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Gimnazija Jo‘eta Ple~nika v Ljubljani

ANALIZA BERIL ZA 5. RAZRED OSNOVNE [OLE

Analiza beril za peti razred osonvne {ole (Slovensko berilo I, Peta ~itanka, Peto berilo Sre~no,

domovina, Pozdravljeno, zeleno drevo, Kdo se skriva v ogledalu) se je osredoto~ila na razkri-
vanje nerazvidnih vsebin, t. i. skritega kurikuluma, v obdobju 1950–2000. Analizirane so bile
naslednje kategorije: besedila, avtorji, literarni liki, druge kategorije (druga~nost, prvoosebni
pripovedovalec, voj{~aki, o~e in mati).

The analysis of fifth-grade readers (Slovensko berilo I, Peta ~itanka, Peto berilo Sre~no,

domovina, Pozdravljeno, zeleno drevo, Kdo se skriva v ogledalu) focuses on revealing the covert
content, i.e., the so-called hidden curriculum, within the period 1950–2000. The following cate-
gories were analyzed: texts, authors, literary characters, and other categories (different cha-
racters, first-person narrator, warriors, mother and father).

Klju~ne besede: literarni lik/junak/oseba, osnovna {ola, berilo, besedilo, avtor
Key words: literary character, elementary school, reader, text, author

0 Uvod

Izobra‘evanje, razumljeno kot institucionalno pridobivanje znanja in ve{~in, je v
naj{ir{em pomenu besede mo~ razumeti tudi kot obliko socializacije, tj. oblikovanje
~lovekovih vrednot in zaznave, skladno s pravili in pri~akovanji dru‘bene skupine oz.
dru‘be, v kateri ‘ivi. Izobra‘evanje lahko sega na vse ravni posameznikovega ‘ivljenja
in na ve~ na~inov (so)oblikuje njegova individualni vrednostni sistem ter prepri~anja.
Funkcionalisti~ne sociolo{ke teorije npr. utemeljujejo pomembnost {olstva za dru‘be-
ne strukture prav s pojmom socializacije: {ola je ena izmed klju~nih institucij socialne
integracije in socializacije, ki sku{a s svojimi mehanizmi posamezniku dodeliti dru‘beno
vlogo oz. omogo~iti vklju~itev v dru‘bo skladno z njegovimi sposobnostmi.

Problem prikritega kurikuluma oz. »ideolo{ke ranljivosti« knji‘evnega pouka je bil
tudi osrednja to~ka moje magistrske naloge, ki sem jo zasnoval na dveh izhodi{~nih
vpra{anjih, in sicer: ali se t. i. prikriti kurikulum uresni~uje (se je uresni~eval) tudi
skozi knji‘evni pouk, in ~e se (je), na kak{en na~in in katere so vsebine, ki jih uresni~uje.
Prav tako me je zanimalo, ali so se (oz. koliko so se) pri izboru besedil in celostni
zasnovi berila odrazile konkretne zgodovinsko-politi~ne spremembe v preteklih petih
desetletjih (povojno obdobje, obnova, socialisti~ni politi~ni sistem, pripadnost politi~nim
blokom, razpad dr‘ave in politi~nega sistema, demokratizacija, osamosvojitev, vojne
v bli‘nji sose{~ini itd.). V tezi sem predpostavil, da so {olska berila jezikovno-literarni
u~beniki, v katerih se na formalen in neformalnen, razviden in nerazviden na~in
uresni~ujejo tudi aktualni dru‘benopoliti~ni in ideolo{ki cilji ter pri~akoval, da se bo s
postopno demokratizacijo povojne slovenske dru‘be spreminjala tudi berila, in sicer v
smeri odpravljanja dnevnopoliti~nega vpletanja v oblikovanje in izbiro besedil, avtorjev,
odpravljanja nestrpnosti do druga~nosti in druga~e misle~ih, odpravljanje spolne nee-
nakopravnosti, upo{tevanje avtonomnega otro{kega sveta ipd.
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Zakaj so bila za analizo izbrana ravno berila 5. razreda? Za tovrstno analizo so se
mi berila – kot osrednji literarno-jezikovni u~beniki – zdela najprimernej{a, saj so bolj
»dovzetni« za vpliv raznovrstnih dru‘benopoliti~nih ciljev najbr‘ le {e zgodovinski
u~beniki. In zakaj peto{olska? Izbor osnovno{olskega berila je dolo~en zaradi specifi~nih
lastnosti, ki ga v temelju lo~ijo od srednje{olskega (gimnazijskega); v u~nem progra-
mu osnovne {ole je berilo bolj kot reprezentativni oz. antolo{ki predstavitvi literarnih
besedil usmerjeno k uresni~evanju didakti~no-literarnih ciljev in popularizaciji branja,
srednje{olska berila pa so zaradi sledenja pomembnim mejnikom literarne zgodovine
in njihovi obravnavi bolj zavezana literarnemu kanonu. Ve~ja arbitrarnost pri izbiri
besedil pa dovoljuje ve~ji vpliv sestavljavcev na izbor. Berila petega razreda sem iz-
bral iz dveh razlogov: v osemletki predstavlja (je predstavljal) peti razred konec razre-
dnega in za~etek predmetnega pouka (pou~evanje posameznih predmetov prevzamejo
specializirani u~itelji – slovenisti), sama knji‘evnost pa zavzame v tandemu z jezikom
avtonomnej{o pozicijo (ni ve~ le uresni~evalka jezikovnih ciljev). Izbor besedil je v
ve~ji meri prepu{~en sestavljavcem ter tako bolj odprt aktualnim ideolo{kim vplivom,
trenutnemu sestavu dru‘benih vrednot. Za ve~jo reprezentativnost bi nedvomno bilo
bolje, ko bi bila v analizo zajeta tudi berila vi{jih razredov osemletke. Tega zaradi
obse‘nosti gradiva ‘al ni bilo mogo~e izvesti.

Da bi bil pregled celosten in neizklju~ujo~, sem obravnaval vsa peto{olska povojna
berila (1950–2000); le tako lahko namre~ trdimo, da so pridobljeni podatki kvantitati-
vno in kvalitativno reprezentativen kazalec razvoja slovenskih peto{olskih beril v dru-
gi polovici 20. stoletja.

Obravnavana so bila naslednja pêta berila:
– Slovensko berilo I (Bor{nik, Smolej Toma‘evi~), 3. predelana izdaja. Ljubljana:

1950.
– Peta ~itanka (Miheli~, Rape, Ribi~i~, Winkler). Ljubljana: DZS, 1956, 1959–60.
– Peto berilo (Jamar, Klop~i~, [afov). Ljubljana: DZS, 1961, 1962, 1964, 1970, 1973,

1974, 1975.
– Sre~no, domovina (Cvetko, Gerlanc, Jalen, Sivec, [avli, Winkler). Ljubljana: DZS,

1976, 1977, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990.
– Pozdravljeno, zeleno drevo (Kocijan, [imenc). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991,

1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998.
– Kdo se skriva v ogledalu (Golob, Medved - Udovi~). Ljubljana: Mladinska knjiga,

1997, 1998, 1999.
Izpu{~eno je bilo le eno berilo, in sicer Slovensko berilo I. (avtorji Jamar, Muser,

[tefan, iz{lo v letih 1952, 1954, 1955, 1975), saj gre le za predelano izdajo Slovenske-

ga berila, ki je iz{lo 1950. Obravnava je datirana od leta 1950 do leta 2000; letnica
1950 je izbrana, ker se takrat povojno {olstvo stabilizira in postane primerljivo s se-
danjim pred uvedbo devetletke (1946. je bilo zaradi pomanjkanja prosvetnih delavcev
uvedeno sedemletno obvezno {olanje do leta 1950, ko ponovno postane osemletno);
prej{nja berila se tako zaradi druga~nega {olskega sistema in specifi~nih politi~nih in
dru‘benozgodovinskih razmer ne morejo vklju~iti v raziskavo.
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1 Metodolo{ki aparat

Metodolo{ki aparat je obsegal {tiri kategorije, in sicer: besedila, avtorji, literarni
liki, druge kategorije. Vse kategorije so razdeljene na podkategorije; ugotovitve so
podane pod preglednicami. Berila so bila obravnava po kronolo{kem zaporedju glede
na letnico izida.

2 Besedila

2.1 [tevilo besedil v berilu

Prva obse‘nej{a kategorija je obravnavala {tevilo besedil. Opazoval sem spremem-
be v koli~ini besedil med berili. Predpostavil sem, da bodo, so~asno z razvojem povoj-
ne didakti~ne in psiholo{ke stroke, ve~ji meri upo{tevana dognanja, ki upo{tevajo
specifi~ne potrebe in zmo‘nosti otrok ter mladostnikov, njihovo ~ustveno zrelost in
intelektualne sposobnosti. Posledi~no se bo prilagodilo (zmanj{alo) {tevilo besedil, in
se tako pribli‘alo bralnim sposobnostim ter dojemanju peto{olca.

Metoda je bila preprosta: pre{tel sem vsa besedila v berilih (izlo~eni so bili predgo-
vori oz. uvodi), in nato {tevila besedil v posameznih berilih primerjal med seboj.

[tevilo besedil je bilo v zgodnej{ih berilih znatno ve~je; z leti se je {tevilo besedil
– v skladu z napovedmi – zmanj{evalo. Najve~je {tevilo besedilo je vsebovalo prvo
berilo, najmanj pa predzadnje berilo. V berilu Slovenskem berilu 1 je bilo besedil 121,
v Peti ~itanki 112, v Petem berilu 104, v berilu Sre~no domovini 106, v berilu Pozdrav-

ljeno zeleno drevo 49 in v berilu Kdo se skriva v ogledalu 65. Iz enakomernega padca
{tevila besedil izstopata dve berili: Sre~no domovina in Kdo se skriva v ogledalu, ven-
dar pa njuni odstopanji ne ustvarjata ve~je statisti~ne razlike.

Temeljna sprememba se je zgodila vzporedno z obse‘nimi dru‘benopoliti~nimi
spremembami na za~etku devetdesetih; ob izidu berila Pozdravljeno, zeleno drevo leta
1991 se je namre~ {tevilo besedil prepolovilo. Pri~akovati je, da se bo {tevilo besedil
tudi v prihodnjih besedil gibalo pod sedemdesetimi besedil, kar ustreza sposobnostim
peto{olskih otrok in trenutnemu {tevilu {olskih ur sloven{~ine v osnovni {oli.

2.2 Zvrstnost

V skladu s tezo sem predvideval, da bodo literarne zvrsti med seboj enakopravneje
zastopane v poznej{ih berilih, v zgodnej{ih berilih pa bo prevladovala pripovedna zvrst,
ki je zaradi svojstvene strukture najpripravnej{a za posredovanje dru‘benopoliti~nih
in ideolo{kih ciljev ({e posebej mo~no bodo zastopana pripovedna polumetnostna be-
sedila). Ko bodo pri izboru besedil prevladala literarna merila, se bodo v enaki meri
upo{tevale vse zvrsti.

Za la‘jo in preglednej{o obravnavo sem literarne zvrsti obravnaval posebej (pre{tel
sem besedila pod posamezno literarno zvrstjo, {tevilo pretvoril v odstotke, in nato
primerjal dele‘ razli~nih beril med seboj). Pri liriki in dramatiki sem pri~akoval po-
stopno pove~anje procentualnega dele‘a v skupnem obsegu vseh besedil, pri
pripovedni{tvu in polumetnostnih besedilih (ta so praviloma pripovedna) pa postopno
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zmanj{evanje. Pri kategoriji polumetnostna besedila sem v novej{ih berilih pri~akoval
znatno zmanj{anje {tevila besedil, saj je izbor le-teh {e najbolj podvr‘en aktualnim
dru‘benopoliti~nim merilom. Rezultati so naslednji. Odstotek zastopanosti leposlov-
nih pripovednih besedil je v berilih – z izjemo enega – podoben – skupno povpre~je je
59,94 %: v Slovenskem berilu I je to 62,18 % (74 enot), v Peti ~itanki 66,97 % (57
enot), v Petem berilu 49 % (49 enot), v Sre~no, domovina 64 % (68 enot), v berilu
Pozdravljeno, zeleno drevo 61,22 % (30 enot) ter v berilu Kdo se skriva v ogledalu

56,25 %.
Najve~ja razlika, ~e od{tejemo Peto berilo, je med zadnjim berilom Kdo se skriva

v ogledalu, v katerem so pripovedna besedila zastopana s 56,25 %, ter Peto ~itanko, ki
namenja pripovedim 66,97 %. Odstotni dele‘ pripovednih besedil se ne spreminja
znatno – vseskozi ostaja pri 60 %.

^e so pripovedna besedila dosegala pribli‘no dve tretjini, so lirska besedila obse-
gala dobro tretjino, izjema je bila le Peta ~itanka z »bornimi« 21,4 % (24 enot). Slo-

vensko berilo premore 31,93 % lirskih besedil (38 enot), Peto berilo 33 % (33 enot),
Sre~no domovina 32 % (34 enot), Pozdravljeno, zeleno drevo 30,61 % (15 enot), Kdo

se skriva v besedilu 35,63 % (23 enot). Edino ve~jo statisti~no razliko predstavlja Peta

~itanka, ki od skupnega povpre~ja 30,76 % odstopa za 9,36 %.
Dramska besedila so v berilih, z izjemo zadnjih, {ibko zastopana. Povpre~ni odsto-

tek dramskih besedil je 2,82. V Slovenskem berilu I jih je 0,48 % (1 besedilo), v Peti

~itanki jih ni, v Petem berilu 1 % (1 besedilo), v berilu Sre~no, domovina 2 % (2
besedili), v berilu Pozdravljeno, zeleno drevo 4,08 % (2 besedili) in v »Ogledalu«
(pri{teta je tudi radijska igra) 9,37 % oz. 6 besedil. Iz podatkov je mo~ ugotoviti, da
{tevilo dramskih besedil nara{~a, kar pripomore k ve~ji zvrstni pestrosti v zadnjem
berilu (tu dramska besedila ‘e dosegajo eno desetino), kot je to bilo v prvih berilih.

V Slovenskem berilu so polumetnostna besedila zastopana s 5,04 % (6 besedil), v
Peti ~itanki 11,61 % (13 b.), v Petem berilu 17 % (17 b.), v Sre~no, domovina 2 (2 b.)
v Pozdravljeno, zeleno drevo 2,04 % (1 b.) in v Kdo se skriva v ogledalu 0 %.

Opaziti je, da za~ne {tevilo polumetnostnih besedil nara{~ati konec petdesetih let,
dose‘e »vi{ek« v Petem berilu, nato pa podpora tej »hibridni« zvrsti upade. V prvih
berilih so polumetnostna besedila slu‘ila predvsem predstavitvi najnovej{ih gospodar-
skih, tehnolo{kih (letenje z reaktivnim letalom), industrijskih dose‘kov, sprememb
kmetovanja (npr. uvajanje zadrug) v predzadnjem berilu pa besedilo tematizira ekolo-
gijo in ~lovek odnos do narave.

Najve~je premike v zastopanosti besedil je torej opaziti predvsem pri polumetno-
stnem ‘anru in dramatiki (zastopanost polumetnostnega ‘anra upada, zastopanost dra-
matike pa nara{~a), medtem ko je pri liriki in pripovedni{tvu opaziti relativno stalno
zastopanost (lirika slaba tretjina, pripovedni{tvo slabi dve tretjini). Upadanje zastopa-
nosti polumetnostnih besedil je mo~ pripisati mo~ni zaznamovanosti z ideolo{kimi
cilji, katerih nosilka je bila ta zvrst po 2. svetovni vojni. Sedanji sestavljavci beril se
o~itno bolj nagibajo k zvrstni pestrosti znotraj leposlovne knji‘evnosti.
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3 Avtorji

3.1 [tevilo avtorjev

Pred analizo sem predvideval, da se bo v berilih izmenjalo veliko avtorjev; visoka
frekvenca menjav namre~ ne govori le o {iroki in kakovostni paleti (mladinskih) avto-
ric in avtorjev, ki jih je dovolj, da lahko kazala beril vsaki~ znova zapolnjujejo novi
avtorji, temve~ prej o tem, da pri izboru ne veljajo le »ob~e veljavni« literarni kriteriji,
temve~ tudi merila, ki temeljijo na specifi~nem literarnem okusu sestavljavca ter ak-
tualnosti posameznega avtorja v dolo~enem zgodovinskem trenutku. Prepri~an pa sem
bil, da velik pretok avtorjev ne bo zajel pe{~ice eminentnih, kanoniziranih avtorjev, ki
prestol literarne zgodovine trdno zasedajo, njihova dela pa s svojimi visokimi literar-
noestetskimi dose‘ki presegajo trenutni dru‘benopoliti~ni okus (oz. ga zaradi univer-
zalnosti vsakokrat znova vklju~ujejo). Za vsa ljudska besedila sem dolo~il le enega
avtorja, t. i. ljudskega avtorja.

Preglednice, ki vsebuje 213 vrstic in 9 stolpcev zaradi omejenega obsega ni mogo~e
prikazati, zato bom navedel le najzanimivej{e podatke. V vseh berilih se je s svojimi deli
pojavilo 212 avtorjev (neznani avtor in ljudski sta {teta kot en avtor). Od 212 avtorjev jih
je (le?) 5 (~e od{tejemo ljudskega avtorja) navzo~ih v vseh berilih. Prav gotovo jih mo-
ram na{teti s krepkim tiskom: {tirje slovenski avtorji France Bevk, Fran Mil~inski,
Tone Seli{kar, Oton @upan~i~ in en tuj – Hans C. Andersen. V skupnem {tevilu ti
avtorji, vsi mo{ki, predstavljajo 2,36 %. Nizka {tevilka prav gotovo odpira mnogo vpra{anj
o vzrokih za tak{no »preto~nost« avtorjev. Ali so merila za literarno-didakti~no ustrez-
nost besedil res tako raznolika pri posameznih sestavljavcih (s tem se seveda postavi pod
vpra{aj objektivnost teh meril) ali pa je dru‘benoideolo{ki vpliv mo~nej{i, kot si predstav-
ljamo? 6 avtorjev, vsi Slovenci in vsi mo{ki (I. Cankar, J. Jur~i~, M. Klop~i~, M. Kranjec,
B. Magajna, Pre‘ihov Voranc), objavlja v petih berilih, 7 avtorjev, med njimi dva tuja,
pa v {tirih (M. Twain, V. Nazor, Josip Murn, Sre~ko Kosovel, F. S. Fin‘gar, F. Erjavec,
K. Destovnik – Kajuh). Avtor z najve~ objavljenimi besedili je Oton @upan~i~ (29 bese-
dili!). Naslednji, Tone Seli{kar, jih ima ve~ kot polovico manj, tj. 12. Ve~, tj. 41, jih
podpisuje le {e ljudstvo. V »elitnem krogu« ni nobene ‘enske pisateljice; dejstvo je, da se
mladinske pisateljice mno‘i~neje uveljavijo {ele v ~asu po drugi svetovni vojni in jih
prva povojna berila {e niso zajemala, a tudi sodobnej{a berila so, kot bo pokazala na-
daljnja analiza, pri vklju~evanju avtoric oz. njihovih besedil »zadr‘ana«. V vrhu sta si
izborila mesto le dva tedanja tujca, vrhunska pisatelja za mladino in otroke, oba »zahod-
njaka« (Andersen in Twain). Lahko sklenem, da so se predvidevanja uresni~ila. Preto~nost
avtorjev je (bila) v resnici izjemno velika, nekaj avtorjev (za vse lahko ugotovimo, da
sodijo v (mladinski) literarni kanon) pa trdno ostaja v vseh berilih. Ali bo tako tudi
nadalje, je seveda veliko vpra{anje. Te‘ko se je namre~ upreti vpra{anju, zakaj so bili
izbrani prav ti avtorji, ne pa tudi npr. Astrid Lindgren ali Franc S. Fin‘gar.

Ko zanimivost velja omeniti, da v prvih berilih nastopa veliko avtorjev, ki izvorno
niso knji‘evni ustvarjalci, temve~ delavci oz. nekdanji partizani, ki se spominjajo
udarni{kih del, bojev v 2. svetovni vojni ali pa opisujejo povojno dru‘bo. Posebnost
gotovo predstavljata dva avtorja, ki v berilih nastopata tudi kot literarna lika: Josip
Broz - Tito in France Pre{eren.
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3.2 Povpre~no {tevilo besedil na avtorja

Zanimalo me je tudi vpra{anje povpre~nega {tevila besedil na avtorja, in sicer, ali
se bo povpre~no {tevilo besedil na avtorja zmanj{evalo oz. pove~alo. Pri~akoval sem,
da se bo z zmanj{evanjem {tevila besedil in {tevilo avtorjev zmanj{alo tudi {tevilo
besedil na avtorjev. (Pri velikem {tevilu besedil je lahko imel en avtor ve~ besedil, pa
to ni opazneje vplivalo na koncept berila, pri manj{em {tevilu besedil pa morajo biti
sestavljavci {e pozornej{i in selektivnej{i pri izboru besedil. En avtor pa tak{nim krite-
rijem te‘ko zadosti.)

V Slovenskem berilu I je pisalo 78 avtorjev in avtoric (za avtorja ljudskih besedil je
{tet en avtor), povpre~no {tevilo besedil na avtorja je 1,52, v Peti ~itanki 71 (povpre~je
1,55 besedila na avtorja). V Petem berilu je 64 avtorjev. Povpre~no {tevilo besedil na
avtorja je 1,59. V berilu Sre~no, domovina je 77 razli~nih avtorjev (avtorji besedil so
tudi otroci (Kadar svin~nik pi{e s srcem) in neznani vietnamski avtor (pionirska pesem
iz Vietnama)). Povpre~no {tevilo besedil na avtorja je 1,32. V »Zelenem drevesu« je
povpre~no {tevilo besedil na avtorja 1,28 (z ljudskim »avtorjem« pa 1,32). V »Ogleda-

lu« je avtorjev 42, povpre~no {tevilo besedil na avtorja je 1,52.
Povpre~no {tevilo besedil na avtorja vseh beril je 1,47. Vidimo, da je povpre~je

{tirih beril blizu vrednosti 1,5 – le dve berili (Sre~no domovina in Pozdravljeno, zeleno

drevo) od tega opazneje odstopata. Posebnih sklepov tako iz tega ni mogo~e povle~i.
Zopet pa je zanimivo vpra{anje spolne enakopravnosti: povpre~no {tevilo besedil je na
avtorja ve~je, v zadnjem berilu pa je {tevilo besedil na avtorico ve~je kot {tevilo bese-
dil na avtorja.

3.3 Izvor avtorjev

Zelo zanimivo je bilo tudi preu~evanje izvora izvor avtorjev. Pri~akoval sem, da
bodo v zgodnjih, povojnih berilih prevladovali doma~i avtorji (slovenski), tuji pa bodo
predvsem »vzhodni« (sèm sem {tel tudi nekdanje jugoslovanske avtorje), ki so bili
tedanjemu politi~nemu sistemu zaradi pripadnosti vzhodnemu politi~nemu bloku bli‘ji.
S postopnim meh~anjem politi~nega sistema naj bi se dele‘ tujih zahodnih avtorjev
pove~eval, predvsem na ra~un dele‘a vzhodnih avtorjev. Dele‘ tujih avtorjev naj nikoli
ne bo presegel dele‘a doma~ih, slovenskih avtorjev. Pri besedilih ljudskega slovstva
sem nacionalnost avtorjev dolo~il glede na izvor besedila (pri slovenskem ljudskem
slovstvu npr. je bil avtor obravnavan kot Slovenec/ka).

V Slovenskem berilu je med 73 avtorji (pri{teti so vsi ljudski avtorji, od{teti pa vsi
neznani avtorji, za katere se sicer – glede na tematiko – lahko z veliko verjetnosti
predpostavlja slovenski izvor) tujih avtorjev 21 (28,77 %) in doma~ih 52 (71,23 %).
»Zahodnih« avtorjev je 9 (12,33 %), »vzhodnih« pa 12 (16,44 %). V Peti ~itanki je
med 74 avtorjev (pri{teti so vsi ljudski avtorji, od{teti pa vsi neznani avtorji, tj. novi-
narji Pionirja). 13 avtorjev je tujih (17,57 %) in 61 (82,43 %) doma~ih. »Zahodni
avtorji« so samo 3 (4,05 %). Tudi »vzhodnih« avtorjev ne ostane veliko, ~e k njim ne
uvrstimo 10 avtorjev (13,51 %), ki so v ~asu izida berila sodili v skupno dr‘avo, Jugo-
slavijo. Pravi »vzhodnjak« je tako le Poljak H. Sienkiewicz. V Petem berilu je 64
avtorjev; avtorjev in avtoric, ki prihajajo iz Slovenije, je v berilu 40 (62,5 %), tujih pa
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24 (37,5 %), in sicer jih 16 (25 %) prihaja iz nekdanjega vzhodnega bloka ({tevil~no
najmo~nej{i so pisatelji s podro~ja nekdanjih jugoslovanskih republik, ki jih je 13) in
osem (12,5 %) iz nekdanjega zahodnega bloka. V berilu Sre~no, domovina je 77 avtorjev
(ljudska besedila so vsa slovenska): 46 (59,74 %) je doma~ih in 31 tujih (40,25 %), od
tega 16 (20,78 %) »zahodnih« in 11 (14,29 %) »vzhodnih« in {tirje, t. i. »drugi«, pa
prihajajo iz Azije! V berilu Pozdravljeno, zeleno drevo, je 37 avtorjev (ljudska besedila
so vsa slovenska): 25 (67,57 %) je »avtohtonih«, 12 tuje krvi (32,43 %), od tega 7
(18,91 %) »zahodnih« in 5 (13,51 %) »vzhodnih«. V zadnjem berilu, Kdo se skriva v

ogledalu?, je od 41 avtorjev 28 doma~ih (68,29 %), 13 (31,70 %) pa tujih, od tega 5
(12,19 %) »vzhodnih« ter 8 (19,51 %) »zahodnih«

Ugotovimo lahko, da dele‘ tujih avtorjev, nikjer ne prese‘e »ve~inskega dele‘a«;
{e najbli‘je temu so odstotki v berilu Sre~no, domovina (40,25 %) – to je tisto berilo,
ki edino ne vsebuje tujih avtorjev le z evropske in ameri{ke celine.1 Sicer je povpre~ni
odstotek tujih avtorjev 31,37 %, doma~ih pa 68,63 %; lahko torej zaokro‘imo in re~emo,
da je tujih avtorjev pribli‘no ena tretjina, doma~ih pa dve tretjini. Najbolj
»protekcionisti~no« berilo je Peta ~itanka: ta varuje slovenski »nacionalni interes« z
82,43 % doma~ih avtorjev. Ugotovimo lahko tudi, da sta prvi berili relativno bolj zapr-
ti za tujce, nato pa se dele‘ tujcev dvigne nad 30 %.

Sprva prevladujejo literarni liki z evropskega »vzhoda, nato pa se, v zadnjih treh
berilih (torej v osemdesetih), tehtnica prevesi na »zahodno stran«. Dele‘ tako »vzhod-
nih« kot »zahodnih« avtorjev ostaja – padec je malenkosten – enak dele‘u, ki ga je
uveljavilo ‘e berilo Sre~no, domovina.

3.4 Spol avtorjev

Vpra{anje enakopravne zastopanosti avtoric in avtorjev je bilo obravnavano v tej
kategoriji. Predvideval sem, da bo dele‘ avtorjev precej ve~ji od dele‘a avtoric v
zgodnej{ih, povojnih berilih, nato pa bo, so~asno z dvigovanjem dru‘bene ozave{~enosti
glede potrebne enakopravnosti spolov na vseh dru‘benih ravneh, dele‘ avtoric dosegel
enakopraven dele‘.

V Slovenskem berilu je bilo analiziranih 72 avtorjev in avtoric (od{teti so bili nez-
nani in ljudski avtorji). Avtoric je 9, kar zajema v skupnem dele‘u 12,5 % (avtorjev je
61 oz. 87,5 %). Razmerje v prid avtorjev je torej 7 : 1. V Peti ~itanki je bilo upo{tevanih
65 avtorjev (od{teto je bilo {est neznanih avtorjev). [tiri avtorice, vse Slovenke (Lili
Novy, Mira Miheli~, Bo‘ena Pirc, Ilka Va{te), zavzemajo v skupnem dele‘u 6,15 %.
Avtorji so zastopani s strah vlivajo~imi 93,85 %. Razmerje je 15,26 : 1 v korist mo{kega

1 Pisci z ju‘noameri{kega, afri{kega, azijskega in avstralskega kontinenta v berila za 5. razred niso
vklju~eni, razen v berilo Sre~no domovina, kjer {tirje avtorji prihajajo iz Azije. Njihovo vklju~itev je mogo~e
pripisati aktualnemu politi~nemu trenutku v izjemno razgibanih osemdesetih: takrat je namre~ SFRJ igrala
vidno vlogo pri oblikovanju politike neuvr{~enih: posredno je tako med neuvr{~enimi dr‘avami vladal velik
pretok informacije tudi na kulturnem podro~ju. Avtorji iz Afrike, Ju‘ne Amerike, Avstralije v berila 5. razre-
da »nimajo vstopa«. Tudi sicer je ~etrto povojno berilo napravilo pomemben zasuk: prvo je za~elo z vidnim
pove~evanjem dele‘a avtoric in ‘enskih literarnih likov, otro{kih literarnih likov, je berilo z najve~jim de-
le‘em tujih avtorjev ipd.
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spola. V Petem berilu sem obravnaval 61 avtorjev (od{teta sta bila dva neznana avtorja
in »avtor« ljudskih besedil): avtorice so {tiri (6,55 %) avtorjev je 57 (93,44 %. V berilu
Sre~no, domovina je bilo obravnavanih 74 avtorjev: 66 (89 %) je mo{kih, 8 (11 %) je
avtoric. Razmerje v korist mo{kih je 14,25 : 1. V berilu Pozdravljeno, zeleno drevo je
med 37 avtorji 32 (86,48 %) mo{kih in 4 (10,81 %) ‘enske (vse tujke!). Razmerje v
korist mo{kih je 8 : 1. V berilu Kdo se skriva v ogledalu pero suka 41 avtorjev: 36 (87,8
%) je mo{kih in 5 (12,19 %) ‘ensk (vse avtorice so Slovenke!). Zanimivo je, da je
avtoric manj, a imajo zato objavljenih ve~ besedil (povpre~je je 2,8 besedil na avtori-
co: pri mo{kih je povpre~je 1,4 besedila na avtorja.). Razmerje je 7,2 : 1 za mo{ke.

Rezultati se niso ujeli z napovedjo. Dele‘ avtoric kljub ve~ji dru‘beni ozave{~enosti
in ob~utljivosti glede vpra{anja spolne (ne)enakopravnosti {e naprej ostaja zanemar-
ljiv v primerjavi z dele‘em avtorjev (povpre~ni odstotek avtoric je 9,87, mo{kih pa
90,13 – ~e zaokro‘imo, je razmerje 1 : 10). Spolna neenakopravnost je v tej kategoriji
–navkljub (pre)po~asnemu premikanju dele‘a ‘ensk navzgor – {e posebej nepri~ako-
vana, saj je v slovenski in tuji knji‘evnosti veliko kakovostnih avtoric, katerih dela po
literarnih in didakti~nih kriterijih ustrezajo zahtevam sodobnega pouka knji‘evnosti
ter jezika.

4 Literarni liki

Literarni liki so v raziskavi definirani kot nosilci dolo~enih ~love{kih in dru‘benih
kategorij (mdr. individualnost, spol, starost, poklic, dru‘beni status, premo‘enjski sta-
tus, razmerje do drugih), ki so razvidne na povr{inski ravni pripovedi. To pojmovanje
temelji na mimeti~ni teoriji; lastnosti literarnih likov oz. njihov odnos do drugih lite-
rarnih likov in predmetnosti je razumljen kot odraz dru‘bene stvarnosti. ^e bi literar-
nim likom, s skladu s strukturalnimi teorijami, odrekel vsako psiholo{ko bit, bi meto-
dolo{kega aparata ne mogel zastaviti tako, kot sem ga.

Pri literarnih liki so bile za la‘jo analizo ustvarjene naslednje kategorije: najprej
kategorija individualnih literarnih likov in kolektivnih literarnih likov. Znotraj teh dveh
(nad)kategorij sta kategoriji literarnih likov mo{kega in literarnih likov ‘enskega spola
(v nadaljnjem besedili poimenovani mo{ki in ‘enski literarni liki). Ti dve kategoriji se
delita na literarne like, ki predstavljajo odrasle osebe (nadalje odrasli literarni liki), in
literarne like, ki predstavljajo otroke (nadalje otro{ki literarni liki). Posebno kategorijo
predstavljajo literarni liki ‘ivali.

4.1 @enski in mo{ki literarni liki

Podobno kot pri avtorjih in avtoricah me je tudi tu zanimalo kvantitativno razmerje
‘enskih in mo{kih literarnih likov. Glede na zgodovinske okoli{~ine in dru‘bene raz-
mere sem predvideval, da bodo rezultati podobni kot pri kategoriji spol avtorjev; dele‘
‘enskih literarnih likov naj bi se, so~asno z dvigom dru‘bene ozave{~enosti glede
vpra{anje enakopravnosti spolov in »meh~anjem« patriarhalnih dru‘benih vzorcev,
pove~eval, dele‘ mo{kih literarnih likov pa zmanj{eval, dokler se oba dele‘a ne izena~ita
(ali vsaj pribli‘ata na sprejemljivo razliko). Rezultati so me ponovno presenetili.
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V Slovenskem berilu I. prevladujejo mo{ke osebe v vseh primerljivih kategorijah: pri
individualnih literarnih likih je mo{kih oseb 129 (v skupnem dele‘u 61,14 %, v med-
sebojnem 81,64 %), ‘enskih pa 29 (18,35 % v medsebojnem razmerju). Pri likih ‘ivali
sta obe kategoriji najbolj izena~eni: ‘ivali mo{kega spola je 19 (9 %), ‘ivali ‘enskega
spola pa 11 (5,21 %). Razmerje med ‘enskimi in mo{kimi individualnimi literarnimi
liki je torej dobrih 3,7 : 1 v korist mo{kih (upo{tevani so vsi literarni liki.). Razmerje
pri individualnih literarnih likih je 4,45 : 1. V Peti ~itanki prevladujejo mo{ke osebe v
vseh primerljivih kategorijah: pri individualnih literarnih likih je mo{kih oseb 151 (v
skupnem dele‘u 65,09 %, v medsebojnem 79,9 %), ‘enskih pa 38 (16,37 %, v medse-
bojnem razmerju 20,1 %). Pri likih ‘ivali sta obe kategoriji ponovno najbolj izena~eni:
‘ivali mo{kega spola je 12 (5,17 %), ‘enskega spola pa 10. Razmerje med ‘enskimi in
mo{kimi individualnimi literarnimi liki je torej dobrih 1 : 4 v korist slednjih. V Petem

berilu prevladujejo mo{ke osebe v vseh primerljivih kategorijah: pri individualnih li-
terarnih likih je mo{kih oseb 81 (78,64 %), ‘enskih pa 22 (21,35 %). Mo~na prevlada
likov mo{kih je tudi v drugih kategorijah: likov ‘ivali, ki so mo{kega spola je 11, ‘ivali
‘enskega spola pa 5. Najbolj o~itno je pri kolektivnih likih, kjer je rubrika pod ‘enskih
spolom prazna (kolektivnih likov, kjer so zastopane le mo{ke osebe, je 5). Tudi v beri-
lu Sre~no, domovina primerjava individualnih ‘enskih in mo{kih literarnih likov ka‘e
mo~no v prid mo{kih: 102 mo{ka literarna lika predstavljata s 74,45 % skoraj trikrat-
nik odstotka, ki ga zavzema 35 ‘enskih literarnih likov – 25,54 %.^e medsebojno
primerjamo le individualne ‘enske in mo{ke literarne like, je razmerje 26 : 63 oz. 1 :
2,42 (v odstotkih 29,21 % : 70,79 %). Malenkostno bolje je v berilu Pozdravljeno,

zeleno drevo: ~e medsebojno primerjamo le individualne ‘enske in mo{ke literarne
like, je razmerje 1 : 2,42 (v odstotkih 29,21 % : 70,79 %). Podobni odstotki vladajo
tudi v zadnjem berilu Kdo se skriva v ogledalu: literarnih likov mo{kega spola je 80
(73,39 %), ‘enskega pa 29 (26,6 %).

Pridobljeni rezultati so dale~ od napovedi, kar nazorno sporo~a, da je bilo na neka-
terih ravneh odpravljanje dru‘bene spolne neenakopravnosti bolj formalne narave. Dele‘
mo{kih literarnih likov z malenkostnim padcem ohranja povpre~ni dele‘ 76,47 %,
dele‘ ‘enskih literarnih likov pa se kljub rahlemu dvigu ne dvigne dosti na povpre~jem,
ki zna{a 23,5 %. Prvi znatnej{i premik napravita berili Sre~no, domovina in Pozdra-

vljeno, zeleno drevo, medtem ko berilo Kdo se skriva v ogledalu zopet, resda malenko-
stno, nazaduje.

4.1.1 Primerjava razmerja glavnih in stranskih oseb pri ‘enskih ter mo{kih
4.1.1 literarnih likih

Podatek o kvantitativnem razmerju ‘enskih in mo{kih literarnih likov ne pove ve-
liko brez podatka o kvalitativnem razmerju, tj. razmerju med glavnimi in stranskimi
osebami znotraj ‘enskih in mo{kih literanih likov; mogo~e bi namre~ bilo, da je ‘en-
skih literarnih likov npr. manj, da pa je med njimi ve~ glavnih oseb. To bi seveda lahko
mo~no vplivalo na kon~no interpretacijo. Predvideval sem, se bo notranja struktura
‘enskih literarnih likov (predvsem razmerje med glavnimi in stranskimi osebami) po-
stopoma spreminjala, in sicer bodo v zgodnjih berilih prevladovale stranske osebe, v
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zadnjih berilih pa bo razmerje precej bolj uravnote‘eno (ali vsaj enako kot pri mo{kih
literarnih likih).

Podatki so me ponovno presenetili: v Slovenskem berilu I je 42 (v skupnem dele‘u
19,9 %) likov ‘enskega spola. Glavnih oseb je 9 (od tega dve deklici – v dele‘u ‘enskih
literarnih likov 21,43 %), stranskih oseb 20 (deklice so {tiri: v dele‘u ‘enskih literar-
nih likov 47,62 %), likov ‘ivali pa 11. Kolektivna lika, ki zajemata samo osebe ‘enske-
ga spola, sta 2 (tri h~ere, brigadirke). V Peti ~itanki je 48 (v skupnem dele‘u 20,69 %)
literarnih likov, ki predstavljajo osebe ‘enskega spola. Glavnih oseb je 6 (od tega dve
deklici: v dele‘u ‘enskih literarnih likov 12,5 %), stranskih oseb 32 (deklic pet: v
dele‘u ‘enskih literarnih likov 66,67 %), likov ‘ivali pa 10. Kolektivnih likov, ki bi
zajemali samo osebe ‘enskega spola, ni. V Petem berilu je 22 individualnih literarnih
likov, ki poimenujejo le ‘enske osebe: najve~ je stranskih oseb – 16 (57,14 % – pozor-
nost zbuja dejstvo, da med stranskimi osebami ni niti ene deklice). Glavnih oseb je 6
(med ‘enskimi liki to predstavlja 21,42 %), in sicer 4 odrasle ‘enske in 2 deklici.
Likov ‘ivali je 6 (sraka, srake, lastovica, {~uka, psica Kala – sem je pri{teta tudi vrtni-
ca). V berilu Sre~no, domovina najve~ji dele‘, skoraj dvotretjinski, zavzemajo stran-
ske osebe, ki jih je 28 (65,11 %), sledijo glavne osebe s 7 liki (16 %), 6 je likov ‘ivali
(14 %) in le dva lika (vrtnice, u~iteljice) tvorita kategorijo kolektivnih likov (5 %). V
berilu Pozdravljeno, zeleno drevo je 6 glavnih oseb (20 %), 20 stranskih oseb (66,67
%) in 4 liki ‘ivali (13,33 %). Kolektivnega lika, v katerem bi bile osebe ‘enskega
spola, ni (deloma lik gospodje in gospodi~ne iz ljudske pravljice Trap). V berilu Kdo

se skriva v ogledalu celoto ‘enskih likov (29) predstavlja 10 glavnih oseb (34,48 %),
15 stranskih oseb (51,72 %) in 4 ‘ivalski liki ‘enskega spola (13,8 %). Nobeden izmed
kolektivnih likov ne predstavlja le oseb ‘enskega spola.

Ker sem pri ‘enskih literarnih likih predvideval, da se bo dele‘ glavnih pove~eval,
sem pri mo{kih literarnih likih torej pri~akoval njihov upad (nisem pa pri~akoval, da se
bo dele‘ mo{kih in ‘enskih glavnih oseb uravnote‘il).

[tevilke so povedale takole: v Slovenskem berilu I je vseh mo{kih literarnih likov
156 (v skupnem dele‘u 73,93 %). Glavnih oseb je 47 (30,13 %), stranskih oseb 82
(52,56 %), likov ‘ivali 19, kolektivnih likov pa 8. V Peti ~itanki je individualnih lite-
rarnih likov 151, od tega je glavnih oseb 60 (33,9 %), stranskih oseb pa 91 (60,26 %).
Likov ‘ivali je 12, kolektivnih likov, ki predstavljajo le osebe mo{kega spola, pa 14.
Skupaj torej 177 (v skupnem dele‘u 76,29 %). V Petem berilu je individualnih literar-
nih likov 81, od tega 36 glavnih oseb (37,11 %) in 45 stranskih oseb (46,4 %). @ival-
skih likov je 11 (~rni pti~, pes Sultan, ku‘ek, krt, bik, volk, labod, rak, pol‘, slavec,
volk Murko). Kolektivnih likov je 5 (psoglavci, tur{ki vohuni, hajduki, fa{isti, spla-
varji). V berilu Sre~no, domovina imajo z 71 osebami (54 %) najve~ji dele‘ stranske
osebe: 48 je glavnih oseb (37 %). 8 likov ‘ivali predstavlja 6 %, 4 kolektivni liki pa 3
%. V berilu Pozdravljeno, zeleno drevo je glavnih oseb 25 (36,23 %), stranskih oseb 38
(55,07 %) in likov ‘ivali 6 (8,7 %). V berilu Kdo se skriva v ogledalu celoto mo{kih
likov (80) predstavlja 26 glavnih oseb (32,5 %), 49 stranskih oseb (61,25 %) ter 5 likov
‘ivali (6,25 %).

Pridobljeni rezultati ne prikazujejo drasti~nih sprememb med posameznimi berili.
Povpre~no {tevilo mo{kih glavnih oseb je 34,48 %, stranskih pa 54,96 %, pri ‘enskih
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glavnih osebah je bil dele‘ 20,97 %, pri stranskih pa 59,15 %. To pomeni, da imajo
mo{ki literarni liki ne samo ve~ino, temve~ je med njimi tudi ve~ glavnih oseb; pri-
merjava odstotkov med glavnimi in stranskimi osebami mo{kih ter ‘enskih literarnih
likov namre~ ka‘e na ve~ji dele‘ glavnih oseb pri mo{kih literarnih likih in ve~ji dele‘
stranskih oseb pri ‘enskih literarnih likov. Ta rezultat je bil pri~akovan, ni pa, seveda,
tudi za‘elen. Primerjava med berili ne ka‘e na ve~je odmike pri posameznih berilih.

4.2 Kolektivni liki

Pri~akoval sem, da se bo dele‘ kolektivnih likov postopoma zmanj{eval. Povojni
socialisti~ni sistem je izrazito poudarjal kolektivnost in skupnost, hkrati pa je precej
zgodb v berilih shematsko obravnavalo vojno tematiko. Za tak{no obravnavo je zna~ilno
pogosto nastopanje kolektivnih likov (npr. partizani, okupatorji, kmetje, slovenski na-
rod ipd.).

V Slovenskem berilu je dele‘ kolektivnih likov 8 % (16 oseb: osem kolektivnih
likov sestavljajo mo{ke osebe, 2 lika ‘enske, 6 likov pa je »obojespolnih.) V Peti ~itanki

je skupno {tevilo kolektivnih likov je 21 (v skupnem dele‘u 9 %); kolektivnih likov
mo{kega spola je 14, »obojespolnih« pa 7. Kolektivnih likov, ki bi predstavljali le
osebe ‘enskega spola, ni. V Petem berilu je kolektivnih likov 9 (v skupnem dele‘u 7
%): 5 (55,56 %) je mo{kih, 4 pa so »obojespolni«. V berilu Sre~no, domovina je kolek-
tivnih likov 15 (pribli‘no 8 %): to {tevilo zajema {tiri (26.67 %) kolektivne like mo{kega
spola, dva (13,33 %) kolektivna lika ‘enskega spol ter devet (60 %) »obojespolnih«
likov. V berilu Pozdravljeno, zeleno drevo je 14 kolektivnih likov (9 %), v berilu Kdo

se skriva v ogledalu pa 12 % (15 oseb).
Rezultati ne ustrezajo pri~akovanjem: {tevilo kolektivni likov ne upada, temve~

celo, resda malenkostno, nara{~a. Nara{~anje gre pripisati predvsem ve~ji zastopano-
sti ljudskih pravljic, ki so k temu velikemu dele‘u najve~ pripomogle. Potrebno pa je
pripomniti, da je bil pri kategoriji kolektivni liki reprezentativni vzorec relativno majhen;
verjetnost, da bo pri{lo do statisti~ne napake, je bila tu precej ve~ja.

4.3 Literarni liki otroci in odrasli

V tej kategoriji sem pri~akoval, da se bo kvantitativno razmerje med literarnim liki
otroci in literarnimi liki odrasli temeljito spremenilo. V zgodnej{ih berilih, v katerih
naj bi bil navzo~ ve~ji vpliv dru‘beno-politi~nega aparata, sem predvideval, da bo
otro{ki svet (literarni liki otroci) potisnjen ozadje, v ospredju pa bo »odrasli svet«
(literarni liki odrasli) kot nosilec ideolo{kih sporo~il. Z demokratizacijo in ve~jo uvelja-
vitvijo literarnih pravil naj bi nara{~al dele‘a literarnih likov otroci, ki so nosilci avto-
nomnega otro{kega sveta, svet specifi~nega otro{kega dojemanja sveta – ta svet je
seveda malim bralcem petih berilih bli‘ji in zanimivej{i.

Analiza je prikazala naslednje podatke. V Slovenskem berilu I je bilo obravnavano
173 literarnih likov (izvzeti so liki ‘ivali, upo{tevani kolektivni liki, ki razvidno zazna-
mujejo odrasle oz. otroke): likov, ki obravnavajo odrasle je 139 (80,34 %), »otro{kih«
pa 34 (19,65 %). V Peti ~itanki je bilo analiziranih 205 literarnih likov: likov, ki obra-
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vnavajo odrasle je 166 (80,98 %), »otro{kih« pa 39 (19,09 %). V Petem berilu je bilo
obravnavanih 114 literarnih likov: likov, ki obravnavajo odrasle je 94 (82,46 %),
»otro{kih« pa 20 (17,54 %). V berilu Sre~no, domovina je bilo obravnavanih 173 lite-
rarnih likov: likov, ki obravnavajo odrasle je 116 (67,05 %), »otro{kih« pa 57 (32,95
%). V berilu Pozdravljeno, zeleno drevo je bilo obravnavanih skupno 93 literarnih
likov: likov, ki obravnavajo odrasle je 54 (58,09 %), »otro{kih« pa 39 (41,9 %). V
zadnje berilu (Kdo se skriva v ogledalu) je bilo obravnavanih 98 literarnih likov, in
sicer: literarnih likov, ki upodabljajo otroke, je 54 (55,10 %), literarnih likov odraslih
pa 44 (44,89 %).

Rezultati skoraj popolnoma ustrezajo napovedim. Izjemen dele‘ – prek 80 % V
prvem berilu – odraslih literarnih likov za~enja upadati {ele v berilu Sre~no, domovina

(berilo, v katerem je bilo narejeno nekaj znatnih premikov). V zadnjih dveh berilih se
dele‘ literarnih likov otrok pribli‘a »magi~ni« meji 50 odstotkov.

4.3.1 Literarni liki otroci in odrasli – primerjava glavnih oseb

Da bi bili podatki o razmerju med literarnimi liki otrok in odraslih bolj verodostoj-
ni, sem analiziral tudi notranjo strukturo (podobno kot med ‘enskimi in mo{kimi lite-
rarnimi liki). Kaj lahko bi se namre~ zgodilo, da bi bil dele‘ otro{kih literarnih likov
manj{i, a da bi bili zastopani z ve~ glavnimi osebami. Prevlada odraslih literarnih likov
bi tako bila le navidezna.

Pri analizi so bili upo{tevani le individualni literarni liki. V Slovenskem berilu I je
imela najve~ glavnih oseb kategorija literarni liki mo{ki, in sicer 28 (49 %). Sledijo ji
literarni liki de~ki z 19 osebami (34 %). Literarni liki ‘enske premorejo 7 predstavnic
(13 %), deklice pa 2 (4 %). V Peti ~itanki ima najve~ glavnih oseb kategorija literarni
liki mo{ki, in sicer 40 (61 %). Sledijo ji literarni liki de~ki z 20 predstavniki (30 %).
Literarni liki ‘enske premorejo le 4 predstavnice (6 %), deklice pa 2 (3 %). V Petem

berilu ima ponovno najve~ glavnih oseb kategorija literarni liki mo{ki, in sicer 23 (54
%). Sledijo ji literarni liki de~ki s 13 (31 %) osebami. Literarni liki ‘enske premorejo
le 4 predstavnice (10 %), deklice pa le 2 (5 %). V berilu Sre~no, domovina »premo-
rejo« najve~ glavnih oseb literarni liki de~ki, in sicer 31 (56,36 %), skoraj polovico
manj glavnih oseb imajo literarni liki odrasli mo{ki (17, tj. 30,91 %), Literarni liki
‘enske so zastopani s 5,45 %, deklice pa s 7,72 %. V berilu Pozdravljeno, zeleno drevo

sta med literarnimi liki ‘enske 2 glavni osebi (6 %), med mo{kimi pa 4 (13 %). Med 39
literarnimi liki, ki upodabljajo otroke, so 4 dekli{ke glavne osebe (13 %) in 21 de{kih
glavnih oseb (68 %). Tudi v zadnjem berilu je procentualno najbolje zastopana katego-
rija literarnih likov de~kov z 19 glavnimi osebami (47,5 %, torej skoraj polovica vseh
glavnih oseb), drugi so »odrasli« mo{ki literarni liki z 10 osebami (25 %), tretji so
literarni liki deklice s 7 osebami (17,5 %) ter ‘enski literarni liki s 4 (10 %).

Literarni liki mo{ki in literarni liki ‘enske so v resnici izgubili visok za~etni dele‘
in z zastopanostjo zaostali za »otro{kimi« literarni liki. Zaskrbljujo~a je predvsem
nizka zastopanost literarnih likov deklice, ki kljub ve~ kot 400 % pove~anju dele‘a (s
4 % na 17,5 %), predstavljajo le dobro tretjino literarnih likov de~ki. Iz rezultatov je
razvidno, da so visok za~etni dele‘ literarnih likov mo{ki prevzemali le »de~ki«, tako
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kot so – to je mo~ sklepati ‘e ob be‘nem pogledu na graf – dele‘ literarnih likov ‘enske
prevzele »deklice«. To pa seveda ni moglo voditi v izena~itev dele‘ev.

4.3.2 Literarni liki otroci in odrasli – primerjava stranskih oseb

Pri stranskih osebah sem pri~akoval podobne rezultate kot pri glavnih osebah (ta
kategorija je bila ustvarjena tudi kot kontrolna skupina kategoriji glavnih oseb). In v
resnici so si bili precej podobni.

V berilu Slovensko berilo I najve~ oseb, 75 (73 %), prihaja iz kategorije literarni
liki mo{ki. Sledijo ji literarni liki ‘enske s 16 (16 %) predstavnicami. Literarni liki
de~ki imajo 7 (7 %) predstavnikov, deklice pa 4 (4 %). V Peti ~itanki je najve~ literar-
nih likov mo{ki, in sicer 82 (84,53 %), sledijo literarni liki de~ki z 9 osebami (9,28 %),
literarni liki ‘enske s 4 (4,12 %) in deklice z 2 osebama (2,06 %). V Petem berilu je od
skupno 61 literarnih likov, ki predstavljajo stranske osebe, naj{tevil~nej{a kategorija
literarni liki mo{ki z 42 (69 %) osebami. Sledijo ji literarni liki ‘enske s 16 osebami
(26 %). Z minimalnim {tevilom oseb sta zastopani kategoriji literarnih likov otro{kih
predstavnikov: de~ki s 3 osebami (5 %), deklice pa z nobeno. V berilu Sre~no, domo-

vina je bilo obravnavanih 99 stranskih oseb v berilu. Najve~ji dele‘ stranskih oseb
zajema kategorija literarni liki mo{ki, in sicer 56 (56,56 %). Sledijo literarni liki ‘en-
ske s 25 (25,25 %) osebami. Literarni liki de~ki imajo 15 (15,15 %) predstavnikov,
deklice pa 3 (3,03 %). V »Zelenem drevesu« je vseh stranskih oseb 58. Najve~ stran-
skih oseb je literarnih likov mo{ki, in sicer 32 (56 %), sledijo jim literarni liki ‘enske
s 14 (24 %) predstavnicami. De~kov in deklic je enako – 6 (10 %)! V »Ogledalu« je
stranskih oseb 57. Najve~ je literarnih likov de~ki, in sicer 23 (40 %), sledijo jim
»mo{ki« literarni liki z 21 predstavniki (37 %). Literarni liki ‘enske imajo 5 predstav-
nic (14 %), deklice pa 8 (9 %).

Rezultati so v veliki meri podobni rezultatom pri glavnih osebah. Dele‘ literarnih
likov ‘ensk in deklic ostaja diskriminativno nizek v primerjavi z »mo{kimi« literarni-
mi liki, hkrati pa bele‘i vsa leta – z ob~asnimi nihanji navzgor in navzdol – podobne
odstotke (‘enski liki pod 25 %, deklice pod 9 %). Na graf glavnih oseb spominja tudi
»izena~enje« dele‘ev de~kov in mo{kih v zadnjih berilih (res pa je, da se to pri stran-
skih osebah zgodi z zamudo – {ele v zadnjem berilu).

5 Druge kategorije

Izraz druge kategorije ozna~uje sklop kategorij, ki so zajemale odnose, statuse in
lastnosti, ki so kvantitativno te‘je dolo~ljivi.

5.1 Druga~nost

V to kategorijo so bili zajeti vsi literarni liki, ki so v berilih izstopali s svojo
druga~nostjo (socialno, du{evno, telesno, spolno, rasno, versko, jezikovno ipd.).

Analiza je pokazala, da je – glede na {tevil~no zastopanost – mo~ trditi, da se v
berilih najbolj izpostavlja problem socialne druga~nosti, tj. premo‘enjskih razlik, v
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analizo socialnega statusa pa so bili poleg literarnih likov, katerih osrednjo motivacijo
determinira revno dru‘beno okolje, zajeti tudi literarni liki, ki odpirajo vpra{anja vere,
spolne neenakosti, hendikepiranosti, rasne in jezikovne (ne)strpnosti.

V Slovenskem berilu I najve~ literarnih likov, tj. 14 (v skupnem dele‘u 6,63 %),
trpi zaradi rev{~ine, trije liki zaradi narodnostnega zatiranja, vpra{anje vere pa je po-
sredno postavljeno pod vpra{aj v Pre{ernovem Krstu pri Savici (Valjhun, ^rtomir).
Vseh skupaj je 19. V Peti ~itanki ponovno najve~ literarnih likov (5 oz. 2,15 %) izkusi
rev{~ino. Dru‘beno neenakopravnost oz. izkori{~anje mo~no ~utijo kmetje; kar {tirje
(dva sta kolektivna) so poni‘ani oz. izkori{~ani le zaradi pripadnosti kme~kemu stanu.
Narodnostno zatiranje izkusijo predvsem otroci v {oli med 2. svet. vojno (tri osebe).
Versko problematiko ponovno problematizira le en avtor – France Pre{eren, in sicer v
Krstu pri Savici ter romanci O Turja{ki Rozamundi (Lejla). V Petem berilu je literarnih
likov, ki bi stradali kruha, zelo malo: vsega 4 (v skupnem dele‘u individualnih literar-
nih likov 3,33 %, v skupnem dele‘u 2,86 %). Zastopani so {e literarni liki, ki trpijo
zaradi rasisti~nih zakonov, vsi v eni knjigi, in sicer romanu Ko~a strica Toma (2 osebi).
Etni~no zatiranje okusijo v tr‘a{ki pripovedi Po‘ig narodnega doma v Trstu (ena ose-
ba), sirota Jerica pa je ‘rtev zapostavljanja in predsodkov. V berilu Sre~no, domovina

je bilo v analizo socialnega statusa zajetih 15 literarnih likov (v skupnem dele‘u indi-
vidualnih literarnih likov to predstavlja 10,13 %, v skupnem dele‘u 7,9 %). Po ena
oseba predstavlja skupino hendikepiranih, spolno neenakopravnih, ‘rtve dru‘benih
predsodkov. Ve~ literarnih likov, kar 6, je ‘rtev narodnostnega zatiranja in prisilne
kulturno-jezikovne asimilacije ali pa jim grozi celo smrt. V berilu Pozdravljeno, zele-

no drevo sodi med »socialno ogro‘ene« 8 literarnih likov (v skupnem dele‘u indivi-
dualni likov to predstavlja 8 %, v skupnem dele‘u 7,07 %). V berilu Kdo se skriva v

ogledalu je literarnih likov, ki jih dolo~a revno dru‘beno okolje 6 (v skupnem dele‘u
individualnih likov to predstavlja 5,5 %, v skupnem dele‘u vseh literarnih likov 4,83 %).

Posebnost je povezanost rev{~ine z vrednotami in zna~ajskimi lastnostmi; medtem
ko peti~ne »modrokrvnike« (cesarji, kralji, bogata{i, tovarnarji idr.) sku{ajo oholost,
napuh, pohlep in spletkarjenje in druge »nizke« strasti, krasijo revne »junake«. Rev{~ina
je povezana z dobroto; vse revne »junake« krasijo dobra dejanja, nesebi~nost, skrom-
nost, po{tenost … Tudi dejstvo, da so revni, nima v ni~emer opraviti z njihovimi spo-
sobnostmi ali zna~ajskimi lastnostmi; v revne razmere so potisnjeni zaradi zunanjih
dru‘benih okoli{~in, na katere nimajo vpliva, ne pa zaradi lastne nesposobnosti, leno-
be. Rev{~ina je sakralizirana na raven nedotakljive vrednote, poosebljenje dobrega.

5.2 Prvoosebni pripovedovalec

Kategorija prvoosebnih pripovedovalcev je bila zopet usmerjena v preu~evanje
spolnih razlik oz. koli~inski uravnote‘enosti pripovedovalcev in pripovedovalk. Pre-
dvideval sem, da se bo dele‘ pripovedovalcev postopoma zmanj{eval, dele‘ pripove-
dovalk pa postopoma pove~eval. Hkrati sem pri~akoval, da se bo ve~al dele‘ prvoo-
sebnih pripovedovalcev otrok. Prvoosebne pripovedovalce, ki so sicer odrasli (mo‘je
in ‘ene), a pripovedujejo o svojih otro{kih letih (ko so bili de~ki oz. deklice), sem {tel
kot prvoosebne pripovedovalke deklice oz. prvoosebne pripovedovalce de~ke.
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V Slovenskem berilu I nastopa v vlogi prvoosebnega pripovedovalca 22 literarnih
likov (v skupnem dele‘u individualnih literarnih likov predstavljajo 13,92 %). Od 22
pripovedovalcev so 3 pripovedovalke (13,63 %). [tevil~nej{i kategoriji predstavljajo
pripovedovalci de~ki; skupaj jih je 5 (22,72 %), in pripovedovalci odrasli mo‘je – teh
je 14 (63,63 %). V Peti ~itanki je bilo v obravnavo zajetih 17 prvoosebnih pripovedo-
valcev, in sicer ena pripovedovalka (5,88 %) in 16 pripovedovalcev (94,12 %). Med
temi 16 pripovedovalci prevladujejo de~ki (ve~inoma spomini odraslih mo‘ na de{ka
leta), ki jih je 9 (52,94 %), nekaj manj, 7 (41,17 %), pa je odraslih mo‘. V Petem berilu

je bilo zajetih 11 pripovedovalcev (le pripovedovalci iz literarnih besedil). Vsi pripo-
vedovalci so mo{kega spola: odrasli pripovedovalci so 4 (36,36 %), de~kov pa je 7
(63,64 %). Tudi v berilu Sre~no, domovina so naj{tevil~nej{i de{ki prvoosebni pripo-
vedovalci, ki jih je 13 (59,1 %). Mo{kih pripovedovalcev je 8 (36,4 %), prvoosebna
pripovedovalka pa je ena (4,54 %). V berilu Pozdravljeno, zeleno drevo je vseh prvo-
osebnih pripovedovalcev 8 (v skupnem dele‘u individualnih literarnih likov je to 8 %).
Prvoosebnih pripovedovalcev de~kov je 62 % (5), ena deklica predstavlja 13 %, 2
mo{ka pa 25 %. V berilu Kdo se skriva v ogledalu je prvoosebnih pripovedovalcev 5
(4,6 %), od tega de~kov 60 % (3 osebe) in mo{kih 20 % (2 osebi).

Rezultati so le deloma v skladu s predvidevanji, a potrjujejo rezultate, ki smo jih
videli ‘e pri obravnavi literarnih likov. V resnici je pri{lo do zmanj{evanja dele‘a pr-
voosebnih pripovedovalcev mo{kih, a ve~inski dele‘ so prete‘no »izmenjali« le s pr-
voosebnimi pripovedovalci de~ki, medtem ko so dele‘i ‘ensk in deklet ostajali – z
ob~asnimi (po)dvigi, zvesti nizkim odstotkom (do dobrih 10 %). Zanimivo je, da se
povpre~ni dele‘ prvoosebnih pripovedovalcev de~kov od Petega berila dalje vrti okoli
60 %, medtem ko dele‘i drugi pripovedovalcev precej bolj nihajo. Zgodbe prvooseb-
nih pripovedovalcev so ponavadi v starej{ih berilih avtobiografsko obarvane (to so
predvsem pripovedi Franceta Bevka, Pre‘ihovega Voranca, Ivana Cankarja, Mi{ka
Kranjca, Franca S. Fin‘garja, Ivana Potr~a).

5.3 Voj{~aki

Kategorija voj{~akov je zastavljena {iroko; vanjo so bili zajeti vsi, ki so se na kakr{en
koli na~in bojevali v bitkah ali vojnah (od ljudskih junakov do vojn 20. stoletja). V
skladu s tezo sem predvideval visok dele‘ literarnih likov voj{~akov v za~etnih berilih,
nato pa sorazmeren padec oz. postopno »demilitirizacijo«. V zadnjih berilih sem
pri~akoval minimalno {tevilo voj{~akov.

V Slovenskem berilu I je voj{~akov 32 (v skupnem dele‘u vseh literarnih likov je to
15,2 %).V Peti ~itanki je protimirovni{ko razpolo‘enih 37 (v skupnem dele‘u vseh
literarnih likov je to 15,95 %) individualnih in kolektivnih literarnih likov. V Petem

berilu z oro‘jem »ro‘lja« 23 »junakov« (v skupnem dele‘u vseh literarnih likov 16,43
%). V berilu Sre~no, domovina je vseh voj{~akov 16 (v skupnem dele‘u 7,58 %). V
berilu Pozdravljeno, zeleno drevo nastopa 7 voj{~akov (6,14 %), v berilu Kdo se skriva

v ogledalu pa le 3 (2,41 %).
Rezultati so se ujeli s predvidevanji. Izrazit padec dele‘a literarnih likov je ponovno

zabele‘en – kot ‘e vrsta znatnih sprememb doslej – v berilu Sre~no, domovina, nato pa
umirjeno pada do le treh predstavnikov v zadnjem berilu. A padec ni samo kvantitativen,

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_4_7.pdf | DOST. 18/05/23 8.22

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


490 Slavisti~na revija, letnik 51/2003, {t. 4, okt.–dec.

temve~ tudi kvalitativen; vojaki v zadnjem berilu Kdo se skriva v ogledalu so vsej prej
kot nosilci militantnih ali domoljubnih gesel; prva dva »voj{~aka« nastopata v parodi~no
epski pesnitvi, kolektivni lik voj{~aki pa v pravljici s humorno vsebino. Vsaka militaristi~na
dr‘a je tako izklju~ena oz. parodirana. Otroci praviloma nastopajo kot aktivni vojni ude-
le‘enci v t. i. sodobnih vojnah (20. stoletje) – predvsem v II. svetovni vojni ne pa tudi v
prej{njih obdobjih (so seveda tudi izjeme, npr. Gavroche).

5.4 O~e in mati

V Slovenskem berilu I o~eta predstavljajo 4 literarni liki (57,14 %), matere pa 3
(42,85 %). V skupnem dele‘u vseh literarnih likov to predstavlja 3,32 %.V Peti ~itanki

je literarnih likov, ki upodabljajo o~ete 12 (57,14 %), »matere« pa so zastopane z 9
(42,86 %) liki: skupaj jih je torej 21 (v dele‘u vseh literarnih likov je to 9,05 %). V
Petem berilu je o~etov 5 (38,46 %), »mater« 8 (61,54 %), skupaj torej 13 (v dele‘u
vseh literarnih likov je to 9,29 %). V berilu Sre~no, domovina nastopa 10 mater in 10
o~etov. Dvajset literarnih likov v skupnem dele‘u vseh literarnih likov predstavlja 10,53
%. V berilu Pozdravljeno, zeleno drevo nastopajo 4 matere in 4 o~etje (v skupnem
dele‘u lit. likov je to 7 %). V berilu Kdo se skriva v ogledalu nastopa 10 materinskih in
o~etovskih likov (v skupnem dele‘u 8,06 %), in sicer 6 o~etov (med njimi en o~im) ter
4 matere.

Primerjava podatkov je pokazala nekaj presenetljivih podatkov; dele‘a mater in
o~etov sta kar v {tirih berilih do desetinke oz. stotinke enaka (v Slovenskem berilu I in
Peti ~itanki je dele‘ o~etov 57,14 %, mater pa 42,86 %, v berilu Sre~no, domovina in
Pozdravljeno, zeleno drevo pa si delita s 50 % enak kos poga~e). Ru{i se tudi ustaljeno
prepri~anje o ve~ji zastopanosti, pomembnej{i vlogi matere v slovenskih berilih; vsaj
s kvantitativnega vidika (procentualno povpre~je zastopanosti o~etov je 52,12 %, ma-
ter pa 47,87 %) prevladujejo o~etje. Nedvomno pa lahko ugotovimo, da je na tem
podro~ju – v primerjavi z drugimi kategorijami – dose‘ena spolna enakopravnost.

Opozoriti je potrebno, da se dele‘ o~etov in mater se, z izjemo prvega berila, vse-
skozi vrti okrog 9 % (natan~no povpre~je je 7,87 %).

6 Sklep

Zavedam se, da bi bile lahko izbrane tudi popolnoma druge kategorije (npr. razme-
rje literarnih likov tujega in doma~ega izvora, nacionalnosti), ki bi lahko spremenile
kon~no podobo rezultatov. Ravno tako se zavedam, da so na izbor kategorij lahko v
veliki meri vplivale moje vrednostne opredelitve, ki so sooblikovale moje zaznavo in
analizo stvarnih podatkov. Toda potrebno se je zavedati, da popolnoma objektivne
slike realnega, predmetnega ni mo~ pridobiti, dokler dru‘boslovne predmete raziskujejo
ljudje, ki v dru‘beni sferi ‘ivijo in jo vsakodnevno oblikujejo. ^e bi si na za~etku
raziskave postavil za aksiom popolno objektivnost, bi raziskave zaradi njene neizve-
dljivosti nikoli ne mogel za~eti. Verjamem pa, da so podatki, pridobljeni znotraj teh
kategorij strokovno relevantni, objektivno preverljivi ter tako koristni za nadaljnje ra-
ziskave in kriti~ni premislek.
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SUMMARY

A literary-sociological analysis of fifth-grade readers brought interesting results. The num-
ber of texts dropped by more than half (the greatest reduction of texts was in the readers of the
1990s), while the ratio of various genres remained the same (only the share of dramatic texts
increased to the expense of semi-artistic texts). The total number of authors in the readers is 212;
5 of them, or 2.36 % (France Bevk, Fran Mil~inski, Tone Seli{kar, Oton @upan~i~, Hans C.
Andersen), are present in every reader. The average number of texts to an author is 1.47. The
average share of Slovene authors is 68.63 % and of foreign authors is 31.37 %. In the first three
readers after WWII »Eastern« foreign authors predominate, while later on »Western« foreign
authors are in the majority. The ratio between female and male authors of the texts is approxima-
tely 1:10. Similarly, the ratio of female and male characters weighs heavily toward males, i.e.,
quantitatively as well as qualitatively (greater number of main characters). The comparison
between the literary characters depicting adults and the ones depicting children showed a diffe-
rent picture: while the »adult« literary characters initially represented 80% of all literary cha-
racters, their share in the most recent reader is only 50%. In the category of characters that are
different it is interesting to observe the decline in presence of the so-called »warriors«: their
share dropped from 16% to a mere 2.41%, which indicates that readers have been almost enti-
rely »demilitarized.«
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