
Pri preu~evanju sodobne slovenske mladinske proze je viden pomemben razvoj nekaterih knji`evnih vrst
in `anrov (npr. sodobna umetna pravljica, fantasti~na pripoved, povest, mladinski roman), sodobnost tem
in motivov, poglobljeno predstavljanje literarnih likov in pri ve~ini avtorjev tudi izjemen posluh za jezik.
^lanek predstavlja izbor ustvarjalcev in njihovih del, ki so nastala pribli`no v zadnjih desetih letih, izje-
moma prej, ~e so dela pomembno vplivala na razvoj slovenske mladinske proze. Dela teh avtorjev so
izbrana po merilu kakovosti, zanimivosti knji`evne vrste, aktualnosti tem in motivov, hkrati pa so pri
opusu posameznega avtorja izpostavljena tista prozna mladinska dela, ki pisatelja posebej zaznamujejo
in ga dovolj natan~no predstavljajo.

1 Uvod

Mladinsko prozo delimo na kratke in dolge prozne vrste. Med kratke prozne vrste
se obi~ajno uvr{~ajo pravljice (ljudske, umetne), povedke, basni, bajke, kratke rea-
listi~ne zgodbe in kratke fantasti~ne pripovedi. Opozoriti je potrebno, da se v sodob-
ni mladinski prozi ne pojavljajo vse kratkoprozne knji`evne vrste, najpogostej{e so
zagotovo sodobne umetne pravljice, kratke realisti~ne zgodbe in kratke fantasti~ne
pripovedi. Med dalj{a mladinska prozna besedila se uvr{~ajo fantasti~ne pripovedi,
realisti~ne pripovedi (povesti) in realisti~ni ter fantasti~ni mladinski romani. Zani-
mivo je, da kljub veliki popularnosti, ki jo v svetu in pri nas u`ivata fantasti~na pri-
poved in fantasti~ni mladinski roman, na Slovenskem ni zaslediti razvojne konti-
nuitete teh dveh knji`evnih vrst, ~eprav nastajajo nekatera vrhunska dela s fantasti~-
nimi prvinami.
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2 Najpogostej{e prozne knji`evne vrste v sodobni slovenski mladinski
knji`evnosti

2.1 Pravljica

Pravljica izhaja iz folklorne knji`evnosti, vendar je odmik od le-te mo~no zaznaven;
ka`e se predvsem na snovno-tematski in motivni ravni, zanemarljiva pa ni niti izbi-
ra literarnih likov, s katerimi se mladi bralec zlahka identificira. Pravljica zdru`uje
plast fantasti~nega in plast realnega besedilnega sveta v enovito celoto, v kateri se
gibljejo literarni liki, katerih zna~aj in lastnosti so individualizirani, ~eprav se tudi v
sodobni pravljici pojavljajo nekateri stereotipi (npr. spolni: mama kuha kosilo, o~e
bere ~asopis; starostni: babica je upokojenka, ki plete nogavice itd.), delno pa je {e
vedno ohranjena polarizacija pozitivnih in negativnih literarnih likov. Sodobna
umetna pravljica se, tako kot drugod po svetu, tudi na Slovenskem razvija iz narod-
nega arhetipa mitskega, saj v svojem globljem bistvu izra`a avtorjevo vrednotenje o
najpomembnej{ih, torej temeljnih, vpra{anjih ~love{tva.1 Marjana Kobe v {tudiji
Sodobna pravljica (1999–2000) opozarja na {est razli~ic tovrstne kratke proze, ki jo
deli glede na glavni literarni lik, in sicer pravljice z otro{kim glavnim literarnim
likom, z o`ivljeno igra~o/o`ivljenim predmetom kot glavnim literarnim likom, s po-
osebljeno `ivaljo kot glavnim literarnim likom, s poosebljeno rastlino kot glavnim
literarnim likom, s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim
likom, z glavnim likom, ki je znan iz ljudskega pravlji~nega izro~ila (Kobe 1999: 6).
Hkrati Marjana Kobe dokazuje, da

predhodni literarni vzorec: vsem razli~icam kratke sodobne pravljice sega s tipolo{kega in
literarno-zgodovinskega vidika v 19. stol. k Andersenovemu modelu klasi~ne umetne
pravljice; dolo~neje: k tisti razli~ici Andersenove klasi~ne umetne pravljice, s katero se je
danski pravlji~ar `e mo~no oz. dokon~no odmaknil od modela ljudske pravljice in njego-
vih strukturno morfolo{kih stalnic. (Kobe 2000: 15.)

1 ^rno-belo slikanje oseb spro`i v ljudski in klasi~ni umetni pravljici predstavo o eni pomembni lastnos-
ti knji`evnega lika, le-ta pa je mo~no potencirana. Literarni liki so imenovani po poklicu, dru`benem
polo`aju ali kak{ni drugi lastnosti, v pravljicah pa dolo~en lik hkrati tudi predstavlja vedno isto lastnost
(zlobna ma~eha, dobra pastorka, preudarni kralj, lepa kralji~na …). — Vladimir Propp je v knjigi
Morfologija bajke (1982) ob analizi ruskih ljudskih pravljic pokazal, da imajo vse pravljice (vsaj pri-
bli`no) enako strukturo, ki jo je predstavil s pomo~jo funkcije knji`evnih oseb. Tudi Alenka Goljev{~ek
govori o {tirih vrednostnih stalnicah, ki jih najdemo v pravljicah: izro~enost (pravlji~ni junak naloge ne
izbere sam, temve~ je zanjo izbran ali dolo~en), selstvo (potovanje je v pravljici nujnost, na to pravlji~no
dimenzijo opozarja `e Max Lüthi), zajedalstvo (junak ne pride do sre~nega konca z delom, to je v prav-
ljicah prisotno bolj kot kazen, temve~ pridobiva dobrine od drugih) in milenarizem (vera v odre{itev na
Zemlji). Praviloma so vsi literarni liki v pravljicah personificirani (`ivali, rastline, predmeti). Pravljice
navadno nimajo natan~no lociranega knji`evnega prostora in ne knji`evnega ~asa (zelo pogosti so celo
~asovni preskoki, ki v~asih celo ne delujejo logi~no). Razdalje v pravljicah ne predstavljajo nikakr{ne
ovire, saj je literarni lik kar »prestavljen« iz enega dogajalnega prostora na drugega ali pa je potovanje
postavljeno v sfero ~ude`nega (napitek, lete~i konj …). V knjigi Pravljica in stvarnost (1995) je Monika
Kropej na podlagi pravljic in povedk iz [trekljeve zapu{~ine prikazala odsev resni~nosti, ki se ka`e pred-
vsem pri prikazovanju gospodarskih razmer (npr. kme~ko gospodarstvo, obrt, trgovina, hrana, gradnja
stanovanj), dru`benih razmer (npr. `ivljenje, delo, igre, zabava, navade, znanje) in verovanj (prerokbe,
smrt in onostranstvo, ~arovni{tvo, kr{~anske prvine, kozmolo{ke prvine). Pravljice, ne glede na to ali po
svojem bistvu sodijo med realisti~ne ali fantasti~ne, namre~ kljub pravlji~ni motivaciji in perspektivi vse-
bujejo veliko realisti~nih prvin.
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Igrivost, humornost, celo lahkotnost pravlji~nega dogajanja pravljice podajajo mla-
demu bralcu brez pedagogizacije knji`evnih besedil in sodb o pravilnosti ravnanja
literarnih likov.

Pri Svetlani Makarovi~ (1939) gre ve~inoma za sodobne `ivalske pravljice ter za
pravljice s primarno mitolo{kim glavnim literarnim likom. Sodobne `ivalske prav-
ljice so npr. slikanice Pekarna Mi{ma{ (1974), Saprami{ka (1976), Veveri~ek poseb-
ne sorte (1994), zbirki Take `ivalske (1973) in Ma~ja preja (1992). Med pravljice s
primarno mitolo{kim glavnim literarnim likom pa sodita [krat Kuzma dobi nagra-
do (1974) in Coprnica Zofka (1989). Njene pravljice v svojem jedru opozarjajo na
nerazumevanje druga~nosti. Morebiti smemo trditi, da se njene pravljice na globljih
nivojih dotikajo dobrega v ~loveku. Zaradi ve~pomenskosti so pravljice Svetlane
Makarovi~ zanimive tudi za najstnike in odrasle, ko pravlji~no fazo bralnega razvo-
ja `e prese`ejo.

Med vsemi izvirnimi pravljicami, ki so v zadnjih nekaj letih iz{le na Slovenskem, je
najve~ folklornih elementov ohranjenih v zbirki Mislice (2000) Ferija Lain{~ka
(1959). ^etudi se zdijo njegove pravljice na prvi pogled res ljudske, se od njih teme-
ljito razlikujejo, saj je avtor povzel samo nekatere ljudske pravlji~ne motive in jih
svobodno preoblikoval. Gre za pravljice s ~love{kimi literarnimi liki – z odraslimi.
Ti imajo imena in individualno izrisane zna~aje, pogosto pa so tudi natan~no prika-
zana njihova razpolo`enja, ~ustva in du{evna stanja. Glavni literarni liki so pogosto
`enske (te v ljudskih in klasi~nih umetnih pravljicah praviloma nimajo aktivne
vloge), ki so hkrati nosilke dogajanja. Knji`evni prostor je v vseh pravljicah poime-
novan konkretno (npr. Blatograd, Bele vode) ali vsaj posredno (ob Muri, ob Rabi).
Lain{~ku je uspelo v teh pravljicah prikazati lepoto pokrajine med Muro in Rabo,
dobroto Prekmurcev, njihovo trdo `ivljenje, predvsem pa magi~nost prekmurske
ravnice. Lain{~ek je vsestranski ustvarjalec mladinske in nemladinske knji`evnosti,
saj pi{e vse knji`evne zvrsti, kar je, vsaj v slovenskem prostoru, precej{nja redkost.

Bina [tampe @mavc (1952) s svojimi pravljicami posega na obmo~je ~asa in ~lo-
ve{ke minljivosti (zbirka pravljic Poga{eni zmaj, 2003), sprejemanju druga~nosti
([krat s prevelikimi u{esi, 2002), o tegobah sodobnega sveta (Muc Mehko{apek,
1998). Peter Svetina (1970) je v pravljicah ustvaril prisr~en lik mro`ka (O mro`ku,
ki si ni hotel stri~i nohtov, 1999, Mro`ek dobi o~ala, 2003), [pela Kuclar (1972) pa
je predstavila urejenost sveta de`evnikov (zbirka De`evnikarji, 2002, 2003). Zelo
brane so tudi pravljice Kajetana Kovi~a (1931), dve sta postali `e `elezni repertoar
otro{kega branja: to sta Ma~ek Muri (1975) in Zmaj Direndaj (1981). Omeniti velja
vsaj {e Polonco Kova~ (1937), ki je z zbirko `ivalskih pravljic Zverinice z Ve~ne
poti (1975) postavila popolnoma nov na~in razumevanja `ivali, in delo Velike o~i
male budilke (2004) Boruta Gomba~a (1962), v katerem so zbrane poeti~ne prav-
ljice.

2.2 Kratka fantasti~na pripovedi

Med kratke fantasti~ne pripovedi sodijo besedila; ki zdru`ujejo lastnosti dveh knji-
`evnih vrst; in sicer pravljice ter fantasti~ne pripovedi. Tovrstna proza ima precej
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omejen obseg, zajema kraj{e ~asovno obdobje, glavni knji`evni lik se zaveda vdora
fantastike v realni svet, knji`evni prostor in ~as sta pogosto precej natan~no
dolo~ljiva. Najpomembnej{a razlikovalna lastnost med pravljico in kratko fanta-
sti~no zgodbo je dvodimenzionalnost, torej obstoj dveh svetov (racionalnega in ira-
cionalnega), ki delujeta vsak po svojih zakonitostih.

Maja Novak (1960) je s knjigo treh kratkih fantasti~nih zgodb z naslovom Male
`ivali iz velikih mest (1999) ustvarila poseben tip te knji`evne vrste. Zgodbe odliku-
je poglobljeno ozna~evanje knji`evnih likov, izrazita poeti~nost jezika in zlasti para-
doks, s pomo~jo katerega glavni knji`evni liki premagajo nezadovoljstvo zaradi last-
ne zunanje podobe. Preplet resni~nosti in neresni~nosti zajema tudi kratka proza
Primo`a Suhodol~ana (1959) v delih @ivalske novice I. in II. del (1998, 2001).
Humorne zgodbe najrazli~nej{ih personificiranih `ivali in ~love{kega literarnega
lika, Primo`a, so opis fantasti~nih dogodkov v povsem obi~ajnem okolju. Marjan
Tom{i~ (1939) je v zbirki kratkih zgodb Kar je moje, je tudi tvoje (2004) prikazal
naravno okolje `ivali, fantasti~ni element v celotni zbirki pa je pogovor med pisa-
teljem in `ivalmi. Mate Dolenc (1945) v zbirki kratke proze Lete~a ladja (2002)
prepleta mite, povedke in resni~ne dogodke o morju in pomor{~akih. Morske vedu-
te predstavljajo Dolencu pejsa` nad~asovnim resnicam in dvomom ~love{ke biti.

2.3 Kratka realisti~na proza

Kratka realisti~na pripoved ima na Slovenskem v mladinski knji`evnosti tri izstopa-
jo~e `anre, in sicer spominsko kratko prozo, do`ivljajsko kratko prozo in detektiv-
sko kratko prozo.2

Potepanje, zganjanje nor~ij in igrane so teme kratkoproznih besedil Slavka Pregla
(1945) v zbirkah Priro~nik za klatenje (1977), Bojni zapiski mestnega mulca (1982)
in Zvezda s ~epico (2003). Neproblemati~no de{ko otro{tvo ponuja glavnim likom
dovolj spodbud za preizku{anje samih sebe in njihove okolice. Dim Zupan (1946)
je izdal {tiri knjige kratkih zgodb: Ma{~evanje stra{ne juhice (1997), Maja `e ve

2 Gregor Kocijan, ki se je zelo podrobno ukvarjal s kratko pripovedno prozo, ugotavlja, da se je kot
»pomembna zna~ilnost izkazala dol`ina (obseg) besedila, ki seveda v vsakem primeru pogojuje izbor in
rabo pripovednih postopkov. Dol`ina besedila narekuje redukcijo pripovednih sestavin (Solar 1985:
190–191), kar je ena najbolj poudarjenih lastnosti kratke proze.« (Kocijan 1996: 11.) Dalje Kocijan nava-
ja {e fragmentarnost zgodbe, en osrednji literarni lik, en pomemben dogodek (le-ta je navezan na glavni
literarni lik). — Tomo Virk se »kriti~no opredeljuje do angloameri{ke rabe pojma short story kot zbirne-
ga pojma za celotno podro~je kratke proze« (Virk 2004: 279), hkrati pa opozarja na razli~ne tipologije,
ki so seveda legitimne, vsaka od njih pa vendarle zgolj parcialno pokriva termin kratka proza. — V
mladinski knji`evnosti se med kratkoproznimi besedili ka`e predvsem obstoj ~rtice (redkeje) in kratke
zgodbe. Tudi opredelitev kratke zgodbe kot posebne knji`evne vrste (z nadrejenim pojmom kratka proza
ali kratka pripovedna proza, short story torej) predstavlja v teoriji razli~na izhodi{~a. Npr. Aleksander
Kustec v ~lanku Kratka zgodba v literarni teoriji povzema razli~ne teoretike, bistveno pa se mu zdi
razmerje med ~rtico, kratko zgodbo in novelo. »^rtica je lahko le obris neke knji`evne osebe ali skica
njenega razpolo`enja, v kratki zgodbi pa mora bralec imeti ob~utek, da se je nekaj zgodilo. Poanta mora
biti v akciji, kajti prava kratka zgodba je nekaj ve~ kot le zgodba, za katero je zna~ilno, da je le kratka in
brez prave umetni{ke vrednosti.« (Kustec 1999: 90.) Kratka zgodba naj torej obravnava »eno knji`evno
osebo, en dogodek, eno emocijo ali niz emocij, ki jih zahteva ena situacija« (Kustec 1999: 90).
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(2002), Pok mrtev je treba znati (2002) in Osica Maja (2004). Tudi za njegovo
pisanje so zna~ilni humorni elementi, glavni literarni liki, ki so v vseh {tirih zbirkah
kratke proze enaki, pa odra{~ajo, zato se v vsakem delu spopadajo s specifi~nimi
lastnostmi nekega obdobja (od pred{olske dobe do sedmega razreda). Manj atrak-
tivna je spominska proza, saj opisuje oddaljeni ~as otro{tva pisatelja, kar sodobni
otrok velikokrat te`ko razume.

2.4 Realisti~na pripoved (povest)

Pripoved ali povest je srednje dolgo besedilo, ki »se ne razlikuje bistveno od roma-
na pa tudi ne od dolge novele in je zato nadomestek za te zvrsti ali pa njihova manj
dovr{ena razli~ica.« (Kos 2001: 157.) In dalje pravi, da se »v novej{i knji`evnosti
izraz povest uporablja zlasti nekatera mladinska pripovedna dela.« (Kos 2001: 158.)

Med sodobnimi avtorji zasledimo tak tip proze v peteroknji`ju Dima Zupana
(1946). Gre za prijatelja, ki o odraslih nimata najbolj{ega mnenja; razo~arana sta
nad star{i in u~itelji, le Prijatelj si zaslu`i same prijazne besede. V vseh petih delih
je zgradba izrazito tridelna, kar nakazujejo `e naslovi posameznih knjig: Trije dnevi
Drekca Pekca in Pukca Smukca (1991), Tri no~i Drekca pekca in Pukca Smukca
(1993), Tri skrivnosti Drekca Pekca in Pukca Smukca (1994), Tri zvezdice Drekca
Pekca in Pukca Smukca (1995), Tri spoznanja Drekca Pekca in Pukca Smukca
(1998). Ob njunih dogodiv{~inah se pojavlja tudi obilo komike, kar peteroknji`je
uvr{~a v avanturisti~no prozo s humornimi elementi.

Slavko Pregl (1945) je eden tistih slovenskih mladinskih prozaistov, ki svojo popu-
larnost med mladimi bralci nedvomno stopnjuje `e od prvega izdanega dela (Od-
prava zelenega zmaja, 1976). Tematika neproblemati~nega otro{tva, polnega avan-
turizma, mo~no podkrepljena s komiko, predstavlja najve~jo privla~nost Preglove
mladinske knji`evnosti. Ve~ina njegovih del sodi med realisti~ne avanturisti~ne
komi~ne pripovedi ali humoreske. Dela, vsako je zaokro`ena celota, nekako nada-
ljujejo vsakdanje dogodiv{~ine skupine otrok: ti v vsakem delu malce zrastejo in
imajo svoji starosti primerne `elje, potrebe in te`ave, npr. Geniji v kratkih hla~ah
(1978) zrastejo v Genije v dolgih hla~ah (1985). Izbru{en slog, humor in mestoma
`e kar ironija tvorijo imenitno Preglovo poetiko.

Med najbolj brane slovenske mladinske avtorje sodi tudi Primo` Suhodol~an
(1959), ki je s {portno trilogijo Ko{arkar naj bo! (1994), Kolesar naj bo! (1997) in
Ranta vra~a udarec! (2000) upodobil literarni lik ne posebej spretnega gimnazijca,
ki se prelevi v pravega ko{arkarskega asa. Ob njegovih {portnih podvigih ga pestita
predvsem {ola in ljubezen, kar je za najstnika precej te`avno.

Bogdan Novak (1944) je napisal zbirko Zvesti prijatelji – deset avanturisti~nih
knjig z detektivskimi vlo`ki: Morska skrivnost (1992), Grajski strah (1992), Pozor,
hud pes! (1993), Bela past (1990), Hudobna gra{~akinja (1993), Usodni piknik
(1993), Gozdni samotar (1993), Super {pon (1993), Razbojni{ki brlog (1993),
Lepotec Bu~ko (1993). Skupina tabornikov odkrije zaklad in oro`je, razkrinka tatove
ipd. Sinteti~na zgradba knji`evnih del je prilagojena bral~evi sposobnosti analiziranja
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in sintetiziranja nakopi~enih podatkov, zato gre za tipi~na veristi~na besedila.
Zanimivo je, da je avtor v razgibano detektivsko raziskovanje vnesel tudi odlomke
iz slovenskih povedk (npr. o ^rnem jezeru pod Triglavom, o zakladu v beltin{kem
gradu v Prekmurju, o zakladu hudobne gra{~akinje na Koro{kem).

Fantje, `oga, punce (2001) je realisti~na {portna avanturisti~na pripoved Gorana
Gluvi}a (1957), katere osrednja tema je osnovno{olsko ko{arkarsko prvenstvo.
Privla~nost tega kolektivnega {porta je podkrepljena z motiviko ljubezenske zgodbe in
razre{evanja nesoglasij glavnega literarnega lika, osmo{olca Mirana, in njegovih vedno
prezaposlenih star{ev. [portno tematiko je avtor izoblikoval {e v dveh mladinskih bese-
dilih o nogometu, in sicer v delu Brcanje z glavo (1998), ki mestoma prehaja `e kar v
otro{ko kriminalko, ter v Dvojni podaji (2005). Ob Gluvi}evi {portni avanturisti~ni
prozi velja omeniti {e otro{ko kriminalko Detektiv Zdravc (2004), v kateri osmo{olec
Zdravc re{uje pomembne detektivske primere (kraja radirke, prvo{ol~kov strah …).

Ivan Sivec je razvil predvsem tri `anre realisti~ne povesti, in sicer detektivsko-zgo-
dovinsko prozo (Pozabljeni zaklad, 1987), detektivsko-{portno prozo (Formula
smrti, 1997) in socialno-psiholo{ko povest (Zadnji mega `ur, 2001). V zadnjem ~asu
je velik odmev do`ivela zbirka realisti~nih pripovedi, ki izhajajo pod skupnim na-
slovom Anica pisateljice Dese Muck (1955), in sicer Anica in materinski dan
(2001), Anica in grozovite` (2001), Anica in zaj~ek (2001), Anica in {portni dan
(2003), Anica in velike skrbi (2003), Anica in velika skrivnost (2004) ter Anica in
po~itnice (2005). Muckova v zbirki opozarja na te`ave, s katerimi se sre~uje glavni
literarni lik, osemletna Anica. O druga~nosti je v dveh pripovedih spregovorila
Janja Vidmar (1962), o razli~nih verah v delu Prijatelja (2003) in o deklici z
Downovim sindromom v delu Moja Nina (2004).

2.5 Realisti~ni roman

Razprave razli~nih teoretikov3 pri~akovano niso enotne glede posameznih poimeno-
vanj `anrov, nakazujejo pa, da v razli~nih dr`avah pritrjujejo dejstvu o obstoju mla-
dinskega romana. Najstni{ka knji`evnost se namre~ loteva »druga~nih tem kot

3 Nemladinske teorije romana, kot jih najdemo npr. v delih Georga Lukacsa (Teorija romana), Welleka
in Warena (Teorija knji`evnosti), Viktorja @mega}a (Povijesna poetika romana), Janka Kosa (Literarna
teorija), Du{ana Pirjevca (~lanek Roman: problem slovenskega romana) ali Toma Virka (~lanek Mo`nosti
in nemo`nosti Pirjev~eve teorije romana) nakazujejo, da roman kot posebna knji`evna vrsta nima eno-
zna~nega pomena. Kljub navedenim pomislekom in pestrosti preu~evanj se tudi v literarnoteoreti~nih
razpravah o mladinski knji`evnosti pojavlja termin mladinski roman, ki seveda ni povsem identi~en
romanu v nemladinski literaturi. Prim. npr. Literatura pro dmte a mláde` (1984) Miroslava Gen~iová,
Primjeri iz dje~je knji`evnosti (1996) avtorjev Zvonimirja Dikli}a, Dubravke Te`ak in Iva Zalarja,
Hrvatski dje~ji roman (1998) Stjepana Hranjeca, Povijest hrvatske dje~je knji`evnosti (2002) Milana
Crnkovi}a in Dubravke Te`ak. ⎯ Precej obse`no definicijo mladinskega romana najdemo v Lexikonu der
Kinder- und Jugendliteratur, ki pa vendarle ob priznavanju mladinskega romana podaja tudi zadr`ke o
njem. »Roman je obi~ajna ozna~ba za v prozi pripovedno veliko epsko obliko. Praviloma prikazuje
roman prepletena zunanja dejanja ter opisuje notranja stanja in razvoje, ki predstavljajo kot individualne
usode subjektivno projekcijo pogojev resni~nosti. [irina prikazovanja, predvsem pa zahteve po bral~evi
sposobnosti recepcije, so vodile k temu, da se je termin roman na podro~ju otro{ke in mladinske
knji`evnosti uveljavljal le v zelo skromni meri.« (Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur 1977: 201.)
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otro{ka knji`evnost (puberteta, tesnoba odra{~anja, te`ave v sprejemanju dru`be),
druga~ne so knji`evne osebe in pristopi k tematiki knji`evnih del« (Crnkovi} 1997:
13). V mladinskem romanu namre~ ne gre ve~ za lahkotnost otro{tva, igre, prija-
teljstva in sre~nega konca, pravi Crnkovi}.

Tudi v slovenski mladinski realisti~ni pripovedni prozi obstajajo besedila, ki prese-
gajo pripoved (povest) kot knji`evno vrsto. Med mladinske realisti~ne romane bi
smeli {teti dolga prozna besedila, ki imajo epsko notranjo formo, kar ustreza
Kosovim formalnim dolo~ilom romana, in posegajo v `ivljenja najstnikov. Zdi se,
da je mladinski roman tista forma, po kateri lahko posegajo najstniki (mladostniki)
v zadnji triadi osnovne {ole in v srednji {oli, saj {ele v ~etrtem obdobju bralnega raz-
voja (glej Kordigel 1990, 1991), to je v obdobju abstraktne inteligence (od 12. do
16./17. leta), njihov psihi~ni razvoj in koli~ina izku{enj dose`ejo nivo zmo`nosti
razumevanja dalj{ih in zapletenej{ih knji`evnih del.

Takoj je potrebno opozoriti, da ne sodijo vsak knji`evna dela, namenjena najstni-
kom, hkrati med mladinske romane, temve~ je to oznaka za majhen del mladinske
knji`evnosti. Mladinski roman ima sicer dokaj natan~no opisan glavni literarni lik,
le-ta je mladostnik v te`avnem pubertetnem obdobju, knji`evni prostor in ~as sta
precej natan~no dolo~ljiva, ni pa pretirane ve~plastnosti, saj mladi bralec sprejema
predvsem (zanimivo) zgodbo. Pripovedovalec je najpogosteje prvoosebni, to je
glavni literarni lik, ki je pogosto tudi naslovni lik mladinskega romana, in pripove-
duje o svojem `ivljenju, kar povsem ustreza te`nji romana, da je njegova stalnica
vendarle sfera zasebnega. Snovno-motivno se ka`e mladinski roman na Slovenskem
v {tirih `anrih, opozoriti pa je potrebno, da je tudi v mladinski knji`evnosti prisoten
`anrski sinkretizem, kot ga za nemladinski sodobni roman utemeljuje Alojzija
Zupan Sosi~. Temeljni `anri4 slovenskega realisti~nega mladinskega romana so:
avanturisti~ni mladinski roman, ljubezenski mladinski roman, socialno-psiholo{ki
mladinski roman in roman »v kavbojkah« ali jeans roman.

^eprav je humoristi~na motivacija v nekaterih romanih izrazita, se v ozadju ka`ejo
grenka spoznanja prete`no najstni{kih glavnih knji`evnih likov. Tak primer sta
romana Teta Magda (1978) in Po~itnice pri teti Magdi (2001) Svetlane Makarovi~.
Prvoosebna pripovedovalka je najstnica, s stali{~a svojih izku{enj opazuje bli`njo in
daljno okolico, predvsem odrasle in njihova najve~krat nerazumljiva ter nelogi~na
dejanja. Ugotovi, da so odrasli pa~ veliki bleferji, kar je v romanih izdatno pod-
krepljeno s situacijsko in besedno komiko.

Matja` Pikalo (1963) je s knji`evnim delom Lu`a (2001) ustvaril epizodni dru-
`inski roman, v katerem je vsako poglavje zaklju~ena celota, fragment iz `ivljenja
{estletnega glavnega literarnega lika, Rana, imenovanega Lu`a. Dogajanje je postav-
ljeno v mestno okolje, najve~krat v vrtec in doma~e stanovanje, za duhovite dogo-
div{~ine pa ob Ranu poskrbijo tudi njegovi prijatelji. Omeniti velja {e avtorjev jeans
roman Modri e (1999), v katerem razkriva dogodiv{~ine sodobnega najstnika.

4 @anr nam pomeni enotnost teme v okviru posamezne knji`evne vrste. @anri so v razli~nih knji`evnih
vrstah ponovljivi, saj, kot je trdil `e Bahtin, »`anru pripadajo na~ela izbora, na~in videnja in razumeva-
nja resni~nosti« (Beker 1995: 81). Bahtin v svojem delu Formalna metoda u nauci i knji`evnosti zatrju-
je, da se vloga literarnega lika menjuje od `anra do `anra.
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V slovenski mladinski knji`evnosti je dokaj obse`na avanturisti~na proza: {portna,
taborni{ka, potopisna, detektivska, pomorska. Poseben tip pomorskega `anra pred-
stavljajo robinzonade, med njimi izstopa roman Golo morje (1988) Mateta Dolenca
(1945). V njem se prepletajo tri ravni dogajanja: socialni prikaz treh dru`in, ki `e
veliko let letujejo skupaj, porajajo~a se prva ljubezen, ki v glavni knji`evni osebi –
Martelu – zbudi {e neznana ob~utja in strast, ter kruti boj za pre`ivetje na oto~ku
sredi odprtega morja.

Pomemben `anr mladinskega romana je socialno-psiholo{ki roman, ki odpira pro-
blemske teme, npr. odvisnosti (od drog, alkohola), motnje hranjenja, prestopni{tvo,
spolne zlorabe … Desa Muck (1955) je v seriji romanov Blazno resno na~ela po-
vsem nove teme mladinski knji`evnosti: Blazno resno o seksu (1993), Blazno resno
popolni (1995), Blazno resno zadeti (1996), Blazno resno slavni (1998), Blazno
resno o {oli (2000). Posebnost serije je v tem, da se zgodba prepleta z izobra`eval-
no vsebino, zaradi ~esar je pomembna tudi kognitivna funkcija teh del. Skladno pri-
haja v knji`evnih delih do prepletanja umetnostnega in poljudnoznanstvenega jezi-
ka, kar slu`i pojasnjevanju strokovnih dejstev. — Vsekakor je potrebno poudariti, da
je Muckova najbolj brana slovenska mladinska avtorica. S komi~ne perspektive je
ob omenjeni seriji ubesedila {e te`avnost odra{~anja, npr. beg od doma (Pod milim
nebom, 1993), laganje (La`niva Suzi, 1997) ipd.

Knji`evna dela Dese Muck se pogosto dotikajo dru`inskih tem, medtem ko Janja
Vidmar (1962) v ve~ini knjig odpira {ir{a dru`bena vpra{anja. Avtorica z romanom
Baraba (2001) opozarja na nasilje v dru`ini, s ~imer se dru`ba usmerjeno spopada {ele
zadnja leta, zlasti z vpra{anjem pomo~i `rtvam nasilja. Ozave{~anje otrok ob odnosu
do nasilja tolpe je upovedano v delu Punce za znoret (2003). Roman Debelu{ka (1999)
posega na podro~je anoreksije in bulimije, bolezni sodobnega ~asa. Iz vseh romanov
veje strah pred osamljenostjo in samoto kot pomembnima dejavnikoma dru`benega
vkalupljanja. Aktualna je tudi problematika begunstva v romanu Princeska z napako
(1998): pri glavnem literarnem liku – najstnici Fatimi – sre~amo dva pere~a dru`bena
problema: nezmo`nost prilagoditve beguncev navadam de`ele, v katero so se zaradi
vojnih grozot umaknili, ter zavra~anje (ali vsaj ignoriranje) beguncev v okolju avtoh-
tonega prebivalstva. Janja Vidmar se je lotila tudi za mladinsko knji`evnost nenavad-
nega `anra grozljivega romana (npr. Krvava legenda, 2003).

Marjana Mo{kri~ (1958) s svojo tematiko prav tako posega na podro~je dru`benih
problemov, ki pa so v njenih romanih izpeljani na izrecno intimni ravni in zato toli-
ko pretresljivej{i. ^adavec (1998) je roman v pismih najstnice Marjetice. Pisma so
naslovljena na njeno mater, ki je deklico in mo`a zapustila. Skozi pisma se razkri-
jejo dekletove stiske, prva zaljubljenost, spoznanje o vzroku materine smrti (aids).
Drugi roman, Ledene magnolije (2002), tvori pretresljivo izpoved zlorabljene
Lucije, ki jo posiljuje o~im. Prete`no monolo{ka izpoved `e v naslovu nakazuje sim-
boliko nasilno prekinjenega otro{tva in dekletovo zapiranje pred okoljem, ker zara-
di posilstev izgubi zaupanje v ljudi.

Lenart Zajc (1967) opisuje v svojih romanih mestno okolje in funkcioniranje
sodobnih urbanih najstnikov (5 do 12, 1998). Ti odrastejo v bolj ali manj odgovor-
ne osebe (Zguba, 2001). 5 do 12 sodi v `anr mladinskega jeans romana ali romana
»v kavbojkah«. @anr prikazuje de{ki literarni lik, ki se ne znajde v sodobnem svetu,
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predvsem pa ne prepoznava in ne sprejema svoje vloge v njem. Mladostnik je
nenehno v sporu z odraslimi, {ola mu je odve~na obveznost, glavni `ivljenjski cilji
so: zabava, eksperimentiranje z drogami in alkoholom, prve spolne izku{nje, `iv-
ljenjski stil neodgovornost.

3 Zaklju~ek

V ~lanku je prikazanih pet najbolj razvejanih proznih knji`evnih vrst v mladinski
knji`evnosti (pravljica, kratka fantasti~na pripoved, kratka realisti~na proza, reali-
sti~na pripoved ter realisti~ni roman), kar pa seveda ne pomeni, da so na Sloven-
skem prisotne zgolj omenjene knji`evne vrste. Vsekakor je potrebno omeniti dve
dalj{i prozni vrsti s fantasti~nimi elementi (obe sta v svetovni in slovenski mladin-
ski knji`evnosti zelo brani, vendar pri nas nekako ne dose`eta vidnej{ega razvoja),
to sta fantasti~na pripoved in znanstvenofantasti~ni roman.

Bistvo fantasti~ne pripovedi je jasen prehod iz realnega sveta v fantasti~ni svet in
obratno. ^esto preigrava motive literarnih likov, ki se znajdejo v nenavadnih (tujih)
okoljih, v katerih veljajo druga~na pravila kot v na{em vsakdanjem `ivljenju.
Knji`evno delo Vitomila Zupana Potovanje v tiso~era mesta (1957) velja za prvo
tovrstno knji`evno delo na Slovenskem. Glavni literarni lik, {estletni de~ek Tek,
spozna pomembnost prijateljstva, zaupanja, materinske ljubezni in sonca (svobode).
Domoto`je je temeljno ~ustveno stanje, zaradi katerega si `eli Tek nazaj domov (v
realni svet). Med fantasti~nimi pripovedmi velja omeniti {e dela Vida Pe~jaka
(Drej~ek in trije Marsov~ki, 1961), Jo`eta Snoja (Barabákos in kosi, 1969, Avto-
moto mravlje, 1975, [kor~ek nor~ek, 1988), Kristine Brenkove (Deklica Delfina in
lisica Zvitorepka, 1972). Med novej{imi tovrstnimi deli posebej izstopa ekolo{ka
fantasti~na pripoved Strupena Brigita (1989) Mateta Dolenca (1945), ki opozarja
na onesna`enost morja zaradi strupene ladje Brigite Montanari. Zanimive so tudi
nekatere pripovedi Bogdana Novaka (1945), npr. Zelena po{ast (1995), Zaljubljeni
vampir (1995) in Stra{ljiva Stahovica (1996).

Med znanstvenofantasti~nimi romani je potrebno omeniti vsaj dva zelo opazna
romana, in sicer Poskus (2000) Danile @or` in De`ela odrezanih glav (2001) Dima
Zupana.

Sodobne pravljice, kratke fantasti~ne pripovedi, kratka realisti~na proza, povesti in
realisti~ni romani dosegajo velike razvojne premike, visoko kakovost in nenazadnje
tudi veliko branost med mladimi bralci. Te knji`evne vrste so hkrati namenjene sta-
rostno zelo raznoliki populaciji, vse od za~etkov seznanjanja s knji`evnostjo v naj-
zgodnej{em razvoju otroka do srednje{olskega obdobja, ko mladi bralci postopoma
prenehajo z branjem mladinske knji`evnosti.
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