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IZVLEČEK
Recepcija antične književnosti in odmevi pri pouku književnosti v gimnaziji
V magistrskem delu je predmet obravnave recepcija antične književnosti pri pouku književnosti
v gimnaziji. Delo prikazuje, v kolikšni meri je antična književnost vključena v posodobljen učni
načrt za slovenščino v gimnaziji (2008) in v učna sredstva, namenjena poučevanju in učenju
književnosti v gimnaziji. V delu je predstavljen tudi kritičen pogled na odmeve antične
književnosti v kasnejši svetovni in slovenski književnosti v berilih za gimnazijo, kjer sta
analizirani tudi informacijska in didaktična vrednost učnih sredstev (Žbogar, 2000). V drugem
delu magistrskega dela so prikazani rezultati znanja dijakov o antični književnosti in njihova
recepcija antične književnosti in kasnejše svetovne ter slovenske književnosti, v kateri najdemo
antične motive. Delo vsebuje empirično in interpretativno analizo anketnih vprašalnikov za
dijake. Predmeti obravnave v delu so tudi mnenje in odnos dijakov do antične književnosti ter
mnenje in odnos do metod poučevanja in učenja antične književnosti v gimnaziji.
Ključne besede: antična književnost, književnost z antičnimi motivi, didaktika književnosti v
gimnaziji, produkcijska recepcija, bralna recepcija, poučevanje antične književnosti

ABSTRACT
Reception of ancient literature and influences in the literature lessons in gymnasium
The purpose of this thesis is to research reception of ancient literature in the literature lessons
in the gymnasium. Thesis illustrates to what extent is ancient literature included in the updated
curriculum for Slovenian in gymnasium (2008) and in the teaching materials intended for
learning and teaching literature in gymnasium. The paper also presents a critical view of the
influences of ancient literature in the later world and Slovenian literature in gymnasium, where
are also analysed the information and didactic value of educational materials (Žbogar, 2000).
In the second part of the thesis are shown results of student knowledge about ancient literature
and their competence of reading reception of ancient literature and later world and Slovenian
literature with ancient motifs. The task contains empirical and interpretative analysis of survey
questionnaire for students. The purpose of the thesis are students view and relation to the ancient
literature, as well as view and relation to the different methods of teaching and learning the
ancient literature in the gymnasium.

Key words: ancient literature, literature with ancient motifs, didactics of literature in
gymnasium, production reception, reading reception, teaching the ancient literature
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1 UVOD
Antična književnost je ena prvih književnosti, ki se je oblikovala že tisočletje pred našim
štetjem. V tem času so se razvijale in nastajale različne literarne zvrsti in literarne vrste. Vplive
antične književnosti lahko prepoznamo v vseh poznejših literarnih obdobjih, saj je prav antična
književnost ključna za nastanek prave evropske književnosti. Ta je v vseh poznejših literarnih
obdobjih posnemala in preoblikovala snovi, teme, motive in literarne vrste iz antične
književnosti. V antični književnosti so med drugim nastali pomembni epi, tragedije, komedije,
lirske pesmi in še bi lahko naštevali. Mnoga antična literarna dela so še danes zanimiva in
aktualna za branje, saj obravnavajo še danes aktualne teme in vprašanja. Že od otroštva sem se
navduševala nad antično mitologijo in zgodbami, ki so nastale na njihovi podlagi. Prav zato
sem bila navdušena nad spoznavanjem antične književnosti v gimnaziji in kasneje na fakulteti.
Kot bodoča profesorica slovenščine sem se začela spraševati, kako danes na antično književnost
gledajo dijaki in ali jim je ta dovolj strokovno in poglobljeno predstavljena. Že sama sem
namreč pri pouku književnosti v gimnaziji pogrešala obsežnejšo obravnavo antične mitologije
in vplive na nastanek in razvoj antične književnosti.
V teoretičnem delu sem se tako osredotočila na antično književnost, saj je poznavanje le-te
ključnega pomena za razumevanje vsebine magistrskega dela. Natančneje sem predstavila
nastanek in razvoj antične književnosti, delitev na obdobja, značilnosti antične književnosti,
literarne zvrsti in vrste, njene predstavnike in literarna dela, saj to predstavlja osnovno podlago
za poučevanje antične književnosti v gimnaziji. Didaktični del raziskave je namenjen pregledu
učnih dejavnikov in ciljev pri pouku književnosti ter vprašanju, zakaj je v šoli pomembno
poučevati (antično) književnost. Analizirala sem tudi kolikšen vsebinski del je antični literaturi
namenjen v posodobljenem učnem načrtu za slovenščino v gimnaziji (2008) in kolikšen del
zajema antična književnost ter kasnejša svetovna in slovenska književnost z antičnimi motivi v
učnih sredstvih, ki so trenutno namenjena poučevanju in učenju književnosti v gimnaziji. V
drugem delu sem se posvetila recepciji antične književnosti v gimnaziji, katere raziskava je bila
tudi cilj mojega magistrskega dela. Analizirala sem prisotnost produkcijske recepcije antične
književnosti v svetovni in slovenski književnosti, kjer sem pregledala določena poglavja,
namenjena tem delom. Poglavja sem informacijsko in didaktično ovrednotila ter se kritično
opredelila do obsega produkcijske recepcije antične književnosti in poudarka, namenjenega
primerjavi kasnejših literarnih del z antično književnostjo. V raziskovalnem delu sem preverjala
bralno recepcijo dijakov, kjer sem ugotavljala njihovo književno znanje, književne sposobnosti
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pri delu z literarnimi odlomki in mnenja ter stališča o antični književnosti in poučevanju le-te
v gimnaziji. Opravljena raziskava prikazuje trenutno stanje v gimnazijah in lahko vpliva na
razvoj didaktike književnosti, predvsem na področju poučevanja antične književnosti v
gimnaziji.

Glede na predmet in problem raziskave sem si v okviru magistrskega dela postavila naslednje
cilje. Predstaviti sem želela antično književnost, njen pomen in vpliv na nastanek in razvoj
kasnejše svetovne in slovenske književnosti. Z vidika pouka književnosti, učnega načrta za
slovenščino v gimnaziji (2008) in učnih sredstev v gimnaziji sem želela raziskati prisotnost
antične književnosti in književnosti z antičnimi motivi v gimnaziji. Raziskati in predstaviti sem
želela tudi recepcijo v gimnaziji ter analizirati in ovrednotiti produkcijsko recepcijo antične
književnosti v aktualnih berilih in veljavnem učnem načrtu za slovenščino za gimnazijo. Želela
sem preveriti tudi književno znanje, sposobnosti in odnos dijakov ob bralni recepciji antične
književnosti.
V magistrskem delu sem skladno s cilji opredelila sledeča raziskovalna vprašanja:

1) Ali je antična književnost med slovenskimi literarnimi zgodovinarji enotno določena?
Ali je antična književnosti v učnih sredstvih enotno predstavljena?

2) Kako je antična književnost vplivala na nastanek in razvoj svetovne in slovenske
književnosti?

3) Katera antična besedila so vključena v učni načrt slovenščine za gimnazijo (2008)?
4) Kako so antična književnost in njeni vplivi zastopani in predstavljeni v različnih
berilih za gimnazijo?

5) Kako dobro dijaki četrtega letnika v gimnaziji poznajo antično književnost in njene
značilnosti?

6) V katerih poznejših svetovnih in slovenskih besedilih prepoznamo vpliv antične
književnosti v gimnaziji?

7) Kako je razvita bralna recepcija pri dijakih v gimnaziji?
8) Kako kvalitetno je razumevanje antične književnosti in poznejših del z antičnimi
vplivi pri dijakih v gimnaziji?

9) Kako poučevati antično književnost in književnost z antičnimi motivi?
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2 ANTIČNA KNJIŽEVNOST
Književnost, tudi literatura, je oznaka za besedno umetnost, od 18. stoletja naprej se pojavlja
tudi pojem »leposlovje«. Beseda »literatura« je antičnega izvora in izhaja iz latinskega izraza
litteratura, ki je bil prvič uporabljen v delu retoričnega teoretika Kvintilijana. V antiki je bila
oznaka za spretnost branja in pisanja, za preučevanje jezika in spisja. Tim Whitmarsh pravi, da
se je literatura pri Kvintilijanu nanašala na vzgojo in izobraževanje govorniškega pripravnika s
pomočjo branja, slednji je namreč grško besedo grammatiké oziroma »učenje na osnovi
besedila« prevajal kot litteraturo. Vloga litterature pri Kvintilijanu je funkcionalna, saj ta
predstavlja sredstvo za razvoj kariere mladega govornika. Prebiranje klasikov je zanj pomenilo
obliko moralnega in praktičnega urjenja. Literaturo so brali z namenom nagovarjanja skupnosti,
v večjem delu je branje literature pomenilo branje v javnosti. (Whitmarsh, 2013: 15–16)

Pojem literatura, kot ga poznamo danes, se je oblikoval v 18. stoletju. Pred tem je besedno
umetnost označeval starogrški izraz poezija, ki pa je imel ožji pomen kot današnji pojem
literatura. Janko Kos (2001) pojasnjuje, da je izraz poíesis pomenil proizvajanje, izdelovanje
ali ustvarjanje in da se je šele v Platonovem času omejil zgolj na pesniško umetnost, ki je bila
povezana s plesom in glasbo. Kasneje so ta izraz prevzeli Rimljani, vendar je pomenil samo
literarno umetnost, ločeno od glasbe in plesa. V renesansi, baroku in klasicizmu je zaradi
opiranja na Aristotelovo in Horacijevo poetiko izraz ponovno prešel v splošno rabo, vendar je
označeval samo besedno ustvarjalnost v verzih. Tako je šele v 18. stoletju, ko sta se razmahnila
pripovedništvo in dramatika v nevezani besedi, nastala potreba po novem pojmu, ki bi obsegal
vse oblike besedne umetnosti. Vrnili so se k antičnemu izrazu litteratura, ki je do 18. stoletja
označeval literarno razgledanost in poznavanje spisja, ne pa besedne umetnosti same. V 19. in
20. stoletju je ta izraz prevladal kot najsplošnejša oznaka za besedno umetnost.
Na Slovenskem se je pojavilo še nekaj drugih izrazov. Izraz »slovstvo« po mnenju Franceta
Kidriča in Ivana Prijatelja obsega vso ustvarjalnost v jeziku (tudi ljudsko poezijo in cerkveno
pismenstvo). Izraz »književnost« obsega besedno umetnost, zapisano v knjigah in protestantsko
in katoliško cerkveno spisje od 16. do 18. stoletja. Pod izrazom »literatura« sta Kidrič in
Prijatelj razumela samo umetniško spisje. V splošni rabi so vsi trije izrazi sinonimi za literaturo
oziroma besedno umetnost. (Kos, 2001: 19–22) V leksikonu Literatura je »literatura« oznaka
za besedno umetnost ali leposlovje od 18. stoletja naprej. Literaturo v ožjem smislu deli na
liriko, epiko in dramatiko. (Kos idr., 2009: 213–214)
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Antična književnost je književnost Grkov in Rimljanov. S pojmoma »antika« in »antičen« so
dobo Grkov in Rimljanov povezovali v srednjem veku, saj je ta doba v nasprotju z novo,
krščansko dobo, ki je veljala za moderno, veljala za staro. Kot piše J. Kos, je to skupno ime
upravičeno, saj sta ti dve književnosti med seboj najtesneje povezani. Izvor antične književnosti
predstavlja književnost starih Grkov, od nje pa so Rimljani prevzeli tako snovi, motive in teme
kot tudi vzorce posameznih vrst in zvrsti. Rimska književnost je nadaljevanje in dopolnitev ter
obogatitev grške književnosti.
Antična književnost je ena glavnih podlag za izvor nove evropske književnosti, saj je prisotna
v vseh poznejših literarnih obdobjih. Evropska književnost je vse od srednjega veka do danes
iz grške in rimske književnosti jemala ter preoblikovala motive in teme ter vrste in zvrsti, kot
so epi, tragedije, komedije, lirske pesmi, satire, basni in romani. S koncem antične književnosti
se je začela oblikovati prava evropska književnost. Antična književnost še ne velja za evropsko
književnost v pravem pomenu besede. Povezana je bila tudi z bližnje vzhodnimi kulturami (z
maloazijsko, feničansko, egipčansko, akadsko) preko vplivov religije, mitologije ter političnih
in socialnih podlag azijskih dežel. Na to kaže tudi geografska razprostranjenost, saj je antična
književnost segala od Male Azije preko grških otokov do celinske Grčije. V času helenizma se
je širila od Male Azije, Sirije in Egipta do Sicilije in južne Italije. Rimska književnost je
zajemala tudi območje severne Afrike, ozemlje današnje Tunizije in Alžirije.
Evropska književnost izvira iz antične književnosti, vendar so se ji pridružile tudi nove duhovne
in moralne vsebine krščanstva, kasneje pa še izročila drugih ljudstev (germanskih, keltskih,
slovanskih), iz česar so kasneje nastale evropske književnosti posameznih narodov v novih
ljudskih jezikih. Antični vplivi so močno prisotni v renesansi, saj so se pri novem pojmovanju
sveta oprli na antičnega duha. Še večji pomen je imela rimska antična književnost na francoski
klasicizem 17. stoletja. V nemški klasiki je prisoten vpliv grške antične književnosti na J. W.
Goetheja, F. Schillerja, W. Humboldta, pri katerih je ideal vsestransko, harmonično razvita
osebnost po antičnem zgledu. V 20. stoletju se je odnos do antike in njene književnosti ohladil,
vendar je ta še vedno ohranila pomen. Na Slovenskem je antična književnost pomembna zlasti
pri M. Čopu in F. Prešernu, njeni vplivi pa so vidni tudi v sodobni slovenski književnosti.
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2.1 Grška književnost
Grška književnost označuje starogrško književnost antike. Grška antična književnost sega od
8. stoletja pr. n. št. in vse do 5. oziroma 6. stoletja n. št. Prvi knjižni spomeniki so nastali na
podlagi ustne tradicije, ki sega nazaj v prva stoletja 2. tisočletja. Delitev grške književnosti na
arhaično, klasično, helenistično in književnost v obdobju rimskega cesarstva imajo za sporno.
Številne literarne zgodovine namreč homersko epiko umeščajo v »predobdobje« in začenjajo
arhaično obdobje šele s Heziodom. Spet druge na začetek arhaičnega obdobja postavljajo šele
predstavnike jambske, elegijske in melične poezije. Glavni vzrok, da Homerja umeščajo v
»predarhaično« obdobje, je ustna epika, iz katere izhajata oba homerska epa. Tradicijo le-te pri
Homerju predstavljajo tako jezik, verz in epska formula kot tudi del snovi in tematika. Dilema
se prav tako pojavlja pri razmejevanju med arhaičnim in klasičnim obdobjem, saj klasično
obdobje velja za dovršitev arhaične književnost. Vendar arhaična književnost ni samo začetek,
ampak je tudi že vrh dolgega razvoja. Vsekakor pa drži, da se je v 5. stoletju pr. n. št. začela
pismenost in z njo tudi razmah besedne umetnosti.
Večina literarnih in umetnostih zgodovinarjev postavlja začetek klasične dobe v čas perzijskih
vojn, nekateri pa postavljajo mejo v leto 530 pr. n. št. z namenom, da bi v klasično dobo vključili
predstavnika zborovske poezije, pesnika Simonida, ki je bil predhodnik intelektualnih gibanj
poznega 5. stoletja. Marko Marinčič prehod med arhaičnim in klasičnim obdobjem opredeljuje
kot prehod med policentričnim obdobjem grške kulture in obdobjem, ko so Atene postale
kulturna metropola grškega sveta, kar potrjuje razvoj grškega jezika. V arhaičnem
policentričnem obdobju je nastajala književnost v številnih dialektih, kulturna hegemonija Aten
v klasičnem obdobju pa je težila k jezikovnem poenotenju, ki se je dokončno dopolnil v
helenizmu z nastankom enotne, »skupne« grščine. (2004: 2)
J. Kos deli grško književnost na tri temeljna obdobja: arhaično ali predklasično, klasično ali
atiško in helenistično obdobje, pri tem pa opredeli predliterarna obdobja grške književnosti kot
nepojasnjena. (2005: 54) Arhaično obdobje zajema obdobje od 8. do 5. stoletja pr. n. št. in je
pomembno predvsem za razvoj grške epike in lirike. V 8. in 7. stoletju pr. n. št. se je najprej s
Homerjevimi pesnitvami in njegovimi nasledniki razmahnil ep na območju Male Azije. Nato
se je v 7. stoletju pr. n. št. razširila še lirika, katere razcvet je trajal do srede 5. st. n. št., na
območju Male Azije, na Peleponezu, Siciliji in v Atenah. Tako epika kot lirika sta se razvijali
predvsem v okolju aristokracije.
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Naslednje obdobje je klasično ali atiško obdobje, ki traja 5. in 4. stoletje pr. n. št. To je osrednje
obdobje grške književnosti. Temeljni literarni vrsti sta bili v tem času drama, s tragedijo in
komedijo, in proza, z zgodovinopisjem ter filozofskimi in govorniškimi besedili. Zadnje in
najdaljše obdobje pa je helenistično obdobje, ki traja od konca 4. stoletja pr. n. št. do 5. stoletja
n. št. Helenistično obdobje se je začelo z Aleksandrovo osvojitvijo Orienta leta 330 pr. n. št. in
je v ožjem smislu trajalo do leta 30 pr. n. št., ko se je grška književnost umestila v
družbenopolitični okvir rimskega imperija. V širšem pomenu je to obdobje trajalo vse do 5.
stoletja n. št. V njem se je književnost poleg Male Azije, Sirije in Egipta širila še v severno
Afriko, literarna središča so razen v Atenah nastala še na Rodosu in v Aleksandriji. Helenizem
je v grško književnost začel vnašati orientalske sestavine, hkrati pa je ta začela vplivati tudi na
rimsko književnost. Osrednje zvrsti so v helenističnem obdobju postale komedija, lirsko
pesništvo, krajše epske pesnitve, filozofska in moralistična proza ter predvsem pripovedništvo
v obliki romana.
Književnost se je namesto v okolju aristokracije začela razvijati v okolju helenističnih dvorov
in trgovskih obmorskih velemest. Postala je delo poklicnih literatov, ki so bili učenjaki, zato so
njihova književna dela dobila učenjaški, izobražencem namenjen značaj. Kot piše Marinčič, so
aleksandrinski filologi poskušali rekonstruirati pesniška besedila iz arhaične in klasične dobe
ter besedila atiških komedij in tragedij. Pri tem so se pogosto soočali z raznolikim materialom,
največjo oviro pa jim je predstavljala rekonstrukcija zborske poezije in zborskih spevov v
dramatiki. Bistvena prvina tovrstnih besedil je bila prvotno glasba, ki se je skozi čas izgubila in
pozabila, zato so o njej imeli le še približne predstave. Zavedati se moramo, da je bila metrična
zgradba besedil starogrške lirike neločljivo povezana z glasbo, od koder tudi izhaja ime za
liriko. Lýra je glasbeni instrument s sedmimi strunami, ob spremljavi katerega so v antiki
prepevali lirske pesmi.
Stari Grki niso strogo ločevali leposlovja in strokovne literature. O tej razliki je razmišljal
Aristotel, vendar ni skušal postaviti vidne meje med leposlovjem in neleposlovjem, ampak
kriterij za razlikovanje med poezijo in ne-poezijo. Poezija je za Aristotela umetnost
posnemajočega upodabljanja resničnosti, kot najvišjo zvrst poezije pa je imenoval dramatiko.
K. Gantar je v uvodu v Poetiko zapisal, da je Platon učil, da se poezija odmika od resničnosti,
zato je pesnike tudi izgnal iz »Države«, saj ti po njegovem mnenju lažejo in se oddaljujejo od
resnice, s tem pa nevzgojno vplivajo na državljane, kvarijo moralo in izpodkopavajo temelje
religije. (1959: 8) Aristotel je menil ravno obratno, zato je skušal te trditve v Poetiki ovreči.
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Trdil je, da se poezija približuje resnici in da je celo resničnejša od zgodovine. Zavračal je
trditve, da je poezija škodljiva, in pravil, da je »koristna, celo neogibno potrebna, da se človek
olajša, sprosti in očisti, da se dokoplje do novih, globljih spoznanj«. (1959: 9) Pod pojmom
»poezija« Aristotel razume tragedijo, ep, komedijo, torej vso tisto pesništvo, ki ima pripovedno,
otipljivo, čutno-zaznavno vsebino. V Poetiko Aristotel ni zajel lirične poezije, saj je govoril le
o tragediji in epu. Prav zato literarni zgodovinarji predvidevajo, da je temu delu sledil še drugi
del Poetike, kjer je najverjetneje razpravljal še o komediji in jambih. Žal se je druga knjiga
izgubila.
Aristotel je trdil, da je prav posnemanje, mimetičnost poezije tisto, kar jo dviguje nad
zgodovinopisje. Slednje pripoveduje o dogodkih, ki so se resnično zgodili, medtem ko poezija
pripoveduje o dogodkih, ki bi se po vsej verjetnosti lahko zgodili. Za Aristotela je poezija v
polnem pomenu besede tista, ki upodablja na način posnemanja, torej dramatika oziroma
dramatska poezija. V primerjavi z njo je že manjvredna epika, kaj šele zgodovinopisje. Marinčič
piše, da se zgodovinopisje pri Aristotelu glede na koncept poíesis kot posnemajočega
upodabljanja pojavlja zgolj kot zgled »partikularnega, nefilozofskega, torej ne-poetičnega
gledanja na svet«. (2004: 6) Aristotel v Poetiki govori o mímesis, »posnemanju«, ki je skupna
značilnost vseh umetnosti. Vendar pa mímesis ni samo posnemanje, temveč veliko več. K.
Gantar v spremni besedi Poetike mímesis po H. Kollerju prevaja kot »prikazovanje« (1982: 26),
vendar izraz še vedno ne zajema celotnega pomena. Drugi govorijo o »umetniškem
ustvarjanju«, medtem ko številni filologi razlagajo mímesis v smislu »idealizacije«, torej da je
umetnost »idealizacija stvarnosti«. Bolj kot sam predmet posnemanja je po K. Gantarjevem
mnenju pomemben način posnemanja, dramatski ali pripovedni. Medtem ko je dramatski način
značilen za tragedijo, je pripovedni za ep. Aristotel ima za višjo stopnjo dramatski način
posnemanja, saj je mímesis popolnejša, čim bolj prikazuje osebe v njihovem delovanju. Od tu
izhaja trditev, da je tragedija (= dramatika) popolnejša od epa (= epike), saj so osebe bolj žive,
bolj neposredno dejavne. (1959: 17–19) Gantar v uvodu Poetike sklene, da za mímesis ni
pomembno, »ali pesnik prikazuje stvarnost bolj ali manj resnično, bolj ali manj idealizirano;
važno je, da jo prikazuje dramatsko, živo in nazorno, v skladu z zakonom verjetnosti in
nujnosti« ter da ta »ni samo posnemanje, marveč je aktivno ustvarjanje«, kajti poíesis v
prvotnem pomenu besede pomeni narediti, ustvariti (iz. poieîn). (1959: 20)
Zaradi neločevanja leposlovnega in neleposlovnega besedila v antiki se v kontekstu grške
literature obravnavajo tako leposlovje v ožjem pomenu besede, torej epika, poezija, dramatika,
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kot tudi zgodovinopisje, govorništvo, filozofska besedila, medicinski, geografski, matematični
in drugi spisi. Mnogi pisci strokovnih besedil so poskušali dati svojim spisom »literarno«
obliko. Ta besedila imajo velik pomen za literarno zgodovino, saj so vir za razumevanje
antičnih predstav o človeku in svetu, s tem pa bogatijo tudi dojemanje leposlovnih besedil.

2.1.1 Mit
Omenila sem že, da je Aristotel govoril o pomenu poezije in kako se ta približuje resnici s
posnemanjem in prikazovanjem stvarnosti. Pomembno je torej dejanje, ki ga poezija oziroma
tragedija posnema. To dejanje je mit (iz grške besede mýthos). Pri Aristotelu je mit »fabula«,
»je smiselna kompozicija in kombinacija raznih pripetljajev in dogodkov, je najvažnejši
element poezije, je ,osnova, lahko rečemo, duša tragedijeʻ«. (1959: 11) Vendar mitos ni samo
duša tragedija, pač pa je snov vsake poezije. Mitos je eden izmed šestih ključnih elementov
tragedije.1 Je najpomembnejši element, saj predmet posnemanja v tragediji niso osebe, temveč
njihova dejanja in življenje, njihova sreča oziroma nesreča, ki sta posledici človekovega
delovanja. Zaplet in razplet dejanja – mitosa je tako končni smoter tragedije. Aristotel v Poetiki
piše o dobro zgrajenem mitosu. Za mitos je pomembno, da se ne začne in konča kjerkoli, temveč
se morata začetek in konec ujemati z določenimi načeli. Da je predmet, torej mit, lep in dober,
mora ustrezati določenem zaporedju in primernem redu. Obseg dobrega mita je takšen, da ga
je »mogoče zadržati v spominu«. (1959: 49)
Tragedija je svoje teme črpala iz junaških legend in mitskih zgodb. Iz tega izhajata J. P. Vernant
in P. Vidal-Naquet, ki pišeta, da sta vkoreninjenost mitskih zgodb in religiozni arhaizem
močnejša pri velikih »tragedih« kot pri Homerju. Vendar tragedija do mita ohranja razdaljo in
ga podaja v svobodni obliki, pri čemer ne pozablja na problematizacijo le-teh. Junaške vrednote
in nekdanje religiozne predstave sooča z novimi načini mišljenja, ki jih zaznamuje nastop prava
v okviru mestne države. (1994: 15) V leksikonu Literatura je mit »pripovedka, zgodba ali
pripoved o dejanjih bogov, duhov in božanskih herojev, o dejavnosti nadnaravnih sil na nebu,
na zemlji, v podzemlju« (2009: 241–242). Miti govorijo o nečem realnem, kar se je zgodilo
zunaj realne časnosti, a je vplivalo preko kulta na sodobno življenje. Mit živi v vseh religijah,
preko teh pa je odločilno vplival na literaturo, še posebej na epe in tragedije (2009: 241–242).

Aristotel v Poetiki našteje naslednje ključne elemente, ki jih mora vsebovati vsaka tragedija: mitos, značaj,
dikcijo, misel, spektakel in melodijo. (1959: 45)
1
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Marinčič je primarni oziroma predliterarni mit umestil v območje rituala in folklore. V
arhaičnem obdobju je bila grška poezija močno zaznamovana z ustno tradicijo, hkrati pa ji je
tradicija postavljala meje. Vendar se je mit tudi v tradicionalnem literarnozgodovinskem
pogledu poskušal izogniti razmejitvi med ritualom in pesniško fikcijo. Filozofi so že od 6. st.
pr. n. št. razlagali tradicionalne mite kot kriptično filozofijo, sofisti pa so ob koncu 5 st. pr. n.
št. že poznali fikcionalni didaktični mit. Šele v 4 st. pr. n. št. je mit s prodorom literarne kulture
postal povsem literarna snov. (Snoj in Virk, 2003: 7) Filozofija je prišla v spor s pesniškim
mitom že pred Platonom, vendar pa je z njim začel nastajati drugačen mit, drugačna literatura.
Vsekakor je antični mit, ki se je oblikoval v grško-rimski literaturi, mit v svoji klasični obliki.
Antični mit je prisoten tudi v poznejši evropski in svetovni literaturi. Vid Snoj in Tomo Virk v
uvodu v zbornik Antični mit in literaturo zapišeta, da je mit nedokončana velika zgodba. Je
antologija vélikih zgodb, ki ji je vsa poznejša literatura dodala eno samo – zgodbo o Don Juanu.
Zgodba o Faustu je, kot je dejal že sam Goethe, le ena izmed različic Prometeja. (2003: 4)

Mit in ritual
Mit in ritual sta med seboj tesno povezana. Njuna tesna povezanost je bila vzrok za mnoga
vprašanja, ki so se postavljala njunim raziskovalcem. Prvo vprašanje, ki se je postavljalo, je,
kaj je bilo prej – mit ali ritual. Janez Vrečko v delu Ep in tragedija (1994) povzema mnenje
raziskovalcev, da so najprej obstajali rituali in da jim je šele kasneje sledila mitologija, ki jih je
pojasnjevala. Mitska zgodba naj bi jamčila učinkovitost obreda, saj je bil mitos v tem času še
zgodba o resničnem in ne zgodba o verjetnem ali lažnem, za kar je obveljal kasneje. Ritualno
dejanje je bilo ponavljanje prvotnega dejanja, ki pa je v nekem trenutku postalo nesmiselno
oziroma nerazumljivo, saj je njegov pomen kljub vztrajnemu ponavljanju šel v pozabo. V tem
trenutku se je zato pojavila mitska razlaga. S tem je mit presegel ritual in ga nadomestil. Ko
ritual ni bil več razumljen, se je torej začel pripovedovati mit. S prehodom v literaturo in druga
umetniška dela je začel izginjati, prehajati v stanje pozabe tudi mit. V mitu se je utelešal in
uresničeval ritual, ki je skrbel, da se mit s ponavljanjem ne bi pozabil. Preprečevanje
pozabljanja mita in rituala je hkrati obnavljalo razmerje med ljudmi in bogovi. Mit in ritual sta
ločena med mímesis in katarzo, s tem pa tudi med posnemanje mitskega sveta in ritualno
očiščevanje. Svet se razbije na dva pola, na temnega in svetlega, ki ju je treba spet združiti. Iz
tega izhaja, da so rituali razdeljeni na dve vrsti. Rituali, ki so namenjeni zimi, mraku, jalovosti
in podzemlju, so simbolično izraženi s starostjo in starci, ubijanjem in uničevanjem vsega
slabega, kar je povezano z žrtvovanjem živali (bikov, kozlov, ovnov), ki so kot nekakšni grešni
kozli nosilci umazanije, teme in vsega starega. Na drugi strani pa so rituali, ki so povezani s
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pomladjo, svetlobo, ponovnim razcvetom. Vse novo simbolično izražajo predvsem ženske, ki
postanejo kraljice pomladi in poletja. Miti in rituali so prikazovali zlasti vsakoletno oživljanje
rastlinstva (npr. mit o Dionizu, Adonisu, Atisu).
Temeljni rituali so povezani s smrtjo in prerojenjem leta, spreminjanjem letnih časov. Ta
dvojnost se kaže tudi v izmenjavi čustev v ritualih – veselja in žalosti. Ta se je utelesila v
tragediji. Ritualna igra je sestavljena iz naslednjih poglavitnih dejanj: iskanja kršilca
kozmičnega reda oziroma povzročitelja disharmonije, na kar ponavadi kaže prerokba, temu
sledi anagnórisis ali prepoznanje krivca, njegovega žrtvovanja, trpljenja ter na koncu ponovne
vzpostavitev harmonije. Mit in ritual sta zasidrana v ritualni tragediji, ki mora vsebovati vse te
elemente. Ko eden izmed teh elementov manjka, se zgodi sprememba na koncu tragedije – v
njeni epifaniji. Od tam naprej lahko začnemo govoriti o heroični tragediji. Govorimo o treh
stopnjah, ki se začne z ritualom, nadaljuje z mitom in konča z literaturo, ki je stopnja
pozabljenja prvotnega rituala. Čeprav na prvi pogled deluje, da sta mit in ritual zaradi literature
šla v pozabo, je prav literatura tista, ki je ohranila mit vse do danes. (1994: 169–175)
V povezavi z mitom o Dionizu so se pojavljale različne razlage. Vidna je dvojnost pri t. i.
ritualni in herojski tragediji. »Podzemlju sovražni in odtujeni Dioniz se je naselil v povsem novi
obliki dionizičnega, v herojski tragediji, kjer je Dioniz dosledno manjkal.« (1994: 186) Zato je
del rituala vezan na podzemlje prešel v kult in so ga povezovali z Olimpom, drugi del pa se je
spremenil v herojsko tragedijo, ki je bila vezana na zemeljsko stran. S tem ko se je Dioniz uprl
podzemlju, se je postavil nasproti prvotni vegetacijski naravi in funkciji, s čimer je tragedijo
obsodil na smrt. Ta od slej ni uprizarjala samo človeške smrtnosti, pač pa tudi svoj nepreklicni
konec. Čeprav ob Dionizovem ritualu še ne moremo govoriti o herojski tragediji, je jasno, da
se je tovrstna tragedija uveljavila, ko ni bilo več mogoče oponašati Dionizovega rituala. V
ospredju tragedije je problem človeške smrtnosti, tragičnosti. Mímesis človeku zagotavlja, da
trpljenje ni dokončno. Tragično in tragedija ne moreta več obstajati. Na podlagi tega lahko
govorimo o različnih oblikah mímesis. Prvotna ritualna mímesis, ki je imela resen, globok in
za človeka pomemben način posnemanja, je mímesis kot obnavljanje, stvarjenje. Od tod izhaja
Platonovo razumevanje mímesis kot čiste reprodukcije, golega posnemanja, ponavljanja
tistega, kar že je. Po Aristotelu je mímesis ustvarjalna predelava nečesa že obstoječega tako, da
je pesniški izdelek bolj resničen od zgodovine in je bližje filozofiji. (1994: 181–189)
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Mitologija in religija
Grških piscem je izvor tem in motivov grške literature predstavljala grška mitologija, ki je bila
tudi osnova njihove religije. Grki so poznali veliko bogov, ki so jih častili ob različnih
priložnostih. Bogove so prosili za pomoč, v zameno pa so jim pripravljali daritve. S pomočjo
mitologije so si razlagali različne naravne pojave, ki jih niso znali pojasniti, med njimi tudi
nastanek sveta (kozmologija) in bogov (teogonija). Mitologijo so na začetku prenašali preko
ustne tradicije, kasneje so zgodbe začeli zapisovati. Najstarejšo zgodbo o izvoru bogov je
pripovedoval že Homer, vendar se je podrobneje in sistematičneje tega lotil Heziod v Teogoniji.
Čeprav so grški avtorji črpali snov iz mitov, so se ti ohranili prav po zaslugi pesništva, saj se
je mitologija lahko ohranila le v zapisani obliki. Snov je iz mitologije črpala tudi tragedija,
vendar je do mitov ohranjala določeno razdaljo in jih je predstavljala v svobodnejši luči.
Nietzsche je zapisal, da je prav s tragedijo mit prišel do najgloblje vsebine oziroma do
najizrazitejše oblike. (1995: 64) Danes lahko izbor grških mitov beremo v delih Gustava
Schwaba Najlepše antične pripovedke (1988) in Eduarda Petiške Stare grške bajke (1992). Po
vzoru grških bogov so religijo oblikovali tudi Rimljani, ki so v večini ohranili grške bogove z
njihovimi vlogami in pomeni v družbi, vendar so jim dali nova imena.

2.1.2 Tragedija
Prvi se je analize tragedije lotil Aristotel, ki je živel v času, ko je ta že začela pojenjati, zato se
je te naloge lahko lotil s primerne razdalje. Aristotel je začetek tragedije povezoval z ritualom,
pri čemer je imel v mislih že izgubljene in pozabljene tragedije. Kot pravi Vrečko, je imel pred
očmi tragedijo »zunaj mitosa, zunaj sakralnega in ritualnega« (1994: 127) Izvor tragedije je
povezal s predpevci ditirambov in s satirskimi pesnitvami. Satirsko pesnitev – kratko zgodbo v
šaljivem tonu in trohejskem tetrametru s plesnim značajem – je uprizarjal zbor satirov. Stvaritev
ditiramba so pripisovali Arionu, ki je spremenil način izvedbe. Namesto enega pevca je
ditiramb poslej izvajal zbor. Peli so ga ob velikih slovesnostih in zborovanjih, pri čemer je zbor
stal okoli Dionizovega oltarja. Razporejenost zbora v krožno obliko se neposredno kaže kot
značilnost tragičnega zbora, ki je nastopal v okrogli orkestri. Podobnost se kaže tudi v velikosti
zbora, saj naj bi tako ditirambski kot tragični zbor vsebovala 50 članov. Satiri so bili preoblečeni
in maskirani – namazani s sajami in tropinami, kar je napoved mask, ki se pojavijo v tragediji.
Gre za vmesno polje med ritualnim in tragičnim, saj preobleka in maska ustvarjata dramatično
napetost, hkrati pa tudi tragično resnost. Kot je zapisal Vernant je tragiška maska po svoji naravi
in funkciji drugačna od obrednega kostumiranja. V tragediji je maska človeška in ni več
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živalska krinka, namesto obrednega pomena pa dobi estetski pomen. Z masko se v tragediji
oddaljujeta in razločujeta dva elementa tragedije – zbor in igralec. Tragično osebo oziroma
ločenega igralca maska individualizira in postavi v kategorijo herojev. (1994: 13)
Vrečko se posebej posveti ditirambu, ki je imel v v stari Grčiji pomembno vlogo. Ditiramb je
predstavljal pesem oziroma prireditev v Dionizovo čast. Vrečko meni, da je na vsebinski ravni
povsem mogoče, da je prvotni ditiramb opeval Dionizovo življenje in smrt. S časom je dobil še
plesne in orgiastične elemente v satirski igri, ko so Dioniza začeli močno povezovati z vinom
in opijanjem. Vse to pa je potrebno gledati v smislu očiščenja, »saj je imelo opijanje z vinom
povsem enakovreden katarzični pomen kot zaužitje, umivanje, polivanje in okopanje z vodo,
mlekom, medom itd«. (1994: 136) Zveza Dioniza in opitosti z vinom je tako katarzične narave,
saj je bil temelj ditiramba obredni ples, kjer so z gibi in držo telesa posnemali opevano vsebino.
Zanimiva je tudi razlaga ditiramba, ki govori o Dionizovem rojstvu v votlini z dvema vhodoma.
Pri uprizarjanju tragedije igralci simbolično prihajajo skozi ena vrata (párodos) in odhajajo
skozi druga (éksodos), kar močno spominja na votlino z dvema vhodoma. Hkrati pa Vrečko
izpostavi ditiramb kot metaforo za Dionizovo dvojno rojstvo – prvič iz matere Semele in drugič
iz Zevsovega bedra. Po dolgotrajnem razvoju se je iz ditiramba in satire razvila tragedija, ki je
bila daljša igra v resnejšem tonu in v obliki jambskega trimetra. Prvotno je bila tragedija šaljiva
zgodba s petjem in plesom, saj je tragičnost nastopila šele kasneje z elementi tragičnega
herojstva. (Vrečko, 1994: 115–146, Aristotel, 1982, Kos, 2005)

Prvi znani pisec tragedije je Ajshil, o koncu tragedije pa govorimo v povezavi z Evripidovimi
Bakhkami. Svoj vrh je tragedija doživela s Sofoklejem in Evripidom. Aristotel je postavil prvo
definicijo tragedije v Poetiki, kjer pravi: »Tragedija je umetnina, ki posnema resnobno in
zaokroženo dejanje primernega obsega v olepšani besedi (in sicer v posameznih delih z
različnimi okrasi) v obliki dramske dejavnosti in ne v pripovedi, in ki z zbujanjem sočutja
(éleos) in strahu (phóbos) doseže očiščenje (kátharsis) takšnih občutij.« (1982: 69) Aristotel
razume kot olepšano besedo govor, ki vsebuje ritem, melodijo in petje. Nekateri deli tragedije
so »okrašeni« samo z metrično obliko, drugi pa tudi z glasbeno spremljavo. Tragedija posnema
dejanje, ki je mit oziroma zgradba dogodkov. Nosilci dejanja v tragediji so osebe, ki morajo
nujni imeti določene lastnosti. Te se izražajo v značaju in mislih nastopajočih ljudi. Značaj
(ethós) je element, zaradi katerega pripisujemo osebam določene lastnosti, medtem ko je misel
(diánoia) tisto, kar osebe izrečejo, da bi neko stvar dokazale ali izrazile svoje mnenje. Vernant
povzame Aristotelovo misel, da se »tragična igra ne odvija v skladu z zahtevami značaja:
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nasprotno, značaj se mora podrediti zahtevam dogodkov, se pravi mita, zgodbe, katere posnetek
je pravzaprav tragedija«. (1994: 23)
Grki so tragedijo uprizarjali v značilnih antičnih gledališčih. Ta so bila v nekakšni areni oziroma
na ravnem prostoru, obdanem z vzpetino, od koder so dogajanje, sprva stoje, opazovali gledalci.
Sredi orkestre je stal Dionizov oltar, ki spominjal na daritveni ritual, vendar je sčasoma izgubil
prvotni bogoslužni pomen. Na začetku, ko je bila tragedija le zborovska pesnitev s petjem in
plesom, še ni bilo odra in scene. Uvajanje prvega, drugega in tretjega igralca je bistveno
spremenilo podobo grškega gledališča. Prvega igralca naj bi ob zbor postavil Tespis, kasneje je
Ajshil dodal še drugega igralca, tretjega pa Sofoklej. Igralci so igrali vse vloge, pri čemer so
nosili posebne maske, halje in koturne. Vloga zbora se je sčasoma začela zmanjševati, samo
dogajanje se je prestavilo iz orkestre na poseben prostor za igralce – proskénion, ki je
predstavljal sprednjo stran skené. Tragedija je v tem času začela dobivati tragično vsebino, v
ospredju je bil igralec in ne več zbor. Tragični zbor se je iz krožne oblike preoblikoval v
pravokotnik, kar je kazalo na razpad zbora. Večno kroženje in ponavljanje se je v povezavi s
tragičnim herojem spremnilo v premico, ki je bila usmerjena le še v eno smer, v herojsko smrt
in s tem v konec in dovršitev tragedije same.
Herojska tragedija zaradi nihanja med ritualom in kultom izbere novo možnost in postane
literarno-estetska stvaritev. Katarza nima več ritualnega ali kultnega očiščujočega značaja.
Temeljni vzorec herojske tragedije, tako imenovane neprave tragedije, je Homerjev Ahil, ki s
svojimi dejanji povzroča tragičnost. Tragedija pozna le še nesrečo, ne more se več končati s
spravo ali s teofanijo, konča se lahko le še s smrtjo. To pomeni tudi smrt tragedije. Nietzsche
je v Rojstvu tragedije iz duha glasbe zapisal, da je za propad tragedije kriva dialektika, ki je iz
tragedije izgnala njeno bistvo. Nastanek sokratizma in platonizma je sovpadal s smrtjo atiške
tragedije, saj je v ospredje prišlo umno spoznanje, znanost. Bistvo tragedije je Nietzsche
prepoznal v dveh izrazih – apolonično in dionizično, na katera je vezan razvoj umetnosti. Izraza
je Nietzsche prevzel iz grškega sveta bogov, kjer sta tako Apolon kot tudi Dioniz bogova
umetnosti. Med njima je obstajalo nasprotje, saj je »apolonično« izraz za upodabljajočo
umetnost, »dionizično« pa izraz za neupodabljajočo umetnost glasbe. Oba načina oziroma
nagona sta po Nietzscheju skupaj ustvarila novo umetnino, ki je tako dionizična kot apolinična,
atiško tragedijo. Apolon je bil nujen za izražanje sanjske izkušnje, kot bog svetlobe je bil
namreč primeren za lepi videz fantazijskega sveta. Apolinični del v tragediji je videti preprost,
prozoren in lep. Nasprotje apoliničnega je dionizično, ki se izraža kot opoj. Pod vplivom
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opojnih pijač so pela že prvotna ljudstva, ki so s petjem in plesom prebujala dionizične vzgibe.
Dioniz se kot bog tako najbolj približuje ljudem. V tragediji se dionizično v nasprotju z
apoliničnim kaže v stilnem nasprotju jezika, barve in dinamike govora. Ko Grki niso več
prepoznali vloge in pomena zbora ter z njim povezane glasbe, ko zbor ni imel več poglavitnega
učinka, je bilo uničeno bistvo tragedije, ki ga Nietzsche pojasnjuje kot »manifestacijo in
upodobitev dionizičnih stanj, kot vidno simbolizacijo glasbe, kot sanjski svet dionizičnega
opoja«. (1995: 83)

2.1.3 Literarne zvrsti in vrste
V grški antični literaturi so se razvijale različne literarne zvrsti in vrste.2 Na začetku v 8. in 7.
stoletju pr. n. št. se je prva začela razvijati epika z epom. Temu je sledil razmah lirike, ki je
dosegla razcvet do srede 5. stoletja pr. n. št. V klasičnem obdobju sta v ospredje nato prišli še
dramatika in proza. Vse te zvrsti so se nato razvijale in dopolnjevale še v helenističnem
obdobju.

2.1.3.1 Epika
Na začetek grške epike, ki je hkrati tudi njen vrh, se uvrščata epa Iliada in Odiseja, katerih
avtorstvo se pripisuje Homerju. Ko govorimo o Homerju, ne moremo mimo »homerskega
vprašanja«, ki je sestavljen iz dveh delov. Na podlagi razlik med epoma je antična filologija
sklepala, da ju ni ustvaril isti pesnik. To vprašanje še danes ni pojasnjeno, vendar se večina
nagiba k domnevi, da je Odiseja vsaj za generacijo starejša od Iliade in tako ni delo istega
avtorja. Drugi del vprašanja zadeva celovitost epov. Epa naj bi bila sestavljena iz več krajših,
ljudskih junaških pesmi, ki naj bi jih kasneje združili v celoto. Vendar danes prevladuje mnenje,
da sta epa enoviti deli ter da je njun avtor Homer. Snov epov je vzeta iz mitičnega cikla o Troji,
s tem da je ozadje mita morda celo zgodovinsko. Iliada govori o obleganju mesta Troja, Odiseja
pa pripoveduje o vračanju ahajskih junakov izpred Troje domov. Za oba epa je značilno, da sta
postala vzor za rimsko, renesančno, tudi klasicistično epiko. Njene vsebinske in formalne
značilnosti, kot so opevanje junakov, nagovor Muz na začetku, obsežne prispodobe iz narave,
poseganje bogov v dogajanje, načelo in medias res, uporaba heksametra kot junaškega verza,
veljajo za splošne epske značilnosti.

Pri pisanju sem upoštevala Kmeclovo poimenovanje, ki med zvrst uvršča liriko, epiko in dramatiko, med vrste
pa prišteva epe, tragedije, elegije ipd.
2
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Po zgledu Homerjevih epov so pesniške šole rapsodov začele v 7. st. oblikovati epe na podlagi
ustne tradicije iz drugih mitov, kot je tebanski mit, mit o Herkulu, Argonavtih idr. Tako so
nastajali »kiklični epi«, vendar so se ohranili samo fragmenti. Tudi ta dela so pripisovali
Homerju. Za kiklične epe je značilno, da ne poznajo enotnosti in da kopičijo epizode iz življenja
herojev. S svojo bogato snovnostjo so kljub temu postali vir za grške tragedije. Prvi primer
grškega didaktičnega epa je ustvaril Heziod, ki je živel v 8. ali 7. stoletju pr. n. št. Napisal je
pesnitev Teogonija, kjer podaja bajke o nastanku sveta in izvoru bogov, ter poučno pesnitev
Dela in dnevi, kjer navaja k pravičnemu in poštenemu dela ter daje nasvete za poljedelstvo.
Delo vsebuje tudi prvo znano grško basen.

2.1.3.2 Lirika
V 7. stoletju pr. n. št. je vodilno vlogo prevzelo drugačno pesništvo. Razvile so se različne
oblike pesništva – elegija, jambografija in medlično ali lirsko pesništvo. Prve elegije so bile
žalostinke, kasneje pa njihova vsebina ni bila več omejena na elegično tematiko. To so bile
pesmi, ki so bile zapisane v elegijskem distihu (dvojica heksametra in pentametra) in so jih
recitirali ob spremljavi piščali. Vsebina je lahko zajemala poučno, razmišljujočo, moralistično,
ljubezensko, bojno in politično tematiko, po obsegu so bile pesmi kratke. Jambografija oziroma
jambi so bili pesmi v obliki jambskega trimetra. Njihova vsebina je bila satirična, polemična in
parodična, pesmi so recitirali. Najpomembnejši pesnik je bil Arhiloh, ki je kasneje vplival na
rimske pesnike, tudi na Katula in Horacija.
Melična poezija, ki izhaja iz grške besede mélos, ki pomeni napev, petje, je v Grčiji pomenila
liriko v pravem pomenu besede. To so bile pesmi, ki so jih izvajali ob spremljavi na brenkala –
harfo, liro in kitharo. Tovrstna poezija je bila bolj povezana z glasbo in se je delila na
monodično in zborsko liriko. V prvo se umeščajo pesmi, ki so bile namenjene individualnemu
pevcu, njeni pomembnejši predstavniki so Alkaj, ki je vplival na rimsko liriko, Sapfo in
Anakreont. S Sapfo je monodična lirika dosegla vrh, saj velja za največjo antično pesnico.
Vodila je šolo za plemiška dekleta in jih poučevala v muzični umetnosti. Tema njenih pesmi je
ljubezen, erotika v povezavi z naravo. Njena dela so slabo ohranjena, v celoti je ohranjena le
Himna Afroditi, večina tekstov pa so fragmenti. Po njej je imenovana tudi sapfiška kitica. 3 S
svojo liriko je vplivala na rimskega pesnika Katula. Eden pomembnejših pesnikov je tudi

Sapfiška kitica je štirivrstična kitična oblika, sestavljena iz treh sapfiških enajstercev in enega adonija. (Kos
idr., 2009: 378)
3
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Anakreont, ki je opeval vino, lahkotno ljubezen, minljivost in uživanje, v značilnem
anakreontskem verzu.4 Z lahkotno liriko je vplival že na Horacija in druge rimske pesnike,
kasneje pa tudi na renesančno liriko, npr. na Ronsarda. V 18. stoletju se je izoblikovala posebna
smer, anakreontika, ki jo prepoznamo tudi pri Francetu Prešernu.
Zborska lirika se je razvila v Šparti in je bila povezana s kultom, obredi in prazniki. Izvajal jo
je zbor s petjem in plesom. Obstajalo je več tipov zborske lirike. Ditirambi so bile pesmi v čast
bogu Dionizu, epinikiji so opevali zmagovalce športnih tekem, enkomiji pa so bile namenjeni
pomembnim javnim osebnostim, vladarjem. Najpomembnejši predstavniki zborske lirike so
bili med drugim Alkman, ki je uvedel zborsko liriko, Arion, Simonid in Pindar. Slednji velja za
največjega grškega lirskega pesnika. Pisal je predvsem epinikije, ki so se ohranili v štirih
knjigah, prav tako pa so se ohranili fragmenti na čast Apolonu in Dionizu.

V obdobju helenizma so se ohranjale tradicionalne oblike lirike, ki so se spreminjale, nastajale
pa so tudi nove. Nov pomen je dobil epigram, ki je ustrezal temu času, saj je postal krajši in
razumski. Elegija je izgubila didaktični pomen, v ospredje je prišla erotična snov. Iz epov so
nastali krajši epiliji, ki so snov še vedno jemali iz mitskih motivov. Priljubljene so v tem času
postale didaktične pesnitve o astronomiji, medicini, poljedelstvu, poetiki, kuharstvu. Kot
novost so se pojavile bukolične pesmi, ki so iskale mir v idealiziranem, naravnem okolju.
Predstavnik tovrstnega pesništva je Teokrit, ki je vplival na rimsko poezijo, zlasti na Vergila.
Vpliv idilične poezije je opazen tudi v poznejši evropski liriki, zlasti v renesansi, baroku in
razsvetljenstvu. Med helenistične pesnike štejemo še Kalimaha, Heronda in Apolonija
Rodoškega, ki je v epu Argonavti snov črpal iz bajke o Argonavtih iz kikličnih epov.

2.1.3.3 Dramatika
Dramatika se je začela razvijati na prehodu iz arhaičnega v klasično obdobje. Postala je osrednja
literarna zvrst, ki je nato kmalu začela upadati, v helenizmu se je ohranila le še deloma.
Navezovala se je na razcvet klasične grške kulture v Atenah, in sicer na podlagi starejših
religioznih tradicij, ki sta jih kasneje izrinila sofistika in klasična grška filozofija. Temeljni
obliki grške dramatike sta bili tragedija in komedija, pojavljale pa so se še satirske igre in
mimosi.

Anakreontski verz je verz, ki je nastal iz jonskega dimetra po zamenjavi zadnje dolžine prvega metruma z
začetno kračino drugega. (Kos idr., 2009: 11)
4
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Izraz »komedija« izhaja iz grških besed »kómos«, kar pomeni pijanski obhod, veselo krdelo, in
»odé«, pesem, spev. Nastala je iz posmehljivih pesmi in dialogov pri faličnih sprevodih,
najverjetneje v povezavi z Dionizovim kultom. V pravo literarno vrsto se je spremenila v 5. st.
pr. n št., ko so jo pridružili tragediji in jo tudi uradno vključili v praznovanje dionizijev,
tekmovanje komedij. Snov je jemala iz vsakdanjega življenja, ki ga je mešala s pravljičnimi,
mitičnimi in domišljijskimi toni. Zanjo je značilen satiričen, polemičen in parodičen pogled na
stvarnost, zlasti na politiko in socialno življenje atenske demokracije. Zgrajena je podobno kot
tragedija, saj se zborovske pesmi izmenjujejo z igralskimi prizori. Glavni predstavnik stare
komedije je Aristofan. Sredi 4 st. pr. n. št. pa se je komedija spremenila in je v večjem delu
parodirala mite. S helenizmom se je razvila nova atiška komedija, ki je opustila zbor in se
osredotočila na vsakdanje mestno življenje srednjih in nižjih slojev. Z blagim humorjem,
vzgojnim moraliziranjem in sentimentalnostjo se je začela približevati melodrami. Novost je
bila uporaba shematiziranih človeških tipov, kot so zviti suženj, skopuški starec, razuzdani sin
ipd. Ta komedija je vplivala na razvoj rimske komedije, ta pa na poznejše evropske komedije
v renesansi, klasicizmu, razsvetljenstvu. Glavni predstavnik nove komedije je Meander, ki je
vplival na Plavta in Terencija.

Tragedije so uprizarjali ob lenajah in dionizijih. Pesniki so tekmovali s tetralogijo, sestavljeno
iz treh tragedij in ene satirske igre oziroma komedije. Najpomembnejši predstavniki tragedije
so bili Ajshil, Sofoklej in Evripid. Ajshil velja za pravega začetnika evropske dramatike, saj je
z uvedbo drugega igralca omogočil pravo dramsko igro. Napisal je okoli 90 iger, od katerih se
jih je ohranilo sedem (Perzijci, Pribežnice, Sedmerica zoper Tebe, trilogija Oresteja, Vklenjeni
Prometeje). Trilogija Oresteja izvira iz mita o Agamemnonu in njegovi družini. Sestavljena je
iz iger Agamemnon, Daritev na grobu in Evmenide. V prvi igri je prikazana vrnitev
Agamemnoma na dvor, kjer ga ubije žene Klitajmnestra, v drugi Orestovo maščevanje
očetomora, v tretji pa je njegovo očiščenje po razsodbi bogov. Ta snov se večkrat pojavi tudi
pri Sofokleju, Evripidu, Seneki. Drama Vklenjeni Prometej prikazuje Prometejeve muke po
Zevsovem kaznovanju, ker je ljudem pomagal z ognjem in obrtnimi spretnosti. Drama je
vplivala na Goetheja, Shelleyja idr.

Drugi pomembni dramatik Sofoklej je napisal 123 iger, vendar se jih je v celoti ohranilo le
sedem, in sicer Ajant, Elektra (maščevanje očetomora, kjer je v ospredju namesto Orestra,
njegova sestra Elektra), Tračanke, Filoktet, Kralj Ojdip, Antigona in Ojdip v Kolonu. Zadnje
tri so del istega cikla, v evropskem gledališču pa imata pomembno vlogo predvsem Antigona
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in Kralj Ojdip. Slednja prikazuje Ojdipov padec, saj se z analitično tehniko razkriva njegova
preteklost – umor očeta in poroka z materjo. V Antigoni je snov vzeta iz tebanskega mita in
prikazuje upor Antigone, Ojdipove hčerke, proti Kreontu in njegovi prepovedi pokopa brata
Polinejka.
Zadnji veliki grški tragik Evripid je predstavnik nove grške miselnosti, zato pri njem v ospredje
stopa psihološko oblikovanje značajev. Od 92 se je ohranilo 19 iger, med drugimi tudi Kiklop,
Alkestida, Medeja, Heraklit, Hipolit, Andromaha, Herkales, Trojanke, Elektra, Helena,
Feničanke in Bakhe. Evripidov vpliv je prisoten že v novi atiški tragediji, kasneje se je nanj
opirala še rimska, renesančna, klasicistična in razsvetljenska dramatika. Njegova dela so bila
predloga številnim dramatikom – Seneki, Racinu, Goetheju, Corneillu, Grillparzerju. Medeja
jemlje snov iz kikličnega epa o Argonavtih in prikazuje Medejino maščevanju Jazonu – zastrupi
kraljično in ubije lastna otroka. Maščevalna ženska je tudi Fedra v drami Hipolit, ki se zaljubi
v pastorka Hipolita, po njegovi zavrnitvi pa sledita njeno maščevanje in Hipolitova kruta smrt.
Aristofan je kot predstavnik grške komedije v središče postavljal sodobno atensko življenje,
igram pa dajejo prepoznavnost zbori, oblečeni v živalske kostume, satire na znane osebnosti in
erotične šale. Ohranilo se je 11 komedij, med njimi Ose, Mir, Lizistrata, Žabe, Aharnjani idr.

2.1.3.4 Proza
Grška proza se je začela razvijati v 6. stoletju pr. n. št., izoblikovale so se kratke zgodbe in
anekdote, zlasti basni, ki jih je pisal Ezop. Te so se ohranile v poznejših proznih in verznih
obdelavah, preko katerih so prešle v srednji vek. Kasneje so postale podlaga umetne basni v
klasicizmu in razsvetljenstvu (La Fontaine, Lessing, Krilov idr.). V klasičnem obdobju so se
zgodbe, pravljice in pripovedke pojavljale znotraj zgodovinopisne, filozofske in govorniške
proze. Začetnik zgodovinske proze je Herodot, kasneje pa še Tukidid, Ksenofont in Plutarh, ki
je z Vzporednimi življenjepisi najpopularnejši. Avtorji govorniške proze so bili Lizija, Izokrat
in Demosten. Filozofska proza se je pojavila pozno, glavni predstavniki so bili Parmenid,
Empedokles, Heraklit in Platon, s katerim je filozofska proza doživela umetniški vrh. Njegovi
dialogi imajo literarno vrednost, ker vsebujejo vložene prispodobe, mite. S problemi pesništva
se je Platon ukvarjal v spisih Ion, Simpozij in Država. Manjši literarni pomen imajo tudi
filozofski spisi Aristotela, za poznejši literarni razvoj pa ima velik pomen njegova Poetika.
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V helenističnem obdobju so se razvile nove literarne vrste, ki so postale bistvene za nadaljnji
razvoj evropskega pripovedništva. Iz kratkih zgodb oziroma pripovedk se je oblikovala
pripovedna oblika, ki je sorodna kasnejši noveli. Bila je kratka, z zgoščenim dogajanjem, z
značilno poanto ali presenetljivim preobratom, tematsko pa je bila pogosto erotična (npr. Efeška
vdova). Takšen primer so Miletske zgodbe, ki jih je sestavil Aristid. Od tod sta črpala tudi
Petronij in Apulej. V tem času se je oblikoval tudi roman, katerega glavni tip so pustolovskoljubezenski romani, poleg teh pa še utopično-potopisni, psevdohistorični in kasneje
zgodnjekrščanski romani. Ponavadi ljubimca loči usoda ali poseg bogov, nato sta po mnogih
dogodivščinah ponovno združena. Glavna dela so ohranjena iz 2. in 3. stoletja n. št. Predstavnik
takšne proze je Heliodorjev roman Etiopske zgodbe. Velik vpliv je imel tudi Longosov roman
Dafnis in Hloa, ki je vplival na razvoj pastirske poezije, romanov in iger v renesansi, baroku in
razsvetljenstvu.
2.2 Rimska književnost
Rimska književnost se je razvijala v tesni povezavi z grško. Do leta 240 pr. n. št. so obstajale
ljudske pesniške in pripovedniške tradicije, ki še niso oblikovale književnosti. Začetek rimske
književnosti je prevod Odiseje v latinščino, ki ga je naredil Grk Livij Andronik, in je prvi
evropski prevod. Rimljani so iz grške književnosti prevzeli vse pomembnejše vrste – tragedijo,
komedijo, ep, elegijo, epigram, odo, zgodovinopisno, filozofsko, govorniško prozo, roman in
krajše zgodbe. Poleg literarnih vrst so prevzeli tudi mitologijo, snovi in motive ter stil in
metriko. Vsi pomembni grški pisci so bili velik zgled rimskim pesnikom in pisateljem.
Samostojno je rimska književnost razvila edino satiro. Čeprav so Rimljani izhajali iz grške
književnosti, so jo sprejemali v skladu s svojo kulturno in zgodovinsko tradicijo, zaradi česar
se rimska književnost vendarle razlikuje od grške. Je bolj racionalna, po motivih in idejah pa
bolj univerzalna.
Rimska književnost se periodizacijsko deli na štiri obdobja. Prvo arhaična obdobje je trajalo od
240 do 81 pr. n. št. V tem času so se pojavile prve tragedije in komedije, prvi epski poskusi in
tudi že zgodovinska in filozofsko-moralistična proza. V tem obdobju se je začela oblikovati
tudi satira. Naslednje obdobje je zlati vek, ki je obsegal čas od 81 pr. n. št. do 14 n. št. in je
prinesel razcvet govorništva in zgodovinopisja. V tem času je nastajala tudi filozofskodidaktična poezija, vrh pa so nato dosegli še lirika z elegičnim pesništvom, satira, bukolično in
pripovedno pesništvo z Vergilovim epom. V obdobju srebrnega veka, ki je trajalo do leta 117,
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so Rimljani še naprej ustvarjali tragedijo in različno prozo – filozofsko in moralistično,
zgodovinopisje, roman, satiro, basen v verzih in epigram. Zadnje obdobje poznega cesarstva do
leta 476 je bila doba upada rimske književnosti. V tem obdobju so nastali še nekateri romani in
lirsko ter epsko pesništvo. Zaradi vplivov nove krščanske književnosti so Rimljani opuščali
antično literarno tradicijo, kar je vodilo k razvoju srednjeveških literarnih vrst.

2.2.1 Literarne zvrsti in vrste
Tudi v rimski antični literaturi so se razvijale različne literarne zvrsti in vrste. V arhaični dobi
so se sočasno pojavljale epika, proza in dramatika, v katerih je vrh doživela komedija. V 1.
stoletju pr. n. št. sta doživela razcvet govorništvo in zgodovinopisje, hkrati pa sta vrh dosegla
lirika in pripovedno pesništvo. V 1. stoletju n. št. sta se že obstoječim vrstam pridružila še
roman in basen v verzih. V zadnjem obdobju se je začel upad rimske književnosti.

2.2.1.1 Epika
Rimski ep je nastajal po vzoru grškega, vendar je vseboval tudi posebne značilnosti. Novost sta
zgodovinski značaj motivike in ideja rimskega imperija. Prvi epi so opevali mitološkozgodovinske prikaze Rima, ki so segali od mitskih začetkov do trojanske vojne in prvih
puntskih vojn. Takšne epe sta pisala Gnej Nevij in Kvint Enij, vendar so z Vergilovo Eneido,
največjim rimskim epom, ostali v ozadju. Eneido je Vergil ustvaril po zgledu homerskih
pesnitev, Iliade in Odiseje. Eneida, ki je ostala nedokončana, se pri opevanju mitične zgodovine
Rima omejuje na Eneja. Pesnitev je imela velik vpliv v srednjem veku, zlasti na Danteja. Poleg
Eneide je Vergil napisal tudi Bukoliko (z grškim izrazom Ekloge, ki so zbirka pastirskih pesmi)
in didaktično pesnitev Georgika (opeva poljedelstvo, sadjarstvo, čebelarstvo in živinorejo ter
je hvalnica kmetu in preprostem, naravnem življenju). Po Vergilu je bilo še nekaj poskusov
takšne epske pesnitve, in sicer pri Marku Aneju Lukanu in Publiju Papiniju Staciju.

2.2.1.2 Lirika
Ob liriki so se v Rimu razvile tudi nekatere druge pesniške vrste, kot so filozofsko-didaktične
pesnitve, ljubezenske pesmi, satire, epigrami, ode, elegije. Najpomembnejši avtorji rimske
lirike so Katul, Horacij, Tibul, Propercij in Ovidij. Lukrecij je pisal filozofsko-didaktične
pesnitve, Marcial pa je dal končno obliko epigramom, ki jih je rimska poezija prevzela iz grške
helenistične poezije. Epigrami so bili vzor satirične epigramatike do novejšega časa, vendar so
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kasneje dobivali še socialno, politično, moralno in kulturno vsebino. Tibul in Propercij sta
pisala ljubezenske elegije, pri katerih sta ohranila elegijski dvostih. Tema elegij je bila
pesnikova usodna ljubezen do dekleta, ki se je končala nesrečno; s tem je elegija postajala
žalostinka, kot jo poznamo v današnjem smislu. Pomembnejši rimski pesnik je Katul, ki se je
zgledoval po grških helenističnih piscih, hkrati pa je prevzemal verzno-kitične forme od grških
klasikov. Pisal je ljubezenske in pivske pesmi, epilije, elegije in epigrame, ki so izšli v zbirki
Pesmi (Carmina). Horacij je posnemal predvsem grške klasike, Sapfo, Anakreonta in Pindarja.
Težil je k formalni popolnosti, poleg čustev pa je dal mesto tudi razumu, zato so pesmi postale
bolj racionalne. Pisal je še satire, verzna pisma in pesmi, ki opevajo prijateljstvo, vino, ljubezen,
življenjsko modrost. Pismo Pizonom (O pesniški umetnosti) je kratka verzificirana poetika, kjer
pesnika poučuje o namenu pesništva ter o pravilih pisanja epov in dram, kar je podkrepil z
različnimi primeri. Njegova najpomembnejša zbirka je Ode (Carmina), ki je najobsežnejša
antična pesniška zbirka. Ovidij je močno vplival na vse poznejše pesnike vse do romantike.
Pisal je ljubezenske elegije z lahkotno erotično noto in jih izdal v zbirki Ljubezenske pesmi
(Amores), nato pa je v zbirkah Umetnost ljubezni in Zdravila ljubezni na šaljiv način prikazal
sredstva ljubezenskega zapeljevanja. Snov je jemal tudi iz grških mitov, in sicer v delu Heroide,
ki ga sestavljajo fiktivna ljubezenska pisma junakinj iz grških mitov. Najobsežnejše Ovidijevo
delo, Preobrazbe (Metamorphoses), sestavlja petnajst knjig in opesnjuje grško in rimsko
mitologijo. V njem je Ovidij prikazal grške bajke o pretvorbah bitij in stvari. Napisal je tudi
zbirki elegij z izgnansko tematiko (Žalostinke, Pontska pisma).

2.2.1.3 Dramatika
Rimska dramatika je od Grkov prevzela tragedijo in komedijo. Tragedijo je ustvarjalo več
piscev, vendar so se v celoti ohranila le Senekove tragedije. Med njimi so Besneči Herkul,
Trojanke, Medeja, Feničanke, Fedra, Ojdip in Agamemnon. Vse so nastale po grških zgledih,
viden je zlasti vpliv Evripida. Senekove tragedije so bile bolj bralne in so poudarjale krutost.
Vplivale so na renesančno in klasicistično dramatiko. Pomembnejše za evropski razvoj so bile
komedije Plavta in Terecija, s katerima je rimska komedija doživela vrh. Slednja sta za predloge
jemala nove atiške komedije, ki sta jih združevala in prilagajala rimskim razmeram. Plavtu so
pripisovali 130 iger, vendar se jih je ohranilo le 21. Najpopularnejše so Komedija o oslih,
Komedija o loncu, Amfitrion, Hišni strah, Bahavi vojščak, Ujetniki in Dvojčka (motiv dvojčkov
ločenih ob rojstvu, ki jih potem zamenjujejo). Iz slednje je snov za Komedijo zmešnjav črpal
tudi Shakespeare, Komedija o loncu pa je podlaga za Molièrovega Skopuha.
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2.1.2.4 Proza
Za rimsko prozo so bile značilne polliterarne zvrsti, kot so zgodovinopisje, morealistično,
filozofsko in poučno spisje. Šele proti koncu se je pojavil roman, ki so ga prevzeli iz
helenistične proze. Začetnik rimske proze je bil Ciceron s sodnimi in političnimi govori ter
retoričnimi in filozofskimi spisi. Med ostalimi proznimi pisci so bili še Julij Cezar, Tit Livij,
Anej Seneka, Plinij in Tacit. Za razvoj evropskega romana sta bila pomembna Petronijev
Satirikon, ki velja za najboljši antični roman, in Apulejev Zlati osel. Od Satirikona so ostali
samo fragmenti, najobsežnejši del je »Pojedina pri Trimalhionu«, ki vsebuje satirične opise
bogastva in vulgarnosti. Motivi so erotični, duhovno ozračje pa je cinično in skeptično. V roman
so vložene številne erotične zgodbe grškega izvora. Apulejev Zlati osel je fantastično
pustolovski roman, kjer se junak spremeni v osla, nato pa po številnih prigodah in s pomočjo
boginje Izide spet postane človek. Tudi v to delo so vložene številne pravljice, pripovedke in
novele (npr. pravljica o Amorju in Psihi), ki so vplivale na renesančne novele, tudi na
Boccaccia.
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3 ANTIČNA KNJIŽEVNOST IN GIMNAZIJSKI POUK KNJIŽEVNOSTI
Učni predmet slovenščina je ključni splošnoizobraževalni predmet v gimnaziji, saj je podlaga
za samorazumevanje, za vsakršno učenje s slovenskim jezikom izraženih vsebin, za
razumevanje, doživljanje in vrednotenje pojavov okoli nas. Dijaki se usposabljajo za učinkovito
govorno in pisno sporazumevanje ter razvijajo zavest o pomenu maternega jezika. V
predmetniku gimnazije je pouku slovenščine namenjeno 560 učni ur, kar je 140 ur v šolskem
letu. Polovica ur je namenjena jezikovnemu pouku, polovica pa pouku književnosti. Ko
govorimo o pouku književnosti, se moramo najprej ustaviti ob didaktiki književnosti, katere
temelje je pri nas postavila Boža Krakar Vogel (Poglavja iz didaktike književnosti, 2004).
Didaktika književnosti je uporabna in interdisciplinarna veda o pouku književnosti, natančneje
o njegovih dejavnikih, ciljih, vsebinah, metodah ter o organizacijskih vprašanjih. Kot ugotavlja
B. Krakar Vogel zaznavamo v slovenski didaktiki književnosti v okviru komunikacijskih
pristopov dve usmeritvi. Prva, literarnorecepcijska usmeritev, temelji na teoriji bralčeve
recepcije oziroma odziva, druga, literarnosistemska, pa temelji na pojmovanju literature kot
celostnega avtonomnega sistema, ki deluje v mreži dejavnikov – bralca, besedila, avtorja in
drugih okoliščin. (2004: 11) Za pouk književnosti v gimnazijah je značilna literarnosistemska
usmeritev, saj predvideva zahtevnejši in kompleksnejši literarni pouk, vnaša več dejavnikov,
upošteva učenca, učitelja in literaturo ter išče ravnovesje med različnimi vrednostnimi in
literarnometodološkimi

usmeritvami.

Literarnosistemska

usmeritev

sodi

v

okvire

komunikacijskega pouka, stik med bralcem in besedilom ni zgolj samozadosten komunikacijski
proces, temveč stik, ki bralcu pomeni čustveno, domišljijsko in intelektualno raziskovanje
literarnega problema. Poleg bralčevih duševnih procesov takšen stik sooblikujejo še avtor,
njegova samopodoba in njegova doba, sprejetost skozi čas, druga besedila, dejstvo, da besedilo
v bralcu živi kot fragment, citat in ne samo kot celostna literarnoestetska tvorba. Vse to vpliva
na razumevanje literature, na njeno branje in sprejemanje lastnosti literarnosti. Pouk
književnosti mora zato omogočati stik, ki bo poleg bralčevih pričakovanj in interesov vseboval
tudi raznovrstnost literature (literarna dela, ki so v določeni skupnosti priznana kot
reprezentativna oziroma kakovostna – kanonizirana). Tovrstno spoznavanje literature od bralca
zahteva, da v branje vključuje še druge dejavnike – avtorja in njegov duhovni svet, dobo,
literarna besedila.
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3.1 Učni dejavniki
Pri pouku književnosti govorimo o interakciji treh temeljnih dejavnikov – učitelja, učenca in
učne vsebine, natančneje književnosti. Ko govorimo o književnosti za šolsko rabo, sem
prištevamo literarna besedila, ki obsegajo zlasti klasično literaturo, torej šolski kanon, in
literarnovedne razlage. Književnost za didaktične namene B. Krakar Vogel (2004: 16) opredeli
kot množico besedil, ki jih avtorji (pesniki, pisatelji, dramatiki) ustvarjajo z drugačnimi nameni,
bralci pa jo sprejemajo na drugačen način kot neumetnostna besedila. Literarna (umetnostna)
besedila posredujejo predvsem sporočilo za bralčevo domišljijo, čustva, čute, etiko, manj pa
preverljive podatke o resničnem svetu. Vsebujejo literarnoumetniške lastnosti oziroma lastnosti
literarnosti (estetskost, večpomenskost, fiktivnost, neodvisnost od časa in kraja nastanka,
umetniškost).5 Pri pouku književnosti večinoma obravnavamo literarna besedila, ki so
umetniško kakovostna, reprezentativna in kanonizirana, vključen pa je tudi del besedil iz
množične produkcije. Literarne razlage zajemajo temeljna, sodobna, preverjena in utrjena
spoznanja iz literarne vede.
Literarnovedno znanje se za šolsko rabo deli na literarnoteoretično in literarnozgodovinsko
znanje.6 B. Krakar Vogel (2004: 19) povzema Tomića, ki piše, da je pri pouku učenec aktivni
subjekt učnega procesa in je v razmerju tako do učne snovi kot tudi do učitelja. Po mnenju B.
Krakar Vogel (2004:19) je pri pouku učenec aktiven na dva načina: z učenjem in z branjem
literature, Alenka Žbogar (2014) pa piše o učenčevi aktivnosti pri literarnem branju,
raziskovanju in ustvarjanju. B. Krakar Vogel (2004: 21) je zapisala, da učinkovito učenje pri
pouku književnosti (= transformacijsko učenje)7 zajema dva procesa: 1. motivirano dejavno
pridobivanje primernega obsega informacij o književnosti in 2. zavestno uporabljanje
informacij o književnosti. Oba procesa morata potekati ob procesu branja. Učenje je namreč

Umetniškost po J. Kosu zajema spoznavno, etično in estetsko razsežnost. (Kos, 2001)
J. Kos ob literarni vedi, tj. literarni zgodovini in teoriji, govori še o interpretiranju literarnih besedil, literarni
kritiki, hermenevtiki, literarni sociologiji ipd. (Kos, 2001)
7
D. Štefanc v povezavi s transformativnim in transmisijskem učenjem govori o problematiki, ki je povezana z
umetnim ločevanjem obeh pristopov. Transmisijski pristop predpostavlja pasivnega učenca, ki je miselno
aktiven zgolj toliko, da sprejme (si zapomni in reproducira) vednost, ki mu jo verbalno prenaša učitelj. Iz tega
izhaja, da znanje obstaja neodvisno od učenca in ga ta le sprejema. Na drugi strani pa transformacijski pristop
predpostavlja miselno in čustveno aktivnega učenca, ki ne sprejema slepo gotovih resnic in konceptov, temveč
na podlagi svojih izkušenj ter z aktivno re(konsturkcijo) le-teh ustvarja svojo lastno prezentacijo znanja. Štefanc
v tem vidi problematično ločevanje, saj transformacijski pristop ne izključuje transmisijske vednosti in znanja ter
nasprotno. Ne glede na to, katero didaktično paradigmo ali strategijo vzamemo, gre vedno za to, da je ena
temeljnih funkcij šole prenos vednosti in znanja. Šele v nadaljevanju lahko učenci z lastnimi, različnimi načini
izoblikujejo svojo konstrukcijo znanja, ki pa je še vedno usmerjena. Iz tega izhaja, da učitelji pri pouku prehajajo
iz transformacijskega pristopa v transmisijskega in nasprotno. (2005: 35–38)
5
6
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najbolj učinkovito v povezavi z bralno izkušnjo, saj je to temeljna dejavnost za uresničevanje
ciljev književnega pouka. A. Žbogar v članku Temeljna didaktična načela gimnazijskega pouka
književnosti (2014) ugotavlja, da je potrebno v pouk književnosti intenzivneje vključevati tudi
didaktična načela recepcijske sprejemljivosti, sistematičnosti, sistemskosti, problemskosti in
ustvarjalnosti. S takšnim didaktičnim strukturiranjem spodbujamo pri dijakih razvoj dveh prvin
sporazumevalne zmožnosti oziroma jezikovne pismenosti, namreč razvoj bralne in literarne
zmožnosti, hkrati se krepi tudi zmožnost kritičnega mišljenja in strukturiranja literarnovednega
znanja v trajen in koherenten spomin. Dejavno pridobivanje informacij ob branju lahko
pojmujemo kot izkušenjsko učenje.8 Književnost z literarnoumetniškimi lastnostmi bralcu
omogoča, da dobiva nova spoznanja, izkušnje in stališča, poglablja svoja čustva in razvija
domišljijo. Tako ga preoblikuje kot učečega se posameznika. Branje predstavlja vir
kakovostnega učenja pri pouku književnosti, saj bralec pridobiva informacije o književnosti,
hkrati pa se uči kakovostnega literarnega branja. Branje je sistematično in organizirano učenje
kakovostnega literarnega branja kot zavestnega in polnega doživljanja, razumevanja in
vrednotenja literarnih del. Proces branja poteka ob upoštevanju splošnih dejavnikov branja in
posebnosti literarnega branja. Kakovostno literarno branje se pri pouku književnosti razvija z
motiviranim in večkratnim branjem literarnih besedil. Pri pouku uporabljamo različne bralne
strategije, ki se delijo na fazo pred branjem, med branjem in po branju. Prav tako se pri branju
razvija dialog med učencem in učiteljem, ki vodi dialog o uporabi primernih strategij pri prvem
branju in vseh kasnejših branjih. Pri tem je potrebno upoštevati tudi bralni razvoj bralca
(učenca) in njegove druge posebnosti.
Zadnji učni dejavnik je učitelj, ki mora biti za svoje delo primerno profesionalno usposobljen.
Učitelj je v procesu učenja književnosti spodbujevalec k dejavnem učenju in moderator
kakovostnega literarnega branja. Usposobljen mora biti na treh področjih: literarnostrokovnem,
splošno pedagoškem in književnodidaktičnem področju. Poleg tega je pomemben tudi pozitiven
odnos do predmeta književnosti, bralna in književna kultura, in pozitivna stališča do
pedagoškega poklica, učitelj mora imeti »pedagoški eros«. Literarnostrokovna usposobljenost
zahteva od učitelja teoretično in praktično znanje. Poznati mora književna dela, literarno
zgodovino, literarno teorijo, estetiko recepcije, literarno hermenevtiko in druge pomožne vede

Po Kolbovem krogu dejavnosti je branje kot aktivno preizkušanje, razčlenjevanje ob uporabi znanja in
pridobivanje novih informacij je razmišljujoče opazovanje. Abstraktna konceptualizacija se pojavi pri tvorjenju
sistema, pri posploševanju spoznanja in vedenja. Vnovično preizkušanje se pojavi pri novem branju z zavestno
uporabo pridobljenih informacij. (Krakar Vogel, 2004: 21–22)
8
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(zgodovino, filozofijo, sociologijo, psihologijo ipd.). Učitelj mora biti kvalificiran bralec, ki je
sposoben samostojne strokovnokritične razlage literarnega besedila. Usposobljen mora biti tudi
za javno, govorno in pisno predstavitev kot predavatelj, raziskovalec in kritik. Splošna
pedagoška usposobljenost vključuje splošno pedagoško, psihološko, kurikularno in praktično
znanje. Učitelj mora poznati proces pouka, poznati mora različna pedagoška ravnanja, hkrati
pa mora biti redno pripravljen na izvajanje procesa poučevanja književnosti. Proces poučevanja
mora biti načrtovan in organiziran. Učitelj ni več samo posrednik deklarativnega učenja, ampak
tudi spodbujevalec in motivator učenčevega dejavnega spoznavanja. Zato mora poznati različne
strategije poučevanja, različne učne oblike in metode dela. Učiteljeve kompetence zajemajo
spretnosti učinkovitega poučevanja, vodenja in komunikacijo, preverjanje in ocenjevanje,
spodbujanje strategij učenja, reševanje konfliktov ter sodelovanje z drugimi učitelji, starši in
širšim okoljem. V sklopu književnodidaktične usposobljenosti mora učitelj poznati cilje,
metode, vsebine pouka književnosti in njihovo medsebojno učinkovanje, kar opisujemo kot
didaktično strukturo. To znanje nato učitelj v konkretnih okoliščinah praktično in premišljeno
uporablja glede na poglavitne dejavnike v procesu (vlogo književnosti, učenca, učitelja,
kurikularnih okoliščin). Pomembno je tudi učiteljevo kritično spremljanje lastnega dela in
odzivanje na probleme z reševanjem le-teh.
3.2 Učni cilji
Temeljni cilj gimnazijskega pouka književnosti je kultiviran in literarno razgledan bralec (Učni
načrt za slovenščino za gimnazijo, 2008). Za kakovostno komunikacijo z leposlovjem mora
učenec dobiti določeno znanje in sposobnosti ter oblikovati stališča. B. Krakar Vogel je
zapisala, da je temeljni cilj pouka književnost vzgoja »kultiviranega in razgledanega bralca«.
(2001: 83) S približevanjem k temeljnemu cilju učitelj uresničuje izobraževalne (pridobivanje
znanja), funkcionalne (razvijanje sposobnosti) ter ožje in širše vzgojne cilje (oblikovanje stališč
in vrednot). Po mnenju B. Krakar Vogel (2004) učenci pridobivajo književno znanje, razvijajo
književne sposobnosti, dojemajo književnost kot posebno vrednoto in razvijajo stališča. Te
sposobnosti razvijamo z metodo delne ali celovite šolske interpretacije, vendar pa po A. Žbogar
ti ne omogočata v zadostni meri razvijanja literarnega raziskovanja in ustvarjalnih zmožnosti.
Prav zato pri gimnazijskem pouku priporoča pogostejšo uporabo problemsko-ustvarjalnega
pouka, s katerim pri učencih spodbujamo tudi učenje z razumevanjem in učenje za
razumevanje. (2006, 2007, 2010)
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Književne sposobnosti so »lastnosti, značilnosti in dejavnosti, ki posamezniku omogočajo
dejaven stik z literaturo, bodisi kot sprejemniku (branje) in ustvarjalcu (pisanje)«. (2004: 40)
Ločujemo tri poglavitne književne sposobnosti: 1. sposobnost literarnega branja, 2. sposobnost
literarnega raziskovanja in 3. sposobnost literarnega oz. ustvarjalnega (kreativnega) pisanja.9
A. Žbogar (2014) zagovarja stališče, da mora biti gimnazijski pouk književnosti didaktično
strukturiran po načelih recepcijske sprejemljivosti, sistematičnosti, sistemskosti, problemskosti
in ustvarjalnosti, saj tak pouk spodbuja radovednost, motiviranost dijakov za branje, njihovo
doživljanje literature, razumevanje, vrednotenje, kritično opredeljevanje ter domišljijsko
ustvarjanje in poustvarjanje. Recepcijska sprejemljivost učnih vsebin pri pouku književnosti je
osrednje organizacijsko načelo recepcijske didaktike, ki v tem smislu podpira tudi tako
imenovano sistemsko didaktiko književnosti. Ti dve načeli se zato medsebojno podpirata. V
učni načrt so tako vključena predvsem kanonizirana in reprezentativna besedila. Vključevanje
recepcijsko sprejemljivih kanonskih in reprezentativnih besedil v pouk književnosti dijakom
olajšuje doživljajski, domišljijski, čutni in čustveni stik z besedili. Načelo problemskosti se
aktivira ob literarnem, ustvarjalnem in kritičnem branju z(a) razumevanje(m) ob motivnotematski, idejno-slogovni in jezikovno-sporočilni analizi besedila. Pri tem se dijake spodbuja k
diskutiranju o odprtih, praznih oz. nedoločenih mestih, o literarno-estetskem doživljaju in
različnih interpretacijah. Načelo sistemskosti znanja usmerja k sistematičnem usvajanju
književnih vsebin (od znanega k neznanemu, od lažjega k težjemu). Predpogoj za sistematično
oblikovanje sistemskega literarnovednega znanja je zadostna količina informacij in pojmov, saj
te uvajamo ob ponavljanju že znanih pojmov, ki so z novimi koherentni (navajanje biografskih
in bibliografskih podatkov o avtorju, umeščanje književnih besedil v literarnozgodovinski in
literarnoteoretski kontekst). Načelo ustvarjalnosti spodbujamo z literarnim ustvarjanjem preko
ustvarjalnega branja, pisanja in poustvarjalnih dejavnosti. Ustvarjalno branje je prosta
aktualizacija literarnega besedila, zato je svobodnejše od usmerjenega, literarnega branja in ga
lahko spodbujamo z nalogami, kot sta bralna krpanka in dopolnjevanka.
A. Žbogar literarno branje opisuje kot »spoznavno in pomenotvorno dejavnost razkrivanja
bralčevih recepcijskih in kognitivnih zmožnosti« (2014: 551). Zmožnost literarnega branja
zajema vživljanje v fikcijski svet, doživljajsko odzivanje, estetsko uživanje ob branju in

B. Krakar Vogel imenuje dve poglavitni književni sposobnosti, sposobnost literarnega raziskovanja pa opisuje
kot posledico stopnjevanja literarnega branja (2004: 40). Nasprotno A. Žbogar deli literarno zmožnost na vse tri
omenjene sposobnosti oziroma zmožnosti (2013).
9
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prepoznavanje bistva literarnega besedila (lastnosti literarnosti). Literarno branje A. Žbogar
deli na tri vrste: doživljajsko, kritično (kognitivno) in ustvarjalno. Literarno branje je dejavnost,
ki spodbuja procese doživljanja, razumevanja in vrednotenja specifičnih lastnosti besedne
umetnosti,10 o katerih B. Krakar Vogel govori kot spoznavno-sprejemnih stopnjah. Za
preverjanje literarnega doživljanja, razumevanja in vrednotenja je potrebno tudi izražanje kot
dokaz bralne sposobnosti. B. Krakar Vogel meni, da se sposobnost literarnega branja v
določenih okoliščinah stopnjuje v sposobnost literarnega raziskovanja (metode raziskovanja,
umeščanje v literarni sistem, širše literarnozgodovinsko in literarnoteoretično znanje,
primerjava besedil z drugimi, argumentiranje, uporaba strokovnega izražanja).11 Bralca
literature, ki ima sposobnost literarnega raziskovanja, Appleyard imenuje »bralec interpret«.12
Sposobnost literarnega oziroma kreativnega pisanja pa je tvorjenje ustvarjalnih in
poustvarjalnih besedil. Za ustvarjalnost so potrebne značilnosti divergentnega mišljenja, ki jih
B. Krakar Vogel povzema po M. M. Blažić (2004: 45). Značilnosti so razdeljene v tri skupine:
fluentnost (tekoče govorjenje, zgovornost, sposobnost naštevanja besed, odkrivanje številnih
idej), fleksibilnost (odkrivanje raznovrstnih primernih izrazov in idej) in izvirnost (ustvarjanje
nenavadnih, novih, domiselnih, redkih izrazov in idej).
Književno znanje kot sistem dejstev in posplošitev o književnosti je opredeljeno glede na
specifične vsebinske in splošne pedagoške določilnice. Pedagoške določilnice književnega
znanja določajo spoznavne zahtevnosti in načine pridobivanja znanja. Književno znanje
omogoča učencu komunikacijo z literaturo, zato mora učenec znati to znanje smiselno
uporabljati. Znanje o književnosti omogoča učencu poznavanje, poimenovanje, razlaganje in
razvrščanje književnih pojavov. To omogoča bolj kakovostno branje in oblikovanje stališč.
Funkcionalno znanje učenec pridobiva postopno, preko več stopenj zahtevnosti. Književno
znanje B. Krakar Vogel deli na spominsko reproduktivno znanje, razumsko reproduktivno
znanje, operativno-uporabno znanje in ustvarjalno znanje. (2004: 48) Specifične vsebinske
določilnice književno znanje razvrščajo v literarnozgodovinsko in literarnoteoretično znanje.
Med vsebine književnega znanja štejemo tudi splošno razgledanost na področju drugih
pomožnih ved, predvsem humanističnih in družboslovnih.

Grosman piše o doživljanju, razumevanju in vrednotenju v sklopu recepcijske estetike in teorije bralčevega
odziva, in sicer kot o procesih oz. stopnjah sprejemanja literature, »stopnjah branja«. (Krakar Vogel, 2004)
11
Literarno raziskovanje poteka na univerzitetnem študiju književnosti, do določne mere se spodbuja tudi v
predmaturitetnih srednješolskih programih (Krakar Vogel, 2004: 45).
12
Appleyard navaja pet tipov bralcev: igrivi bralec, junaški bralec, razmišljujoči bralec, bralec kot interpret in
pragmatični bralec (Žbogar, 2003).
10
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Književni pouk ima izrazito vzgojno komponento, saj zaradi vplivov na čustva, domišljijo in
razum intenzivno deluje na vrednostni sistem posameznika. Vzgojne cilje pri pouku
književnosti B. Krakar Vogel deli na ožje in širše (2004: 53). Ožji vzgojni cilj je neposredno
povezan s poukom književnosti, saj vključuje bralno in književno kulturo. Bralna kultura
zajema pozitiven odnos do branja, književna kultura pa pomeni pozitiven odnos do književnosti
kot sistema, torej do družbene kulturne ustvarjalnosti, potrebo po branju in pozitivno dojemanje
leposlovja. Širši vzgojni cilji po drugi strani zajemajo oblikovanje splošnega vrednostnega
sistema in karakterizacijo posameznika. Gre za dolgotrajen proces, ki vpliva na celoten vzgojni
sistem. V ospredju so neposredni vzgojno-izobraževalni cilji; razvijanje književnih
sposobnosti, znanja, kulture.
Pri pouku književnosti lahko govorimo tudi o čezpredmetnih ciljih, pri katerih se razvijajo
ključne zmožnosti oziroma kompetence, kot so sporazumevanje v maternem jeziku, kulturna
zavest ter medosebne, medkulturne, socialne in državljanske zmožnosti.
Po učnem načrtu za slovenščino v gimnazijah (2008: 7–8) književni pouk sledi naslednjim
ciljem:
 Dijaki/dijakinje razvijajo zmožnosti literarnega branja kot specifično podvrsto
sporazumevalne zmožnosti. Usposabljajo se za branje in interpretacijo literarnih
besedil: doživljajo, razumevajo, aktualizirajo in s pomočjo svojih izkušenj, književnega
znanja in splošne razgledanosti vrednotijo ter poimenujejo idejno-tematske in slogovnokompozicijske plasti literarnih besedil iz domače in prevodne sodobne, novejše in
starejše književnosti.
 Dijaki/dijakinje se občasno preizkušajo v pisnem in govornem (po)ustvarjanju literarnih
besedil in na ta način poglabljajo zmožnost estetskega doživljanja.
 Dijaki/dijakinje ob interpretaciji literarnih besedil razvijajo zmožnost tvorjenja
raznovrstnih neumetnostnih besedil; razumevanje in vrednotenje teh procesov spodbuja
učenje učenja.
 Dijaki/dijakinje ob interpretaciji razvijajo estetsko in kulturno zmožnost: literarna
besedila opredeljujejo po zvrstno-vrstni pripadnosti, prepoznavajo in vrednotijo
posebnosti njihove literarnoumetniške sestave, jih umeščajo v prostor in čas, se
seznanjajo z njihovimi avtorji ter s temeljnimi kulturnozgodovinskimi okoliščinami
njihovega nastajanja in sprejetosti pri bralcih.
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 Dijaki/dijakinje se ob razvrščanju besedil sistematično seznanjajo z razvojem slovenske
književnosti in s sočasnimi smermi, z avtorji in deli evropske oz. svetovne književnosti
ter preko tekstno-kontekstnih primerjav, presoj in medpredmetnih povezav razvijajo
medkulturno zmožnost.

3.2.1 PISA 2015: Ravni bralne pismenosti
Bralna pismenost je več kot samo sposobnost branja in pisanja. PISA bralno pismenost definira
kot »razumevanje, uporabo in refleksijo pisnih besedil, da bi posameznik lahko dosegel svoje
cilje, razvil svoja znanja in potenciale ter sodeloval v družbi.« (2015: 51) Bralno pismenost
ocenjuje na podlagi treh glavnih značilnosti: situacije (širši kontekst ali namen pri branju),
besedila (prebrano besedilo) in aspekta/vidika (kognitivni pristopi, ki določajo bralčevo
izkušnjo z besedilom). Razvoj ocenjevanje bralne pismenosti pri PISI usmerja pet vidikov:
pridobivanje informacij, oblikovanje širšega razumevanja, razvijanje interpretacije, refleksija
in vrednotenje vsebine besedila ter refleksija in vrednotenje oblike besedila. PISA te vidike
združuje v tri širša področja: dostop in pridobivanje, povezovanje in interpretacijo ter refleksijo
in ovrednotenje. Napredovanje kompleksnosti in težavnosti je v PISI 2015 prikazano na lestvici
bralne pismenosti, ki je razdeljena na sedem ravni.13
Tabela 1:Ravni bralne pismenosti 14

Raven Značilnosti nalog
6

Naloge na tej ravni ponavadi ob bralca zahtevajo večkratno sklepanje, podrobno in
natančno primerjavo ter iskanje nasprotij. Zahtevajo predstavitev celotnega in
podrobnega razumevanja enega ali več besedil. Vsebujejo lahko vključenost
informacij iz več kot enega besedila. Naloge od bralca zahtevajo, da se sooči z
nepoznanimi idejami ob prisotnosti izrazitih konkurenčnih informacij in da posploši
abstraktne kategorije za interpretacijo. Refleksivne naloge in naloge vrednotenja
lahko zahtevajo od bralca hipotezo o kritičnem vrednotenju, kompleksnem besedilu
in nepoznani temi, z upoštevanjem večkratnega kriterija ali perspektive in uporabe
prefinjenih razumevanj, ki segajo izven besedila. Najpomembnejša pogoja za
dostopnost in pridobljene naloge na tej stopnji sta natančnost pri analizi in podrobna
pozornost do podrobnosti, ki so neopazne v besedilu.

13
14

Ravni bralne pismenosti v študiji PISA 2015 temeljijo na prejšnjih študijah, npr. iz leta 2009.
Ravni bralne pismenosti so povzete po študiji PISA 2015 (2016: 61).
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5

Naloge na tej ravni, ki vsebujejo pridobivanje informacij, od bralca zahtevajo, da
poišče in uredi več delov vstavljenih informacij s sklepanjem, katera informacija v
besedilu je ustrezna. Refleksivne naloge zahtevajo kritično ovrednotenje ali
hipoteze iz specializiranih znanj. Tako interpretativne kot tudi refleksivne naloge
zahtevajo celotno in natančno razumevanje besedila, katerega kontekst ali oblika
sta nepoznani. Za več vidikov branja so na tej ravni značilne naloge, ki se ukvarjajo
s koncepti, ki so v nasprotju z našim pričakovanjem.

4

Naloge na tej ravni, ki vsebujejo pridobivanje informacij, od bralca zahtevajo, da
poišče in uredi več delov vstavljenih informacij. Nekatere naloge na tej ravni
zahtevajo od bralca interpretacijo pomena jezikovnih odtenkov v odsekih besedila
z upoštevanjem besedila kot celoto. Druge interpretativne naloge zahtevajo
razumevanje in uporabo kategorij v nepoznanem kontekstu. Refleksivne naloge na
tej ravni zahtevajo od bralca uporabo formalnega ali javnega znanja za postavitev
hipoteze ali kritično ovrednotenje besedila. Bralci morajo predstaviti natančno
razumevanje daljših in kompleksnih besedil, katerih vsebina in oblika sta lahko
nepoznani.

3

Naloge na tej ravni od bralca zahtevajo, da poišče in v nekaterih primerih prepozna
razmerja med več deli informacij, ki morajo ustrezati večkratnim pogojem.
Interpretativne naloge na tej ravni zahtevajo, da bralec vključi nekaj delov besedila
z namenom prepoznavanja glavne ideje, razumevanja odnosov ali razlaganja
pomena besed ali fraz. Upoštevati mora značilnosti pri primerjavi, iskanju nasprotij
in kategorizaciji. Pogosto zahtevane informacije niso izrazite ali pa je veliko
konkurenčnih informacij; besedila vsebujejo druge besedilne ovire, kot je ideja, ki
je nasprotna od pričakovanj ali pa je negativno zapisana in določena. Refleksivne
naloge na tej ravni lahko zahtevajo povezovanje, primerjavo in razlaganje ali pa da
bralec ovrednoti značilnosti besedila. Nekatere refleksivne naloge zahtevajo od
bralca predstavitev podrobnega razumevanja besedila v razmerju z že znanim,
vsakdanjim znanjem. Druge naloge ne zahtevajo podrobnega besedilnega
razumevanja, temveč od bralca zahtevajo črpanje iz manj poznanega znanja.

2

Nekatere naloge na tej ravni od bralca zahtevajo, da poišče enega ali več delov
informacij, ki so lahko povzeti in morda potrebujejo več pogojev. Druge naloge
zahtevajo prepoznavanje glavne ideje v besedilu, razumevanje odnosov ali
oblikovanje mnenja ob omejenem delu besedila, ko informacije niso jasno vidne in
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mora bralec sklepati na nižji ravni. Naloge na tej ravni lahko vsebujejo primerjavo
ali iskanje nasprotij, ki temelji na enem elementu iz besedila. Tipične refleksivne
naloge na tej ravni zahtevajo od bralca primerjavo ali več povezovanj med
besedilom in splošnim znanjem, ki se navezujejo na osebne izkušnje in stališča.
1a

Naloge na tej ravni od bralca zahtevajo, da poišče samostojne dele izrecno
navedenih informacij; prepoznati mora glavno temo ali avtorjev namen v besedilu
s poznano temo ali povezati preproste informacije v besedilu in splošno, vsakdanje
znanje. Običajno so zahtevane informacije v tekstu vidne. Bralec je jasno usmerjen
k upoštevanju pomembnih dejavnikov v nalogi in v besedilu.

1b

Bralci na tej ravni najdejo posamezne dele izrecno navedenih informacij v vidnih
primerih in v kratkih, sintaktično preprostih besedilih z znanim kontekstom in tipom
besedil, kot je pripoved ali preprost seznam. Besedilo omogoča bralcu ponovitev
informacij, slik in znanih simbolov. Naloga, ki zahteva interpretacijo bralca, se
lahko nanaša na preprosto povezavo med bližnjimi deli informacij.

3.3 Zakaj poučevati književnost?
Da je književnost pomembna, so učenjaki razpravljali v različnih obdobjih, ves čas pa so svoja
mnenja opirali na Platonove in Aristotelove ideje. Obema je literatura pomenila način
spoznavanja, sredstvo vzgoje, predmet estetskega uživanja, Aristotelu pa še terapevtsko
sredstvo (katarza). Kot je zapisal T. Virk (2008), je književnost skozi različna obdobja imela
različne, versko spodbudne, politične in ideološke vzgojne namene, v romantiki pa je bila
buditeljica in spodbujevalka narodne zavesti. Podobno vlogo je kot del procesa nacionalne
osvojitve imela tudi na Slovenskem. Literatura pomeni zgodovinski in kulturnozgodovinski
dokument, saj nam približuje časovno, geografsko ali kulturno oddaljene življenjske svetove.
Literarna besedila so poglavitni vir za raziskovanje oddaljenih življenjskih svetov v
zgodovinopisju, sociologiji, kulturologiji, medkulturnih študijah ipd. Modernejše teorije
izpostavljajo tudi kvazirealno oziroma fikcijsko naravo literature in njeno vlogo pri
ustvarjalnosti in kognitivnem modeliranju življenjskega sveta. Prav zaradi sposobnosti
zapolnjevanja praznih mest pri branju lahko bralec svet nekega zgodovinskega, kulturnega ali
fiktivnega modela dojema kot živega. Virk po Adornu povzema, da je prav »poezija – literatura
– edina zmožna ohranjati živi spomin«, (2008: 4), da »književnost posreduje spoznavne,
estetske, etične, religiozne, družbene vrednote« (2008: 6) in da je pomembna za prenašanje
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moralnih in družbenih sporočil. Vendar je kot prenašalka tudi problematična, kar se pri pouku
književnosti zaradi navidezne samoumevnosti pogosto pozablja. Postavlja se vprašanja o
zmožnosti književnosti za prenašanje moralnih, vzgojnih in socialnih sporočil. Že Platon v
Državi namreč opozarja, da se literatura lahko uporabi tako za pozitivne kot tudi negativne
vzgojne namene. Preko literature se lahko prenašajo vrednote določene avtoritete in ne
literature same, saj je ta hitro lahko podvržena ideologiji in stereotipom. Po drugi strani Virk
meni, da je književnost pomembna in nenadomestljiva zaradi lastnosti, ki so specifične samo
zanjo – lastnosti literarnosti. Izkustvo pri branju omogoča pogled v druge življenjske prostore
in je vedno že v nekem spoznavnem in vrednostnem kontekstu. Literatura je prostor odpiranja
spoznavnih, idejnih, etičnih, tudi ideoloških vprašanj kot prostor odprtega srečevanja in
diskusije z drugim. Pedagoško je zelo uporabna, saj prikazuje resnico tako kot v življenju, ta
nikoli ni enostranska in enoumna. Kot trdi Virk, je literatura najbolje izrabljena kot vzgojni
potencial, ko je dobra, ko ustreza svojemu »bistvu«, torej »kadar je eminentni prostor
razkrivanja drugosti in drugačnosti in srečevanja z njima in zato tudi ni omejena v zgolj
posamezne časovne ali zgodovinske okvire, ampak prav zaradi svoje odprtosti vabi bralce
različnih obdobij in kultur« (2008: 11–12). Literatura je pomembna in nujna zaradi srečevanja
z drugačnostjo.
Učinki branja in sama književnost torej vplivajo na posameznikovo individualnost in družbeno
ter kulturno zavest. Branje vpliva na oblikovanje osebnosti vsakega posameznika in mu
omogoča socializacijo. Bralcu se ob branju razvijajo čustva, čuti, domišljija, inteligentnost in
jezikovne zmožnosti, hkrati pa si izoblikuje čut za empatijo, občutek za drugačnost in zavest o
družbeni vlogi literarnega sistema. Književnost je ključna tudi za izoblikovanje knjižnega
jezika, ki je temelj za oblikovanje kulturne in narodne identitete, torej za oblikovanje celotnega
naroda. M. Juvan (1997) je zapisal, da posameznik pri branju reflektira svojo identiteto, pri
čemer razmišlja o drugačnosti, ki jo je sposoben bolje razumeti in se nanjo tudi odzvati.
Literatura poleg tega spodbuja kritično mišljenje in vrednotenje dejstev. Preko pouka
književnosti učenci spoznavajo značilnosti celovite kulturne zavesti naroda. Literatura nadalje
človeku omogoča estetski prehod iz pragmatičnega sveta v fikcijski svet. Poleg tega daje
kulturno podlago in védenje, ki je potrebno pri komuniciranju za primerjanje in argumentiranje.
Vse našteto je vključeno tudi v Učnem načrtu za slovenščino za gimnazijo (2008), ki izpostavlja
širok pomen književnosti, saj lahko ta »zaradi specifičnih lastnosti vpliva na vrednostni sistem
posameznika. Z zaznavanjem kulturnih, etičnih, duhovnih in drugih razsežnosti, ki jih premore
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besedna umetnost kot eden najbolj univerzalnih civilizacijskih dosežkov, ki je za obstoj
slovenstva še posebej pomemben, se utrjujejo kulturna, domovinska in državljanska vzgoja ter
medkulturna in širša socialna zmožnost«. (2008: 4) Kulturna identiteta in vzgoja za strpnost se
pri pouku književnosti razvijata preko različnih učnih metod. Poleg osnovnega modela t. i.
šolske interpretacije se pri pouku književnosti spodbuja uporaba sodobnih metod dela.
A. Žbogar (2010) kot učinkovito sodobno metodo pouka književnosti zagovarja metodo
problemsko-ustvarjalnega pouka, ki teži k izkušenjskemu učenju, učenju z razumevanjem
(learning by understanding) in učenju za razumevanje (learning for understanding).
Problemsko-ustvarjalni pouk deli na več faz: 1. oblikovanje motivirajočega učnega vzdušja in
okolja; 2. oblikovanje književnega problema; 3. definiranje raziskovalnih metod; 4. samostojno
raziskovalno delo (zbiranje podatkov, procesiranje in uporaba podatkov); 5. analiza in korekcija
rezultatov raziskovanja in 6. nove naloge za samostojno/skupinsko delo. V povezavi z metodo
problemsko-ustvarjalnega pouka A. Žbogar govori o štirih vrstah pouka: 1. raziskovanju
odprtih problemov; 2. modeliranju; 3. samostojnem postavljanju in oblikovanju problemov in
4. utemeljevanju. (Žbogar, 2010: 355–356) Dijaki preko ustvarjalnega branja razvijajo odprtost
do lastnega doživljanja ob identifikaciji in vživljanju v besedilo, ob vživljanju v lastne izkušnje
in spomine, aktivaciji lastnih doživljajsko-spoznavnih izkušenj ter končno ob izražanju mnenj
in sodb – torej ob vrednotenju. »Prednosti problemsko-ustvarjalnega pouka književnosti so v
spodbujanju

kritičnega

mišljenja,

sposobnosti

reševanja

problemov

ter

krepitvi

komunikacijskih sposobnosti.« (Žbogar, 2010: 354) Vloga učitelja se pri takšni obliki dela
spreminja, saj učitelj v paradigmi učenja dijakom pomaga pri sintetiziranju spoznanj ali pa
sooblikuje problemsko izhodišče za raziskovalno delo. Problemsko-ustvarjalni pouk razvija
poleg kulturnih tudi medkulturne kompetence. Tovrsten pouk je učencem zanimiv, kar prispeva
k višji stopnji kulture posameznika in družbe, prav tako pa se ob tem krepi zavest, zakaj je
branje, raziskovanje in ustvarjanje literature pomembno.
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4 PREGLED UČNIH NAČRTOV IN UČNIH SREDSTEV
Za natančno analizo in recepcijo antične književnosti v gimnaziji je najprej potreben podroben
pregled posodobljenega učnega načrta za slovenščino za gimnazijo (2008). Tako bomo dobili
natančno predstavo, kaj je trenutno predvideno za poznavanje antične književnosti za dijake v
gimnaziji. Na podlagi učnega načrta so oblikovana tudi učna sredstva, torej berila in delovni
zvezki za gimnazijo. Zato bom podrobno pregledala ta sredstva in raziskala, kako so antična
književnost in njeni vplivi predstavljeni v njih, ter preučila njihovo informacijsko in didaktično
vrednost po kriterijih, ki jih je izoblikovala A. Žbogar (2000).
4.1 Učni načrt za slovenščino za gimnazijo15
Učni načrt za slovenščino za gimnazijo je bil prenovljen in dopolnjen leta 2008. Slovenščina je
obvezni predmet v gimnaziji in zajema 560 ur. Znanje slovenščine se preverja ob koncu
štiriletnega obdobja na maturi. Učni načrt je namenjen splošnim, klasičnim in strokovnim
gimnazijam. Avtorji učnega načrta so Mira Hedžet Krkač, dr. Martina Križaj Ortar, dr. Boža
Krakar Vogel, Marija Končina, Suzana Krvavica, Mojca Poznanovič Jezeršek, dr. Tomo Virk,
Stanislava Židan in Darinka Ambrož. V učnem načrtu je na začetku opredelitev predmeta,
čemer sledijo splošni cilji oziroma kompetence, ki jih morajo dijaki pridobiti. V nadaljevanju
so podrobno zapisani cilji in vsebine, ki so ločeni na jezikovni in književni pouk. Temu sledijo
pričakovani dosežki oziroma rezultati, ki so prav tako ločeni na jezikovni in književni pouk. V
načrtu so zapisani tudi predlogi za medpredmetne povezave in didaktična priporočila, ki so
ponovno ločena na jezikovni in književni pouk. Ob koncu sledita še poglavje o vrednotenju
dosežkov in priloga, ki zajema predloge prostoizbirnih književnih besedil za individualno in
skupinsko delo ter aktualizacijo.
V sklopu književnega pouka so predvideni naslednji procesno-razvojni cilji:


razvijanje zmožnosti branja in interpretiranja književnih besedil;



razvijanje (splošne) sporazumevalne zmožnosti;



pridobivanje književnega znanja;



širjenje spoznanj o književnosti, kritična aktualizacija, njihovo uvrščanje v širši
kulturno-razvojni kontekst.

15

Vsebina poglavja je povzeta po Učnem načrtu za slovenščino za gimnazijo iz leta 2008.
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V gimnaziji je književni pouk namenjen vzgoji kultiviranega bralca in bodočega izobraženca.
Od takšnega bralca se pričakuje, da v svoje razmišljanje o bralnem doživetju vključuje
medbesedilno izkušenost, poznavanje literarnih pojavov in splošno kulturno razgledanost.
Dijaki naj bi zato dobili pozitivne izkušnje ob srečevanju z besedno umetnostjo in zmožnost
samostojnega branja raznovrstnih literarnih besedil. Ob branju naj bi reflektirali svoja doživetja,
prepoznavali literarne lastnosti, podajali svoje razumevanje in vrednotenje ter znali literarne
pojave uvrščati v njihov tipični literarni in širši kulturni kontekst. Pričakuje se, da bodo dijaki
književnost dojemali kot del kulturnega dogajanja v času, nacionalnem in mednacionalnem
prostoru, torej kot pojav, ki sooblikuje vrednostni sistem posameznika in družbe.
Književni pouk je vsebinsko razdeljen v več sklopov. Eden izmed sklopov je v celoti namenjen
antični književnosti. Sklopi vsebujejo tipične literarnointerpretativne pojme, ki jih dijaki
spoznajo v okviru določenega sklopa in so jim v pomoč pri interpretaciji, pojme in vsebine, ki
jim omogočajo razvrstitev prebranih besedil v širši literarni in kulturni kontekst določene dobe,
opozorila na mogoče aktualizacije, pomen književnih pojavov obravnavanega sklopa za
sodobnost. Med temeljno znanje sodi tudi splošni zaris dobe ter značilnosti, ki se nanašajo na
prebrana besedila. Vsebinski sklopi zajemajo tudi pripadajoča obvezna besedila za obravnavo
in obvezna domača branja. Prav tako so podana izbirna obvezna domača branja in prostoizbirna
besedila.

Vsebinski sklopi so razdeljeni na:


uvod v obravnavo književnosti;



antična književnost;



Biblija in književnost starega Orienta;



književnost srednjega veka v Evropi in na Slovenskem;



renesansa;



slovenska reformacija, protireformacija in barok;



evropski klasicizem in razsvetljenstvo;



slovensko ljudsko slovstvo;



razsvetljenstvo v slovenski književnosti;



književnost evropske predromantike in romantike;



romantika na Slovenskem;



književnost evropskega realizma in naturalizma;
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med romantiko in realizmom na Slovenskem;



književnost evropske moderne;



književnost slovenske moderne;



svetovna književnost v prvi polovici 20. stoletja;



slovenska književnost v prvi polovici 20. stoletja;



svetovna književnost v drugi polovici 20. stoletja;



slovensko pesništvo v drugi polovici 20. stoletja;



slovensko pripovedništvo v drugi polovici 20. stoletja;



slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja.

Vsebinski sklop antična književnost vsebuje naslednje pojme in besedila:
Tabela 2: Temeljni pojmi iz literarne vede in literarna besedila za vsebinski sklop antična književnost

Temeljni pojmi iz literarne vede
1. Literarnointerpretativne prvine:
 trojanski in tebanski mit, junaštvo, spor
med posameznikom in oblastjo, usoda,
ljubezen ...;
 junaško-mitološki ep, antična
dramatika;
 antična lirika;
 homerska primera, heksameter, zgradba
tragedije, tragično, vloga zbora, katarza.
2. Oznaka obdobja:
 časovna umestitev, obdobja,
predstavniki;
 grška in rimska kultura in mitologija,
antično gledališče, svet ljudi, bogov in
polbogov, usoda.
3. Pomen antične književnosti za razvoj
evropskih književnosti in kulture ter njen
pomen danes.

Obvezna in prostoizbirna besedila
1. Obvezna besedila:
 Homer: Iliada/Vergil: Eneida;
 Sofoklej: Kralj Ojdip/Antigona;
 Aristofan: Aharnjani/Plavt: Dvojčka;
 Sapfo: Svatovska pesem/Katul: Blagoslov
ljubezni/Horacij: Carpe diem.
2. Prostoizbirna besedila za individualno in
skupinsko delo ter aktualizacijo (Zapisana v prilogi)
 Anakreon: Eros, z zlatimi kodri, Senca so
osivela; Tibul: Elegija; Ovidij:
Metamorfoze; Horacij: Epoda, Homer:
Odiseja;
 Longos: Dafnis in Hloa; Heliodor: Etiopske
zgodbe; Petronij: Satirikon (Zgodba o efeški
vdovi); Apulej: Zlati osel;
 Evripid: Medeja;
 Aristotel: Poetika; Plutarh: Vzporedni
življenjepisi.
*
 Petiška: Stare grške bajke; Schwab:
Najlepše antične pripovedke; Harris:
Pompeji; Strniša: Odisej;
 ekranizacije in umetniške upodobitve
antičnih motivov.
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V sklopu antične književnosti je kot obvezno domače branje predvideno eno izmed
Sofoklejevih del, Kralj Ojdip ali Antigona.
4.2 Učna sredstva za gimnazijo
Učna sredstva so precej širok pojem, ki obsega učila in učne pripomočke.16 Teoretična
uvrščanja učbenikov med učna sredstva se razlikujejo. S tem vprašanjem se je podrobneje
ukvarjal D. Štefanc (2005), ki je primerjal pojmovanja Bakovljeva in Andoljška. Medtem ko
Bakovljev učbenike uvršča med učne pripomočke (učbenik kot tak zanj ni objekt učenja,
temveč je to znanje oziroma vednost, ki je v njem vsebovana), jih I. Andoljšek uvršča med
učila, s katerimi učenci delajo sami. Definicija in umestitev učbenika v didaktično teorijo sta
namreč nujno povezani z njegovimi funkcijami v procesih učenja in poučevanja. D. Štefanc
zato opredeli, da »je za učitelja učbenik resda učno sredstvo, medtem ko je za učenca to
predvsem vir vednosti in znanj, tj. učni vir.« (2005: 2) A. Žbogar v magistrskem delu pravi, da
je učbenik »temeljna šolska knjiga, pisana na podlagi javno veljavnega učnega programa in
učnega načrta« (2000: 6). Učbenik je temeljni izvir znanja v vzgojnoizobraževalnem procesu,
posredno tudi njegov organizator, element, ki omogoča njegovo spremljanje in evalviranje. A.
Žbogar tudi zapiše, da je v Pravilniku o učbenikih učbenik »zakonsko opredeljen kot ̦učno
sredstvo, namenjeno učencem za obvladovanje z učnim načrtom in katalogom znanj določenih
vsebinʻ« (2000: 6). Učbenik je v SSKJ-ju razložen kot »knjiga s predpisano snovjo za učenje«
(2000:7), medtem ko ga J. Jereb in J. Jug definirata kot tekstno učno sredstvo.17 Zanj pravita,
da je osnovno sredstvo izobraževanca in izobraževalca za sistematično obdelavo učne snovi z
določenega predmetnega področja. Vsebina učbenika mora biti ustrezno razčlenjena (po
didaktični logiki, npr. od lažjega k težjemu), snov mora biti sistematizirana in pregledna,
dopolnjevati jo mora slikovno gradivo, tekst mora biti jezikovno pravilen, sam učbenik pa
didaktično-metodično opremljen. Učna sredstva, ki so na voljo za uporabo pri učenju
književnosti v sklopu slovenščine v gimnaziji, so različna berila. Poleg tega je kot dodatno
sredstvo na voljo še delovni zvezek. Izbira berila, ki ga uporabljajo na določeni gimnaziji, je
odvisna od kolektiva profesorjev za slovenščino in določene gimnazije.

Učila so nosilci učno relevantnih informacij in so neposredno v funkciji učenja, medtem ko so učni
pripomočki naprave in predmeti, ki pripomorejo pri pridobivanju znanja, vendar niso nosilci učno relevantnih
informacij (to so tehnični pripomočki, npr. projektor, interaktivna tabla).
17
J. Jereb in J. Jug delita učna sredstva glede na tehnološke didaktične značilnosti, in sicer na a) vizualna učna
sredstva, b) avditivna učna sredstva in c) učbenik.
16
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4.2.1 Berila
Za učenje književnosti pri slovenščini v gimnaziji je trenutno na voljo več sklopov beril. Vsa
berila so sestavljena iz štirih delov, za vsak letnik je predvidna uporaba enega dela. Berila za
učenje književnosti pri slovenščini v gimnaziji so Branja (prva izdaja iz leta 2000), Svet
književnosti (prva izdaja iz leta 2000) in Umetnost besede (prva izdaja iz leta 2007).
Jožica Jožef-Beg v članku (1996/97) opisuje, kakšen mora biti učbenik. Temeljiti mora na
umetnostnem besedilu, saj je temeljni cilj pouka književnosti razvijanje sposobnosti
književnega branja. Razvijati mora književne sposobnosti, književno znanje in književno
kulturo. Z različnimi vprašanji in nalogami pa učbenik spodbuja zmožnost sprejemanja,
doživljanja in razumevanja besedila. J. Jožef-Beg tudi ugotavlja, da je zgradba učbenikov
odvisna od učnega načrta, ki je zasnovan literarnozgodovinsko. V nadaljevanju podaja štiri
ključne značilnosti učbenika, ki jih povzema tudi A. Žbogar.18
1. Učbenik mora vsebovati ključne dosežke preteklosti in sedanjosti; s to značilnostjo
učbenika zadeva njegovo vsebino – odgovarja na vprašanje, kaj vsebovati.
2. Vsebina mora biti urejena tako, da bo učenec oz. dijak sam prepoznal razvojne težnje
obravnavanega predmetnega področja; s to značilnostjo učbenika zadeva način
razporejenosti vsebine – odgovarja na vprašanje, kako razporediti vsebino.
3. Vsebina mora biti podana sistematično, logično; s to značilnostjo učbenika zadeva način
posredovanja vsebine – odgovarja na vprašanje, kako posredovati vsebino.
4. Učbenik mora navajati na samostojno pridobivanje znanja; to zadeva vprašanje notranje
strukturiranosti učbenika – odgovarja na vprašanje, kako strukturirati učbenik.
Sklenemo lahko, da vse naštete značilnosti kažejo, da za dober učbenik ne zadošča samo
vsebina (kaj), ampak je pomembna predvsem njena razporejenost, posredovanje in
strukturiranost (kako). A. Žbogar (2000) meni, da mora učbenik spodbujati vedoželjnost in
ustvarjalnost, omogočati individualizacijo in kooperacijo med učenci ter pomagati razvijati
jezikovno kulturo in vrednote, kot so kritičnost, demokratično mišljenje, enakost spolov,
strpnost in sožitje. A. Žbogar (2000: 12) strne lastnosti dobrega oziroma kvalitetnega učbenika
v sledeče točke; učbenik naj bi prinašal nove metode učenja, poleg vprašanj preverjanja
poznavanja dejstev in podatkov, naj bi vseboval tudi odprta vprašanja, ki spodbujajo

Značilnosti učbenikov so povzete po magistrskem delu A. Žbogar z naslovom Učbeniki za književnost za
strokovne in poklicne šole, 2000: 11.
18
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razmišljanje in diskusijo. Naloge naj bi bile razvrščene od lažjih k težjim in namenjene za delo
v šoli in doma. Učencu naj bi učbenik pomagal oblikovati osebnost, zato se mora avtor nenehno
spraševati, zakaj prav ta vsebina. Upoštevati mora tudi učenčevo predznanje in interese.
A. Žbogar povzema tudi mnenje B. Krakar Vogel, ki učbenik opredeli »kot knjigo, na podlagi
katere se učenci izobražujejo in samoizobražujejo« (2000: 17). Učbenik naj bi ocenjevali s
šestih različnih vidikov. To so:


grafična podoba (slikovno gradivo, estetska oblikovanost, nazornost, barvitost),



učne faze (uvajanje, obravnavanje, ponavljanje, utrjevanje),



izbor besedil,



posamezna poglavja, ki so notranje diferencirana,



interpretacija (ustreznost, razumljiv stil, primeren obseg, ustreznost načelu od
posameznega k splošnemu, funkcionalno navezovanje vprašanj na izbrane odlomke za
interpretacijo, kar učenca usmerja k samostojnem delu s tekstom in kontekstom),



kontekstni podatki.

V nadaljevanju A. Žbogar (2000: 38) predstavi splošne in specifične lastnosti učbenikov za
pouk književnosti.
Splošne lastnosti sodobnega učbenika:


Je del sodobne izobraževalne tehnologije.



Je uresničevalec organiziranega oz. institucionaliziranega vzgojno-izobraževalnega
sistema – tj. usklajen je z veljavnim učnim načrtom za določen predmet, njegovo
izdajanje oz. potrjevanje poteka po določenih zakonskih predpisih.



Namenjen je učencem, ne kot vir pasivnega sprejemanja, ampak dejavnega učenja,
ustvarjalne komunikacije z določeno vsebino, je vodnik po vsebini in po procesih učenja
in spoznavanja.



Namenjen je učiteljem kot praktični didaktični pripomoček, kako voditi vzgojnoizobraževalni proces v skladu s sodobnimi pojmovanji učenja in pouka.



Ima sodobnim zahtevam primerno informacijsko vrednost (vsebinski koncept, likovnografično in jezikovno podobo).



Ima primerno didaktično vrednost, ki spodbuja dejavno učenje (vaje, naloge).



Ima timsko avtorstvo: sodelujejo področni strokovnjaki, praktiki, didaktiki,
oblikovalci, lektorji, recenzenti, založniki ...
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Specifične lastnosti sodobnega učbenika:


Ustrezna informacijsko vrednost, tj.:
o razporeditev književnih besedil in književnovednih razlag (po Z. Dikliću je to
lahko tematsko doživljajska, tematsko problemska, literarnozgodovinska ali
literarnoteoretska, po B. Krakar Vogel pa mora učbenik vsebovati razlage
temeljnih, sodobnih, v stroki utrjenih in preverjenih literarnovednih spoznanj);
o primerna, motivacijska in vsebini ustrezna likovno-grafična oprema.



Ustrezna didaktična vrednost, tj. sodobnim ciljem pouka književnosti primeren
didaktični instrumentarij, viden predvsem v vajah in nalogah, ki naj spodbujajo stik z
leposlovjem v okviru:
o

prenosniško-komunikacijskih

dejavnosti

(branje,

pisanje,

govorjenje,

poslušanje);
o spoznavno-sprejemnih dejavnosti (doživljanje, razumevanje z analizo, sinteza z
vrednotenjem in utrjevanje ter uporaba znanja).
V nadaljevanju bom veljavna učna sredstva za književnost analizirala s stališča informacijske
vrednosti, natančneje z vidika prisotnosti antične književnosti in kasnejše svetovne in slovenske
književnosti, ki vsebujejo antične motive.

4.2.1.1 Berila za prvi letnik
V berilih za prvi letnik je antični književnosti namenjeno celotno poglavje. V teh berilih je zato
obravnava antične književnosti najobsežnejša. Prav tako se pojavljajo antični vplivi, torej
oblike, motivi in tematika, v poznejši evropski literaturi.

BRANJA 1
Branja so antološki učbenik za srednje šole, ki vsebujejo reprezentativna besedila iz slovenske
in svetovne književnosti. Avtorji berila so Darinka Ambrož, Vinko Cuderman, Majda Degan
Kapus, Jakob J. Kenda, Boža Krakar Vogel, Jana Kvas, Adrijana Špacapan in Marjan Štrancar,
berilo pa je izšlo pri založbi DZS. Pregledala sem izdajo iz leta 2002 in prenovljeno izdajo iz
leta 2009. Literarno besedilo spremljajo literarnovedne informacije in širok didaktični
instrumentarij. Za učbenik je značilen dopolnjen izbor besedil. Literarna besedila se delijo na
obvezna besedila, ki so določena z učnim načrtom, in izbirna besedila. Poleg literarnih besedil
so vključena tudi polliterarna besedila iz filozofije, zgodovinopisja in esejistike. Kot zadnje
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besedilo znotraj posameznega sklopa je dodana literarna vzporednica iz sodobne slovenske
književnosti, ki je vir medbesedilnih povezav. Vsa literarna besedila so predstavljena z enakim
didaktičnim pristopom. Odlomki so smiselno izbrani in motivno-tematsko naslovljeni. Na
začetku je kratka uvodna predstavitev (umestitev besedila, splošne literarne značilnosti,
povzetek zgodbe), ob besedilu je podan slovarček pojmov, po besedilu pa sledijo vprašanja in
naloge Razmišljamo o besedilu, ki so razdeljene na tri sklope: dialog (Pogovarjamo se,
Razpravljamo), samostojno govorno predstavljanje (Pripovedujemo, Recitiramo, Glasno
beremo, Raziskujemo, Uprizarjamo) in pisanje (Pišemo). Ob besedilu so literarnoteoretične
definicije in razlage interpretativnih prvin. Ob koncu je zapisan kratek življenjepis avtorja in
iskrica (anekdota, citat, znana misel). Ob koncu celotnega poglavja je povzeto
literarnozgodovinsko obdobje (O književnosti), s sistematičnimi preglednicami avtorjev in
njihovih del, ki so dijakom v pomoč pri utrjevanju. Na koncu berila sta dodatek z osnovami
literarne teorije in slovarček literarnoteoretičnih pojmov in elementov interpretacije.
V Branjih 1 je poglavje o antiki razdeljeno na grško in rimsko antično književnost in obsega
57 strani. Od tega je 34 strani namenjenih grški antični književnosti in 17 strani rimski
književnosti. Preostale strani so namenjene splošnemu literarnozgodovinskemu pregledu in
literarni vzporednici iz sodobne literature (Strniša: Odisej). Pri obeh antičnih književnostih so
zajeta literarna dela različnih vrst – epi, dramska, lirska in druga epska besedila (romani,
filozofska in zgodovinska proza). V sklopu grške antične književnosti so predstavljena
naslednja besedila:
-

Homer: Iliada in Odiseja,

-

Sapfo: Svatovska pesem in Pesem,

-

Anakreon: Eros, z zlatimi kodri bog in Senca so osivela,

-

Sofokles: Kraj Ojdip in Antigona,

-

Evripid: Medeja,

-

Aristofan: Aharnjani (v prenovljeni izdaji)

-

Longos: Dafnis in Hloa,

-

Platon: Fajdon (Sokratovo slovo),

-

Aristotel: Poetika,

-

Plutarh: Vzporedni življenjepisi.
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Grafikon 1: Antična grška književnost v Branjih 1

Antična grška književnost je predstavljena s 14 besedili. Besedila zajemajo 2 epa, 4 pesmi, 4
drame in 4 epska besedila; od tega je 1 roman, 2 filozofska spisa in 1 zgodovinski spis. Epa sta
predstavljena na 11 straneh, pesmi na 4 straneh, drame na 16 straneh, roman na 2 straneh,
zgodovinski spis na 2 straneh in filozofska spisa na 3 straneh.
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Grafikon 2: Obseg grške antične književnosti glede na število strani v Branjih 1

Največji del je odstotkovno po številu strani namenjen epoma in dramam. Epoma je namenjenih
31 %, tragedijam pa kar 37 %.
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V sklopu rimske antične književnosti so naslednja besedila:
-

Plavt: Dvojčka,

-

Vergilij: Eneida,

-

Katul: Blagoslov ljubezni, Na vsem svetu ni nobene žene in Sovražim in ljubim,

-

Horacij: Epoda, Carpe diem in Srečnejši boš, če na morja širine,

-

Tibul: Elegija,

-

Ovidij: Metamorfoze (Pigmalion),

-

Petronij: Satirikon (Na pojedini pri Trimalhionu in Efeška vdova),

-

Gregor Strniša: Odisej (kot vzporednica iz sodobne slovenske književnosti).
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Grafikon 3:Antična rimska književnost v Branjih 1

Antična rimska književnost je predstavljena z 11 literarnimi besedili. Besedila zajemajo 1 ep,
8 pesmi, 1 dramo in 1 roman. Ep je predstavljen na 3 straneh, pesmi na 7 straneh, drama na 3
straneh in roman na 4 straneh.
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Grafikon 4: Obseg rimske antične književnosti glede na število strani v Branjih 1

Največji del je odstotkovno po številu strani namenjen pesmim, nato pa sledita ep in drama,
natančneje komedija. Liriki je namenjeno 41 %, ep in drama pa oba zavzemata vsak 18 %.
V Branjih 1 se že pojavijo prvi odmevi antične književnosti, kot so vplivi dobe in avtorjev,
snovi, tem in motivov, literarnih vrst ipd.

V srednjem veku je viden vpliv Ovidija na Chretiena de Troyesa. Velik vpliv je viden tudi pri
Danteju Alighieriju, ki se opira na »duhove« antike in antične mite. V svojem delu Božanska
komedija je namreč za vodnika skozi pekel in vice postavil rimskega pesnika Vergila. V tem
delu najdemo tudi veliko drugih resničnih antičnih osebnosti in mitskih junakov.
V obdobju renesanse so odmevi antike še pogostejši. Tako kot pri Danteju Alighieriju je vpliv
antične kulture viden tudi pri Francescu Petrarci. Na Pierra de Ronsarda so vplivali različni
antični pesniki – Pindar, Anakreon in Horacij. Opazni so tudi antični motivi, npr. Kasandra. Pri
pisanju pesnitve Luzijada se je po Vergilovi Eneidi zgledoval Luis Vaz de Camóes. Antične
sestavine so prisotne pri poljskem pesniku Janu Kochanowskem. Nikakor ne moremo mimo
Williama Shakespeareja, ki je motive in snov jemal tudi iz antične literature. V povezavi z njim
se dijaki srečajo tudi z elizabentinskim gledališčem, ki ga lahko obravnavajo v primerjavi z
antičnim gledališčem. Snov rimskega pisca Apuleja je zajel tudi Giovanni Boccaccio v svojem
delu Dekameron. Pomemben je tudi zato, ker je prvi zapisal komentar k Dantejevi Božanski
komediji, kjer je prav tako viden vpliv antične književnosti in kulture.
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V obdobju baroka in klasicizma je viden vpliv grških in rimskih basnopiscev – Ezopa in Fedra
pri Jeanu se La Fontainu. Na antični mit in na Evripidovo tragedijo Hipolit se je navezoval Jean
Baptiste Racine pri pisanju tragedije Fedra. Na Slovenskem se v obdobju protireformacije in
baroka pojavi antična mitologija kot eden izmed virov za zglede oziroma eksemple pri pridigah
in poučnih pesmih, kar lahko zasledimo pri Janezu Svetokriškem.
V razsvetljenstvu so vidni vplivi rimskih antičnih pesnikov pri slovenskem pesniku Antonu
Feliksu Devu v pesmih Vesele kranjskeh modric na prihod njeh Belina in Belin, kjer govori o
modricah (Muzah) in dela povezave grških in slovanskih bogov (npr. Apolon kot Belin).
Povezave z antično kulturo in književnostjo lahko opazimo tudi v ljudskem slovstvu, kjer je
glavni motiv v baladi Rošlin in Verjanko vzet iz grške zgodbe o Orestu, ki ubije mater in strica
ter tako maščuje očetovo smrt.
SVET KNJIŽEVNOSTI 1
Svet književnosti je berilo in učbenik hkrati, ki je izšel pri založbi Obzorja. Avtor berila je Janko
Kos. Pregledala sem izdajo iz leta 2000 in prenovljeno izdajo iz leta 2009. Učbeniški del zajema
literarno teorijo in literarno zgodovino. V uvodnem poglavju so razloženi temeljni
literarnoteoretični pojmi, preostali so pojasnjeni ob literarnih besedilih in še dodatno v
slovarčku književnih pojmov na koncu. Literarnozgodovinski del je razdeljen po posameznih
poglavjih kot uvod v literarna obdobja, smeri in avtorje. Ta del je izhodišče za branje,
razumevanje in razlago besedil. V rumeno obarvanem delu so literarna besedila, ki so po učnem
načrtu obvezna za obravnavo za pouk književnosti v gimnazijah. Poleg tega so podana tudi
besedila, ki so prosto izbirna. Pri obravnavi dela je podan daljši odlomek, včasih celo dva, kar
dopušča možnost izbire pri obravnavi. Vsa literarna besedila imajo dodan komentar, ki je
pomagalo pri razumevanju, razčlenjevanju in razlaganju besedil. Temu nato sledijo vprašanja,
ki se nanašajo na samo besedilo, in širša vprašanja, ki se nanašajo na avtorja in njegov opus.
Najširša vprašanja učence usmerjajo k neobveznemu in samostojnemu iskanju virov in dodatnih
informacij ter k samostojnemu razmišljanju. Ob obveznih besedilih najdemo tudi kratke
odlomke neobveznih besedil, ki se navezujejo na obvezno besedilo in so kasnejša literarna
vzporednica. Tudi ta so podana s kratko razlago in vprašanji. Obvezna besedila dopolnjujejo
posnetki slikarskih in kiparskih del, ki so motivno navezujejo na literarno delo. Dodatno
slikovno gradivo so zemljevidi, ki pojasnjujejo razvoj literarnih obdobij, smeri in avtorjev. Ob
koncu poglavij so razpredelnice in preglednice, ki so dijakom v pomoč pri ponavljanju.
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V Svetu književnosti 1 je antiki posvečeno celotno poglavje, ki obsega 55 strani. Grški
književnosti je posvečeno 26,5 strani, rimski književnosti pa 16 strani. Preostanek zajema
literarnozgodovinski in literarnoteoretični del. Poglavje Antika na začetku predstavi obdobje
literarnozgodovinsko in širše kulturno, nato pa antično književnost razdeli na grško in rimsko
in predstavi splošne značilnosti vsake posebej. Ta literarnozgodovinski pregled obsega 4 strani.
Temu nato sledi razdelitev na antično epiko, antično liriko in antično dramatiko, s tem da so
najprej predstavljene splošne značilnosti literarne vrste, potem pa sledijo avtorji in literarna dela
grške in rimske antične književnosti. Ob koncu vsake zvrsti je poglavje o aktualnosti in kje se
pojavlja v svetovni književnosti. Poleg tega je tu tudi seznam prostoizbirnih literarnih besedil
za individualno ali skupinsko delo ter aktualizacijo.
V sklopu antične epike so najprej razloženi literarnoteoretični pojmi, kot je npr. antični ep
(Homer – Iliada, Odiseja in Vergilij – Eneida). V povezavi z epi se pojavijo junaški epi drugih
književnosti (Mahabharata, Ramajana, Šah name, Knjiga kraljev, Beowulf, Pesem o Rolandu,
Pesem o Cidu, Pesem o Igorjevem bojnem pohodu, Pesem o Nibelungih in v slovenski
književnosti Krst pri Savici). Natančno so obravnavani tudi literarni motivi iz Homerjevih epov
v povezavi z vzporednicami v kasnejši literaturi (ljudska pesem Pegam in Lambergar,
Prešernova Elegija svojim rojakom, Pregljev Odisej iz Komende, Voduškov Odisejski motiv,
Strnišev Odisej, Joycev Ulikses, Tauferjev Odisej in sin). Antična epika zajema in podrobneje
obravnava naslednja literarna dela:
-

Homer: Iliada in Odiseja,

-

Vergil: Eneida (prenovljena izdaja).

V sklopu antične lirike so najprej široko razložene značilnosti antične lirike, nato pa sledijo
naslednja literarna dela:
-

Sapfo: Svatovska pesem (prenovljena izdaja) ali Himna Afroditi,

-

Anakreon: Pesem,

-

Katul: Blagoslov ljubezni,

-

Horacij: Carpe diem, Pismo o pesništvu (prenovljena izdaja) ali Epoda XV.

Sklop antične dramatike na začetku podaja široko in natančno razlago o nastanku in razvoju
antične dramatike in gledališča ter njene značilnosti. Vsebuje naslednja dela:
-

Aristotel: Poetika,

-

Sofokles: Kralj Ojdip in Antigona,
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-

Aristofan: Aharnjani (v prenovljeni izdaji),

-

Plavt: Dvojčka (v prenovljeni izdaji).
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Grafikon 5: Antična grška književnost v Svetu književnosti 1

Antična grška književnost je predstavljena z 9 literarnimi besedili. Besedila zajemajo 2 epa, 3
pesmi, 3 drame in 1 filozofsko besedilo. Epa sta predstavljena na 10 straneh, pesmi na 2 straneh,
drame na 14 straneh in filozofsko besedilo na polovici strani.
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Grafikon 6: Obseg grške antične književnosti glede na število strani v Svetu književnosti 1

Največji del je odstotkovno po številu strani namenjen pesmim, nato sledijo drame in epa. Liriki
je namenjeno 34 %, dramam 33 %, epoma 22 % in filozofskemu besedilu 11 %.
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ANTIČNA RIMSKA KNJIŽEVNOST
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Grafikon 7: Antična rimska književnost v Svetu književnosti 1

Antična rimska književnost je predstavljena s 5 besedili. Besedila zajemajo 1 ep, 3 pesmi in 1
drama. Ep, pesmi in drama zavzemajo enako število strani, in sicer vsakič po 4.
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Grafikon 8: Obseg rimske antične književnosti glede na število strani v Svetu književnosti 1

Odstotkovno po številu strani je vsem trem literarnim vrstam namenjen enak del. Drami in
pesmim po 33 %, epu pa 34 %.
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V Svetu književnosti 1 so v nadaljevanju že prvi odmevi antične književnosti kot vplivi obdobja
in avtorjev, snovi, tem in motivov, literarnih vrst ipd. Ob koncu berila so v slovarčku zajeti tudi
literarni pojmi, ki se navezujejo na antično književnost. To so na primer: elegija, epigram,
epoda, heksameter, pentameter, himna, komičnost, sapfiška kitica, itd.
V srednjem veku je viden vpliv na Danteja Alighierija, ki se opira na široko antično kulturo in
na antične mite. V delu Božanska komedija je v ospredju rimski pesnik Vergil, ki je njegov
vodnik. Najdemo lahko več omemb resničnih antičnih osebnosti in mitskih junakov. V
povezavi s svetovnimi junaškimi epi so v srednjem veku omenjeni različni antični motivi.
Povezave z antično kulturo in književnostjo lahko opazimo tudi v začetkih slovenskega
ljudskega slovstva, kjer je ob baladi Rošlin in Verjanko omenjena podobnost z antičnim
motivom o Agamemnonu, Klitajmnestri in Orestu.
V obdobju renesanse so odmevi antike še pogostejši, saj se je renesančna književnost vrnila k
antični kulturi. Ponovno se namreč pojavijo antični motivi in oblike (oda, satira, sapfiška
kitica). Tako kot pri Danteju Alighieriju je vpliv antične kulture viden tudi pri Francescu
Petrarci, vendar pa ta v berilu ni striktno omenjen. Ob Williamu Shakespearju, ki je motive in
snov jemal iz antične literature, je poudarek v razliki med antičnimi in njegovimi tragedijami
in komedijami. Pri Shakespearju naletimo tudi na primerjavo Hamleta in Antigone. Prav tako
dijaki spoznajo elizabentinsko gledališče, ki ga lahko obravnavajo v primerjavi z antičnim
gledališčem. Giovanni Boccaccio je snov za Dekameron jemal tudi pri antičnih piscih, na kar
učbenik ne opozarja. Poudari pa povezavo z Dantejevo Božansko komedijo, kjer so vidni vplivi
antične književnosti in kulture.
Na Slovenskem se v obdobju protireformacije in baroka odmevi antične književnosti in
kulture pojavijo v povezavi z zgledi oziroma eksempli pri pridigah, kar prepoznamo pri Janezu
Svetokriškem, saj v pridigi npr. uporabi anekdoto o Sokratu.
V obdobju klasicizma in razsvetljenstva v berilu prepoznamo vplive antičnih motivov pri
Molièru, Racinu in Corneillu. Vsi so imeli za zgled antične pisce, pri Molièru pa najbolj
izstopata rimska avtorja Plavt in Terenc. Racine je uporabil pri pisanju tragedije Fedra antični
mit. Odmevi so vidni tudi v slovenskem razsvetljenstvu, vendar ti tu niso posebej izpostavljeni.
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UMETNOST BESEDE 1
Umetnost besede je novejše berilo in učbenik književnosti za srednjo šolo, ki je bil prvič
natisnjen leta 2007. Izdajo iz tega leta sem tudi pregledovala pri analizi. Avtorji berila, ki je
izšel pri založbi Mladinska knjiga, so Klemen Lah, Bernarda Rovtar, Janja Perko in Vanesa
Matajc. Posebnost tega berila je, da je razširjen z DVD-jem. Berilo sledi novejšim didaktičnim
in literarnovednim spoznanjem. V ospredju sta reprezentativen izbor besedil in njihova
obravnava s poudarkom na vprašanjih in izzivih, povezanih s sodobnim časom. Izbor besedil
upošteva zahteve učnega načrta, hkrati pa je dopolnjen s številnimi drugimi besedili (nekatera
so objavljena prvič oziroma v novem prevodu). Cilj berila je dijakom omogočiti neposreden
stik z literarnimi besedili, kar omogoča razumevanje, spoznavanje, razmišljanje in kritično
vrednotenje književnosti. Vsa poglavja so zasnovana tako, da je v središču branje besedila, ki
ga dopolnjuje šolska interpretacija. Na začetku poglavja je s problemskim pristopom
zastavljena uvodna motivacija z umestitvijo književnega dela oziroma odlomka. Del uvodne
motivacije je tudi zanimiva informacija o avtorju, nastanku besedila, vsebini, obliki ipd. Nato
sledi literarno besedilo ali odlomek, ki ga ob strani dopolnjujejo neznane besede in ob koncu
rubrika razmislimo – vprašanja ob besedilu, ki spodbujajo k refleksiji bralnega doživetja in
usmerjajo k nadaljnjemu delu z besedilom. V razlagi je problemsko razvita interpretacija in
analiza besedila, kar zajema literarnovedno znanje. Sledi ponovitev in utrjevanje snovi ob
samostojnem delu z vprašanji. V nadaljevanju se v rubriki opredelitev dijaki kritično opredelijo
do besedila in samostojno razmišljajo, ocenjujejo, vrednotijo problemsko zastavljeno
vprašanje. Dane naloge spodbujajo razvijanje višjih miselnih procesov. Na koncu se poglavje
zaključi z domačo nalogo, ki odpira različne možnosti utrjevanja in ponavljanja snovi. Naloge
opozarjajo na zvezo z drugimi literarnimi besedili in spodbujajo dijake k različni uporabi virov.
Poglavja bogatijo številne jezikovne, medpredmetne in multimedijske povezave, ki spodbujajo
samostojno branje in raziskovanje književnosti.
V Umetnosti besede 1 je antiki namenjeno celotno poglavje, ki obsega 56 strani. Grški antični
književnosti je namenjeno 40 strani, medtem ko je rimski antični književnosti namenjeno zgolj
12 strani, 4 strani obsega literarnozgodovinski in literarnoteoretični del. V poglavju Antična
književnost je na začetku predstavljena doba in glavni predstavniki, tako grške kot tudi rimske
antične književnosti. Obe sta zgodovinsko razdeljeni na obdobja, poleg tega pa so predstavljene
literarne zvrsti in vrste, ki so se pojavile v tem času, skupaj z značilnostmi književnosti. Nato
sledi razdelitev na starogrško pripovedništvo, liriko, dramatiko, rimsko pesništvo in rimsko
pripovedništvo.
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V sklopu starogrškega pripovedništva sta predstavljeni naslednji literarni deli:
-

Homer: Iliada in Odiseja.

Sklop starogrške lirike zajemata naslednji literarni besedili:
-

Sapfo: Prošnja Afroditi,
Anakreon: Glej, črna zemlja pije.

Sklop starogrške dramatike obsega sprva široko razlago literarnoteoretičnih pojmov, nato pa
naslednja literarna besedila:
-

Sofoklej: Kralj Ojdip, Antigona,
Aristofan: Praznovalke tezmoforij.

V sklopu rimskega pesništva sta predstavljeni naslednji literarni besedili:
-

Katul: Blagoslov ljubezni,

-

Horacij: Epoda XV.

V sklopu rimskega pripovedništva je omenjenih več avtorjev, različnih pripovednih vrst (ep
Vergila: Eneida, zgodovinsko-politični spisi Cezarja in Cicerona, filozofski spisi Seneke in
zgodovinski spisi Tacita), vendar pa je predstavljeno eno samo literarno besedilo:
-

Petronij: Satirikon (Pojedina pri Trimalhionu).
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Grafikon 9: Antična grška književnost v Umetnosti besede 1
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filozofska dela

Antična grška književnost je predstavljena s 7 besedili. Besedila zajemajo 2 epa, 2 pesmi in 3
drame (2 tragediji in 1 komedija). Epa sta predstavljena na 14 straneh, pesmi na 5 straneh in
drame na 20 straneh.

OBSEG GRŠKE KNJIŽEVNOSTI
GLEDE NA ŠTEVILO STRANI
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Grafikon 10: Obseg grške književnosti glede na število strani v Umetnosti besede 1

Največji del je odstotkovno po številu strani namenjen dramam, nato sledita lirski del in epa.
Dramatiki je namenjeno 43 %, liriki 29 %, epoma 28 % in filozofskemu besedilu 0 %.
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Grafikon 11: Antična rimska književnost v Umetnosti besede 1
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roman

Antična rimska književnost je predstavljena s 3 literarnimi besedili. Besedila zajemajo 2 pesmi
in 1 roman. Pesmi so zajete na 5 straneh, roman pa na 4 straneh.
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Grafikon 12: Obseg rimske književnosti glede na število strani v Umetnosti besede 1

Največji del je odstotkovno po številu strani namenjen liriki, nato sledi roman. Dramatiki, epom
in filozofskim delom je v berilu namenjeno 0 %.
V Umetnosti besede 1 se v nadaljevanju pojavijo že prvi odmevi antične književnosti, in sicer
vplivi obdobja in avtorjev, snovi, tem in motivov, literarnih vrst ipd. Ob koncu berila so v
slovarčku zajeti literarni pojmi, ki se navezujejo na antično književnost. To so na primer:
anagnórisis, ep, heksameter, homerska primera, kátarza, mímesis, oda, itd.
V poglavju uvod v književnost je antična književnost omenjena takoj na začetku kot eno izmed
književnih obdobij.

Povezave in omembe se pojavijo tudi v literarnovednem poglavju o mitologiji in ljudskem
slovstvu. Pri obravnavi mitov domača naloga dijake usmerja k branju grškega mita o vesoljnem
potopu v Najlepših antičnih pripovedkah, avtorja Gustava Schwaba, in v Starogrških bajkah,
Eduarda Petiške. V povezavi z ljudskim slovstvom je v delu ljudskega pesništva omenjena
povezava z moško balado Rošlin in Verjanko (Orest in motiv očetomora).
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V srednjem veku je viden vpliv na Alighierija v literarnem delu Božanska komedija. Ta se
namreč opira na antično kulturo, antične mite, motive in snovi. V ospredju epa je rimski pesnik
Vergil, ki je Dantejev vodnik skozi pekel in vice. Berilo posebej omeni nekaj antičnih osebnosti,
junakov in drugih pojmov iz antike kot tudi motiv potovanja, ki se pojavlja že pri antičnih epih.
Renesančna književnost se ponovno vrača k antični kulturi in miselnosti, zato je tu močno
prisoten antični vpliv. Berilo poudari celo vpliv Aristotelove Poetike na zahodno literaturo.
Renesančna dramatika posnema antično rimsko dramatiko, še posebej močen je vpliv Plavta,
Terencija in Seneke. Renesančni dramatiki namreč posnemajo tragične ideje žrtev, ki so
posledica usode. V povezavi z dramatiko je omenjena tudi primerjava antičnega in
elizabetinskega gledališča. Vpliv je poudarjen pri F. Petrarci pa tudi pri W. Shakespearju.
Njegovo dramsko delo Romeo in Julija vsebuje motiv nesrečnih zaljubljencev, ki se je pojavil
že v antičnem mitu Dafnis in Hloe, kasneje pa se je ponovil tudi pri srednjeveškemu romanu
Tristan in Izolda. Antični vplivi so poudarjeni pri G. Boccacciu, ki je snov za svoje zgodbe v
Dekameronu vzel tudi iz antičnih zgodb in se zgledoval po Ovidiju in Apuleju. V povezavi z
romanom Miguela de Cervantesa Don Kihotom je v berilu poudarjeno, da je parodija nastala iz
starogrške satire.
V obdobju protireformacije in baroka je izpostavljen Janez Svetokriški, ki je v pridigi Na
novega lejta dan uporabil antične motiv, hkrati pa je omenjal Sokrata in njegovo ženo.
V obdobju klasicistične književnosti v berilu prepoznamo vplive antičnih motivov predvsem
pri dramatiki, in sicer pri Molièru, Racinu in Corneillu. Opirajo se na antično teorijo o
dramatiki, kjer vzamejo za zgled Horacija, cenijo tako tragedije kot tudi komedije. Racine je
pri pisanju tragedije Fedra uporabil antični mit. V berilu žal ni omenjenih nobenih vplivov na
slovensko književnost tistega časa.

4.2.1.2 Berila za drugi letnik
Tudi v berilih za drugi letnik gimnazije se pojavljajo nekateri antični vplivi, ki jih najdemo v
poznejši evropski literaturi, kot so oblike, snov, motivi in tematika antične književnosti.
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BRANJA 2
V Branjih 2 ponovno zasledimo v različnih literarnih obdobjih vplive antične književnosti.
Avtorji berila so Vinko Cuderman, Silvo Fatur, Jakob J. Kenda, Samo Koler, Rajko Korošec,
Boža Krakar Vogel, Mojca Poznanovič in Adrijana Špacapan. Pregledala sem izdajo iz leta
2007 in prenovljeno izdajo iz leta 2009.

V obdobju predromantike in romantike je omenjen Johann Wolfgang von Goethe z delom
Faust, ki temelji na antičnem junaku Prometeju. Antični motiv najdemo v berilu pri Heinrichu
Heinu, ki je v pesmi Lorelaj uporabil motiv Sirene. Prav tako so v berilu omenjeni vplivi antike
pri Percyju Bysshelu Shelleyu, ki se je opiral na Bakhke in Menade, napisal pa je tudi pesem
Osvobojeni Prometej. V berilu so v povezavi s Johnom Keatsom poudarjeni antični motivi in
nekatere antične osebe, kot so Leta, Driada, Bakhke. Aleksander Sergejevič Puškin je v pesmi
Pesnik uporabil motiv grškega boga Apolona, medtem pa je Adam Mickiewicz v literarnem
delu Beg iz objema uporabil motiv Meduze. Edgar Allan Poe je pri ustvarjanju uporabljal
različne antične motive, npr. Pelado (Ateno) in Plutona.
V obdobju romantike na Slovenskem je v berilu močno poudarjen vpliv antične literature pri
Francetu Prešernu. Vplive lahko najdemo v različnih njegovih literarnih delih, in sicer v pesmih
Slovo od mladosti, Sonetje nesreče, Glosa, Gazele, Sonetni venec, Pevcu ter celo v Krstu pri
Savici. Vsi ti antični motivi in povezave z antično literaturo so v berilu tudi razloženi, in sicer
ali v slovarčku ob branju literarnega dela ali pa pri razlagi in interpretaciji.
Pri realizmu na Slovenskem je v povezavi z antično literaturo omenjen Josip Stritar, ki v pismu
omenja grško mitologijo, še posebej Apolona, Artemido in Pigmaliona.
V obdobju simbolizma so v berilu omenjeni antični vplivi na Arthurja Rimbauda, ki v
literarnem delu uporabi primerjavo s Hekato, ki je v starogrškem mitu boginja čarovništva in
podzemlja. Prav tako je vidna povezava z Friedrichom Nietzschejem, ki je v spisu Tako je
govoril Zaratrustra primerjal apolinični in dionizični način, pri čemer ju je opredelil na podlagi
grških bogov – Apolona in Dioniza.
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SVET KNJIŽEVNOSTI 2
V Svetu književnosti 2 najdemo zapise o vplivih antične književnosti v različnih literarnih
obdobjih, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Avtorja berila sta Janko Kos in Tomo Virk. Berilo
Svet književnosti 2 je izšlo pri založbi Obzorja. Pregledala sem izdajo iz leta 2004.
V obdobju evropske romantike se na antično literaturo in kulturo navezuje Johann Wolfgang
von Goethe, kjer je omenjen Prometej v povezavi z njegovim delom Faust. Na antični motiv in
povezavo z antično literaturo naletimo v berilu pri Heinrichu Heinu, ki je v pesmi Lorelaj
uporabil motiv Siren. Te se prvič pojavijo v Homerjevi Odiseji.
V obdobju romantike je pri slovenskih ustvarjalcih vpliv antične literature močno poudarjen
pri pesniku Francetu Prešernu, kjer se antični motivi, snovi in tematika kažejo v delih Slovo od
mladosti, Sonetje nesreče, Sonetni venec, Pevcu in Krst pri Savici. V literarnih delih v berilu
najdemo metafore in primere, ki se navezujejo na antične mite, na primer mit o Danaidah,
Gigantih, Prometeju, Orfeju. Prešeren omenja tudi antične avtorje, kot so Homer, Ovidij, Sapfo.
V obdobju moderne najdemo v berilu manjše navezave na antično kulturo in literaturo. V
povezavi s filozofom Friedrichom Nietzschejem in njegovim delom Tako je govoril Zaratrustra
naletimo na delitev apoliničnega in dionizičnega načina, ki ju je Nietzsche določil na podlagi
grških bogov Apolona in Dioniza. Druga naslonitev na antično literaturo je pri Odilonu Redonu
in njegovi simbolistični sliki Orfeja, pri kateri je poudarjen vpliv simbolističnega pesnika
Charlesa Baudelaira.

UMETNOST BESEDE 2
Berilo Umetnost besede 2 je izšlo pri založbi Mladinska knjiga. Avtorji berila so Darja Pavlič,
Marijan Dović, Klemen Lah, Bernarda Lenaršič in Janja Perko. Pregledala sem izdajo iz leta
2013. V berilu zasledimo vplive antične književnosti v različnih literarnih obdobjih.
V obdobju evropske romantike berilo opozarja na antične motive in estetske ideale pri
Johannu Wolfgangu von Goetheju. Pri Heinrichu Heineju v pesmi Lorelaj lahko prepoznamo
motiv deklet, ki s petjem vabijo v smrt. Ta motiv se pojavi že pri Homerjevi Odiseji, kjer Sirene
vabijo mornarje v smrt.

57

Več antičnih vplivov najdemo v obdobju romantike na Slovenskem pri Francetu Prešernu.
Antični motivi in snovi se pojavljajo v različnih pesmih. V pesmi Hčere sveta je obravnavana
anakreontika kot stil lirike, ki zajema ljubezenske in pivske motive ter je poimenovana po
grškem pesniku Anakreontu. V pesmi Slovo od ljubezni najdemo pesniško figuro »polniti sode
brez dna«, ki se navezuje na grški mit o Danaidah, ki so za kazen, ker so zaradi prerokbe umorile
svoje ženine, v podzemlju večno morale polniti vrče brez dna z vodo. V Sonetih nesreče
prepoznamo več antičnih mitov in likov, kot so Plut (Pluton) in Giganti. V Sonetnem vencu je
celo več različnih antičnih motivov, na primer Orfej, Erinije (boginje maščevanja), Orest, Diana
oz. Artemida, Parnas (gora Muz). Antični mit prepoznamo tudi v pesmi Pevcu, ki omenja
Prometeja. V nalogah berilo ob obravnavi pesmi Pevcu in Glosa dijake usmerja k Homerju in
Ovidiju. V pesmi Mladi pesnici, ki jo je Prešeren zapisal v pismu Luizi Pesjak (takrat še Alojziji
Crobathovi), je pesnico uvrstil v Sapfine vrste.

4.2.1.3 Berila za tretji letnik
Antični vplivi se pojavijo tudi v berilih za tretji letnik gimnazije. V povezavi z avtorji in
njihovimi deli najdemo v poznejši evropski literaturi kar nekaj antičnih oblik, snovi, motivov
in tematik antične književnosti.

BRANJA 3
V berilu Branja 3 so antični motivi in povezave z antično literaturo močno poudarjeni in
razloženi ob določenem avtorju oziroma njegovem literarnem delu. Avtorji berila, ki je izšlo
pri založbi DZS, so Darinka Ambrož, Majda Degan Kapus, Boža Krakar Vogel, Irena Novak
Popov, Marjan Štrancar, Katarina Torkar Papež in Alojzija Zupan Sosič. Pri analizi sem
pregledala izdajo iz leta 2008.
V obdobju slovenske moderne se antični motivi in snovi pojavijo pri pesnikih. V pesmi
Dragotina Ketteja Na trgu najdemo motiv Elizija – otoka blaženih iz grške mitologije, ki ga
omenjata Homer in Heziod. Alojz Gradnik se v pesmi Eros – Tanatos naveže na antično snov
iz grške mitologije, na boga ljubezni Erosa in boga smrti Tanatosa.
V svetovni književnosti 20. stoletja se pojavi več naslonitev na antično literaturo. Rainer
Maria Rilke je svojo zbirko po grškem mitskem pevcu Orfeju naslovil Soneti na Orfeja, prav
tako pa v berilu najdemo razlago Orfeja in vloge pesnika v sodobnem svetu. Marcel Proust v
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literarnem delu V Swannovem svetu uporabi izraz Nimfa, ki prav tako izvira iz grške mitologije.
Največji vpliv antične literature, ki je tudi močno poudarjen v berilu, zasledimo pri Jamesu
Joycu in v delu Ulikses, ki temelji na Homerjevi Odiseji. V tem delu ne najdemo vzporednic
samo pri motivih, pač pa tudi pri obliki, snovi, tematiki in literarnih osebah, saj je celotno
dogajanje iz Odiseje prestavljeno v sodobni čas v Dublinu. Povezava z antično literatura je prav
tako opazna pri Franzu Kafki, ki je svojo pripoved naslovil Preobrazba – o preobrazbah je pisal
že Ovidij v Metamorfozah, ki pomenijo prav to. V berilu je tudi omemba Georga Bernarda
Shawa, ki si je za svoje literarno delo Pigmalion motiv sposodil v grški mitologiji, kjer se kipar
Pigmalion zaljubi v kip. Sledi še esej Alberta Camusa Mit o Sizifu, ki je naslovljen po
starogrškem mitu, v katerem je govoril o nesmiselnem, absurdnem delu.
V obdobju slovenske književnosti med moderno in sodobnostjo prepoznamo antične vplive
pri Miranu Jarcu, Edvardu Kocbeku, Lili Novy in Ivanu Hribovšku. Miran Jarc je uporabil
motiv Orfeja v pesmi Slovenski soneti, Edvard Kocbek pa je omenjal Homerja v pesmi Igra.
Lili Novy se je, tako kot že prej Gradnik, navezovala na grško mitologijo in je svojo pesem
naslovila Eros. Pri Ivanu Hribovšku se antični motivi in vplivi pojavijo v pesmi Hvalnica. V
tem poglavju je v berilu ob koncu dodana vzporednica iz starejše književnosti, ki je v tem
primeru antični pesnik Ovidij z delom Metarmofoze, kjer sta izpostavljena dva lika iz grške
mitologije – Orfej in Evridika.
SVET KNJIŽEVNOSTI 3
V berilu Svet književnosti 3 najdemo vplive antične literature v treh obdobjih, in sicer tako pri
slovenskih kot tudi pri tujih avtorjih. Berilo je izšlo pri založbi Obzorja, avtorji dela so Janko
Kos, Tomo Virk in Gregor Kocijan. Pri analizi sem pregledovala izdajo iz leta 2004.
V slovenski moderni prepoznamo vplive antične literature in mitologije pri Dragotinu Ketteju
in Alojzu Gradniku. Kette je v pesmi Na trgu uporabil motiv Elizij, otoka, ki sta ga v svojih
delih omenjala Homer in Heziod. Alojz Gradnik je pesem Eros – Tanatos naslovil po dveh likih
iz grške mitologije – Erosu in Tanatosu.
Pri svetovni književnosti 20. stoletja v berilu prepoznamo vpliv Homerja in njegovega dela
Odiseja na Jamesa Joyca, ki je naredil vzporednico antičnemu ep v modernem romanu Ulikses.
Vzporednice lahko prepoznamo pri motivih, obliki, snovi, tematiki in literarnih osebah. Ta
vzporednost Odiseje in Uliksesa je v berilu tudi razložena. Vpliv antične literature je prav tako
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opazen pri Franzu Kafki, ki je naslovil literarno delo Preobrazba po Ovidijevih Metamorfozah.
V berilu zasledimo tudi esej Alberta Camusa Mit o Sizifu, ki je naslovljen po antičnem mitu o
Sizifu.
V obdobju slovenske književnosti med vojnama je v berilu vpliv antične literature opazen
zgolj pri Ivanu Hribovšku in v delu Hvalnica, ki vsebuje antične motive. Omenjen je tudi stil
antične poezije, na katerega se je Hribovšek opiral pri svojem ustvarjanju.

UMETNOST BESEDE 3
Berilo Umetnost besede 3 je izšlo pri založbi Mladinska knjiga. Avtorji berila so Darja Pavlič,
Tone Smolej, Mateja Pezdirc Bartol, Klemen Lah, Bernarda Lenaršič in Janja Perko. Pregledala
sem berilo iz leta 2014. V berilu prepoznamo kar nekaj antičnih vplivov na slovenske in
svetovne avtorje. Pri nekaterih literarnih delih so ti vplivi zgolj omenjeni oziroma zasledimo le
uporabo manjših motivov, medtem ko so nekatere povezave močno poudarjene in razložene.
V obdobju književnosti slovenske moderne prepoznamo uporabo antičnega motiva pri
Dragotinu Ketteju, ki je v pesmi Na trgu uporabil motiv Elizij. V povezavi z dramo Ivana
Cankarja Pohujšanje v dolin Šentflorjanski je v berilu naloga, pri kateri morajo dijaki to delo
primerjati s Platonovim filozofskim spisom Država v povezavi z umetniki in njihovim mestom
v družbi oziroma državi. Pri Alojzu Gradniku in njegovih Pismih berilo opozarja na obliko, saj
so pisma v obliki pesmi značilna za antično poezijo. Prav tako je prisotna navezava na
Horacijevo pismo Ars poetica, kjer so zapisana navodila pesnikom. Med drugim je med
nalogami podana tudi analiza pesmi Eros – Tanatos, ki se navezuje na grško mitologijo.
V svetovni književnosti v prvi polovici 20. stoletja v berilu prepoznamo več antičnih vplivov.
Pri Rainerju Marii Rilkeju je predvidena obravnava Sonetov na Orfeja, kjer je podan XXVI.
sonet, ki opesnjuje Orfejevo smrt. Literarnem delu sledita razlaga mita in pesnikovega pomena.
Med nalogami zasledimo primerjavo Rilkejeve pesmi Orfej. Evridika. Hermes. z že omenjenim
sonetom in s pesmijo Antona Vodnika Orfej in Evridika. Pri Ezri Poundu so antični vplivi –
Odisejevo potovanje s posadko – opazni v pesmi Canto I, na katero je vpival Homer z epom
Odiseja, Pound se z Odisejem v pesmi celo poistoveti. Manjša omemba antičnih motivov in
teme je prepoznavna tudi pri Marini Cvetajevi, kjer ena izmed nalog usmerja k primerjavi njene
pesmi Orfej z Rilkejevimi Soneti na Orfeja. Na velik vpliv in povezavo z antično literaturo
naletimo pri Jamesu Joycu v romanu Ulikses, kjer so tako kot pri Poundu vzporednice s
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Homerjevo Odisejo. Poleg tega berilo opozarja še na drugo Joycevo delo, Umetnikov mladostni
portret, kjer se pojavi isti literarni lik – Dedalus – kot v Uliksesu. Dedalus je vzporednica
Homerjevemu Telemahu, Odisejevemu sinu. Antični motiv metamorfoze oziroma preobrazbe
se pojavi še v delu Preobrazba, Franza Kafke. Ta izhaja iz grške mitologije, o metamorfozah
pa je pisal že Ovidij v delu Metamorfoze.
V obdobju slovenske književnosti od moderne do konca druge svetovne vojne v berilu ni
veliko povezav z antično literaturo. Pri Božu Vodušku je omemba, da je pri ustvarjanju
uporabljal antične motive. Prav tako je poznavanje antične književnosti omenjeno pri Ivanu
Hribovšku, ki je Sofoklejevo Antigono tudi prevedel iz grščine.
V obdobju svetovne književnosti v drugi polovici 20. stoletja se antični vpliv pojavi pri JeanPaulu Sartru. Omenjena je drama Muhe, kjer je Sartre obdeloval mit o Orestovemu maščevanju
očetovemu morilcu. Omenjen je tudi Camusov esej Mit o Sizifu, naslovljen po grškem
mitološkem liku Sizifu, ki je delal nesmiselno delo, iz česar je Camus izpeljal tematiko absurda.
Večji vpliv antične literature in mitologije se pojavi pri Jorgu Luisu Borgesu, ki je v kratki
zgodbi Asterionova hiša v središče dogajanja postavil mit o Minotavru, katerega človeško ime
naj bi bilo Asterion. V berilu je v razlagi opisana medbesedilna navezava na mit.
4.2.1.4 Berila za četrti letnik
Vplive antične literature najdemo tudi v berilih za četrti letnik gimnazije. V teh berilih opazimo
manj antične snovi, motivov in tematike iz antične književnosti, ki so opazni zgolj pri
slovenskih avtorjih. Berila za četrti letnik namreč vsebujejo poglavja, kjer ni delitev po
obdobjih, saj vključujejo le sodobno literaturo. Poglavja so razporejena po literarnih zvrsteh.

BRANJA 4
Avtorji Branja 4 so Darinka Ambrož, Jakob J. Kenda, Boža Krakar Vogel, Jana Kvas, Irena
Novak Popov, Mojca Poznanovič, Marjan Štrancar in Alojzija Zupan Sosič. Berilo je izšlo pri
založbi DZS, pri analizi pa sem pregledala izdajo iz leta 2008. V Branjih 4 prepoznamo antične
vplive v sodobni slovenski literaturi, in sicer v pesništvu, pripovedništvu in dramatiki.
V poglavju o pesništvu berilo opozarja na vplive antične literature pri Gregorju Strniši. Strniša
je dobro poznal antično literaturo, zato je v svojih delih uporabljal različne antične motive.
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Pesniško zbirko Odisej je celo naslovil po grškem mitološkem liku, ki se pojavlja pri različnih
antičnih avtorjih.
Pri pripovedništvu so antični vplivi omenjeni pri Branku Gradišniku v povezavi z
kratkoprozno zbirko Mistifikacije. V njej se namreč Gradišnik navezuje na Prešerna in na
antični motiv Ariadnine niti, s pomočjo katere je Tezej našel pot iz Minotavrovega labirinta.
Pri dramatiki opazimo velik vpliv antične dramatike, saj je Domnik Smole napisal dramo
Antigona, v kateri se je navezal na Sofoklejevo dramo in že znano snov o Antigoni. Smole je
napisal filozofsko obarvano in poetično dramo, katere posebnost je, da se Antigona v drami
sploh ne pojavi. Berilo dijake spodbuja k primerjavi obeh literarnih del.
SVET KNJIŽEVNOSTI 4
V berilu Svet književnosti 4 najdemo antične vplive, kot so posamezni antični motivi, pa tudi
tematika in snov, ki se pojavljajo v sodobni slovenski literaturi. Avtorji so Janko Kos, Tomo
Virk, Gregor Kocijan, Lado Kralj in Matevž Kos. Berilo je izšlo pri založbi Obzorja. Pri analizi
sem pregledala berilo iz leta 2003.
V poglavju o liriki berilo opozarja na vpliv antične literature pri Venu Tauferju, ki je v cikel
Slovenski soneti vključil pesem Orfej. Gre za motivno in tematsko navezavo na mitskega
pesnika.
Pri dramatiki je v berilu omenjenih več antičnih vplivov. Po zgledu antične literature so
ustvarjali različni slovenski dramatiki. Pri Dominiku Smoletu je v berilu vključena drama
Antigona, ki se navezuje na Sofoklejevo dramo. O ženski iz antičnega mita je pisal tudi Dane
Zajc v svoji drami Medeja. V berilu je o tem le manjša omemba. Berilo kot prostoizbirno
besedilo ponuja delo Ojdip v Korintu, kjer je Ivo Svetina za izhodišče vzel Sofoklejevo dramo.

UMETNOST BESEDE 4
Avtorji berila Umetnost besede 4, ki je izšel pri založbi Mladinska knjiga, so Darja Pavlič,
Mateja Pezdirc Bartol, Klemen Lah, Bernarda Lenaršič in Janja Perko. Analizirala sem izdajo
iz leta 2013. V berilu najdemo veliko vplivov antične literature pri različnih zvrsteh.
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V poglavju slovensko pesništvo v drugi polovici 20. stoletja je v povezavi z Gregorjem
Strnišo omenjena pesniška zbirka Odisej, ki je naslovljena po grškem junaku Odiseju. V tej
zbirki je Strniša namreč oblikoval posebno obliko (cikel petih pesmi, ki so sestavljene iz treh
štirivrstičnic in vsebujejo asonance), ki jo je uporabil tudi v ciklu Vrba. Med nalogami je v
berilu naloga, ki dijake usmerja k branju že omenjene zbirke.
V poglavju slovensko pripovedništvo v drugi polovici 20. stoletja je v berilu opaznih več
antičnih vplivov. Pri Andreju Hiengu je med literarnimi deli omenjen roman Orfeum, ki je
naslovljen po grškem mitskem pesniku Orfeju. V berilu je v obravnavi romana Berte Bojetu
Filio ni doma pri razlagi utopije kot primer modela idealne družbe Platonova država. Dialog
Država in razumevanje idealne družbe sta pri nalogah dodana za primerjavo z obravnavanim
romanom.
Slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja zajema več antičnih vplivov, med katerimi
so tako različni antični motivi kot tudi snov. Prav vsa se navezuje na snov tebanskega mita. Ta
se pojavi v drami Dominika Smoleta Antigona in istonaslovni drami Dušana Jovanoviča. Pri
Smoletu je v berilu poudarek na tebanskem mitu in razmerje do mita v Sofoklejevi drami
Antigona. Hkrati pa berilo že spodbuja k primerjavi vseh treh dram, Smoletove, Jovanovičeve
in Sofoklejeve. Jovanovičeva drama v središče postavlja spopad med bratoma za oblast in je
del Balkanske trilogije (Antigona, Uganka korajže, Kdo to poje Sizifa).
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Grafikon 13:Število pojavitev avtorjev in literarnih del, ki se opirajo na antično literaturo v berilih
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Iz grafikona razberemo, da je največ vplivov antične literature v analiziranih berilih prisotnih v
renesansi, evropski romantiki in slovenski romantiki ter svetovni književnosti 20. stoletja. Za
renesanso je to pričakovano, saj se vrača k antični miselnosti in literaturi. V slovenski romantiki
se antični vplivi pojavijo zgolj pri Francetu Prešernu, vendar v več njegovih delih, saj se je pri
pisanju naslanjal tako na renesančno kot tudi antično književnost. Največ pojavitev antičnih
motivov pa je v obdobju svetovne književnosti 20. stoletja, vendar zgolj v učbeniku Umetnost
besede, medtem ko to v vseh treh vrstah učbenikov velja za obdobje romantike na Slovenskem.
Najmanj pojavitev antičnih vplivov je v obdobjih razsvetljenstva in realizma na Slovenskem.
Za obdobje razsvetljenstva namreč velja, da je temeljijo na razumsko čutnemu pojmovanju
človeka, ki se opira na zakone in resnice narave. Na Slovenskem se je v tistem času začel
narodni preporod, zato je v ospredje prišla skrb za jezik, narodno zavest in kulturo. Literatura
je nastala z naslonitvijo na evropski razsvetljenski in predromantični literaturi ter deloma na
ljudskem slovstvu, s čimer se je tematsko oddaljila od antičnih vplivov. Tudi realizem se je od
antične književnosti oddaljil, saj je zanj značilno, da je predstavljal realnost kot resnično
podobo družbe in vsakdanjega življenja, kar je vidno tudi na Slovenskem, kljub temu, da je bilo
to obdobje skromnejše in precej neenotno.

4.2.2 Delovni zvezek
Za uporabo v gimnaziji je na voljo tudi delovni zvezek Stezice do besedne umetnosti. Ta je
sestavljen iz štirih delov, saj je za vsak letnik predviden en del. V obliki delovnega zvezka je
tudi priročnik za obravnavo domačega branja za srednje šole. Ta je sestavljen iz dveh zvezkov,
prvi, Zlati poljub, vsebuje domača branja, predvidena za obravnavno v prvem in drugem
letniku, medtem ko drugi zvezek, Poljub zlata, vsebuje domača branja, predvidena za
obravnavo v tretjem in četrtem letniku. Ob teh dveh zvezkih za domače branje je izšel tudi
priročnik za učitelje z naslovom Zlati poljub, Poljub zlata: domače branje v srednji šoli:
priročnik za učitelje.

4.2.2.1 Delovni zvezek za prvi letnik
V gimnaziji si lahko dijaki pri obravnavi svetovne in slovenske literature v prvem letniku pri
razumevanju in utrjevanju snovi pomagajo z delovnimi zvezki.
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STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 1
Stezice do besedne umetnosti so delovni zvezek in priročnik za pouk književnosti v gimnaziji
in drugih srednjih šolah. Priročnik je sestavljen iz miselnih vzorcev ter vprašanj in nalog, ki se
navezujejo na obravnavano literarno obdobje in njegove značilnosti ter različna literarna
besedila. Vsebuje veliko slikovnega gradiva, ki dijakom olajša predstavo in razumevanje
literarnovednega in literarnozgodovinskega znanja. Cilj delovnega zvezka in priročnika je, da
bi dijaki lažje razumeli literarno in kulturno zgodovino, si zapomnili dejstva, podatke in
literarne izraze ter jih med seboj tudi primerjali in povezovali. Prav tako spodbuja razvijanje
govorne kulture in ustvarjalno pisanje o doživljanju, razumevanju in vrednotenju literarnih
besedil. Naloge spodbujajo dijake k samostojnemu učenju, ohranjanju literarnega znanja v
dolgoročnem spominu in razvijanju v kultivirane bralce. Pri reševanju nalog v delovnem zvezku
je potrebno branje literarnih besedil in odlomkov v učbenikih in drugih strokovnih knjigah.
Nekatere naloge zahtevajo samo dopolnjevanje miselnega vzorca, spet druge so samostojne
naloge, ki zahtevajo razumevanje, analiziranje, primerjanje in vrednotenje literarnih besedil.
Delovni zvezek vsebuje razpredelnico, ki zahteva splošen pregled nad obdobji in literarnimi
besedili.
Avtorici Stezice do besedne umetnosti 1 sta Vladimira Korošec in Boža Krakar Vogel, delovni
zvezek pa je izšel pri založbi Rokus. Pri analizi sem pregledala izdajo iz leta 1998. V delovnem
zvezku Stezice do besedne umetnosti 1 je celotno poglavje naslovljeno antika in se deli na
grško in rimsko književnost.
V sklopu grške antične književnosti so naloge, ki se navezujejo na dramatiko, natančneje na
tragedijo in na epe. V delovnem zvezku so vključena naslednja literarna besedila:
-

Homer: Iliada,

-

Homer: Odiseja,

-

Sofoklej: Kralj Ojdip,

-

Sofoklej: Antigona.

Med nalogami, ki se navezujejo na epa, je tudi naloga, ki dijake opominja na povezavo z
Vergilovim epom Eneida.
Pri rimski antični književnosti je v delovnem zvezku več različnih nalog, ki zajemajo vse zvrsti
književnosti. Pri dramatiki naloge vključujejo delo s komedijo.
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Naloge so povezane z naslednjimi literarnimi deli:
-

Katul: Blagoslov ljubezni,
Horacij: Epoda,
Plavt: Dvojčka,
Petronis: Satirikon (Efeška vdova).

Ob zaključku poglavja antike je miselni vzorec, ki predstavlja grške in rimske bogove.
V poglavju o srednjem veku so manjše omembe antične literature in njenih vplivov. Snov
srednjeveškega romana zajema tudi Trojo na čelu z Enejem. Vpliv antične literature je v
delovnem zvezku poudarjen v nalogah utrjevanja pri D. Alighieriju in v Božanski komediji.
V obdobju renesanse so v delovnem zvezku naloge, ki se dotikajo splošnih značilnostih
renesančne književnosti, na katere močno vpliva antika. Pojavijo se različni antični motivi, ena
od nalog pa spodbuja k primerjavi antičnega in elizabetinskega gledališča. Vplivi antične
literature so poudarjeni pri W. Shakespearju, in sicer v drami Hamlet. Naloga vključuje
primerjavo s Sofoklejevo dramo Antigona.
V obdobju ljudskega slovstva so vključene naloge v povezavi z moško balado Rošlin in
Verjanko, ki vsebuje motiv maščevanja očetomora, ki se v antiki pojavi že pri Orestu. V
delovnem zvezku te omembe ni, saj se navezuje na Shakespearjevo dramo Hamlet.

ZLATI POLJUB
Delovni zvezek Zlati poljub je namenjen za pomoč pri obravnavi domačega branja. Avtor je
Zoran Božič, delovni zvezek pa je izšel pri založbi DZS. Pri analizi sem pregledala izdajo iz
leta 1998. V delovnem zvezku je vsako poglavje namenjeno enemu literarnemu delu. Poglavje
vsebuje več literarnih odlomkov, ob katerih so predvidena različna vprašanja in naloge na
različnih kognitivnih ravneh. Na začetku vsebuje lažje trditve, s katerimi se ponovijo
življenjepisna dejstva in ki uvajajo literarno delo. Ob vsakem odlomku pa so tudi vprašanja, ki
se nanašajo na njegove vsebinske in oblikovne značilnosti. Temu sledijo povezovalne trditve,
alternativnega ali izbirnega tipa, ki olajšajo prehod k novemu odlomku. Ob literarnih odlomkih
je tudi slovarček nepoznanih besed in pojmov. Ob koncu zvezka so podane še dodatne naloge,
domače naloge ter pregledne in primerjalne naloge. V prvem delu so zajeta literarna dela,
namenjena obravnavi v prvem letniku.
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V tem delu so vključena naslednja antična literarna dela:
-

Homer: Iliada,

-

Homer: Odiseja,

-

Sofoklej: Kralj Ojdip,

-

Sofoklej: Antigona,

-

Longos: Dafnis in Hloa.

Poleg antičnih literarnih del so vključena tudi literarna dela, na katere sta vplivali antična
književnost in kultura. Za domače branje je predvideno naslednje literarno delo:
-

W. Shakespeare: Hamlet.

4.2.2.2 Delovni zvezek za drugi letnik
Naloge, ki vključujejo interpretacijo, utrjevanje in ponavljanje literature ter v njih prepoznamo
vplive antične literature, najdemo tudi v delovnih zvezkih za drugi letnik.

STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 2
Delovni zvezek Stezice do besedne umetnosti 2 je izšel pri založbi Rokus, avtorici sta Vladimira
Korošec in Boža Krakar Vogel. Pri analizi sem pregledala izdajo iz leta 1998.
V delovnem zvezku za drugi letnik so vplivi antične literature zajeti v nalogah v poglavju
evropska romantika, kjer se v pesmi Heinricha Heineja Lorelaj pojavi motiv usodnega petja,
ki vodi mornarja v smrt, in je znani motiv Homerjevih Siren. Posebne opombe antične literature
v nalogah ne opazimo.
V poglavju romantika pri Slovencih naletimo na vpliv antične literature pri pesniku Francetu
Prešernu. Naloge, ki vključujejo antične motive, snovi in tematike, se nanašajo na različna
njegova dela, in sicer na:
-

Slovo od mladosti,

-

Sonetje nesreče,

-

Sonetni venec,

-

Krst pri Savici,

-

Pevcu.
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ZLATI POLJUB
Avtor delovnega zvezka, ki je izšel pri založbi DZS, je Zoran Božič. Pri analizi sem pregledala
izdajo iz leta 1998. Delovni zvezek Zlati poljub je v drugem delu namenjen uporabi za domače
branje v drugem letniku. Tu se pojavijo odmevi antične književnosti v naslednjih delih:
-

France Prešeren: Sonetni venec,

-

France Prešeren: Krst pri Savici.

4.2.2.3 Delovni zvezek za tretji letnik
Delovna zvezka za tretji letnik vključujeta slovensko in svetovno književnost, kjer so opazni
antični motivi, teme, snovi.

STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 3
Avtorici delovnega zvezka sta Vladimira Korošec in Boža Krakar Vogel. Izšel je pri založbi
Rokus, pri analizi pa sem pregledala izdajo iz leta 1999. V Stezicah do besedne umetnosti 3 so
poudarjeni antični vplivi pri slovenskih in tujih avtorjih.
V obdobju moderne je v delovnem zvezku naloga, ki kaže na antični motiv, v pesmi Na trgu,
avtorja Dragotina Ketteja.
V poglavju moderni roman 20. stoletja so močno poudarjeni antični vplivi in vzporednice v
sklopu nalog pri obravnavi Joycovega romana Ulikses. Vez z antično književnost je tudi pri
Franzu Kafki v delu Preobrazba, kjer miselni vzorec opozarja na Ovidijeve Metamorfoze.
V sklopu eksistencializma je v delovnem zvezku navezava na antični motiv v nalogah o
filozofskem spisu Alberta Camusa Mit o Sizifu.

POLJUB ZLATA
Delovni zvezek Poljub zlata, ki je namenjen obravnavi domačega branja, je razdeljen na več
poglavij, od katerih je vsako namenjeno enemu izmed literarnih del. Avtor delovnega zvezka
je Zoran Božič, izšel pa je pri založbi DZS. Pri analizi sem pregledala izdajo iz leta 1998.
Poglavje vsebuje več literarnih odlomkov, ob katerih so predvidena različna vprašanja in naloge
na različnih kognitivnih ravneh. Na začetku so lažje trditve, s katerimi dijaki ponovijo
življenjepisna dejstva in se pripravijo na literarno delo. Vsak odlomek spremljajo vprašanja, ki
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se nanašajo na vsebinske in oblikovne značilnosti dela. Temu sledijo trditve, alternativnega ali
izbirnega tipa, ki odlomke povezujejo med seboj. Ob spodnjem robu lista je zapisan tudi
slovarček nepoznanih besed in pojmov. Ob koncu zvezka so pripravljene dodatne naloge,
domače naloge ter pregledne in primerjalne naloge. Pregledne naloge so namenjene ponovitvi
ob koncu dveh letnikov, pri tem pa naloge segajo od tistih, ki preverjajo faktografsko znanje do
ustvarjalnih nalog. Primerjalne naloge spodbujajo oblikovanje besedil esejskega tipa, ki dijake
pripravlja na razpravljalni in interpretativni esej. V prvem delu so zajeta literarna dela, ki jih
dijaki obravnavajo v tretjem letniku. Nobeno izmed literarnih besedil, ki vsebujejo odmeve
antične književnosti, v tretjem letniku ni namenjeno za domače branje.
4.2.2.4 Delovni zvezek za četrti letnik
Tudi v delovnih zvezkih za četrti letnik prepoznamo vplive antične literature pri poznejših
avtorjih evropske literature.

STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 4
Delovni zvezek Stezice do besedne umetnosti 4 je izšel pri založbi Rokus, avtorici sta Vladimira
Korošec in Boža Krakar Vogel. Pri analizi sem pregledala izdajo iz leta 2000. V delovnem
zvezku so vplivi antične literature omenjeni v obravnavi drame Dominika Smoleta Antigona.
Gre za vzporednico s Sofoklejevo Antigono, ki je bila izhodišče za Smoletovo dramo.

POLJUB ZLATA
Delovni zvezek, avtorja Zorana Božiča, Poljub zlata, ki je izšel pri založbi DZS, se v drugem
delu nadaljuje z literarnimi deli, ki so predvidena za domače branje v četrtem letniku. Pri analizi
sem pregledala izdajo iz leta 1998. Tu se pojavijo odmevi antične književnosti le v enem
literarnem delu, ki je predviden za domače branje:
-

Dominik Smole: Antigona.
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Grafikon 14: Število pojavitev avtorjev in literarnih del, ki se opirajo na antično literaturo v delovnih zvezkih

V grafikonu razberemo število pojavitev avtorjev in njihovih literarnih del, pri katerih je vidna
navezava na antično literaturo, v različnih delovnih zvezkih. Največ nalog v delovnih zvezkih
je razen v obdobju antike namenjeno obdobju romantike pri Slovencih. Te naloge se navezujejo
na Franceta Prešerna in njegovo poezijo.
Antična književnost je v učnih sredstvih dokaj obširno in natančno predstavljena, pri čemer
grška književnost namenja večjo pozornost dramatiki in epom, medtem ko je pri rimski
književnosti opazna tudi že večja prisotnost lirike. V učnih sredstvih sicer pogrešam prisotnost
antične mitologije, ki predstavlja izvir vse nadaljnje antične književnosti. V berilih in delovnih
zvezkih lahko opazimo, da slednja v kasnejši svetovni in slovenski književnosti spodbujajo
primerjavo z antično književnostjo le v določenih obdobjih, še najbolj v renesansi, romantiki
na Slovenskem in svetovni književnosti 20. stoletja. Izmed vseh učnih sredstev lahko
izpostavim berili Branja in Umetnost besede, ki pri obravnavi nekaterih literarnih delih bolj
težita k primerjalnemu poučevanju in obsegata večji delež književnosti, ki vsebuje antične
vplive. Način primerjalnega učenja književnosti je v učnih sredstvih sicer nakazan, vendar
zaenkrat še ni dovolj razvit. Analiza učnih sredstev je tako pokazala, da učna sredstva v večini
namensko še ne predvidevajo primerjalnega načina poučevanja in učenja književnosti. Menim,
da bi pri nadaljnjemu učnemu načrtovanju za književnost in v učbeniški politiki lahko naredili
korak tudi v to smer, saj bi dijaki s takšnim načinom poučevanja in učenja pridobivali širše
književno in kulturno znanje.
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5 RECEPCIJSKA TEORIJA
Vloga bralca v književnosti je postala bistvena za novo smer literarne teorije – za recepcijsko
teorijo, ki se je razvila v Nemčiji konec 60. let prejšnjega stoletja. Hans Robert Jauss je leta
1967 v članku Literarna zgodovina kot izziv literarne vede v sedmih tezah predstavil naloge
literarne zgodovine, omejene predvsem na zgodovino bralca. S tem je postavil enega izmed
temeljev recepcijske teorije. Poleg Jaussovega je pomemben tudi članek Wolfganga Iserja
Pozitivna struktura besedil, ki posveča pozornost tistim momentom besedila, ki so odločilni za
njegovo učinkovanje. Jaussovo recepcijsko estetiko dopolnjuje z estetiko učinkovanja oziroma
estetiko delovanja. Istočasno se je v Ameriki z bralcem ukvarjala teorija bralčevega odziva
(reader-response criticism). M. Pezdirc Bartol našteva glavna vprašanja, s katerimi se ukvarja
recepcijska teorija: »ali obstaja objektivni pomen literarnega besedila, kdo je bralec, zakaj
beremo, kako in pod katerimi pogoji dobi literarno besedilo pomen za bralca, ali je razumevanje
dela pogojeno z zgodovinsko situacijo, v kateri se nahajamo, kateri procesi potekajo v času
branja, kako lahko določimo, kateri pomeni so lastni samemu besedilu in kaj nastane v bralčevi
glavi med procesom branja, koliko je za pomen besedila važna piščeva namera ipd«. (1999:
196) Estetska recepcija je nastala iz odpora do pozitivizma in duhovne zgodovine, ki se
posvečata avtorju, in do vseh tistih literarnovednih besedil, ki se ukvarjajo samo z besedilom.
Izhodišče teorije recepcije sta hermenevtika H. G. Gadamerja in fenomenologija R. Ingardna,
iz katerih sta svoje ideje prevzela Jauss in Iser. »Jauss je od Gadamerja prevzel načelo
zgodovinskega razumevanja, dialektično metodo vprašanja in odgovora ter horizont
pričakovanja, ki je njegov temeljni pojem, na Iserja pa je vplivala Ingardnova razlaga
literarnega dela kot shematizirane tvorbe, ki jo bralec konkretizira.« (Pezdirc Bartol, 1999: 201)
Kot piše Virk v Modernih metodah literarne vede (2003) Gadamer v delu Resnica in metoda
(1960) poudarja, da je razumevanje vedno zgodovinsko, da sta predsodek in interpretovo
vnaprejšnje védenje nekaj, česar se ni mogoče znebiti. Naša interpretacija literarnega teksta je
vedno subjektivna, kar je ugotavil že Ingarden, ko je govoril o konkretizaciji. Gadamer je menil,
da izvirni horizont, v katerem se je delo pojavilo, zaradi zgodovinske oddaljenosti ni povsem
obnovljiv, zato je prizadevanje za njegovo rekonstrukcijo nepotrebno. Naše razumevanje je
sicer vedno zgodovinsko, vendar ne more izstopiti iz svojega horizonta, ampak se znotraj njega
lahko le približa izvirnemu horizontu. »To Gadamer imenuje stopitev ali zlitje horizontov.«
(2003: 216) Pomen literarnega dela ni samo v tekstu, saj k razumevanju dela sodijo tudi
interpretovi predsodki. Gadamer s svojo idejo napoveduje novo teorijo, ki v ospredje postavlja
bralca in njegovo recepcijo. M. Pezdirc Bartol v svojem članku (1999) piše o Ingardnovem
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ločevanju med literarnim delom in estetskim predmetom, kar je opisal v Literarni umetnini
(1931). Po njegovem mnenju je literarno delo sestavljeno iz različnih plasti (zvočno-jezikovne,
pomenske, plasti prikazane predmetnosti in plasti shematiziranih aspektov). Predmetnost v
literarnem delu ni nikoli popolna, saj prikaz zajema samo nekaj vidikov dejanskega predmeta,
ostalo pa so praznine. Te praznine mora bralec zapolniti sam in šele tedaj se literarno delo
konkretizira v estetski predmet. »Konkretizacija dela nastaja iz bralčevih subjektivnih
doživljajev pri branju, zato tudi dve konkretizaciji nista enaki, so pa vse omejene z notranjo
strukturo dela in niso poljubne.« (1999: 201) Bralec je v literarni vedi prisoten že od samega
začetka, vendar je šele z razvojem recepcijske teorije dobil aktivno vlogo pri obstoju besedila.
»Teorija recepcije preučuje odnos med bralcem in literarnim delom, kar jo približuje drugim
strokam, zlasti psihologiji in filozofiji. Odnos med literarnim in leposlovnim delom vključuje
komunikacijo, ki jo, upoštevajoč posredovanje, recepcijo in preoblikovanje leposlovnega
besedila, poudarja J. S. Schmidt. Imenuje jo estetska (tudi literarna) komunikacija.« (Žbogar,
2003: 40)

5.1 Jaussova recepcijska estetika
Jauss je s člankom Literarna zgodovina kot izziv literarne vede začrtal metodološki premik.
Izhajal je iz zavesti o krizi literarne zgodovine. Po njegovem mnenju tradicionalna literarna
zgodovina rabi za utrjevanje nacionalne identitete ali pa se izrodi v pozitivistična in
duhovnozgodovinska pretiravanja. Izhod iz krize je videl v prenovi pozitivnih nastavkov dveh
usmeritev v literarni vedi, in sicer ruskega formalizma in njegovih naslednikov ter marksizma.
Jaussov cilj je bil premostiti prepad med zgodovinskim in estetskim, torej med preteklim
pojavom (literarnim delom) in estetskim izkustvom (bralcem). (Virk, 2003: 218) Naloge
obnovljene literarne zgodovine je Jauss predstavil v sedmih tezah:
1. Literarna zgodovina mora odstraniti predsodek zgodovinskega objektivizma in preiti od
produkcijske estetike in estetike prikaza k estetski recepciji. Pri tem jo mora voditi
dialoški odnos med zgodovinarjem in delom. Izhajati mora iz bralčevih doživetij
literarnega dela in ne iz znanstvenih dejstev interpreta. Literarno delo ni nespremenljiv
spomenik, ampak prej nekakšna partitura, ki se realizira v odnosu med bralcem in
literarnim delom. Bralčevo razumevanje nikoli ne more biti objektivno, saj je vedno
določeno z izkušnjo zgodovinskega bralca in njegovim horizontom pričakovanja.
2. Bralec se mora izogniti psihologizmu, izkustvo pa mora analizirati v okviru primarnega
horizonta pričakovanja. Ta se za vsako literarno delo ob njegovem izidu oblikuje na
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podlagi predrazumevanja zvrsti, forme in tematike že poznanih del ter nasprotja med
poetičnim in praktičnim jezikom. Ta primarni horizont določa estetsko izkustvo in
usmerja recepcijo.
3. Umetniško naravo kakega dela je mogoče določiti glede na razliko med danim
horizontom pričakovanja in delom, ki lahko, če je inovativno, horizont pričakovanj
spremeni. Ta razlika je estetska distanca. Distanca med horizontom pričakovanja in
spremembo horizonta je norma umetniške vrednosti. V primeru, da te distance ni,
govorimo o trivialni literaturi.
4. S pomočjo rekonstrukcije primarnega horizonta pričakovanja odkrivamo, na katera
vprašanja je besedilo dalo odgovor in kako je nekdanji bralec videl in razumel delo.
Jauss meni, da tudi klasično delo nima nespremenljivega smisla, saj se lahko ta
spreminja in aktualizira skladno z duhom časa.
5. Literarno delo je treba pojmovati kot dogodek v fenomenološkem smislu. To pomeni,
da se umešča v niz vedno novih recepcij in produkcij. Literarno delo ni substanca, nekaj
nepremakljivega, fiksiranega, temveč se dogaja.
6. Literarna zgodovina mora temeljiti na kombinaciji sinhronije in diahronije. Diahronija
je samoumevna predpostavka, saj je implicirana že v samem pojmu zgodovine.
Sinhronija pa ne sme biti razumljena kot enotnost duhovnozgodovinskih objektivizacij
neke dobe, temveč kot splošen referencialni sistem v literaturi določenega
zgodovinskega trenutka.
7. Poleg sinhrono-diahrone razsežnosti mora biti literarna zgodovina pozorna tudi na
odnos do splošne zgodovine. S tem je namreč povezana družbena funkcija literature, saj
literarno izkustvo sega v horizont bralčevega življenjskega sveta in sodeluje pri
oblikovanju njegovega razumevanja sveta.
Jauss se v svoji teoriji osredotoča le na en člen literarnega besedila, na bralca, pri tem pa
opušča samo literarno besedilo. Kot je zapisal Virk (2003: 222), se je Jauss tega
najverjetneje zavedal in je to želel tudi popraviti. Jauss je tudi sam večkrat poudaril, da se
njegova recepcijska estetika, ki daje prednost bralcu in njegovi recepciji, bistveno
dopolnjuje z Iserjevo učinkovno estetiko ali estetiko delovanja, ki pozornost posveča tudi
tistim momentom v besedilu, ki so odločilni za njegovo učinkovanje.
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5.2 Iserjeva estetika učinkovanja
Iserja zanima predvsem vprašanje, v kakšnih okoliščinah besedilo za bralca nekaj pomeni in
kaj pomeni zanj. Svoje ideje je najprej predstavil v članku Pozitivna struktura besedil.
Nedoločenost kot pogoj učinkovanja literarne proze. Kasneje je te razširil še v delih Implicitni
bralec in Bralno dejanje. Iser izhaja iz literarne fenomenologije R. Ingardna, vendar pa se pri
njem poudarek iz literarnega besedila prenese na konstituiranje, na akt branja, oziroma na
besedilo kot potencial. Meni, da pomen literarnega dela ni skrito sporočilo, ki ga je treba najti,
»temveč izkušen učinek interakcije med bralcem in besedilom« (Virk: 2003: 223). Iser izhaja
iz predpostavke, da estetsko besedilo učinkuje šele tako, da je brano, s čimer posega na področje
estetskega učinka oziroma učinkovnega potenciala, ki se razvije v procesu branja. V spisu
Pozitivna struktura besedil skuša odgovoriti na tri temeljna vprašanja: katere so posebnosti
literarnih besedil v razmerju do drugih besedil, kaj so predpogoji besedila, da lahko učinkuje,
ter kako narašča število mest nedoločenosti (oziroma praznih mest pri Ingardnu) od 17. stoletja
naprej. (Pezdirc Bartol, 1999: 243) Iser se ukvarja s tekstom, vendar je v ospredju še vedno
branje. Natančno analizira oboje, tako bralca kot tudi besedilo. Pri bralcu analizira čustvene
procese, pri besedilu pa jezikovni sestav, v nadaljevanju skuša v njem odkriti strukturo, ki jih
proizvaja. Za samo delo je značilna pomenska določenost, tako imenovane praznine v
shematiziranih aspektih, ki jih mora bralec zapolniti s svojo konkretizacijo, z aktom branja.
Bralec dobi pozitivno vlogo, vendar to ni konkretni, empirični bralec, temveč implicitni bralec,
ki označuje moment recepcije in funkcijo samega teksta. Iser v razvoju romana opaža
številnejša mesta nedoločnosti, kar pomeni, da bralec na podlagi danih informacij ves čas ugiba
in ustvarja nove zaključke. Branje učinkuje na bralčevo samozavedanje in s tem vpliva na
širjenje bralčevega spoznavnega horizonta.

Recepcijo lahko razdelimo na tri dele. Prvi analizira sprejem literarnih del pri bralcih, kar
imenujemo bralna ali pasivna recepcija. Drugi del je reproduktivna recepcija, kjer gre za
kritiško recepcijo literarnih del. Zadnje področje pa je produktivna recepcija oziroma recepcija
pri literarnih ustvarjalcih, ki od literarnega besedila prevzamejo različne motive, snovi, teme,
literarne postopke ipd. V nadaljevanju se bom podrobneje posvetila bralni recepciji pri dijakih
v gimnaziji in produktivni recepciji, ki se pojavlja v didaktiki književnosti v gimnaziji.
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6 PRODUKTIVNA RECEPCIJA ANTIČNE KNJIŽEVNOSTI
Whitmarsh (2013) se ukvarja z vprašanjem literature in vplivom starih Grkov na literaturo
danes. Pri tem ugotavlja, da so Grki zapustili ogromno količino kvalitetne literature. Poleg
literature so zapustili celoten sistem, kako je potrebno besedila dojemati, urejati in estetsko
vrednotiti. Antična literatura in njena kulturna zgodovina imata zato velik pomen za književnost
današnje družbe, saj književnost pomeni prvi korak k spoznanju in oblikovanju družbe same.
Prav zato ni nič nenavadnega, da se v kasnejši evropski in svetovni literaturi pojavlja mnogo
antičnih vplivov. Ti se pojavljajo v epiki, liriki in dramatiki, pri nekaterih literarnih ustvarjalcih
zgolj kot motivi, pri drugih pa kot osnovna snov njihovih literarnih del.

6.1 Odmevi antične književnosti v svetovni literaturi pri pouku književnosti v gimnaziji
V nadaljevanju bom podrobno pregledala nekatera kanonska literarna besedila svetovne
literature, ki so vključena v učni načrt za slovenščino za gimnazijo ali pa v učna sredstva za
gimnazijo in v katerih prepoznavamo produktivno recepcijo antične književnosti. Poiskala bom
vzporednice, ki so omenjene in zapisane v učnih sredstvih, pregledala informacijsko in
didaktično vrednost učnih sredstev ter se do njih kritično opredelila. Za analizo informacijske
in didaktične vrednosti učnih sredstev se bom navezovala na kriterije, ki jih je izoblikovala A.
Žbogar (2000: 41–46). Informacijsko vrednost učbenikov bom presojala na podlagi tehnične
opremljenosti (likovno-grafična opremljenost in slikovno gradivo) in vsebinske zgradbe
oziroma konceptualne zasnovanosti (razporeditve literarnovednega instrumentarija ter
književnih besedil, literarnozgodovinska razporeditev, tematska razporeditev, obseg snovi,
zunanja oblikovanost učbenika, razlaga besednih zvez in neznanih besed, slovarček književnih
pojmov). Didaktično vrednost učbenika bom presojala glede na metode dela in cilje, ki jih
posamezen učbenik omogoča dosegati. Metode bom presojala s stališča prenosniških
(govorjenje, pisanje, branje, poslušanje) in spoznavno-sprejemnih dejavnosti (doživljanje,
razumevanje z analizo, sinteza z vrednotenjem, znanje – utrjevanje, uporaba). Cilje bom
presojala s pomočjo rezultatov analize metod v učnih sredstvih, in sicer ali ti omogočajo
doseganja temeljnega cilja (vzgoja kultiviranega in literarno razgledanega bralca) in delnih
ciljev (razvijanje književnih sposobnosti, pridobivanje književnega znanja, razvijanje književne
kulture).
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6.1.1 Rainer Maria Rilke, Soneti na Orfeja
V obdobju svetovne književnosti 20. stoletja je Rainer Maria Rilke napisal cikel sonetov z
naslovom Soneti na Orfeja. R. M. Rilke je sicer vključen v učni načrt za slovenščino za
gimnazijo, vendar je v učnem načrtu za obravnavo predpisana pesem Panter. Omenjeni cikel
sonetov pa je kljub temu vključen v dve berili, ki sta namenjeni obravnavi književnosti v
gimnaziji, in sicer v Branja 3 in Umetnost besede 3.

Rainer Maria Rilke je Sonete na Orfeja napisal na gradu v Devinu, v nekaj dneh februarja 1922,
ko je po nekajletnem ustvarjanju končeval s pisanjem Devinskih elegij. Soneti na Orfeja se
idejno povezujejo z Devinskimi elegijami. Gre za zbirko petinpetdesetih sonetov, v katerih
Rilke govori o duhu pesništva in radostih pesniškega ustvarjanja. Zbirka je razdeljena na dva
dela, prvi obsega 26 sonetov, drugi pa 29. Zbirko je Rilke posvetil Weri Ouckama Knoop,
katere smrt ga je tudi navdihovala pri pisanju sonetov. Že naslov zbirke v ospredje postavlja
mitičnega pevca Orfeja, v katerem je Rilke našel simbol kozmične vloge pesnika. Rilke v zbirki
govori o vlogi pesnika v sodobnem svetu. V slednjem ni več prostora za bogove kot v antičnem
času. Rilke želi prikazati, da bodo ljudje osamljenost in ranljivost premagali, če se bodo
odpovedali želji po samoohranitvi in obvladovanju sveta. Nasprotno temu Rilke za zgled
postavi Orfeja, ki je povezan z naravo in je pripravljen na spremembe, tudi na sprejemanje
smrti. Orfej ima moč, da s pesmijo, ki temelji na izkušnji življenja in smrti, ljudi nauči bivanja
brez želje po obvladovanju in lastninjenju. Orfej si namreč stvari ne prilašča in si sveta ne
podreja, pač pa stvari poimenuje ter slavi življenje samo po sebi. Rilke na temo Orfeja piše tudi
v pesmi Orfej. Evridika. Hermes. iz zbirke Nove pesmi. To pesem je napisal že leta 1904, potem
ko je imel priložnost videti upodobitev grškega reliefa, ki prikazuje Orfeja, Evridiko in
Hermesa. V pesmi Rilke prikazuje le potovanje iz podzemlja, ne pa tudi očaranost nad
Orfejevim petjem in predajo Evridike. Orfej hodi iz podzemlja prvi ter posluša hojo Evridike
in Hermesa, ki gresta za njim. Hermes je v Rilkejevi pesmi vodnik, ki vodi dušo iz podzemlja,
kar je ravno nasprotno njegovi prvotni vlogi – vodenju duš v podzemlje. Orfej ob koncu poti še
enkrat izgubi Evridiko, saj ta nima želje po življenju. Ob Orfejevem ozrtju ne izreče nobene
tožbe, ampak celo vpraša »Kdo?«, potem ko ji Hermes pove o Orfejevem ozrtju. Evridika se
pri Rilkeju želi vrniti v podzemlje. Rilke je svoje ideje o Orfeju dokončno izoblikoval v Sonetih
na Orfeja. Orfej tu ni več zaljubljeni pevec, ki želi iz smrti pripeljati svojo ljubljeno, kot je bil
v prejšnji pesmi. V sonetih skoraj ni več osnovne zgodbe, ampak Orfej skozi spev le še izvršuje
transcendenco v svetu. Zgodba o Orfeju je prepoznavna le v prvem sonetu, kjer živali poslušajo
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njegov spev, in v šestindvajsetem sonetu, ki opisuje njegovo smrt. V prvem sonetu živali
prisluhnejo Orfejevem petju: »O Orfej poje! /.../ Živali iz tišine zapustile / v prosojnem gozdu
so brlog in gnezda; / in izkazalo se je, da jih nista / ne strah in ne zvijača potajil, / ampak
poslušanje.« (1988: 71) V šestindvajsetem sonetu, ki je zadnji sonet prvega dela, pa Rilke
nagovarja Orfeja ter pri tem opisuje njegovo smrt in prisotnost po smrti: »Slednjič razbile so te,
toda pesmi sijaj / v levih in skalah ostal je ujet / in v drevju in pticah. Tam poješ še zdaj.« (1988:
96) V ostalih sonetih Rilke govori, kakšen je ali bi moral biti orfični spev, hkrati pa prikazuje
Orfeja kot preobraževalca vsega minljivega na zemlji, ki vsem stvarem daje podobo. V vsakem
sonetu se dogajajo preobrazbe iz ene oblike v drugo obliko, ki jih poznamo že od Ovidijevih
Metamorfoz. Iz mitskega pevca se Orfej pri Rilkeju spremeni v boga z liro, ki ga povezuje z
mislijo večnega življenja. Ideja zanikane smrti je vidna tudi v 26. sonetu, ki opisuje Orfejevo
smrt. Kljub smrti namreč Orfejev spev še vedno ostaja prisoten, saj je doživel preobrazbo v
različnih podobah narave.
Orfej je v antični mitologiji sin Muze Kaliope,19 ki ga je tudi naučila peti. Po eni različici naj
bi bil Orfej sin boga Apolona, ki mu je podaril liro. S petjem in igranjem je očaral vsa bitja,
ljudje so pozabili na skrbi in se predali čudežni glasbi. Njegovo petje so poslušale tudi živali,
drevesa, skale, reke. Radi so ga poslušali celo bogovi in druga božanska bitja, med njimi tudi
vodne vile. V eno izmed njih – Evridiko – se je Orfej zaljubil in se z njo poročil. Ko je Evridika
zaradi kačjega pika umrla, jo je Orfej odšel iskat v podzemlje. S svojim petjem je tako ganil
boginjo smrti Perzefono in boga podzemlja Hada, da sta mu dovolila, da odpelje Evridiko. Edini
pogoj, ki ga je dala Perzefona, je bil, da se na poti iz podzemlja ne sme ozreti nazaj in pogledati
Evridiko. Tik pred koncem poti pa je Orfej prekršil prepoved, da bi preveril, ali mu Evridika
sledi, in tako izgubil Evridiko za vedno. Potem je žalosten hodil po zemlji in prepeval o svoji
nesreči. Njegov žalostni spev je razdražil Bakhantke, častilke boga vina in opoja Dioniza, ki so
ga v pijanosti in norosti ubile ter raztrgale na kose. Njegovo telo so pokopale Muze, medtem
ko je njegovo glavo, ki so jo Bakhantke vrgle v reko, z liro odneslo do otoka Lesbos, kjer še
danes nista utihnili. Od takrat na tem otoku najlepše pojejo. Zevs je Orfeja po smrti postavil na
nebesni svod – v ozvezdje lire.

19

Kaliopa je Muza epske poezije. Njena atributa sta voščena tablica in pisalo. (Aubelj, 2006: 44)
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Celovitejša obravnava Orefja se v antični književnosti najprej pojavi pri Vergilu v Georgikah,
kasneje pa tudi pri Ovidiju v Metamorfozah. O Orfeju je sicer pisal tudi že Homer, ki pa je
omenjal dva Orfeja, Orfeja, ki je potoval z Argonavti in s petjem preglasil Sirene, ter Orfeja, ki
je šel v podzemlje po Evridiko. Prva dramska upodobitev mita o Orfeju je Ajshilova drama
Basaride, ki je ohranjena le v fragmentih.
Vergil je o Orfeju pisal v četrti knjigi Georgike, ki so nastajale med letoma 37 in 29 pr. n. št.
Georgike so poučne pesnitve v štirih knjigah, s katerimi skuša Vergil poučiti kmečko ljudstvo
– prvi dve knjigi govorita o naravi, drugi pa o živalih, domači živini in o čebelah. V tem delu
predstavlja Vergil človeško delo v sožitju z naravo in se odmakne od idiličnega sveta, kot ga je
opisoval v svojem prvem delu Bukolike. V četrti knjigi obširno obravnava čebelarstvo. V njej
govori o »čebelji državi«, saj vidi čebele kot prispodobo idealne človeške družbe. V drugem
delu te knjige pa vpelje zgodbo o Aristeju ter Orfeju in Evridiki. Okvirna zgodba govori o
pastirju Aristeju, ki so mu zaradi lakote in bolezni pomrle vse čebele. Ob tem svojo mater,
Nimfo Cireno prosi za nasvet, kako naj ponovno obnovi čebeljo kolonijo. Ta ga usmeri k
preroku Proteju, ki je znan po tem, da se lahko spremeni v veliko oblik. Aristej ga mora ujeti,
da bi izvedel za vzrok čebelje bolezni. Protej mu tako pove, da je sam Aristej grešil in razjezil
Nimfe, saj je zaradi njega umrla Evridika. »Silna je moč božanstva, ki jeza njegova pesti te; /
velik zločin poplačuješ sam: sam Orfej v krivičnem trpljenju / nadte priklical je kazen. Dokler
se usoda ne obrne, / trajala blazna bo žalost moža za ugrabljeno ženo. / Ta je brezglavo bežala
pred tabo po rečni obali, / rob nabrežja je spremljala, ni pa zaznalo dekletce / smrti bližine: v
visoki je travi spregledala kačo.« (Vergilius, 1994: 93) S Protejevim pripovedovanjem se začne
vložena zgodba, ki pripoveduj o Evridikini smrti, Orfejevem odhodu v podzemlje in Orfejevi
smrti. Aristej tako izve razlog za smrt čebel in popravi svojo napako – daruje Nimfam, Orfeju
in Evridiki.
Mit o Orfeju je dobil drugačno podobo pri Ovidiju v Metamorfozah. Gre za epsko pesnitev iz
leta 8, ki je sestavljeno iz petnajstih knjig in obsega več kot 12.000 heksametrov. Orfej se je
zgledoval po helenistični šoli in Kalimahu, ki je trdil, da je »velika zgodba – veliko zlo« ter da
naj pesniki pesnijo krajše, vsebinsko zaokrožene epilije, izhajajoč iz neznanih, pesniško
neobdelanih mitov. Prav zato je Ovidij napisal venec epizod in ne enovitega epa, kjer je raje
posegal po neznanih lokalnih, kot po splošno znanih mitih. Vključil je več kot 230 mitov in
kratkih zgodb, pri čemer je izhajal iz mitičnih bajk, lokalnih pripovedk, herojskih epizod,
pravljic, pustolovskih novel, helenisitičnih epilijev, himen bogovom idr. Zgodbe, ki se
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pojavljajo v pesnitvi, so na primer miti o stvarjenju sveta in človeka, o grških bogovih in njihovi
ljubezni do smrtnih žensk ali Nimf, zgodbe o grških junakih, o trojanski vojni in padcu Troje,
o Medeji in Argonavtih, o Orfeju, Odiseju, pa tudi o italskih junakih, o Eneju in Romulu. Za
Ovidija je značilna tudi antropomorfizacija bogov, bogovi so v opisih podobni ljudem, imajo
človeške lastnosti in napake. Metamorfoze so sestavljene iz dveh tipov zgodb – iz primarnih
zgodb, ki jih pripoveduje lirski subjekt, in uokvirjenih zgodb, ki jih pripoveduje eden od
junakov zgodbe. Zgodbe povezuje ideja nenehnega presnavljanja, spreminjanja in
preobražanja, od koder tudi izhaja naslov Metamorfoze. Mit o Orfeju je vključen v 10. knjigo,
kjer Orfej opesnjuje več mitov, tudi mit o Pigmalionu. Ta knjiga se začenja z Orfejevo
ljubezensko zgodbo z Evridiko ter njegovo potjo v podzemlje. V 11. knjigi pa je opisana
Orfejeva smrt: »Z roko krvavo nato popadejo samega pevca. / Prav kakor jata se ptic, če sovo
podnevi zagleda / zbere in vrže se nanjo, kot planejo psi na jelena / v jutranjem svitu in trgajo
plen si v pesku arene: / prav tako navale menade na Orfeja pevca / s tirsi, ovitimi z listjem, ki
niso za to narejeni.« (1977: 74) V isti knjigi sledi še opis Orfejeve ponovne združitve z
Evridiko: »Senca odide pod zemljo, kjer kraji od prej so ji znani. / Tam, kjer duše pobožne žive,
Evridiko išče, / končno jo najde in željno v rokah ljubečih objame. / Tam nerazdruženih stopnij
se vedno sprehajata skupaj. / Včasih gre ona pred njim, a drugič spet ona sledi mu, / Orfej zdaj
varno lahko se k Evridiki svoji ozira.« (1977: 75)

Orfejski mit govori o motivu potovanja v onstranstvo. O junakovi poti v podzemlju sicer
beremo v različnih književnostih. Ta motiv se pojavi že v Epu o Gilgamešu, v staroindijskih
Vedah in v Homerjevi Odiseji, kjer Odisej po Kirkinem nasvetu odide v podzemlje povprašat
o svoji usodi. Orfej se pojavlja v različnih umetniških upodobitvah, v slikarstvu, kiparstvu,
operi, literaturi.
6.1.1.1 Kritični pogled na produktivno recepcijo v učbenikih za gimnazijo
Dobra stran učbenikov je, da, čeprav Soneti na Orfeja niso vključeni v učni načrt kot obvezno
delo za obravnavo, so dobili svoje mesto v berilih za gimnazijo. To Rilkejevo zbirko najdemo
sicer samo v dveh izmed treh beril: Branjih 3 in Umetnosti besede 3. V berilih sta predstavljena
dva soneta. V Branjih 3 je predstavljen 29. sonet, kjer je izpostavljena misel, da je življenje
večno, nasprotno pa je oblika minljiva in se menja. Sonet ima klasično obliko, dve kvartini in
dve tercini, rima se razlikuje v vsaki kitici posebej (abbc dede ffg hii). V sonetu najdemo verzni
prestop in nagovor lirskega subjekta. Ob sonetu je priložena slika, na kateri je upodobljena

79

Orfeja glava, ki pluje v reki. V berilu Umetnost besede 3 pa je predstavljen 26. sonet, ki opisuje
Orfejevo smrt. Govori o tem, da Orfej kljub smrti, ki so mu jo zadale maščevalne Menade, še
vedno ustvarja in poje. Njegov spev je še vedno prisoten v naravi, v katero se je preobrazil in
ponovno poudarja večnost življenja. Rilke Orfeja zaradi mogočnega speva poimenuje
»zapravljeni bog«, vendar pa je za njim ostala »nepretrgana sled«. Tudi ta sonet je sestavljen iz
dveh kvartin in dveh tercin, rima pa je prestopna (abab cdcd efe fgg). Ob sonetu je priložen
slovarček, kjer je razložen pomen Menad, za lažjo predstavo pa še slika, na kateri je
upodobljena Orfejeva smrt. Umetnost besede 3 v sklopu nalog dijake vabi tudi k branju 24.
soneta in pesmi Orfej. Evridika. Hermes. Dobra stran učbenika je povezava in primerjalna
naloga te pesmi s pesmijo A. Vodnika Orfej in Evridika. V obeh berilih je sicer skromna razlaga
Orfejevega mita. V Umetnosti besede 3 je mit na kratko opisan, medtem ko je v Branjih 3
povedano samo to, da se je Rilke pri pisanju naslonil na antičnega mitičnega pevca Orfeja.
Osnovna zgodba iz mitologije je slabo predstavljena. Nikjer ne zasledimo zgodbe o Orfejevem
iskanju Evridike v podzemlju in o Orfeju kot pevcu. V Umetnosti besede 3 je nekaj besed sicer
namenjeno Orfejevi smrti, vendar zgolj zato, ker je to vsebina predstavljenega soneta. Prav tako
pa ni nobene omembe Orfejevega mita v drugih antičnih literarnih delih (Vergil, Ovidij, Homer,
Ajshil), kaj šele v kasnejši svetovni književnosti. Lahko bi bila omenjena Orfejeva vloga v
srednjem veku, ko je postal simbol Kristusa, medtem ko je dobila Evridika vlogo grešnice, je
pa v renesansi postala vodnica na poti v večnost. O Orfeju je v svetovni književnosti pisal med
drugimi tudi Spenser, predvsem o Evridiki kot deviški nevesti. Mit o Orfeju je sicer eden
najpogostejših antičnih motivov, ki se pojavlja v slovenski literaturi in drugi umetnosti. Čeprav
dijaki prvič spoznajo mit o Orfeju že v osnovni šoli, v berilih še vedno manjka primerjava ali
vsaj usmeritev dijakov v drugo literaturo ali umetnostjo. Po Rilkejevem zgledu je A. Vodnik
napisal pesem Orfej in Evridika, ki je predmetna pesem, osrednji predmet pesmi pa je grški
relief, ki odseva pesnikovo lirsko doživetje. Vodnik je napisal tudi pesem Evridika. Eden bolj
poznanih slovenskih pesnikov, ki se je opiral na orfejski motiv, je France Prešeren, in sicer v
sedmem sonetu Sonetnega venca. O Orfeju so pisali tudi še B. Vodušek (Poet pred panteonom),
E. Kocbek (v prozni pesmi Moja Evridika), K. Kovič (Orfej, Evridka in Feniks), J. Udovič
(Strune sveta), M. Jarc, G. Strniša (Orfejeva pesem), V. Taufer (sonet Orfej v ciklu slovenski
soneti), J. Snoj (Orfej), F. Zagoričnik (Evridika in Orfej), N. Grafenauer (Evridika), T. Šalamun
(Evridika, Orfej), P. Zidar, J. Kastelec (Orfej), C. Zlobec (Osamljeni Orfej), B. Senegačnik
(Orfejev testament), P. Semolič (Onemeli Orfej). Za primerjavo bi bila lahko podana tudi
slovenska ljudska pesem Godec pred peklom. Enako je namreč tudi V. Taufer naslovil svojo
pesem, kjer je prav tako uporabil orfejski motiv. Glede na to, da je mit pogost motiv tudi v
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drugih umetnostih, bi lahko berilo dijake vsaj usmerilo k upodobitvam mita v drugih umetnostih
– slikarstvu, kiparstvu, glasbi, operi (npr. opera J. Offenbacha). Dobra stran obeh beril pa je
vsekakor prisotnost dveh slikarskih slik, na katerih je upodobljeno dejanje iz Orfejevega mita.
Informacijska in didaktična vrednost učbenikov
Informacijsko vrednost učbenika bom določila glede na tehnično opremljenost (likovnografično in slikovno podobo) in vsebinsko zgradbo. Učbenik Branja 3 ima gladek in svetleč
papir, ki je tanjši. Pomanjkljivost berila je bleščeč papir, ki otežuje branje literarnih del in
didaktičnega besedila. Učbenik Umetnost besede 3 ima nasprotno navaden papir, ki omogoča
lažje branje. Oba učbenika imata poudarjene naslove in avtorje z večjo, krepko in barvno
pisavo, berilo Branja 3 ima naslov besedila zapisan tudi z ležečo pisavo. Obe berili v sklopu
obravnave Rilkejevih literarnih del vsebujeta kar nekaj slik. V Umetnosti besede 3 najdemo
fotografijo avtorja in Lou Andreas-Salomé, s katero ga je povezovalo tesno in tudi intimno
prijateljstvo, poleg tega pa je v berilu še slika panterja ob pesmi Panter in slikarska upodobitev
Emila Levya Smrt Orfeja (1866), ki prikazuje Orfejevo tragično smrt. V Branjih 3 ni fotografije
avtorja, sta pa zato vključeni dve sliki – Deček ob vodnjaku Henrija Martina in Orfej (1893)
Jeana Delvilleja.

V Branjih 3 so obravnavi Rilkeja namenjene tri strani, vendar je le ena namenjena obravnavi
Sonetov na Orfeja. V Umetnosti besede 3 so Rilke in njegova dela predstavljeni na petih
straneh, Soneti na Orfeja so predstavljeni na strani in pol. Obe berili vsebujeta v vsebinski
zgradbi osnovne literarnozgodovinske podatke o avtorju in njegovem dela. Večji delež je temu
namenjen v Umetnosti besede 3 (ena stran), manjši pa v Branjih 3 (pol strani). V obeh berilih
najdemo razlago literarnovednega pojma: predmetne pesmi. V berilih je pri vseh pesmih njihov
kratek opis in podatki o nastanku, predstavljeni pa so tudi teme, motivi in simboli. V obeh
berilih je kratek odlomek iz Rilkejevega Pisma mlademu pesniku. V Branjih 3 je poleg že
omenjenih pesmi (Soneti na Orfeja, Panter), ki so tudi v berilu Umetnost besede 3, dodana še
ena Rilkejeva pesem – Otroštvo.
Didaktično vrednost učbenika bom določala glede na metode dela (prenosniške in spoznavnosprejemne dejavnosti) in cilje, ki jih berilo zajema. Med prenosniškimi dejavnostmi bom
preverjala naloge, ki od dijakov zahtevajo poslušanje, branje, govorjenje in pisanje. V nobenem
izmed beril ni naloge, ki bi neposredno spodbujala poslušanje. Naloge, ki spodbujajo dejavnost
branja, so naloge, ki od dijakov zahtevajo interpretativno branje ali branje z razumevanjem.
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Naloge, ki zahtevajo branje literarnega besedila, najdemo samo v berilu Umetnost besede 3, in
sicer so takšne naloge štiri, na primer: »Preberite Rilkejeva Pisma mlademu pesniku in izpišite
nasvete glede pisanja pesmi«, »Preberite roman Zapiski Malteja Lauridsa Briggeja«, »Preberite
sonet I, 24. iz Sonetov na Orfeja« (2014: 118, 119). Naloge, ki zahtevajo branje z
razumevanjem, pa najdemo v obeh berilih. Takšni nalogi sta v Umetnosti besede 3 na primer:
»Koga sodeč po naslovu, nagovarja lirski subjekt?« in »Zakaj je Orfej "zapravljeni bog" in
hkrati "nepretrgana sled"?« (2014: 117). V berilu Branja 3 je takšna naloga na primer: »Kako
so pred lirskih subjektom v pesmi Otroštvo vrstijo spominski podobe? Ali se posamezne podobe
združujejo v večje, povezane sklope?« (2008: 136). Vendar se v Branjih 3 nobena naloga ne
navezuje na Sonete na Orfeja, pač pa samo na Otroštvo in Panterja. V berilih ni nobenih nalog,
ki bi zahtevale govorjenje v sklopu govornega nastopa, recitacije ali deklamacije. V obeh berilih
so naloge, ki zahtevajo od dijakov pisanje – metabesedilno ali ustvarjalno. V berilu Umetnost
besede 3 je naloga ustvarjalnega pisanja: »Poskusite napisati pesem podobo!« (2014: 188). V
Branjih 3 je naloga metabesedilnega pisanja: »Napišite interpretativni esej o Rilkejevi pesmi
Panter.« (2008: 136).
Obe berili zajemata različne spoznavno-sprejemne dejavnosti, in sicer uporabo znanja,
razumevanje z analizo in sintezo z vrednotenjem. Nalogi doživljanja najdemo v berilu Branja
3: »Kakšne asociacije vzbuja v vas naslov pesmi?« in »Katere podobe iz vašega otroštva se
najbolj živo spominjate?« (2008: 136). Naloge, ki preverjajo znanje, so v berilu Umetnost
besede 3, in sicer: »Kdo je bil Orfej? Kaj o njem pripoveduje antični mit?«, » Kakšen ustvarjalni
postopek je Rilke prevzel od Rodina?«, »Kaj je značilno za pesem podobo?«, »Katere pesmi
podobe poleg Rilkejevega Panterja poznate?«, »Katera Rilkejeva dela so najbolj poznana?«,
»Katere teme so značilne za zbirko Soneti na Orfeja?« (2014: 117, 118). Največji delež vprašanj
je v obeh berilih namenjen nalogam tipa razumevanje z analizo. V berilu Umetnost besede 3 je
takšnih nalog deset, na primer: »Kateri postopek besedilnega sloga je uporabljen v pesmi?«,
»Kje se nahaja lirski subjekt in koga opazuje?«, »Poskušajte prepoznati idejo pesmi«, »Kaj se
je zgodilo z Orfejevo pesmijo po njegovi smrti?« (2014: 116, 117). V Branjih 3 najdemo šest
nalog, na primer: »Opazujte ritem in rimo v pesmi ter vlogo verznega prestopa. Kako delujejo
na bralca? Kako učinkuje raba nedoločnika, brezvezja in mnogovezja?« (2008: 136). Naloge,
ki zahtevajo sintezo z vrednotenjem, prav tako najdemo v obeh berilih. V Umetnosti besede 3
so to naloge: »Obnovite Orfejev mit in ga primerjate z Rilkejevim sonetom o Orfejevi smrti«,
»Analizirajte zgradbo in temo Rilkejeve pesmi Orfej, Evridika, Hermes iz zbirke Nove pesmi.
Primerjate jo z njegovim sonetom o Orfejevi smrti in s pesmijo Orfej in Evridika Antona
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Vodnika« in »Preberite sonet I, 24. iz Sonetov na Orfeja. Kako je v tej pesmi opredeljen odnos
med ljudmi in bogovi? Ali se vam zdi, da pesem, ki je bila napisana leta 1922, govori tudi o
problemih današnjega človeka?« (2014: 118, 119).
Cilji, ki naj bi jih dijaki dosegli pri književnosti, so temeljni (kultiviran in razgledan bralec) in
delni (književne sposobnosti, književno znanje in književna kultura). Ali jih dijaki dosežejo
preko nalog v berilih, bom ugotavljala preko rabe različnih metod dela in spoznavnosprejemnih dejavnosti, saj so te osnova za doseganje ciljev. Temeljni cilj in doseganje delnega
cilja, ki pri dijakih spodbuja širjenje književne kulturne, se dosegata daljnoročno, kot posledica
doseganja delnih ciljev. Dijaki pri obravnavi Rilkejevega soneta iz zbirke Soneti na Orfeja
pridobivajo književno znanje na področju literarne teorije in literarne zgodovine. Največji delež
literarnozgodovinskega znanja glede na vsebinsko zgradbo beril ponuja berilo Umetnost besede
3. Delež literarnovednega znanja je v obeh berilih enakovreden. Književne sposobnosti (bralne
in ustvarjalne) glede na naloge spodbujata obe berili. Največji delež nalog spodbuja
pridobivanje bralnih sposobnosti z nalogami razumevanja z analizo, večji delež je temu
namenjen v Umetnosti besede 3 (deset nalog), manjši pa v Branjih 3 (šest nalog). Ustvarjalne
sposobnosti dijaki pridobivajo le v berilu Umetnost besede 3, naloge metabesedilnega pisanja
pa so zajete v obeh berilih. Izmed vseh treh beril bi pri obravnavi Rilkejevih Sonetov na Orfeja
lahko rekli, da se k temeljnemu cilju bolj približuje berilo Umetnost besede 3, saj ima višjo
informacijsko in didaktično vrednost kot Branja 3.

6.1.2 Franz Kafka, Preobrazba
Franz Kafka je v obdobju svetovne književnosti 20. stoletja napisal literarno delo Preobrazba,
ki je vključeno v učni načrt za slovenščino za gimnazijo kot eno izmed obveznih izbirnih
literarnih del za obravnavo. Preobrazba je zato vključena v vsa tri berila, ki so namenjena
obravnavi književnosti v gimnaziji, v Branja 3, Svet književnosti 3 in Umetnost besede 3.
Franz Kafka je novelo Preobrazbo napisal že konec leta 1912, vendar je izšla šele 1915.
Preobrazba je novela oziroma groteska, saj so zanjo značilni elementi grozljivega, popačenega,
nenavadnega in fantastičnega. V Kafkovi Preobrazbi je groteskna že junakova nenavadna
preobrazba v mrčes, nato pa tudi reakcija njegove družine. V noveli se kažejo temeljne
značilnosti Kafkovih del – občutje osamljenosti, nemoči, strahu, tesnobe, krivde, življenjskega
nesmisla v povezavi z grotesknimi značilnostmi, ki jih Kafka prikazuje kot resnične, verjetne,
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celo samoumevne. Slog pisanja in pripovedovalna tehnika sta v nasprotju s temo in motivi
stvarna in normalna. Kafka se namreč ne poslužuje modernističnih pripovednih novosti, kot je
notranji monolog, vendar je njegovo predstavljanje resničnosti v noveli modernistično. V
ospredju dogajanja je mali uradnik Gregor Samsa, dogajanje pa je postavljeno v okolje njegove
družine. Poudarjen je predvsem njegov odnos z družino, kjer se kaže nasprotje med sinom kot
posameznikom in drugimi člani družine. V noveli so izraziti elementi eksistencializma. Zgodba
se začne in medias res z Gregorjevim prebujenjem in preobrazbo v mrčes oziroma žuželko, kot
je zapisano v novejšem prevodu Štefana Vevarja. »Ko se je Gregor Samsa neko jutro prebudil
iz nemirnih sanj, je spoznal, da se je v svoji postelji spremenil v pošastno žuželko.« (Kafka,
2008: 73). Temu sledi reakcija družine na Gregorjevo preobrazbo. Družina se začne odmikati
od njega in ga na koncu celo zapusti, saj je postal odveč in nezaželen. Gregor misli na smrt kot
na odrešitev za vse. V samoti tragično umre, najde pa ga služkinja, ki ga pomete kot smet in
odvrže. »̦ Le pridite pogledat, crknil je; tamle leži, čisto zares ga je pobralo!ʻ /.../ J̦ a,ʻ je rekla
postrežnica in od prijaznega nasmeha ni mogla takoj nadaljevati, ̦torej glede tiste reči, kako jo
spraviti stran, glede tega vam ni treba skrbeti. Je že urejeno.ʻ« (Kafka, 2008: 125, 128)
Za novele je značilno, da se dramatično stopnjujejo proti vrhu oziroma preobratu na koncu.
Nasprotno se v Kafkovi Preobrazbi dogajanje začne z vrhuncem, tj. preobrazbo, od tod pa bi
zlahka rekli, da se dogajanje začne celo umirjati in da se napetost zmanjšuje. O Kafkovem
literarnem delu bi tako lahko govorili kot o antinoveli. Glavni motiv Kafkove novele je
preobrazba. Lahko bi govorili celo o dveh preobrazbah. Prva je Gregorjeva telesna preobrazba
v nekakšnega žužka, čeprav njegova zavest ostane človeška. Druga pa je preobrazba njegove
družine, ki postaja nečloveška, ko ga začne zavračati in je do njega celo nasilna. Kafka je
uporabil motiv preobrazbe oziroma metamorfoze človeka v žival, ki ga poznamo že iz grške
mitologije in antične književnosti. Temu je Ovidij posvetil svoje delo v Metamorfozah. V
antični književnosti preobrazbo povzročijo bogovi ali druga bitja s čudežno močjo, nasprotno
pa pri Kafki ni jasno, kdo je odgovoren za Gregorjevo preobrazbo.
V antični književnosti je motiv preobrazbe dobro poznan, saj se je pojavljal že v grških mitih
in pravljicah. Nič nenavadnega ni bilo namreč spreminjanje bogov v druge oblike (živali,
rastline), prav tako pa se v mitih pojavljajo tudi preobrazbe ljudi in drugih bitij, ki so jih
povzročili bogovi. Spomnimo se samo na mit o Apolonu in Dafni, kjer se Dafna spremeni v
lovor, na mit o Narcisu in Eho, kjer se Narcis spremeni v rožo in Eho v odmev, pa na mit o
Panu in Siringi, ki se je spremenila v trs, ter na kaznovanje Menad po uboju Orfeja in njihovo
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preobrazbo v drevesa. Najbolj znano antično delo, ki govori o preobrazbah, so Ovidijeve
Metamorfoze, v katerih je opisal več kot 230 antičnih mitov, ljudskih pripovedk, pravljic, idil,
bogovskih himen in še mnoge druge. Zajemajo zgodbe, ki prikazujejo kozmični razvoj od
začetka stvarstva pa vse do Ovidijevega časa. Vse zgodbe povezuje osnovna ideja nenehnega
presnavljanja, spreminjanja in preobražanja, od koder tudi izhaja naslov Metamorfoze. Idejno
ozadje metamorfoze, kot lahko preberemo v K. Gantarjevi spremni besedi (Ovidius, 1977), je
Ovidij vzel iz pitagorejskega nauka o selitvi duš, »metempsihoze«, kjer velja, da duše po smrti
ne umrejo, ampak se selijo iz enega v drugo telo, se presnavljajo iz ene oblike v drugo. Poleg
tega je pri Ovidiju viden tudi vpliv stoiške filozofije v misli o preobrazbi prvotnega kaosa v
urejen kozmos. Tu se kaže panteistični vzgib, kjer se bog identificira z naravo oziroma z
razumsko silo, ki uravnava dogajanje v naravi, s praognjem kot prvotnim vzgibom in počelom.
Na Ovidija je najbolj vplival stoiški filozof Pozejdonij z Rodosa, ki je trdil, da bitja po
preobrazbi ohranijo svoje prvotne karakterne lastnosti in da se spreminja samo njihova oblika.
Preobrazbe so zgodijo iz ljudi v predmete, zvezde, živali in rastline ter obratno iz živali in rastlin
v ljudi. Kljub ideji o preobrazbi pa Ovidij še vedno na prvo mesto postavlja umetnost. Ta
simbolično tudi rešuje ljudi. Dedal na primer je izumil krila, s katerimi je želel zapustiti Kreto,
Pigmalion je ustvaril »živi« kip, Odisej se je z umetnostjo retorike in premetenosti reševal iz
mnogih zagat, prav tako pa je tudi Orfej s svojim petjem in igranjem ganil vse živo in mrtvo.
6.1.2.1 Kritični pogled na produktivno recepcijo v učbenikih za gimnazijo
Kafkova Preobrazba je vključena v učni načrt za slovenščino za gimnazijo kot obvezno izbirno
delo za obravnavo, kar je zagotovo dobra lastnost tega načrta. Prav tako je pozitivno, da je delo
vključeno v vsa tri berila za gimnazijo. Vendar je v berilih zelo majhen poudarek na motivu
preobrazbe iz antike ali pa ga sploh ni, kot se je izkazalo v berilih Branja 3 in Svet književnosti
3. Samo v enem berilu – Umetnost besede 3 – najdemo omembo, da je motiv preobrazbe izhaja
že iz grške mitologije ter evropskih pravljic. Pozitiven prispevek berila je uvodni del poglavja,
ki služi kot uvodna motivacija. Ta namreč zajema kratek odlomek iz Ovidjevih Metamorfoz,
kjer se pojavi motiv preobrazbe. Besedilo opisuje preobrazbo izvrstne tkalke Arahne v pajka, v
katerega jo je zaradi njenega napuha spremenila boginja Atena. Literarnemu besedilu iz
Metamorfoz sledi še kratka obrazložitev Ovidijeve zgodbe. Druge povezave ne zasledimo v
nobenem izmed beril, zaradi česar povezava motiva preobrazbe z antično književnostjo ne pride
do izraza. Podobnosti obeh del bi lahko opazovali tudi z vidika pomena duše, ki se pojavi pri
obeh avtorjih, pri Kafki in pri Ovidiju. Kot vemo, je Ovidijevo idejno ozadje pitagorejski nauk
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o selitvi duš. V. Snoj je o Kafkovi Preobrazbi zapisal, da gre za »pripoved o umiranju duše«
(2012: 143), čeprav se beseda duša v noveli sploh ne pojavi. Tako kot je moralo obstajati neko
telo (najverjetneje človeško, ne ličinka) pred Gregorjevo preobrazbo v hrošča, je s svojim
delovanjem navzoča tudi duša.20 Zato se postavlja vprašanje, o kateri obliki duše bi lahko
govorili v povezavi z Gregorjem, namreč ali je Gregor žival ali še vedno človek. Gregor z
izgubo govora izgublja tudi jezik in razmišljanje, njegovo gibanje in prehranjevanje pa prav
tako postaja živalsko. Njegova preobrazba ga postavi v nižjo vrsto, na stopnjo živali. Z izgubo
lógosa kot misli oziroma uma, ki je ključen za opredelitev človeka, Gregor degradira nazaj v
žival, kar lahko razlagamo tudi kot usodo modernega malega človeka. Vendar se postavlja
vprašanje človečnosti ob poslušanju glasbe. Gregorjev čut za glasbo in hrepenenje po njej kaže
na nedokončano notranjo preobrazbo oziroma preobrazbo duše. Snoj poveže preobrazbo in
seljenje duš tudi z religioznim izročilom, kjer je selitev duše v nižjo vrsto kazen za storjene
grehe v prejšnjem življenju,21 prav kazen pa je tudi ena izmed idej Kafkove novele. V berilih
manjka tudi obravnava Ovidijevega vpliva na kasnejšo svetovno in slovensko literaturo. Naj
omenimo samo to, da so bile Ovidjeve Metamorfoze v pozni antiki in srednjem veku nekakšen
priročnik antične mitologije. Snov se je pojavljala v srednjeveških pesnitvah in viteških
romanih. V renesansi so se na Ovidija in njegovo literarno delo opirali W. Shakespeare, J.
Milton, D. Alighieri, F. Petrarca, G. Boccaccio, G. Chaucer, L. de Vega idr. Ovidij je vplival
tudi na Goetheja, ki je napisal pesem Prometej, antični mit pa je z modernim združil v Faustu,
kjer slednji v zgodbi celo sreča Heleno iz Šparte. V romantiki ni bilo večjega navdušenja nad
Ovidijem, kasneje pa ga je v Rusiji visoko cenil A. S. Puškin. V slovenski umetnosti je Ovidij
vplival na Jacobusa Gallusa, ki je uglasbil več njegovih pesnitev. J. V. Valvasor je izdal knjižico
z bakrorezi, ki prikazuje epizode iz Metamorfoz. V slovenski literaturi je vplival na J. D. Deva,
velik vpliv pa je opazen pri F. Prešernu (ta se ga celo imensko spomni v Glosi), ki je v svojih
pesmih večkrat uporabil Ovidijeve pesnitve. Na Ovidija so se navezovali tudi J. Stritar (drami
Orest, Medeja), A. Vodnik (Orfej in Evridika), B. Vodušek (Prometeji), D. Smole (Antigona)
in G. Strniša (Odisej). Ovidijeve Metamorfoze so velik navdih tudi v drugih umetnostih, v
likovni, kiparski, glasbeni, operni, kjer se pojavljajo mnoge zgodbe, osebe in prizori iz njih. Žal
v nobenem izmed beril ni nobene usmeritve na kako drugo umetnost, kjer bi bil viden motiv
preobrazbe, ali omemba kakega drugega vpliva Ovidija, čeprav ga Svet književnosti 3 povezuje

V. Snoj izhaja iz Aristotelovega spisa O duši, ki deli duševne zmožnosti; duša rastlin ima prehranjevalno, duša
živali zaznavalno in gibalno ter duša ljudi umsko zmožnost. (2012: 144)
21
V. Snoj se navezuje na razmišljajnja Maurice Blanchot in Karla Ericha Grözingerja. (2012: 153)
20
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s predhodnikom slikarskega ekspresionizma (James Sidney Ensor). V Branjih 3 naletimo le na
ilustracijo neznanega avtorja, ki prikazuje preobraženega Gregorja v obliki nekakšne žuželke.
Informacijska in didaktična vrednost učbenikov
Informacijsko vrednost učbenikov bom določila glede na tehnično opremljenost in vsebinsko
zgradbo. Učbenika Svet književnosti 3 in Branja 3 imata gladek in svetleč papir, ki je
pomanjkljivost učbenika, saj bleščanje otežuje branje. Učbenik Umetnost besede 3 ima
navaden, a debelejši papir. V Svetu književnosti 3 je slabost, da je literarno besedilo
izpostavljeno v temno rumenem okvirju, ki lepo poudari literarno besedilo, vendar je branje na
temnejši rumeni podlagi oteženo. Pri vseh treh učbenikih so poudarjeni naslovi in avtor z večjo
in krepko pisavo. Branja 3 ima naslov besedila zapisan z ležečo in barvno pisavo, kakor je
zapisan naslov tudi v Umetnosti besede 3. Vsa tri berila imajo fotografijo avtorja. Ob tem
najdemo v berilu Umetnost besede 3 še sliko naslovnice knjižne izdaje Preobrazbe, fotografijo
Prage iz Kafkovega časa in ilustracijo Gustava Doréja iz leta 1861, ki prikazuje Arahne –
tkalko, ki jo je Atena v Ovidijevih Metamorfozah spremenila v pajka. V Branjih 3 sta še
fotografija Kafkove hiše v Pragi in slika, ki prikazuje ilustracijo hrošča. V sklopu obravnave
Franza Kafke so v berilu vključene tudi fotografija iz uprizoritve Josefa K. v MGL Ljubljana
iz leta 1985, Kafkovo risba in podpis. Tu je tudi slovarček neznanih besed. V Svetu književnosti
3 najdemo kot slikovno gradivo slike dveh naslovnic njegovih knjig – Splet norosti in bolečine
(1961) in Babilonski rov (2001). Kot primerjava s Kafko je vključena ekspresionistična slika
Jamesa Ensorja – Čudne maske (1892).
V Svetu književnosti 3 je obravnavi Kafke namenjenih osem strani, v Branjih 3 prav tako osem
strani, vendar so od tega tri strani namenjene obravnavi Procesa, v Umetnosti besede 3 pa pet
strani. Vsa tri berila vsebujejo v vsebinski zgradbi osnovne biografske podatke o avtorju,
njegovem opusu in nastanku literarnega dela. Največji delež je temu namenjen v Umetnosti
besede 3 (stran), sledi Svet književnosti 3 (dve tretjini strani) in na koncu Branja 3 (tretjina
strani). Vsa tri berila vsebujejo razlago literarnovednega pojma: v Branjih 3 in Umetnosti
besede 3 je to razlaga groteske oziroma moderne groteske, v Svetu književnosti 3 pa je govor o
antinoveli, ki vsebuje groteskne značilnosti. V vseh treh berilih je temu namenjen približno
enak vsebinski del (petina strani). V berilu Branja 3 je razložena tudi povezava priimka Samsa
s Kafkovim priimkom (enaka postavitev samoglasnikov in zamenjava soglasnikov s in k). V
Branja 3 so literarnemu odlomku namenjene tri strani in pol, v Svetu književnosti 3 literarni
odlomek zajema štiri strani, v Umetnosti besede 3 pa samo eno stran.
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Didaktično vrednost učbenikov bom določala glede na metode dela in cilje, ki jih zajemajo
berila. Med prenosniškimi dejavnostmi bom preverjala naloge, ki od dijakov zahtevajo
poslušanje, branje, govorjenje in pisanje. Poslušanja neposredno ne spodbuja nobena naloga v
berilih. V Branjih 3 sicer najdemo nalogo, ki dijake spodbuja k ogledu filma Moderni časi in k
primerjavi s Kafkovimi literarnimi deli. V vseh treh berilih se pojavljajo naloge, ki zahtevajo
branje literarnega besedila. V Umetnosti besed 3 sta takšni nalogi dve, npr. »Preberite še kakšno
delo iz knjige Preobrazba in druge zgodbe« (2014: 175), v Branjih 3 pa ena: »Če boste prebrali
celotno novelo, v skupinah razpravljate o naslednjih temah« (2008: 211). V Svetu književnosti
3 ni naloge, ki bi od dijakov neposredno zahtevala dejavnost branja. V berilih so naloge, ki
zahtevajo branje z razumevanjem. Teh nalog je v vseh berilih največ. V Umetnosti besed 3 jih
je šest, prav tako v Branjih 3, v Svetu književnosti 3 pa kar deset. V nobenem izmed beril ni
naloge, ki bi zahtevala dejavnost govorjenja v sklopu govornega nastopa, recitacije ali
deklamacije. Najdemo pa v vseh treh berilih naloge, ki zahtevajo od dijakov pisanje, ali
metabesedilno ali ustvarjalno. V berilu Branja 3 je naloga metabesedilnega pisanja: »Zapišite
najzanimivejše teze vaše razprave in jih predstavite sošolcem.« (2008: 211) V Umetnosti besede
3 najdemo nalogo metabesedilnega pisanja: »Napišite esej z naslovom Motiv metamorfoze v
Preobrazbi in Žabjem kralju.« (2014: 175) V Svetu književnosti 3 sta nalogi metabesedilnega
in ustvarjalnega pisanja: »Izpiši in razčleni groteskne prvine v obeh odlomkih!« in »Skušaj
opisati fantastičen ali neverjeten dogodek v obliki časopisnega poročila!« (2004: 166).
Berila zajemajo različne spoznavno-sprejemne dejavnosti, in sicer doživljanje, uporabo znanja,
razumevanje z analizo in sintezo z vrednotenjem. Naloge doživljanja najdemo v Branjih 3:
»Kakšen vtis o njegovi [Gregorjevi] osebnosti ste si ustvarili, ko ste prebrali odlomek? Kako je
opis junakove sobe prispeval k vašemu doživljanju Gregorja?« (2008: 211) in v Umetnosti
besede 3: »Ali se vam često zgodi, da se ob prebujanju še vedno spominjate sanj? Ali mislite,
da si jih znate razločiti?« (2014: 172). Nalog, ki preverjajo znanje, je v Umetnosti besede 3
osem, prav toliko kot v Svetu književnosti 3, v Branjih 3 pa je ena. Delež vprašanj je v vseh
berilih namenjen nalogam tipa razumevanja z analizo. V Svetu književnosti 3 je takšnih nalog
sedem, v Umetnosti besede 3 samo dve, v Branjih 3 pa štiri. Naloge sinteze z vrednotenjem so
v vseh treh berilih. V Svetu književnosti 3 jih je pet, npr. »Primerjaj pomen glavnih in stranskih
oseb v besedilu ter razloži načine karakterizacije!« (2004: 1666). V Umetnosti besede 3 se
pojavi ena takšna naloga, v Branjih 3 sta nalogi dve, vendar je ena obsežnejša in od dijakov
zahteva razpravljanje v skupinah o preobrazbi družinskih odnosov, o aktualnosti teme, o
pomenu umetnosti v Gregorjevem življenju in avtobiografskih elementih v noveli.
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Dijaki pri obravnavi Kafkove Preobrazbe pridobivajo književno znanje na področju literarne
teorije in literarne zgodovine. Največji delež literarnozgodovinskega znanja glede na vsebinsko
zgradbo beril ponuja berilo Umetnost besede 3. Literarnovedni delež znanja je v vseh treh
berilih enakovreden. Književne sposobnosti (bralne in ustvarjalne) glede na naloge v berilih
spodbujajo vsa tri berila. Največji delež v vseh treh berilih je pridobivanje bralnih sposobnosti
z nalogami, ki zahtevajo branje z razumevanjem; največ takšnih nalog je v berilu Svet
književnost 3 (deset nalog). V berilih je velik del nalog namenjen uporabi znanja in razumevanju
z analizo. Največji delež je temu namenjen v Svetu književnost 3, sledita mu berilo Umetnost
besede 3 in na koncu z najmanj nalogami Branja 3. Ustvarjalne sposobnosti dijaki pridobivajo
zgolj v berilu Svet književnosti 3. Izmed vseh treh beril bi pri obravnavi Kafkove Preobrazbe
lahko zaključili, da se k temeljnemu cilju najbolj približuje berilo Svet književnost 3, saj ima
najvišjo informacijsko in didaktično vrednost, sledita mu Umetnost besede 3 in na koncu Branja
3, ki pa ima zato nekatere vsebine bolj sistematično predstavljene in poudarjene kot ostali dve
berili (npr. razlago literarnoteoretičnega pojma in slovarček neznanih besed).

6.1.3 James Joyce, Ulikses
V obdobju svetovne književnosti 20. stoletja je James Joyce napisal roman Ulikses, ki ga lahko
imenujemo kar moderna Odiseja, saj je Homerjeva Odiseja podlaga Joycevega romana. To
literarno delo je vključeno v učni načrt za slovenščino za gimnazijo kot obvezno literarno
besedilo. Zato je Joycev roman vključen v vsa tri berila, ki so namenjena obravnavi književnosti
v gimnaziji – Svet književnosti 3, Branja 3 in Umetnost besede 3.
Joyce je roman Ulikses objavljal po delih v časopisu The Little Review od leta 1918 do 1920, v
enotni izdaji pa je izšel leta 1922. Ulikses je obsežen roman v dveh knjigah, ki obsegata več kot
700 strani. Dogajanje je, tako kot večina Joycevih del, postavljeno v Dublin in njegovo okolico
na Irskem. Vse dogajanje poteka v enem dnevu, 16. junija 1904, od 8. ure zjutraj do 3. ure
naslednjega jutra. V prvem delu je dogajanje povezano s Stephenom Dedalom, ki je vzporeden
lik s Telemahom, v osrednjem delu je dogajanje osredotočeno na Leopolda Blooma, ki
navidezno sledi Odisejevim dogodivščinam, v zadnjem delu pa se oba lika srečata, kot sta se
Odisej in Telemah. Vendar sta se Leopold Bloom in Stephen Dedal že prej naključno srečevala.
Bloom v Stephenu išče sina, saj je svojega sina izgubil že pred leti, Stephen pa skozi celoten
roman simbolično išče očeta, ki ga naposled najde v Bloomu. Lik Stephena Dedala se sicer
pojavi še v enem Joycevem romanu, v Umetnikovem mladostnem portretu (1914), kjer Joyce
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opisuje njegovo odraščanje in šolanje. Roman Ulikses ni samo vzporednica Odiseje, ampak tudi
parodija Homerjevega antičnega epa, saj Bloom ni več zvijačni in premeteni Odisej, prav tako
pa tudi njegova žena Molly ni zvesta žena, kakršna je bila Penelopa. Povezava z Odisejem je
vidna že v naslovu romana, saj je Ulikses (Ulixes) latinsko ime za Odiseja (Odysseos). Joycev
roman velja za mejnik v razvoju romana 20. stoletja, saj je vsako izmed osemnajstih poglavij
romana napisano v drugačnem slogu. Najbolj znan je notranji monolog v zadnjem poglavju, ki
je zapisan brez ločil in velikih začetnic. Poleg tega se pojavljajo tudi realistično in naturalistično
pripovedovanje, dramski prizori, poglavje v obliki vprašanj in odgovorov, slog srednjeveške
kronike itn. S parodijo znanih literarnih slogov Joyce ustvarja komično in ironično atmosfero,
hkrati pa bralca vsakič znova preseneča z menjavanjem slogov. V romanu je vidno tudi bogato
besedišče, saj je Joyce uporabil kar 30.000 različnih angleških besed. Značilnost Joycevega
romana Ulikses je uporaba modernistične pripovedne tehnike, toka zavesti, kjer se dogajanje
reducira. V ospredje je postavljen tok zavesti literarnih oseb, ki je pogosto nelogičen,
predstavljen kot posamezni drobci ali podzavestne asociacije. Poleg toka zavesti je Joyce
uporabil tudi notranji monolog, ki je kasneje postal zelo pogost v 20. stoletju, tudi pri W. Woolf
in W. Faulknerju. Gre za podajanje misli, asociacij, vtisov človekove zavesti in podzavesti, ki
niso logično in slovnično urejeni. Joyce je ob pisanju romana zanj izdelal tudi shemo, ki mu je
bila kasneje dodana kot uradni komentar. Tu je vsakemu poglavju dal ime, povezano z Odisejo,
prizorišče in uro dogajanja. V shemi lahko za vsako poglavje najdemo tudi poseben simbol,
barvo, umetnost, tehniko pisanja in telesni organ. Za pisanje desetega poglavja je Joyce prehodil
celoten Dublin ter preračunal čas hoje in možna srečanja ljudi na različnih poteh. Ob tem se je
poglobil tudi v dublinske znamenitosti. Vendar o Uliksesu ne moremo govoriti kot o
realističnem romanu, saj Joyce dojemanje zunanjega sveta meša z nezavednimi doživljanji
literarnih oseb. Pri pisanju uporablja različne pripovedovalce (anonimni pripovedovalec,
Stephen, Molly, Bloom idr.), različne vidike pripovedovanja (tretjeosebni, prvoosebni,
monolog, dramska igra) in stile pripovedovanja (resne, igrive, satirične, sentimentalne idr.).
Združil je mitski svet s sodobnim časom in napisal veliko in pomembno literarno mojstrovino.

Joycev roman je vzporednica Homerjevega epa Odiseja. Slednji je sestavljen iz dveh delov, od
katerih vsak vsebuje 12 spevov in kar 12.000 verzov – heksametrov. Oba dela se delita na dva
vsebinska dela. Prvi del obsega Odisejevo potovanje (Telemahovo iskanje, Odisej v deželi
Fajakov in Odisejeve blodnje), medtem ko drugi del opisuje Odiseja na Itaki (prihod na Itako
in snidenje s Telemahom, priprava na maščevanje ter maščevanje in snidenje s Penelopo). Ep
oziroma okvirna zgodba zajema štirideset dnevni časovni okvir, medtem ko vložena zgodba
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obsega desetletno dogajanje po koncu trojanske vojne. Dogajanje epa poteka linearno, vmes pa
ga prekine retrospektiva, ko Odisej Fajakom pripoveduje o dogodivščinah na svoji poti. Vrh
dogajanja je v dvaindvajsetem spevu s pobojem snubcev, ko se dogajanje naglo zaključi. Za
Odisejo je značilen bogat pesniški jezik, ki ima značilno epsko širino, okrasne pridevke in
prispodobe. Snov je vzeta iz trojanskega cikla, v epu pa se pojavljajo tudi pravljični in
novelistični motivi, npr. motiva moža na tujem in zveste žene. Odisej je glavni lik, ki je zvit,
spreten in ima sposobnost lepega govorjenja. Homerjeva Odiseja je v kasnejši svetovni in
slovenski literaturi postala motivno-tematska podlaga mnogim literarnim delom.
6.1.3.1 Kritični pogled na produktivno recepcijo v učbenikih za gimnazijo
Roman Ulikses je vključen v učni načrt in vsa tri berila za gimnazijo, kar je dobro, saj je eno
najpomembnejših modernističnih literarnih del. Pohvalno je tudi opozarjanje na vzporednice s
Homerjevo Odisejo v vseh treh berilih. Vendar bi berila te vzporednice lahko še bolj poudarila
in razširila, hkrati pa bi dijake lahko spodbudila k iskanju podobnosti in razlik med literarnima
deloma ter njenimi liki. V vseh berilih manjka predstavitev Homerjevega epa ali pa vsaj razlaga
mistkih oseb, na katere se je opiral Joyce pri oblikovanju svojih likov. Samo Branja 3 v
slovarčku razlagajo, da je Ulikses v bistvu Odisej. Možnost primerjave dela s Homerjevim
ponuja samo berilo Umetnost besede 3, ki vključuje kratek odlomek devetega speva iz Odiseje.
V nadaljevanju bom v tabeli prikazala primer lastne primerjave obeh literarnih del.

Tabela 3: Primer primerjave obeh literarnih del (Joyce: Ulikses, Homer: Odiseja)

Splošna
primerjava

Odiseja
Homer
grška antična književnost
ep
24 spevov

12.000 spevov
10-letno vračanje na rodno Itako,
dogajanje v 40 dneh
Odisej – junak, potuje po morju
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Ulikses
James Joyce
svetovna književnost 20. stoletja
roman
18 poglavij (vsako v drugačnem slogu
– kot srednjeveška kronika, dramski
prizori, notranji monolog, realistično,
naturalistično pripovedovanje ...)
bogato besedišče (30.000 različnih
angleških besed)
dogajanje enega dneva v Dublinu (16.
6. 1904)
Leopold Bloom – Jud, zbiralec
oglasov, potuje po Dublinu

Penelopa – zvesta Odisejeva žena
(zavrača druge moške)
Telemah – Odisejev sin, išče očeta
Vsebinska
primerjava

Molly – nezvesta Bloomova žena
(sprejme ljubimca)
Stephen Dedalus – Bloomov duhovni
sin, mlad izobraženec in umetnik
1. Telemah. Telemah je osamljen ob
Stephen je osamljen. Vlogo nadležnih
vsiljivih Penelopinih snubcih.
snubcev imata »prijatelja«.
2. Nestor. Telemah med iskanjem
Stephen govori z upraviteljem šole, s
očeta govori z Nestorjem o preteklih
katerim imata pogovor o zgodovini
dogodkih.
(cerkveni, evropski, irski).
3. Protej. Telemah ob Menelajevem
Stephen razmišlja o različnih težkih
pripovedovanju o srečanju z
vprašanjih v toku zavesti, kjer se vse
božanskim morskim starcem Protejem ves čas spreminja (filozofski koncepti,
izve za usodo mnogih ahajskih
družina, študentsko življenje, materina
junakov.
smrt ...).
4. Kalipso. Odisej po sedmih letih
Bloom po zajtrku zapusti dom in ženo
zapusti Kalipsin otok, kjer je bil v
Molly. Zasužnjen je v ljubezni do
ljubezenski sužnjosti.
žene. Mooly ima nad posteljo tudi
sliko Nimfe, ki spominja na Kalipso.
5. Lotofagi. Odisej in posadka so pri
Bloom na pošti pod psevdonimom
Lotofagih jedli opojno cvetlično
Henry Flower (v prevodu roža)
hrano (lotus), zaradi katere so pozabili prevzame ljubezensko pismo. V
na dom in želeli ostati pri njih.
poglavju so navedki o cvetovih,
zeliščih in njihovih sokovih.
6. Hades. Odisej odide v podzemlje,
Bloom na poti na pogreb prijatelja
kjer govori z dušami umrlih. Govori z Paddya (vzporednica z Elpenorjem)
dušami tovariša Elpenorja, vedeža
razmišlja o mrtvem sinu in očetu. Tudi
Tejreziesa, matere, grških junakov.
vzporednica četverih rek v Hadu z
rečnimi kanali.
7. Eol. Bog vetra Eol je dal Odiseju
Bloomu urednik zavrne oglas, kot je
meh z vetrovi, ki so ga odprli njegovi Eol zavrnil Odisejevo prošnjo. V
tovariši, zato so jih močni vetrovi
nadaljevanju retorični govor
vrnili na Eolov otok. Odisej ponovno predstavlja nezanesljivo pihanje
prosi Eola za pomoč, ta pa ga zavrne. vetrov.
8. Lestrigoni. Ljudožerski velikani,
Bloom se odpravi na kosilo in se
ki so s skalami razbili ladje in pojedli zgrozi nad možmi, ki jedo kot živali,
več Odisejevih mož.
zato se zadovolji le s prigrizkom.
9. Scila in Karbida. Dve smrtni
Nevarnost je samo govorniška, saj gre
nevarnosti oziroma čeri, med
Bloom med Stephenom in njegovimi
katerima mora zapluti Odisej na poti. nasprotniki v knjižnici, ki razpravljajo
Pošast Scila s šestimi glavi na eni
o Shakespearjevih delih. Med njimi se
strani in vrtinec Karbida na drugi.
krešejo različna mnenja.
10. Blodeče skale. Edino poglavje, ki Več literarnih likov hodi po Dublinu
se pri Homerju ne pojavi. Kirka
po različnih poteh in se med seboj
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namreč opozori Odiseja na blodeče
skale in ga usmeri po drugi poti,
mimo Scile in Karbide.
11. Sireni. Odisej privezan na jambor
posluša petje Siren.

srečujejo, trkajo kot skale. Blodeče
skale so tako Dublinčani, v ospredju je
Dublin in ne dogajanje samo.
Bloom ob večerji opazuje zapeljivi
natakarici, vendar tokrat ne pojeta
ženski, pač pa moški.
12. Kiklop. Odisej premaga enookega Bloom v pubu sreča »ozkogledega«
Polifema, ga oslepi in s posadko
državljana (oziroma »enookega«), ki v
pobegne z otoka. Polifem za njimi
jezi v odhajajočega Blooma vrže
vrže skalo.
škatlo piškotov.
13. Navzikaa. Odisej na otoku
Bloom na obrežju opazuje mlado
Fajakov na obali sreča Navzikao, hčer žensko Gerty s prijateljicami.
fajaškega kralja, v družbi deklet.
14. Sončevi voli. Mornarji zakoljejo
Bloom v porodnišnici prvič sreča
živino boga sonca Helija, ki od Zevsa Stephena. Ta je s skupino študentov
za njih zahteva kazen. Sončevi voli so medicine, ki opolzko govorijo o
simbol rodovitnost in mornarji so se z porodu. Tudi tu je v ospredju
zakolom pregrešili.
rodovitnost in grešno govorjenje.
15. Kirka. Odisejeve tovariše je
Boom in Stephen odideta v javno hišo
povabila k sebi in jih začarala v
v dublinski »rdeči četrti«, katere
svinje. Odiseja samega obvaruje
lastnica je kot Kirka. Opisane so
koren lečen (moli – podobnost z
seksualne fantazije obeh likov.
imenom Molly), ki mu ga prinese
Hermes.
16. Evmaj. Odisej po prihodu na
Stephen in Bloom odideta skupaj v
Itako odide k svinjskemu pastirju
krčmo, kjer srečata mornarja. Tu se ob
Evmaju, kateremu prikriva svojo
zmedi likov pojavlja motiv napačne
identiteto, in kjer kasneje sreča sina
oziroma vprašljive identitete. Stephen
Telemaha.
na Bloomovo povabilo odide z znjim.
17. Itaka. Odisej se vrne domov in
Jocye je bil proti nasilju, zato je boj
pobije vse Penelopine snubce.
prikazal preko pogovora. Bloom s
snubci obračuna v mislih pred
spanjem.
18. Penelopa. Odisej se vrne k ženi in Molly je z Bloomom v postelji in v
dokaže svojo identiteto, saj pozna
notranjem monologu razmišlja o
skrivnost njune spalnice in postelje.
svojih ljubimcih in spolnosti.
V romanu se prepletata dve iskanji – Bloomovo iskanje sina in Stephenovo iskanje očeta, ki
sicer bolj spominja na neuspešno hamletovsko iskanje. Ti dve iskanji se pojavita tudi v Odiseji,
kjer iščeta Odisej in Telemah. Z antično mitologijo lahko prav tako povežemo ime Stephena
Dedala, za katerega si je Joyce ime sposodil pri atenskemu arhitektu, umetniku in izumitelju
Dedalu. Slednji je bil najbolj znan po gradnji kretskega labirinta in po izdelavi kril, s pomočjo
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katerih je skušal s sinom Ikarjem pobegniti s Krete. Na to povezavo neposredno ne opozarja
nobeno izmed beril, medtem ko lahko v Branjih 3 posredno razberemo Joycevo opiranje na
Dedala in njegovega sina Ikarja; v nalogah je opomba »Ne pozabite, da je Stephen sicer
Dedalus, vendar hkrati tudi Dedalusov sin, torej Ikarus« (2008: 192). Dobra stran beril so
vzporednice s slovenskimi in svetovnimi literarnimi deli, ki so idejno in motivno povezana s
Homerjevim epom. Vendar te zasledimo zgolj v Umetnosti besede 3, v sklopu nalog po
obravnavi Joycevega romana: »Katero delo je na Odisejevo temo napisal slovenski dramatik
Veno Taufer?«, »Odisejevo snov je poleg Homerja in Joyca uporabilo še nekaj znanih
dramatikov. Kdo sta avtorja dram Troilus in Kresida (1601–03) ter Trojanske vojne ne bo
(1935)?« (2014: 160). Pri zadnjih dveh delih sta seveda mišljena William Shakespeare in Jean
Giraudoux. Slabost je odsotnost tega opažanja ali vsaj usmeritve k raziskovanju v drugih dveh
berilih. Berila bi lahko opozorila še na mnoge druge slovenske pisce – na G. Strnišo in njegovo
pesniško zbirko Odisej ter na odisejske motive pri Prešernu, Vodušku in Udoviču. Vendar ne
smemo pozabiti tudi na Odiseja pri drugih svetovnih piscih. Že v antiki se je na Homerja
navezoval Vergil v Eneidi, Dante Alighieri je Odiseju namenil drugačen konec v šestnajstem
in dvajsetem spevu Pekla (Božanske komedije), njegovo potovanje v podzemlje pa opeva tudi
Ezra Pound v Cantu I. Odisejev mit je bil zelo razširjen tudi v drugih umetnostih, vendar v
berilih te povezave ni, čeprav so v Branjih 3 in Svetu književnosti 3 navezave na umetnost, saj
vsebujeta kubistično sliko in jekleno konstrukcijo glave.
Informacijska in didaktična vrednost učbenikov
Informacijsko vrednost učbenikov bom določila glede na tehnično opremljenost in vsebinsko
zgradbo. Učbenika Svet književnosti 3 in Branja 3 imata gladek, svetleč in tanjši papir, kar
vpliva tudi na njihovo debelino. Pomanjkljivost je bleščeč papir, ki otežuje branje pri nenaravni
svetlobi. Učbenik Umetnost besede 3 ima navaden papir, ki omogoča lažje branje. V Svetu
književnosti 3 je slabost to, da je literarno besedilo izpostavljeno v temno rumenem okvirju, ki
sicer lepo poudari literarno besedilo, vendar je branje besedila na temnejši rumeni podlagi
oteženo. Vsi trije učbeniki imajo poudarjene naslove poglavja, literarnih besedil in avtorja z
večjo in krepko pisavo, razen Branja 3, ki ima naslov literarnega besedila oziroma odlomka
zapisan z ležečo in barvno pisavo. Z barvno pisavo je zapisan naslov tudi v Umetnosti besede
3. Vsa tri berila vsebujejo fotografijo avtorja. V berilu Umetnost besede 3 je tudi fotografija
spomenika Jamesu Joycu na železniški postaji v Ljubljani. V Svetu književnosti 3 je vključena
slika naslovnice Uliksesa iz leta 1967, medtem ko Branja 3 vsebuje ilustracijo Penelope in
jekleno konstrukcijo Nauma Gaba Glava št. 2 iz leta 1916/17.
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V Svetu književnosti 3 je obravnavi namenjenih sedem strani, v Branjih 3 pet strani in prav tako
pet strani v Umetnosti besede 3. Vsa tri berila vsebujejo v vsebinski zgradbi osnovne biografske
podatke o avtorju, njegovem delu in nastanku literarnega dela Ulikses. Največji delež je temu
namenjen v Svetu književnosti 3 (skoraj celotna stran), sledi Umetnost besede 3 (pol strani) in
na koncu Branja 3 (tretjina strani). Vsa tri berila vsebujejo razlago literarnovednih pojmov, kot
so modernistični postopki, moderni roman, notranji monolog, tok zavesti. Vsebujejo tudi
slovarčke besed; v Branjih 3 je slovarček antičnih besed in likov, grških in angleških izrazov
ter nepoznanih besed, v Svetu književnosti 3 je razlaga pojma »ludizem«. V Branjih 3 in Svetu
književnosti 3 je slovarček v posebej označenem okvirju, medtem ko je v Umetnosti besede 3
slovarček vzporedno ob besedilu. Vsa tri berila vsebujejo razlago zunanje zgradbe besedila,
predstavijo tudi temo, motive in osnovno idejo literarnega besedila. Vsa berila opozarjajo na
opiranje Joyca na Homerjevo Odisejo. Največji delež je temu posvečen v berilih Umetnost
besede 3 (stran) in Svet književnosti 3 (stran). Svet književnosti 3 vsebuje samo en odlomek iz
literarnega besedila – iz 18. poglavja »Penelopa«. Ta odlomek vsebujeta tudi drugi obe berili,
vendar imata poleg tega še vsako po en odlomek; Branja 3 vsebujejo odlomek iz prvega
poglavja o Stephenu, Umetnost besede 3 pa odlomek iz petega poglavja o Lotofagih. Ob tem
odlomku je tudi odlomek iz Homerjeve Odiseje za lažjo primerjavo. Odlomek literarnega
besedila je najdaljši v Svetu književnosti 3, ki je dolg štiri strani, temu sledita odlomka v Branjih
3, ki obsegata tri strani, najmanjši obseg odlomkov pa ima Umetnost besede 3, kjer oba odlomka
skupaj obsegata stran in pol. V berilih Svet književnosti 3 in Branja 3 najdemo v sklopu
obravnave Joycevega Uliksesa tudi odlomek in vprašanja, ki so povezana še z drugim njegovim
delom – Finneganovim bdenjem.
Didaktično vrednost učbenikov bom določala glede na metode dela (prenosniške in spoznavnosprejemne dejavnosti) in cilje, ki jih zajemajo berila. Med prenosniškimi dejavnostmi bom
preverjala naloge, ki od dijakov zahtevajo poslušanje, branje, govorjenje in pisanje. Dejavnosti
poslušanja ne spodbuja nobena naloga v nobenem berilu. Nasprotno vsa berila spodbujajo
dejavnost branja. Naloge, ki zahtevajo branje literarnega besedila, najdemo v berilih Umetnost
besede 3: »Poskusite glasno prebrati besedilo«, »Preberite Joycev roman Umetnikov mladostni
portret, v katerem tudi nastopa Dedalus« (2014: 158, 160) in Branja 3: »Preberite Joycev roman
Umetnikov mladostni portret in poročajte sošolcem o duhovnem razvoju Stephena Dedalusa,
ki je tudi ena od osrednjih literarnih oseb v Uliksesu« (2008: 192). Naloge, ki zahtevajo branje
dijakov, so tudi naloge, ki zahtevajo branje z razumevanjem. Te naloge najdemo v vseh treh
berilih. V Umetnosti besede 3 so takšne naloge: »Kaj iz odlomka izvemo o Molly?«, »Kdo
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govori besedilo? Kakšnega spola je?«, »O čem razmišlja Molly? Ali so njene misli urejene?«
(2014: 158). V berilu Branja 3 najdemo naloge: »V prvem odlomku analizirajte odnos med
Stephenom in Mulliganom«, »Ali ima Molly kakšen izrazit vrednostni sistem? Iz katerih besed
v tretjem odlomku lahko razberete odgovor na to vprašaje?«, »Kako razumete konec romana?«
(2008: 192). V Svetu književnosti 3 najdemo naslednje primere nalog: »Poskusi v nekaj stavkih
opisati vsebino odlomka. Ali je tok Mollyinih misli premočrten in pregleden?«, »Katere glavne
motive in teme prepoznaš v odlomku? Kako se povezujejo s podobo Molly?«, »Opiši podobo
Leopolda Blooma, kot se kaže skozi Mollyin pogled!« (2004: 157). V nobenem izmed beril ni
nalog, ki bi zahtevale govorjenje v sklopu govornega nastopa, recitacije ali deklamacije. V vseh
treh berilih pa so naloge, ki zahtevajo od dijakov pisanje – tako metabesedilno kot tudi
ustvarjalno. V berilu Svet književnosti 3 je v eno nalogo vključeno pisanje obeh vrst: »Skušaj
sam napisati podobno besedilo in se pri tem opazuj! Kakšne so tvoje ugotovitve ob pisanju?«
(2004: 157). V Branjih 3 je primer naloge ustvarjalnega pisanja: »Skušajte zapisati tok vaših
misli v točno določenem času (dogovorite se za isto minuto dneva in primerjate zapise)« (2008:
192). V berilu Umetnost besede 3 pa najdemo nalogo: »Napišite esej, v katerem primerjajte
Odisejev in Bloomov značaj« (2014: 160).
Vsa berila zajemajo večino spoznavno-sprejemnih dejavnosti, torej doživljanje, uporabo
znanja, razumevanje z analizo in sintezo z vrednotenjem. Nalog, ki bi pri dijakih spodbujala
doživljanje, ni v vseh treh berilih. Pojavi se samo v Branjih 3: »Kako si predstavljate Stephena
in kako Molly?« (2008: 192). Naloge, ki preverjajo znanje, v Branjih 3 ni. Se pa se pojavijo v
berilih Umetnost besede 3 in Svet književnosti 3. V Umetnosti besede 3 je takšnih nalog šest,
primeri nalog so naslednji: »Kdo so junaki Uliksa?«, »Kaj je notranji monolog?«, »Katero delo
je na Odisejevo temo napisal slovenski dramatik Veno Taufer?« (2014: 159, 160). V berilu Svet
književnosti 3 najdemo tri, na primer: »Katera Joyceva dela poznaš?« (2004: 157). Nasprotno
so v vseh treh berilih naloge, ki zahtevajo razumevanje z analizo. Umetnost besede 3 dijake
sprašuje: »Kaj iz odlomka izvemo o Molly?«, »Kdo govori besedilo? Kakšnega spola je?«, »O
čem razmišlja Molly? Ali so njene misli urejene?« (2014: 158, 189). V Branjih 3 so primeri
nalog naslednji: »Ali ima Molly kakšen izrazit vrednostni sistem? Iz katerih besed v tretjem
odlomku lahko razberete odgovor na to vprašanje?«, »V prvem odlomku analizirajte odnos med
Stephenom in Mulliganom« (2008: 192). Naloge, ki jih najdemo v Svetu književnosti 3, so:
»Označi lik Molly«, »Katere glavne motive in teme prepoznaš v odlomku?«, »Opiši podobo
Leopolda Bloom, kot se kaže skozi Mollyin pogled!«, »Natančno razčleni obliko in pomen
pripovednega postopka, preko katerega je v tem romanu prikazana Molly!« (2004: 157).
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Naloge, ki zahtevajo sintezo z vrednotenjem se v večjem številu pojavljajo v vseh treh berilih.
V Umetnosti besede 3 so te: »Napišite esej, v katerem primerjajte Odisejev in Bloomov značaj«,
»Zakaj se je Joyce po vašem mnenju odločil za opustitev ločil? Kaj je dosegel s tem?«, »Kakšno
vlogo ima Molly? Je res primerljiva s Penelopo?« (2014: 158–160). V Branjih 3 so naloge:
»Primerjajte pripovedno tehniko v prvem in drugem odlomku«, »Kako razumete konec
romana?«, »Kakšen je po vašem mnenju pomen mitskega izročila za Joycev roman?« (2008:
192). V berilu Svet književnosti 3 so naloge sinteze in vrednotenja: »Kako se [glavni motivi in
teme] povezujejo s podobo Molly? Kaj meniš o tej podobi?«, »Kaj je po tvojem mnenju
značilno za Joycev modernizem v primerjavi s Proustovim in Kafkovim?«, »S pomočjo dela
besedila komentiraj, zakaj je spadal Ulikses na seznam nemoralnih knjig«, »Razloži razliko
med tokom zavesti in avtomatičnim pisanjem v nadrealizmu!« (2004: 157).
Dijaki so pri obravnavi Uliksesa dosegali cilje, ko so pridobivali književno znanje na področju
literarne teorije in literarne zgodovine. Največji delež literarnozgodovinskega znanja glede na
vsebinsko zgradbo beril ponuja berilo Umetnost besede 3, najmanj pa Branja 3. Največji delež
literarnovednega znanja ponuja berilo Svet umetnosti 3, najmanjšega pa ponovno Branja 3, kjer
pa so stvari zato zapisane bolj pregledno in sistematično. Književne sposobnosti (bralne in
ustvarjalne) glede na naloge v berilih spodbujajo vsa tri berila. Največji delež nalog v berilih
teži k pridobivanju bralnih sposobnosti z nalogami razumevanja z analizo in sintezo z
vrednotenjem. Ustvarjalne sposobnosti dijaki pridobivajo zgolj v dveh berilih – Svetu
književnosti 3 in Branja 3, kjer je po ena naloga namenjena ustvarjalnemu pisanju. Pri obravnavi
Joycevega Uliksesa se k temeljnemu cilju približujejo vsa berila, saj imajo vsa visoko
informacijsko in didaktično vrednost, vendar se ločujejo glede tega, katere sposobnosti
spodbujajo z nalogami.

6.1.4 George Bernard Shaw, Pigmalion
V obdobju svetovne književnosti 20. stoletja je George Bernard Shaw napisal komedijo
Pigmalion, v kateri prepoznamo antični lik – Pigmaliona. To literarno delo sicer ni vključeno v
učni načrt za slovenščino za gimnazijo, vendar je zajeto v berilu Branja 3.

Pigmalion Georgea Bernarda Shawa je komedija v petih dejanjih in je najbolj znana in izvirna
reinterpretacija mita o Pigmalionu. Komedija je bila napisana leta 1912, po njej pa je prirejen
tudi muzikal My fair lady. Gre za alegoričen prenos prvotne zgodbe, kjer samovšečni Henry
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Higgins, ki je ugleden, a muhasti profesor fonetike, stavi s prijateljem Pickeringom, da bo v
nekaj mesecih izšolal in kultiviral mlado ulično prodajalko rož Elizo Doolittle ter jo spremenil
v damo visoke družbe. Po zgledu antičnega Pigmaliona mu iz nje uspe ustvariti Galatejo, vendar
se od tod naprej zgodba odvija drugače. Preobrazba je uspešna – opazna sta tako njena zunanja
sprememba kot tudi razvoj v samostojno in samozavestno žensko, vendar učitelj hvali samo
lastno spretnost in se ne zmeni za Elizo. Ta se zgraža, da je bila le predmet eksperimenta in
pedagoški izziv, zato od profesorja pobegne in se poroči z mladim Freddyjem. Razlika z
antičnim mitom je tudi v tem, da se Higgins v Elizo ne zaljubi, saj zaradi pedagoškega procesa
ne zmore vzpostaviti ljubezenskega razmerja. Shaw je v pripisu ob zaključku drame zapisal:
»Galateja nima nikoli do kraja rada Pigmaliona; njegovo razmerje do nje je preveč božansko,
da bi bilo hkrati tudi prijetno« (Shaw, 1978: 205). Oživitev kipa iz antične književnosti je Shaw
prenesel na socialno in osebnostno raven. Komedija smeši omejenost, hinavščino,
povzpetništvo in predsodek, da je hiperkorekten govor znamenje pripadnosti visokemu sloju.
Shaw literarne like jezikovno označuje in jih tako ironično ločuje na kultivirane in nekultivirane
meščane. Uporablja melodičen, sproščen in naraven govor brez karikaturne izumetičnosti.
Vsekakor ne moremo mimo njegove ideje, da drama ustvari gledališče in ne obratno.
Pigmalion je v antični mitologiji ciprski kralj in umetnik. Razočaran je nad človeško
pohotnostjo, zato je ženskam nenaklonjen. »Greh in gnusobo je videl Pigmálion, greh, ki
pogosto / k njemu nagiblje se žensko srce.« (Ovidij, 1977: 66) Iz slonovine izrezlja čudovito
podobo ženske, ki je videti kot živo bitje, in se vanjo zaljubi. Na praznik boginje Afrodite opravi
daritev njej v čast in si zaželi, da bi bila njegova žena podobna slonokoščeni podobi.22 Afrodita
njegovi želji ugodi in oživi slonokoščeno podobo. Pigmalion se s svojo lastno umetnino nato
poroči in z njo spočne hčerko Pafo.23 Antični mit o Pigmalionu je nenavadna ljubezenska
zgodba s srečnim koncem, za katerega je zaslužna Afrodita, ki usliši Pigmalionovo željo. Poleg
osnovnega motiva, oživitve kipa, prepoznamo v mitu še druge motive; Pigmalionovo
zaljubljenost v lastni kip, božansko poseganje v dogajanje ter poroko med kiparjem in njegovo
lastno umetniško podobo.
Ta mit se je v antičnih besedilih pojavil dokaj pozno, podrobno pa je opisan le v Ovidijevih
Metamorfozah, zato je prav ta različica osnovno besedilo, od koder se je zgodba razvijala v

22
23

Ovidij v Metamorfozah govori o boginji Veneri, rimski različici Afrodite.
V nekaterih različicah rodi sina Pafosa. (Aubelj, 2006: 56)
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preostali evropski književnosti. V antični književnosti zasledimo lik Pigmaliona še v
Apolodorvi Biblioteki (omenjen je zgolj kot oče hčerke Metarme) in v Vergilovi Eneidi, ko
Enej zapušča kraljico Dido ter ga ta skuša prepričati, naj je ne zapusti: »Kómu, prijateljski gost,
me zapuščaš, da bedno umiram? / Kaj obotavljam se še? Morebiti zato, da porušil / brat bi
Pigmalion moje zidovje, da mene Iárbas, / kralj bi Getulov, odpeljal kot sužnjo, ujetnico svojo?«
(Vergil, 1964: 84)
6.1.4.1 Kritični pogled na produktivno recepcijo v učbenikih za gimnazijo
Čeprav delo ni obvezno in ni predpisano v učnem načrtu, menim, da bi dijaki morali spoznati
tudi Shawovo dramatiko, saj gre za pomembnega dramatika 20. stoletja. Njegovo literarno delo
bi lahko bilo vključeno tako v učni načrt za slovenščino za gimnazijo kot tudi v druga berila, ki
so namenjena za obravnavo književnosti v gimnaziji (Svet književnost 3, Umetnost besede 3).
V berilu Branja 3 je navezava na antični mit o Pigmalionu očitna, saj to lahko slutimo že iz
naslova Shawovega dela. V berilu je v slovarčku na kratko tudi razložen mit o Pigmalionu. V
njem je zapisano, da je o tem mitu pisal že Ovidij v Metamorfozah, kar je dobro napotilo na
osnovno besedilo za dijake, ki bi jih snov natančneje zanimala. Slabše je v berilu predstavljena
osnovna zgodba, saj je v razlagi kip že poimenovan Galateja, kar pa se je zgodilo šele z
Rousseaujem. Dobra stran berila je, da dijake napotuje na gledališke uprizoritve drame, tudi na
slovenske (priložena je celo fotografija prizora iz gledališke predstave MGL Ljubljana iz leta
1998/99). Berilo že v uvodu pove, da je bila Shawowa komedija prirejena v muzikal My Fair
Lady, in dijake seznani s pojavljanjem zgodbe tudi v drugih umetnostih. V berilu pa zagotovo
manjkajo vzporednice s svetovno in slovensko književnostjo. Na podlagi antičnega mita so
namreč skozi čas nastajale mnoge pesmi, kratke zgodbe, romani in drame v različnih delih sveta
(Anglija, Nemčija, Kanada, Amerika itd.). Od 18. stoletja naprej so se pojavljala različna
literarna dela, ki so se opirala na mit o Pigmalionu. Med njimi je bolj znana Rousseaujeva
monodrama Pigmalion (1763), kjer je kip prvič poimenovan Galateja. O umetniškem
ustvarjanju in s tem o Pigmalionovem ustvarjanju so pisali tudi pisatelji v 19. stoletju, med
drugim H. de Balzac v Neznani mojstrovini (1831) in E. Zola v Umetnini (1886), kjer je
ljubezen do umetnosti močnejša kot ljubezen do žene. V svetovni književnosti so se s tem
motivom med drugimi ukvarjali tudi E. T. A. Hoffman, E. A. Poe, J. L. Borges, V. de L'IsleAdam, R. de la Bretonn, K. Immermann in A. Gide. Motiv se pojavi tudi v slovenski
književnosti, in sicer v Tujcih I. Cankarja (1902), kjer želi kipar ustvariti »življenje« in ne samo
umetnino. V. Levstik pa je napisal tudi povest Pigmalion, za katero bi lahko rekli, da je prva
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preselitev antičnega mita v slovensko okolje. Kipar Tomaž Krševan ustvari doprsni kip dekleta,
ki ga rad ogleduje in ga poimenuje za svojo »princeso«. Nato pa se zgodba popolnoma oddalji
od antične predloge, saj se kipar zaljubi v Ano. Dekle, ki je nadvse podobno kipu, mu čustva
vrača, vendar se mora zaradi družinske finančne stiske poročiti z bogatim mesarjem. Kipar
odide v München in postane uspešen, kasneje pa njegovo delo kupi Anin mož. Krševan pri
njemu prepozna kip, ki ga je v preteklosti podaril Ani, zato pobegne. Ob bolečem spoznanju
dozori in postane pravi mož. Motiv Pigmaliona je pogost v drugih umetnostih, kot so opere,
operete, muzikali, baleti, slikarstvo. Bil je celo ekraniziran, kar je za nekatere dijake lahko še
bolj zanimivo. Ob tem bi literarna dela lahko primerjali z drugimi umetniškimi deli, narejenimi
na ta motiv. Dijake bi ob njem lahko spomnili na zgodbo o Ostržku, ki jo zagotovo vsi poznajo
že iz otroških dni.24 Ostržek je namreč na začetku lesena lutka, ki zaradi ustvarjalčeve želje
(Pepeta) po resničnem sinu oživi. Oživitev kipa se pojavi tudi pri Shakespearjevi drami Zimska
pravljica (1623); na koncu oživi kip kraljice Hermione. Berilo se bolj posveča sodobnim
vprašanjem, kot so razlike med revnimi in bogatimi, kar je vidno v vednju likov in njihovem
jezikovnem izražanju. Poleg jezikovnega vprašanja bi lahko opozorilo tudi na Pigmalionov
učinek in pigmalionizem, ki se imenujeta po antičnem liku Pigmalionu.25
Informacijska in didaktična vrednost učbenikov
Informacijsko vrednost učbenika bom določila glede na tehnično opremljenost in vsebinsko
zgradbo. Učbenik Branja 3 ima tanek, gladek in svetleč papir. Pomanjkljivost berila je bleščeč
papir, ki otežuje branje pri nenaravni svetlobi. Berilo ima poudarjen naslov literarnega dela in
ime avtorja z večjo in krepko pisavo, naslov literarnega dela je zapisan tudi z ležečo pisavo. V
berilu najdemo sliko avtorja, naslovnico prve izdaje Pigmaliona, ilustracijo h knjižni izdaji
Shawove drame, fotografijo iz gledališke predstave in letak za muzikal, ki je nastal po
dramskem besedilu.

V berilu Branja 3 so obravnavi literarnega dela namenjene 3 strani. Berilo vsebuje v vsebinski
zgradbi osnovne biografske podatke o avtorju in nastanku dela, čemur je namenjena tretjina

Dijaki morda ne poznajo pravljice Carla Collodija, zagotovo pa poznajo kasnejšo Disneyevo knjigo.
Pigmalionov (tudi Rosenthalov) učinek je moč pričakovanj, v razmerju do nekoga, ki je tako velika, da lahko
vpliva na njegove vedenje. Rosenthal je naredil eksperiment v osnovni šoli. Pokazalo se je, da imajo učitelji do
različnih učencev različna pričakovanja glede njihovih sposobnosti. (Gomboc, 2011: 86, 87)
Pigmalionizem je seksualna privlačnost kipa, lutke, predmeta, ki ga je kdo sam ustvaril. (https://www.merriamwebster.com/medical/pygmalionism, 11. 5. 2017)
24
25
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strani. V berilu ni zajeta nobena razlaga literarnovednega pojma, saj dijaki že poznajo to
literarno vrsto (komedijo) in njeno zgradbo, zato pa je vključen slovarček, ki razlaga mit o
Pigmalionu. Na kratko so predstavljeni tema (reinterpretacija antičnega mita o Pigmalionu) in
motivi literarnega besedila, čemur je namenjena tretjina strani.
Didaktično vrednost učbenika bom določala glede na metode dela in cilje, ki jih zajema berilo.
Med prenosniškimi dejavnostmi bom preverila naloge, ki od dijakov zahtevajo poslušanje,
branje, govorjenje in pisanje. V berilu nisem zaznala nalog, ki bi od dijakov spodbujale
dejavnost poslušanja. Med nalogami v berilu najdemo nalogo, ki spodbuja razvijanje
govorjenja, in sicer govorno interpretacijo: »Glasno govorno interpretirajte Lizine replike«
(2002: 280). K razvoju govora težijo tudi naloge v rubriki »Pogovarjajmo se«, ki pri dijakih
spodbujajo govorno interpretacijo in analizo dela. Branje spodbuja naloga, ki zahteva branje
aforizmov: »Preberite izbrane Shawove aforizme in jih pokomentirajte« (2002: 280). Naloge,
ki zahtevajo branje, so tudi naloge, ki zahtevajo branje z razumevanjem. Teh je v berilu največ.
Primer takšne naloge je: »Katere lastnosti pokažejo liki?« (2002: 280). V berilu je tudi naloga,
ki zahteva od dijakov metabesedilno pisanje v rubriki »Pišemo«. »Jezikovno-slogovno označite
najbolj čudaško bitje, kar jih poznate v svoji okolici. Potrudite se, da bo oznaka tudi komična;
lahko postane tudi karikatura.« (2002: 280)
Berilo zajema večino spoznavno-sprejemnih dejavnosti, in sicer uporabo znanja, razumevanje
z analizo in sintezo z vrednotenjem. Naloge doživljanja v berilu ni. Naloga, ki preverja znanje
dijakov, je ena: »Se spomnite katerih literarnih predhodnikov, ki bi se radi povzpeli čim više?«
(2002: 280). Največji delež vprašanj je namenjen nalogam tipa razumevanja z analizo, na
primer: »Katere dramaturške postopke uporabi Shaw ob Lizinem prihodu?« (2002: 280).
Naloga, ki zahteva sintezo z vrednotenjem, je: »Je pot v visoko družbo še aktualen problem?«
(2002: 280).
Cilji, ki jih dijaki dosegajo pri književnosti, so temeljni (kultiviran in razgledan bralec) in delni
(književne sposobnosti, znanje in književna kultura). Pri obravnavi Shawove drame dijaki
pridobivajo književno znanje na področju literarne teorije in literarne zgodovine. Književne
sposobnosti (bralne in ustvarjalne) pridobivajo zlasti preko nalog razumevanja z analizo in
interpretativnega branja. Ustvarjalnih sposobnosti dijaki pri obravnavi tega literarnega dela ne
pridobivajo. Berilo se približuje k temeljnemu cilju, saj dijaki dosegajo delne cilje.
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6.1.5 Ezra Pound, Canto I
V obdobju svetovne književnosti 20. stoletja je Ezra Pound napisal epsko pesnitev Canto I, v
kateri prepoznamo antični motiv Odiseja in njegovega potovanja v podzemlje. To literarno delo
je vključeno v učni načrt za slovenščino za gimnazijo kot obvezno literarno besedilo, vendar v
sklopu osmih izbirnih literarnih besedil. Zato najdemo Poundovo delo v berilu, ki je namenjeno
obravnavi književnosti v gimnaziji, vendar zgolj v berilu Umetnost besede 3.
Canto I je uvodni spev Poundove pesnitve, ki zajema 117 različno dolgih spevov in velja za
nedokončano. Cantos so najdaljša pesnitev 20. stoletja v angleščini in po mnenju mnogih
najpomembnejše Poundovo in modernistično verzno delo. Pound jih je objavljal v več delih
med leti 1925 in 1969, pisati pa jih je začel v letih 1904–1905. Glavni temi sta doseganje
pravične družbe in iskanje osebnega razsvetljenja. Canto I je uvod v ti dve temi. Začetek je in
medias res: »In potem smo se spustili k ladji« (Pound, 1973: 107), konec speva pa je
nedokončan: »Tako da« (1973: 110). Pound je za podlago speva uporabil latinski prevod 11.
speva Homerjeve Odiseje iz leta 1538. Canto I je prvoosebna pripoved, vendar na sredi
spregovori tretjeosebni in avtorski pripovedovalec. Sestavljen je iz 75 verzov, ki so različno
dolgi. O kitici in rimah tu ne moremo govoriti, zato pa je bolj zanimiv ritem. Pound se je naslonil
na najstarejši angleški verz, tj. aliteracijski verz. Ta je sestavljen iz dveh polverzov, ki imeta po
dva naglašena in več nenaglašenih zlogov, polverza pa povezuje aliteracija. Pound je ohranil
dvodelnost, namesto aliteracije pa je uporabil konsonance (ujemanje soglasnikov ne glede na
mesto v besedah) in asonance. Za Cantos je značilna zapletena in fragmentna zgradba ter
številne aluzije. Canto I se s prikrito analogijo ukvarja z vlogo pesnika. Pound prevzeme
Odisejevo vlogo – obuja namreč osebe iz preteklosti, da bi našel odgovore za svoj čas in za
prihodnost. To se nadaljuje nato tudi v naslednjih cantosih. Že v Odiseji se Odisej po nasvetu
čarovnice Kirke poda v podzemlje, kjer opravi obred darovanja, da bi od mrtvih izvedel, kakšna
prihodnost je pred njim. Pred Poundom se je že renesančni prevajalec Odiseje vrnil v preteklost,
saj je mrtvim literarnim osebam s prevodom omogočil ponovni obstoj in z njim prispeval k
preporodu kulture in jezika. Tako se tudi Canto I osredotoča na Odisejevo pot v podzemlje, ki
je pogojeno z darovanjem mrtvim, na njegovo srečanje z mrtvimi (z njegovim prijateljem
Elpenorjem, njegovo materjo Antikleo in prerokom Tejreziasom) in na Tejreziasovo prerokbo.
Pound ob koncu speva omenja tudi renesančnega prevajalca Odiseje Andreasa Diviusa in
njegov prevod, na katerega se direktno opira: »Počivaj v miru, Divius. Reči hočem, to je
Andreas Divius, / In officina Wecheli, 1538, iz Homerja.« (1973 :110) Temu sledi še navezava
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na Krečana Dartona, prevajalca himne Afroditi. Pound namreč spev zaključi z verzi iz himne
Afroditi, kamor je vključil tudi Hermesa (z latinskim vzdevkom Argicid), ki je med drugim
veljal za spremljevalca duš v podzemlje: »noseč zlato vejo Argicida« (1973: 110).
Poundova pesnitev se kot rečeno navezuje na Homerjevo Odisejo. Motivno in tematsko se opira
na dogajanje 11. speva Odiseje, ki zajema 640 verzov. V tem delu se Odisej odpravi v
podzemlje, na začetku opravi darovanje za Tejreziasa ter bogova podzemlja Hada in Perzefono,
nato pa sreča mnoge mrtve duše, tovariša Elpenorja, Tejreziasa, ki mu pove prerokbo, mater
Antikleo, hčere in žene najboljših junakov in bogov, Agamemnona, Ahila, Ajanta, Sizifa in
mnoge druge.
6.1.5.1 Kritični pogled na produktivno recepcijo v učbenikih za gimnazijo
Poundova pesem je prisotna v enem samem berilu (Umetnost besede 3), čeprav je vključena v
učni načrt za slovenščino za gimnazijo.26 Menim, da je odsotnost te pesnitve slabost drugih
dveh beril. Kot pozitivno lastnost vidim omembo vpliva Homerjeve Odiseje v razlagi zgodbe
in pri interpretacije ob Poundovem Cantu I. Prav tako je v berilu omenjena navezava na himno
Afroditi. Naloge dijake spodbujajo k primerjavi 11. speva Odiseje in Poundovega Canto I, kar
je dobra spodbuda k raziskovanju. Ena od nalog usmerja dijake k razmišljanju o različnih
vlogah žensk, ki se pojavijo v Cantu I in so znane že iz antične mitologije in književnosti (Kirka,
Antikleja, Afrodita). Druga naloga v berilu dijake spodbuja k raziskovanju različnih mitoloških
drobcev, povezanih z boginjo Afrodito, bogom Hermesom in prerokom Tejreziasom. Ti nalogi
sta dober primer povezovanja z antično književnostjo in mitologijo, ki dijake spodbuja k
dodatnemu raziskovanju in pridobivanju informacij. V berilu bi lahko bilo še več nalog, ki bi
opozarjale na povezavo z Odisejo – dijaki bi lahko iskali razlike in podobnosti med deloma ali
med literarnimi liki, ki se pojavljajo v obeh delih. Ob obravnavi bi se lahko spraševali o odprtem
začetku in koncu Canta I v primerjavi z dogajanjem v Odiseji. Odisejevo iskanje in željo po
spoznanju prihodnosti bi lahko dijaki primerjali s svojim življenjem, saj tudi mi vedno nekaj
iščemo. Morda je Pound s prvoosebno pripovedjo želel nakazati, da smo vsi (bralci) nekakšni
Odiseji. Menim, da je v berilu premalo predstavljena vsebina Odiseje, natančneje 11. speva, saj
so dijaki to delo obravnavali v prvem letniku, zato so zagotovo že pozabili podrobnosti. Zelo
na hitro je omenjena tudi himna Afroditi, zato dijaki najverjetneje ne vedo, kdo je njen avtor, o

V Učnem načrtu za slovenščino za gimnazijo (2008) se literarna besedila delijo na obvezno izbirna besedila,
izbirna besedila (profesorji lahko izbirajo med večimi predlaganimi besedili) in prostoizbirna besedila.
26
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čem govori in zakaj je Pound uporabil prav njo v svojem delu. Vključeno bi lahko bilo
vprašanje, ali je Pound morda želel izraziti spoštovanje Afroditi kot boginji ljubezni in je morda
prav ljubezen Odisejevo vodilo v podzemlje. Postavlja se tudi vprašanje, zakaj so ljudje slavili
Afrodito – Pound z odprtim koncem ponuja to vprašanje vsem bralcem v razmislek. V pesmi
je omenjenih veliko bogov, vendar Pound uporablja rimska imena zanje. Dijaki bi lahko ob tem
podrobneje spoznali mitologijo in primerjali rimske in grške bogove. Ob koncu pesmi Pound
omeni tudi Sirene, ki se pojavljajo v različnih literarnih delih – ob tem bi lahko ponovili, katera
so ta literarna dela. V berilu bi bilo lahko ob razlagi pomena besede »canto« (it. pesem, spev)
tudi napotilo na Danteja, ki je v Božanski komediji prav tako pisal o poti v podzemlje. Berilo bi
lahko ob Odisejevem srečanju z dušami mrtvih opozarjalo na povezavo z mrtvim renesančnim
prevajalcem, na katerega se ob koncu speva obrača Pound, s čimer »mrtvega« spravi iz daljne
zgodovine pred nas. Ob motivu mrtvih v podzemlju v berilu pogrešam povezavo z mrtvimi in
tujimi jeziki – latinščino, anglosaksonščino, grščino. Pri obravnavi Poundovega dela, bi berilo
lahko dijake napotilo tudi na druga svetovna in slovenska literarna dela, ki imajo za osnovo
motiv Odiseja.
Informacijska in didaktična vrednost učbenikov
Informacijsko vrednost učbenika bom določila glede na tehnično opremljenost (likovnografično in slikovno podobo) in vsebinsko zgradbo. Učbenik Umetnost besede 3 ima navaden,
vendar debelejši papir, zaradi česar je debelejši. Ima poudarjen naslov in avtorja z večjo,
krepkejšo in barvno pisavo. Berilo vsebuje sliko avtorja in sliko marmornega kipa, ki
predstavlja avtorjevo glavo.

V berilu Umetnost besede 3 je obravnavi Poundove pesmi namenjenih pet strani. Berilo vsebuje
v vsebinski zgradbi osnovne literarnozgodovinske podatke, torej biografske podatke o avtorju
in nastanku dela. Temu je v berilu namenjena ena stran. Vsebuje tudi razlago literarnovednih
pojmov: canto in aliteracijski verz. Na robovih strani so v slovarčku razložene neznane besedne
zveze (iz latinščine), literarne osebe in pojmi povezani z antično mitologijo. V berilu sta
razloženi zunanja zgradba besedila in vpliv na nastanek dela ter predstavljeni tema in motivi
besedila, čemur je namenjena ena stran. Skoraj dve strani zajema zapis literarnega besedila s
slovarčkom neznanih besed in besednih zvez.
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Didaktično vrednost učbenika bom določala glede na metode dela (prenosniške in spoznavnosprejemne dejavnosti) in cilje, ki jih zajema. Med prenosniškimi dejavnostmi bom preverjala
naloge, ki od dijakov zahtevajo poslušanje, branje, govorjenje in pisanje. Metode dela, ki bi
vključevale poslušanje, v berilu ni bilo. Prav tako ne najdemo v berilu naloge, ki bi zahtevala
zgolj branje literarnega besedila Canto I. Sta pa med nalogami dve, ki zahtevata branje drugih
spevov Cantosa: »Preberite Canto XLV (1937)« in »Preberite Canto XIII, ki je v celoti posvečen
Konfuciju (Kugnu)« (2014: 144). Naloge, pri katerih dijaki berejo, so v berilu tudi tiste, ki
zahtevajo branje z razumevanjem. Primer takšne naloge so: »Katere literarne osebe ste
prepoznali?«, »Kdo pripoveduje o spustu v podzemlje?«, »Kakšna je zgradba speva?« (2014:
142). Ob teh nalogah lahko govorimo tudi o dejavnosti govorjenja, saj lahko dijaki te naloge
rešujejo tudi z ustnim odgovarjanjem. Žal v berilu ni nalog, ki bi zahtevale govorjenje v sklopu
govornega nastopa, recitacije ali deklamacije. V berilu so naloge, ki zahtevajo od dijakov
pisanje, vendar zgolj metabesedilno, ne pa tudi ustvarjalno. Primer naloge je: »Napišite svojo
razlago o vlogi Afrodite v prvem spevu.« (2014: 144)
Berilo zajema večino spoznavno-sprejemnih dejavnosti, in sicer uporabo znanja, razumevanje
z analizo in sintezo z vrednotenjem. Naloge, ki bi spodbujala doživljanje, ni. Naloga, ki preverja
znanje, je na primer: »Kakšen verz je Pound uporabil v prvem spevu?« (2014: 143) Največji
delež vprašanj je namenjen nalogam tipa razumevanja z analizo, saj je takšnih vprašanj kar
osem. Primeri nalog so: »Analizirajte soglasniške in samoglasniške stike«, »Kako je zadnjih
devet verzov povezanih s prejšnjimi?« in »Kdo pripoveduje o spustu v podzemlje? Kje se
pripovedovalec spremeni?« (2014: 142). Naloge sinteze z vrednotenjem so tri, na primer:
»Primerjajte 11. spev Homerjeve Odiseje in Canto I. Ugotovite, v čem se razlikujeta« in
»Primerjajte vlogo treh žensk (Kirke, Anticleje, Afrodite) v Cantu I« (2014: 144).
Dijaki so pri obravnavi Poundove pesnitve Canto I dobivali književno znanje na področju
literarne teorije in literarne zgodovine, kar zajema stran in pol. Književne sposobnosti (bralne
in ustvarjalne) so glede na naloge v berilu le delno zajete. Največji delež nalog vključuje
pridobivanje bralnih sposobnosti z nalogami razumevanja z analizo, medtem ko nalog, ki bi
spodbujale ustvarjalne sposobnosti dijakov, v berilu ni. Rečemo lahko, da berilo le delno sledi
temeljnemu cilju, saj sta tako njegova informacijska kot didaktična vrednost pomanjkljivi.
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6.1.6 Heinrich Heine, Lorelaj
V obdobju nemške romantike je Heinrich Heine napisal pesem Lorelaj (Lorelei), v kateri
prepoznamo antični motiv Sirene, demonične ženske, ki je s petjem zavajala mornarje. To
literarno delo je vključeno v učni načrt za slovenščino za gimnazijo kot obvezno literarno
besedilo. Posledično najdemo Heinejevo pesem v vseh treh berilih, ki so namenjene obravnavi
književnosti v gimnaziji – Svetu književnosti 2, Branjih 2 in Umetnosti besede 2.

Heine je pesem Lorelaj objavil v zbirki Knjiga pesmi (1827) in jo kot drugo pesem uvrstil v
lirski cikel Vrnitev. Pesem je lirska balada, saj sta njen začetek in konec lirska. V ospredju ni
več epskost, saj se pesem osredotoča na razpoloženje, občutja oziroma na refleksijo.
Izpostavljen je trenutek očaranosti. Grozljivost epske balade v tem primeru zamenja žalost.
Tema pesmi je pogubnost ljubezni. Čolnarjeva poguba je z besedo »verjetno« samo nakazana,
saj se dogodek pred bralcem ne izvrši: »Verjetno na dno potegnilo / čolnarja je s čolnom tedaj;
/ to s pesmijo svojo milo / storila je Lorelaj.« (Heine, 1973: 46) Lorelaj je kot vodna vila, ki
pogubi čolnarja. Motiv Lorelaj je Heine vzel iz pesmi Clemensa Bretana iz leta 1802, ki govori
o Lore Lay, lepotici, v katero lepoto se zaljubljajo vsi moški, a je sama nesrečno zaljubljena in
se na koncu vrže iz visoke pečine Lorlei v Ren. Heine to zgodbo potisne v ozadje in se
osredotoči na razpoloženje lirskega subjekta. Motiv pogubnega dekleta je romantično
preoblikovan, saj dobi Lorelaj podobo demonične sile, ki pogublja z lepoto. Lorelaj je prikazana
kot usodna in pogubna ženska – femme fatale. Pesem je preprosta, sestavljena iz šestih
štirivrstičnic. Rima je prestopna (abab), verz pa je tonični (vsebuje stalno število naglašenih
samoglasnikov in poljubno število nenaglašenih). Ritem pesmi je živahen in je oblikovno blizu
ljudskim pesmim. Pesem je doživela številne interpretacije in celo uglasbitve številnih
skladateljev, kot so R. Schumann, F. Schubert, F. Mendelssohn, J. Brahms, R. Wagner idr.
V antični književnosti so bile Sirene prvotno morska božanstva z žensko glavo in ptičjim
telesom. Prvotno so bile tri – Partenopa, Levkozija in Ligeja.27 Homer v Odiseji govori samo o
dveh, vendar so se jima kasneje pridružile še druge, ki so spremljale pevke s flavtami in
strunskimi glasbili. Živele so zahodno od Sicilije in s pesmijo pomorščake privabljale k čerem
ter jih nato požrle. Z njihovim petjem so se lahko merile le Muze, ki so pele božanstvom.
Nasprotno so Sirene pele smrtnikom in s svojim glasom vabile mornarje v smrt. Tej usodi sta
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Sirene so hčerke rečnega boga Aheloja in svete Kaliope.
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ubežali le dve ladji – Odisejeva in ladja Argo, s katero so potovali Argonavti. Sirena je šele v
8. stoletju dobila današnjo podobo – podobo ženske z ribjim repom, kakor naj bi jih opisal
angleški menih. Kasneje, v nemški romantiki, so si jo predstavljali kot Wasserfrau (povodno
žensko). Glasbena in erotična zapeljivost vodne vodne vile je prevladovala celotno 19. stoletje.
Clemens Bretano je v skladu s to predstavo ustvaril legendo o Lorelaj.
Sirene iz antične književnosti so najbolj znane iz Homerjevega epa Odiseje. Motiv Siren se
pojavi kot ena izmed vloženih zgodba, ki jih Odisej pripoveduje Fajakom. Sireni se tako
pojavita v 12. spevu Odiseje (verz.153–200). Sireni sta mitični pevki, tekmici božanskih Muz,
ki z omamno in pogubno pesmijo vabita mornarje v smrt. Odiseja na nevarnost Siren vnaprej
opozori čarovnica Kirka, zato se lahko pravočasno pripravi na srečanje z njima. Mornarjem
zamaši ušesa z voskom, sebe pa da privezati na jambor, da lahko sliši petje Siren. Njegovi
tovariši upoštevajo njegova navodila in tako uspešno pridejo mimo otoka Siren: »Kadar bili
smo že mimo in nismo več slišali dalje / glasa sirenskih sestrá ne njune čarôbne več pesmi, /
brž iz ušesa poberó si vosek preljubi drugovi, / sam sem zalepil jih z njim, a mene izmótajo iz
vóze.« (Homer, 1951 :175) Sirene se pojavijo v antični literaturi tudi v Argonavtih, Apolonija
Rodoškega. Jazon in njegovi tovariši na poti domov iz Kolhide plujejo mimo otoka Siren. Kot
pripoveduje ta ep, so iz daljave zaslišali njihovo pesem in postali nemirni. Rešil jih je Orfej –
član posadke – z liro v rokah, ki je glasno pel, da je preglasil Sirene in njihovo pogubno pesem.
Tako je tudi ta posadka uspešno prestala srečanje s Sirenami. O Sirenah piše Ovidij v peti knjigi
Metamorfoz. V njej opisuje, kako so Sirene dobile svojo postavo. Bile so spremljevalke boginje
Perzefone (rimske Prozerpine), ki jo je ugrabil Had. Medtem ko so jo iskale po vseh deželah,
so si zaželele, da bi lahko pogledale tudi onstran morja. Zato so jim bogovi dali perje in krila.
6.1.6.1 Kritični pogled na produktivno recepcijo v učbenikih za gimnazijo
Heinejeva Lorelaj je prisotna v vseh treh berilih, zato pa tudi njena vzporednica z antičnimi
motivi, kar bi lahko označili kot pozitivno. Sam motiv Sirene in zapis, ki dijake opozarja na
vzporednico z antično literaturo, sta v različnih berilih za gimnazijo bolj ali manj opazna.
Povezava z antično književnostjo je še najbolj očitna v berilu Svet književnosti 2, kjer je pri
razlagi pesmi v povezavi z motivno-tematsko razlago poudarjena Heinejeva podoba ljubezni
kot demonične sile v primerjavi z antično in drugo liriko. Heine žensko postavlja ob bok
Sirenam – usodnim ženskam. Druge povezave z antično književnostjo so v vseh treh berilih
pojavijo pri nalogah, ki od dijakov zahtevajo prepoznavo antičnega motiva, primerjavo Lorelaj
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s Sirenami iz Odiseje in pisanje esejske naloge z naslovom Motiv usodne ženske, kjer gre za
primerjavo med Lorelaj, Homerjevimi Sirenami in Prešernovo balado Ribič. V Branjih 2 in
Umetnost besede 2 je navezava na antično književnost manj očitna, saj je produktivna recepcija
zasnovana zgolj z vprašanji, kot je tole: »Motiv »mameče sladke pesmi«, ki spelje poslušalca
(zaljubljenca) v pogubo, je znan tudi iz antične književnosti. V katerem delu ste ga spoznali?«
(Branja 2009: 32) V učbenikih so dobre tiste naloge, ki od dijakov zahtevajo prepoznavanje
motivov in primerjavo motiva v obeh literarnih delih. Kot nadgradnja tovrstnih nalog bi lahko
sledile tudi primerjava celotnih del – pri čemer bi bili dijaki razen na motiv pozorni tako na
njeno vsebino, obliko in temo literarnih besedil kot tudi zgodovinsko ozadje njunega nastanka.
V vseh treh učbenikih manjka pomemben opis antičnega mita in pojavljanja Siren v antični
književnosti. Poleg Homerjeve Odiseje bi lahko učbeniki kot zanimivost ali za dodatno znanje
omenili še druga dela, kjer se pojavljajo Sirene, na primer Ovidijeve Metamorfoze in Argonavte
Apolonija Rodoškega. Poleg primerov iz antične književnosti bi učbeniki lahko vsebovali tudi
primere podobnega motiva v slovenski mitologiji – vodne vile in rusalke, ki so prav tako pogost
motiv v književnosti. Dober začetek tega je primerjava s slovensko književnostjo, ki vsebuje
motiv Sirene ali vodne vile. To se pojavi v vseh treh berilih, ki kot slovensko vzporednico
ponuja Prešernovo balado Ribič, vendar se besedilo pesmi pojavi le v berilu Svet književnosti
2. V drugih dveh berilih morajo dijaki, če želijo reševati te naloge, sami poiskati Prešernovo
pesem. Učbeniki bi lahko dijake usmerili k raziskovanju motiva Sirene oziroma pogubne
ženske v drugih umetnostih, npr. v slikarstvu, kiparstvu, glasbi, filmu, odvisno od dijakovih
zanimanj. V učbeniku Umetnost besede 2 je priložen tudi CD z zvočnimi posnetki branih pesmi.
Posnetek pesmi Lorelaj je v izvirniku – nemščini, kar bi lahko uporabili tudi za medpredmetno
povezavo v sklopu nemškega jezika.
Informacijska in didaktična vrednost učbenikov
Informacijsko vrednost učbenika bom določila glede na tehnično opremljenost (likovnografično in slikovno podobo) in vsebinsko zgradbo. Berili Svet književnosti 2 in Branja 2 imata
oba gladek in svetleč papir, ki pa je tanjši kar vpliva tudi na njuno debelino. Pomanjkljivost je
bleščeč papir, ki otežuje branje pri nenaravni svetlobi. Učbenik Umetnost besede 2 ima navaden
papir, ki omogoča lažje branje. V Svetu književnosti 2 je slabost berila, da je literarno besedilo
izpostavljeno v temno rumenem okvirju, ki sicer lepo poudari literarno besedilo, vendar je
branje besedila na temnejši rumeni podlagi oteženo. Vsi trije učbeniki imajo poudarjene naslove
in avtorje z večjo in krepko pisavo, razen Branja 2, ki ima naslov besedila zapisan z ležečo in
barvno pisavo. Z barvno pisavo je zapisan naslov tudi v Umetnosti besede 2. Vsa tri berila
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vsebujejo sliko avtorja in slikarsko oziroma risarsko upodobitev literarnega besedila. V Svetu
književnosti 2 je vključena tudi slika odlomka izvirnega literarnega besedila, medtem ko
Umetnost besede 2 vsebuje fotografijo skalnatega grebena ob reki Ren, ki je imenovan Lorelaj.
V Svetu književnosti 2 so obravnavi namenjene tri strani, v Branjih 2 stran in pol, v Umetnosti
besede 2 pa pet strani. Vsa berila vsebujejo v vsebinski zgradbi osnovne literarnozgodovinske
podatke o obdobju, biografske podatke o avtorju in nastanku dela. Največji delež je temu
namenjen v Svetu književnosti 2 (ena stran) sledi Umetnost besede 2 (pol strani) in na koncu
Branja 2 (četrtina strani). Vsa tri berila vsebujejo razlago literarnovednega pojma lirska balada,
v Branjih 2 in Svetu književnosti 2 je tudi slovarček (obrazložitev Lorelaj – pesmi in pečine).
Umetnost besede 2 nameni temu daljšo razlago (pol strani). Vsa tri berila vsebujejo razlago
zunanje zgradbe besedila (Branja 2 nameni temu najmanjši del – kratek odstavek), predstavijo
pa tudi temo in motiv literarnega besedila, vendar samo Umetnost besede 2 nameni temu dve
strani, kar razširi s podrobno razlago in predstavitvijo motiva usodne ženske.
Didaktično vrednost učbenikov bom določala glede na metode dela in cilje, ki jih zajemajo
berila. Med prenosniškimi dejavnostmi bom preverjala naloge, ki od dijakov zahtevajo
poslušanje, branje, govorjenje in pisanje. Poslušanje je prisotno samo v berilu Umetnost besede
2, kjer je berilu priložen CD z zvočnim posnetkom interpretativnega branja literarnega besedila
v nemškem jeziku, vendar pa poslušanje ni vključeno v nobeno izmed nalog. Naloge, ki
zahtevajo branje literarnega besedila, najdemo v vseh treh berilih. V Branjih 2 sta takšni nalogi
na primer: »V pesmi je mogoče prepoznati osebnoizpovedne poteze. Kako se kažejo v besedilu?
Citirajte« in »V poljubni izdaji Prešernovih pesmi si preberite balado Ribič in jo primerjajte s
Heinejevo pesmijo« (2009: 32). V berilu Umetnost besede 2 je naloga, ki zahteva branje
sledeča: »Ponovno preberite pesem. Kakšno razpoloženje ustvarja?« (2013: 64). Naloge, ki
zahtevajo branje dijakov, so tudi naloge, ki zahtevajo branje z razumevanjem. To so v Svetu
književnosti 2 na primer naloge: »Kje se vidi, da je pripovedovalec v pesmi tudi lirski subjekt?«,
»Koliko je v Heinejevi pesmi epskega in koliko lirskega?«, »S čim spominja na ljudsko
pesem?«, »Kako Heine predstavlja ženski element s podobo Lorelaj?« (2004:53). V Umetnosti
besede 2 so naloge branja z razumevanjem na primer: »Določite temo in glavni motiv pesmi«,
»Kakšna je zunanja zgradba pesmi?«, »Je Lorelaj epska ali lirska pesem?« (2013: 64). Vse te
naloge vsebujejo tudi dejavnost govorjenja, saj lahko dijaki naloge rešujejo s pogovorom in
ustnim odgovarjanjem na vprašanja. Žal pa ni v nobenem izmed beril vključenih nalog, ki bi
zahtevale govorjenje v sklopu govornega nastopa, recitacije ali deklamacije. V vseh tren berilih
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so naloge, ki zahtevajo od dijakov pisanje – metabesedilno in ustvarjalno. Branja 2 vsebujejo
pisanje esejskega besedila: »Napišite esejsko besedilo, v katerem boste primerjali motiv
ljubezni v Bürgerjevih, Goethejevih in Heinejevih pesmih« in raziskovalne naloge: »V poljubni
izdaji Prešernovih pesmi si preberite balado Ribič in jo primerjajte s Heinejevo pesmijo« (2009:
32). Svet književnosti 2 vsebuje naloge metabesedilnega pisanja: »Skušaj ugotoviti, ali je
Lorelaj bliže pogubnim ženskam iz ljudskega slovstva ali mitološkim Sirenam iz Odiseje!« in
ustvarjalnega pisanja: »Izmisli si zgodbo v slogu Odiseje, v kateri boš z epsko širino in
prispodobami pripovedoval o Lorelaj!« (2004: 53). V Umetnosti besede 2 so naloge pisanja na
primer: »Napišite esejsko nalogo z naslovom Motiv usodne ženske«, »Zgodbo o Lorelaj
poskusite prirediti v ljudsko pravljico (upoštevajte njene značilnosti)« (2013: 66), »Povzemite
zgodbeni del pesmi. Ali pripoved povzema stvarne dogodke? Kaj je pravljičnega?« (2013: 64).
Vsa berila zajemajo večino spoznavno-sprejemnih dejavnosti, torej doživljanje, uporabo
znanja, razumevanje z analizo in sintezo z vrednotenjem. Nalogo doživljanja vsebuje samo
berilo Umetnost besede 2: »Skušajte ilustrirati pesem. Svoje slike primerjajte v razredu. Ste
pesem doživeli kot »lepo«? Kako ste to izrazili v sliki?« (2013: 64) Naloge, ki preverjajo
znanje, so vključena v vsa berila. V Umetnosti besede 2 je takšna naloga: »Kaj je tonični verz
in kaj ponarodela pesem?« (2013: 66) V berilu Branja 2 je naloga znanja sledeča: »Motiv
»mameče sladke pesmi«, ki spelje poslušalca (zaljubljenca) v pogubo, je znan tudi iz antične
književnosti. V katerem delu ste ga prepoznali?« (2009: 32) V berilu Svet književnosti 2 je
nalog, ki preverjajo znanje, največ. To so na primer: »Kaj veš o Heinejevem življenju in delu?«,
»Katere druge nemške romantike poznaš?«, »Na katere slovenske pesnike v 19. in 20. stoletju
je najmočneje vplival?« (2004: 53) Največji delež vprašanj je v vseh berilih namenjen nalogam
tipa razumevanja z analizo. Svet književnosti 2 vsebuje osem tovrstnih vprašanj, na primer:
»Zakaj imenujemo verze v tej pesmi tonične? Analiziraj nekaj primerov!« (2004: 53) V Branjih
2 sta nalogi dve (izmed štirih), na primer: »V pesmi je mogoče prepoznati osebnoizpovedne
poteze. Kako se kažejo v besedilu?« (2009: 32) V berilu Umetnost besede 2 je tovrstnih nalog
pet. Primera naloge sta: »Določite temo in glavni motiv pesmi«, »Čolnarjev konec je tragičen.
S katerimi slogovnimi sredstvi je tragičnost ublažena?« (2013: 64) V vseh berilih lahko
zasledimo naloge, ki zahtevajo sintezo z vrednotenjem. V Umetnosti besede 2 je takšna naloga:
»Napišite esejsko nalogo z naslovom Motiv usodne ženske.« (2013: 66), v Branjih 2 najdemo
nalogo: »Napišite esejsko besedilo, v katerem boste primerjali motiv ljubezni v Bürgerjevih,
Goethejevih in Heinejevih pesmih« (2009: 32), v Svetu književnosti 2 pa: »Skušaj ugotoviti, ali

110

je Lorelaj bliže pogubnim ženskam iz ljudskega slovstva ali mitološkim Sirenam iz Odiseje!«
(2004: 52)
Temeljne in delne cilje dijaki dosegajo pri književnosti preko dela z literarnim besedilom in
nalogami, ki jih pri tem usmerjajo. Delni cilji na dolgi rok omogočajo doseganje temeljnega
cilja. Dijaki so pri obravnavi Heinejeve Lorelaj pridobivali književno znanje na področju
literarne teorije in literarne zgodovine. Največji delež literarnozgodovinskega znanja glede na
vsebinsko zgradbo beril ponuja berilo Svet književnosti 2, najmanj pa Branja 2. Največji delež
literarnovednega znanja ponuja berilo Svet umetnosti 2, najmanj pa ponovno Branja 2.
Književne sposobnosti (bralne in ustvarjalne) glede na naloge v berilih spodbujajo vsa tri berila.
Največji delež v vseh treh berilih je pridobivanje bralnih sposobnosti z nalogami razumevanja
z analizo, največji delež je temu namenjen v Svetu književnosti 2 (osem nalog), sledi mu
Umetnost besede 2 (pet nalog) in na koncu Branja 2 (dve nalogi). Ustvarjalne sposobnosti dijaki
pridobivajo zgolj v dveh berilih – v Svetu književnosti 2 in Umetnosti besede 2, kjer je v vsakem
berilu ena naloga namenjena ustvarjalnemu pisanju. Izmed vseh treh beril bi pri obravnavi
Heineje Lorelaj lahko rekli, da se k temeljnemu cilju najbolj približuje berilo Svet književnosti
2, saj ima najvišjo informacijsko in didaktično vrednost, sledita mu Umetnost besede 2 in na
koncu Branja 2.

6.1.7 Jean-Paul Sartre, Muhe
Jean-Paul Sartre je v obdobju svetovne književnosti 20. stoletja napisal dramo Muhe, v kateri
prepoznamo antični motiv – Orestovo maščevanje očeta. Drama ni del obveznih literarnih
besedil v učnem načrtu za slovenščino za gimnazijo, vendar je v učnem načrtu Sartrovo delo
Zaprta vrata. Tako v nobenem izmed učbenikov ni vključena drama Muhe. Sta pa v sklopu
obravnave drame Zaprta vrata predstavljena avtor in njegov opus. V tem sklopu sta v berilu
Umetnost besede 3 omenjeni tudi drama Muhe in njena povezava z antično tematiko.
Jean-Paul Sartre je dramo Muhe napisal v času 2. svetovne vojne, natančneje, leta 1943. Muhe,
drama v treh dejanjih, je politična in moralna igra. Dramo lahko interpretiramo na tri načine, na
moralnega, političnega in literarnega. Je namreč adaptacija grškega mita o Orestu in njegovem
maščevanju očeta. Drama je eksistencialna, kot je značilno za vse Sartrove drame. V ospredju
je teza o svobodi človekova, ki odloča o sebi, svojih dejanjih in svoji morali. Sartre se navezuje
na Orestejo, vendar dodaja psihološko suženjstvo. Osredotoči se predvsem na drugi del
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Oresteje. Dogajanje je postavljeno v mesto Argos, ki simbolizira Francijo pod nemško
okupacijo, Orest pa postane simbol upora. Zaradi cenzure je Sartre uporabil »antično
preobleko«. Orest pri Sartru ne ubije Klitajmnestre in Egista iz maščevanja, pač pa za dobro
meščanov, ki jih osvobodi suženjstva. Orest sam sprejema odločitve, brez pomoči bogov. S tem
ko sprejme lastno odločitev in izvrši dejanje, uboj kralja in kraljice, sprejme tudi odgovornost
za svoja dejanja, vendar ne občuti nobene krivde in kesanja. Kesanje bi občutil le, če bi menil,
da so bila njegova dejanja napačna. »Storil sem svoje dejanje in to dejanje je bilo dobro. Nosil
ga bom tako, kakor nosi brod potnike, prenesel ga bom na drugi breg in bom zanj odgovarjal.
In čim teže ga bom nosil, bolj bom vesel, zakaj v njem je moja prostost.« (Sartre, 1995: 61)
Orest spozna človeško svobodo in sprejme posledice svojega zločina, s tem pa zadosti tudi
svojemu občutku za pravico. S svojim dejanjem osvobodi meščane in prevzame greh nase,
vendar ga ti zaradi umora še vedno zavračajo. Zato jim obljubi, da bo zapustil mesto in s seboj
vzel grehe in »muhe«. Ko odide iz mesta, ga Erinije lovijo še naprej. Po drugi strani pa Elektra
zavrača zločin, vzame krivdo nase ter popusti pritisku Jupitra. Ko se pokesa, sprejme njegove
vrednote in se odpove svobodni odločitvi. Drama je naslovljena po »muhah«, ki simbolizirajo
kazen. Mesto Argos je polno smeti, kesanja, tesnobe, mrtvecev in preteklih zločinov, zato mesto
in meščane nadlegujejo muhe, ki so hkrati tudi simbol Erinij – boginj maščevanja in simbola
razpada civilizacije. Muhe ljudi opominjajo na njihove grehe in krivdo zaradi umora
Agamemnona, Orest pa s svojim dejanjem reši mesto muh. Muhe se kot simbol kazni pojavljajo
že v Bibliji. Sartre naredi neposredno navezavo na Biblijo in veliko noč tudi ob prazniku, ko se
meščani spominjajo Agamemnonovega umora.
V antični književnosti je mit o Orestu povezan z mitom o trojanski vojni. Ko je lepa Helena,
Menelajeva žena, odšla s Trojancem Parisom, se je Menelaj z bratom, kraljem Agamemnonom,
podal v vojno s Trojo. Zaradi Agamemnonove zamere boginji Artemidi, ko je ubil njej ljubo
košuto, Grki niso imeli ugodnega vetra, da bi odpluli proti Troji. Vidci so mu zato svetovali,
naj žrtvuje svojo hčer Ifigenijo,28 kar je boginjo pomirilo in so se lahko z ugodnim vetrom
podali v vojno. Kraljica Klitajmnestra je možu zamerila hčerino žrtvovanje. V času trojanske
vojne je imela ljubimca Ajgista, ki je želel priti na prestol. Ko se je Agamemnon po desetletni
vojni vrnil iz Troje, sta ga Klitajmnestra in Ajgist umorila ter s tiransko oblastjo zavladala
mestu. Agamemnon je zapustil dve hčeri, Elektro in Hrizotemido, ter sina Oresta. Elektra je

Artemidi se je Ifigenija zasmilila, zato jo je vzela z žrtvenega oltarja in jo odpeljala na Tavrido, kjer je postala
njena svečenica.
28

112

Orestu, v katerem je Klitajmnestra videla očetovega maščevalca, pomagala oditi k stricu, kjer
je odraščal skupaj z bratrancem Piladom. Nova vladarja sta z Elektro, ki jima je nasprotovala
in ni sprejela očetovega umora, ravnala kot s sužnjo, zato je trpela in obupano čakala na
Orestovo vrnitev. Ko je tujec Klitajmnestri prinesel novico, da je Orest umrl, je bila Elektra
obupana. Nato pa ji je sestra Hrizotemida povedala, da je na očetovem grobu videla odstrižen
koder las, ki naj bi pripadal Orestu. Orest se je Elektri razkril, ko je videl njeno trpljenje in
žalovanje. Nato je najprej ubil mater, kasneje pa še Ajgista. Po maščevanju očetove smrt, ki ga
je ukazalo Apolonovo preročišče, so ga napadle Erinije, boginje maščevanja, ki so ga v norosti
preganjale. S Piladom je taval iz kraja v kraj, dokler se ni zatekel v Apolonovo svetišče v Delfih,
kjer ga je v svoje varstvo vzel Apolon. Po vrnitvi v Atene je po Apolnovem ukazu prosil Ateno
milosti. Tam so mu sodili, ker pa je bil izid neodločen, je imela odločilni glas Atena, ki ga je
oprostila krivde, rekoč, da ni umoril matere, pač pa očetovo morilko. S tem je Atena pretrgala
krog krvnega maščevanja.29 Erinije so bile zaradi razsodbe v prid Orestu užaljene, vendar jih je
Atena pomirila, da sta zmagala usmiljenje in razsodba bogov, ne smrtnikov. Prepričala jih je z
obljubo, da bodo v Atenah dobrodošle, da bodo dobile svoje svetišče in da jih bodo Atenčani
častili. Tako so postale milostne Evmenide, ki so jih vsi hvalili in častili. Oresta in njegov mit
so v svojih delih omenjali različni antični pisci, Homer, Pindar, Ajshil, Sofoklej, Evripid,.
Homer v Iliadi govori o Orestovem očetu Agamemnonu, mikenskemu kralju, ki se je s svojim
bratom Menelajem po ugrabitvi lepe Helene podal proti Troji. V Odiseji pripoveduje tudi o
Agamemnonu in Klitajmnestri. Evripid je po drugi strani napisal dramo Orest. Prav tako je po
Orestovi sestri Elektri naslovil dramo Elektra, kjer je prikazal Elektrino in Orestovo maščevanje
materi. Enako naslovljeno dramo je napisal tudi Sofoklej, vendar je ta izgubljena.
Najbolj znano antično delo, ki ima za podlago Orestov mit, je Ajshilova trilogija Oresteja. To
je edina ohranjena grška tragična trilogija. Prvič je bila uprizorjena leta 458 pr. n. št. Orestejo
sestavljajo Agamemnon, Prinašalke pitnih darov in Evmenide. V prvem delu trilogije –
Agamemnonu – se ta vrne iz trojanske vojne. Žena Klitajmnestra mu zameri hčerino
(Ifigenijino) žrtvovanje, da bi lahko šel v vojno in ima v tem času razmerje z njegovim
bratrancem Ajgistom. Po vrnitvi ga Klitajmnestra in njen ljubimec ubijeta ter zavladata kot
tirana. V Prinašalkah pitinih darov se Orest vrne iz izgnanstva z namenom da maščuje očeta.
Ko ga sestra Elektra prepozna, skupaj načrtujeta maščevanje in ubijeta mater in njenega

Veljalo je, da mora biti krvni zločin družine maščevan s strani druge družine, nato pa se mora ta družina
ponovno maščevati. Takšno krvno maščevanje je lahko trajalo več generacij.
29
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ljubimca. Temu sledita kaznovanje in zasledovanje Erinij, boginj maščevanja. V zadnjem delu
trilogije Evmenide se Orest zateče v Apolonovo svetišče v Delih, da bi našel mir. Po sojenju na
krvnem sodišču na Areopagu ob koncu drame Atena Oresta oprosti krivde, Erinije pa se
spremenijo v Evmenide, kot je tudi naslovljen zadnji del trilogije, se pravi v boginje blagoslova
in plodnosti. Drama prikazuje propad pomembnežev. Zbor je vpleten v dramo in je tudi ključen
za njeno razumevanje. Kot zbor v drami delujejo Erinije. V ospredju drame je nasprotje med
pravico in maščevanjem.
6.1.7.1 Kritični pogled na produktivno recepcijo v učbenikih za gimnazijo
Sartrova drama ni vključena ne v učni načrt za slovenščino za gimnazijo ne v nobeno izmed
beril, namenjenih obravnavi književnosti v gimnaziji. Odsotnost tega literarnega dela v berilih
in učnem načrtu vidim kot slabost, saj je delo pomembne literarne vrednosti. Prav tako
pomembna je v njem zanimiva navezava in adaptacija antičnega mita o Orestu. Delo bi bilo
lahko vključeno vsaj v seznam priporočene literature ali kot literarno delo namenjeno
dijakovemu samostojnemu raziskovalnemu delu. Omemba Sartrovega dela se pojavi zgolj v
enem berilu, Umetnosti besede 3, v sklopu bibliografskih podatkov, kjer pa ni vključena
predstavitev ali razlaga tega dela. Dijaki v času šolanja v gimnaziji prav tako ne obravnavajo
Ajshilove Oresteje, saj tudi ta ni vključena v učni načrt in nobeno izmed beril za gimnazije.
Dijaki posledično mita ne poznajo oziroma ga slabo poznajo. To je velika pomanjkljivost, saj
se na mit o Orestu navezuje veliko kasnejših svetovnih in slovenskih literarnih del, ne samo
Sartrova drama. Pomembne povezave s tem motivom se pojavljajo namreč tudi pri Francetu
Prešernu, čigar dela zavzemajo velik del obravnave v gimnaziji v sklopu slovenske literature.
Motive, ki se pojavljajo v Oresteji, lahko prepoznamo tudi v slovenski baladi Rošlin in
Verjanko, ki jo dijaki obravnavajo v prvem letniku gimnazije. Prav zato menim, da bi bila v
gimnaziji pri književnosti potrebna vsaj delna obravnava Ajshilovega dela oziroma vsaj
antičnega mita samega. Na podlagi tega bi dijaki lažje razumeli tako Prešernova dela kot tudi
Sartrovo dramo. V slovenski literaturi najdemo tudi Stritarjev dramski monolog Orest in
Zupančičevo dramo Elektrino maščevanje, kjer je mit o Orestu predstavljen iz druge
perspektive, in sicer iz Elektrine. V sklopu Sartrove drame Muhe je zanimiv za obravnavo tudi
zgodovinski pogled na dogajanje v Franciji pod nemško okupacijo, kar je priložnost za
medpredmetno povezavo z zgodovino pri obravnavi druge svetovne vojne. Za obravnavo je
prav tako zanimiv psihološki in sociološki vidik glede na prisotnost psihološkega suženjstva in
Orestovo odločitev za svobodno izbiro. Vsekakor je zanimiva tudi primerjava motiva »muh« v
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Sartrovi drami Muhe in v Stari zavezi (v drugi Mojzesovi knjigi), kjer so muhe ena izmed desetih
nadlog, ki se v času izraelskega suženjstva pojavijo v Egiptu. Nikakor pa ne smemo pozabiti na
pojavljanje mita o Orestu v kasnejši umetnosti, in sicer v operah (Mozartova opera Idomeneo,
Straussova opera Elektra), v filmih in dramskih uprizoritvah (v Sloveniji so bili med drugim
uprizorjeni Ajshilova Oresteja [SNG Drama Ljubljana, 2009], Evripidov Orest [Drama SNG
Maribor, 2006] in Sartrove Muhe [SNG Drama Ljubljana, 2012]) ter v literaturi, na primer pri
T. S. Eliotu (drama The Family Reunion), Sylvii Plath (pesem The Colossus) in Neilu Gaimanu
(Sandman).
Informacijska in didaktična vrednost učbenikov
Sartrovo literarno delo Muhe ni vključeno v nobeno berilo za gimnazijo, zato v sklopu tega
literarnega besedila ne moremo govoriti o informacijski in didaktični vrednosti učbenikov.
6.1.8 Jorge Luis Borges, Asterionova hiša
V obdobju svetovne književnosti v drugi polovici 20. stoletja je Jorge Luis Borges napisal
kratko zgodbo Asterionova hiša, v kateri najdemo antični motiv – Minotavra. Borgesova zbirka
kratkih zgodb Alef, v kateri najdemo tudi Asterionovo hišo, je del obveznih literarnih besedil v
učnem načrtu za slovenščino za gimnazijo, vendar je le eno izmed treh izbirnih literarnih besedil
za obravnavo. Prav zato najdemo Borgesovo delo v berilu, ki je namenjeno obravnavi
književnosti v gimnaziji – v Umetnosti besede 3.
Asterionova hiša je kratka zgodba, ki je bila prvič objavljena leta 1947, nato pa je leta 1949
izšla v zbirki kratkih zgodb Alef. Na Borgesa je pri pisanju te zgodbe vplivala slika G. F. Wattsa
iz leta 1885, ki prikazuje Minotavra, ki zre v morje in v levi roki mečka majhno ptico. Kratka
zgodba pripoveduje o osamljenem Asterionu, ki živi v veliki »hiši« z nešteto vrati in prostori,
za katerega – če ne prej – ob koncu zgodbe izvemo, da je Minotaver. Nevedni bralec morda ne
ve, da je Asterion prvotno ime Minotavra. Borges tako nepoučenemu bralcu prikrije identiteto
prvoosebnega pripovedovalca in s poimenovanjem Asterion poudari Minotavrove človeške
lastnosti. Na mitološki izvor in povezavo z Minotavrom Borges opozarja na začetku zgodbe,
kjer je zapisal moto – citat iz Apolodorove Biblioteke, ki je edini ohranjeni antični priročnik o
mitologiji. »In kraljica je rodila sina, / ki mu je bilo ime Asterion (Apolodor: Biblioteka, III,
1).« (Borges, 1997: 52) Borges v središče zgodbe postavi Minotavrov dvojni značaj. Na eni
strani poudari njegove človeške lastnosti, še posebej osamljenost, na drugi pa zabriše živalskost
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in pošastno naravo. Minotaver v svoji osamljenosti ubija z mislijo, da odrešuje ljudi, ki pridejo
v njegovo »hišo«. Za Asterionovo hišo obstajajo različne razlage. Eksistencialistična razlaga v
ospredje postavlja osamljenega človeka in njegovo bivanje, ki ga osmišlja smrt, religiozna
razlaga govori o Minotavrovem odreševanju ljudi in čakanju na svojega odrešenika, medtem
ko umetniki doživljajo Asteriona kot umetnika, labirint pa lahko predstavlja svet ali tudi
književnost. V zgodbi se »hiša z nešteto vrati« izkaže za labirint, kar je Borges uporabil kot
metaforo za svet. Labirint je eden najpogostejših in najpomembnejših Borgesovih motivov,
simbol obupa in upanja hkrati. Središče labirinta je Minotaver, vendar se ne zaveda svoje vloge
oziroma položaja, zato živi in umre v iluziji. Pri tem gre za asociacijo na človeka in svet, pri
čemer je svet za človeka nerazumljiv, vendar je urejen in ima središče. Minotaver v zgodbi
predstavlja vsakega izmed nas, slehernika. V delu najdemo postmodernistične prvine; literatura
ne govori o resničnosti, literarni oziroma besedilni svet je namreč le fikcija, nekakšna izmišljija
– takšen pa je tudi svet, v katerem živimo, vendar se tega ne zavedamo, tako kot se ni zavedal
Asterion. Resničnost je namreč samo predstava, dvom o resničnosti sveta. Borges je uporabljal
metafikcijske postopke, kar pomeni, da književnost govori sama o sebi. Njegova proza vsebuje
avtorske komentarje, medbesedilne postopke, citate in mešanje žanrov, kar pozornega bralca
odvrača od identifikacije z literarnimi osebami in od vživljanja v zgodbo. Citat prepoznamo že
na začetku zgodbe, ko Borges zapiše stavek iz Apolodorove Biblioteke, zasledimo pa tudi
avtorski komentar, češ da zgodba ni izvirnik, ko v opombi zapiše: »Izvirnik pravi štirinajst, a
mnogi razlogi govorijo v prid domnevi, da pomeni v Asterionovih ustih ta števnik nešteto«
(1997: 52).
Minotaver je v antični mitologiji plod nenavadne ljubezni med belim bikom in Pazifao, ženo
kretskega kralja Minosa. Je pošast z bikovo glavo in človeškim trupom. Mit o Minotavru govori
o Pazifeji, ki se je zaljubila v bika in z njim spočela otroka – pol bika in pol človeka, kar je bila
posledica Pozejdonovega maščevanja. Kretski kralj Minos je namreč pripravljal žrtvovanje bika
bogu Pozejdonu. Pred tem je molil k njemu, naj mu bika pošlje. Iz morja je tako prišel čudovit
bel bik, ki je bil Minosu tako všeč, da ga je zadržal zase, Pozejdonu pa je žrtvoval bika iz svoje
črede. Minotavra so nato zaprli v labirint, ki ga je za kralja Minosa izdelal Dedal. Atenci so
morali zaradi podrejenosti Kreti vsakih devet, v nekaterih virih pa vsakim sedem let poslati
sedem mladenk in sedem mladeničev, ki so bili žrtovani Minotavru. Z njimi je šel nekoč tudi
Tezej z željo premagati to pošast in rešiti Atence. Vanj se je zaljubila Minosova hči Ariadna,
ki mu je pomagala v boju z Minotavrom. Tezeju je dala klobčič niti, s pomočjo katere se je
lahko srečno vrnil iz labirinta, in meč, s katerim je Minotavra ubil. Ime Minotaver je nastalo iz
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zloženke Minos (kretski kralj) in tauros (bik), kar torej dobesedno pomeni »Minosov bik«.
Njegovo latinsko ime je Asterion – to se pojavi tudi v Borgesovi kratki zgodbi. Asterion pomeni
zvezdo, oziroma zvezdnatega (ang. the starry one), s čimer bi bila možna povezava z ozvezdjem
bika. Minotaver se v antični književnosti pojavi v več delih. Najbolj znana je njegova pojavitev
v Apolodorjevemu delu Biblioteka (3. spev, 8–11). Minotavra pa opisuje tudi Ovidij v
Metamorfozah, kjer opiše njegovo pojavo kot del bika in del človeka. Mit o Minotavru je
prisoten tudi v Vergilovi Eneidi (6, 21–27) in Homerjevi Iliadi, in sicer v opisu Ahilovega ščita,
na katerem je upodobljen labirint.
6.1.8.1 Kritični pogled na produktivno recepcijo v učbenikih za gimnazijo
Borgesova kratka zgodba je prisotna zgolj v enem samem berilu (Umetnost besede 3), čeprav
je zbirka Alef, v kateri je tudi Asterionova hiša, vključena v učni načrt za slovenščino za
gimnazijo. Menim, da je odsotnost le-te v drugih berilih velika slabost. Slabost v berilu
Umetnost besede 3 pa je zelo kratka predstavitev antičnega mita o Minotavru. Neposredna
mavezava na antično književnost je citat iz Apolodorjeve Biblioteke, kar je velik plus. Berilo
opozarja na medbesedilno navezavo na mit o Minotavru tudi z razlago citata in z avtorskim
komentarjem, ki v opombi namiguje, da to ni izvirna zgodba in da se navezuje na drugo zgodbo
– na mit o Minotavru. Slabost v berilu je tudi pomanjkljiva predstavitev antične književnosti, v
kateri se kot motiv pojavlja Minotaver. Berilo omenja samo Apolodorja, izpušča pa Homerja,
Ovidija in Vergila, ki jih dijaki prav tako dobro poznajo. Večji poudarek bi bil lahko namenjen
tudi primerjavi Borgesovega in antičnega Minotavra, ter labirintov in žrtvovanj (Borges namreč
govori o žrtvovanju devet ljudi na devet let, v mitu pa gre za žrtvovanje sedmih mladenk in
sedmih mladeničev na vsakih sedem ali devet let). Berilo bi prav tako lahko vključevalo
omembo razvoja motiva Minotavra od antične književnosti dalje. V tem sklopu bi lahko večji
poudarek namenili tudi Dantejevi Božanski komediji, še posebej Peklu, kamor je Dante postavil
Minotavra, natančneje na vhod v sedmi krog pekla, kjer so možje nasilne narave. V Božanski
komediji naletimo na navezavo na antični mit o Minotavru v 12. spevu (verzi 12–13, 16–21).
Antični mit o Minotavru bi lahko povezali tudi z resničnim zgodovinskim dogajanjem tistega
časa, ko so bile Atene zaradi političnih razlogov podrejene Kreti, pri čemer bi lahko potegnili
vzporednico z žrtvovanjem atenskih mladeničev in mladenk Minotavru na Kreti. V berilu je
dobra vzporednica s slovensko književnostjo, v kateri se pojavlja motiv Minotavra. Na začetku
obravnave Borgesove kratke zgodbe je kot uvodna motivacija zapisana Strniševa pesem
Inferno. II. del: Gora. V., kjer je Strniša prevzel antični motiv. Ker gre za zelo prepoznaven
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motiv, bi lahko berilo opozarjalo na pojavljanje motiva drugje v umetnosti (poleg Wattsove
slike Minotavra, po kateri se je zgledoval Borges) in v sodobni literaturi (npr. v Fiziki žalosti
Georgija Gospodinova), kar bi lahko bila priporočena ali izbirna dodatna literatura. Poleg
motiva Minotavra je tu še motiv labirinta, v katerem je zaprt. Tudi tu se pojavlja veliko povezav,
razmišljanj in odprtih vprašanj od antične do sodobne književnosti. Zato bi berilo lahko
namenilo večji del razmisleku o pomenu labirinta pri Borgesu in v antičnem mitu ter sami
zgradbi in obliki labirinta. Borges namreč v kratki zgodbi ponuja več opisov labirinta oziroma
Asterionove hiše; gre za hišo z nešteto vrati, brez pohištva, v katerih je polno prostorov,
vodnjakov in dvorišč. Ta hiša je kot svet, Borges pa labirint celo poistoveti s svetom.
Informacijska in didaktična vrednost učbenikov
Informacijsko vrednost učbenika bom določila glede na tehnično opremljenost (likovnografično in slikovno podobo) in vsebinsko zgradbo. Berilo Umetnost besede 3 ima navaden
papir, ki omogoča branje brez bleščanja pri naravni svetlobi, vendar posledično tovrsten papir
vpliva na večjo debelino berila. V učbeniku so poudarjeni naslovi poglavja, naslov literarnega
dela in ime avtorja, ki so zapisani z večjo in krepko pisavo, ki je tudi obarvana z zeleno. Berilo
vsebuje več slikovnega gradiva, in sicer fotografijo avtorja in fotografijo naslovnice zbirke Alef,
za boljšo predstavo je v berilu tudi slika K. F. Wattsa, ki je vplivala na Borgesa pri pisanju
zgodbe Asterionova hiša. Prisotna je tudi fotografija kovanca s Kronosa, na katerem je
vgraviran labirint in slika antičnega motiva Minotavra. Dodatek k učbeniku je tudi CD z avdio
posnetkom brane kratke zgodbe v španščini.

V berilu Umetnost besede 3 je obravnavi literarnega dela namenjenih pet in pol strani. V sklopu
vsebinske zgradbe berilo vsebuje osnovne literarnozgodovinske podatke, biografske podatke o
avtorju in nastanku dela, čemur je namenjena polovica strani. Berilo vsebujejo razlago
literarnovednih pojmov, kot so metafikcija in metafikcijski postopki, medbesedilni postopki in
medbesedilne figure. Temu je namenjeno pol strani. Polovica strani je namenjena razlagi
motiva »labirint«, v berilo je vključena tudi predstavitev zunanje zgradbe literarnega besedila
(pol strani) in predstavitev antičnega mita o Minotavru (tretjina strani).
Didaktično vrednost učbenika bom določala glede na metode dela (prenosniške in spoznavnosprejemne dejavnosti) in cilje, ki jih zajema. Med prenosniškimi dejavnostmi bom preverjala
naloge, ki od dijakov zahtevajo poslušanje, branje, govorjenje in pisanje. Poslušanju ni
posvečena nobena naloga berilu. Vendar je berilu priložen CD z zvočnimi posnetkom branja
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literarnega besedila v španščini, ki ga lahko dijaki poslušajo ob obravnavi tega dela. Berilo
nameni branju veliko nalog. Naloge, ki od bralcev zahtevajo branje literarnega besedila, so na
primer: »Ponovno preberite zgodbo in analizirajte Asterionov značaj«, »Preberite kratko
zgodbo Pierre Menard, avtorja Don Kihota iz Borgesove zbirke Namišljenosti«, »Preberite
knjige Mistifikacije Branka Gradišnika, Pozlata pozabe Igorja Bratoža, Kdo mori bajke in druge
zgodbe Aleksa Šušlića, Plamenice in solze ali Biografije brezimenih Andreja Blatnika in
skušajte ugotoviti, kako je na omenjene slovenske pisatelje vplival Borges« (2014: 324, 327).
V berilu prepoznamo tudi naloge, ki zahtevajo branje z razumevanjem. Primera takšnih nalog
sta: »Kje se v zgodbi spremenita pripovedovalec in perspektiva?« in »Primerjajte Asteriona iz
Borgesove zgodbe in Minotavra iz Strniševe pesmi.« (2014: 324) V Umetnosti besede 3 v
sklopu Borgesove zgodbe ni nobene naloge, ki bi zahtevala govorjenje v sklopu govornega
nastopa, recitacije ali deklamacije. Vendar pa berilo vsebuje naloge, ki zahtevajo od dijakov
pisanje – metabesedilno in ustvarjalno. Primer ustvarjalne naloge je: »Napišite kratko zgodbo,
v kateri boste uporabili vsaj en metafikcijski postopek« (2014: 327), metabesedile pa:
»Obnovite in interpretirajte Borgesovo kratko zgodbo Asterionova hiša« (2014: 326).
V berilu so zajete vse spoznavno-sprejemne dejavnosti, torej doživljanje, uporaba znanja,
razumevanje z analizo in sinteza z vrednotenjem. Naloga doživljanja je: »Kakšno vlogo ima
Minotaver v Strniševi pesmi? Kakšne občutke vam vzbuja?« (2014: 322) Nalog, ki preverjajo
znanje, je šest, na primer: »Kateri Borgesovi zbirki kratkih zgodb sta najbolj znani?«, »S katero
literarno smerjo povezujemo Borgesa?«, »Razložite pojem metafikcija« in »Kateri motivi, teme
in ideje so pogosti v Borgesovih delih?« (2014: 326) Največji delež vprašanj je namenjen
nalogam, ki zahtevajo razumevanje z analizo, in sicer je takšnih nalog kar osem. »Ponovno
preberite zgodbo in analizirajte Asterionov značaj«, »Razmislite, kaj je tema obravnavane
kratke zgodbe«, »Kje se v zgodbi spremenita pripovedovalec in perspektiva?« (2014: 324) so
primeri nalog razumevanja z analizo. Prepoznamo tudi naloge, ki zahtevajo od dijakov sintezo
z vrednotenjem: »Primerjajte Asteriona iz Borgesove zgodbe in Minotavra iz Strniševe pesmi«
(2014: 324) ali »Kdo je po vašem mnenju ̦obogatil zakrnelo in nepopolno umetnost branjaʻ,
Menard ali razlagalec njegovega Don Kihota?« (2014: 326, 327)
Berilo Umetnost besede 3 teži k doseganju različnih ciljev. Dijaki so pri obravnavi kratke
zgodbe Asterionova hiša pridobivali književno znanje na področju literarne teorije in literarne
zgodovine. Temu sta v berilu namenjeni dve strani. Prav tako spodbuja berilo pridobivanje
književnih sposobnosti (bralne in ustvarjalne). Največji delež je namenjen pridobivanju bralnih
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sposobnosti z nalogami razumevanja z analizo. Ustvarjalne sposobnosti dijaki pridobivajo z
nalogo, ki je namenjena ustvarjalnemu pisanju in od dijakov zahteva zapis kratke zgodbe. Z
delnimi cilji, se berilo približuje k temeljnemu cilju, saj ima berilo Umetnost besede 3 visoko
informacijsko in didaktično vrednost.

6.2 Odmevi antične književnosti v slovenski literaturi pri pouku književnosti v gimnaziji
V nadaljevanju bom podrobno pregledala nekatera slovenska literarna besedila, ki so vključena
v učni načrt za slovenščino za gimnazijo ali pa v učna sredstva za gimnazijo in v njih
prepoznamo produktivno recepcijo antične književnosti. Poiskala bom vzporednice, ki so
omenjene in zapisane v učnih sredstvih, pregledala informacijsko in didaktično vrednost učnih
sredstev ter se do njih kritično opredelila.
6.2.1 Rošlin in Verjanko (ljudska balada)
V času slovenskega ljudskega slovstva je nastajala najstarejša kulturna dediščina – ljudsko
pesništvo. V tem sklopu so nastajale ljudske balade. Balada Rošlin in Verjanko se motivno
navezuje na mit o Orestu, ki je ubil mater in strica ter tako maščeval očetovo smrt. Balada je
del obveznih literarnih besedil v sklopu slovenskega ljudskega slovstva v učnem načrtu za
slovenščino za gimnazijo, zato jo najdemo tudi v vseh treh berilih, ki so namenjena obravnavi
književnosti v gimnaziji – Svetu književnosti 1, Branjih 1 in Umetnosti besede 1.
Rošlin in Verjanko je moška balada, za katero je značilno, da ima manj lirskih prvin. Ljudsko
slovstvo je ljudska besedna umetnost, ki je močno povezana z glasbo. Tovrstna umetnost se je
prenašala iz roda v rod s petjem in je bila le redko namenjena branju. Bogastvo ljudskega
slovstva je za nas izredno pomembno, saj lahko iz ljudskega ustvarjanja rekonstruiramo
zgodovinsko dogajanje, pomaga pa nam razumeti tudi številne obrede in šege ter nas seznanja
s kulturno dediščino. Na podlagi kulturne dediščine razumemo tudi današnji svet in kulturo.
Ljudsko pesništvo se deli na lirsko in pripovedno poezijo, kamor prištevamo tudi balade (moške
in ženske). Za moško balado so značilni motivi, ki prikazujejo realistični pogled na svet. Snov
jemlje iz bojev, vojn in nasilja. Pogosti motivi moške balade so motivi nasilja, medsebojnega
obračunavanja in motiv krvnega maščevanja. Motiv balade Rošlin in Verjanko je zelo star,
glede na imeni v baladi pa je zgodba prišla iz romanskih okolij ob Sredozemlju ali na Balkanu
najverjetneje že v srednjem veku, čeprav je postala popularna šele v 16. in 17. stoletju. Zapisal
jo je Jožef Rudež v Ribnici na Dolenjskem pred letom 1819. Ta oblika balade je vključena tudi
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v berila za gimnazije. Na Slovenskem je znanih kar nekaj različic te balade, in sicer že omenjena
ribniška, nato pa še belokranjska, istrska in dve Prešernovi predelavi, ki sta bili objavljeni v
Kranjski čbelici in zbirki Slovenske pesmi kranjskega naroda. Prešeren je balado prepesnil iz
zbirke ljudskih pesmi A. Smoleta. V baladi prepoznamo motiv iz mita o Orestu –maščevanje
očeta. Tudi Verjanko namreč maščuje svojega očeta, ki ga je ubil materin novi mož Rošlin.
Samo dejanje v baladi ni prikazano, vendar Rošlin na začetku balade mater opomni nanj: »Le
vzemite, mati, moža, katerga čte, / le Rošlina hudga ne. / Rošlin je sovražnik moj, / kir mi je
očeta, bratca ubil, / še se mu jez komaj ušel.« (Rošlin in Verjanko, 1987: 6) Čeprav je Rošlin
Verjankov sovražnik, mati za moža izbere ravno njega. Po poroki mati z novim možem načrtuje
sinovo smrt, vendar ta sliši njun pogovor o zaroti: »Kaj ti pravim, lub moj mož, / ti pojdeš v
črno goro za bukuv stat, / boš ubil mladga Verjankota.« (1987: 6) Verjanko spozna nevarnost
in ubije Rošlina, preden bi mu ta storil kaj hudega, materi pa v zameno za vodo s črne gore
prinese piti Rošlinovo kri. »Ste želejli piti mojo kri, / zdaj boste pa pili Rošlinovo.« (1987: 7)
V antični književnosti je mit o Orestu sestavljen iz več delov. V prvem delu Orestov oče, kralj
Agamemnon, žrtvuje svoje hčerko Ifigenijo, kar mu hudo zameri žena Klitajmnestra. Ta nato z
ljubimcem skuje zaroto in ga ob vrnitvi iz trojanske vojne ubije. Orest v naslednjem delu ubije
mater Klitajmnestro in njenega ljubimca Ajgista ter tako maščuje očetovo smrt. V zadnjem delu
pa Oresta zaradi umora matere preganjajo Erinije, boginje maščevanja, dokler ni oproščen
krivde. Mit o Orestu so v svoja literarna dela vključevali že različni antični pisci, najbolj znano
antično delo, ki vsebuje Orestov mit, pa je nedvomno Ajshilova trilogija Oresteja, ki je
sestavljena iz treh delov – Agamemnona, Prinašalk pitnih darov in Evmenid. V prvem delu
Agamemnona po vrnitvi iz vojne žena Klitajmnestra in njen ljubimec ubijeta; samo dejanje
izpelje Klitajmnestra, saj Ajgistu, ki je bojazljivec in poženščen moški, ob načrtovanju zarote
manjka pogum za samo dejanje – uboj Agamemnona. Klirajmestrin razlog za uboj
Agamemnona ni nujno zgolj maščevanje hčerke Ifigenije. Kot je zapisal Vrečko v Atiški
tragediji (1997: 94), je Klitajmnestro vodil tudi osebni motiv. V njenih govorih je ves čas
navzoča velika sla po oblasti, ki zahteva odstranitev moškega na prestolu – sprva je to
Agamemnon, v nadaljevanju pa tudi Orest, ki ji predstavlja grožnjo kot zakoniti naslednik na
prestolu, zato ga izžene. Na prestolu Klitajmnestra vidi le Ajgista, ki je poženščena oblika
vladarja. V Prinašalkah pitnih darov, drugem delu trilogije, Orest maščuje očeta z ubojem
matere in njenega ljubimca. Tako kot sta Klitajmnestra in Ajgist skupaj načrtovala in izvedla
uboj Agamemnona, tako sedaj to storita Orestova sestra Elektra in Orest sam, kot izvajalec
načrtov. Orest najprej ubije Ajgista: »Gorje mu, o gorje mu, gospodarju« / Gorje še enkrat, naj
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izrečem tretjič! / Ni več Ajgista. /.../ In Klitajmnestra? Kje je? Kaj počne?« (Ajshil: 2008, 107–
108) Nato se sooči še z materjo. Ta ga zavaja z besedami, vendar se Orest zbere in nadaljuje s
svojim maščevanjem.
6.2.1.1 Kritični pogled na produktivno recepcijo v učbenikih za gimnazijo
Ljudska balada Rošlin in Verjanko je vključena v vsa tri berila, prav tako pa tudi v učni načrt
za slovenščino za gimnazijo. Menim, da je povezava z antično literaturo v vseh treh berilih
dobra, saj je že v začetkih slovenske književnosti očiten vpliv in pomen antične književnosti na
njen nastanek. Motiv maščevanja očeta je sicer najbolj znan iz Shakespearjeve drama Hamlet.
V Umetnosti besede 1 in Svetu književnost 1 je vzporednica z antičnim mitom opisana na kratko
v dveh stavkih, namreč, da je motiv očetovega uboja in sinovega maščevanja soroden
antičnemu motivu Agamemnona, Klitajmnestre in Oresta. V nobene izmed teh dveh beril ni
natančnejše razlage tega antičnega mita, še manj pa napotila na katero izmed antičnih del, ki
vsebuje ta motiv. Drugačna situacija je v berilu Branja 1, kjer je sicer prav tako le na kratko
zapisano, da se balada in glavni motiv navezujeta na starogrško zgodbo o Orestu in njegovem
maščevanju očetove smrti. Vendar je v tem berilu pri vprašanjih zastavljena primerjava
slovenske ljudske balade Rošlin in Verjanko, antične zgodbe o Orestu in Shakespearjeve drame
Hamlet. Dijake to usmerja k primerjavi skupnih motivov, za kar pa je potrebno dobro
poznavanje vseh treh del. Tovrstna naloga bi lahko bila v vseh treh berilih, saj bi dijake usmerila
k dobri analizi del in bi poleg starogrške bajke morda spoznali in raziskali še katero drugo
antično literarno delo (npr. Ajshilovo Orestejo). Tako bi lahko ugotovili, kateri motivi so enaki,
v katerih pa se slovenska balada in Ajshilova drama razlikujeta. Pri obeh delih gre za glavni
motiv maščevanja očeta, v Oresteji se maščuje Orest, v baladi pa Verjanko. Podobnost je tudi
v tem, da v obeh delih materi načrtujeta in želita sinovo smrt, saj jima sin predstavlja nevarnost.
Klitajmnestra se želi znebiti sina zato, ker jo je strah njegovega maščevanja ob smrti očeta,
poleg tega jo ogroža tudi na prestolu, saj je Orest zakoniti naslednik. Verjankova mati pa se
sina želi znebiti, ker ne želi z njim deliti imetja umrlega očeta. Podobnost je tudi v tem, da obe
materi skleneta zavezništvo oziroma razmerje s sinovim sovražnikom, ki je kriv za očetovo
smrt. V Oresteji Klitajmnestra že pred Agamemnovo smrtjo ljubimka s Ajgistom, s katerim
nato skupaj načrtujeta Agamemnov uboj. Pri ljudski baladi se ta zveza oblikuje šele po očetovi
smrti, saj se Verjankova mati po moževi smrti znova poroči – tokrat z Rošlinom, ki je umoril
njenega moža in enega izmed sinov. Tu se podobnosti med deloma končajo, vendar pa lahko
najdemo še nekaj primerjav. V obeh delih očeta maščujeta sinova. Orest se vrne iz izgnanstva,
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kamor ga je poslala mater, in ubije mater in njenega ljubimca predvsem zaradi maščevanja,
hkrati pa tudi zaradi boja za prestol. Nasprotno Verjanko ubije samo Rošlina, materinega
novega moža, ne pa tudi matere. Rošlina ne ubije toliko zaradi maščevanja kot zaradi lastnega
preživetja, saj bi v nasprotnem primeru ta ubil njega. Medtem ko se uboji v Oresteji vsi zgodijo
na dvoru in pred njim, Verjankovo maščevanje poteka v gorah, pri studencu. Orest svojo mater
ubije, saj za dejanjem, umorom očeta, stoji ona, medtem ko je Ajgist le skupaj z njo načrtoval
zaroto, ne izvede pa uboja. V baladi nasprotno mati nima ničesar z očetovim umorom (to vsaj
ni očitno zapisano v baladi), zato si ne zasluži tako velike kazni, kot je smrt. Vendar se Verjanko
materi vseeno maščuje, ko ji namesto vode prinese piti Rošlinovo kri. V baladi je dogajanje
osredotočeno zgolj na Verjankovo maščevanje, Orestovo maščevanje pa je le del Ajshilove
trilogije, ki vsebuje tudi načrtovanje Agamemnovega umora in dogajanje po maščevanju. V
povezavi z ljudsko balado Rošlin in Verjanko bi lahko berila dijake usmerjala tudi k drugim
njenim slovenskim variacijam, npr. k Prešernovim priredbam, Kersnikovemu istonaslovnemu
romanu pa tudi k mlajšim proznim delom, ki so izšla v zborniku Rošlin in Verjanko (1987), in
so jih napisali V. Žabot, A. Blatnik, I. Bratož, F. Lainšček, A. Rozman idr. Balado bi lahko
primerjali s še kakšnim drugim svetovnim delom, ki vsebuje motiv mita o Orestu.
Informacijska in didaktična vrednost učbenikov
Informacijsko vrednost učbenika bom določila glede na tehnično opremljenost (likovnografično in slikovno podobo) in vsebinsko zgradbo. Berili Svet književnosti 1 in Branja 1 imata
gladek, svetleč in tanek papir. Pomanjkljivost beril je bleščeč papir, ki otežuje branje. Berilo
Umetnost besede 1 ima navaden papir, zato je branje lažje. V Svetu književnosti 1 je literarno
besedilo izpostavljeno v temno rumenem okvirju, ki lepo poudarja literarno besedilo, vendar je
branje besedila na temnejši rumeni podlagi oteženo. Vsi trije učbeniki imajo poudarjene naslove
z večjo in krepko pisavo. Branja 1 ima naslov besedila zapisan z ležečo in barvno pisavo, z
barvo je zapisan tudi naslov v Umetnosti besede 1. Tu je celoten naslov zapisan z velikimi
tiskanimi črkami. V berilih Svet književnosti 1 in Branja 1 je slikarska upodobitev literarnega
besedila oziroma dejanja iz besedila. Pri obeh je to ilustracija Maksima Gasparija iz antologije
Slovenske balade in romance (1955), ki prikazuje Verjankov uboj Rošlina.
V Svetu književnosti 1 so obravnavi namenjene dve strani in pol (pred tem je stran že namenjena
obravnavi ljudske pesmi in balade), v Branjih 1 sta strani dve, v Umetnosti besede 1 pa ljudsko
pesništvo zajema pet strani, vendar pa sta od teh le stran in pol namenjeni prav baladi Rošlin in
Verjanko. Vsa tri berila vsebujejo v vsebinski zgradbi osnovne literarnozgodovinske podatke o
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obdobju in nastanku dela. Največji delež je temu namenjen v Svetu književnosti 1 (stran in pol),
sledita mu Umetnost besede 1 (pol strani) in na koncu Branja 1 (četrtina strani). Vsa tri berila
vsebujejo razlago literarnovednega pojma moška balada, v Branjih 1 je tudi slovarček neznanih
in zastarelih besed. Vsa berila predstavljajo temo in motiv literarnega besedila, pri čemer vsa
tri opozorijo na podobnost z antičnim motivom.
Didaktično vrednost učbenikov bom določala glede na metode dela in cilje, ki jih zajemajo
berila. Med prenosniškimi dejavnostmi bom preverjala naloge, ki od dijakov zahtevajo
poslušanje, branje, govorjenje in pisanje. Poslušanje neposredno ne spodbuja nobena izmed
nalog, prav tako pa tudi ne neposrednega branja literarnega besedila. Naloge, ki zahtevajo
branje dijakov, so naloge, ki od dijakov zahtevajo branje z razumevanjem. Te se pojavljajo v
vseh treh berilih. V Branjih 1 je primer: »Zakaj se mati odloči za zločin in naroči ubiti lastnega
sina?« (2009: 357), v Umetnosti besede 1 je naloga: »Kateri motivi se pojavljajo v pesmi?«
(2007: 58), v Svetu književnosti 1 pa: »Kakšni so značaji oseb v tej baladi?« (2009: 158) V
berilih ni nalog, ki bi od dijakov neposredno zahtevale pisanje – metabesedilno ali ustvarjalno.
V berilu Branja 1 najdemo dejavnost govorjenje v sklopu govornega nastopa: »Morda se bo
kdo v razredu pripravil in pripovedoval o tem, kako se je motiv razvijal v slovenski
književnosti, npr. pri Janku Kresniku v istonaslovnemu romanu (1889).« (2009:357)
Vsa berila zajemajo večino spoznavno-sprejemnih dejavnosti, torej doživljanje, uporabo
znanja, razumevanje z analizo in sintezo z vrednotenjem. Naloga doživljanja se pojavi samo v
berilu Branja 1: »Kako sami dojemate balado in njene razplet?« (2009: 357) Naloge, ki
preverjajo znanje, so vključene v dve berili. V Svetu književnosti 1 so primeri naloge: »Katere
druge balade, slovenske ali evropske, poznate?«, »Razložite pojem ljudsko slovstvo« in
»Navedite poglavitne značilnosti ljudskega slovstva.« (2009: 160) V berilu Umetnost besede 1
najdemo podobne naloge: »Kako se deli ljudsko slovstvo?«, »V čem se ločita moška in ženska
balada?« (2007: 59) Velik delež vprašanj je v berilih namenjen nalogam tipa razumevanja z
analizo. V Branjih 1 so primeri naloge: »Opazujte izrazna sredstva in jih poimenujte«, »Zakaj
se mati odloči za zločin in naroči ubiti lastnega sina?«, »Kako bi označili uvodni motiv?« (2009:
357) V berilu Svet književnosti 1 so primeri: »Zakaj je pesem Rošlin in Verjanko balada?«,
»Zakaj spada med moške balade?«, »Kakšen je njen [baladni] verz?« (2009: 158) V berilu
Umetnost besede 1 najdemo naslednje primere: »Označite Verjanka«, »Kako ravna Verjanko,
ko sliši za Rošlinovo in materino namero?«, »Kateri motivi se pojavljajo v pesmi?« (2009: 58)
Tu je takšnih nalog pet, prav tako tudi v Svetu književnosti 1, v Branjih 1 pa so tri. Naloge, ki
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zahtevajo sintezo z vrednotenjem, se pojavljajo v vseh treh berilih. V Svetu književnosti 1 je
primer naloge: »Primerjajte pesem Rošlin in Verjanko s škotsko Balado o Edvardu.« (2009:
160) V berilu Branja 1 je naloga: »Ljudska balada Rošlin in Verjanko prosto prevzema grški
motiv in ga prilagaja svojemu okolju. Če poznate grško bajko o Orestu, jo primerjajte s
slovensko balado o Rošlinu in Verjanku. Katere skupne motive prepoznate? Kako je motiv
krvnega maščevanja in nasilja zastavljen v Shakespearjevi tragediji Hamlet?« (2009: 357) V
Umetnosti besede 1 je naloga bolj splošne narave: »Kakšna je bila glasbena podoba ljudskih
pesmi? Kakšni so bili način petja, melodika, ritem, oblikovanje zvočne kitice?« (2007: 59)

Dijaki pri književnosti dosegajo temeljne (kultiviran in razgledan bralec) in delne cilje
(književne sposobnosti, književno znanje in književna kultura). Ali jih dijaki dosežejo bom
ugotavlja preko rabe različnih metod dela in spoznavno-sprejemnih dejavnosti, saj so ti osnova
za doseganje ciljev. Dijaki so pri obravnavi ljudske balade Rošlin in Verjanko pridobivali
književno znanje na področju literarne teorije in literarne zgodovine. Največji delež
literarnozgodovinskega znanja glede na vsebinsko zgradbo beril ponuja berilo Svet književnost
1, najmanj pa Branja 1. Delež literarnovednega znanja je v vseh treh berilih primerljiv.
Književne sposobnosti (bralne) glede na naloge spodbujajo vsa tri berila, največji delež je
pridobivanja bralnih sposobnosti z nalogami razumevanja z analizo. Temu je največ nalog
namenjenih v berilih Svet književnost 1 (pet nalog) in Umetnost besede 1 (pet nalog), v berilu
Branja 1 je nalog manj (tri naloge). Ustvarjalne sposobnosti dijaki pri obravnavi tega literarnega
dela niso pridobivali. Izmed vseh treh beril bi pri obravnavi balade Rošlin in Verjanko lahko
rekli, da se k temeljnemu cilju najbolj približuje berilo Svet književnost 1, saj ima najvišjo
informacijsko in didaktično vrednost, vendar se temu močno približuje tudi Umetnost besede
1. V berilu Branja 1 je manj nalog, vsebina pa je skrčena le na pomembne informacije. Velika
prednost tega berila je sicer slovarček neznanih in zastarelih besed.

6.2.2 Dominik Smole, Antigona
V obdobju slovenske sodobne književnosti oziroma književnosti 20. stoletja je Dominik Smole
napisal dramo Antigono, ki je naslovljena po znani junakinji iz tebanskega mita. Drama je del
obveznih literarnih besedil v učnem načrtu za slovenščino za gimnazijo, zato jo najdemo tudi v
vseh treh berilih, ki so namenjena obravnavi književnosti v gimnaziji – Svetu književnosti 4,
Branjih 4 in Umetnosti besede 4.
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Smoletova Antigona je poetična drama, pri kateri se je Smole opiral na Sofoklejevo
istonaslovno dramo. Isto snov je preoblikoval v moderno filozofsko dramo, zato ta deluje
izvirno in samosvoje. Smoletova drama je bila prvič uprizorjena aprila 1960 v alternativnem
gledališču Oder 57 v Ljubljani. Dogajalni prostor so Tebe našega časa in prostor izven mestnega
obzidja. Zgradbo drame bi lahko razdelili na tri dejanja, ki se začnejo z zborom, vendar Smole
tega ni posebej opredelil. V prvem dejanju se Ismena in Antigona odločita za pokop brata, kar
jima kralj Kreon dovoli. Dogajanje se zaplete šele, ko začneta truplo iskati tudi podnevi, vrh pa
doseže, ko Antigono proglasijo za noro. V razpletu Kreon Antigono obsodi na smrt, vendar se
z obstojem paža Antigonina ideja ohrani in z njo tudi možnost novega konflikta. Osrednji motiv
drame je Antigonino iskanje brata, ki ponazarja iskanje smisla življenja, lastnega jaza in bistva.
Antigona hoče najti nekaj, kar bo njenemu življenju dalo višji smisel in pomen. Pojavi se
konflikt med Antigono, ki udejanja svoje individualne interese, saj bi s pokopom svojega brata
našla samo sebe in smisel svojega življenja ter interesom oblastnika, da obdrži svoj položaj.
Posebnost Smoletove drame je odsotnost Antigone, ki se v drami pojavi zgolj posredno, preko
pripovedovanja drugih oseb. Njena glasnica, posredovalka njenih misli in idej, je na začetku
drame sestra Ismena. Ta se v nadaljevanju pod pritiskom oblasti in Kreonovih groženj zlomi,
zato Antigono označi za noro. Antigonino idejo potem vse do konca drame prenaša naprej paž.
Čeprav Antigona umre, konec drame ni tragičen, saj paž nadaljuje njeno iskanje in idejo.
»Držite paža! On je še živ! / Lovite ga, paž je še zmeraj živ!« (Smole, 1995: 81) Zaradi
odsotnosti Antigone glavna oseba drame postane Kreon, ki se bori sam s seboj. Razdvojen je
med mirnim vladanjem in nasiljem, h kateremu ga prisili tok dogodkov. Z zgodovinskega in
političnega stališča lahko boj med bratoma Polinejkom in Eteoklom predstavlja ideološko
razdeljenost Slovencev med 2. svetovno vojno, Antigonino vztrajanje pri iskanju brata pa
iskanje resnice o povojnih pobojih komunistične oblasti. Druga interpretacija ima bolj
univerzalno sporočilo. Izhaja iz eksistencialistične filozofije in kritizira totalitarne sisteme, ki
posamezniku jemljejo svobodno mišljenje in pravice ter ga ideološko omejujejo. Smole v drami
izrazi misel, da resnice ni mogoče uničiti, saj vedno obstaja nekdo, ki se bo boril za resnico. V
drami to vlogo prevzame Antigona, za njo pa jo nadaljuje paž.
V antični mitologiji izhaja zgodba o Antigoni iz tebanskega mita. Antigona je hči tebanskega
kralja Ojdipa in njegove matere Jokaste. Po razkritju krvoskrunstva svojih staršev z očetom
tava po svetu vse do njegove smrti. Po spopadu za nasledstvo med bratoma Polinejkom in
Eteoklom, ki pripelje do znamenite odprave sedmerice proti Tebam in smrti obeh bratov, vztraja
pri pokopu obeh bratov in kljub Kreonovi prepovedi pokoplje tudi Polinejka, ki je nad Tebe
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prišel s tujo sovražno vojsko. Antigono takoj prijamejo, vendar ta še naprej zagovarja svoja
stališča, zato je obsojena na smrt. Kreonovo odločitev skuša spremeniti njegov sin in Antigonin
zaročenec Hajmon, ki želi z diplomatskim govorom rešiti Antigono. Kreon ga zavrne, rekoč,
da ga je zaslepila ljubezen, zato se Hajmon odloči umreti tako kot Antigona. Ko videc Tejrezias
in zbor Kreona prepričata, da je naredil napako, in odprejo ječo, je že prepozno, saj sta si oba
ljubimca že vzela življenji. Tebanski mit o Antigoni se v antični književnosti pojavi v
Sofoklejevi drami Antigona. Ta je o tebanskem mitu pisal tudi v drami Kralj Ojdip in Ojdip na
Kolonu. O tem mitu sta pisala tudi Ajshil in Evripid, vendar se njuni drami nista ohranili. V
zgodovini rimske literature pa je mit povzel tudi Lucij Anej Seneka, ki se je pri tem opiral na
Sofoklejevo dramo.
Sofoklejeva Antigona se osredotoča predvsem na Kreonovo prepoved Polinejkovega pokopa,
ki je izdajalec lastne države. Antigona se s prepovedjo ne strinja, saj pred državne zakone
postavlja ljubezen do brata, zato se odloči, da ga bo pokopala sama: »Jaz ga pokopljem sama. /
Če naj za to umrem, bo lepa smrt!« (Sofokles, 1974: 9) To stori kljub prepovedi in Kreonovemu
ukazu, da bo tisti, ki ga bo pokopal, usmrčen. Svoja dejanja prizna, zato jo da Kreon živo
zakopati v grob. Po tem, ko ta spozna napako, je žal prepozno. Sledi njegova zavest o krivdi ob
smrti Antigone, sina Hajmona in žene. Kreon je moralno strt, smrt bližnjih zamaje njegov obstoj
in tudi sam zahrepeni po smrti. Antigona, ki je umrla in je sicer fizično uničena, je zato prava
moralna zmagovalka. V drami izbruhne konflikt med dvema moralnima vrednotama: med
družino in domovino. Nosilka družinskega prava je Antigona, nosilec domovinskega pa Kreon.
Antigona predstavlja princip legitimne, moralne pravice do spoštovanja vsake smrti, saj želi
izpolniti najosnovnejšo človekovo pravico, pravico do pokopa – pieteto, ki jo zagovarja z
ljubeznijo: »Ne da sovražim – da ljubim, sem na svetu!« (1974: 29) Kreon, nasprotno, uteleša
princip legalne, formalne oblasti. Zbor pa v tragediji predstavlja moralno vest družbe in
opozarja, da mora posameznik delovati samo v harmoniji z družbo.

6.2.2.1 Kritični pogled na produktivno recepcijo v učbenikih za gimnazijo
Smoletova Antigona je vključena v vsa tri berila, prav tako pa tudi v učni načrt za slovenščino
za gimnazijo. Menim, da je povezava z antično literaturo v vseh treh berilih smiselna in dobro
narejena. Ker so dijaki v prvem letniku v sklopu antične književnosti že obravnavali
Sofoklejevo dramo Antigona¸ ki so jo morali tudi prebrati v sklopu domačega branja, jim je
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njena vsebina dobro poznana. Zato tudi ni moteče, da v vseh treh berilih ni veliko informacij o
Sofoklejevi drami. Ker se predvideva, da besedilo že poznajo, jih vsa tri berila le opozorijo, da
se je Smole pri pisanju upiral na Sofoklejevo delo. Antični mit o Antigoni, ki se vsebinsko
prekriva s Sofoklejevo dramo, je tako le na kratko obnovljen. Vsa tri berila dijake preko nalog
spodbujajo k primerjavi obeh dram in jih pri tem usmerjajo h primerjavi oseb, dogajanja,
dramskega govora in vloge zbora. Vendar pri obravnavi Smoletove drame ni dodatnega napotka
na obravnavo tebanskega mita še v drugih literarnih delih. To napotitev najdemo zgolj v enem
berilu – Umetnosti besede 4, ki dijakom naroča primerjavo z Jovanovićevo istonaslovno dramo.
V berilih pogrešam tudi večji poudarek na dramski uprizoritvi tako Smoletove kot tudi
Sofoklejeve drame, ob kateri se ponovno ponuja možnost primerjave. Dijaki bi v sklopu
individualnega in skupinskega dela lahko bolj spoznali razvoj motiva Antigone v svetovni in
slovenski književnosti, prav tako pa bi lahko tudi raziskali, kako se motiv pojavlja v različnih
umetnostih. V svetovni književnosti je namreč tebanski mit in Antigonin boj zanimal mnoge
pesnike in dramatike. Najpomembnejša dela o Antigoni so igre Walterja Hascencleverja (iz leta
1917), ki je antično vsebino združil z značilnimi ekspresionističnimi izraznimi sredstvi,
Bertolda Brechta (iz leta 1948), ki je mit aktualiziral pod vplivom fašizma, in Jeana Aniuilha,
ki je to storil pod vplivom nemške zasedbe Francije. Tebanski mit je bil zanimiv tudi
slovenskim piscem, zato bi bila za dijake smiselna raziskava pojavljanja Antigone pri
Slovencih. Poleg Smoleta so o Antigoni pisali še Miran Jarc v dramskem prizoru Vaška
Antigona (1939), Nada Gaborovič v noveli Antigona s severa (1974) in Jure Detela v Antigonini
pesmi, iz zbirke Mak in srebro (1983) idr. Bolj znani slovenski drami, ki se opirata na tebanski
mit, sta drami Iva Svetine Ojdip v Korintu, ki predstavlja Ojdipovo življenje v Korintu pred
prihodom v Tebe, in Dušana Jovanovića Antigona. Slednja je prva izmed dram Balkanske
trilogije, v kateri Jovanović predstavi svoj pogled na tragično vojno dogajanje na ozemlju
nekdanje Jugoslavije. Ta primerjava sama po sebi kliče k medpredmetni povezavi in
razmišljanju o dogajanju v času druge svetovne vojne in vojne na Balkanu. Pri Jovanoviću je
opazna antiteza Smoletovi drami, pri čemer moralna zmaga ni več pomembna. Opazimo
naslednje razlike – namesto sfinge Jovanovič kot simbol modrosti uvede starko, ki pa je nihče
ne posluša, saj je svet že preveč prepojen s sovraštvom; oba brata sta ničvredna, polna napuha
in sovražnosti; medtem ko je paž pri Smoletu nosilec svetle ideje in nadaljuje misel Antigone,
ta pri Jovanoviću ne obstaja več, kar pomeni da ni optimističnega izhoda. Ismena in Antigona
sta zgolj prinašalki sovraštva, krvoskrunstvo pa se prenese tudi na Ojdipove otroke. Pri Smoletu
je Kreon razdvojen in dvomi o svojih dejanjih, medtem ko je pri Jovanoviću le še oblastnik.
Vendar se podobnost obeh dram kaže v protestu zoper uboja obeh bratov, ki se godi od druge
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svetovne vojne naprej. Drama Iva Svetine je v učbeniku Svet književnosti 4 navedena med
prostoizbirnimi literarnimi besedili, medtem ko je Jovanovićeva drama vključena v berilo
Umetnost besede 4, s tem, da naloge v sklopu obravnave Smoletove Antigone spodbujajo
primerjavo z Jovanovićevo dramo. Svetinova drama Ojdip v Korintu je po drugi strani
vključena tudi v seznam prostoizbirne literature v sklopu učnega načrta za slovenščino v
gimnaziji. Motiv Antigone je prisoten tudi v drugih umetnosti. Zelo znani sta operi, ki
predstavljata Antigonino usodo – to sta operi A. Honeggerja in C. Orffa, od katerih se druga v
celoti drži Hölderlinove prepesnitve. Motiva Antigone in kralja Ojdipa se pogosto pojavljata
tudi v slikarstvu in kiparstvu. Motiv upora je še danes aktualen in zato zanimiv za razmislek.
Informacijska in didaktična vrednost učbenikov
Informacijsko vrednost učbenika bom določila glede na tehnično opremljenost (likovnografično in slikovno podobo) in vsebinsko zgradbo. Berila Svet književnosti 4 in Branja 4 imata
gladek in svetleč papir, ki otežuje branje, nasprotno je to lažje, pri berilu Umetnost besede 4, ki
ima navaden papir. V Svetu književnosti 4 je literarno besedilo izpostavljeno v temno rumenem
okvirju, ki lepo poudari literarno besedilo, vendar je branje besedila na temnejši rumeni podlagi
oteženo. Vsi trije učbeniki imajo poudarjene naslove in avtorje z večjo in krepko pisavo. Berili
Umetnost besede 4 in Branja 4 imata naslov besedila zapisan z barvno pisavo, berilo Branja 4
pa naslov poudari tudi z ležečo pisavo. Berila vsebujejo sliko avtorja in različne fotografije
dramskih uprizoritev ter slikarskih, kiparskih in risanih upodobitev literarnega besedila. V
Branjih 4 žal ni fotografije avtorja, so pa zato kar štiri fotografije, ki prikazujejo motiv v
umetnosti in dve fotografiji iz dramskih upodobitev. V berilu Umetnost besede 4 je slika
gledališkega lista krstne uprizoritve Smoletove drame in slika knjig obeh dram o Antigoni, tako
Sofoklejeva kot tudi Smoletova.
V Svetu književnosti 4 je obravnavi Smoletove drame namenjenih osem strani, v Branjih 4
sedem strani, v Umetnosti besede 4 pa prav tako osem strani. Literarno besedila obsega v Svetu
književnosti 4 tri strani, v Branjih 4 pet strani in pol, v Umetnosti besede 4 pa štiri strani in pol.
Vsebinska zgradba v Svetu književnosti 4 in Umetnosti besede 4 vsebuje biografske podatke o
avtorju in nastanku dela. Največji delež temu namenja Svet književnosti 4 (stran in pol), sledi
Umetnost besede 4 (pol strani), v Branjih 4 pa podatkov o avtorju ni, so pa informacije o
nastanku dela. Vsa tri berila vsebujejo krajše interpretacije literarnih besedil (Branja 4 nameni
temu najmanjši del – odstavek), predstavijo pa tudi snov literarnega besedila – tebanski mit.
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Didaktično vrednost učbenikov bom določila glede na metode dela (prenosniške in spoznavnosprejemne dejavnosti) in cilje, ki jih zajemajo berila. Med prenosniškimi dejavnostmi bom
preverjala naloge, ki od dijakov zahtevajo poslušanje, branje, govorjenje in pisanje. Dejavnost
poslušanja neposredno ne spodbuja nobena naloga v berilih. Prav tako je z nalogami, ki bi
zahtevale branja literarnega besedila. Dejavnost branja se spodbuja posredno z nalogami, ki
zahtevajo branje z razumevanjem. Takšnih nalog najdemo v vseh treh berilih veliko. V Svetu
književnost 4 je primer naloge: »V čem se Paž razlikuje od drugih dramskih oseb?« (2003:152),
v Branjih 4 je primer: »Kaj v drugi dramski situaciji pove paž o odsotni Antigone?« (2008:
346) in v Umetnosti besede 4: »Zakaj Antigona noče pokopati brata na skrivaj?« (2010: 207) V
nobenem izmed beril ni nalog, ki bi zahtevale govorjenje v sklopu govornega nastopa, recitacije
ali deklamacije. V berilih Umetnost besede 4 in Branja 4 so naloge, ki zahtevajo od dijakov
metabesedilno pisanje (esej in politični komentar), v berilu Branja 4 tudi ustvarjalno pisanje:
»Izberite eno izmed situacij in naredite intervju z enim izmed dramskih likov. Bodite kritični
do njegovih dejanj in besed.« (2008: 346)
Berila zajemajo večino spoznavno-sprejemnih dejavnosti, in sicer doživljanje, uporabo znanja,
razumevanje z analizo in sintezo z vrednotenjem. Nalogo doživljanja najdemo zgolj v
Umetnosti besede 4, npr.: »Kako zveni konec drame, optimistično ali pesimistično?
Utemeljite.« (2010: 205) Prav tako so le v Umetnosti besede 4 naloge, ki preverjajo znanje:
»Predstavite pisateljsko pot Dominika Smoleta. Katero je njegovo osrednje prozno in katero
dramsko delo?« (2010: 207) Največji delež vprašanj je v vseh berilih namenjen nalogam tipa
razumevanja z analizo. V Branjih 4 so takšne naloge štiri, vendar so razdeljene na več
podvprašanj (več kot dvajset vprašanj), v Umetnosti besede 4 je takšnih vprašanj trideset, v
Svetu književnosti 4 pa dvajset. Iz tega je razvidna želja poglobljene analize in dobrega
razumevanja literarnega dela avtorjev vseh beril. Naloge, ki zahtevajo sintezo z vrednotenjem,
se pojavljajo v vseh treh berilih. V Umetnosti besede 4 sta primera naloge: »Napišite esej v
katerem boste analizirali razmerje med posameznikom, družbo in oblastjo pri Smoletu in
Cankarju« in »Primerjajte Haimonov in Teiresiasov pogled na družbo ter njune vrednote.«
(2010: 207) V Svetu književnosti 4 je primer naloge: »Dramski govor mnogokrat služi tudi za
izražanje filozofskih in idejnih razmišljanj. Ovrednoti, v čem je razlika med dramskih govorom,
ki ponazarja konflikt, in tistim, ki predstavlja abstraktne ideje!« (2003: 152) V berilu Branja 4
najdemo nalogo: »Izberite eno izmed situacij in naredite intervju z enim izmed dramskih likov.
Bodite kritični do njegovih dejanj in besed.« (2008: 346)
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Dijaki so pri obravnavi Smoletove Antigone pridobivali znanje literarne zgodovine. Največji
delež literarnozgodovinskega znanja glede na vsebinsko zgradbo beril ponuja berilo Svet
književnosti 4, najmanj pa Branja 4. Bralne književne sposobnosti glede na naloge v berilih
spodbujajo vsa tri berila, ustvarjalne sposobnosti pa spodbuja zgolj berilo Branja 4. Največji
delež v vseh treh berilih je pridobivanje bralnih sposobnosti z nalogami razumevanja z analizo,
največji delež je temu namenjen v Umetnosti besede 4, sledita mu berili Branja 4 in Svet
književnosti 4. Izmed vseh treh beril bi lahko rekli, da se k temeljnemu cilju najbolj približuje
berilo Umetnost besede 4, saj ima najvišjo informacijsko in didaktično vrednost, temu sledita
berili Branja 4 in pa Svet književnosti 4.

6.2.3 Dane Zajc, Medeja
V sodobni slovenski književnosti oziroma književnosti v drugi polovici 20. stoletja je Dane
Zajc napisal dramsko delo Medeja, ki se motivno opira na antični mit o Medeji, po kateri je
drama tudi naslovljena. V učni načrt za slovenščino za gimnazijo to Zajčevo literarno delo ni
vključeno, saj ta predvideva zgolj obravnavno Zajčevih pesmi. Prav tako Zajčeva drama ni
vključena v nobeno izmed treh beril, ki so namenjena obravnavi književnosti v gimnaziji.
Medeja je v berilih omenjena zgolj v slopu bibliografskih podatkov o avtorju.
Zajčeva Medeja je poetična drama, ki zvesto sledi Evripidovi istonaslovni drami. Drama je bila
izdana leta 1988 in prvič uprizorjena v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju. Dogaja se na
več prizoriščih (Jolk, Kirkin otok, Korint) in v različnih časovnih obdobjih, saj je Zajc vanjo
zajel celotni argonavtski ciklus. Sestavljena je iz predzgodbe oziroma prediigre in treh dejanj,
od teh prvo dejanje iz 5 prizorov, drugo iz 16 in tretje iz 12 prizorov. Drama se začne s
predzgodbo, kar je za tragedija nenavadno. Začne se s prihodom Jazona v Jolk, kjer ga prvi
opazita Peliasovi hčeri, ki ga prepoznata kot osebo iz prerokbe. Celotno dogajanje je v prvem
dejanju postavljeno v Jolk. V drugem dejanju se dogajanje vrne v preteklost, natančneje, v čas
argonavtskega potovanja in postanka na Kirkinem otoku, vmes pa se prestavlja še v čas, ko sta
se Jazon in Medeja zatekla v Korint. Tretje dejanje je časovno in krajevno razdeljeno na
dogajanje v Korintu, čas Jazonove poroke z Glauko in čas Medejinega maščevanja, konča pa
se z dogajanjem v Jolku, ko je Jazon že oslabel in nemočen starec. Zajec želi na tak način
preseči linearno pojmovanje časa, hkrati pa prekine tudi tradicijo, ki določa enotnost časa, kraja
in prostora. V Zajčevi Medeji ni zbora, vendar njegovo vlogo prevzameta Peliasovi hčeri, ki na
začetku in na koncu komentirata dogajanje. V tragediji sta odsotna tudi Medejina otroka, ki na
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odru ne nastopita, saj je edini dogodek, povezan z njima, njuna smrt, ki se zgodi v notranjosti
hiše – torej za odrom. Medeja tu v tretji osebi in v preteklem času opiše svoje dejanje, ki jo za
vedno zaznamuje: »Ven je prišla / isto telo, isti koraki, isti obraz in roke iste. / Ampak Medeja
ni bila več Medeja.« (Zajc, 1989; 312–313) Čeprav vidimo Medejino materinsko ljubezen, ta
ne pride do izraza, saj je zaslepljena z maščevanjem nad nezvestim Jazonom. Medeja je že na
začetku prikazana kot čarovnica in barbarka, tako jo namreč imenujta Peliasovi hčeri: »Knjiga
je last čarovnice iz Kolhide.« (1989: 273) Čeprav jo kralj Jolka Pelias sprva imenuje kot
prijateljico: »Naše prijateljice, princese iz Kolhide« (1989: 273), kasneje spozna svojo zmoto.
Za čarovnico in nevarno osebo jo označijo tudi Peliasov sin Akast, korintski kralj Kreont in
Kreontova hči Glauka. Medeja je poimenovana kot črna princesa, katero spremljajo črni
krokarji. Ni nemočna, saj se odloči za maščevanje. Deluje povsem zavestno in premišljeno.
Razočarana je nad Jazonom, saj mu je zvesta in ga resnično ljubi ter je sužnja ljubezni, kar je
posledica Herine odločitve. Jazon pa v Medeji vidi le način in sredstvo do uspeha. Njegova
neustavljiva želja po prestolu in vladanju je namreč ves čas prisotna. Motiv prestola se v igri
ponavlja – na njem je ironično razkosan Pelias, na njem pa umreta tudi Glauka in Kreont. Jazon
tudi v Glauki vidi le priložnost za prevzem prestola in kraljestva, ki bi ga lahko podedovala
njegova otroka. Pri Zajcu so močno izpostavljeni tudi erotičnost in strastna, ljubezenska
razmerja, kar je najbolj vidno pri Glauki, s katero se Jazon erotično igra. Seksualno pritegne
tudi Peliasovi hčeri, Medejo samo ter ostale helenske ženske, ki ga vidijo kot heroja. A kljub
vsemu tudi on dočaka žalosten konec, ostane sam, brez ljubljenih, v večnem trpinčenju, ni več
heroj. Ko se vrne v Jolk z željo, da bi ga Akast ubil in rešil muk, ga ta ne prepozna več. Jazonu
preostane le še večno tavanje in trpljenje. Zanj ni nobene odrešitve. Usode vseh likov so že
naprej določene, saj so na nek način vsi že vnaprej obsojeni. Nihče se namreč ne zmeni za
prekletstva (prerokbe o bosonogem Jazonu) in opozorila (Kirka napove izgon Medeje), kar jih
privede le še v hujši konec. Zajc z zadnjim prizorom dramo zaokroži, saj jo pravzaprav pripelje
nazaj na sam začetek.
V antični mitologiji je Medeja Ajetova in Ejdijina hči, kolhidska princesa in slavna čarovnica,
tako kot njena teta Kirka. Kolhida je bila barbarska dežela na severni obali Črnega morja. Ajet
je bil Helijev sin, njegova največja dragocenost je bilo zlato runo. To je Jazon želel dobiti po
naročilu strica Peliasa, ki mu je zastavil nerešljivo nalogo, da bi se ga lahko znebil. Ajet je
Jazona in Argonavte lepo sprejel, potem ko je Jazon zahteval zlato runo, pa ga je postavil pred
težko preizkušnjo. Pomagala mu je Medeja, ki ga je nato kot žena spremljala v Jolk, kjer ga je
spravila na prestol.V bolestnem ljubosumju je potem umorila Jazonovo novo izbranko, hčerko
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kralja Kreonta iz Teb – Glavko.30 Medeja je v maščevanju nato ubila celo lastna otroka. Ljudje
so jo spoštovali kot veliko čarovnico, ki je kaznovala, vendar tudi zdravila. Predzgodba Medeje
je snov, vzeta iz kikličnega epa o Argonavtih. V Jolku je vladal kralj Pelias, ki je svojega brata
Ezona spodrinil s prestola. Ko se je v Jolk vrnil Ezonov sin Jazon, je od strica zahteval nazaj
prestol. Ta se ga je skušal znebiti, zato ga je poslal na skoraj neizvedljivo preizkušnjo, po zlato
runo v Kolhido. Prestol bi mu namreč predal, če bi mu ta v zameno prinesel zlato runo. Jazon
se tako odpravi na to pustolovščino z ladjo Argo, ki se imenuje po graditelju Argosu. Z njim
kot spremljevalci odidejo tudi mnogi junaki, kot so Herakles, Pelej, Orfej, Tezej. Na poti v
Kolhido doživijo ogromno dogodivščin, kot sta srečanji z Amazonkami in s Harpijami. Ko
prispejo na Kolhido, se mora Jazon soočiti z vrsto težavnih nalog, vendar mu pri tem pomaga
Medeja. Jazonu uspe vse naloge uspešno opraviti in odpravijo se nazaj v Grčijo, z njimi pa gre
tudi Medeja. Čeprav je Jazon prinesel zlato runo, Pelias še vedno ne želi predati prestola, zato
Medeja prepriča njegovi hčeri, da očeta ubijeta in ga vržeta v kotel. V prepričanju, da se bo
potem vrnil nazaj pomlajen. Jazon in Medeja sta nato pregnana iz Jolka, zato se z dvema
otrokoma zatečeta v Korint. V antični književnosti je motiv Argonavtov in Medeje prvič
uporabljen v Heziodovi Teogoniji (700 pr. n. št.). Motiv Medeje se sicer v drugačni različici
pojavi že v Evmelovomem epu Korintske zgodbe iz 2. polovice 8. stoletja pr. n. št., vendar je
ta neohranjen.31 Ena najbolj znanih različic Medeje je zagotovo Evripidova tragedija, ki je
nastala leta 431 pr. n. št. Evripid je tisti, ki je Medejo spremenil v detemorilko. O Argonavith
in Medeji je pisal v 3. st. pr. n. št. tudi Apolonij Rodoški v Argonavtih. Prvo latinsko tragedijo
o Medeji je napisal arhaični epik in dramatik Enij v 2. st. pr. n. št., Medejin mit pa je v
Metamorfozah (7, 1–452) obravnaval tudi Ovidij. Ta je napisal tudi tragedijo Medea, ki je žal
neohranjena. Evripidovo tragedijo je v 1. st. n. št. predelal tudi rimski dramatik L. Anej Seneka
v bralni drami Medea, kjer je Medeja prikazana kot demonična zločinka, ki že od začetka
načrtuje umor otrok. Zbor ponuja razlago, da je Jazon v odnosu do Medeje nedolžen, vendar so
ga bogovi kaznovali z zlom – Medejo – kot udeleženca argonavtske odprave. Ta odprava in
plovba v deželo onkraj človeškega spoznanja sta bili človeška predrznost.
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Glavka je od Seneke naprej znana tudi kot Kreusa.
Ajet je bil prvi kralj Korinta in Medejo so kot dedinjo poklicali iz Jolka. Ona je Jazona postavila na prestol,
vendar še ni bila morilka. Smrt otrok je bila posledica žrtvovanja pri obredu, ker bi morala biti po Herini obljubi
otroka nesmrtna, vendar slednja ni držala besede. Jazon ji tega ni odpustil, zato se je vrnil v Jolk, Medeja pa je
zapustila Korint. Po drugi različici naj bi otroka v Herinem svetišču ubili Korinčani, ki so se uprli vladavini
barbarske čarovnice. (Marinčič: 2007, 101)
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Evripidova Medeja je tragedija, ki je v slovenski izdaji iz leta 2000 sestavljena iz štirinajstih
prizorov in iz 1419 verzov, v izdaji iz leta 1924 pa je razdeljena na pet dejanj in devetnajst
prizorov. Prizorišče, kjer se dogaja zgodba, je enotno – Korint. Dogajanje zajema Jazonovo
odločitev za poroko s korintsko princeso in Medejino maščevanje. S pomočjo otrok Medeja
podari princesi zlati diadem in peplos,32 v katera je vtrla smrtonosen strup. Ta je dar sprejela in
si ga takoj nadela, v naslednjem trenutku pa zgorela v plamenih. Pri tem je umrl tudi njen oče,
ki je objel njeno truplo. Dogajanje ves čas opazuje in komentira zbor 15 korintskih žensk, ki
kažejo razumevanje za trpljenje zapuščene in izdane žene. To se na koncu z Medejinim umorom
otrok spremeni, na dan pride njena divja, barbarska kri. Medeja je prva ženska junakinja, vendar
grški sistem ni dopuščal moči in junaštva ženske, zato mora oponašati moško junaštvo. Evripid
zato postavi njeno čarovništvo in nadnaravnost v ozadje ter raje izpostavi njeno ženskost, ki jo
mora Medeja zavrniti, da lahko postane junakinja. Medeja ne razume omejitev junaštva, saj
namesto slave doseže sramoto. Ob koncu drame ni več junakinja, herojska vloga ji tako ostaja
tuja. Evripid v Medeji skoncentrira vso tragičnost. Medeja svojo ljubezen in požrtvovalnost
spremeni v maščevalnost. Postane zločinka, saj umori Kreona in princeso. Gre celo tako daleč,
da umori svoja lastna otroka: »Umrla bosta, in če mora biti, / ju jaz ubijem, ki sem ju rodila.
/…/ In naj te ne hromi spomin, kako / si ju ljubila, in kako rodila. / Prezri ta dan, ki njima hitro
mine, / žaluj potem. Umor ljubezni prejšnje / ne bo izničil.« (Euripides, 2000: 59–60) Čeprav
jo to prizadene, čuti zadovoljstvo, saj ve, da bo to dejanje Jazona najbolj prizadelo. Detomor je
tako središče tragedije. V drami lahko vidimo materinsko ljubezen, vendar jo želja po
maščevanju in uboj otrok prekrijeta. Medeja bi lahko z otrokoma po umoru poiskala zatočišče
v Atenah, vendar o tem ne razmišlja. Že prej se je odločila, da morata otroka umreti, saj bo s
tem Jazonu zadala največjo bolečino, kar je ključnega pomena za njeno maščevanje. Medeja
ima jasen pregled nad svojimi zločini in jih skrbno načrtuje ter s tem prikaže tudi intelektualno
moč in pogum, saj ne sebi ne Jazonu ne dovoli srečnega konca. Njena osebnost je močna, kljub
razmišljanju o samomoru svojo žalost in obupanost spremeni v maščevanje. Dogajanje
tragedije se razplete z deus ex machina, zgodbo razpletejo in sklenejo bogovi. Vpliv bogov je
prisoten skozi celotno igro, saj je Medeja vnukinja boga Helija in tako razdvojena med človeško
in nadčloveško naravo. Bogovi se posredno vmešajo, ko korintska princesa sprejme darilo, ki
ga je Helij poklonil svojim potomcem, in ki sprožijo Medejina zla dejanja. Da so bogovi na
Medejini strani, vidimo tudi v sklepnem prizoru, ko Medeja odide na Helijevem vozu. Medeja
v tem trenutku pokaže svojo moč, kajti bogovi so ji naklonili trenutno zadoščenje in prav zato
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Peplos je dolgo oblačilo, ki so ga nosile ženske v antični Grčiji.
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našega sočutja ni več deležna. Posebnost tragedije je Medejin odhod na letečem vozu sončnega
boga Helija, ko se pojavi »zgoraj«, kjer so prisotni bogovi, in se znajde nad odrom, v vrhu
antične scene.
6.2.3.1 Kritični pogled na produktivno recepcijo v učbenikih za gimnazijo
Zajčeva Medeja ni vključena v nobeno izmed tri beril za gimnazijo, prav tako tudi ne v učni
načrt za slovenščino za gimnazijo. Menim, da je odsotnost Zajčeve drame v berilih in učnem
načrtu velika slabost. Dijaki v gimnaziji ne spoznajo niti antične literature (npr. Evripidove
Medeje), ki obravnava argonavtski mit in mit o Medeji. Evripidova Medeja je sicer vključena
v učni načrt v prilogi kot prostoizbirno literarno delo za individualno in skupinsko delo. V drami
bi dijaki spoznali predstavnico močne ženske, ki stoji možu ob strani in mu pomaga priti do
uspeha. Zaradi razočaranosti in izkoriščanja moža se ta ista ženska v nadaljevanju krvavo
maščuje. Čeprav je zločinka in jo zaznamujeta sovraštvo in bes, z njo še vedno sočustvujemo.
Mit o Medeji je zelo pogost v kasnejši svetovni in slovenski literaturi, prav tako pa tudi v drugih
umetnostih. V Sloveniji je argonavtski mit sicer dobro poznan, saj naj bi bil z njim povezan
nastanek Emone (Ljubljane). Tako kot učni načrt za branje in obravnavo ponuja Evripidovo
delo, bi lahko bila vanj kot prostoizbirno delo vključena tudi Zajčeva drama. Dijaki bi lahko pri
samostojnem ali skupinskem delu primerjali obe deli in raziskovali pojavljanje Medejinega
mita v drugih umetnostih ter ga tudi aktualizirali. Pri primerjavi Zajčeve in Evripidove drame
bi lahko opazili, da se drami vsebinsko in strukturno zelo razlikujeta. V obeh delih gre za boj
za prestol in oblast, kateremu sledi še maščevanje. Evripidovo delo povzema konec
argonavtskega mita – Medejino maščevanje, medtem ko Zajčevo delo zajema celoten mit, kjer
si dogodki ne sledijo v časovnem zaporedju, ampak prehajajo iz enega časa v drug čas in se
izmenjujejo tudi kraji dogajanja. Evripid se osredotoča na Medejino žalosti ob nezvestobi, Zajc
pa se raje posveti Medeji kot ženski, ki je zaradi ljubezni zapustila domovino in pomagala
Jazonu v bitki za prestol. Medejo prikaže kot čarovnico s krokarji, kar pri Evripidu ne pride
toliko do izraza. Zajc ji doda celo še eno čarovnico, njeno sorodnico Kirko, ki ima največjo
moč in pregled nad vsem dogajanjem. Dramski igri se razlikujeta tudi po dramskih osebah in
njihovih pomenih. Evripidov zbor pri Zajcu nadomestita Peliasovi hčerki. V Zajčevi drami so
odsotni Medejina dojilja in vzgojitelj Medejinih otrok, atenski kralj Ajgej in sel, ki ima pri
Evripidu pomembno vlogo – sporoči in opiše smrt princese in Kreona, ki se dogaja za odrom.
Pri Zajcu se umori dogajajo ne odru, zato ta ni potreben. Pri Zajcu se pojavijo tudi čarovnica
Kirka, Akast ter kolhidski kapitan in mornarji. Zajc doda še eno spremembo, princeso, ki je pri
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Evripidu neimenovana, poimenuje Glauka. Pomembno je omeniti tudi motiv otrok, ki sta pri
Evripidu prisotna na odru in imata glavno vlogo pri umoru princese, saj ji prav onadva v dar
prineseta Medejino uročeno in strupeno darilo. Otroka pri Zajcu izgubita glavno vlogo pri
umoru Glauke, saj se z njo sooči kar Medeja sama. V drami sta omenjena le, ko se pogovarjajo
o njuni prihodnosti in ko ju Medeja za odrom krvavo pokonča. Pri obeh avtorjih je za princesino
smrt kriva Medeja oziroma navidezni darili, prav tako pa v obeh delih princesa umre na
prestolu, kjer pri Zajcu Medeja že na začetku razkosa Peliasa. Pri Zajcu imamo v drami več
krvavih ubojev (Pelias, otroka in posredno Glauka in Kreont), od katerih se kar trije zgodijo na
odru, kar za tradicionalno tragedijo ni značilno, saj se krvavi dogodki v njej dogajajo za odrom
in jih ponavadi nekdo le opiše. Zaradi velikega pojavljanja besed in besednih zvezah kot so kri,
krvav, okrvavljen, dramska grozljivost in grotesknost izgineta. V obeh delih so prisotni bogovi.
V Evripidovem delu se pojavi Medejin ded Helij, saj Medeja na koncu odide na njegovem vozu,
prav tako sta darili za princeso Helijev dar potomcem. Pri Zajcu pa je opazna prisotnost boginje
Here na začetku drama, ki se pojavi kot starka in jo Jazon nosi iz vode. Hera je Jazonova
zaveznica, hkrati pa odigra odločilno vlogo, da se Medeja zaljubi vanj in mu ostaja podrejena.
A vse to je le navidezno, saj kmalu ugotovimo, da imajo glavno moč pravzaprav ženske, torej
Medeja in Kirka ter celo Hera. Dijaki bi pri raziskovanju svetovne književnosti lahko
spoznavali klasicističnega pisca Pierra Corneilla (Médée, 1635), ki je umor otrok potisnil v
ozadje in se bolj osredotočil na Medejino tekmico, korintsko princeso, ki jo je postavil v
središče tragičnega konflikta.V romantiki je o Medeji pisal tudi F. M. Klinger, ki je leta 1787
napisal delo Medea in Korinth. Na novo je mit oblikoval Franz Grillparzer, pri katerem je
Medeja zadnji del trilogije Zlato runo. V Najlepše antične pripovedke je Medejin mit vključil
tudi Gustav Schwab. V 20. stoletju je mit o Medeji v svoja dela vključilo veliko literatov, med
njimi Hans Henny Jahnn (Medeja je afriškega porekla, Jazon ima homoseksualna nagnjenja),
Thomas Sturge Moore, Maxwell Andreson (dogajanje je postavljeno v leto 1800 v Salem, ki je
znan po čarovniških procesih), Robinson Jeffers (po njegovi drami je nastala tudi broadwayska
uspešnica). Na Medejin mit se v romanu Ljubljena opira tudi Toni Morrison. Ena
najučinkovitejših dram je enodejanka Jeana Anouilha Médée, kjer Medeja predstavlja
barbarsko in kaotično iracionalnost, Jazon pa grško razumnost in red. Leta 1797 je Luigi
Cherubini uprizoril opero Médée, ki je doživela velik uspeh. Aktualne teme se v svoji Medeji
(1989) dotakne Irec Brendar Kennelly z vprašanjem položaja žensk. Nemška pisateljica Christa
Wolf pa v romanu Medeja: Glasovi (1996) namiguje na težavno integracijo dveh Nemčij po
padcu berlinskega zidu. Motiv se pojavlja tudi v drugih umetnostih. Motiv Medeje je močno
prisoten tudi v upodabljajoči umetnosti, npr. pri E. Delacroixu, Veroneseju in Anselmu
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Feuerbachu. Mit o Argonavtih in Medji se pojavlja tudi v filmski umetnosti, npr. pri Pieru Paolu
Pasoliniju v filmu Medea (1970), ki se ukvarja z vprašanji civilizacije in religije. V 20. stoletju
je nastalo največ različic Medeje, tako v literaturi kot tudi v gledališču in v filmu. Motiv Medeje
se pojavi tudi pri Slovencih. Najprej se pojavi pri Stritarju, ki je izhajal predvsem iz Evripida
in je leta 1868 napisal dramsko sceno oz. monolog Medeja. Pri njem Medeja ni čarovnica in
maščevalka, pač pa zapuščena žena in ljubeča mati, ki umre s svojima otrokoma. Krajšo dramo
v dveh dejanjih Medeja je leta 1984 objavil Andrej Capuder. Največji odmev pa je leta 1988
pustila Medeja Daneta Zajca, ki obsega celoten argonavtski ciklus. Slovenska obdelava
Medejinega mita je opera Janija Goloba Medeja (1999, uprizorjena leta 2000), ki je postavljena
v vsakdanje slovensko življenje. Libreto zanjo je napisal Vinko Möderndorfer. Mit o
Argonavtih in Medeji je prisoten tudi v slovenski mladinski književnosti v različnih variacijah,
in sicer pri Danetu Zajcu v Argonavtih (1999, ilustriral Miroslav Šuputa), v slikanici Andreje
Peklar Fant z rdečo kapico (2005) in v sodobni pravljici Gaje Kos Junaki z ladje Argo (2013,
ilustriral Damijan Stepančič).
Informacijska in didaktična vrednost učbenikov
Zajčevo literarno delo Medeja ni vključeno v nobeno berilo za gimnazijo, zato v sklopu tega
literarnega besedila ne moremo govoriti o informacijski in didaktični vrednosti učbenikov.
6.2.4 France Prešeren, Pevcu, Sonetni venec
V obdobju slovenske romantike je pesnik France Prešeren ustvaril več različnih pesmi, ki se
motivno navezujejo na različne antične mite. V nadaljevanju bom podrobneje pregledala pesem
Pevcu in Sonetni venec, ki sta vključena v vsa tri berila, namenjena obravnavi književnosti v
gimnaziji – Svet književnosti 2, Branja 2 in Umetnost besede 2. Prav tako sta obe deli vključeni
v učni načrt za slovenščino za gimnazijo, vendar je v učnem načrtu le eden izmed analiziranih
sonetov.
V pesmi Pevcu je France Prešeren uporabil mit o Prometeju. Pesem je ena najpomembnejših
Prešernovih lirskih pesmi. Napisal jo je leta 1838 in jo objavil v Ilirskem listu pod naslovom
Osrčenja. Naslov Pevcu je pesem dobila leta 1847 v Poezijah. Pesem ima bivanjsko in
poetološko tematiko. Prešeren v ospredje postavlja temo pesnikovega trpljenja. Prešeren se v
pesmi opredeli do temeljnih vprašanj o pesnikovi usodi v svetu in o njegovem bivanju. Pesnika
primerja s Prometejem, ki mu orel za kazen ves čas kljuva jetra. Vendar pesniku pri Prešernu
kljuva srce kragulj, kar je prispodoba za pesnikovo trpljenje duhovne in telesne stiske. »Kdo ve
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/ kragulja odgnati, ki kljuje srce / od zore do mraka, od mraka do dne!« (Prešeren, 1974: 46)
Tako kot Prometejevo življenje je tudi življenje pesnika polno obupa, kesanja, strahu.
Pesnikova naloga je prenašanje trpljenja. Pesem je vsebinsko dvodelna. V prvem delu pesmi
(prve tri kitice) Prešeren govori o trpljenju in upiranju trpljenja, pri čemer je v ospredju
nedoločna oseba (»Kdo«), ki ima voljo, da prenese brezupno trpljenje. V drugem delu (četrta
in peta kitica) pa se napetost prekine, saj lirski subjekt pouči samega sebe, da mora kot pesnik
sprejeti obe strani življenja – nebesa in pekel. Prešeren oblikuje lik pesnika, ki ni več Orfej, ki
je vse odreševal in spreminjal v lepoto, pač pa je Prometej, ki prenaša trpljenje. Pesem je
sestavljena iz petih kitic, zgradba pesmi je stroga in simetrična. Prva kitica je sestavljena iz
dveh verzov, nato imata druga in tretja kitica vsaka po en verz več, dokler se s četrto kitico ne
začne upadanje verzov, tako da ima četrta kitica ponovno tri verze in peta kitica dva. Tematska
zgradba se z zgradbeno ne ujema, saj je trpljenje predstavljeno v treh kiticah, sprejemanje
trpljenja pa le v dveh. Pesem je tudi likovno oblikovana. V obliki piramide besedilo narašča,
ko govori o trpljenju, nato pa se začne krčiti v četrti kitici, ko pesnik sprejema trpljenje. Pesem
krepijo tudi zvočni učinki izbranih rim in posebna samoglasniška lestvica a–e–i–o–u, pri čemer
vsak samoglasnik predstavlja rimo ene kitice. Vokali imajo s svojimi barvami tudi posebne
čustvene vrednosti.
Sonetni venec je Prešeren napisal leta 1833, objavil pa ga je leto kasneje v Ilirskem listu.
Sestavljen je iz štirinajstih sonetov in dodatnega petnajstega, magistralnega soneta, ki ga je
Prešeren dopolnil še z akrostihom »Primicovi Julji«. Prešeren je v Sonetnem vencu združil štiri
teme – domovinsko, ljubezensko, bivanjsko in pesniško. Ideja cikla je, da bo Julijina ljubezen
pregnala njegovo bivanjsko tesnobo. Njegova poezija bo tako vzcvetela, ko mu bo Julija vračala
ljubezen, in s poezijo bo lahko osveščal Slovence, da bodo ti vzljubili domovino.
Najpomembnejši soneti so prvi, četrti, sedmi, osmi, enajsti, štirinajsti in petnajsti. V sklopu
Sonetnega venca je Prešeren v sedmem sonetu za prispodobo uporabil znamenitega antičnega
pevca Orfeja. V sedmem sonetu je slovenska zemlja po svoji nekulturi podobna traški deželi,
ki je bila prav tako surova, dokler je niso prebudili Orfejevi glasovi, ki so ganili ljudi in naravo.
To spoznanje v pesniku budi željo po slovenskem Orfeju – Prešernu, ki bi z domačo pesmijo
ogrel srca rojakov in pomiril razprtije: »Da bi nebesa milost nam skazale! / Otájat Krajna naše
sinove, / njih in Slovencev vseh okrog rodove, / z domač'mi pésmam' Orfeja poslale!« (1974:
100) Tako bi združil Slovence v ljubezni do domovine in jih kulturno prebudil. V enajstem
sonetu Sonetnega venca je Prešeren uporabil motiv Oresta. Ta sonet ni vključen v seznam
obvezne literature v učnem načrtu, ki v sklopu obravnave Sonetnega venca predvideva in
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predpisuje le obravnavo prvega, sedmega, osmega in petnajstega soneta. V enajstem sonetu sta
predstavljena pesnikov obup in temačno razpoloženje, hkrati pa je razložen pomen njegove
romantične ljubezni do Julije. Prešeren ljubezen do Julije predstavi kot duhovno odrešitev, saj
upa, da mu bo pomagala preseči življenjski obup in trpljenje. Tu si Prešeren za podlago vzame
mit o Orestu, ki se je zatekel v svetišče Artemide (rim. Diane), kjer je bila svečenica njegova
sestra Ifigenija. Zaradi njene pomoči se je rešil prekletstva in norosti, ki je bila posledica
preganjanje Erinij: »Ko v veži je Orést Diáne mile / zadóbil spet bil zdravje duše svoje, / tak' bi
bilé se od ljubezni tvoje / umirlie prsi, lica se zjasníle.« (1974: 102)
V analiziranih Prešernovih pesmih prepoznamo tri like iz antične mitologije – Prometeja, Orfeja
in Oresta. Prvi med njimi je Prometej. Ta je v antični mitologiji sin Titana Japeta in Kimene ter
Atlantov in Epimetejev brat. Iz gline je po podobi bogov ustvaril prvega človeka, kateremu je
Atena vdahnila duha, sam pa ga je naučil znanosti in umetnosti. Zevs je od ljudi kasneje
zahteval verovanje v bogove in darovanje njim v čast. Prometej je v njihovem imenu pripravil
darove v obliki dveh kupov in Zevsu, naročil naj izbere, kaj želi, da mu ljudje darujejo. Meso
je pokril z bikovo kožo in nanj položil želodec, na drug, večji kup pa je položil kosti, pokrite z
maščobo. Zevsa je želel pri izbiri darov preslepiti, vendar je ta prepoznal njegov namen. Zevs
ni želel pokazati svoje jeze, zato je izbral navidezno bolšji kup s kostmi, kasneje pa se je
Prometeju maščeval tako, da je ljudem vzel ogenj, ki so tako ostali brez pomembnega sredstva
za življenje. Prometej je ljudem ponovno podaril ogenj, ki ga je ukradel bogovom. Zevs se je
ljudem ponovno maščeval, vendar tokrat tako, da jim je poslala Pandoro s skrinjico, v kateri so
bile vse tegobe in nadloge. Prometeja je za kazen ukazal prikovati na kavkaško skalo. A ker se
ta še vedno ni uklonil, mu je orel vsak dan izkljuval jetra, ki so do naslednjega dne ponovno
zrasla. Prometeja je nesrečne usode rešil Heraklej, kljub temu pa je moral Prometej nositi
železen prstan, v katerem je bil košček kamna iz kavkaške skale, da bi še naprej izpolnjeval
prekletstvo.33 Mit o Prometeju je grški mit o stvarjenju človeka, hkrati pa opisuje tudi
Prometejevo krajo ognja in večno kazen. Prikazuje tudi razmerje moči med ljudmi in bogovi
ter postavlja še danes aktualno vprašanje, do kolikšne mere sme človek spreminjati urejenost
sveta. Najpomembnejši vir za mitu o Prometeju sta Heziodovi pesnitvi Teogonija in Dela in

V drugi različici je Prometej izsiljeval Zevsa s tem, da mu bo povedal skrivnost, če ga bo ta izpustil. Ta naj bi
bila, da je bilo Nimfi Tetidi usojeno, da bo rodila sina, ki bo mogočnejši od očeta. Zevs je Tetido zapustil, ta pa
je nato s smrtnikom Pelejem rodila sina Ahila. Tako je Prometej postal svoboden. To različico je v svojem delu
uporabil tudi Ajshil. Poleg Vklenjenega Prometeja je napisal tudi drugi del in tretji del trilogije Osvobojeni
Prometej in Prometej prinašalec ognja, ki sta žal izgubljena.
33
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dnevi. Pozneje je to zgodbo povzel Apolodor v svoji zbirki mitov. O stvarniku prvega človeka
je v Metamorfozah o Prometeju govoril tudi rimski pesnik Ovidij. Pesnitev Prometej ali Kavkaz
je napisal tudi Lukijan. Najbolj znano dramsko delo, ki ima za snov mit o Prometeju, pa je
Ajshilova tragedija Vklenjeni Prometej. To delo se začenja s Hefajstovim prikovanjem
Prometeja na skalo, kakor mu je naročil Zevs. Prometej je celotno tragedijo prikovan, v tem
času pa sprejema različne obiske.
Orfej je v antični mitologiji slaven pevec, ki je bil s svojim petjem in igranjem zmožen očarati
vse živo in neživo. Ob njegovem petju so ljudje pozabili na skrbi, umirile so se tudi najbolj
divje živali. Njegovo petje so poslušala drevesa, skale, reke. Ob Orfejevem petju so uživali tudi
bogovi in druga božanska bitja, med njimi vodne vile. V eno izmed njih – Evridiko – se je Orfej
zaljubil in se z njo poročil. Evridika je zaradi nesreče in kačjega pika umrla. Orfej se je zato v
svoji žalosti spustil v podzemlje z namenom, da jo pripelje nazaj. S svojim petjem je ganil
boginjo smrti Perzefono in boga podzemlja Hada, da sta mu dovolila, da odpelje Evridiko.
Pogoj za njeno vrnitev je bil, da se Orfej na poti iz podzemlja ne sme ozreti nazaj in pogledati
Evridiko. Vendar je tik pred izhodom iz podzemlja to prepoved prekršil, saj je želel preveriti,
ali mu Evridika resnično sledi. To dejanje je povzročilo, da je Evridiko izgubil za vedno. Potem
je žalosten hodil po zemlji in prepeval o svoji nesreči. Njegov žalostni spev pa je razdražil
Bakhantke, častilke boga vina in opoja Dioniza, ki so ga v norosti ubile in raztrgale na kose. O
Orfeju so v antični književnosti pisali različni pisci, npr. Homer, Ajshil v drami Basaride in
Vergil v Georgikah. O njem je v Metamorfozah pisal tudi Ovidij.
V antični mitologiji je Orest sin kralja Agamenmnona, ki ga je žena Klitajmnestra po vrnitvi iz
trojanske vojne umorila ter tiransko zavladala skupaj z ljubimcem Ajgistom. Orest se je po
mnogih letih vrnil z namenom maščevanja svojega očeta. Skupaj s sestro Elektro, ki je trpela
zaradi novih razmer in je obupano čakala bratovo vrnitev, sta načrtovala in izvedla maščevanje.
Orest je najprej ubil mater, kasneje pa še Ajgista. Zaradi umora matere so ga kasneje
zasledovale Erinije – boginje maščevanja. Pred njimi je bežal in se zatekel v svetišče v Delfih,
kjer ga je v svoje varstvo vzel Apolon. Ta mu je svetoval, naj Erinije tako pomiri in odžene, da
odide na Tavrido in prinese kip boginje Artemide. Tam so ga s Piladom ujeli in želeli žrtvovati
boginji Artemidi. Svečenica boginje Artemide pa je bila njegova sestra Ifigenija, ki jo je
Agamemnon pred leti žrtvoval tej boginji. Po prepoznanju brata je Ifigenija brata in Pilada
rešila, ter z njim skupaj zbežala s Tavride. S seboj so odnesli tudi kip boginje Artemide, kakor
je bilo prerokovano. Po vrnitvi v Atene so Orestu sodili in ga na koncu oprostili krivde. Atena
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je z odločilnim glasom zatrdila, da ni umoril matere, pač pa očetovo morilko. Mit o Orestu so
v svoja dela vključili različni antični pisci, med njimi Homer, Pindar, Ajshil, Sofoklej, Evripid.
Evripid je napisal drami Orest in Elektra, isti naslov ima tudi Sofoklejeva izgubljena drama.
Evripid je znan tudi po tragedijah Ifigenija v Avlidi in Ifigenija pri Tavrijcih. Najbolj znano
literarno antično delo o Orestu pa je Ajshilova trilogija Oresteja, sestavljena iz dram
Agamemnon, Prinašalke pitnih darov in Evmenide.
6.2.4.1 Kritični pogled na produktivno recepcijo v učbenikih za gimnazijo
Prešernove pesmi so vključene v vsa tri berila, dve izmed njih pa tudi v seznam obvezne
literature v učnem načrtu za slovenščino za gimnazijo. Povezava z antičnimi miti je opazna v
vseh treh berilih, vendar je mestoma tudi pomanjkljiva. Vsa berila povezavo z antičnimi motivi
razložijo v slovarčku neznanih besed, ki je ob strani pesmi. V berilu Umetnost besede 2 je mit
o Prometeju na kratko predstavljen na začetku poglavja, pred obravnavo Prešernove pesmi.
Podobno je z mitom o Orfeju, ki je v krajšem odstavku predstavljen v povezavi z umetnostjo –
slikarskimi upodobitvami mita. Krajša povezava se v vseh treh berilih pojavi tudi ob razlagi
pesmi, kjer je podana obrazložitev, zakaj vidi Prešeren pesnika enkrat kot Prometeja in drugič
kot Orfeja. Prav tako je razložena povezava z Orestom in njegovo odrešitvijo v povezavi s
Prešernovim pričakovanjem odrešitve. V vseh treh berilih so naloge, ki dijake usmerjajo k
raziskovanju mitoloških osebnosti in primerjav z njimi. V berilu Svet književnosti 2 je narejena
tudi primerjava mita o Orfeju z Ovidijevimi Metamorfozami, pri čemer je izpostavljeno, kako
je trakijski pevec privabljal drevje, umirjal zveri in kultiviral ljudi. V istem berilu zasledimo v
povezavi z mitom o Prometeju tudi primerjavo z baročno sliko, ki upodablja ta motiv. Slabost
beril je, da v nobenem ne najdemo natančnejše predstavitve antičnih mitov, na katere se
navezuje Prešeren. Nobenega izmed teh mitov dijaki prej še niso spoznali; prav tako v prvem
letniku pri obravnavi antične književnosti niso spoznali del, ki bi se posebej posvečala tem
mitom. Dijaki bi primerjave z antičnimi motivi lažje razumeli, če bi prej dobro poznali celoten
mit in ne le krajšo razlago, ki jo lahko razberejo iz slovarčkov neznanih besed. Takoj bi opazili
razliko, da je Prešeren uporabil pri Prometejevem mitu kragulja in ne orla, kot je v antičnem
mitu. Samo v enem izmed beril beremo o jastrebu namesto o orlu, ki nastopa kot simbol grškega
boga Zevsa, ki si je zamislil Prometejevo kazen. Menim, da bi dijakom bilo zanimivo spoznati
tudi druga literarna dela, tako svetovna kot slovenska, ki vključujejo omenjene antične mite.
Dijaki so za nekatere avtorje in literarna dela zagotovo že slišali, spet druge pa bodo spoznali v
naslednjih letih v gimnaziji, zato lahko svoje znanje povezujejo in dopolnjujejo v širšo shemo.
V povezavi s Prometejem bi tako lahko bila omenjena še Goethejeva pesem Prometej, saj so
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dijaki o Goetheju govorili v sklopu svetovne romantike, tik pred Prešernom. Mit o Prometeju
so si sposodili tudi Franz Kafka v kratki zgodbi, Heine Müller v drami Prometej, André Gide v
drami Osvobojeni Prometej, Percy B. Shelley v delu Rešeni Prometej in Albert Camus. Goethe
je napisal delo Faust, v katerem lahko vidimo predstavnika modernega Prometeja. Podobno
vlogo je Mary Shelley dala Frankesteinu, ki je bil inovator in raziskovalec ter je poskušal
ustvariti človeka in se v moči primerjati z bogovi. Iz antičnega mita že poznamo zgodbo o
nastanku človeštva in Prometejevem vlogo pri tem, saj je ravno Prometej ustvaril človeka iz
gline. Shelleyjeva pa je svoj roman naslovila Frankenstein ali moderni Prometej, kar že
nakazuje podobnost obeh del. V Sloveniji so o Prometeju pisali predvsem pesniki – Vodušek v
pesmi Ko smo Prometeji neugnani, Jenko v Sv. Prometeju in Hribovšek v Prometeju. Taufer je
napisal dramo Prometej. Mit o Prometeju je priljubljen tudi v drugih umetnostih, zato bi lahko
bilo v berilih še več napotil dijakov k raziskovanju drugih umetniških del. Znana je na primer
Beethovnova uglasbitev baleta Prometejeva bitja ali moč glasbe in plesa. Poleg njega pa bi
dijaki lahko spoznali še delo Franza Liszta ali opero Carla Orffa Prometej. V upodabljajoči
umetnosti je nastalo ob motivu Prometeja mnogo slik. Najbolj znane med njimi so dela Piera
di Cosimo (tri slike), Tiziana, Gustava Moreaua in Jacoba Jordaensa. Vsekakor ne smemo
pozabiti tudi na pojavljanje motiva v sodobni in popularni kulturi ter na ekranizacije (npr.
znanstveno fantastični film Prometej (2012)). V povezavi z Orfejem sem že omenjala Rilkeja
in njegove Sonete na Orfeja ter pesem Orfej. Evridika. Hermes., pri Slovencih pa Vodnikovo
pesem Orfej in Evridika ter mnogo ostalih piscev od Voduška, Strniše, Tauferja, Grafenauerja
in Šalamuna, pa vse do Kocbeka, Udoviča, Zlobca idr. Mit o Orestu je po drugi strani v
preoblikovani verziji znan iz Sartrove drame Muhe. Prav tako se motiv Orfeja pojavlja v
slovenski ljudski baladi Rošlin in Verjanko. Dramski monolog o Orestu je napisal tudi Stritar.
Vsa ta različna dela bi pri dijakih lahko spodbudila zanimanja za različne poglede na antične
mite in motive, ki se pojavljajo v kasnejši literaturi in umetnosti.
Informacijska in didaktična vrednost učbenikov
Informacijsko vrednost učbenika bom določila glede na tehnično opremljenost (likovnografično in slikovno podobo) in vsebinsko zgradbo. Berili Svet književnosti 2 in Branja 2 imata
svetleč, gladek papir. Slabost beril je bleščeč papir, ki otežuje. Berilo Umetnost besede 2 ima
navaden papir, ki omogoča lažje branje. V Svetu književnosti 2 je slabost berila zapis pesmi, v
temno rumenem okvirju, ki lepo poudari literarno besedilo, vendar je branje na temnejši rumeni
podlagi oteženo. V Umetnosti besede 2 so soneti iz Sonetnega venca zapisani na z barvnimi
vzorci okrašeni beli podlagi. Vsi trije učbeniki imajo poudarjene naslove in avtorje z večjo in
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krepko pisavo. Branja 2 ima naslov besedila zapisan tudi ležeče in z barvno pisavo, s katero je
zapisan naslov tudi v Umetnosti besede 2. Vsa tri berila vsebujejo sliko avtorja ter slikarske in
druge umetniške upodobitve motivov pesmi ter pomembnih pojmov iz Prešernovega življenja.
V Svetu književnosti 2 je obravnavi namenjeno devet strani (od tega so tri namenjene
literarnemu besedilu), v Branjih 2 sedem strani ( štiri in pol literarnemu besedilu), v Umetnosti
besede 2 pa štirinajst strani (osem strani namenjeno literarnemu delu). Vsa tri berila vsebujejo
v vsebinski zgradbi osnovne literarnozgodovinske podatke o obdobju, biografske podatke o
avtorju in nastanku dela. Podatki o avtorju in obdobju so v vseh treh berilih zapisani že prej, saj
je Prešernu in njegovim delom namenjen velik del beril za drugi letnik v gimnaziji. Največji
delež je literarnozgodovinskemu delu namenjen v berilu Svetu književnosti 2, sledita mu
Umetnost besede 2 in na koncu Branja 2. Vsa tri berila vsebujejo razlago literarnovednih
pojmov: sonetni venec, akrostih, magistrale. V vseh berilih najdemo slovarčke neznanih besed,
kjer se pojavljajo tudi obrazložitve antičnih motivov. Prav tako so razložene teme, motivi v
pesmih in interpretacije del. Umetnost besede 2 nameni temu najdaljšo razlago, Branja 2 pa
najkrajšo. Povsod najdemo tudi razlago zunanje zgradbe pesmi.
Didaktično vrednost beril bom določila glede na metode dela in cilje, ki jih zajemajo berila.
Med prenosniškimi dejavnostmi bom preverjala naloge, ki od dijakov zahtevajo poslušanje,
branje, govorjenje in pisanje. Dejavnost poslušanje spodbuja naloga v berilu Umetnost besede
2: »Na DVD-ju poslušajte odlomek iz kantate Sonetni venec Lucijana Škerjanca ter na spletu
in v knjižnici raziščite, katere glasbene upodobitve so še nastale na podlagi Prešernovih del.«
(2013: 119) V berilu Branja 2 se dejavnost poslušanja spodbuja posredno z nalogo: »Pesem še
glasno preberite. Pozorno prisluhnite samoglasniški igri, predvsem pri naglašenih vokalih.
Opazili boste zvočno urejenost. Razvozlajte jo.« (2009:131) V dveh berilih najdemo naloge, ki
spodbujajo branje literarnega besedila. V berilu Branja 2 je primer naloge: »Natančno preberite
mojstrski sonet« (2009: 123), v berilu Umetnost besede 2 pa: »Preberite še pesem Glosa.
Primerjajte jo s pesmijo Pevcu in drugimi podobnimi romantičnimi pesmimi.« (2013: 134)
Naloge, ki spodbujajo branje dijakov, so tudi naloge, ki zahtevajo branje z razumevanjem. Te
naloge so v veliki meri vključene v vsa tri berila. Primer naloge v Svetu književnosti 2 je naloga:
»Kakšen pomen dobi v ciklu Orestov mit?« (2004: 81), v Branjih 2 pa je primer: »Pesem se
motivno navezuje na grški mit o Prometeju. Pojasnite ga in povežite s Prešernovim
pojmovanjem pesnika in pesniškega poklica.« (2009: 131) V berilu Branjih 2 so vključene tudi
naloge, ki dijake spodbujajo k dejavnosti govorjenja, in sicer v sklopu recitacije oziroma
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deklamacije. Primer takšne naloge v berilu je: »Na glas preberite vse obravnavane sonete.
Kateri je po vašem mnenju za recitacijo oz. deklamacijo najzahtevnejši? Katerega bi se najlažje
naučili na pamet? Poizkusite.« (2009: 123). V vseh treh berilih so naloge, ki zahtevajo od
dijakov pisanje, ali metabesedilno ali ustvarjalno. V berilu Svet književnosti 2 je primer
ustvarjalnega pisanja: »Skušaj si zamisliti, kako nastane sonet z akrostihom. Poskusi sam
napisati podobno pesem, ki ji poišči vsaj nekaj rim. Na kaj vse je treba paziti?« (2004: 81)
Primera ustvarjalnega pisanja v Branjih 2 ni. Najdemo pa nalogo v Umetnosti besede 2:
»Preudarite, kako bi se, če bi bili pesniki, lotili oblike, kot je sonetni venec z akrostihom. Kje
bi začeli? Se vam zdi to težka naloga. Skušajte napisati običajen sonet in presodite.« (2013:
119) Primera metabesedilnega pisanja v Branjih 2 sta: »V krajšem sestavku primerjajte
Prešernovo pojmovanje pesnika v sedmem sonetu Sonetnega venca in v Pevcu. Katero je po
vašem mnenju prepričljivejše?« (2009: 131) in »V spisu ugotavljajte, kako sta v Sonetnem
vencu predstavljena Julija in pesnik. Skušajte ugotoviti, od kod je Prešeren jemal literarne
vzorce za njuno pesniško upodobitev.« (2009: 123). V drugih dveh berilih ni naloge, ki bi
neposredno spodbujala metabesedilno pisanje. V vseh berilih večina nalog ne definira jasno,
katero prenosniško dejavnost spodbujajo in razvijajo.
Berila zajemajo večino spoznavno-sprejemnih dejavnosti; uporabo znanja, razumevanje z
analizo in sintezo z vrednotenjem. Dejavnosti doživljanja neposredno ne spodbuja nobena
naloga v vseh treh berilih. Naloge, ki preverjajo znanje, so vključene v vsa tri berila. V Svetu
književnosti 2 je primer naloge: »Kdo so še drugi slovenski pesniki sonetnih vencev? Kateri od
njih so znamenitejši?« (2004: 81), v Branjih 2 je naloga: »Ponovite svoje znanje o sonetnem
vencu. Opazujte vsebinsko in oblikovno dvodelnost, posamezne sonete in zgradbo celotnega
cikla.« (2009: 123), v berilu Umetnost besede 2 pa je primer naloge: »Kaj je sonetni venec in
od kod izvira? Kako je zgrajen?« (2013: 118) Največji delež vprašanj je v vseh berilih namenjen
nalogam tipa razumevanja z analizo. V Svetu književnosti 2 je takšnih nalog šestnajst (osem za
vsako pesem), primer naloge je: »Na kaj se nanaša podoba kragulja, ki kljuje srce?« (2004: 90)
V berilu Branja 2 najdemo trinajst nalog z več podvprašanji, med njimi slednjo: »Kako bi
opredelili notranjo kompozicijo Sonetnega venca – katere so glavne teme, kako si v Vencu
sledijo in kako se prepletajo?« (2009: 123) V Umetnosti besede 2 je tovrstnih nalog devetnajst,
primer naloge pa je: »Koga lirski subjekt nagovarja v vencu? Kakšen odnos ima do te osebe?«
(2013: 117) Naloge v berilu, ki zahtevajo sintezo z vrednotenjem, najdemo v vseh treh berilih.
Primera naloge v berilu Branja 2 sta: V krajšem sestavku primerjajte Prešernovo pojmovanje
pesnika v sedmem sonetu Sonetnega venca in v Pevcu. Katero je po vašem mnenju
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prepričljivejše? (2009: 131) in »Opazujte umetelno zgradbo pesmi, razporeditev kitic in verzov,
retorične figure ter glasovno orkestracijo. Pojasnite, kako izbira sredstev sooblikuje sporočilo
pesmi.« (2009: 131) V berilu Svet književnosti 2 je naloga sinteze in vrednotenja na primer:
»Utemelji, ali se ti zdi občutenje trpečega pesnika v Vencu doživeto ali gre bolj za pesniško
držo!« (2004: 81) V Umetnosti besede 2 sta primera takšne naloge: »Kakšna podoba pesnika se
nam kaže iz pesmi Pevcu in drugih Prešernovih pesmi o pesništvu? Razložite, zakaj je taka
podoba romantična« (2013: 134) in »Narišite metrično shemo soneta ter preglejte ujemanja in
odstopanja od metrične sheme za vsak sonet v ciklu posebej. Kaj se pojavi pogosteje:
nenaglašen zlog na mestu, kjer bi pričakovali naglašenega ali obratno? Kaj od tega se vam zdi
večja »kršitev« metrične sheme? Se vam zdi, da gre za napake ali popestritev besednega ritma?«
(2013: 119)
Dijaki so pri obravnavi Prešernovih pesmih Pevcu in sonetov iz Sonetnega venca pridobivali
književno znanje na področju literarne teorije in literarne zgodovine. Največji delež
literarnozgodovinskega znanja glede na vsebinsko zgradbo beril ponuja berilo Svet književnost
2, najmanj pa berilo Branja 2. Največji delež literarnovednega znanja ponuja berilo Umetnost
besede 2, najmanj pa Svet književnosti 2. Književne sposobnosti (bralne ali ustvarjalne) preko
nalog v berilih spodbujajo vsa tri berila. Največji delež v vseh treh berilih je pridobivanje
bralnih sposobnosti z nalogami razumevanje z analizo, največji delež je temu namenjen v
Umetnosti besede 2 (devetnajst nalog), sledita mu Branja 2 (šestnajst nalog) in Svet književnost
2 (trinajst nalog). Ustvarjalne sposobnosti dijaki pridobivajo zgolj v dveh berilih, in sicer v
berilih Svet književnosti 2 in Umetnost besede 2, kjer je v vsakem berilu ena naloga namenjena
ustvarjalnemu pisanju. Izmed vseh treh beril bi pri obravnavi Prešernovih pesmi lahko rekli, da
se k temeljnemu cilju najbolj približuje berilo Umetnost besede 2, saj ima najvišjo
informacijsko in didaktično vrednost, sledita mu Branja 2 in Svet književnost 2.
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7 BRALNA RECEPCIJA IN GIMNAZIJCI
7.1 Recepcijske sposobnosti dijakov
Pasivna recepcija oziroma bralna recepcija je pomemben del pouka književnosti, saj je
recepcijska estetika del recepcijske didaktike književnosti. Poleg slednje v našem prostoru
zaznavamo še sistemsko didaktiko književnosti. Obe sta podrobno opisali in medsebojno
primerjali B. Krakar Vogel in M. M. Blažić v Sistemski didaktiki književnosti (2013), kjer
zapišeta, da se pri pouku ne sme spodbujati zgolj ene izmed literarnodidaktičnih paradigem,
temveč je potrebno obe kombinirati. Recepcijska estetika je literarnovedna smer, ki pozornost
bolj kot v literarno besedilo ali njegovega avtorja usmerja v bralca in proces branja. Z branjem
literarnega besedila so povezani tudi socialni in psihološki dejavniki, kar je še posebej
pomembno pri vzgoji mladega bralca. Poglavitne značilnosti recepcijske didaktike književnosti
sta zgoraj omenjeni avtorici strnili v naslednje značilnosti (2013: 9–10):
 Osredotoča se na komunikacijo med učencem bralcem in besedilom oziroma na bralčev
odziv na besedilo, ki naj bi bil v prvi vrsti prijetna, pozitivna izkušnja.
 Otrok naj se ob prvem in nadaljnjih branjih besedil senzibilizira za čutno, čustveno,
domišljijsko sprejemanje besedil in izražanje svojih doživetij.
 Ob branju literarnih besedil in izražanju se poglablja vsestranska sporazumevalna
zmožnost, torej zmožnost tvorjenja in sprejemanja besedil ob poslušanju, govorjenju,
branju in pisanju.
 Za boljše zaznavanje literarnoestetskih prvin v branih besedilih bralec sicer potrebuje
nekaj literarnega znanja (literarne teorije in literarne zgodovine), vendar je to v funkciji
širjenja obzorja pričakovanj.
 Uspešnost pouka je odvisna od upoštevanja bralčevih pričakovanj, ki naj se jim prilagaja
izbira besedil ter metode pouka – v sistemu šolske interpretacije so posebej poudarjeni
uspešna motivacija, doživljajski pogovor ter oblike opisnega in ustvarjalnega izražanja.
 Učinek oziroma cilji takega pouka se uresničijo v motiviranem bralcu, ki zaradi
pozitivnih izkušenj z branjem rad posega po branju tudi sam in ob prostem času.
 Recepcijsko zasnovan književni pouk prek branja in pogovorov o prebranih besedilih
uresničuje tudi širše vzgojne cilje (oblikuje učenčeva stališča, prepričanja, vrednote,
nastavke kritičnega mišljenja, vpliva na njihov moralni razvoj in karakterizacijo).
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Tudi A. Žbogar je v članku Temeljna didaktična načela gimnazijskega pouka književnosti
(2014) pisala o pomembnosti recepcijske didaktike, katere osrednje načelo je recepcijska
sprejemljivost učnih vsebin pri pouku književnosti. Didaktično načelo recepcijske
sprejemljivosti podpira načelo sistemskosti, kar izhaja iz predpostavke, »da dijaki lažje
vzpostavijo dejaven stik s tistim delom slovenskega in svetovnega literarnega kanona, ki je bolj
komunikativen, bližje bralnemu okusu mladih bralcev, motivno-tematko zanimivejši«.
(Žbogar: 2014, 19) Od tod izhaja, da vključevanje recepcijsko sprejemljivih besedil v
gimnazijskem pouku književnosti dijakom olajšuje doživljajski, domišljijski, čustveni stik z
besedili, kar povečuje bralno motivacijo in uspešnejše oblikovanje mnenj, stališč, prepričanj v
zvezi s prebranim, prav tako lajša doseganje širših vzgojnih ciljev in estetsko izkustvo. Ob
didaktičnih načelih recepcijske sprejemljivosti, sistemskosti, sistematičnosti, ustvarjalnosti in
problemskosti se v gimnaziji spodbuja tudi ustvarjalno, doživljajsko in kognitivno (kritično)
literarno branje. Sledenje je spoznavna in pomenotvorna dejavnost razkrivanja bralčevih
recepcijskih in kognitivnih zmožnosti. Literarno branje in z njim literarna zmožnost sta
sestavini sporazumevalne zmožnosti oziroma jezikovne pismenosti. Kot je zapisala A. Žbogar
v članku Literarno branje in mladostniki (2014), ti dve sestavini vključujeta elemente kulturne
in medkulturnih zmožnosti kot tudi širših socialnih kompetenc. V gimnaziji se doživljajsko
branje sistematično poglablja tako s kognitivnim kot tudi z ustvarjalnim branjem.
Pri bralni recepciji se srečujemo z različnimi ovirami oziroma tujostmi. N. Šlibar (2008) govori
o sedmih tujostih, ki jih proizvaja literarnost literature. Z njimi se srečujemo tako v samih
literarnih besedilih kot tudi pri posredovanju in pri pouku književnosti. Šlibarjeva govori o
diskurzivni, kulturni, sistemski, funkcijski, strukturni, receptivni in situacijski tujosti. Ko
govorimo o diskurzivni tujosti imamo v mislih nepoznavanje jezika, ki je lahko tuj ali arhaičen,
nepoznavanje besedišča in slovničnih struktur ali nezmožnost ubeseditve lastnih občutij. Pri
kulturni tujosti se je Šlibarjeva (2004) navezala na Waldenfelsa in njegovo Topografijo tujega,
ki ločuje tri stopnje tujosti: 1. normalno oziroma vsakdanjo tujost, ki jo zlahka prebrodimo, ker
gre za praznine v našem poznavanju (npr. nepoznan kraj), zato ni potrebna sprememba
življenjskega sloga; 2. strukturno tujost, ki se nanaša na tisto, kar je zunaj nam znanega reda,
in je potrebna prilagoditev, tudi način življenja; 3. radikalno tujost, ki prehaja naše obzorje
osmišljenja in je presežek smiselnega obzorja (mejni fenomeni, kot so eros, omama, spanec,
smrt). Večina del je na stopnji strukturne tujosti, pri zahtevnih literarnih delih pa se kulturna
tujost nagiba k tretji stopnji, k radikalni tujosti. Sistemsko tujost povezuje z razumevanjem
literature kot socialnega sistema, kot družbeno sprejetega področja delovanja. Estetska funkcija
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lahko namreč zapolni bele lise, vrzeli na področju družbenih potreb, simbolov, duhovnih,
komunikativnih, socialnih, kritičnih in drugih potreb, ki jih drugi sistemi ne morejo zapolniti.
Literaturo kot družbeno področje namreč odlikuje posebna senzibilnost za človekove potrebe.
Avtonomnost literature pogojuje družbeno učinkovitost, saj zagotavlja, da je literatura oziroma
umetnost prostor posameznikove in družbene svobode. Funkcijska tujost govori o nalogi
literature, da ločuje med afirmativno in deviacijsko estetiko. Prva je danes manj cenjena, saj
umetnost pojmuje kot ohranjanje ustaljenih struktur in vrednot, ter jo povezujemo s trivialno
ali zabavno književnostjo, ki ima potrebo po znanem in domačem ter deluje pomirjevalno.
Druga pa postavlja pod vprašaj ustaljeno družbeno pojavnost in diskurzivnost. Od visoke,
estetske literature se pričakuje kritičnost do družbenega reda, inovativnost, dezavtomacijo
vedenjskih in miselnih vzorcev. Strukturna tujost nastaja zaradi značilnosti literarnosti
(fikcionalnost, večpomenskost), ki se pojavlja na različnih ravneh besedila. S tem odstopa od
običajnega, normalnega in zahteva ustvarjalni prostor, aktivnost in napor. To predstavlja jedro
težav pri soočanju z umetnostnim besedilom. Pri literarnem branju se pred nas postavljajo
različne ovire, ki onemogočajo hitrost branja. Takšno branje moti hitri ritem mladih, zato se
pojavlja receptivna tujost. Pri branju se je potrebno naučiti sprejemanja takšnega načina branja
in se o nelagodju pri recepciji literarnega besedila tudi pogovarjati. Zadnja tujost, ki jo opisuje
Šlibar, je situacijska tujost. Književnost kot posamezniki sprejemamo zasebno in v intimi,
medtem ko pri pouku, ki se dogaja v javnem družbenem prostoru, ni tako. Sprejemanje
literature v šolskih okvirih zato povzroča situacijsko tujost, kar kažem da je šola za branje
neprimeren prostor, čeprav se moramo zavedati, da je za marsikoga to edino okolje, v katerem
sprejema literaturo.
Obravnava starejše književnosti oziroma književnosti starejših obdobij pri pouku književnosti
je zaradi svojih značilnosti mladim bralcem odmaknjena oziroma vsebuje tujosti, ki jih je
opredelila N. Šlibar. Kljub temu ostaja ta učna vsebina del gimnazijskega pouka književnosti,
kot je ugotavljala že B. Krakar Vogel.34 Tudi A. Žbogar pri analizi starejše slovenske
književnosti (iz obdobja reformacije) zagovarja obravnavo starejše književnosti, kjer se pri
argumentih navezuje na N. Šlibar. Argumenti v prid obravnavi starejše književnosti so namreč
sistemski (v šoli je literatura kot sistem podana po literarnozgodovinskem načelu), funkcijski
(literatura pospešuje empatijo, solidarnost, diferencira pogled na svet, podpira samoodločanje
in prevzem odgovornosti, emancipacijska naravnanost književnosti je pomembna za vzgojo,
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V članku Nekatere posebnosti poučevanja starejše književnosti iz leta 2008.
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mir, strpnost, socialno kohezijo in vzgojo za človekove pravice, problematizira tudi vprašanja
individualne identitete), strukturni (literatura se od drugih družbenih sistemov razlikuje po
avtoreferencialnosti in spodbujanju aktivnosti bralcev ob dejavnem stiku z literaturo) in
recepcijski argument (strukturna večpomenskost ustvarja potrebo po pomenski enoznačnosti, z
napetostjo v bralcu spodbuja ustvarjalni pristop, vztrajnost, natančnost). A. Žbogar piše, da
čeprav naj bi bila ravno otežena recepcija eden izmed glavnih argumentov proti
literarnozgodovinski razporeditvi snovi in obravnavi starejše književnosti in je Cuderman že v
osemdesetih letih rekel, da dijaki v času obravnave (v prvem letniku gimnazije) starejših
(antičnih) avtorjev še niso dorasli, je B. Krakar Vogel literarnozgodovinsko razporeditev snovi
v učnem načrtu utemeljila s tem, da slednja omogoča spoznavanje ključnih besedil pred
njihovimi medbesedilnimi replikami in daje možnosti za primerjalno razvrščevalno
intepretacijo in vrednotenje. A. Žbogar povzema po B. Krakar Vogel, da je književnost starejših
besedil pogosto sprejemljivejša od sodobne književnosti zaradi nemimetičnosti in slogovnokompozicijske zapletenosti, medtem ko so starejša besedila težavnejša zgolj zaradi motivnotematskih neznank (pretekli čas, kraji, imena, dogodki ...). Vendar pa so ta besedila načeloma
zgradbeno in slogovno bolj sprejemljiva za literarno manj izkušenega bralca.
Za obravnavo in recepcijo starejše književnosti A. Žbogar meni, da je najbolj primerna uporaba
metoda dela branje z(a) razumevanje(m). Starejšo književnost je potrebno obravnavati, ker je
ta bistvena za nastanek svetovne in slovenske književne dejavnosti in z njo povezanega
nastanka knjižnega jezika. Iz tega sledi, da je starejša književnost pomembna za poznavanje
književnega razvoja kot temeljna sestavina kulturne in nacionalne zavesti. Dijaki spoznavajo
tako intra- kot tudi interkulturno tujost, ki jih spodbuja k večji strpnosti do lastne in tuje kulturne
in literarne dediščine: poznavanje in sprejemanje le-te pomembno prispeva k kakovostni
medkulturni komunikaciji.
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7.2 Analiza bralne recepcije antične književnosti pri dijakih
Empirični del magistrskega dela – bralno recepcijo antične književnosti pri dijakih – sem
preverjala z raziskovalnim pristopom, ki je potekal kvantitativno s pomočjo anketnega
vprašalnika.
Opis pripomočka za zbiranje podatkov – opis anketnega vprašalnika
Za pridobivanje podatkov sem uporabila nestandardiziran anketni vprašalnik, ki sem ga
pripravila na podlagi raziskovalnih ciljev in vprašanj. Anketni vprašalnik je sestavljen iz dveh
delov. V delu anketnega vprašalnika, v katerem dijaki vpisujejo osebne podatke, sprašujem le
po spolu, starosti in gimnaziji, ki jo dijak obiskuje. V prvem delu sem preverjala znanje dijakov
o antični književnosti in njihovo sposobnost doživljanja, razumevanja z analizo ter vrednotenja
s sintezo na podlagi treh različnih literarnih odlomkov. Odlomke sem izbrala glede na prisotnost
antičnih tem, snovi in motivov v literarnih delih ter enakomerno razporejenost glede na vse
literarne zvrsti. Prav tako sem v anketo vključila literarna besedila iz različnih literarnih
obdobij, tako slovenska kot tudi svetovna literarna dela, hkrati pa sem upoštevala, da so
literarna dela predpisana v učnem načrtu za slovenščino za gimnazijo. Izbrala sem Sofoklejevo
Antigono, Prešernov sedmi sonet iz Sonetnega venca in Kafkovo Preobrazbo. Vprašanja so bila
odprtega in zaprtega tipa. Slednja so bila dihotomnega tipa in vprašanja z več možnimi
odgovori. V drugem delu raziskave sem preko različnih trditev s pomočjo petstopenjske
ocenjevalne lestvice preverjala stališče in strinjanje dijakov o pomenu in vplivu antične
književnosti, o didaktičnih pristopih v povezavi z obravnavo antične književnosti ter
priljubljenosti in pomenu antične književnosti med dijaki. Trditve so bile glede na vsebinsko
temo pomešane z namenom, da bi dijaki pri vsaki trditvi razmislili o svojem mnenju in niso
obkroževali vrednosti trditev po sistemu podobnosti. Celoten anketni vprašalnik se nahaja v
prilogi.

Raziskovalni vzorec
Kvantitativno raziskavo sem izvedla na priložnostnem vzorcu dijakov. Pri raziskavi so
sodelovale štiri različne gimnazije iz štirih različnih regij, in sicer gimnazije iz prekmurske,
dolenjske, štajerske in notranjske regije. Pri raziskavi je sodelovalo petindevetdeset dijakov, od
tega jih je bilo devetnajst iz Notranjske, dvajset iz Štajerske, osemindvajset iz Dolenjske in
devetindvajset iz Prekmurja. Večji delež anketirancev, ki je sodelovalo pri raziskavi, je bilo
ženskega spola – kar dvainsedemdeset, medtem ko je bilo anketirancev moškega spola
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štiriindvajset. Vprašalnike so dijaki izpolnjevali v maju 2017. Anketiranci so bili dijaki četrtega
letnika, za katere sklepam, da imajo kot maturantje največji književni pregled nad svetovno in
slovensko literaturo ter da so dosegli najvišjo stopnjo književnih sposobnosti, saj naj bi bili, kot
pravi temeljni cilj učnega načrta, že kultivirani in literarno razgledani bralci.
7.2.1 Analiza prvega dela vprašalnika
Znanje
V prvem delu vprašalnika v sklopu preverjanja znanja se je izkazalo, da dijaki v večini imajo
književno znanje o antični književnosti, vendar je to pogosto pomanjkljivo. Največ pravilnih
odgovor je bilo pri prvem vprašanju (delitvi na rimsko in grško književnost), kjer je 91 %
dijakov odgovorilo pravilno. Najslabše znanje se je pojavilo pri drugem vprašanju (časovna
umestitev obdobij antične književnosti), kjer je 25 % odgovorilo napačno, 15 % na vprašanje
ni odgovarjalo, iz česar lahko sklepamo, da odgovora morda niso poznali, 12 % pa je na to
vprašanje odgovorilo pomanjkljivo. Dijaki so v večini znali naštevati značilnosti antične
književnosti, vendar je le 27 % naštelo pet značilnosti, kot je bilo v navodilih, pomanjkljiv
odgovor pa je zapisalo 62 % dijakov. Pri naštevanju antičnih avtorjev dijaki dobro poznajo
grške avtorje (52 % pravilnih odgovorov in 42 % pomanjkljivih odgovorov), slabše pa poznajo
rimske pisce (22 % pravilnih odgovorov in kar 42 % praznih odgovorov, iz česar lahko
sklepamo, da niso poznali pravilnega odgovora). Dijaki so imeli težave tudi pri definiciji
tragedije, kjer je bil pravilen odgovor le 9 %, pomanjkljivih pa je bilo kar 76 % odgovorov.
Dijaki so v večini zapisali, da gre za dramsko delo, ki ima tragične elemente, pozabili pa so na
trojno enotnost časa, kraja in dogajanja, na zgradbo drame v petih dejanjih, na trikotniško
strukturo ter na katarzo in očiščenje ob koncu drame.
Doživljanje, razumevanje z analizo, vrednotenje s sintezo
V sklopu vprašalnika, kjer sem preverjala doživljanje, razumevanje z analizo in sintezo z
vrednotenjem, pri dijakih opazimo različne rezultate, ki se razlikujejo glede na dane odlomke.
Pri analizi literarnega besedila A (Sofoklejeva Antigona) so dijaki znali umestiti besedilo
literarno zvrstno med dramatiko (97 % pravilnih odgovorov) prav tako pa so vedeli, da je
besedilo literarno vrstno tragedija (81 % pravilnih odgovorov). Večina dijakov (84 %) je
literarno besedilo pravilno umestilo v obdobje antične književnosti. Prav tako je 78 % dijakov
iz danega odlomka prepoznalo avtorja in naslov literarnega dela, 18 % pa je prepoznalo vsaj
avtorja ali naslov literarnega dela. Več težav so dijaki imeli z analizo literarnega besedila. Temo
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besedila je pravilno prepoznalo le 61 % dijakov, 20 % dijakov je na to vprašanje odgovorilo
pomanjkljivo, kar 17 % pa na to vprašanje ni odgovorilo. Še večje težave imajo dijaki pri
prepoznavanju retoričnih figur – tu je 35 % dijakov odgovorilo pravilno, 19 % je podalo
pomanjkljiv odgovor, kar 40 % pa tega dela ni rešilo. Dijaki so znanje ponovno dokazali pri
razumevanju izraza iz literarnega odlomka (72 % pravilnih, 10 % pomanjkljivih, 18 % praznih
odgovorov). Pri prepoznavanju antičnih motivov iz literarnega odlomka so dijaki ponovno
imeli težave. Pravilno je odgovorilo le 35 % dijakov, ki so kot primere zapisali tebanski mit,
Hada kot boga podzemlja iz antične mitologije, Tebe – kot pomembno mesto v antičnem mitu.
Ponovo kar 45 % dijakov na to vprašanje ni odgovorilo. Dijakom je v večini literarno delo všeč
(74 %) predvsem zaradi sporočila (28 %), motivov in tem v besedilo (29 %), jezika in sloga (17
%) ter zaradi dogajanje (15 %). Za dobro razumevanje besedila je moralo največ dijakov
besedilo prebrati dvakrat (43 %) oziroma enkrat (31 %), vendar pa so nekateri besedilo morali
prebrati tudi trikrat (11 %), celo več kot trikrat (9 %). Pri razumevanju so dijaki imeli največ
težav s prepoznavanjem retoričnih figur (39 %), z jezikom (28 %), temu je sledilo navezovanje
na nepoznane/druge teme (15 %) in oblika besedila (15 %).
Pri analizi literarnega besedila B (Prešernov Sonetni venec) so dijaki imeli že večje težave.
Večina je znala umestiti besedilo literarno zvrstno med liriko (84 %), medtem ko je manj kot
polovica (46 %) dijakov pravilno prepoznala besedilno vrsto – sonet. Dijaki so imeli tudi težave
z umeščanjem besedila v obdobje romantike, samo 43 % je odgovorilo pravilno, 8 % je
odgovorilo napačno, kar 49 % ni zapisala odgovora, iz česar sklepam, da pravilnega odgovora
niso poznali. Le 26 % dijakov je prepoznalo avtorja in naslov literarnega dela, 22 % pa je
prepoznalo vsaj avtorja ali naslov literarnega dela. Ponovno 41 % dijakov ni zapisalo odgovora,
sklepam, da verjetno niso prepoznali avtorja in njegovo delo. Težave so imeli dijaki tudi pri
analizi literarnega besedila. Temo je pravilno zapisalo manj kot polovica dijakov (44 %),
nekateri so zapisali le delno pravilen odgovor (10 %), kar 42 % dijakov na to vprašanje ni
odgovorilo. Iz tega sklepam, da so imeli pri analizi težave in niso znali pravilno odgovoriti. Še
večje težave so imeli dijaki pri prepoznavanju retoričnih figur, zgolj 23 % dijakov je odgovorilo
pravilno, 17 % je podalo pomanjkljiv odgovor, več kot polovica dijakov tega odgovora ni
zapisala (53 %). Dijaki so znanje ponovno dokazali pri razumevanju izraza iz literarnega
odlomka (46 % pravilnih, 6 % pomanjkljivih odgovorov), žal tudi tu 48 % dijakov ni zapisalo
odgovora. Pri prepoznavanju antičnih motivov iz literarnega odlomka so dijaki imeli manj
težav. Pravilno je odgovorilo 42 % dijakov, ki so v sonetu prepoznali motiv Orfeja – pevca iz
antične mitologije. Vendar ponovno kar 50 % dijakov na to vprašanje ni odgovorilo, za katere
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ne moremo točno vedeti, ali so prepoznali motiv in ga niso zapisali ali pravilnega odgovora
niso poznali. Mnenje dijakov se močno razlikuje pri všečnosti literarnega besedila, saj je 38 %
dijakov odgovorilo, da jim je bilo delo všeč, medtem ko je 46 % dijakov odgovorilo, da jim to
ni bilo všeč. 16 % dijakov se je pri odgovoru vzdržalo. Razlogi zakaj jim je besedilo všeč in
nasprotno se prekrivajo, in sicer dijaki vidijo razloge za to v jeziku in slogu (29 %),
razumljivosti (19 %), sporočilu (18 %), motivih in temi (18 %), pa tudi v retoričnih figurah in
dogajanju (oba 9 %). Za dobro razumevanje besedila je moralo največ dijakov besedilo prebrati
dvakrat (29 %) ali trikrat (28 %), vendar pa so nekateri besedilo morali prebrati več kot trikrat
(15 %) ali pa samo enkrat (13 %). Pri razumevanju so dijaki imeli največ težav z jezikom (33
%), s prepoznavanjem retoričnih figur (21 %), temu je sledilo navezovanje na nepoznane/druge
teme (17 %), tema besedila (16 %) in oblika literarnega besedila (13 %).
Pri analizi literarnega besedila C (Kafkova Preobrazba) so dijaki ponovno imeli velike težave.
Besedilo je pravilno literarno zvrstno med epiko umestilo 76 % dijakov, literarno vrstno med
novelo oziroma grotesko pa le 38 %. Kar 35 % je literarno vrsto določilo napačno, 27 % dijakov
pa ni zapisalo odgovora. Predvidevam, da so dijaki glede na kratkost danega odlomka literarno
vrsto pravilno določili le, če so prepoznali avtorja in njegovo delo. Večina dijakov ni znala
pravilno umestiti literarno besedilo v obdobje književnosti 20. stoletja, vendar pa so nekateri to
storili zelo natančno in ga umestili tudi v ekspresionizem. Pravilno je odgovorilo 28 % dijakov,
21 % je odgovorilo napačno, ponovno pa 51 % ni zapisalo odgovora, iz česar bi lahko sklepali,
da odgovora niso poznali. Glede na dosedanje rezultat je zanimivo dejstvo, da je iz danega
odlomka 63 % dijakov prepoznalo avtorja in naslov literarnega dela, 3 % dijakov pa so
prepoznali vsaj avtorja ali naslov literarnega dela. Tudi tu 33 % dijakov ni zapisalo odgovora.
Pri analizi literarnega besedila rezultati vprašalnika kažejo različne podatke. Temo besedila je
pravilno prepoznalo 58 % dijakov, 4 % dijakov je na to vprašanje odgovorilo pomanjkljivo, kar
37 % pa na to vprašanje ni odgovorilo. Še večje težave so imeli dijaki pri prepoznavanju
retoričnih figur – tu je le 9 % dijakov odgovorilo pravilno, 16 % je podalo pomanjkljiv odgovor,
kar 72 % pa tega dela ni rešilo. Dijaki so znanje ponovno dokazali pri razumevanju izraza iz
literarnega odlomka (54 % pravilnih, 5 % pomanjkljivih odgovorov). Vendar tudi tu kar 41 %
dijakov ni odgovorilo na vprašanje, kjer se mi pojavlja vprašanje, ali gre res samo za
nerazumevanje pri analizi. Pri prepoznavanju antičnih motivov iz literarnega odlomka so dijaki
imeli velike težave. Samo 3 % dijakov so namreč v besedilu prepoznali antični motiv –
preobrazbo oziroma metamorfozo, ki je značilna za antično mitologijo. 26 % dijakov je na to
vprašanje odgovorilo napačno – da v besedilu ni antičnega motiva, kar 70 % dijakov pa
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odgovora sploh ni zapisalo, iz česar lahko sklepamo, da antičnega motiva v odlomku niso
prepoznali. Izkazalo se je, da je literarno besedilo všeč 41 % dijakov, 43 % pa to delo ni všeč.
Tudi tu se je 16 % dijakov vzdržalo odgovora. Razlogi za všečnosti oziroma nasprotno so
predvsem motivi in tema besedila (27 %), sporočilo (21 %) in dogajanje (20 %), temu sledijo
nato še jezik in slog (14 %), razumljivost (12 %) in retorične figure (6 %). Za dobro
razumevanje besedila je moralo največ dijakov besedilo prebrati zgolj enkrat (53 %), nekateri
tudi dvakrat (20 %), trikrat (9 %), celo več kot trikrat (2 %). Pri razumevanju so dijaki glede na
odgovore imeli največ težav s temo besedila (35 %) in s prepoznavanjem retoričnih figur (27
%), temu sledijo navezovanje na nepoznane/druge teme (14 %), jezik (14 %) in oblika besedila
(10 %).
Izkazalo se je, da so v večini primerov na vseh šolah bolje odgovarjale dijakinje, vendar pa so
bile razlike minimalne, pogosto so boljše rezultate pridobile zaradi večjega obsega izpolnjenih
delov vprašalnikov, saj dijaki pri več delih vprašalnika niso podali odgovora, kjer lahko
sklepam, da pravilnega odgovora niso poznali. Razlike med spoloma so v večini primerov
izredno majhne. Dijaki so boljše rezultate pokazali na dolenjski gimnaziji v sklopu dela
vprašalnika, kjer sem preverjala znanje ter pri razumevanju in analizi drugega literarnega
besedila – Prešernovega soneta. Boljše rezultate so pridobili dijaki na štajerski gimnaziji pri
razumevanju in analizi tretjega literarnega besedila – Kafkove Preobrazbe. Rezultati pri
primerjavi spolov so bili sicer enakovredni na notranjski gimnaziji pri analizi drugega
literarnega besedila – Prešernovega soneta.
Pridobljeni rezultati analize se med seboj razlikujejo tudi glede na regijsko področje gimnazij.
Najboljše rezultate so dosegli v prvem delu (znanje) dijaki štajerske gimnazije, nato sledijo
notranjska gimnazija, dolenjska in na koncu še prekmurska gimnazija. Pri analizi rezultatov
povezanih s prvim literarnim besedilom so najboljše rezultate dosegali dijaki notranjske
gimnazije, sledijo dolenjska gimnazija, prekmurska gimnazija in štajerska gimnazija. Pri analizi
rezultatov povezanih z drugim literarnim besedilom so najboljše rezultate dosegali dijaki
notranjske gimnazije, nato sledijo dijaki dolenjske gimnazije, štajerske in prekmurske
gimnazije. Pri analizi rezultatov povezanih s tretjim literarnim besedilom so najboljše rezultate
ponovno dosegali dijaki notranjske gimnazije, sledijo dolenjska gimnazija, štajerska gimnazija
in na zadnjem mestu prekmurska gimnazija. Sklepamo lahko, da so na splošno glede na vse
dele vprašalnika najboljše rezultate dosegli dijaki notranjske šole, njej sledi dolenjska
gimnazija, nato štajerska gimnazija in na koncu še prekmurska gimnazija.
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7.2.2 Analiza drugega dela vprašalnika
V drugem delu vprašalnika pri pregledu vrednotenja trditev so rezultati zelo raznoliki. Drugi
del vprašalnika sestavljajo različne trditve, kjer me je zanimalo mnenje mnenje dijakov, koliko
se s temi trditvami strinjajo. Svoje mnenje so opredelili na petih stopnjah – 1 (se ne strinjam),
2 (se v manjši meri strinjam), 3 (se delno strinjam), 4 (se strinjam) in 5 (se popolnoma strinjam).
Trditve sem razdelila na tri večja področja: 1. pomen in vpliv antične književnosti, 2. didaktični
pristopi v povezavi z obravnavo antične književnosti ter 3. priljubljenost in pomen antične
književnosti med dijaki.
Pomen in vpliv antične književnosti sem preverjala z osmimi trditvami (2., 3., 4., 5., 6., 10.,
11., 13. trditev). Rezultati so pokazali, da večina dijakov meni, da je antična književnost izvir
evropske književnosti (44 % z vrednostjo 4 in 29 % z vrednostjo 5). Večina dijakov meni, da
so se v antiki oblikovale prve literarne zvrsti in vrste (42 % z vrednostjo 4 in 33 % z vrednostjo
5). Strinjajo se s trditvami, da je antična književnost pomembno vplivala na kasnejšo evropsko
(41 % z vrednostjo 4 in 38 % z vrednostjo 5) in na slovensko književnost (48 % z vrednostjo 4
in 23 % z vrednostjo 5). Dijaki se delno strinjajo, da so vplivi antične književnosti in kulture
najbolj opazni v obdobjih, ki so sledili antiki (34 % z vrednostjo 3, sledita 25 % z vrednostjo 4
in 24 % z vrednostjo 5). S trditvijo, da se antični motivi v kasnejši literaturi pojavljajo večinoma
v liriki, se večina strinja le delno (54 %), zelo majhen delež pa se s tem ne strinja (8 %). Dijaki
se ponovno le delno strinjajo s trditvijo, da sta antična književnost in kultura imeli velik vpliv
v obdobju renesanse (46 %), s tem se popolnoma strinja le četrtina dijakov (26 %). Da se v
slovenski liriki antični motivi pojavljajo zgolj pri F. Prešernu se večina dijakov pravilno ne
strinja (39 % z vrednostjo 1 in 29 % z vrednostjo 2).
Didaktične pristope v povezavi z obravnavo antične književnosti sem preverjala s sedmimi
trditvami (1., 9., 15., 17., 18., 19., 24. trditev). Dijaki se v večini strinjajo s trditvijo, da je
antično književnost potrebno obravnavati v gimnaziji (37 % z vrednostjo 4 in 33 % z vrednostjo
5). Da je potrebno obravnavati literarna besedila z antičnim motivi se večina dijakov strinja,
vsaj delno (38 % z vrednostjo 4 in 35 % z vrednostjo 3). Večina dijakov se strinja, da potrebuje
pri branju antične književnosti dodatno razlago (31 % z vrednostjo 4 in 33 % z vrednostjo 3).
Dodatne razlage ne potrebuje 7 % dijakov. Antična književnost je večini dijakov zanimiva za
obravnavo (32 % z vrednostjo 3, 24 % z vrednostjo 4 in 27 % z vrednostjo 5). Dijaki menijo,
da profesorice pri obravnavi literarnih besedil dovolj poudarijo povezavo z antično
književnostjo (35 % z vrednostjo 3 in 34 % z vrednostjo 4). Mnenje dijakov je pri samostojnem
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prepoznavanju antičnih motivov različno (34 % se strinja z vrednostjo 3, 29 % z vrednostjo 4
in 23 % z vrednostjo 5). Več kot polovica dijakov se ne strinja, da pri samostojnem branju
antične književnosti ne razumejo (17 % z vrednostjo 1 in 33 % z vrednostjo 2). S to isto trditvijo
se strinja četrtina dijakov (12 % z vrednostjo 4 in 7 % z vrednostjo 5).
Priljubljenost in pomen antične književnosti med dijaki sem preverjala z devetimi trditvami (7.,
8., 12., 14., 16., 20., 21., 22., 23. trditev). Dijaki se ne strinjajo s trditvijo, da je branje in
poznavanje antične književnosti nepotrebno (48 % z vrednostjo 1 in 30 % z vrednostjo 2).
Podobno je tudi njihovo mnenje o nesmiselnosti antičnih motivov v kasnejši književnosti (43
% z vrednostjo 1 in 27 % z vrednostjo 2). Dijaki se prav tako ne strinjajo, da je literarna besedila
z antično tematiko nesmiselno brati (47 % z vrednostjo 1 in 31 % z vrednostjo 2). Večina
dijakov meni, da je branje antične književnost in književnosti z antičnimi motivi dobro brati za
splošno znanje (27 % z vrednostjo 3, 38 % z vrednostjo 4 in 21 % z vrednostjo 5). Polovica
dijakov se le delno strinja, da je povezovanje kasnejše evropske književnosti nujno (46 % z
vrednostjo 3, vendar 20 % z vrednostjo 2 in 25 % z vrednostjo 4). Dijaki se strinjajo, da je za
razumevanje literarnih besedil z antičnimi motivi potrebno poznavanje antične književnosti (29
% z vrednostjo 4 in 23 % z vrednostjo 5, pa tudi 34 % z vrednostjo 3). Dve tretjini dijakov
meni, da poznavanje antične književnosti olajša razumevanje literarnih besedil z antičnimi
motivi in tematiko. Večina dijakov se strinja, vsaj delno, da sta snov in problematika antične
književnosti aktualna tudi danes (43 % z vrednostjo 3 in 32 % z vrednostjo 4). Žal se le 18 %
dijakov popolnoma strinja, da jim je branje antične književnosti všeč, vendar pa se več kot
polovica dijakov vsaj delno s tem strinja (26 % z vrednostjo 3 in 33 % z vrednostjo 4).
Izkazalo se je, da dijaki imajo znanje povezano z antično književnostjo. Prav tako iz odlomka
prepoznajo antično literarno delo ter avtorja. Večini dijakov je antična književnost všeč, čeprav
bi pričakovali nasprotno, da bodo imeli pri razumevanju težave, predvsem zaradi umeščanja v
starejše literarno obdobje. Nekateri dijaki se dobro zavedajo pomena in vpliva antične
književnosti na nastanek kasnejše književnosti. Problem se pri dijakih pojavi pri prepoznavanju
kasnejše svetovne in slovenske književnosti, ki vsebujejo antične motive. V takšnih delih le
redki dijaki prepoznajo vpliv antične književnosti, prav tako pa znajo le redki dijaki to povezavo
tudi utemeljiti. Čeprav so dijaki zelo samozavesti pri razumevanju antične književnosti in
menijo, da profesorji pri obravnavanju kasnejše književnosti naredijo dovolj veliko povezavo
z antično mitologijo, analiza vprašalnikov kaže drugačne rezultate.
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8 POUČEVANJE ANTIČNE KNJIŽEVNOSTI V GIMNAZIJI
Pri poučevanju antične književnosti bi bilo nujno potrebno narediti kar nekaj sprememb in
korakov v drugo smer. V učnem načrtu za slovenščino za gimnazijo in v berilih za prvi letnik
gimnazije je antični književnosti namenjen kar velik del obravnave. Vendar se prvi problem
pojavi že takoj na začetku, saj je ta literatura dijakom časovno zelo oddaljena, zato se lahko
hitro pojavijo težave pri razumevanju jezika, sloga ter tedanjega zgodovinskega kulturnega in
političnega dogajanja. Izvira antične književnosti iz antične mitologije in njen razvoj sta
dijakom nepoznana, zato sta jim tuja tako snov in tematika antične književnosti kot tudi pomen
nastajanja tovrstne književnosti. V gimnaziji se premalo poudarja tudi pomen antične
književnosti za nastanek in razvoj tako imenovane prave evropske in s tem tudi slovenske
književnosti. Nastanek književnosti je bistven za razvoj jezika kakega naroda, s tem pa je
pogojen tudi razvoj kulturne in nacionalne zavesti. Prav zaradi velikega pomena antične
književnosti bi bilo v gimnaziji potrebno bolj poudarjati njene vplive na kasnejše pisce svetovne
in slovenske književnosti, saj so se ti pri pisanju poleg različnih literarnih vrst posluževali tudi
različnih še danes aktualnih antičnih mitov, snovi, motivov in tematik. Žal berila za gimnazijo
ne spodbujajo tovrstne povezave in vplive antične književnosti slabo poudarjajo, zato je
zbujanje zavesti o pomenu antične književnosti odvisno od načina dela profesorjev in njihovega
mnenja, ali je potrebno pri obravnavi kakšnega literarnega dela delati vzporednice z antično
književnostjo in v kolikšni meri bodo te narejene. Ugotavljam, da bi pri poučevanju antične
književnosti ter kasnejše svetovne in slovenske književnosti, v kateri lahko prepoznamo antične
motive, morali upoštevati naslednje točke.
1. Pri obravnavi antične književnosti v prvem letniku bi morali dati večji poudarek antični
mitologiji, ki je ključna za nastanek in oblikovanje antične književnosti. Antična mitologija je
namreč v veliki meri osnovna snov celotne antične književnosti. Čeprav je v učnem načrtu v
sklopu oznake obdobja predvidena obravnava grške in rimske mitologije, je ta v učbenikih in
berilih predstavljena zelo okrnjeno oziroma je sploh ni.
2. Pri obravnavi antične književnosti se le redko poudarja njen kulturni pomen za razvoj
kasnejše prave evropske književnosti. Antična književnost je zaslužna za razvoj vseh treh
literarnih zvrsti kot tudi mnogih literarnih vrst, kot so ep, tragedija, komedija, elegija, melična
poezija, pesnitev, oda, epigram, kratka zgodba, basen, pravljica, roman, zgodovinski, filozofski
in moralistični spisi. Ob poudarjanju kulturnega pomena antične književnosti bi bilo potrebno
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poudariti tudi pomen njenega raziskovanja pri vprašanju jezikovne, literarne in kulturne
identitete ter spodbujanju medkulturnega dialoga.
3. V gimnaziji bi morali pri obravnavi antične književnosti delati več vzporednic in primerjav
s kasnejšo svetovno in slovensko književnostjo, ki vsebuje antične motive. Dijaki bi pri
obravnavi antične literature že takoj lahko spoznavali njen kulturni pomen.
4. In nasprotno, tudi pri obravnavi kasnejše svetovne in slovenske književnosti z antičnimi
motivi bi morali delati več vzporednic z antično mitologijo in antično književnostjo. Dijaki
bi ponovili svoje znanje in ga povezali z novim ter tako oblikovali večje sisteme znanja.

5. V prvi vrsti bi morali profesorji v gimnaziji dijake spodbujati k individualnem branju
antične književnosti in književnosti z antičnimi motivi, saj obravnavata kar nekaj še danes
aktualnih tem in problemov ter posredujeta pomembna sporočila. Dijakom bi morali znati
predlagati v branje tudi primere literature, ki ni predpisana za obravnavo v učnem načrtu za
slovenščino za gimnazijo ali predstavljena v berilih za gimnazijo.
6. Ob branju in obravnavi antične književnosti bi morali profesorji dijake spodbujati k ogledu
gledaliških predstav, ki so narejene na podlagi antične književnosti in književnosti, ki vsebuje
antično tematiko. Dijaki bi tako dobili vpogled v antično kulturno še iz drugega vidika, ki je
nekaterim dijakom morda bližji kot samostojno branje.
7. Pri obravnavi antične književnosti bi morali poudarjati njen vpliv na ostalo umetnost, saj si
nekateri dijaki stvari lažje predstavljajo in zapomnijo preko vizualnega ali avdio materiala.
Razen z opozarjanjem na vpliv antične književnosti v slikarstvu, kiparstvu in glasbi bi pri
dijakih zanimanje spodbudili tudi s kazanjem antične tematike v popularni umetnosti in kulturi,
tako v sodobni popularni literaturi kot tudi v ekranizirani obliki (filmi, serije).
8. V sklopu gimnazijskega pouka je pri obravnavi antične književnosti potrebno večji poudarek
nameniti medpredmetnemu povezovanju. To namreč ponuja kar nekaj možnosti povezovanja
z zgodovino, umetnostjo, glasbenim in likovnim poukom, psihologijo, filozofijo in sociologijo.
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9. Dijake bi morali profesorji spodbujati tudi k individualnemu in skupinskemu raziskovanju
antične književnosti in književnosti z antičnimi motivi, saj v sklopu obravnave predpisane
književnosti ni mogoče spoznati vseh pomembnih del. S takšnim delom bi dijaki pridobivali
širše književno znanje, hkrati pa bi urili tudi književne sposobnosti.
10. Pri obravnavi antične književnosti, ki je dijakom časovno zelo oddaljena, bi morali večji
poudarek nameniti aktualizaciji snovi in tematike, ki se pojavlja v njej. Dijaki bi v literarnem
delu starejše književnosti hitreje prepoznali še danes aktualna problemska vprašanja, ki
ponujajo možnost diskutiranja, izmenjavo mnenj in spodbujanje kritičnega pogleda.
11. V sklopu obravnave antične književnosti so pomembni tudi načini dela pri poučevanju in
učenju. Dijake bi morali spodbujati tako k samostojnemu kot tudi usmerjenemu branju, pri
čemer bi brali študijsko, dejavno in ustvarjalno.
12. Sodobni načini poučevanja in učenja spodbujajo učenje z(a) razumevanje(m). Metode, ki
spodbujajo tovrstno učenje, so na primer raziskovalno, izkustveno, problemsko-ustvarjalno
delo, učenje z odkrivanjem, sodelovalno skupinsko delo, ustvarjalno pisanje, igra vlog, vloga
medijev ipd. Pri reševanju problemskih vprašanj in izzivov se dijaki preizkušajo v sklepanju,
primerjanju, razlikovanju, razporejanju, analiziranju, utemeljevanju, sintetiziranju spoznanj,
vrednotenju in diskutiranju o literarnih problemih.
13. Za lažje in boljše razumevanje antične književnosti, ki se uvršča med starejšo književnost,
je primerno tudi posluževanje dela s slovarčkom neznanih besed in izpisovanjem pojmov, s
ponavljajočim in glasnim branjem, z obnavljanjem in povzemanjem dogajanja, z
ustvarjalnim pisanjem in grafičnem prikazovanjem v obliki shem ter miselnih vzorcev.
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9 SKLEP
V učni načrt za slovenščino za gimnazijo (2008) je vključeno antično obdobje in obravnava
antične književnosti. Zato je v učnih sredstvih za gimnazije del učne vsebine v prvem letniku
gimnazije namenjen antični književnosti. V berilih za prvi letnik gimnazije je približno šestina
vse učne vsebine namenjena prav antični književnosti. Učni načrt predvideva poznavanje grške
in rimske književnosti, kakor se antična književnost deli tudi v berilih za gimnazijo. Antična
književnost je v berilih razdeljena na epiko, liriko, dramatiko in polliterarne vrste ter predstavlja
grške (npr. Homerja, Sapfo, Anakreonta, Sofokleja, Evripida, Platona, Aristotela) in rimske
(npr. Plavta, Vergilija, Katula, Horacija, Petronija, Seneko, J. Cezarja, Apuleja) predstavnike
vseh omenjenih zvrsti. V učnem načrtu je predvidevano tudi poznavanje grške in rimske
mitologije, vendar ta ni vključena v berila za prve letnike. Antično mitologijo dijaki spoznajo
samo posredno preko obravnavanja antične književnosti, kjer se kot snovi pojavljajo antični
miti (npr. tebanski mit pri obravnavi Sofoklejeve Antigone). Antični mitologiji vsebinsko
obravnavo namenja zgolj delovni zvezek Stezice do besedne umetnosti 1, kjer je ob koncu
poglavja o antični književnosti miselni vzorec z grškimi in rimskimi bogovi. Obdobja antične
književnosti so v berilih za gimnazijo razdeljena enotno, vendar z manjšimi odstopanji.
Obdobja grške antične književnosti se delijo na arhaično ali predklasično (8.–5. st. pr. n. št.),
atiško ali klasično (5.–4. st. pr. n. št.) in helenistično (4. st. pr. n. št.–5. st. n. št.). Odstopanje se
pojavi v berilu Svet književnosti 1, ki arhaično obdobje začenja že z 9. st. pr. n. št., helenistično
obdobje pa v ožjem pomenu sklepa z letom 30. n. št. Helenistično obdobje v ožjem in širšem
pomenu določajo tudi Branja 1. Obdobja rimske književnosti so v Svetu književnosti 1 in
Branjih 1 razdeljena na predklasično obdobje (240 pr. n. št.–81 pr. n. št), zlati vek (81 pr. n.
št.–14 n. št.), srebrni vek (14–117) in obdobje poznega cesarstva (117–476). V berilu Branja 1
sta zlati in srebrni vek strnjena v eno samo obdobje (81. pr. n. št.–117 n. št.). Na tri obdobja pa
je rimska antična književnost razdeljena tudi v berilu Umetnost besede 1, kjer se deli na
predklasično obdobje (240 pr. n. št.–81 pr. n. št.), klasično odobje (81. pr. n. št.–117 n. št.) in
obdobje poznega cesarstva (117–476). Berila govorijo o pomenu antične književnosti za
nastanek kasnejše evropske književnosti, razvoj literarnih zvrsti in vrst ter uveljavitev
znanstvenega, filozofskega in umetniškega pogleda na svet. Vplive antičnih motivov lahko v
berilih zasledimo tako v obravnavanih svetovnih kot tudi slovenskih literarnih delih, vendar so
pri predstavitvi teh del v berilih le redko pojavi podrobna primerjava del in razlaga vzporednic
z antično mitologijo in antično književnostjo. Zelo očitna povezava, na katero opozarjajo berila,
je npr. v Joycevem Uliksesu, Smoletovi Antigoni, Poundovem Cantu 1, ki je navzoč zgolj v
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enem izmed beril, enako je tudi Borgesova Asterionova hiša. Pri ostalih delih so omenjene le
splošne vzporednice z motivom iz antične književnosti ali mitologije, npr. pri Rilkejevih
Sonetih na Orfeja, Kafkovi Preobrazbi, Heinejevi Lorelaj, Prešernovem Pevcu, Sonetnem
vencu, Glosi ... V učnem načrtu in berilih žal pogrešam kar nekaj literarnih del, kjer lahko
prepoznamo antične motive, npr. Zajčevo Medejo in Sartrove Muhe. Veliko teh literarnih del,
ki so vključena v berila za gimnazijo, so dodatna prostoizbirna vsebina in zato niso vključena
v učni načrt za slovenščino za gimnazijo. Pri obravnavi književnosti z antičnimi motivi se
pojavlja premalo vzporednic z antično književnostjo in obratno – pri obravnavi antične
književnosti so vzporednice s kasnejšo književnostjo narejene le v berilu Svet književnosti 1.
Ena vzporednica s kasnejšo slovensko literaturo (Strnišev Odisej) je narejena tudi v Branjih 1.
Povezava in primerjava z antično književnost je zato odvisna predvsem od načina dela in metod,
ki jih izbere profesor. Iz raziskave je razvidno, da dijaki imajo znanje o antični književnosti, saj
dobro poznajo predstavnike in značilnosti antične književnosti. Prav tako večina dijakov
prepozna antično literarno delo iz odlomka in dobro razume njeno temo in sporočilo. Težave
pa imajo pri prepoznavanju in razumevanju literarnih besedil z antičnimi motivi, ki jih večina
dijakov slabo pozna oziroma ne najde povezave z antično literaturo. Pri poučevanju antične
književnosti in kasnejše književnosti z antičnimi motivi bi zato morali narediti kar nekaj
sprememb. Pri obravnavi antične književnosti bi bilo potrebno del učne vsebine nameniti
antični mitologiji ter delati več povezav in primerjav s kasnejšimi deli z antičnimi motivi in
obratno. Prav tako bi morali poudarjati vpliv antične književnosti na druge umetnosti, kjer se
pojavljajo antični motivi. Dijake bi morali spodbujati k individualnemu branju antične
književnosti, k ogledu gledaliških predstav z antično tematiko, k individualnemu in
skupinskemu raziskovanju antične književnosti in ostale književnosti, povezane z njo. Pri
poučevanju bi morali profesorji poudarjati aktualizacijo antičnih tem in se več posluževati
medpredmetnih povezav. Prav tako bi morali dijake spodbujati k učenju z razumevanjem in
učenju za razumevanje, ter delati z novejšimi metodami, kot so raziskovalno, problemskoustvarjalno delo, sodelovalno skupinsko delo, ustvarjalno pisanje, igra vlog ipd. S takšnim
načinom dela bi se večala tudi kulturna zmožnost, oblikoval bi se vrednostni sistem, estetski in
etični čut. Kulturna zmožnost se namreč razvija zlasti preko branja, spraševanja o učinkih
prebranega in stika z aktualnimi književnimi pojavi oziroma raziskovanja preteklih književnih
pojavov. Zavedati se moramo pomena književnosti, jezika in kulture, ki ohranja nacionalno
identiteto, k čimer pripomore tudi uporaba metode problemsko-ustvarjalnega pouka. Ravno ob
zavedanju vsega tega lahko pri pouku književnosti učinkovito pripomoremo h krepitvi
nacionalne samozavesti.
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10 POVZETEK
V svojem magistrskem delu sem pisala o recepciji antične književnosti pri pouku književnosti
v gimnaziji. Na začetku sem se osredotočila na antično književnost v literarnovednem sistemu,
nato pa sem antično književnost povezala z didaktiko književnosti v gimnaziji. V nalogi sem
analizirala prisotnost antične literature v učnem načrtu za slovenščino za gimnazijo. Prav tako
sem analizirala, kolikšen vsebinski del zajemata antična književnost ter kasnejša svetovna in
slovenska književnost z antičnimi motivi v učnih sredstvih, ki so namenjena poučevanju in
učenju književnosti v gimnaziji. V drugem delu sem se posvetila recepciji v gimnaziji, kjer sem
se sprva kritično, tako informacijsko kot didaktično, opredelila do obsega produkcijske
recepcije antične književnosti in poudarka, namenjenega primerjavi kasnejših literarnih del z
antično književnostjo v učnih sredstvih. V nadaljevanju magistrskega dela sem nato zapisala
ugotovitve analize bralne recepcije dijakov četrtega letnika, s katerimi sem izvedla raziskovalni
del magistrskega dela ob pomoči anketnega vprašalnika o antični književnosti. Z njimi sem
preverjala njihovo književno znanje, književne sposobnosti pri delu z literarnimi odlomki in
njihova mnenja ter stališča o antični književnosti in njenem poučevanju v gimnaziji. Opravljena
raziskava prikazuje trenutno stanje književnega znanja in sposobnosti dijakov v gimnazijah na
področju antične književnosti v gimnaziji. Ob končnih rezultatih analize sem prišla do
spoznanja, da bi bilo potrebno pri poučevanju antične književnosti narediti kar nekaj sprememb.
Zaradi velikega časovnega odmika antične književnosti, ki dijakom povzroča težave pri
razumevanju jezika, sloga ter kulturnega in političnega dogajanja, bi morali večji poudarek
nameniti izvoru antične književnosti in pomenu antične mitologije, kar je v učnih sredstvih za
gimnazijo žal izvzeto iz obravnave. Prav tako bi morali v gimnaziji bolj poudarjati vpliv antične
književnosti na kasnejše pisce svetovne in slovenske književnosti, saj so se ti pri pisanju
posluževali različnih še danes aktualnih antičnih mitov, snovi, motivov, tematik in literarnih
vrst. Ker je v učnem načrtu predvideno, da gimnazijski bralec postane vzgojno kultiviran in
razgledan po literarnovednem sistemu, da si izoblikuje individualno, nacionalno in kulturno
identiteto, hkrati pa tudi da izkazuje bralno in literarno kultiviranost, kritičnost, ustvarjalnost,
dolgoročno tudi bralno zmožnost oziroma jezikovno pismenost, da krepi medkulturno
zmožnost in s tem tudi strpnost do lastne in tuje kulturne dediščine, so pri poučevanju antične
književnosti potrebne konkretne spremembe, ki ne bodo prepuščene zgolj subjektivni presoji
in odločitvi profesorjev v gimnazijah, pač pa bodo te že del predvidenega učnega načrta.
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12 PRILOGE
12.1 Priloga 1: Rezultati analize anketnih vprašalnikov za dijake
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Grafikon 15: Znanje dijakov o antični književnosti

BESEDILO A - razumevanje z analizo, vrednotenje s
sintezo
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Grafikon 16: Razumevanje z analizo in vrednotenje s sintezo dijakov ob besedilu A
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BESEDILO A - doživljanje, razumevanje
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Grafikon 17: Doživljanje in razumevanje dijakov ob besedilu A

BESEDILO B - razumevanje z analizo, vrednotenje
s sintezo
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Grafikon 18: Razumevanje z analizo in vrednotenje s sintezo dijakov ob besedilu B
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BESEDILO B - doživljanje, razumevanje
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Grafikon 19: Doživljanje in razumevanje dijakov ob besedilu B

BESEDILO C - razumevanje z analizo, vrednotenje s
sintezo
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Grafikon 20: Razumevanje z analizo in vrednotenje s sintezo dijakov ob besedilu C
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BESEDILO C- doživljanje, razumevanje
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Grafikon 21: Doživljanje in razumevanje dijakov ob besedilu C
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Grafikon 22: Mnenja in stališča dijakov na petstopenjski ocenjevalni lestvici
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vrednost 5

12.2 Priloga 2: Anketni vprašalnik za dijake
ANKETNI VPRAŠALNIK – 1. DEL
Spol: M

Ž

Starost: ____

Gimnazija: __________________
Preberite literarna besedila in odgovorite na spodnja vprašanja. Obkrožite črko pred odgovorom
ali zapišite ustrezni odgovor.
I. ZNANJE
1. Katere književnosti obsega antična književnost?
______________________________

________________________________

2. V tabeli ustrezno časovno umestite obdobja antične književnosti in jih zapišite pod ustrezno
književnost. Vstavite naslednja obdobja: helenistično, arhaično ali predklasično, obdobje
poznega cesarstva, atiško ali klasično, srebrna doba (vek), zlata doba (vek), arhaično obdobje.
___________________ književnost
časovna umestitev

___________________ književnost
časovna umestitev

obdobje

8.–5. st. pr. n. št.

240–81 pr. n. št.

5.–4. st. pr. n. št.

81 pr. n. št.–14 n. št.

4. st. pr. n. št.–5. st. n. št.

14–117 n. št

obdobje

117–476 n. št.
3. Naštejte pet značilnosti antične književnosti.
___________________________________________________________________________
4. Navedite tri avtorje, ki jih literarna veda uvršča v grško antično književnost.
_________________________________________________________________________
5. Navedite tri avtorje, ki jih literarna veda uvršča v rimsko antično književnost
_________________________________________________________________________

6. Definirajte tragedijo.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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II. DOŽIVLJANJE, RAZUMEVANJE Z ANALIZO, VREDNOTENJE S SINTEZO
Literarna besedila:

A

B

Kreon: »Te ni sram, da le ti ravnaš drugače?«
Antigona: »Ostati bratu zvest res ni sramota.«
Kreon: »Ti ni bil brat, ki padel je za Tebe?«
Antigona: »Moj rodni brat, da, istih staršev sin.«
Kreon: »Zakaj s takšno sramoto ga častiš?«
Antigona: »Pokojni ne bi pričal zoper mene.«
Kreon: »Če ista čast mu gre kot izdajalcu?«
Antigona: »Saj ni moj suženj – brat, moj brat je padel.«
Kreon: »Ta je svoj dom pustošil, oni branil.«
Antigona: »Za oba zahteva Had pravico isto.«
Kreon: »A ne, da dobri se izenači s podlim.«
Antigona: »Kdo ve, če spodaj to ima kak smisel?«
Kreon: »Sovražnik ti še v smrti ni prijatelj!«
Antigona: »Ne da sovražim – da ljubim, sem na svetu!«

Obdajale so utrjene jih skale,
ko nekdaj Orfejovih strun glasóve,
ki so jim ljudstva Tracije surove
krog Hema, Ródope bile se vdale.
De bi nebesa milost nam skazale!
otajat' Krajna našega sinove,
njih in Slovencov vseh okrog rodove,
z domačmi pesmam' Orfeja poslale!
De bi nam srca vnel za čast dežele,
med nami potolažil razprtije,
in spet zedinil rod Slovenš'ne cele!
De b' od sladkóte njega poezije
potihnil ves prepir, bile vesele
viharjov jeznih mrzle domačije!

C
Ko se je Gregor Samsa neko jutro prebudil iz nemirnih sanj, je spoznal, da se je v svoji postelji
spremenil v pošastno žuželko. Kakor v oklepu je ležal na svojem trdem hrbtu in videl, ko je malo
povzdignil glavo, svoj rjavi, z zatrdelimi oboki prepasani trebuh, ki se ga je na vrhu le še za las
držala odeja, nared, da zdaj zdaj docela zdrsne na tla. Pred očmi mu je nemočno migotalo obilje
nožic, klavrno tankih ob njegovi siceršnji velikosti.
»Kaj se mi je zgodilo?« je pomislil. To niso bile sanje. Njegova soba, prav taka, še malce majhna
soba za ljudi, je mirno počivala med štirimi dobro znanimi mu stenami. Nad mizo, na kateri je
ležala odvita zbirka platnenih vzorcev – Samsa je bil trgovski potnik –, je visela slika, ki jo je
pred kratkim izrezal iz neke ilustrirane revije in jo vstavil v lep, pozlačen okvir. Bil je portret
dame, ki je pokončno sedela s krznenim šalom okrog vratu, krznenim klobukom na glavi, proti
opazovalcu pa stegovala težek krzen muf, v katerem se je izgubljala cela njena laket.
Pogled je Gregorju odromal proti oknu in turobno vreme – slišati je bilo štropotanje dežnih
kapelj po pločevinasti okenski polici – ga je navdalo z melanholijo. »Kaj pa če bi še malo zaspal
in pozabil na vso norost,« je pomislil, vendar je bilo to povsem neuresničljivo, saj je bil vajen
spati na desnem boku, v svojem novem stanju pa se ni mogel obrniti v ta položaj. Naj se je še s
tako silo zaganjal v desno, se je zmeraj znova prekopicnil nazaj v svoj položaj na hrbtu. Gotovo
je stokrat poskusil, z zaprtimi očmi, da mu ne bilo treba gledati cepetajočih nožic, in odnehal
šele, ko je na svojem boku začutil rahlo, dotlej docela neznano togo bolečino.
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LITERARNO BESEDILO: A
1. V katero literarno zvrst uvrščamo besedilo?
a) epika
b) lirika
c) dramatika
2. V katero literarno vrsto uvrščamo besedilo? ________________________
3. V katero literarno obdobje bi umestili literarno besedilo? ________________________
4. Zapišite avtorja in naslov literarnega dela.
_____________________________________
5. O čem govori besedilo? Kaj je tema? _______________________________
6. Izpišite 3 retorične figure in jih poimenujte.
7. Kako razumete izraz: »za oba zahteva Had pravico isto«?
________________________________________________________________________

8. Ali v odlomku najdete antični motiv? Če da, ga izpišite in razložite povezavo z antiko.
_______________________________________________________________________

9. Vam je bilo prebrano literarno besedilo všeč?
a) da
b) ne
10. Zakaj vam je bilo besedilo všeč oziroma vam ni bilo? (Lahko obkrožite več odgovorov.)
a) jezik in slog
b) sporočilo
c) motivi in teme
č) razumljivost

d) retorične figure

e) karakterizacija/dogajanje

11. Kolikokrat ste morali prebrati besedilo, da ste ga dobro razumeli?
a) enkrat
b) dvakrat
c) trikrat
č) več kot trikrat

12. Kaj vam je povzročalo največ težav pri razumevanju? (Lahko obkrožite več odgovorov.)
a) jezik
b) oblika literarnega besedila
c) tema besedila
č) prepoznavanje retoričnih oblik

d) navezovanje na nepoznane/druge teme
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LITERARNO BESEDILO: B
1. V katero literarno zvrst uvrščamo besedilo?
a) epika
b) lirika
c) dramatika
2. V katero literarno vrsto uvrščamo besedilo? ________________________
3. V katero literarno obdobje bi umestili literarno besedilo? ________________________
4. Zapišite avtorja in naslov literarnega dela.
_____________________________________
5. O čem govori besedilo? Kaj je tema? _______________________________
6. Izpišite 3 retorične figure in jih poimenujte.
7. Kako razumete izraz: »Orfejovih strun glasóve«?
________________________________________________________________________

8. Ali v odlomku najdete antični motiv? Če da, ga izpišite in razložite povezavo z antiko.
________________________________________________________________________

9. Vam je bilo prebrano literarno besedilo všeč?
a) da
b) ne
10. Zakaj vam je bilo besedilo všeč oziroma vam ni bilo? (Lahko obkrožite več odgovorov.)
a) jezik in slog
b) sporočilo
c) motivi in teme
č) razumljivost

d) retorične figure

e) karakterizacija/dogajanje

11. Kolikokrat ste morali prebrati besedilo, da ste ga dobro razumeli?
a) enkrat
b) dvakrat
c) trikrat
č) več kot trikrat

12. Kaj vam je povzročalo največ težav pri razumevanju? (Lahko obkrožite več odgovorov.)
a) jezik
b) oblika literarnega besedila
c) tema besedila
č) prepoznavanje retoričnih oblik

d) navezovanje na nepoznane/druge teme
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LITERARNO BESEDILO: C
1. V katero literarno zvrst uvrščamo besedilo?
a) epika
b) lirika
c) dramatika
2. V katero literarno vrsto uvrščamo besedilo? ________________________
3. V katero literarno obdobje bi umestili literarno besedilo? ________________________
4. Zapišite avtorja in naslov literarnega dela.
_____________________________________
5. O čem govori besedilo? Kaj je tema? _______________________________
6. Izpišite 3 retorične figure in jih poimenujte.
7. Kako razumete izraz: »spremenil v pošastno žuželko«?
________________________________________________________________________

8. Ali v odlomku najdete antični motiv? Če da, ga izpišite in razložite povezavo z antiko.
________________________________________________________________________

9. Vam je bilo prebrano literarno besedilo všeč?
a) da
b) ne
10. Zakaj vam je bilo besedilo všeč oziroma vam ni bilo? (Lahko obkrožite več odgovorov.)
a) jezik in slog
b) sporočilo
c) motivi in teme
č) razumljivost

d) retorične figure

e) karakterizacija/dogajanje

11. Kolikokrat ste morali prebrati besedilo, da ste ga dobro razumeli?
a) enkrat
b) dvakrat
c) trikrat
č) več kot trikrat

12. Kaj vam je povzročalo največ težav pri razumevanju? (Lahko obkrožite več odgovorov.)
a) jezik
b) oblika literarnega besedila
c) tema besedila
č) prepoznavanje retoričnih oblik

d) navezovanje na nepoznane/druge teme

177

ANKETNI VPRAŠALNIK – 2. DEL
Preberite trditve v tabeli in obkrožite številko, koliko se strinjate s trditvijo. (5 – se popolnoma
strinjam, 4 – se strinjam, 3 – se delno strinjam, 2 – se v manjši meri strinjam, 1 – se ne strinjam)
Trditve
1 Antično književnost je nujno potrebno brati in obravnavati v gimnaziji.
2 Antična književnost je izvir vse kasnejše evropske književnost.
V antični književnosti so se začele oblikovati prve evropske literarne
3
zvrsti in vrste.
Antična književnost je pomembno vplivala na kasnejšo evropsko
4
književnost.
5 Antična književnost je pomembno vplivala na slovensko književnost.
Vplivi antične književnosti in kulture so najbolj opazni v obdobjih, ki so
6
sledili antiki.
7 Branje in poznavanje antične književnosti je nepotrebno.
8 Antični motivi so v kasnejši književnosti nesmiselni in nepotrebni.
Literarna besedila z antično tematiko in motivi je pomembno obravnavati
9
v gimnaziji.
10 Antični motivi se pojavljajo v kasnejši književnosti večinoma v liriki.
11 Antična književnost in kultura sta imeli velik vpliv v obdobju renesanse.
12 Literarna besedila z antično tematiko je nesmiselno brati.
Antični motivi se v slovenski liriki pojavljajo zgolj pri Francetu
13
Prešernu.
Antično književnost in književnost z antičnimi motivi je dobro brati za
14
splošno znanje.
Pri branju antične književnosti potrebujem za razumevanje dodatno
15
razlago.
Povezovanje kasnejše evropske književnosti z antičnimi motivi je nujno
16
potrebno.
17 Antična problematika je zanimiva za obravnavo.
Pri obravnavi besedila profesorica dovolj poudari povezavo z antično
18
književnostjo.
19 Antične motive in snovi prepoznam tudi brez profesoričine razlage.
Za razumevanje literarnih besedil z antičnimi motivi je nujno potrebno
20
poznavanje antične književnosti.
Poznavanje antične književnosti olajša razumevanje literarnih besedil z
21
antičnimi motivi in antično tematiko.
22 Snov in problematika antične književnosti je aktualna tudi danes.
23 Branje antične književnosti mi je všeč.
24 Antične književnosti pri samostojnem branju ne razumem.
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Vrednosti
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

12.3 Priloga 3: Izjava kandidata / kandidatke

Spodaj podpisani/a Klavdija Bizjak izjavljam, da je besedilo magistrskega dela v tiskani in
elektronski obliki istovetno, in

dovoljujem / ne dovoljujem

objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

Datum: 5. 9. 2017

Podpis kandidata / kandidatke:
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Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 5. 9. 2017

Klavdija Bizjak
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