštenost in prijateljstvo.  

Za linearni čas je značilna enodimenzionalnost. Književni čas je na začetku 

enodimenzionalen, sledi prehod v mitični čas in vrnitev v linearni čas. Književni prostor se 

začne v znanem kraju, nadaljuje v neznanem in konča v znanem. Književno dogajanje govori 

navadno o dejanjih posameznika, ne pa skupine in skupnosti. Pripovedovalec je vsevedni.  

 

Na osnovi zgornjega pojmovanja časa in prostora je Nikolajeva predstavila naslednje tipe 

književnih besedil:  

 Utopija – idilično pojmovanje časa, prostora, oseb in dogajanja.  

 Karneval – vsebuje besedila, v katerih je prehod od opisa splošnega do posameznega.  

 Kolaps – prehod iz otroštva prek mladostništva v odraslost.  

Zbirka pravljic Knjiga o džungli 

V zbirki pravljic se pojavljajo različna pojmovanja časa ter prostora. Mavglijevi bratje in 

Tiger! Tiger! obravnavamo povezano, saj je druga pravljica nadaljevanje prve, kar v delu 

predstavlja okvirno zgodbo. Gre za linearni čas in prostor, saj glavni književni junak začne v 
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idiličnem okolju, katerega mora zapustiti in opraviti usojeno mu nalogo, nato se vrne domov. 

H književnima besediloma lahko pripišemo tip besedila kolaps, saj junak pride do spoznanj, 

zaradi katerih ni več enak.  

Kajin lov je vstavljena zgodba, za katero je značilen linearen čas. Književni junak zapusti 

znan prostor in čas, doživi pustolovščino in se nato vrne domov. Posebnost pri dogajanju je, 

da je za vrnitev potrebna pomoč ostalih književnih oseb. Dogajanje predstavlja utopijo. 

Druga knjiga o džungli (Kipling 1980a) vsebuje pet zgodb o Mavgliju in življenju v džungli. 

Od tega so tri vložene zgodbe (Kako je prišel strah, Kraljevi ankus in Rdeči psi). Za razliko 

od pravljic v Knjigi o džungli, v Kako je prišel strah deček Mavgli ne nosi vloge glavnega 

književnega junaka. V Kraljevi ankus in Rdeči psi je večji poudarek na njegovih dejanjih, 

pomoč ostalih je manj pomembna. Kako so spustili džunglo v vas in Pomladni tek nadaljujeta 

Mavglijevo zgodbo iz Knjige o džungli. Prva opisuje junakovo maščevanje, zadnja mu prinese 

ponoven kolaps, saj doživlja prehod iz otroštva v mladostništvo oz. odraslost. V svojem 

zdajšnjem prostoru se ne znajde, zato si poišče drugega.  

Književni čas: zvečer, ob sedmih, deset let kasneje, med učenjem, ponoči, ob mraku, po boju 

s krdelom, čas britanskega imperija v Indiji, nekega dne, preden so izgnali Mavglija iz 

Sionskega volčjega krdela, danes, opoldne, pol noči … 

Književni prostor: Sionski hribi, Indija, džungla, vhod v votlino, Posvetovalna skala, med 

vejami, Mrzli brlogi, templji, palača, hiše brez streh, obzidje, vdrta kupola, vas, ob vhodu v 

vas, koča, v travi, rob pašnika, pašnik … 

 

V slikanici Knjiga o džungli doživljamo skozi delo utopijo, dogajanje je enodimenzionalno. 

Književni junak zapusti začetni književni čas in prostor. Vrne se v nov dom.  

Književni čas: zjutraj, ob popoldanskem počitku … 

Književni prostor: obrežje reke, džungla, najgostejši del džungle, vhod v vas … 

 

Film vsebuje idilično pojmovanje časa, prostora, oseb in dogajanja. Glede na tipologijo lahko 

torej pripovedi pripišemo tip utopije. Čas je linearen. Skozi film sledimo dogajanju okoli ene 

književne osebe. Ta odide od doma, gre skozi preizkušnje v tujem kraju, nato se vrne, a v nov 

dom. Na koncu pripovedi pride do spremembe prostora. Junak zaradi osebnih doživljanj 

zapusti območje varnosti, kar je cilj zgodbe že od samega začetka.  
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Književni čas: zjutraj, zvečer, med nevihto … 

Književni prostor: indijska džungla, daleč od človeške vasi, vhod v volčjo votlino, močvirje, 

Posvetovalna skala, krošnja drevesa, bližina reke, starodavne ruševine, vhod v vas … 

 

Lutkovna predstava najbolje odraža linearni čas. Književni junak prične v vsakdanjem času 

in prostoru (doma), sledi prehod v nov prostor, nazadnje se vrne v začetni prostor. Junak 

doživi kolaps, kar se odraža na njegovih zaključnih besedah, saj pride do novega spoznanja o 

skupnem bivanju ljudi in džungle (združitev dveh prostorov), ter opažanje duševne 

razdvojenosti.  

Književni čas: Mavgli kot dojenček, Mavgli kot deček, čas britanskega imperija (ženske so 

podrejene moškim), zvečer …  

Književni prostor: džungla, krošnje dreves, človeška vas, vaško lutkovno gledališče … 

 

6.3.5 Izražanje časa in prostora v literarnem delu 

Vsako literarno  delo pa izraža določen čas in prostor. Opazimo lahko vrednote, stališča, 

včasih tudi stereotipe. Valerija Vendramin v delu Napačne dihotomije? povzame: 

 »Literatura ni ideologija, ne patriarhalna ne kaka druga, vendar pa vsako literarno delo 

namenoma ali nenamenoma uteleša niz vrednot, ki so lahko dojete kot problematične 

(rasistične, seksistične, nacionalistične). Zato je literarno delo lahko nezaželeno, ker »uteleša« 

vrednote, ki jih določen krog ljudi ne odobrava, čeprav je z estetskega vidika neoporečna.« 

(Vendramin 2002) 

 

Kiplingova dela so še danes deležna hudih kritik o slavospevih imperializmu. Bralci si ne 

upajo pogledati preko kritik in uživati v delu, kvalitetnem kot je. Kiplingova Knjiga o džungli 

odraža določene vrednote, katere lahko bralec dojema kot sporne.  

Kipling prikaže superiornost vrste, kar lahko ob projiciranju na človeško vrsto razumemo kot 

nadvlado nekega naroda nad drugimi. V Knjigi o džungli veljajo za manjvredne prebivalce 

džungle šakal Tabaki (»[I]n indijski volkovi Tabakija zaničujejo, ker teka okoli in dela 

zgago«. (Kipling 1980: 5)) in opice (»Ne pijemo tam, kjer pijejo opice; ne hodimo tam, koder 

hodijo opice; ne umiramo tam, kjer umirajo one.« (Kipling 1980: 30)).  
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Čas Kiplingovega ustvarjanja se prikaže skozi deloma seksistične vrednote. V delih Knjiga o 

džungli ne najdemo veliko ženskih književnih oseb, ki bi vplivale na potek dogajanja. 

Zasledimo volkulje v vlogi mater, ki se borijo za svoj zarod (Mati Volkulja – Demon, brani 

nemočnega protagonista pred antagonistom.) Primer stranske književne osebe Kaje je že 

pojasnjen v poglavju 6.3.3 Književne osebe – Kaja. Jack Zipes navaja, da na splošno v 

pravljicah prevladuje dominacija moških nad ženskami in da sta vlogo podrejene ženske 

socializirala že brata Grimm. (Blažić 2008: 51) 

Odraža se miselnost 19. stoletja. Stranske človeške književne osebe verjamejo v podrejenost 

žensk. Stranska ženska književna oseba tako ne sme pomagati protagonistu, temveč se mora 

podrediti ostalim vaščanom (duhovniku, lovcu Baldiu). Človeške sposobnosti, katerih ne 

razumejo, pripisujejo čarovništvu. Tako lovec Baldio razglasi, da je deček Mavgli sposoben 

čarovnije, saj se je dečku v bran, ko mu je Baldio grozil, postavil volk Akila.  

 

V slikanici Knjiga o džungli zaradi pomanjkanja junakov in zgodbe ne zasledimo različnih 

socialno – negativnih elementov.  

 

V filmu Knjiga o džungli zasledimo stereotipizacijo spolov. Ženska z igranjem nemočnosti ter 

s svojim izgledom lahko doseže naklonjenost moškega. Skozi celoten film se stranski 

književni osebi z vlogo pošiljatelja trudita prepričati glavno književno osebo, naj zapusti 

zdajšnji književni prostor. To uspe dekletu, zaradi katerega deček Mavgli pozabi na vse svoje 

želje o bivanju v džungli.  

Bolj kot opice Bandar-log so v filmu na nižjem položaju stranske književne osebe jastrebi. 

Živijo v predelu džungle, katerega nihče drug ne mara (močvirje) in nihče se noče z njimi 

družiti. Zaničuje jih tudi antagonist.  

 

Lutkovna predstava prikaže, kako v vasi moški lik (Baldio) zahteva od ženskega lika (Mesua) 

podrejenost. Mesua ne sme oporekati Baldiu, ko hoče lovec kaznovati protagonista. Kaja v 

predstavi ostaja eden najmočnejših likov, saj avtorica sledi slovenskemu prevodu.  

Nacionalističnih vzgibov v predstavi ne zasledimo. Manjvrednost opičjega ljudstva 

predstavijo že opice same skozi pesem:  

»Brezbrižno smo neumne in se lahko afnamo.«  
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»Vedno lahko lažeš, umazan greš okrog, ne potrebuješ vodje, če si Bandar-log.« (Doma 

2009/2010) 

Ni jim mar za nič in nikogar, razen zase in zabavo.   

 

6.3.6 Snov 

Snov je pred jezikovnim ali celo pesniškim poimenovanjem/izrazitvijo obstoječa realnost. 

Književna snov postane takšna realnost tisti trenutek, ko jo pisatelj uzre na poseben, enkraten 

način in jo oblikuje v književno besedilo/umetnino. Je tisto, kar obstaja neodvisno od 

poimenovanja oz. načina izrazitve. (Kmecl 1976: 146–7) 

Nemogoče je ugotoviti, kaj je avtorja motiviralo za pisanje dela oz. kaj je bil sprožilni 

element za določeno zgodbo. Lahko sklepamo na podlagi avtorjevega pripovedovanja ali 

njegovega bivanjskega okolja.  

Predvidevamo, da je Kipling črpal zgodbo iz snovi sirot, volčjih otrok. Kipling v središče 

svojega dela postavi dečka, katerega vzgajajo volkovi. Resneje v delu ne obravnava te teme, 

vendar iz zgodovine poznamo pojav volčjih oz. divjih otrok. To so otroci, ki so del življenja 

preživeli v popolni samoti ali družbi divjih živali. Tovrsten mit se je pojavljal najpogosteje v 

Indiji, kraju Kiplingovega odraščanja, kjer naj bi volkulje brez mladičev, materam, ki so 

otroke med delom puščale otroke ob robu gozda, le te odnesle (Lutkovno gledališče Ljubljana 

2012). Lahko predvidevamo, da je tu Kipling dobil idejo za svojega junaka.                      

Volčji otroci, ki nastopajo v raznih pravljicah in filmih (Romul in Rem, Mavgli (1894), Peter 

Pan (1902), Tarzan (1912) …) so opisani kot ljudje normalne inteligence in sposobnosti, s 

prirojenim čutom za družbena vprašanja ter moralo in močnim nagonom po preživetju. 

Njihovo vključevanje v človeško družbo poteka relativno preprosto. Zaradi odsotnosti 

človeške družbe predstavljajo človečnost v čisti in nepokvarjeni obliki. Izjema med množico 

je Mavgli, ki je imel kar nekaj težav pri socializaciji.    

V realnosti takšni otroci nimajo socialnih veščin priučenih v času vzgoje (ne znajo uporabljati 

stranišča, hodijo sključeni, ne zanimajo se za ljudi okoli sebe, ne morejo se naučiti človeške 

govorice, ne znajo jesti z rokami …). Volčjega otroka, ki je izolacijo doživel v ranem otroštvu 

je zelo težko vzgojiti v približno normalnega in samostojnega človeka.  

Tovrstni otroci so zelo zanimali učenjake od razsvetljenstva dalje. Spraševali so se po razlikah 

med človekom in živaljo. Divji otroci kot mejni primeri so jim bili zato zanimivi. Osrednje 
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vprašanje je postalo, ali je možno divje otroke, ki so že prešli obdobje usvojitve govora, 

naučiti govoriti. Okoli 1960. leta je prišla v ospredje teorija Noama Chomskega, po kateri naj 

bi bila slovnična pravila ljudem že vtisnjena v možgane in naj bi se ta zmožnost ob stiku z 

jezikovnim okoljem le prilagodila konkretnemu jeziku. Spontano učenje govora naj bi bilo 

mogoče do trinajstega leta.  

Poznamo več kot sto primerov divjih otrok. Najbolj znani so sledeči: 

Viktor iz Aveyrona je dolgo časa tekal po gozdovih Francije. Leta 1800 so ga našli in zanj se 

je zavzel doktor Itard. Po natančni preučitvi ga je želel naučiti govora. To mu ni uspelo.  

1828. leta je po ulicah taval deček in pri tem izgovarjal besede, ki jih ni razumel: »Rad bi 

postal takšen jezdec, kot je bil moj oče.« Iz pisma so ugotovili, da je bil deček več let zaprt v 

hiši, pri čemer naj bi ga skrbnik naučiti brati in pisati. Strokovnjaki so hitro ugotovili, da 

otrok zna zapisati svoje ime -  Kaspar Hauser, in ko se je naučil pisati je lahko v polomljeni 

nemščini zapisal svojo zgodbo, o desetletnem puščavniškem življenju v kletni sobi.  

Leta 1920 so v indijskem gozdu našli volčjo družino, katera je vsebovala tudi dve majhni 

deklici. Mlajša Amala je imela okoli dve leti, starejša Kamala osem ali devet. Obnašali sta se 

kot volkovi, s podobnim življenjskim ritmom. Bolj aktivni sta postali ponoči, dobro sta imeli 

razvit vid in voh, odvajanja nista nadzorovali, jedli sta z usti. Kmalu sta razvili naklonjenost 

do vzgojiteljev in usvojili nekaj osnovnih socialnih veščin. Po dveh letih je Amala umrla 

zaradi griže. Takrat je Kamala prvič jokala. Po šestih letih sistematičnega učenja je Kamala 

znala izgovoriti 40 besed in znala tvoriti stavke s po največ tremi besedami. (Lutkovno 

gledališče Ljubljana 2012)  

Ob koncu tridesetih let 20. stoletja so psihologi preučevali osem letno Anno, otroka revne in 

umsko prizadete matere. Deklica je živela v drvarnici, prikrajšana za vse medčloveške stike, 

ki niso bili nujni. Ob kasnejšem preučevanju se je pokazalo, da je to vzrok njeni nerazvitosti 

in ne telesna ali duševna prizadetost. Kljub učenju človeške govorice, njene govorne 

sposobnosti niso presegale sposobnosti majhnega otroka (Curk 2012). 

Volčji otroci niso primeri, ki so se dogajali le v preteklosti. Slovenski časopis Delo je 27. 5. 

2009 poročal o najdenju ruske deklice Nataše, ki je bila pet let zaprta v stanovanju z mačkami 

in s psi. Ob prihodu socialnih delavcev je bila neumita, napadalna, ni znala govoriti rusko in 

se je obnašala kot pes. Ob njihovem odhodu je lajala. Prostor, v katerem so jo našli ni bil 

ogrevan ali oskrbljen s kanalizacijo. Njeno stanje je ocenil psiholog in določil, da je deklica 
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na stopnji dvoletnega otroka. Kar je ves čas živela z mačkami in s psi je kazala znake 

živalskega vedenja. (Delo 2009) 

 

Glede na književno dogajanje v slikanici predvidevamo, da so črpali snov iz filma Knjiga o 

džungli. Zgodba se ujema s filmskim dogajanjem ter filmskimi osebami.  

Disney je posnel film po svojih željah. Lahko predvidevamo, da je bil že sam naslov Knjiga o 

džungli dovolj velik navdih. Piscu scenarija je podaril Kiplingovo Knjigo o džungli, nato pa 

mu naročil, da je ne sme prebrati. Izbral je junake, ki so mu ugajali, jih deloma priredil in 

oblikoval zgodbo ter prizore, namenjene zabavanju ljudi.  

V lutkovni predstavi se je Tatjana Doma najbolj približala Kiplingovemu delu. Dodala je 

prvine, kot je ekologija. Predvidevamo, da je želela preko lutkovne predstave gledalcem 

predstaviti pereč problem današnjega sveta. Snov za to temo je, za tiste ki vidijo, prisotna na 

vsakem koraku.  

 

6.3.7 Tema  

Tema predstavlja neko snov, tehtnejšo od drugih snovi v tekstu. Največkrat označuje smiselno 

in ideološko opredeljeno snov. (Kmecl 1976: 160) Je posebna vsebinska tvorba, sestavljena iz 

temeljnih elementov literarnega dela, ki se tvori pretežno iz idejno-racionalnih in afektno-

emotivnih elementov. Zato je bolj abstraktna.  

Za primerjavo med različicami Knjige o džungli je izbrana tema socializacije glavne 

književne osebe skozi arhetipsko teorijo separacija – iniciacija – individuacija ter arhetip 

otroka sirote. Jung psihološki razvoj posameznika poosebi z junakom, ki mora skozi tri 

stopnje svojega potovanja: home – away – home. Da lahko doseže individuacijo mora najprej 

odrasti, kar počne skozi določene arhetipe osebnosti. (Kebe 2007) Ugotovili bomo, da je pri 

vseh različicah Knjige o džungli prisoten arhetip sirote.   

V zbirki pravljic Knjiga o džungli ima glavna literarna oseba največ težav s socializacijo v 

različnih okoljih. Deček Mavgli doživi duševni pretres, ko ga družina volkov izloči iz svoje 

srede, brez utemeljenega oz. njemu razumljivega vzroka. Niso njegova dejanja privedla do teh 

posledic, temveč njegova bit, njegova persona. Takrat mu postane jasno, da kar koli bo storil, 

ne bo mogel popraviti situacije. Od volkov se separira in odide v človeško vas. Tu spozna 
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drugo plat svoje osebnosti – življenje kot človek. Poskuša živeti z njemu enakimi. V času 

odsotnosti iz džungle izpolni nalogo – porazi antagonista, kot je bilo napovedano:  

 »O ti Mavgli – zakaj pravila ti bom [Volkulja] Mavgli, žaba – prišel bo čas, ko boš ti lovil Šir 

kana, kakor je on lovil tebe.« (Kipling 1980: 10) 

»Le rjovi [tiger], le,« je zamomljal pod brki Bagira; »zakaj prišel bo čas, ko te bo ta gola 

stvarca naučila drugače rjoveti, če le kaj poznam Človeka.« (Kipling 1980: 13) 

Po zmagi postane protagonist močnejši kot je bil, ko je odšel od doma, a hkrati postane 

nezaželen med ljudmi v vasi. Vrne se v džunglo, saj mu sedaj v človeški vasi grozi nevarnost. 

Ker pa je premagal antagonista  in s tem tudi volkove, ki so bili tigru podrejeni, se lahko vrne 

domov kot zmagovalec. Doseže individuacijo s tem ko spozna, da lahko zaupa le najbližjim, 

ne glede na to, ali je v džungli ali človeški vasi. Kljub temu, da ga krdelo želi nazaj v svoji 

sredi, se temu odpove in si sam začrta smernice življenja. V zbirki pravljic  Knjiga o džungli 

tako glavna književna oseba prične doma, duševni pretres ga pošlje stran od doma in nato se 

vrne. A ta dom ni isti, kot je bil prej, hkrati pa se je spremenila tudi njegova vloga v njem. V 

Drugi knjigi o džungli postane glavni literarni junak superioren nad vsemi prebivalci džungle 

in ima moč vladanja.  

Po Jungovi teoriji ima vsaka zavest posameznika osnove v nekih arhetipih, od katerih je 

odvisno, kako se bo posameznik razvil. (Kebe 2007) Glede na temo, ki se najbolje odraža 

skozi Kiplingovo delo Knjiga o džungli, glavna literarna oseba ustreza arhetipu sirote. Takšna 

oseba nosi v sebi strah pred izdajo ali zapustitvijo, da bo ostala sama in brez pomoči. 

Mavglijev največji strah je zapustiti znano okolico in oditi v človeško vas. Meni, da bo tako 

ostal sam. V zgodbi se največji strahovi uresničijo, saj ga lastna družina volkov izda, 

pripravljeni so ga prepustiti tigru in izločiti iz krdela. Takrat se mora znajti sam in premagati 

antagonista. Oseba tudi hitro prevzame vlogo žrtve in se identificira z nemočjo, s čimer 

manipulira okolico. Tovrstna dejanja so najbolj vidna pri učenju džungelskih zakonov, česar 

deček ne mara. Doseže prepire med stranskima književnima osebama – medvedom Balujem 

in panterjem Bagiro,  Baluju pa tudi povzroči slabo vest, ker ga ni posvaril pred negativnimi 

književnimi osebami – opicami. Kljub dečkovim zmožnostim, da se lahko vsega nauči, se 

pred ostalimi prebivalci džungle izkaže kot nemočen, zaradi česar ga morajo reševati iz 

nevarnih situacij (Kajin lov, Bagirin nasvet glede rdeče cvetlice, Akilina pomoč v Tiger! 

Tiger! ...) 
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Ko se Mavgli vrne v džunglo se skozenj izraža arhetip bojevnika. Želi, da se njegovim 

potrebam zadosti takoj, v džungli zahteva disciplino, poslušnost in podrejenost, a hkrati skrbi 

za varnost prebivalcev. Njegova dejanja vodijo povečini višji cilji. Njegova negativna stran se 

kaže v nezmožnosti pogajanja in nesmiselnih zahtevah, tudi kadar jih ostali ne morejo 

uresničiti. Dokončna individuacija tako poteče šele ob koncu zgodb o Mavgliju – v Drugi 

knjigi o džungli. Takrat spozna, kje je njegovo mesto za življenje in se na ta kraj vrne. Kljub 

home – away – home, katerega lahko zaznamo v Knjigi o džungli, predvsem skozi pravljici 

Mavglijevi bratje in Tiger! Tiger!, se podobna struktura dogaja na dosti širšem nivoju. Glavna 

književna oseba pride v džunglo, kar pomeni, da že na začetku zapusti svoj dom. Vse 

dogajanje v džungli in ob stiku z ljudmi sodi v proces iniciacije, s katerim se oblikuje v 

edinstvenega posameznika. V obdobju odraslosti, kakor nakaže Jung, spozna, da se mora 

vrniti domov.   

V slikanici Knjiga o džungli deček ne doseže individuacije, zasledimo pa arhetip sirote. 

Glavno književno osebo predajo v varstvo medvedu, ki nato skrbi za njegovo varnost. V boju 

deček ne doseže notranjih sprememb. Varuh se po boju odloči, da ga odpelje med ljudi – v 

nov dom, kjer bo bolj varen, česar se Mavgli boji, a nato odločitev sprejme. Znan je torej dom 

ob volkovih, v katerem pride do spremembe zaradi prisotnosti antagonista, zato je potreben 

odhod. Po premaganju antagonista se lahko vrne domov oz. odide v nov dom. Kako se razvija 

kot oseba v tujem kraju nam ni znano. 

V filmu dogajanje ni krožno, temveč bolj linearno. Po dogodku, zaradi katerega mora glavna 

književna oseba zapustiti dom, se dogajanje vrti okoli njenega sprejetja nastale situacije in 

iniciacije dogodkov. Kljub zgradbi home – away – new home, književni junak ne doseže 

individuacije, saj ne doživi spremembe mišljenja. Skozi dogajanja je nekako prisiljen. V 

odhod od doma ga prisili mišljenje stranskih književnih junakov (krdela in Bagire), da bo tako 

bolje zanj. V odhod ga nato prepriča dekle, ki ga zvabi iz ljubljenega kraja. Skozi celotno 

dogajanje igra na karto nemoči sirote. Tako panter skrbi zanj, tudi ko gresta vsak svojo pot.  

V lutkovni predstavi se nam poleg teme socializacija, katera se odraža tudi v skupnem bivanju 

človeškega in živalskega sveta, predstavi tudi ekologija. Avtorica predstave pred nas postavi 

pereče probleme izkoriščanja flore in favne, ter nespoštovanje človeka do obeh. Mavgli kot 

džungelski deček, bi lahko bil mesija ali poosebljanje, kako mora svet nadaljevati svojo 

zgodbo – v skupnem bivanju.  
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Kot posameznik glavni junak doživi separacijo zaradi nevarnosti, ki mu preži v džungli. Te se 

zaveda in čeprav nerad, odide od doma. V človeški vasi se ne vklopi v okolje in pravzaprav 

povzroči sovražnost do sebe s svojimi dejanji, ko želi prebivalcem džungle pomagati, tudi ko 

ni več v njeni sredi. Vendar v vasi dobi sredstvo, s katerim se lahko vrne domov in zmaga. 

Ženska mu preda znanje (ogenj), s katerim bo lahko premagal nevarnost. V zaključni 

individuaciji se zaveda obstoja dveh polov svoje zavesti, katera sta med seboj različna, a ga 

dopolnjujeta.  

 

6.3.8 Motiv 

Motiv je poleg teme glavna kategorija za razčlembo vsebine. Je značilen, pomensko 

zaokrožen položaj, izluščen iz splošne snovi. Osrednji motiv je tisti, ki je za umetnino 

najtehtnejši, najpomembnejši, ki največ pove in je nujen za razumevanje besedila kot celote. 

Je torej del snovi, oblikovan v poseben, značilen, človeško pomenljiv in ponovljiv položaj, ki 

pogosto zaradi svoje dinamičnosti zahteva pripravo v predhodnem in iztek v naslednjem 

motivu. Smerni motiv je značilen motiv, ki se ponavlja pogosto v najpomembnejših trenutkih 

in tako usmerja pripoved, dogajanje. S svojim ponavljanjem poudarja vodilno idejo besedila. 

Podoben je refrenu ali odmevu. (Kmecl 1976: 157–159 ) Motiv večinoma predstavljajo 

snovno materialne prvine, kot so predmeti, situacije, dogodki ali osebe. 

V književnih delih Knjiga o džungli zasledimo množico motivov z različnimi pomeni. V vseh 

različicah ter najbolj jasno se izraža motiv ognja.  

 

Simbol ognja  

Ogenj predstavlja eno najstarejših človekovih iznajdb. V prazgodovini je pomenil vir toplote 

ter sredstvo za kuhanje hrane. Po iznajdbi ognja je lahko človek preživel ledene dobe ter se 

naselil na hladnejših ozemljih. O njegovem odkritju govorita dve teoriji: odkrili so ga ob 

udaru strele, kar pomeni stalno varovanje prižganega ognja ali pa so ga ukresali z orožjem.  

Motiv ognja oz. njegova simbolika se odražata v najrazličnejših umetniških delih. Med 

starejše sodi grški mit o Prometeju, ki je ljudem prinesel ogenj: 

Prometej je bil eden izmed Titanov. Zevs ga je pahnil s prestola, zato je odšel na Zemljo, kjer 

je z Atenino pomočjo iz ilovice ustvaril ljudi. Naučil jih je znanj, ki so bila prej domena 

bogov. 
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Bogovi so želeli, da jih ljudje častijo, a Prometej prevara Zevsa. Ta za kazen smrtnikom 

odreče ogenj. Prometej je zato pristopil do sončnega voza, prižgal steblo ter ga ponesel 

ljudem. Kot hudodelec je bil izročen bogu ognja Hefaistu. Ta ga je prikoval na stene Kavkaza, 

kjer mu je orel vsak dan izkljuval jetra, katera so mu nato na novo zrasla. Rešil ga je šele 

Herakles, ki je ustrelil orla in razvezal verige. Prometej je moral nositi prstan s kamnom iz 

Kavkaza v dokaz, da je Zevsova sodba izvršena.  

Ljudje so bili kaznovani drugače. Zevs je poslal Prometejevemu bratu Epitemeju popolno 

žensko Pandoro, ki je izpustila iz skrinjice na svet vse tegobe in nesreče, upanje pa je pustila 

zaprto. (Scritube 2012) 

Ogenj je torej pomenil sredstvo za preživetje. Hkrati je prispodoba za vse znanje in modrost, 

katero je Prometej prinesel ljudem. A z znanjem in vedenjem pride tudi odgovornost in 

zavedanje o vseh tegobah sveta.  

 

Med grške bogove spada tudi boginja ognjišča oz. ognja na okroglem ognjišču, Hestija, manj 

poznana a globoko čaščena. Dojemali so jo kot duhovno prisotnost, ne pa upodabljali v obliki 

človeka. Bila je v plamenečem ognju, ki je bil duhovno središče doma, mesta in sveti ogenj, 

ki je dajal svetlobo, toploto in vročino za pripravljanje hrane. Predstavljala je osebno varnost, 

srečo in sveto dolžnost gostoljubja. (Miti starih Grkov 2012) 

 

V Grčiji leži tudi začetek Olimpijskih iger, katerih simbol je Olimpijski ogenj. Predstavlja 

Prometejevo krajo ognja, začetki pa ležijo v Antični Grčiji, kjer je ogenj neprestano gorel na 

Starogrških Olimpijskih igrah v čast Zevsu.  

Prižiganje ognja je še vedno obred, katerega izvede enajst žensk, ki predstavljajo Vestalne 

device, ogenj pa prižgejo s pomočjo sonca. Bakla z ognjem se nato prenaša iz Grčije do kraja, 

kjer Olimpijske igre potekajo.  

Na modernih olimpijskih igrah se ogenj uporablja od leta 1982. Prenos ognja so začeli Nemci, 

ter s snemanjem dogodka ustvarili propagando za Hitlerjevo politiko. Danes prižigajo ogenj 

predvsem v spomin na Antične igre. Pierre de Coubertin je pozval športnike l. 1928 k 

vzdrževanju plamena obnovljenega olimpijskega duha. Nosil naj bi tudi simbol prenehanja 

vojnih konfliktov. (Olimpijski komite Slovenije 2012) 
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Večni ogenj je ogenj, luč ali bakla, ki gori za nedoločen čas. To je stara tradicija različnih 

kultur in ver. Uporablja se za počastitev osebe, nacionalnega dogodka ali kot spomin k 

zavezanosti skupnemu cilju npr. mednarodnem miru.  

 

Motiv ognja zasledimo pri različnih verah.  

V krščanski veri ogenj predstavlja očiščevanje, prerod. Zaradi žerjavice, iz katere je mogoče 

zanetiti ogenj, je simbol novega življenja. V Bibliji je ogenj prispodoba Boga. Zasledimo 

lahko zgodbo, ko Mojzes vidi grm v plamenih, a ta ne zagori. Preko angela v plamenih Bog 

pove Mojzesu, naj odpelje Izraelce iz Egipta v Kanan. Da se lahko dokaže kot glasnik Boga, 

so mu dodeljene posebne zmožnosti. V zgodbi torej ogenj pomeni moč in spremembo, luč in 

z njo razsvetljenje, spoznanje.  

Simbolika sveče je v krščanski veri simbol očiščenja, razsvetlitve in ljubezni. Hkrati je ogenj 

tudi simbol večnega pogubljenja (peklenski ogenj). (Cestnik 2006)  

Kitajci verujejo, da so vse stvari iz petih elementov. Ogenj po feng šuju predstavlja energijo, 

ki je zelo razširjena, močno razburkana in prosta. Povezan je s slavo in dobro srečo. 

(Fengshui.si 2012) 

Tudi verska skupina Harekrišna veruje, da poleg ognja stvari sestavljajo še veter, zrak, voda 

in zemlja. (harekrisna.net 2012) Ogenj je povezan z vidom, saj odraža svetlobo, toploto in 

barvo. Izvor ognja v telesu je celično dihanje. V možganih se odraža kot inteligenca in 

omogoča videnje svetlobe.  

 

Ena izmed osnov filozofije je Platonova prispodoba o votlini. Po Platonu v votlino ne doseže 

nič sončne svetlobe. V njej so ljudje vklenjeni tako, da je njihovo edino doživljanje sveta 

gledanje senc na steni pred sabo, katere meče ogenj, ki gori za njimi. Vse, kar torej doživljajo 

ljudje so sence in odmevi. Ker ne poznajo drugega, so prepričani, da je to edino kar obstaja. 

Če bi se kdo iztrgal okovom in si ozrl okoli, bi ga moč ognja slepila. Želel bi si vrnitve v 

okove in gledanja senc, saj je to razumel. Če bi šel ven, na sončno svetlobo, bi ga tudi sonce 

slepilo in veliko časa bi potreboval, da bi doumel kaj vidi. Ob vrnitvi v votlino se bi mu 

morale oči zopet prilagoditi na mrak. Seveda bi ostalim ujetnikom želel razložiti, kaj vse je 

videl, a ga ti ne bi razumeli, saj že celo življenje gledajo sence.  

Prispodoba je razlaga o nas samih. Ujeti smo v telesa vklenjenih in pogosto ne moremo 

doumeti resnice ter znanja, ki jo predstavljata ogenj in sonce. Ko pa se posameznik upa 
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pogledati v ogenj in dojame, kakšna je resnica, mu v svoji nevednosti ne pustimo, da jo razširi 

med nas.  

 

Ogenj je pogost simbol v raznih ljudskih pregovorih, rečenicah. Primeri: 

- Zate bi dal roko v ogenj. 

- Ima ogenj v očeh.  

- Ogenj in voda dobro služita, a slabo gospodarita. 

- Na dve reči posebno pazi: na otroke in na ogenj. 

- Ogenj, ki živi v lesu, se ne vidi, dokler se ne razgori (indijski pregovor). 

- Kjer je dim je tudi ogenj. 

- Pameten kovač ima obenem več želez v ognju. 

- Ljubezen je kot ogenj; večja je, bolj se kadi. 

- Stara ljubezen ne zarjavi; če ne gori, pa tli. 

Največji umetniki v slikarstvu so izbirali ogenj za motiv svojih stvaritev.

  

Slika 21: Salvador Dali: Burning girafffes in brown (Lenin imports 2012) 

 

Slika 22: Giuseppe Arcimboldo: Fire (Art history 2012) 
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Motiv ognja oz. luči je slutiti že v samem imenu razsvetljenstvo. Gre za umetniško in 

filozofsko gibanje iz 18. stoletja, pomenilo pa naj bi tudi čas razuma. Gre za obdobje, ko so z 

razumom želeli doseči spremembe, predvsem na področjih sociale, vere in znanosti.  

 

Motiv ognja v Knjigi o džungli  

V vseh različicah Knjige o džungli je prisoten motiv ognja, s katerim se protagonist ubrani 

nevarnosti.  

V zbirki pravljic protagonistu grozi nevarnost s strani krdela, zato mu pozitivna stranska 

književna oseba svetuje, naj v vasi ukrade ogenj. S tem bo človek, ki je gol in brez krempljev 

lahko premagal zveri. Mavgli v vasi ukrade »rdeči svet«, čeprav najprej ne ve kaj to je. 

Kasneje se spomni ognja še iz časa, ko je živel med ljudmi. Pomenil mu je varnost in toploto. 

Uporabi ga, ko uvidi izdajalstvo družine. V tem primeru torej ogenj pomeni resnico, ki jo 

uvidi glavni književni junak ter superiornost človeka nad naravo, kar obvladovanje ognja že 

od nekdaj pomeni. Do ognja pride samostojno, z lastnimi močmi. Po uporabi ognja (uvidenju 

resnice) je junak spremenjen na čustveni in dušeni ravni. Spremeni se njegovo življenje, saj 

mora zaradi dogodka zapustiti znan književni prostor in se napotiti v novega, neznanega.  

V slikanici boj za protagonista proti antagonistu bije stranska oseba – medved. Ko ta skoraj 

podleže posledicam boja, jima na pomoč priskoči narava, strela zaneti ogenj. Deček Mavgli se 

pridruži boju, se posluži ognja in z njim prestraši tigra. Kljub temu, da je deček odraščal v 

džungli, kakor vse živali, je on edini, ki se ognja ne boji. Lahko ga celo uporablja. S tem je 

jasno nakazana superiornost vrste, na katero okolje in vzgoja nimata vpliva.  

Tudi v vizualno podprti pripovedi se protagonist posluži ognja, ko mu ga narava ponudi. Z 

ognjem premaga antagonista in ga hkrati poniža, saj mu gorečo vejo priveže na rep. 

Nasprotnik tako beži pred ognjem, kot bi bežal pred resnico, da je protagonist sposobnejši od 

njega. V boju namreč razum premaga moč. 

Ognja si želi tudi kralj opic, saj vidi v njem razvoj in sredstvo, po katerem se nižje vrste 

razlikujejo od višjih. Ko bo vedel skrivnost ognja, bo lahko enakovreden ljudem.  

V lutkovni predstavi junak dobi ogenj v dar. Vrniti se mora v prvoten kraj bivanja (domov), 

kjer pa mu grozi nevarnost. Ženska ve, da lahko človek premaga žival le z orožjem in ognjem, 

zato mu ponudi lonček, v katerem gori ogenj. Književni junak mora nato skrbeti zanj in 

preprečiti, da bi ugasnil. Z ognjem premaga antagonista. Tako je nanj ponosna mati volkulja, 

ženska pa hvaležna, ker je maščeval sina. Z zmago in uporabo ognja pride do spoznanja, da je 
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sam povezava med džunglo in človeško vasjo. Kakor koli bo šel, prvine obeh se bodo 

odražale v njem.  

Književni junak v vseh različicah Knjige o džungli uporabi ogenj. Razlikujejo se načini, kako 

ga pridobi. V zbirki pravljic potrebuje pretkanost in iznajdljivost, da ogenj lahko ukrade iz 

vasi. Po uporabi ognja se izkaže superiornega nad živalmi džungle. Ko ogenj ukrade je boljši 

tudi od prebivalcev vasi. V slikanici in vizualno podprti pripovedi mu na pomoč priskoči 

narava, s čimer junak izgubi del superiornosti, odločnosti in pretkanosti. V lutkovni predstavi 

mu ogenj preda ženska. Tu je ogenj znak upiranja ženske proti družbi, saj mora biti podrejena 

moškim v vasi. Hkrati je darilo znak naklonjenosti.  

V zbirki pravljic glavna književna oseba uporabi ogenj proti svoji družini, torej nečemu, kar 

je del njega. V priredbah ga uporabi proti antagonistu. V zbirki pravljic junak tako bije hujši 

boj, spoznanja so globlja in imajo večjo težo. Vsakemu posamezniku se je laže boriti proti 

antagonistu kot nečem, kar je imel za sveto in je bilo del njega. 

 

Slika 23: Lutkovna predstava Knjiga o džungli - protagonist poseduje ogenj (Lutkovno gledališče 

Ljubljana 2012) 

 

6.3.9 Naslovnik 

Bralec je tisti, ki bere. Danes je to predvsem sociološka, psihološka in pomenska kategorija. 

Bralci so različni po svoji duševni zrelosti in zahtevnosti. Literarna umetnina obstaja le v 

vsakokratnem stiku z bralcem. Vsak bralec dodaja besedilu z branjem drugačen pomen, glede 

na njegove izkušnje, znanje, telesni ustroj itd.  
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Glede na književno zvrstno razlikovanje besedil po bralcu ločimo mladinsko književnost in 

književnost za odrasle. Že v sami mladinski literaturi ločimo več različnih vrst, glede na 

stopnjo duševne razvitosti. (Kmecl 1976: 311) 

Mladinska književnost je področje literarne vede, ki ima za predmet preučevanja mladinsko 

književnost oz. književnost za mlade naslovnike od rojstva do 18. leta. (Blažić 2011: 7) 

Besedilo, ki spada med mladinsko književnost je lahko:  

 namensko napisano za mlade naslovnike,  

 napisano za odrasle bralce, a je v procesu literarne recepcije postopoma postalo 

mladinsko branje,  

 namenjeno mlademu naslovniku, a jih berejo tudi odrasli oz. večnaslovniška 

mladinska književnost. (Blažić 2011: 7–16)  

Mladi bralec nima toliko izkušenj kot odrasli, zato mu je literatura, namenjena za odrasle 

povečini nezanimiva, saj ne ve, kaj napisano pomeni. Raje imajo igro, kar mora avtor pri 

pisanju upoštevati.  

Appleyard je razvil tipologijo bralcev glede na bralne vloge. Poznamo: 

1. Igrivi bralec – spada v predšolsko obdobje, verjame v resničnost domišljijskih besedil. 

2. Bralec kot junak in junakinja – 1. in 2. triletje, poistoveti se z osrednjo osebo, fiktivni 

svet se mu zdi bolj urejen kot realni. V realnem svetu težko uresniči potrebo po 

pozitivni samopodobi, to nadomesti v književnem svetu. Osnoven arhetip je močan in 

bister junak, ki reši težave neurejenega sveta.  

3. Razmišljujoči bralec – 3. triletje, išče smisel življenja, vrednote, vzornike, prepričanja, 

zglede. Prebrano presoja, glavna književna oseba mu je motiv za razmišljanje.   

4. Interpretativni bralec – od srednje šole naprej, kritično berejo in zaznavajo vsebine in 

oblike.  

5. Pragmatični bralec – za različna, uporabna, informativna branja. (Blažić 2011:22) 

Kiplingova Knjiga o džungli spada med večnaslovniško mladinsko književnost. Iz različnih 

pogledov je lahko zanimiva tako mlajšemu kot starejšemu bralcu. Zaradi kompleksnosti 

zgradbe besedila, dolgih opisov in raznih pravil, bi bila najprimernejša razmišljujoči ter  

interpretativni bralec. Seveda to ne pomeni, da se mlajši bralec ne sme lotiti branja dotičnega 

dela.  
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Slikanice so po osnovi namenjene otrokom v predbralem 

obdobju oz. v začetku bralnega obdobja. K delu torej 

pritiče igrivi bralec. Po Knjigi o džungli lahko 

samostojno poseže že mlajši šolar, saj je besedilo 

natisnjeno z velikimi tiskanimi črkami.  Na žalost zaradi 

okleščene zgodbe, v branju dela ne bo našel 

umetniškosti. Možno je, da ne bo prebral do konca, saj 

besedilo ne teče. V zgodnejših letih bi mu lahko bile 

zanimive ilustracije zaradi močnih barv, vendar ga lahko 

določene slike navdajo z grozo, zaradi katere bo imel 

negativno predstavo do Knjige o džungli kasneje.   

 

Lutkovna predstava Knjiga o džungli je naslovniško 

odprta predstava in obsega vse vrste bralcev oz. 

gledalcev, od igrivega do pragmatičnega. Otrokom v predšolskem obdobju z lutkami in sceno 

olajšajo predstavljanje okolja, kar je v knjigi opisano prezahtevno. Besedilo je dovolj 

preprosto za razumevanje, dolžina predstave za ohranjanje pozornosti. Govorjeni prizori se 

menjujejo s petjem, ko lahko otrok počiva na refrenih. Za razbitje monotonosti so vstavljeni 

smešni vložki. Igra ima dodanih dovolj skritih pomenov, da je primerna tudi za starejše 

gledalce (osnovna šola ali odrasli). Otrok v lutki vidi sredstvo za igro, pogovor ali 

poistovetenje. Lutki, katero dojema kot živo, se zlahka izpove. Za sveto vzame kar lutka 

pove, zato se pogosto uporablja kot sredstvo za vzgajanja ali moraliziranje. Tudi avtorica 

scenarija je posegla po temah, s katerim lahko preko lutk otroke vzgajamo. Ekološka tematika 

lahko pragmatičnega gledalca obvešča. 

Film Knjiga o džungli je namensko narejen kot družinski film, torej različne generacije. Cilja 

na mlajšo publiko in predlaga način preživljanja skupnega prostega časa družine – gledanje 

risanke. Glede na zasnovo in zahtevnost zgodbe cilja predvsem na publiko prve in druge 

triade. Gledalec iz dela ne more povleči vrednot, zgledov, lahko pa uživa v igri, pesmi, ter se 

poistoveti z glavno osebo. Globljih pomenov ni, igra sloni na smešnih in pevskih vložkih. 

Film je narejen po vzoru pravljic, kjer imajo karakterji enosmerno dobro ali slabo vlogo. Na 

koncu dobro vedno premaga zlo. Starejšemu gledalcu lahko ponudi zgodbo, katera ga lahko 

zabava a mu ni v umski izziv. Navdušen bo nad animacijo ter glasbenimi vložki.  

Slika 24: Ilustracija iz slikanice 

Knjiga o džungli (Kipling 2001) 
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6.3.10 Pripovedovalec 

Epski subjekt ali pripovedovalec je oznaka za tistega, ki govori epsko besedilo. 

Poznamo različne tipe pripovedovalca: 

 

 Vsevedni ali avktorialni pripovedovalec: o njem se govori na splošno takrat, 

kadar govori pripoved subjekt, ki se dviga nad celotno dogajanje, pozna vse 

njegove skrivne podrobnosti, ima pregled nad zunanjimi dogodki, ob tem pa lahko 

s svojim vsevidnim pogledom prodira tudi v notranjost junakov, v njihove misli in 

čustva. Piše v tretji osebi in preteklem času.  

 Prvoosebni pripovedovalec: pripoveduje o tistem, kar je doživel, bodisi kot 

glavni ali stranski junak takšne pripovedi. 

 Personalni pripovedovalec: epski subjekt pripoveduje o dogodkih tako, kot jih 

doživlja ena od oseb, večidel glavni junak – govori se samo o tistem, kar doživi, 

izkusi, vidi ali sliši takšna oseba. (Šiško 2004)  

V pravljicah Knjige o džungli je večinoma prisoten tretjeosebni pripovedovalec. Pri zadnji 

zgodbi, Služabniki njenega veličanstva, nastopa prvoosebni pripovedovalec, ki se pojavi tudi 

kot književna oseba.  

V slikanici Knjiga o džungli je prisoten vsevedni pripovedovalec.  

V filmu s pripovedovanjem začne panter Bagira kot prvoosebni pripovedovalec. Njegovo 

pripovedovanje čez čas nadomesti dogajanje. Podobno vlogo ima v lutkovni predstavi škarnik 

Čil. V predstavi in v filmu takšen pripovedovalec omogoči krajše književno dogajanje, katero 

ne more biti tako obširno zaradi nezanimivosti ter časovne omejitve. Skrajšano književno 

dogajanje nas seznani s predhodnimi dogodki, ki so lahko pomembni za nadaljnje 

razumevanje književnega dogajanja. Dodatna obrazložitev je nadvse potrebna v lutkovni 

predstavi, kjer se z lutko najtežje prikaže vse občutke in razpoloženja.  
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7 POVZETKI IN UGOTOVITVE 
 

V diplomskem delu so bile prikazane razlike med različicami književnega dela Knjige o 

džungli. Priredbe v obliki slikanice Knjige o džungli, filma Knjiga o džungli ter lutkovne 

predstave Knjiga o džungli so bile primerjane z izvirnikom avtorja Rudyarda Kiplinga.  

Glede na obseg del je bilo ugotovljeno, da vse priredbe vsebujejo zgolj zgodbe o dečku 

Mavgliju. Nobena med njimi ne obravnava ostalih štirih pravljic (Beli tjulenj, Riki-tiki-tevi, 

Slonji Tumaj in Služabniki Njenega veličanstva), katere vsebuje izvirna Knjiga o džungli. V 

nadaljevanju je primerjava potekala le s pravljicami, v katerih kot glavna literarna oseba 

nastopa Mavgli.  

Dogajanje je v primerjavi z zbirko pravljic najbolj skrajšano v slikanici. Zgodba nam postreže 

s surovimi podatki, v katerih ni literarne umetniškosti. Ugotovimo, da se slikanica glede na 

dogajanje bolj naslanja na film kakor na izvirne pravljice. Dogajanje v filmu se razlikuje od 

dogajanja v knjigi zaradi samovoljnega scenarija, ki ga je Disney želel. Film kljub temu 

vzdržuje gledalčevo pozornost z zabavnimi prizori, s književnimi liki ter z glasbo. Lutkovna 

predstava se najbolje od obravnavanih priredb drži izvirnika. Dodan je prizor z lutkovno 

predstavo v vasi. V obravnavana je tudi tematika ekologije.  

V priredbah književno dogajanje poteka kronološko linearno, kar v medijih, kot so slikanica, 

film ter dramska predstava olajša predstavljanje zgodbe in zagotovi njihov jasni potek. V 

zbirki pravljic sta v prvi pravljici opisana prihod in izgon glavne književne osebe, v drugi 

dogajanje z negativnimi književnimi junaki, v tretji se nadaljuje dogajanje iz prve pravljice in 

nato vrnitev književne osebe domov.   

Književne osebe so glede na izvirno delo Knjiga o džungli najslabše zastopane v slikanici. 

Značajsko niso razvite, drugačno je tudi poimenovanje nekaterih književnih oseb (Bal). 

Najbolj spremenjeni so karakterji književnih oseb v filmu. Izstopa Balu, ki je v filmu 

predstavljen kot postopač in zabavljač, v zbirki pravljic pa uči glavno književno osebo o 

zakonih džungle. Film tudi ne obravnava vseh književnih oseb, kot jih zasledimo v Kiplingovi 

Knjigi o džungli, dodaja pa svoje like. Na novo tako spoznamo poglavarja opic. V lutkovni 

predstavi značaji književnih oseb temeljijo na izvirnem delu.  

V slikanici zaradi skrajšane zgodbe ne zasledimo velike raznolikosti časa in prostora. Tudi v 

filmu se večina pripetljajev dogaja v džungli, a znotraj nje dosežejo raznolike književne 

prostore. V književnem prostoru lutkovna predstava sledi izvirniku.  
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Za vsa obravnavana dela je značilen linearen književni čas. 

V Knjigah o džungli je bila izbrana ter primerjana tema socializacije posameznika skozi 

arhetipsko teorijo separacija – iniciacija – individuacija ter prisotnost arhetipa otroka sirote. V 

zbirki pravljic ter lutkovni predstavi glavna književna oseba doseže individuacijo, se vrne iz 

potovanja spremenjena. Kljub odhodu od doma v filmu, književna oseba prispe v nov dom 

nespremenjena. Podobno, a manj očitno je tudi v slikanici. V vseh delih je prisoten arhetip 

otroka sirote, ki se v zbirki pravljic spremeni v arhetip bojevnika.  

Izmed motivov je bil izbran motiv ognja, ki pomeni razsvetljenje, novo znanje, uvid. V vseh 

delih se motiv pojavlja, a z drugačnimi pomeni. V zbirki pravljic ogenj pomeni superiornost 

človeka, njegovo iznajdljivost ter predstavlja Mavglijevo novo videnje stare in izdajalske 

družine. V slikanici in filmu na ogenj naleti slučajno, z njim si pomaga v stiski. Kot tu ogenj 

ne pomeni uvida, tako tudi junak posledično ne doseže individuacije.  V lutkovni predstavi je 

glavni književni osebi ogenj podarjen s strani človeka. Zaznamo lahko zopet pomen 

superiornosti človeške vrste nad živalsko. Le človek lahko človeku podari pravo znanje.  

Za zbirko pravljic in lutkovno delo je značilno, da je večnaslovniško. Slikanica je namenjena 

igrivemu bralcu. Film je namenjen prvima dvema tipoma bralcev po Appleyardu: igrivi 

bralec, ter bralec, ki se poistoveti z junakom.  

V zbirki pravljic se večinoma pojavlja vsevedni pripovedovalec, z izjemo zadnje pravljice: 

Služabniki njenega veličanstva, kjer nastopa prvoosebni pripovedovalec. Vsevedni 

pripovedovalec je tudi v slikanici, med tem ko je v filmu ter lutkovni predstavi prisoten 

prvoosebni pripovedovalec, kateri začne s pripovedovanjem zgodbe.  

Zaradi tako očitnega razlikovanja med izvirnikom Knjiga o džungli in priredbo v obliki 

slikanice se mi zdi neprimerno označevanje Rudyarda Kiplinga kot avtorja slikanice.  
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8 OBRAVNAVA PRIREDB V RAZREDU 
 

Po analizi različic dela Knjiga o džungli se kot najbolj problematična izkaže slikanica Knjiga 

o džungli. O priredbah slikanic, ter pomembnosti kvalitetnega književnega dela za otroke je 

Marjana Kobe v Pogledih na mladinsko književnost (1987: 70) zapisala sledeče: 

»Neprimerne priredbe znanih literarnih del pačijo njihovo izvirno podobo.« 

Otrok pri osmih, devetih letih razvija svojo domišljijo skozi pravljične tekste. Pravljice ga 

čustveno in moralno potešijo, mu bogatijo aktivni in pasivni besedni zaklad, ga umsko gradijo 

in govorno artikulirajo ter bogatijo izkustvo. Seveda le tedaj, ko je avtorsko besedilo 

kvalitetno, prevod pa neoporečen in smiselno prirejen. Če pa je literarno besedilo slabo 

prevedeno iz izvirnika in če morebitna priredba samovoljno oklesti ali nespretno napihuje, 

skratka vsebinsko, kompozicijsko in stilno grobo deformira literarni izvirnik, naredi takšna 

knjižna izdaja po eni stani medvedjo uslugo originalu, po drugi strani pa postavi pod vprašaj 

vse dragocene splošno vzgojne in še posebej literarnoestetske vzgojne možnosti, ki jih lahko 

imajo pravljična besedila pri oblikovanju otrokovega duhovnega profila sploh, njegove 

literarne občutljivosti in literarnega obzorja pa še posebej. (Kobe 1987: 71) 

Pri prirejanju slikanic so najbolj problematična dela, ki jih najdemo v raznih supermarketih in 

tuje izdaje slovenskih slikanic. Najprej opazimo neprimerne, šokantne ilustracije, pogosto pa 

je neprimerno tudi besedilo. Izbirajo med že uveljavljenimi deli, saj so ta sama po sebi 

neoporečna in jim ne bi nihče oporekal. Založbe, ki izdajajo tovrstna dela so naravnana zelo 

komercialno oz. potrošniško. Izogibajo se slovenskim delom, ne glede na to, kako so 

priljubljena pri slovenskih mladih bralcih, saj bi se morali ob neprimerni priredbi soočiti z 

avtorjem in slovensko kulturno javnostjo. Za plažo pa je tudi značilno, da želijo na vsak način 

delo prirejati, ne glede na to, kako primeren je original že sam po sebi.  

Pri besedilu priredb se najhitreje opazi nepravilen jezik ter stil, ki nista nič več povezana z 

izvirnim avtorjem. Dela literarne plaže ne upoštevajo značilnosti izvirnega besedila kot tudi 

ne naslovnika. Veliko del je že kvalitetno prevedenih v slovenščino. Namesto, da bi uporabili 

ta prevod, anonimni prevajalci prevedejo po svoje.  

Kiplingova Knjiga o džungli je kvalitetno delo zaradi svoje sporočilnosti, opisov književnih 

prostorov ter književnega dogajanja. Motivacija bralca za branje Knjige o džungli je 

doživljanje umetniškosti, zabava, beg iz realnosti ali potreba po spoznavanju sveta. A hkrati je 

za mlajšega naslovnika lahko zahtevno branje. V želji po dobičku uredniki ponudijo javnosti 
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delo, prirejeno po kvalitetnem izvirniku, ki naj bi bilo primerno za otroke. Vendar, če ni 

možno ustvariti priredbe, ki bi bila na istem nivoju, kot je izvirnik, je bolje če se tega ne 

poslužujejo. Strinjam se z avtorico, ki se v članku Priredbe slikanic po originalnih tekstih 

(1987) sprašuje, ali je vredno ponujati otrokom svetovne klasike, le zato, da pridejo v stik z 

njimi. Če niso zmožni umsko predelati besedila, naj to na njih počaka. V književnem svetu 

obstaja množica del za otroke, ki ne potrebujejo priredb in so sama na sebi kvalitetna. Ta 

besedila naj se uporabljajo za izdelavo slikanic, saj se lahko s kvalitetno ilustracijo le še 

izboljšajo. Slikanice kot priredbe se avtorici ne zdijo primerne, ne glede na tip priredbe. 

Škodo delajo besedilu in bralcu. 

 

Disneyjevi filmi  (Kobe 1987: 92) 

Pri Disneyjevi filmski industriji že od začetka posegajo po klasikah, katere pretvorijo v 

animirani film. Te navadno doživijo velik uspeh, a si za scenarij izberejo le določene 

elemente, ki jih je mogoče čim bolj učinkovito vizualizirati. Pri tem: 

 postavljajo samovoljne scenarije (jastrebi, srečanje z deklico, Hatijeva parada …);  

 dodajajo nove junake (slonček, Minifred, deklica …); 

 stapljajo več junakov v enega; 

 samovoljno preurejajo potek dogajanja (Mavglijevo nasprotovanje odhodu …);  

 postavljajo junake v vloge, ki jih v originalu nimajo (Balu kot zabavljač in potepuh, 

Kaja kot Mavglijev nasprotnik …); 

 dodajajo z baročnim preobiljem lastne domislice posameznim detajlom (ples in petje 

opic v Mrzlih brlogih …). 

Obravnava animiranega filma bi lahko bil način za popestritev književnega pouka v osnovni 

šoli. Tudi književnost mora upoštevati tehnološki razvoj civilizacije in se temu prilagajati. 

Vendar so otroci vse preveč pod vplivom televizije ter računalnika. Grosmanova ugotavlja, da 

jim vse prepogosto starši ne berejo, namesto tega raje dovoljujejo gledanje risank. Starši se ne 

zavedajo, da branje v predšolskem obdobju ter njihov odnos do branja pomembno vpliva na 

otrokov razvoj bralnih sposobnosti. (1998)  

Vizualno podprte pripovedi (filmi, risanke) so laže dosegljive ter prijetnejše, ker ne zahtevajo 

napornega procesa branja. Ponujajo več kod in dražljajev, preko katerih gledalci dobivajo 

informacije. Opise pokrajin nadomestijo slike, občutke mimika, glas in glasba, čas oblačila 
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itd. Otrok hitro usvoji tovrstno sprejemanje informacij, kljub temu, da ga ne razume. Zaradi 

vseh kanalov, preko katerih informacije prehajajo je okleščeno jezikovno sporočanje, s tem pa 

tudi otrokov jezikovni razvoj. Branje v drugi smeri omogoča doživljanje pripovedno 

učinkovito organizirane izkušnje ter vpogled v procese in možnosti pripovednega. (Grosman 

1998) 

Pouk književnosti naj se torej osredotoča na obravnavo del, katera bolj razvijajo otrokov 

bralni razvoj. V kolikor posežemo po vizualno podprtih pripovedih, morajo biti ta kvalitetna. 

Film Knjiga o džungli glede na izvedeno primerjalno analizo ne sledi izvirnim pravljicam 

Knjige o džungli v dogajanju, temi, pomenu motiva, karakterizaciji književnih oseb ter ne 

obravnava vseh književnih oseb oz. dodaja svoje. Zgodba temelji na hudomušnih dogodkih 

ter pevskih vložkih. Glede na ugotovljene podatke, ki nam jih je podala Grosmanova (1998), 

Disneyjeve animirane različice niso primerne za obravnavo pri književnem pouku kot 

nadomestilo književnega dela. Tovrstna priredba učencem poda napačno predstavo o 

dotičnem književnem delu.  

 

Slikanice po Disneyjevem filmu (Kobe 1987) 

Na tržišču lahko najdemo slikanice, ustvarjene na podlagi Disneyjevih filmov. V slikanico 

posredujejo celotno filmsko zgodbo ali le odlomek. A slikanica nima živosti kot film, saj se 

dogajanje skrči in otrpne v povzetek, ki temelji na opisu zunanje lupine filmskih dogodkov. 

Slikanice redko ostanejo zveste celotnemu filmu, saj: 

 se omejijo na posamezne epizode iz filma; 

 skušajo v grobih obrisih povedati celotno filmsko zgodbo, pri čemer izpuščajo 

bistvene prizore;  

 je za otroka takšna slikanica skopa ali napačna vsebinska informacija. Ne nudi mu 

spodbud za ogled filma ali vživljanje v fantazijski in fantastični  svet zgodb.  

Slikanica Knjiga o džungli Založbe Grahovac (Kipling 2001) sodi med slikanice, ki so deloma 

prirejene po Disneyjevem filmu. Tovrstna literarna plaža naj v šolskih knjižnicah ne bo 

dosegljiva.  

 

Dramatika kot književna vrsta je (po izkušnjah) v razredu premalo obravnavana oz. 

obravnavana z odporom. Napačen je pristop, ko se učitelj loteva zgolj branja igre, pozablja pa 
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na dejansko uprizoritev. Lutkovna predstava Knjiga o džungli se je izkazala kot kvalitetno 

umetniško delo. Učitelj lahko predstavo brez težav ponudi učencem prvih dveh triad, 

primerna je tudi za predšolsko obdobje. Obisk dotične predstave je način, kako tudi mlajšim 

otrokom predstaviti svetovne klasike tako, da ga bodo sami razumeli. Igra sledi knjižnemu 

delu, otroke navaja na dramatiko in hkrati ponuja kvalitetno doživetje.  
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9 ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu je predstavljeno življenje in delo Rudyarda Kiplinga. Ugotovljeno je, 

kateri od Nobelovih nagrajencev je poleg njega ustvarjal za mladinsko književnost. Preverili 

smo, ali so obravnavani avtorji omenjeni v Učnem načrtu za slovenščino (Poznanovič 2012). 

Glede na dobljene rezultate pri preučevanju Učnega načrta za slovenščino ter šolskih beril 

lahko potrdimo prvo hipotezo, ki pravi: Kipling je pri pouku književnosti v osnovni šoli s 

književnimi besedili manj zastopan avtor. Med 33 berili lahko zgolj v dveh najdemo 

Kiplingovo delo. Pri preučitvi učnega načrta smo Kiplinga zasledili pri dveh priporočilnih 

seznamih: njegovo pesniško delo v osmem razredu ter zbirko pravljic za domače branje v 

sedmem razredu. 

V poglavju Književna primerjava smo primerjali izvirno Knjigo o džungli (Kipling 1980) s 

priredbami v obliki slikanice Knjige o džungli založbe Grahovac, Disneyjevega filma Knjiga 

o džungli ter lutkovne predstave Knjiga o džungli, Lutkovnega gledališča Ljubljana. Glede na 

ujemanje v elementih zunanje in morfološke zgradbe besedila smo ugotovili, da se slikanica 

ter film razlikujeta od izvirnika v elementih, ki odločajo o kvaliteti književnega dela. Glede na 

podane podatke, lahko potrdimo drugo hipotezo, ki pravi: Kvaliteta izvirnega književnega 

dela ne pomeni kvaliteto njegove priredbe. 

Ugotavljamo, da je izvirno delo Knjiga o džungli zahtevno za mlajšega bralca. V kolikor ta ni 

zmožen dojeti prebranega, ter ne razume, če mu preberejo odrasli, naj se tovrstna književnost 

ponudi otroku, ko bo zanjo zrel. Priredbe, če niso kvalitetne, niso potrebne ter zaželene. 

Tekom analize smo našli nekvalitetno delo (slikanico) ter zelo spremenjeno priredbo (film). 

Izstopa lutkovna predstava, katera dokazuje, da je možno ustvariti kvaliteten izdelek, kljub 

temu da ne sledi popolnoma izvirnemu delu. Ohranja prvine dela, karakterje, zgodbo, hkrati 

pa si dovoli dodati svoje vložke, kateri predstavo popestrijo ter ji kljub sporočilnosti ne dajo 

moralistične note.  

Predvsem učitelji, ki izbirajo dela, katera bodo učenci prebrali, morajo biti pozorni na 

literarno plažo ter na zavajanje bralcev/gledalcev z naslovom. Učitelj naj prebere književno 

delo ter ga kritično ovrednoti, preden ga obravnava v razredu. Tako lahko izbere kvalitetno 

delo.  

Glede na dobljene rezultate primerjalne analize lahko ovržemo tretjo hipotezo, ki pravi: 

Priredbe književnega dela Knjiga o džungli lahko obravnavamo pri književnem pouku v 
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osnovni šoli. Spoznali smo slikanico Knjiga o džungli založbe Grahovac, ki je neprimerna v 

vsebini, ilustraciji ter besedilu za obravnavo pri pouku slovenščine.  

Povzamemo lahko, da je izmed obravnavanih priredb primerna le lutkovna predstava Knjiga o 

džungli za obravnavo pri pouku književnosti.  
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