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IZVLEČEK
V diplomskem delu sta predmeta obravnave mladinski problemski roman ter skupina izbranih
romanov s tematiko motenj hranjenja. Predstavljeni so pojmi mladinska književnost,
mladinski roman, mladinski problemski roman in opus mladinskih romanov slovenske
pisateljice Janje Vidmar. Za razumevanje skupne tematike obravnavanih romanov je orisana
tudi problematika motenj hranjenja. S pomočjo primerjalne analize so obravnavani trije
problemski romani s to tematiko. To so Debeluška Janje Vidmar, Punčka v ogledalu Marinke
Fritz-Kunc in Zamrznjeni dekleti Laurie Halse Anderson.
Ključne besede: mladinska književnost, mladinski roman, problemski roman, motnje
hranjenja, Debeluška, Punčka v ogledalu, Zamrznjeni dekleti

ABSTRACT
Comparison of three young adult problem novels about eating disorders: Debeluška,
Punčka v ogledalu, and Wintergirls
The thesis focuses on young adult problem novel and eating disorder themed novels.
Concepts of young adult literature, young adult novel, young adult problem novel and
Slovenian author Janja Vidmar’s young adult novels are introduced. For better understanding,
the problem of eating disorders is outlined. By means of comparative analysis, three problem
novels, which touch on the subject of eating disorders, were analysed, namely Debeluška by
Janja Vidmar, Punčka v ogledalu by Marinka Fritz-Kunc, and Wintergirls (Zamrznjeni
dekleti) by Laurie Halse Anderson.
Keywords: young adult literature, young adult novel, problem novel, eating disorders,
Debeluška, Punčka v ogledalu, Wintergirls
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1. UVOD
»Kako si lahko debela in srečna?« (Vidmar 1999, 162)
Živimo v družbi, v kateri je zunanji videz merilo uspešnosti. Pogosto obsojamo naključne
ljudi samo na podlagi izgleda, ne da bi poznali njihovo ozadje in razmere. Obkroženi smo z
oglasi in reklamami, na katerih modeli razkazujejo svoja popolna telesa, nemalokrat
fotografsko obdelana s kakovostnimi filtri. Predvsem mlada dekleta so bombardirana z
ideologijo lepega telesa in če nimajo močne samopodobe, se lahko kaj hitro znajdejo v
začaranem krogu hujšanja. Zavračanje hrane jim lahko daje občutek, da so močne, ker se
lahko uprejo hrani. Do motenj hranjenja po navadi pride zaradi družinskih razmer, stresa,
nezmožnosti obvladovanja čustev in sprejemanja svoje podobe v ogledalu.
V diplomskem delu sem opredelila pojma mladinska

književnost in mladinski roman,

mladinski problemski roman pa sem obravnavala podrobneje. Izpostavila sem pisateljico
Janjo Vidmar, saj je najplodovitejša pisateljica slovenskega mladinskega romana in pri tem
podira sodobne tabuje v mladinski književnosti. Na kratko sem predstavila tudi problematiko
motenj hranjenja.
Nato sem obravnavala tri izbrane mladinske problemske romane, ki obravnavajo
problematiko motenj

hranjenja. Pri primerjalni analizi romanov sem skušala poiskati

morebitne povezave med njimi. Na kratko sem povzela zgodbe romanov, med njimi
primerjala različne odnose med družinskimi člani ter bližnjo okolico, kakor jih ti romani
predstavljajo, analizirala pa sem tudi konec vsake zgodbe oziroma razplet dogajanja in rešitev
problema v vseh treh romanih.
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2. SLOVENSKA MLADINSKA KNJIŽEVNOST
2.1.

OPREDELITEV POJMA MLADINSKA KNJIŽEVNOST

»Leta 2001 je v Slovensko književnost III umeščeno tudi poglavje Mladinska književnost,
napisal ga je Igor Saksida, in to pomeni prvo enakovredno obravnavo mladinske književnosti
v slovenski literarni zgodovini« (Haramija 2003, 171).
Saksida mladinsko književnost definira kot »podtip književnosti, njen integralni del, ki se od
nemladinske loči po svojem bistvu, obstoju in zgradbi, namenjen pa je bralcu do starostne
meje osemnajst let« (Saksida 1994, 45). Mladinska književnost ima dve podpomenki, in sicer
otroško književnost in mladinsko književnost v ožjem smislu. Razlikujeta se po socialnem
izkustvu bralca. Razlikovanje je zahtevno, vseeno pa je med njima nekaj razlik, s katerimi ju
lažje ločimo. (Saksida 1994, 45) Glede na večino definicij je posebnost mladinske
književnosti predvsem specifičen bralec. Z ostalo književnostjo sta si podobni v ontološkem
statusu, literarnem doživljaju, vzporednosti dvojne narave vsebine ter vrednotenju. (Saksida
1994, 42)
Kobe opozarja na večplastnost mladinske književnosti. Bistvena lastnost, ki po njenem
mnenju mladinsko književnost uvršča v književnost kot celoto, je predvsem »pestrost
literarnih zvrsti in oblik, ki jih je razvila mladinska književnost in jih še razvija v okvirih vseh
treh literarnih vrst: poezije, pripovedna proze in dramatike« (Kobe 1987, 22). Ugotavlja, da je
bila mladinska književnost v Evropi umeščena v literarno teorijo šele v prvi polovici
dvajsetega stoletja. Kljub novim teoretičnim stališčem so jo pred tem uvrščali na področje
pedagogike, kjer so se morali prilagajati normativom pedagoških teorij. Šele odmik od
področja pedagogike, temu sledeča depedagogizacija pisanja in kritično vrednotenje so
omogočili približanje mladinske književnosti literarni vedi. Najpomembnejši problem
mladinske književnosti je neenotnost terminološkega poimenovanja. Možni vzroki za
neenotnost so vprašanje o starostnem razponu bralca in njegova zgornja starostna meja, odnos
do vprašanja o raznovrstnosti žanrov, ki naj bi jih obsegala mladinska književnost, ter odnos
do vprašanja o razmerju med otroško in mladinsko književnostjo. Ostali problemi pri
definiranju mladinske književnosti so vsebinske razsežnosti del, sprejemniki književnosti ter
literarne vrste, zvrsti in oblike mladinske književnosti. Specifičen problem pri preučevanju
mladinske književnosti je področje del, ki so bila prvotno napisana za odraslega bralca, skozi
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čas pa so postala mladinsko branje. V poseben sklop preučevanja sodijo tudi priredbe in
predelave literarnih besedil ter literarna kritika. (Kobe 1987, 8-14)
V sodobni, postmodernistični književnosti za odrasle avtorji odkrivajo nove načine izražanja,
npr. žanrski eklekticizem, metafikcije itd. Tudi teme v mladinski književnosti so brez
omejitev. (Kos 2015, 10)
Gaja Kos definira najočitnejšo razliko med odraslo in mladinsko književnostjo, to je
»asimetrija med avtorjem in bralcem, ki v primeru mladinske književnosti seveda nista v
istem položaju; prvi je odrasla oseba, drugi otrok oziroma mladostnik. Izjemoma je sicer
lahko avtor tudi mladostnik, ki piše za mladostnike« (Kos 2015, 11).

2.2.

OPREDELITEV POJMA MLADINSKI ROMAN

Kos (2015, 13-14) med mladinske romane uvršča daljša, bolj razvejana in poglobljena prozna
dela, ki so namenjena najstnikom različnih starosti, tudi protagonisti romanov so najstniki. Po
njenem mnenju se nekatera daljša prozna dela za mladino po kompleksnosti in večplastnosti
lahko kosajo z deli za odrasle.
S stališča mladinske književnosti bi o mladinskem romanu lahko govorili kot o posebni
književni vrsti v območju prehodne literature, s čimer bi zajeli obdobje po 12. ali 13. letu
otrokove starosti do konca branja mladinske književnosti. (Haramija 2003, 173)
Mladinski roman je vrsta besedila, po kateri lahko posegajo najstniki v zadnji triadi osnovne
šole in v srednji šoli, saj »šele v četrtem obdobju bralnega razvoja, to je v obdobju abstraktne
inteligence (od 12. do 16./17. let), njihov psihični razvoj in količina izkušenj dosežejo nivo
zmožnosti razumevanja daljših in zapletenejših književnih del« (Haramija 2003, 175).
Obenem je potrebno opozoriti, da ne sodijo vsa književna dela, namenjena najstnikom,
obenem tudi med mladinske romane.
Mladinski roman ima sicer relativno razdelan glavni literarni lik, le-ta je mladostnik oz.
mladostnica v težavnem najstniškem obdobju, književni prostor in čas sta precej natančno
določena, vsebina pa ne vsebuje težko določljivega nauka, saj se mladi bralec osredotoča
predvsem na (zanimivo) zgodbo. Pripovedovalec je največkrat prvoosebni, glavni literarni lik,
ki je pogosto (lahko) tudi naslovni lik mladinskega romana, ki pripoveduje o svojem življenju.
(Haramija 2003, 175)
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3. MLADINSKI PROBLEMSKI ROMAN
Gaja Kos (2015, 14-15) slovenski mladinski problemski roman povezuje z deli, ki si za
izhodišče vzamejo problemsko temo, ki izrazito zaznamuje življenje protagonista in utegne
biti pomembna tudi v življenjih bralcev – sodobnih najstnikov. Problem opredeli kot
kompleksen, zahteven eksistencialen problem, ki usodno spremeni protagonistovo življenje,
ki je zaradi tega lahko tudi ogroženo. Torej problem, ki ni problematičen le z vidika
subjektivnega bralca, ampak tudi objektivno gledano (zdravstvene težave, medvrstniško
nasilje itn.). V slovenski literarni teoriji je v zvezi s terminom mladinski problemski roman
možno zaslediti naslednje izraze: problemska pripoved, to je širok pojem, ki lahko zajema več
žanrov, nato realistične pripovedi vsakdana, kar je definirano še bolj nedoločno, ter z izrazom
problemka, ki je še najbližji opredelitvi pojma po G. Kos.
»Mladinski problemski roman je torej praktičen opisni pojem, ki na grobo ne opredeli le
možnega tematskega nabora, pač pa tudi naravnanost takšnih literarnih del (bržkone je iz
poimenovanja jasno, da ne bo šlo za lahkotno, zabavno čtivo, čeprav lahko literarni junaki
(sicer redko!) zavzamejo tudi ironično držo, zaradi česar utegnejo v detajlih (!) tudi takšna
dela delovati lahkotneje oziroma razbremenjeno« (Kos 2015, 15).

3.1.

ZGODOVINSKI RAZVOJ MLADINSKEGA PROBLEMSKEGA ROMANA

Mladinski problemski roman se je v drugih književnostih začel pojavljati v drugi polovici
dvajsetega stoletja, na Slovenskem pa za prvi tak roman velja Ingoličev roman Gimnazijka, ki
je izšel leta 1967.
Najstniki so šele sredi dvajsetega stoletja v ZDA postali priznani kot posebna družbena
skupina. Knjige, namenjene izključno najstnikom, so začele izhajati v drugi polovici
petdesetih let, in sicer v obliki romanc. Za začetnika mladinskih romanov štejemo J. D.
Salingerja z romanom Varuh v rži. Problemska tematika oziroma tabu teme so se najprej
pojavile v ameriški mladinski književnosti v šestdesetih letih, velik porast doživele v
devetdesetih in se nadaljevale na prelomu tisočletja. V šestdesetih in sedemdesetih letih se je
začela spreminjati tudi podoba odraslih literarnih likov, saj odrasli (učitelji in starši) niso bili
več prikazani samo kot popolne in nezmotljive avtoritete, temveč tudi kot nemočni ljudje s
kopico napak. V devetdesetih letih so tabu teme, ki so bile omejene na mladinske romane,
začele prehajati tudi v leposlovje drugih zvrsti in celo v slikanice. Teme so bile na začetku
precej omejene, dotikale so se npr. najstniške nosečnosti, kasneje pa so se pojavile tudi
kompleksnejše teme. Opisovale so različne vrste nasilja, spolnosti, motnje prehranjevanja,
drugačnost. (Kos 2015, 43-44)
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»Vse to je bila posledica pomembnih družbenih in socioloških sprememb, kot so bile:
spremenjena družbena klima, večja liberalizacija družbe, seksualna revolucija, različna
družbena gibanja […] Pomemben dejavnik je bil tudi popolnoma drugačen značaj povojne
generacije ameriških najstnikov, ki je bila mnogo bolj samozavestna, glasna in samostojna kot
generacije pred njimi« (Lavrenčič Vrabec 2001, 42).
Pomemben prelom na področju literarnega ustvarjanja za mlade se je zgodil, ko so pisatelji
(predvsem ameriški) začeli postopoma opuščati dolgoletno tradicijo samocenzure, ki so jo
izvajali sami pisatelji. (Lavrenčič Vrabec 2001, 42)
Dela, ki so obravnavala vsakdanje probleme med mladostniki, smo na Slovenskem dobili že v
šestdesetih letih v knjižni zbirki »Pota mladih.« Pojavljanje del je bilo neenakomerno,
upoštevati pa moramo tudi dejavnik časa, saj so bili zgodnejši romani manj radikalni v
obravnavanju tabuiziranih tem kot kasnejša dela. V sedemdesetih letih je bilo romanov s
problemsko tematiko malo, podobno tudi v osemdesetih, vendar pa so bili kasnejši romani
precej bolj radikalni, vrhunec tega pisanja pa lahko postavimo v novo tisočletje. (Kos 2015,
46 )

3.2.

ZNAČILNOSTI MLADINSKEGA PROBLEMSKEGA ROMANA

Bistveno za določitev mladinskih problemskih romanov je, da je v ospredju resen problem, ki
ga kot takšnega obravnava tudi okolica, ne samo glavni protagonist romana. Avtorji problem
sistematično obdelajo, določijo vzroke in posledice ter faze osrednjega problema, pri
opisovanju pa so po navadi zelo nazorni. (Kos 2015, 32)
Pripovedi so večinoma prvoosebne, redkeje tretjeosebne in izjemoma drugoosebne.
Prvoosebni pripovedovalec lažje poda subjektiven pogled na dogajanje in ga tako bolj približa
bralcu. Dogajanje je postavljeno v urbano okolje in omejeno predvsem na relacijo dom-šolabližnja okolica. Večina protagonistov prihaja iz disfunkcionalnih družin. Težišče dogajanja je
močno pomaknjeno v protagonistovo notranjost. Protagonist je najstnik, ki zaključuje
osnovno šolo, obiskuje gimnazijo oz. fakulteto. (Kos 2015, 33-34)
Kos (2015, 34) predstavi tezo, da so si najstniki »primorani zastavljati vprašanja, ki bi si jih
morali v resnici zastaviti njihovi starši […], da se torej najstniki pogosto znajdejo v
travmatičnih situacijah prav zato, ker si njihovi starši niso pravočasno zastavili in si
odgovorili na nekatera vprašanja.«
Akcija protagonistov je usmerjena v iskanje lastne identitete. Med najstniškimi prevladujejo
dekliški literarni liki. Protagonisti se načeloma ne dojemajo kot odrasle osebnosti, ampak
5

položaj razumejo kot prehod med dvema obdobjema. Junak izkusi nove situacije, ki so
navadno boleče oz. ob njih trpi, sprejme pomembno odločitev in odraste. Otroštva se po
navadi spominjajo z nostalgijo in hrepenenjem. V zgodbah imajo pomembno vlogo stranski
liki, saj so lahko zelo izraziti in prisotni, obstaja pa tudi vzorec tipov, ki se ponavljajo. Če jih
avtor primerno karakterizira, lahko postanejo enkratni in neponovljivi. V romanih nastopa
vsaj ena izrazito pozitivna odrasla oseba, ki protagonistov svet naredi lažji in prijetnejši.
Izpostavljena vrednota je zagotovo prijateljstvo, ki je med samo zgodbo večkrat postavljeno
na preizkušnjo, vendar praviloma vzdrži in postane še močnejše, vseeno pa ne more
popolnoma odpraviti protagonistove osamljenosti. Največkrat imajo romani odprt konec, ki
bralca pusti v negotovosti, in z možnostjo, da si sam izbere konec. (Kos 2015, 31–39)
»Literarna kvaliteta mladinskih problemskih romanov niha med podpovprečnim in umetniško
ambicioznim. Najpogosteje spoznavna in etična funkcija močno prevladata nad estetsko. V
podpovprečnih romanih je absolutno v prvem planu spoznavna funkcija, sledi ji etična,
estetska je zreducirana na minimum« (Kos 2015, 39)

3.3.

AVTORICE IN AVTORJI SLOVENSKEGA MLADINSKEGA ROMANA

Po številu objavljenih mladinskih romanov prednjačijo Vitan Mal, Ivo Zorman, Slavko Pregl,
Marinka Fritz-Kunc, med njimi pa vseeno izstopa Janja Vidmar, ki bi jo lahko opisali kot naj
reprezentativnejšo avtorico slovenskega mladinskega problemskega romana, pa tudi kot naj
inovativnejšo. (Kos 2015, 48)

3.4.

TIPOLOGIJA MLADINSKEGA PROBLEMSKEGA ROMANA

Kos (2015, 41-42) loči štiri tipe mladinskega problemskega romana, ki se med seboj lahko
prekrivajo. Določa jih glede na to, na kakšen način se avtorji lotevajo problemov, ki so v
središču njihove zgodbe, in glede na to, koliko problemov hkrati obravnavajo oziroma
kakšno vlogo imajo posamezni problemi, če jih je več, v nekem delu. Med slovenskimi
mladinskimi problemskimi romani prevladujejo »trdi« in večproblemski mladinski
problemski romani.
Glede na prvi način sta možna dva pristopa: strogo resen in bolj sproščen, »mehek«. V prvem
primeru govorimo o trdih mladinskih problemskih romanih, v drugem pa o mehkih. Dve
možnosti ponudi G. Kos tudi pri drugem načinu, kjer lahko govorimo o enoproblemskih
mladinskih problemskih romanih ali o večproblemskih mladinskih romanih. Ločnice med
podanimi načini niso vedno jasno razvidne.(Kos 2015, 42)
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Glede na to, na kakšen način se avtorji lotevajo problemov, ločimo torej trde in mehke
mladinske romane. Kot primer trdega mladinskega problemskega romana je avtorica navedla
roman Marinke Fritz-Kunc Kam gredo ptice umret,

v katerem je

avtorica

začrtano

problematiko predstavila resno, strogo in disciplinirano, brez lahkotnejših odmikov. Primer
mehkega mladinskega problemskega romana so vsi tovrstni romani Slavka Pregla. V njih
avtor resne probleme obravnava relativno blago, situacije blaži z občasno duhovitostjo.
Glede na to, koliko problemov hkrati obravnavajo oziroma kakšno vlogo imajo posamezni
problemi v romanih, pa torej ločimo enoproblemske in večproblemske mladinske problemske
romane. Primer enoproblemskega mladinskega problemskega romana je roman Majde Koren
Maj za vedno :), v katerem avtorica obravnava zelo specifično bolezensko stanje protagonista.
Kot primer večproblemskega mladinskega problemskega romana pa G. Kos navede roman
Mojca avtorja Igorja Karlovška, kjer ima protagonist kar nekaj problemov. (Kos 2015, 42)
Kot rečeno, je morda najreprezentativnejša avtorica slovenskega mladinskega problemskega
romana Janja Vidmar. V nadaljevanju bom predstavila pisateljico in njeno pisanje za mladino
ter odzive javnosti na njena dela.

4. JANJA VIDMAR
4.1.

O AVTORICI

Rodila se je leta 1962 na Ptuju, kasneje se je preselila v Maribor, kjer še vedno živi. Od leta
1996 ima status samostojne delavke v kulturi. Je članica Društva slovenskih pisateljev in
njegovega

upravnega odbora, bivša predsednica Sekcije za mladinsko književnost DSP

(katere pobudnica za ustanovitev je bila skupaj s Slavkom Preglom). Poleg vsega je tudi
pobudnica ter ustanoviteljica nagrade desetnica, ki jo podeljuje DSP in je bila prvič podeljena
leta 2004. (Vidmar 2006, 127)
Janja Vidmar je pisateljica, scenaristka in kolumnistka. Prizadeva si za promocijo in
uveljavitev mladinske književnosti v slovenski literaturi.

Zadnja leta se ukvarja tudi z

literaturo za odrasle. Za svoja dela je prejela številne nagrade, priznanja in nominacije s
področja mladinske književnosti.

4.2.

SLOVENSKI KONTEKST

Janja Vidmar je zagotovo ena izmed najbolj plodnih in obenem branih avtorjev in avtoric na
Slovenskem. Javnost, predvsem pa mlajši bralci, jo pozna predvsem kot avtorico mladinske
realistične proze, ki se uvršča na področje mladinskega problemskega romana.
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Janja Vidmar v središče dogajanja največkrat postavlja odtujenost in razslojenost sodobne
slovenske družbe, obenem pa sta ti dve širši temi najpomembnejši snovni element tovrstne
daljše pripovedne proze. »Njeni literarni liki prihajajo iz tako različnih svetov, da se po logiki
verjetnosti ne bi smeli nikoli srečati, pa se« (Haramija 2007, 56).
Pripoved je v njenih romanih pogosto sintetična, z občasnimi retrospektivami, ki bralcu
pomagajo osvetliti ozadje dogajanja. Dogajanje je omejeno na krajše časovno obdobje, v
katerem se zgodba razvije in konča. Avtorica protagoniste romana karakterizira skozi notranje
monologe in v posameznih romanih lahko tudi skozi komentarje tretjeosebnega vsevednega
pripovedovalca. Zaradi problemske tematike v delih zasledimo precejšnjo mero ironije in
samoironije protagonistov. S svojim načinom pisanja ji uspe pokazati »najgloblja človeška
vedenja, mišljenja in razumevanja, kar je opazno tako na snovno-tematski ravni besedil kot na
jezikovni

ravni

besedil,

ki

je

pogosto

pomemben

dejavnik

karakterizacije posameznega lika in njegovih socialnih funkcij ter položajev v sodobni
družbi« (Haramija 2007, 47)

4.3.

PODIRANJE TABU TEM

»Pisateljica je pač mojstrica literarne provokacije, v domišljijskem zrcalu zna pokazati
temne, neprijetne, problematične, celo grozljive podobe mladosti. […] Provokativna avtorica,
ki ji svet mladih predstavlja vse kaj drugega kot varno idilo mladostniških pustolovščin in
razigranosti« (Saksida 2005: 213–214).
Haramija je o Janji Vidmar zapisala: »Pogosto so njena dela, predvsem tista za mlade odrasle,
komentirana kot provokativna […] Nekatere druge teme, npr. ksenofobija, drugačnost,
zlorabe, so pač očitno še vedno tabuizirane ali pa so tabuizirane v mladinski književnosti«
(Haramija 2007, 47).
Dela Janje Vidmar prikazujejo realni, neolepšan svet, skozi zgodbo je predstavljena tema oz.
problem, ki je vedno aktualen. Dejstvo je, da so otroci v današnjem času veliko hitreje
seznanjeni s tabu temami, saj odraščajo z lahko dosegljivimi informacijami na spletu. Če se o
novo pridobljenih informacijah, ki jih ne razumejo povsem, ne pogovorijo s starši, lahko
dobijo popolnoma napačen pogled na določeno problematiko. Pri razumevanju določenih tem
jim lahko pomaga tudi branje kakovostnih mladinskih problemskih romanov.

4.4.

ODZIVI BRALCEV IN KRITIKOV

Tone Partljič je v predlogu Janje Vidmar za Glazerjevo listino 2007 zapisal: »Kako strpna je
sodobna družba? Po nekaterih odzivih na avtoričine knjige ne preveč. […] V mladinski
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književnosti, predvsem v literaturi za najstnike, so nekatere teme pač še vedno tabu, in kdor
podira tabuje, mora podreti tudi ovire« (Haramija 2007, 57).
Dela Janje Vidmar imajo zaradi njenega neposrednega pristopa k problemskim temam brez
olepševanja precej občudovalcev, pa tudi nasprotnikov. Za roman Princeska z napako je
avtorica prejela veliko kritik, kljub temu pa je z njim osvojila nagrado večernica za najboljše
slovensko mladinsko delo.
Janja Vidmar je ob podelitvi nagrade desetnica razložila, zakaj najraje ustvarja za mladino.
»V bistvu je med mladimi in odraslimi bistvena razlika: iskrenost. Zato je mladega bralca
nemogoče pretentati, odraslega pa z lahkoto. In zato je takšen užitek recimo že brati
kakovostno mladinsko literaturo, kajti avtorji, ki so osvojili postulate ustvarjanja na tem
področju, praviloma pišejo odlične knjige. In iz istega razloga je za mlade bralce užitek in
izziv ustvarjati, ker za razliko od odraslih veliko težje »kupijo« prazno nakladanje. Profiliran,
kritični

mladi

bralec

je

danes

družbeni

presežek

per

se.«

(https://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/desetnica-janja-vidmar.html)
Janja Vidmar je leta 2000 prejela tudi drugo nagrado bralcev v izboru Moja najljubša knjiga,
in sicer prav za svoj mladinski problemski roman Debeluška (2000), ki obravnava problem
motenj hranjenja.

5. MOTNJE HRANJENJA
Motnje hranjenja so težko ozdravljiva bolezen, ki največkrat postane življenjsko ogrožujoča.
Pojavlja se predvsem pri adolescentnih dekletih, zasledimo pa jo lahko v vseh starostnih
skupinah. Željen rezultat je izjemna vitkost, ki jo dosežejo z namernim stradanjem,
bruhanjem, prekomerno telesno aktivnostjo ter z uporabo odvajal in diuretikov. Motnje
hranjenja so posledica neustreznega razvoja identitete. Bolezen po navadi spremljajo tudi
depresija in različne oblike anksioznosti. (Sternad 2001, 18)
Motnje hranjenja so bile najprej diagnosticirane v visoko razvitih postmodernih družbah. So
odraz posameznikovega negotovega odnosa do sebe in sveta, oblika samouničevalnega
vedenja in do skrajnosti zaostren način reševanja problemov. (Sternad 2001, 30)
Najpogostejši motnji sta anoreksija nervoza in bulimija nervoza. Anoreksija nervoza je bila
diagnosticirana pred več kot sto leti, medtem ko je bulimija nervoza razmeroma nova oz.
novo odkrita bolezen. Obe bolezni sta veliko bolj pogosti pri ženskah kot pri moških, bulimija
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nervoza je pri moških še redkejša. Za motnjami prehranjevanja najpogosteje zbolijo dekleta
med 15. in 19. letom starosti.

5.1.

VRSTE MOTENJ HRANJENJA

Poznamo tri vrste motenj hranjenja: anoreksijo nervozo, bulimijo nervozo in kompulzivno
prenajedanje. Pri anoreksiji gre za bolezen, ki jo označuje zavestno povzročeno znižanje
telesne teže. Je bolezen razvitega sveta, značilna za dekleta iz disfunkcionalnih družin.
Povprečna starost pacientk je 14-18 let. Dekleta po navadi izgubijo menstruacijo. Bulimija
označuje obdobja izrazito pretiranega hranjenja v obliki napadov, kateremu sledi zavestno
izzvano bruhanje. Zloraba odvajal in diuretikov je redkejša, saj je bruhanje glavno sredstvo
za obvladovanje telesne teže. Bolezen se največkrat pojavi v adolescenci ali v zgodnjem
odraslem obdobju. Kompulzivno prenajedanje po navadi sledi kakšni pomembni čustveni
prizadetosti. (Sternad 2001, 60-64) Vsem trem oblikam hranjenja je skupno prizadevanje za
idealno telesno težo z zlorabo diet in telesne vadbe, nezadovoljstvo z zunanjim videzom,
zavračanje čustvene bližine, nezmožnost čustvovanja oz. potlačitev občutkov v sebi.

5.2.

DEJAVNIKI TVEGANJA

Obstaja več dejavnikov za nastanek bolezni, npr. biološke in prehranjevalne navade, odnosi v
družini, psihološki dejavniki ter socialno okolje. Lahko jih razdelimo na tri skupine:
družinski, socio-kulturni in biološko-genski. Družinski dejavniki tveganja so lahko
nefunkcionalni partnerski odnos v smislu stalnih prepirov, pretirane nadvlade ali celo nasilja.
Pomemben dejavnik je tudi nefunkcionalen odnos med starši in otrokom ter uporaba hrane kot
vzgojnega pripomočka. Socio-kulturni dejavniki tveganja se kažejo v idealizirani podobi
samozadostne ženske, ki je zaposlena, hkrati pa tudi gospodinja, mama ter lepa in negovana.
Pomemben biološko-genski dejavnik je prekomerna telesna teža ob rojstvu in v otroštvu.
Debel otrok je lahko tarča posmeha vrstnikov, kar se kaže v kasnejši slabi samopodobi. (Karin
Sernec v: Preprečimo odvisnosti, 2003, 263-264)
5.2.1. ZDRAVLJENJE
Motnje hranjenja spremlja visok delež obolelosti in umrljivosti. Pri anoreksiji so posledice
pomanjkanje hrane in s tem potrebnega vnosa hranilnih snovi v telo, pri bulimiji pa so
posledice poškodbe požiralnika. Najpogostejši vzroki smrti so motnje srčnega ritma, želodčne
krvavitve in samomor. (Sternad 2001, 65) Zdravljenje poteka ambulantno in hospitalno,
odvisno od motiviranosti in stanja pacienta. Večina pacientov se ne identificira kot bolnik in
svojega prehranjevanja ne prepozna kot problematično.
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6. PRIMERJALNA ANALIZA ROMANOV S TEMO MOTENJ HRANJENJA
V nadaljevanju bom najprej na kratko predstavila vse tri romane, nato pa se bom posvetila
primerjalni analizi romanov

6.1.

ROMAN JANJE VIDMAR: DEBELUŠKA

Glavna junakinja in obenem pripovedovalka romana je petnajstletna Urša Klančnik Mušič,
hči uspešnih staršev, bivše manekenke Dunje in znanega pisatelja Alberta Mušiča. Zgodbo
pripoveduje za Unicefov natečaj Moja družina sem tudi jaz. Na natečaju najprej ne želi
sodelovati oz. se odloči, da bo lagala, tudi zaradi morebitnega nestrinjanja Dunje, vendar
kasneje v zapisovanju najde uteho in priložnost za izpovedovanje misli in občutenj. Urša je že
od otroštva obremenjena s svojo težo in videzom, za kar je zaslužna Dunja, ki si želi preko
hčere uresničiti neizživete sanje – uspešno manekensko kariero. Tako bi se lahko z njenim
uspehom postavljala pred prijatelji in slavnimi znanci svojega moža. Tega, da si Urša tega niti
najmanj ne želi, Dunja ne upošteva. Enako je Uršina babica želela uresniči svoje ambicije, le
da pri svoji hčeri Dunji. Urša ima izjemno slabo samopodobo, prepričana je, da je nihče ne
mara, ker ni vitka, čeprav v resnici je. Manekenska kariera je niti najmanj ne zanima, vendar v
želji po mamini ljubezni in pozornosti vztraja pri stradanju in modnemu udejstvovanju. Uršina
najboljša prijateljica je Karin, ki Urši zavida vitko postavo, sama za pa svojo ne naredi prav
dosti.
Tudi Uršin oče, uspešen pisatelj, živi za svojo kariero, ne ozirajoč se na hčerine potrebe po
starševski ljubezni in na težave s težo. Tudi Urša si nekoč želi postati pisateljica, čeprav v
času pripovedovanja zgodbe spremeni svojo namero in se odloči za frizerski poklic. Urša je
izjemno bistra in razgledana, v šoli je odličnjakinja, vendar ji zaradi stradanja uspeh začne
padati.
Urša na manekenskem tečaju spozna Žano, perspektivno, vendar bulimično manekenko, ki je
tudi sama žrtev svoje s popolnim telesom obsedene mame. Žana ji predstavi svet prenajedanja
in bruhanja, v katerega je sama že močno zapadla, kar se že kaže na njenem videzu. Po
ponesrečeni modni reviji se Urša odloči, da se bo izstradala, samo da bo Dunja ponosna nanjo
in jo mogoče celo imela rada. Tako se znajde v začaranem krogu stradanja, prenajedanja,
bruhanja ter hujšanja z različnimi odvajali. Zaradi hujšanja postane razdražljiva in nesramna
do Karin, zato se oddaljita in tako se Urša počuti še bolj osamljeno. Postaja čedalje bolj šibka,
nenehno jo obhaja vrtoglavica, nekajkrat celo omedli. Žano po napadu bruhanja v restavraciji
hospitalizirajo, kjer jo poskušajo pozdraviti, vendar Urša ve, da si sama tega ne želi, saj se
namerava do konca izstradati. Žana v bolnišnici po mučnem zdravljenju zaradi uporabe
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odvajal umre. Uršo njena smrt pretrese in užalosti, po Žanini smrti se spet zbliža s Karin. Urša
po Žaninem nasvetu začne obiskovati Dr. Poniža, ki ji po svojih močeh poskuša pomagati.
Zaradi srčnega zastoja hospitalizirajo tudi Uršo, njeno pisanje pa nadaljuje Karin, ki je zaradi
Uršinega pisanja o njej žalostna, vendar še vedno prihaja k njej na obisk in ji pomaga skozi
proces zdravljenja. Starša sicer prihajata na obiske k Urši, vendar se njun odnos do hčere tudi
ob realni možnosti, da hči umre, ne spremeni. Do nje ostajata brezbrižna, z mislijo nase, ne da
bi ji dajala potrebno oporo in ljubezen. Urša s svojo zgodbo na natečaju sicer zmaga, toda
njena prihodnost in uspešno zdravljenje ostajata nedorečena.

6.2.

ROMAN MARINKE FRITZ-KUNC: PUNČKA V OGLEDALU

V tem romanu spremljamo zgodbo prijateljic Šane, Maje in Bebe. Šana, protagonistka
romana, je navzven povsem neobremenjeno dekle, novopečena študentka prava. Skupaj z
Majo sta izredno vpisani na študij prava, s čimer se je Maja sprijaznila, Šana pa (še) ne. Želi si
namreč obiskovati medicinsko fakulteto, za katero ji je zmanjkalo le nekaj točk.
Razdražljivost zaradi študija, skrhani družinski odnosi ter Bebina opazka o njeni teži pa v njej
vzbudijo negotovost, ki jo popelje na nepredvidljivo pot hujšanja. Šana je sicer ves čas
deležna občudujočih pogledov moških, vendar se fantov zaradi občutka lastne manjvrednosti
izogiba.
Beba, ki mora zaradi maminih zahtev delati v njenem frizerskem salonu, si želi postati
manekenka, da bi tako ugajala mami in da bi bila ta končno ponosna na njo. Svojo negotovost
projicira na Šano in ji vzbuja še večje komplekse o videzu. Od vseh treh se edino Maja ne
obremenjuje s svojo postavo, zato ne razume obnašanja svojih prijateljic, ki se nenehno
prepirata in obkladata z žaljivkami. Šana namesto zdravega hujšanja raje posega po enormnih
količinah kremnih rezin. Ko ji Beba zaupa, da se prenajeda in potem bruha, se Šana odloči, da
bo počela enako. Njen destruktivni alterego z imenom Bajsa jo prižene do samega roba
stradanja, prenajedanja in bruhanja. Ko Beba ugotovi, da tudi Šana bruha, ji položi na srce,
da se naj samo bolj zdravo prehranjuje in naj ne zapade v začarani krog prenajedanja in
bruhanja. Razloži ji, da že od svojega trinajstega leta trpi za bulimijo, ker se želi dokazati pred
mamo. Ko sta prijateljici mislili, da potuje po svetu in se zabava, je v resnici obiskovala
bolnišnice, kjer so ji skušali pomagati. Ker je Šana zaradi hujšanja ves čas razdražljiva in
napadalna, se z Majo oddaljita, saj ta ne razume njenega obnašanja, obenem pa jo zanjo
močno skrbi. Maja in Šana se nehata družiti z Bebo, saj ta postane očitno samouničevalna in
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podhranjena. Skrb prijateljic vztrajno zavrača. Tudi Šana se obremenjuje s prijateljičinimi
težavami, svojih pa niti opazi ne.
Šani se zdi, da svojih težav ne more nikomur zaupati, zate se zapira vase, preneha hoditi v
družbo. Ko doma ugotovijo, da hujša, jo najprej spodbujajo, ne opazijo pa, da je prečkala rob
zdravega hujšanja. Šana je bila nenačrtovan otrok, kar ji njena gospodovalna babica vsakič
znova omenja. Zaradi njenega rojstva starša nista uspela uresničiti svojih poklicnih ambicij.
Mama je opustila študij, oče pa ga je sicer končal, vendar zaradi družine ni odšel v tujino, kjer
bi si lahko zgradil uspešno kariero. V njihovi družini je babica vmesni člen med vsemi,
vmešava se v družinsko dogajanje, želi, da vsi čutijo hvaležnost do nje. Šana večkrat omeni,
da jo sovraži, saj vnaša razdor v njihovo družino. Oče je mamin sinček, ki se svoji mami ne
upa upreti, Šanina mama pa vse skupaj spremlja iz ozadja, saj se ne želi prepirati z babico.
Šana se na koncu pogojno sprijazni s študijem in tudi opravi izpite, saj samo ob učenju pozabi
na hujšanje. Zaradi stradanja in bruhanja postaja vse šibkejša, čuti močne bolečine, zato odide
k zdravniku, ki ji zabiča, naj preneha s hujšanjem. Odloči se tudi za obisk psihoterapevtke, ki
ji jo je priporočila Beba. Bebi sicer uspe zmagati na modnem tekmovanju, nad čimer sta
prijateljici iskreno navdušeni, toda Beba v Milanu doživi srčni zastoj, ki je zanjo usoden. Po
njeni smrti se Šana prostovoljno odloči za zdravljenje v bolnišnici, kjer jo bodo znova naučili
pravilno jesti. Družina je nad njenim obnašanjem razočarana, vendar jo na poti ozdravitve
podpirajo. Oče se na koncu tudi upre babici, kar Šano navda z zadovoljstvom.

6.3.

ROMAN LAURIE HALSE ANDERSON: ZAMRZNJENI DEKLETI

Pripoved se začne z novico, da je Lii, glavni protagonistki romana, umrla najboljša prijateljica
Cassie. Ta je umrla sama, v motelu, v nepojasnjenih okoliščinah, pred smrtjo pa je
triintridesetkrat klicala Lio, čeprav se zadnjih šest mesecev nista družili. Lio želijo starši takoj
poslati k psihiatru, saj je bila že dvakrat hospitalizirana zaradi posledic anoreksije. Oba starša
sta strokovnjaka na svojem področju, zaposlena s službenimi obveznostmi, zato nimata časa
za potrebe odraščajoče hčerke, ki potrebuje njuno pozornost in ljubezen. Starša sta ločena, Lia
pa po drugi hospitalizaciji živi z očetom, njegovo novo ženo Jennifer in mlajšo polsestro
Emmo. Starša se ves čas samo prepirata in valita krivdo drug na drugega. Jennifer jo vsak
torek stehta, še prej pa Lia na skrivaj spije večjo količino vode in se obleče v haljo z všitimi
kovanci. Tako lahko kljub tehtanju na skrivaj hujša.
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Izvemo, da je pred enim letom doživela prometno nesrečo skupaj s Cassie, saj je bila prešibka
za vožnjo. Takrat so jo prvič sprejeli v bolnišnico. Drugič je iz bolnišnice prišla pred šestimi
meseci in takrat jo je Cassie poklicala zadnjič pred usodnim klicem, saj so tudi njo poslali v
bolnišnico, in zaradi tega je bila jezna na Cassie, saj naj bi ji uničila življenje. Po Cassijini
smrti jo kontaktira Elijah, ki želi videti tisto dekle (Lio), ki ji je Cassie pri njem pustila
sporočilo. Odide v motel, vendar se ne predstavi s svojim pravim imenom. Ogleda si sobo in
odide domov, po tem obisku pa Lia začne doživljati halucinacije. Cassie ji sporoča, da si želi,
da se ji pridruži na strani mrtvih. Glasovi v glavi ji sporočajo, da je grda, debela in neumna.
Lia zaradi občutka krivde začne še bolj intenzivno hujšati, poleg tega se spet samopoškoduje.
Lia vseeno obišče Dr. Parkerjevo, vendar ji ne zaupa svojih strahov in občutka krivde, saj jo
skrbi, da bi jo spet poslali v bolnišnico. Lii starši odsvetujejo udeležbo na Cassijinem
pogrebu, vendar se ga vseeno udeleži v spremstvu Elijaha. Takrat Elijah po naključju izve, da
je Lia pravzaprav oseba, ki jo išče, da bi ji predal Cassijino sporočilo. Lia upa, da bo Cassijin
duh po pokopu izginil, vendar se ji še vedno prikazuje in jo vleče v globine samoobtoževanja.
Elijah ji po pogovoru pove, kaj ji je Cassie želela sporočiti, in sicer, da je zmagala. Postala je
najvitkejše dekle na šoli. Po tej novici se Lia močno poreže po telesu in ko v kopalnico po
naključju vstopi Emma, se ta izjemno prestraši. Lia dva dni preživi v bolnišnici, nato pa jo
preselijo k mami, saj Jennifer ne želi, da je v bližini mlade Emme. Zaradi Emminih travm je
Lii izredno žal, saj je Emma edina, ki ji nekaj pomeni. Lia se odloči, da se bo zaupala dr.
Parkerjevi. Pove ji vse o prikazovanju Cassie, o pogovorih z njo, o tem, kakšne misli jo
obhajajo. Po sestanku je zaradi snega nihče ne pride iskat, zato se odpelje do motela, kjer je
umrla Cassie. Elijah ji obljubi, da bo lahko z njim zjutraj odšla, vendar nato odide z njenim
denarjem. Zopet se ji prikaže Cassijin duh in ji pove, da bo kmalu umrla, saj je zaradi
dehidracije in izstradanosti tik pred odpovedjo organov. Lia se s Cassie spominja lepih
trenutkov in nato Cassie v miru odide, Lia pa z zadnjimi močmi pokliče mamo, da jo reši. Lia
se odloči, da se bo predala zdravljenju, saj želi ozdraveti in živeti polno življenje.

6.4.

OPREDELITEV GLAVNE LITERARNE OSEBE

Urša je petnajstletno dekle, ki že od otroštva dalje strada zaradi Dunjinih ambicij. Je
nadarjena in odločna, obvlada jezike in želi postati pisateljica. Z manekenstvom se ukvarja
samo zaradi Dunje. Želi si, da bi jo vzljubila oz. jo sprejela takšno, kakršna je v resnici.
Zaradi družinskih odnosov in Dunjinega stalnega razočaranja nad hčerino postavo se odloči,
da se bo izstradala.
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Šana je novopečena študentka prava. Je privlačno dekle, za katerim se ozre marsikatero
moško oko, vendar vseeno podleže pritisku okolice in začne hujšati s pomočjo prenajedanja in
bruhanja. Je močno obremenjena z nespodbudno družinsko dinamiko, ki ji vlada babica.
Zaradi neuspelega poskusa vpisa na željeno fakulteto, odnosov doma in ničelne samozavesti
se poda na pot hujšanja, saj si želi biti uspešna na vseh področjih življenja.
Lia je osemnajstletno dekle, ki se že od dvanajstega leta naprej bojuje z anoreksijo. Najbolj
močna se počuti, ko se lahko upre hrani. Čustveno je na tleh, počuti se osamljeno, nezaželeno,
neprivlačno. Je otrok ločenih staršev, katerim kariera pomeni več kot zdravje in počutje hčere.
Obremenjena je s pritiskom, da mora v življenju uspeti, da jo bosta starša opazila in imela
rada.

6.5.

VZROKI IN POSLEDICE BOLEZNI

Urša je zaradi Dunje hujšala že v otroštvu, saj je bila Dunja obsedena s hčerino vitkostjo.
Preko nje si je želela izpolniti svoje spodletele sanje. Ko jo kljub Uršinemu nestrinjanju
prijavi na modno tekmovanje v Milanu, se Urša odloči, da bo temu naredila konec. »V moji
glavi je dozorel načrt. Tak, ki bo vse njene načrte postavil na glavo« (Vidmar 1999, 95). Urši
primanjkuje starševske ljubezni in pozornosti, ki je ne dobi niti takrat, ko je že hospitalizirana.
Pri starših razumevanja in pomoči ne najde, zato se po pomoč naprej zateče k babici, kasneje
pa po nasvetu Žane k Dr. Ponižu. Ta ji pove, da jo je Dunja zasužnjila »s tem, ko ti je nehote
obljubljala, da te bo vzljubila, če boš takšna, kot želi« (Vidmar 1999, 187). Urša po tem, ko se
skoraj izstrada do smrti, doživi zastoj srca, ki ga sicer preživi, vendar si ne želi ozdraveti.
Šanina babica celotni družini daje občutek manjvrednosti, kar v največji meri vpliva prav na
Šano. Družinski odnosi, ki jih načenja babičino vmešavanje, razočaranje za izgubljeno
medicinsko fakulteto in družabno ponesrečeno nakupovanje s prijateljicama, katerega vrh je
prijateljičina opazka o Šanini teži, so vzroki, da se Šana začne pretirano ukvarjati s svojo
podobo. » Neuspeh pri vpisu na medicino je bil samo sprožitelj in ne vzrok. Še dobro, da sem
to spoznala!« (Fritz-Kunc 2003, 73)
Njeno samozavest močno omajejo Bebine besede, da se je zredila. Šana sklene, da »če človek
misli, da je debel, se tako tudi počuti« (Fritz-Kunc 2003, 13). Ko Šana po Bebinem nasvetu
prvič zavestno izbruha hrano, se odloči, da bo to počela tudi naprej, saj tako lahko
neobremenjeno je.
Ko Beba zaradi srčne aritmije umre, tudi Šana spregleda, naroči se pri Šanini psihiatrinji in se
odloči za prostovoljno zdravljenje v bolnišnici, da si telesno opomore, »zatem pa se bo šele
pričelo pravo zdravljenje« (Fritz-Kunc 2003, 138).
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Lia je s stradanjem začela pri svojih rosnih dvanajstih letih,

ko se je njena najboljša

prijateljica Cassie vrnila s poletnega tabora. Od takrat je stradala in jedla odvajala, saj se ji je
bruhanje zdelo preveč nevarno. Za hujšanje se je odločila po tem, ko je zaradi močnih stegen
ostala brez baletne solo vloge, pa tudi ločitev staršev in očetova vnovična poroka sta
pomembno vplivali nanjo. Poleg anoreksije je bolehala za depresijo, nagnjena pa je bila tudi k
samopoškodovanju. S Cassie sta sklenili krvno prisego, da bosta postali najbolj vitki dekleti
na vsej šoli. Zaradi posledic anoreksije je bila že dvakrat hospitalizirana, vendar se takrat
zavestno ni želela pozdraviti. Ko se ji je ustavilo srce in je bila tretjič hospitalizirana, se je
odločila, da se preda zdravljenju, da si želi ozdraveti in spet biti pravo dekle.
Šana in Lia sta se na pot hujšanja podali po lastni volji, Uršo pa je mama s težo obremenjevala
že v otroštvu. Lia se je poleg hujšanja poškodovala tudi z namernim rezanjem po telesu, s
čimer je sproščala svoje strahove in jezo. Pri vseh treh protagonistkah je bil pomemben faktor,
ki jih je pripeljal na pot stradanja, zagotovo disfunkcionalni družinski odnosi. Starši so bili
večino časa odsotni in obsedeni s svojimi karierami. Vseeno pa lahko vidimo razliko v odnosu
staršev do hčerk: ko sta bili Šana in Lia hospitalizirani, so jima starši stali ob strani s svojo
ljubeznijo, vsak na svoj poseben način, Uršina starša pa sta se kljub realni možnosti hčerine
smrti obnašala ignorantsko do vseh njenih potreb in želja. Vse tri protagonistke so bile
sprejete v bolnišnico s to razliko, da je Urši in Lii odpovedalo srce, Šana pa se je za
zdravljenje odločila pred nastopom hujših posledic. Še najdlje se je z motnjami hranjenja
borila Lia, in sicer od dvanajstega leta, Šana pa je hujšala najmanj časa.

6.6.

ODNOS DO SVOJEGA TELESA

Urša sebe nikoli ne vidi kot dovolj vitke, že zaradi nenehnega pritiska Dunje v zvezi z njeno
težo. »Stradam, potem pa se nažrem in kozlam, pa sem še vedno debela kot…kot… Hotela
sem reči kot svinja« (Vidmar 1999, 127). Sposobna je bila zaznati, kako je Žana nezdravo
vitka, »da so ji na ramenih štrlele kosti […], da je imela kolena prevelika za lastne noge.«
(Vidmar 1999, 23), sebe pa ni zmogla pravilno oceniti. Sicer nekajkrat zasledimo, da se
pogleda v ogledalo in vidi vdrt obraz ter izstradano telo, vendar to podobo prežene z mislijo,
da je še vedno predebela in da mora shujšati.
Šanina samozavest se začne rušiti, ko ji Beba omeni, da se je zredila. Ko ji to potrdi še babica,
napove vojno Bajsi, svojemu destruktivnemu jazu. »Moja vitkost je varljiva in študij farsa.
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Vse je laž. (Fritz-Kunc 2003, 20) Šana se občasno vidi v realni podobi in se sama sebi zdi
lepa, potem pa se v njeno glavo spet vsili Bajsa. Čeprav se zaveda, da je lepa in normalne
postave, »Bajsa prisega na drugačna pravila. Moja predstava o sebi je zmedena.« (Fritz-Kunc
2003, 62)
Lia ima do svojega telesa še najbolj uničevalen odnos, saj se poleg stradanja še reže po telesu,
ker se takrat počuti »tako zelo, zelo /…/ močna, tako železnih kosti in tako čarobna«
(Anderson 2011, 193). Lia se kljub hospitalizacijam najprej ne želi pozdraviti, saj »kdo bi rad
okreval? Leta sem potrebovala, da sem tako suha.« (Anderson 2011, 30) Sama sebi se zdi
najbolj močna, ko se lahko upre hrani in postaja še lažja.
Vsem trem je skupno, da imajo na svoje telo izjemno popačen pogled. Kljub temu, da so že
vitke in da so dosegle svojo ciljno težo, želijo še naprej hujšati, saj si zadajajo nove
shujševalne cilje. S svojim videzom so tako obsedene, da se jih dogajanje okoli njih sploh ne
dotakne več, saj si želijo biti samo vitke in lepe, ne glede na vse. Najbolj destruktiven odnos
do svojega telesa ima Lia, ki ima poleg motenj prehranjevanja tudi depresijo ter nagnjenost k
samopoškodovanju. Vsem trem je skupno, da druga dekleta vidijo kot vitke oz. celo shirane,
sebe v ogledalu pa niso zmožne ugledati v realni luči. Prav tako vse tri tekmujejo s svojimi
bolnimi prijateljicami, katera bo vitkejša,

6.7.

ODNOS MED HČERKO IN MAMO

Uršina mama Dunja ima v romanu skoraj osrednjo vlogo. Ravno zaradi mame in njenih
neizživetih sanj ter pričakovanj je Urša zapadla v anoreksijo, kasneje še v bulimijo. Svoje
mame nikoli ne pokliče mama ali mami, vedno Dunja, razen kadar jo želi razjeziti. »Ne vem,
ali bolj sovraži to, da jo kličem mama ali dejstvo, da mora biti mama dekletu, kot sem jaz«
(Vidmar 1999, 11). Pri starših išče naklonjenost in ljubezen, vendar je ne dobi, saj sta starša
zaposlena sama s sabo, ne podpirata niti drug drugega, kaj šele hčer. Dunja naklonjenost svoji
hčeri izkazuje samo v primerih, ko ima občinstvo, takrat jo po navadi kliče Urši. Dunja Uršo
kljub njenemu nasprotovanju prijavi na modni izbor v Milano, zaradi česar se Urša tudi
odloči, da se bo izstradala. Čeprav Dunja opazi, da hčerka hira pred njenimi očmi, jo k temu
še spodbuja, le opominja jo, naj to izvaja tako, da tega ne bo nihče opazil. Dunja ima še
vedno manekensko postavo in mladosten stil oblačenja, tudi Urši vsiljuje svoja oblačila in ji
grozi z ukinitvijo žepnine, če se bo zredila. Je bolestno obsedena s hčerino postavo. Urša ima
občutek, da jo bo mama imela rada le, če bo vitka in uspešna v modni industriji. Sošolci in
njena okolica so zavistni, ker ima slavne starše. Dunja celo osvaja Marka, ko ta Uršo pripelje
domov, vso sestradano in brez moči. Tudi Dunja je otroštvo preživela v dokazovanju mami s
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svojo manekensko kariero, kar ji tudi očita. Babica svojih lastnih napak ne opazi, Dunjo pa
opozarja in želi rešiti Uršo tega pekla. Vzorec mama-hči se ponavlja že iz odnosa babicamama, ko je babica torej tudi od Dunje zahtevala popolnost, zdaj pa si druga drugi očitata
napake in se ves čas prepirata.
Šanina mama je še najmanj izpostavljena, v njihovi družini je babica tista, ki o vsem odloča in
ukazuje. Mama se raje umakne, saj jo babica očitno podcenjuje. Mama je sicer ljubezniva in
skrbna do hčere, namenja ji svojo pozornost in zanimanje, spodbuja jo pri študiju in druženju
s prijatelji. V času Šaninega hujšanja je ravno v fazi menjave službe, zato tega niti takoj ne
opazi. Ko pride na dan, da je Šana zbolela in mora v bolnišnico, jo mama brani in miri
situacijo. Ponudi ji oporo pri zdravljenju. Šana o svoji mami pravi: »Ne ukazuje kakor babica,
nima očkove negotovosti in tudi zakompleksana ni, kakor sem jaz. Spoštujem jo!« (FritzKonc 2003,100)
Liina mama, Dr. Marriganova, je uspešna kardiologinja, ki namesto da bi svojo skrb
namenjala bolni hčeri, živi za svojo službo. Do hčere čuti ljubezen in naklonjenost, tudi skrbi
jo zanjo, vendar ji tega ne zna pokazati. Enako se Lia želi mami dokazati, želi si njene
pozornosti, ljubezni, odobravanja, občutka, da ji je pomembna.
Po drugi hospitalizaciji se je od mame preselila k očetu. Na začetku romana svojo mamo ves
čas opisuje kot Dr. Marrigan, kasneje je poimenuje mama. Po dogodku, ko jo je Emma našla v
kopalnici vso krvavo, se preseli nazaj k mami, kjer obe poskušata najti način, da bi se
razumeli. Mami ji takrat tudi prizna, da »ko si se odselila, sem kar nekaj časa spala na tvoji
blazini in se pretvarjala, da te še vedno vonjam /…/ Skorajda me je ubilo, ko si šla«
(Anderson 2011, 205). Na koncu romana, ko je Lia še komaj pri zavesti, pokliče ravno svojo
mamo, da jo reši. Zdi se mi, da s tem pokaže, da si vseeno želi dobrega odnosa z njo. Lia ima
v bistvu ob sebi dve materinski figuri, saj se je oče ponovno poročil z Jennifer. Ona tudi skrbi
za Lio po vrnitvi iz bolnišnice, tehta jo, jo neguje.
Odnos med mamo in hčerko je v analiziranih romanih eden ključnih sprožiteljev začetka
bolezni. Šana ima s svojo mamo še najbolj ljubezniv odnos, mamo spoštuje in jo ima rada,
mama pa ji ljubezen vrača in jo spodbuja ter ji stoji ob strani. Zaradi babičinih opazk se
počuti krivo, ker je mama zaradi zanositve prenehala s študijem, česar pa ji mama nikoli ne
očita. Pri Urši in Lii pa je ta odnos dosti bolj zakompliciran. Tako Urša kot Lia svoji mami
kličeta po imenu, s čimer izražata distanciran odnos, vprašljivo vlogo maminega materinstva
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v praksi in pomanjkanje medsebojne ljubezni. Obe si želita mamam dokazati, da bi jih potem
mogoče imeli radi. Uršina mama Dunja ima do hčerke katastrofalen odnos, niti enkrat ji ne
pokaže naklonjenosti, ne nameni ji nobene lepe besede. Tudi ko vidi, da hči trpi, jo le še bolj
terorizira s svojimi zahtevami. Razlog za tako obnašanje do hčere lahko najdemo v enakem
obnašanju babice do Dunje, torej v ponavljanju vzorca mati-hči. V primerjavi z Dunjo v Liini
zgodbi opazimo, da ima mama Lio rada, le ne zna ji tega pokazati, in tudi Lia ne ve, kako bi
se ob izlivih ljubezni obnašala. Najboljši prikaz odnosa med mamo in hčerjo lahko vidimo v
dogajanjih v vseh treh romanih po tem, ko so dekleta hospitalizirana: Dunja še vedno gleda
samo nase, hčerinih želja ne upošteva, vzbuja ji slabo vest zaradi neudeležbe na lepotnem
tekmovanju. Šanina mama Šani nudi oporo in pomoč v nastali situaciji, tudi Liina mama je
hčeri v oporo, na skupinskih terapijah poskušajo urediti odnose, pa tudi v največji smrtni
ogroženosti je Lia poklicala ravno njo.

6.8.

ODNOS MED HČERKO IN OČETOM

Uršin oče je znani pisatelj Albert Mušič, vendar povsem odsoten v hčerinem življenju. »Od
mojega očeta je bilo neumno pričakovati, da bo karkoli storil. […] Saj sem že napisala, da je
Albert Mušič velik posranec. Živi v knjigah. V resničnosti pa samo ždi.« (Vidmar 1999, 160)
Urša ga ima sicer rada, želi si njegove družbe, pogovorov, pohvale, vendar ji ni pripravljen
posvečati časa in pozornosti. Tudi ko je doma, je zaprt v svoj kabinet in nedosegljiv za vse.
Urša mu zameri njegovo brezbrižnost, vdanost v usodo in podrejanje soprogi, Dunji. Ima ga
za copato, saj nikoli ne izrazi svoje volje, ampak le želi svoj mir. Tudi z Dunjo se ne razume,
saj spi na kavču v delovni sobi. Dunja njegov poklic ceni le zaradi slave, ki ji jo prinaša, doma
imajo večkrat družabna srečanja, kjer se kaže kot odlična gostiteljica. Edini ljubeč trenutek
med očetom in hčerko lahko vidimo, ko jo je oče prvič vprašal, če je z njo vse v redu. Urša ga
je objela in zasmilil se ji je. »Tako sva brez besed objeta stala med podboji vrat. Oče je dišal
po tobaku. Bilo mi je dobro.« (Vidmar 1999, 119) Urša si je želela postati pisateljica, enako
kot oče. Pridno se je učila in razmišljala o vpisu na gimnazijo. Želela si je, da bi ji uspelo in bi
jo oče imel rad. Ko ga prosi za nasvete pri spisu za natečaj, pa jo oče na hitro odpravi z
besedami, naj piše bolj slovnično pravilno, ker drugače ne bo zmagala. Njeno intenzivno
hujšanje, druženje z Žano in poslabšanje uspeha sta jo privedli do tega, da je spremenila svojo
odločitev in se odločila šolati za frizerko. Vedela je, da bo s tem razočarala starše, kar je
pravzaprav tudi želela. Dr. Ponižu je kasneje priznala, da si še vseeno želi postati pisateljica.
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Šanin oče je močno pod vplivom babice, saj se ji ne zna upreti. Z njo igra šah, namesto da bi
se družil s svojo ženo ali hčerko, in pusti, da se babica vmešava v njihove zadeve. Ko Šana na
tenisu omedli in pove, da hujša, ji pomaga ohranjati skrivnost. Oče ima Šano rad, kaže ji
ljubezen, skrb zanjo, spodbuja jo. Na koncu romana se upre svoji mami, Šanini babici, in
Šana se sprašuje: »morda pa je očka nocoj odrasel? Odlepil se je od mamice.« (Fritz-Kunc
2003, 138)
Liin oče je ugleden profesor, specialist na svojem področju, ki se je po ločitvi takoj spet
poročil, v prvem zakonu pa je bil ženi nezvest. Je nežen in prijazen. Hčer ima iskreno rad.
Slepo ji zaupa glede hujšanja, saj ji verjame, da se je pozdravila. Skrb zanjo prelaga na novo
ženo, saj je sam v službi zelo zaposlen. V hčerinem življenju je večino časa odsoten, čeprav ji
govori, da se morata pogovoriti, se „Nikoli /…/ ne pogovarjava. Le pretvarjava se, da
razmišljava o pogovoru./.../ Nikoli se ne bo zgodilo.“ (Anderson 2011, 36-37)
Vsi trije očetje so v življenju svojih hčerk bolj ali manj odsotni. Uršin oče je podrejen svoji
ženi Dunji, Šanin oče pa svoji mami, Šanini babici. Uršin oče se za potrebe svoje hčere ne
zmeni, terorja svoje žene nad hčerjo ne opazi, prav tako ne hčerinih očitnih bolezenskih
znakov. Urša si želi postati pisateljica ravno zaradi očeta, ta pa ji ne uspe niti dobro pregledati
spisa, ki Urši veliko pomeni. Za razliko od Uršinega očeta sta ostala dva očeta vseeno bolj
prisotna. Šanin oče se zanima za njen študij, ji pomaga pri njem, ko začne opažati njene
bolezenske znake, jo prosi, naj preneha s tem početjem. Po razkritju ji obljubi oporo, končno
pa se upre svoji mami, kar Šani veliko pomeni. Liin oče je sicer nežen in ljubeč, vendar hčeri
ne zna nuditi opore in pomoči, kljub temu, da Lia kar vpije po njej. Skrb za odraščajočo hčer
prelaga na svojo novo ženo, vendar vsaj v poglavitnih trenutkih tudi sam primerno odreagira.

6.9.

ODNOS MED VNUKINJO IN BABICO

Uršina babica v zgodbi igra pomembno vlogo, saj se (po začasni prekinitvi prijateljstva s
Karin) zdi, kot da ima le babica Uršo iskreno rada in jo skrbi zanjo. Tudi Urša jo ima rada, saj
se le ob njej počuti varna. Kadar gre k njej na obisk, se počuti, kot da je brez vsake skrbi, je
lahko, kolikor želi, saj ji babica ves čas kuha in nastavlja hrano. Dunja babici prepoveduje
stike z vnukinjo, saj se pri njej Urša zredi, kar Dunji predstavlja katastrofo in v njej vzbudi
jezo. Ko babica izrazi skrb glede Uršine vitkosti, ji Dunja samo reče, naj ne dela scene. Dunja
in babica se ves čas prepirata, saj babica ne odobrava Dunjine obsedenosti z Uršino postavo in
jo obtožuje, da želi preko hčerke priti do izpolnitve svojih sanj. Dejstvo pa je, da je Dunja to
obsedenost prenesla naprej iz odnosa s svojo mamo, torej babico, ki je od hčerke zahtevala
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isto. Dunja ji očita, da zaradi nje ni v življenju nič dosegla, dokončane nima niti srednje šole.
Zdi se mi, kot da babica Uršo še dodatno razvaja s hrano, samo da bi razjezila Dunjo. Dunja ji
očita, da je ljubosumna nanjo, ker jo je imel dedek raje, babica pa njej očita, da je zanjo
zavrgla štirideset let življenja.
V Šanini družini je babica »epicenter« njihove družine. Vmešava se v družinsko dogajanje,
celotni družini daje občutek, da ji morajo biti hvaležni. Vse želi imeti pod nadzorom, tudi
svojega odraslega sina. Šana kot enega izmed razlogov za svoje hujšanje navede prav
babičino ravnanje. Večkrat omeni, da babico sovraži, saj zaradi nje niso družina v pravem
pomenu besede. Babico ima drugače sicer rada, tudi babica ji namenja veliko pozornosti, ji
kuha, jo spodbuja, opogumlja.
Liini babici sta samo omenjeni, in sicer so zahvalni dan vedno praznovali enkrat pri eni,
drugič pri drugi babici. Lia se tega spominja z naklonjenostjo, saj sta se starša takrat sprostila,
»zaradi vonja so moji starši pozabili na prepir, okus po brusnicah pa ju je spomnil, kako se
smejati. Moji babici bosta živeli večno.« (Anderson 2011, 32) Spomin na babici je eden
najlepših spominov, kar jih ima Lia na svoje otroštvo.
Babici imata v Šaninem in Uršinem življenju veliko vlogo, le da v precej različnem smislu.
Urši babica predstavlja odrešilni kamen, pri njej se počuti varno in sprejeto. Razvaja jo, jo
razume in skrbi zanjo. Sicer si lahko njeno razvajanje in pitanje z dobrotami vnukinje
razlagamo tudi kot nagajanje hčeri Dunji, s katero imata močno nerazčiščene odnose. Vseeno
pa je edina v družini, ki jo iskreno skrbi Uršina dobrobit in zdravje. Pri Šani pa je babica ves
čas le kamen spotike v družinskih odnosih. Šani ves čas vzbuja slabo vest, tako zaradi študija
kot zaradi prezgodnjega rojstva, za katerega ni niti najmanj sama kriva. Sicer vidimo, da jo
ima vseeno rada in jo skrbi za vnukinjo, le da v vsem tem pretirava. Lia pa ima ob misli na
babici le čudovite spomine na otroštvo, saj sta obe že pokojni.

6.10. ODNOS DO MOŠKIH
Urša rada draži moške, vendar ji njihova pozornost ne ugaja. »Res ne vem, kaj punce vidijo
na fantih. Meni se vsi po vrsti gabijo.« (Vidmar 1999, 13) S sošolcem Markom sta bila kratek
čas v zvezi, potem pa se mu je začela izogibati. Mark ji je sicer na nek način všeč, vendar ga
odriva od sebe. Mark ji želi pomagati, sploh ko vidi, kako Urša hira. Ko jo ob njem nekajkrat
obideta slabost in vrtoglavica, jo podpre in počaka, da se stanje umiri. Na praznovanju
njenega rojstnega dne se tudi poljubita, kar ji je nepričakovano všeč. »Če me je tako
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poljubljal, sem pozabila, da sem debela. In ogabna. Pozabila sem, da hočem biti nekje
drugje.« (Vidmar 1999, 156)
Šana, ki je od vseh treh junakinj najstarejša, ima tudi največ občudovalcev. Najprej se spozna
s sošolcem Vitom. »Všeč mi je, ker me osvaja, toda dlje od tega ne grem. Zakompleksana
bajsa sem.« (Fritz-Kunc 2003, 29) Zaradi Šanine razdražljivosti se kmalu oddaljita, Vito pa ji
pove, da se lahko kadarkoli obrne nanj, ga pokliče za pogovor. V diskoteki jo osvaja tudi Maj
oz. Leon. Tudi njega odriva od sebe in se zlaže, da ima fanta. Najprej si želi shujšati, nato pa z
njim iti na zmenek. Oboževalcev ima dovolj, vendar se jim sama izmika in nikogar ne spusti v
svojo bližino, saj se boji Bajse v glavi. »Nedorečene simpatije so moj izbor.« (Fritz-Kunc
2003, 109) Spozna tudi Aleša, ki se ji zdi neustavljivo privlačen. Aleš ima punco, vendar je
naveličan njenega hujšanja in ukvarjanja s svojim videzom, kar je precej ironično glede na to,
v kakšnem stanju je Šana.
Lia je stara osemnajst let, pa vendar ne kaže nobenega zanimanja za nasprotni spol, saj ima
sama s sabo veliko težav. V zgodbi se sicer pojavi Elijah, vendar tudi njega vidi samo kot vez
s Cassie. Spremlja jo na Cassijin pogreb, kjer jo opogumlja in ji stoji ob strani. Zaupa ji tudi
sporočilo, ki ga je Cassie želela nujno predati Lii, ta pa se ji ni oglasila. V snežnem metežu se
Lia odpravi k njemu, da bi skupaj odpotovala, saj se Lia želi od vsega umakniti, vendar Eliah
odpotuje brez nje.
Urša ima kot najmlajša od protagonistk romana do moških večinoma odklonilen odnos, saj se
ji, kot pravi, gabijo. Bila je v krajši zvezi z Markom, ki ji je sicer še vedno malo všeč, vendar
se ga poskuša izogibati. Ko jo poljublja, ji je to nepričakovano všeč, ob tem tudi pozabi na
svoje težave s težo. Šana ima od vseh treh največ oboževalcev, vendar se zaradi slabe
samopodobe pred vsemi umika in se zapira sama vase. Še najbolj všeč ji je Aleš, ki ji obljubi,
da jo bo čakal, saj se mora najprej pozdraviti in urediti misli v glavi. Lia ne kaže nobenega
zanimanja za nasprotni spol, le na koncu omeni, da ji je žal časa, zapravljenega za stradanje,
ko bi se lahko takrat poljubljala s fantom ali morda z dekletom.

6.11. PRIJATELJSKI ODNOSI
Uršina najboljša prijateljica je Karin, vendar jo Urša ves čas zaničuje zaradi močnejše
postave. Ko Karin pri Urši začne opažati bolezenske znake, jo Urša s svojim odnosom od sebe
oddalji, saj se ji zdi, da jo samo ovira, s svojo debelostjo pa se ji tudi gnusi. Urša je obenem
ljubosumna na Karin, saj je ta v ljubezenski zvezi, ima pa tudi ljubečo mamo, ki bi zanjo
storila vse. Karin jo še vseeno podpira in je zanjo v skrbeh. Urša jo spet pokliče šele, ko se
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želi nekomu razodeti, pa nima nikogar. Ko je Urša prešibka, da bi lahko pisala, to namesto nje
počne Karin. Takrat spozna, kako žaljivo Urša opisuje njeno težo, pa jo še vedno obiskuje in
ji stoji ob strani. Tudi Urša se na svoj način pokesa. »Pojma nisem imela, da je ostala z mano.
Pasja sem do nje.« (Vidmar 1999, 198) Na manekenski delavnici je Urša spoznala Žano,
bulimično dekle, s katero se takoj ujame, čeprav se večino časa žalita. Žana jo tudi uvede v
svet bulimije, saj se sama ni pripravljena odreči hrani zaradi vitkosti. Razen hrane nimata
nobenih skupnih interesov. Po Žanini smrti začne obiskovati Dr. Poniža, ki ji poskuša
pomagati. »Rekel je, da je moja žalost povezana s strahom. Ko jočem zaradi Žane, jočem
zaradi sebe.« (Vidmar 1999, 180) Tako ima Urša prijateljico rešiteljico in prijateljico, ki slabo
vpliva nanjo in jo skoraj povleče s sabo v brezno smrti.
Šana ima dve najboljši prijateljici, Majo in Bebo. Skupaj so odraščale, skupaj z Majo je
obiskovala gimnazijo in fakulteto. Vsa tri dekleta so postavna in deležna občudujočih moških
pogledov. Maja je sama s sabo zadovoljna, medtem ko Beba hujša, Šana pa se obremenjuje s
svojo postavo, vendar še vseeno pretirava s sladkarijami. Po neuspelem nakupovanju Bebina
opazka o Šanini postavi v njej sproži potrebo po hujšanju. Šana se zaradi nizke samopodobe
začne zapirati sama vase, oddaljuje se od prijateljic, ne hodi več na zabave, njene misli pa
okupira Bajsa. Zaradi nenehne slabe volje in razdraženosti se umakne tudi Maja. Beba ji pove,
da po vsakem obroku bruha, in Šana jo posnema. Ko Beba ugotovi, kaj Šana počne, ji položi
na srce, da naj samo malo bolj zdravo je in naj ne zapade v začarani krog prenajedanja in
bruhanja. Razloži ji, da že od svojega trinajstega leta trpi za bulimijo. Pove ji tudi, da je bila
ljubosumna nanjo in na Majo, ko sta skupaj odšli na gimnazijo in kasneje na fakulteto, ona pa
se je morala navaditi na delo v maminem frizerskem salonu. Želi si postati manekenka, da bi
bila mama ponosna nanjo. Od Bebe se Šana distancira, saj ji vzbuja slabo vest, čeprav sama
počne enako kot Beba. Ko Maja opazi, da Šana hitro izgublja težo, je v skrbeh zanjo. »Rada
sem z Majo. Njena sproščenost in optimizem me pomirjata. Zaupam ji, medtem ko Bebi ne
več.« (Fritz-Kunc 2003, 47) Po Bebini zmagi na modnem izboru ta umre, kar je velik šok za
obe prijateljici. Spet se povežeta in se z veliko naklonjenosti spominjata Bebe. Toda Šana z
grenkobo v srcu ugotovi, da ima »tudi najboljše prijateljstvo razpoke.« (Fritz-Kunc 2003,
132)
Liina najboljša prijateljica je bila čustveno labilna Cassie, ki že takoj na začetku pripovedi
umre. Prijateljici sta bili že od zgodnjega otroštva, od dvanajstega leta pa sta se po krvni
prisegi skupaj borili z motnjami hranjenja – Lia z anoreksijo, Cassie pa z bulimijo. Njun
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odnos je bil zapleten, saj sta druga drugi predstavljali grožnjo. Obe sta bili pod pritiskom
uspešnih staršev, primanjkovalo jima je pozornosti in starševske ljubezni. Pred odločitvijo o
hujšanju sta se zabavali, si stali ob strani, druga drugo reševali. Po tem, ko je bila Lia drugič
hospitalizirana, se je Cassie nehala družiti z njo, saj ji je očitala, da je izvor vsega zla. Tudi
njo so namreč poslali k zdravniku, ki jo je želel pozdraviti. »Razumela sem, kaj povzroča
pretrese v njej, vsaj večino njih. Vedela sem, kako boli, če si hčerka ljudi, ki te ne vidijo, niti
če stojiš pred njimi.« (Anderson 2011, 16) Lia je to zlomilo in po tistem se je še bolj zaprla
vase in trpela. Po Cassijini smrti neuspešno premaguje občutke krivde, ker se ji na usodno noč
ni javila na telefon, in drsi še globlje v brezno anoreksije. Prijateljuje tudi z Elijahom, vendar
jo tudi on zapusti. Lia naklonjenost in ljubezen čuti samo še do svoje polsestre Emme, ki jo
obožuje, vendar ko jo Emma v kopalnici najde vso krvavo, starši prekinejo vse stike. Zaradi
nje se tudi odloči, da bo ozdravela. »Njen objem poskrbi, da postanem dovolj močna, da bi
lahko na svojih ramenih nosila cel svet. Hoče, da kmalu pridem domov. Skoraj sem že
pripravljena. (Anderson 2011, 238)
Vsa tri dekleta imajo prijateljico, ki jim pokaže pot v pogubo. Pri Urši je to Žana, pri Šani
Beba in pri Lii Cassie. Vsa tri dekleta se zaradi želje po odobravanju okolice in svojih bližnjih
odločijo za manekensko kariero, vendar svoje stradanje pripeljejo predaleč in zaradi tega tudi
umrejo. Urša in Žana nimata razen hrane nobene skupne točke, česar se tudi zavedata, vendar
se vseeno družita in uničujeta druga drugo. Žana Urši pred smrtjo zaupa ime zdravnika, za
katerega želi, da ga obišče, da ne bo končala tako kot ona. Čeprav se Šana in Beba poznata že
iz otroških dni in sta skupaj odraščali, pa Šana vse do fakultete ni vedela, da Beba trpi za
bulimijo. Zaradi želje po mamini ljubezni se je želela dokazati na modni pisti. Šani pove za
bruhanje in tako tudi Šana začne bruhati, kar ji Beba odsvetuje, in po Bebini smrti tudi Šana
preneha. Tudi Beba je Šani priporočila psihoterapevta. Lia in Cassie pa sta tekmovali, katera
bo najvitkejša, saj sta sklenili krvno prisego. Njun odnos je precej drugačen od ostalih dveh
prijateljstev, pa tudi precej bolj uničevalen, kar se pokaže predvsem po Cassijini smrti. Vse tri
pa imajo tudi prijateljico, ki jim stoji ob strani in jih podpira, prenaša njihove muhe in
težavno obnašanje. Uršina najboljša prijateljica je Karin, ki se Urši zaradi njene postave
gnusi, vendar jo ima vseeno rada in ji zaupa. Šana in Maja sta se vedno dobro razumeli,
vendar sta se po pričetku Šaninega hujšanja oddaljili, saj je Šana postala izjemno naporna
oseba. Lia pa ima za svojo rešiteljico polsestro Emmo, ki ji daje upanje na nov začetek, v
njeni družbi se vedno dobro počuti in si želi postati dobra starejša sestra.
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6.12. KONEC ZGODBE
Vsi trije konci zgodb so glede razpleta oz. razrešitve problema odprti, nekateri bolj, drugi
manj optimistični. Vsa tri dekleta svojo pripoved zaključujejo po smrti prijateljice, ki jim je
zamajala pogled na svet. Vse tri so pretresene, vendar je vprašanje, ali so vse od njih
pretresene dovolj, da bi vse tudi končale s svojim samouničevalnim vedenjem.
Urša svojo zgodbo zaključuje v bolnišnici, kjer je hospitalizirana po zastoju srca. »Mislila
sem, da lahko živiš kadar koli, umreš pa samo enkrat. Zdaj vem, da je ravno obratno. (Vidmar
1999, 197) Najbolj se boji, da bi jo premestili na psihiatrijo. Starši kljub skorajšnji smrti še
naprej diktirajo hčerino življenje, ne ozirajoč se na njene želje. Ne želi si pozornosti, saj ji je
ob tem neprijetno. Vsi verjamejo, da je ozdravela, in mislijo, da je za novo priložnost
hvaležna. Toda konec zgodbe podaja zelo dvoumno napoved prihodnjih dogodkov v Uršinem
življenju. »En zdrs. In potem bom znova poskusila. Enkrat mi bo že uspelo.« (Vidmar 1999,
202)
Tudi Šana se po Bebini smrti odloči, da je čas za obisk zdravnika, kjer ji bodo pomagali
najprej telesno, nato pa jo čaka dolg boj. »Tudi mene še čaka trnova pot, ki pa mi jo je Beba s
svojo nesrečno usodo že uhodila. Zaradi nje vem, kje je trn in kje je lažji korak.« (Fritz-Kunc
2003, 133) Začne pisati dnevnik, kakor ji je svetovala psihiatrinja, pogovori se s starši, ki ji
obljubijo oporo in pomoč. Konec je optimističen, saj se »Bajsa k sreči seli. Postavila sem jo
pred vrata in upam, da ne bo preveč razgrajala.« (Fritz-Kunc 2003, 138)
Tudi Liina zgodba se zaključi optimistično, saj se po hospitalizaciji zavestno odloči, da bo
sodelovala pri zdravljenju, in sicer brez laži ter zvijač. »Začenjam se meriti po moči, ne po
kilogramih. Včasih v nasmehih.« (Anderson 2011, 237) Poskuša preglasiti glasove v glavi,
tudi hrano se trudi jesti brez misli na kalorije. Na terapijah skupaj s starši predelujejo
medsebojne odnose in težave, predvsem pa jezo. Želi si biti normalno dekle, plesati, brati in
se poljubljati. Uči se čustvovati. Želi si živeti. »Tajam se.« (Anderson 2011, 239)

6.13. PRIPOVEDOVALEC V ROMANIH
V vseh treh romanih je pripovedovalec prvoosebni in personalni. Zgodbo spremljamo skozi
subjektivno perspektivo protagonistk, ki nam opisujejo in kažejo samo tisti del dogajanja, ki
ga doživljajo same, iz svojega zornega kota.
Prvoosebna pripoved dovoljuje bralcu dostop samo do pripovedovalčevih perspektiv,
njegovega odnosa do drugih likov in zgodbe. Vključuje pripovedovalčeve izkušnje,
opazovanja, misli in občutke.
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Zaradi takega načina podajanja zgodbe se kot bralci lažje vživimo v vlogo protagonistk, z
njimi sočustvujemo, se z njimi veselimo in smo žalostni ali celo jezni, kadar se znajdejo v
težkih situacijah. Opazujemo lahko njihovo razmišljanje, spopadanje s težavami, dojemanje
bolezni, čustvovanje. Notranji monologi nam dajejo možnost, da se še bolj vživimo v lik, po
drugi strani pa nas skoraj brutalno soočijo s kruto resničnostjo vpliva bolezni na
protagonistkino duševno in fizično stanje telesa ter njihove odnose z okolico. Ker se na nek
način čustveno navežemo na protagonistko, si želimo, da bi se začela zavedati svoje bolezni,
ozdravela in naprej živela srečno življenje.
Ker nam prvoosebna pripoved prikaže samo razmišljanje in doživljanje dogajanja s strani
glavnega literarnega lika, je bralcu onemogočeno zajeti celotno sliko. Obenem nas način
pripovedovanja spodbuja h kritičnemu razmišljanju, nam pušča vrsto neodgovorjenih
vprašanj, svobode in možnosti za razmislek, kakšno bo nadaljevanje zgodbe, kako dogajanje
doživlja okolica itd.
Za podajanje problemskih tem je po mojem mnenju že zaradi zgoraj naštetih razlogov najbolj
primerna in učinkovita pripoved s prvoosebnim pripovedovalcem, saj se tako bralci najlažje
povežejo z glavnimi literarnimi liki ter tematiko pripovedi.
Tudi vsi romani s prvoosebnim pripovedovalcem in problemsko temo niso enakovredni, saj se
pojavljajo razlike v načinu podajanja teme, stilu pisanja ter avtorjeve predpriprave na pisanje
obravnavane teme. Razlike lahko opazimo že v obravnavanih romanih v diplomski nalogi.
Avtorica Laurie Halse Anderson se je na pisanje knjige temeljito pripravila, tudi z
obiskovanjem bolnišnic ter psihiatrov, in ravno zato je njen roman Zamrznjeni dekleti najbolj
prepričljivo in pretresljivo napisan.
Sama problemov z motnjami prehranjevanja nimam, zato si v resnici nisem znala
predstavljati, kako so dekleta, ki so zbolela za to boleznijo, nezmožna videti same sebe v
realni podobi.

6.14. PRIPOVED V ROMANIH
Predmet obravnave diplomske naloge so romani s problematiko motenj hranjenja.
Problematika nam je predstavljena skozi pripoved prvoosebnih pripovedovalk, ki se med
seboj razlikujejo tudi po svoji kompleksnosti. Po mojem mnenju je to predvsem posledica
avtorjevih predpriprav na samo pisanje romana. Pri obravnavanih romanih je sama zgodba
sekundarnega pomena, saj je v ospredju pripovedi protagonistkino čustvovanje, razmišljanje,
doživljanje določenih dogodkov.
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Če pripoved v romanih opazujemo z estetskega vidika, ugotovimo, da se romani med seboj
precej razlikujejo. V Zamrznjenih dekletih je estetska funkcija zelo močna, kar lahko
opazujemo skozi celotno pripoved. Kaže se v poetičnem jeziku, ne glede na dogajanje in
situacije, v katerih se protagonistka znajde. »Moji prsti drsijo po Braillovi pisavi, ki si je utrla
pot skozi kosti […]. Svoje rebra preštejem kot nanizane bisere, mrmrajoč čarobne besede.«
(Anderson 2011, 192) V romanu Debeluška je sicer opazna, sploh pri opisovanju odnosa in
komunikacije z Dunjo, v romanu Punčka v ogledalu pa je skoraj ni, saj večinoma samo
opisuje dogajanje. Z estetsko funkcijo lahko avtor doseže še večjo povezanost bralca s
protagonistom romana, saj ob branju poetičnih izpovedi še bolj sočustvujemo z njim. Prav
zaradi tega sem bila sama ob prebiranju romana Zamrznjeni dekleti skoncentrirana na Liino
notranje dogajanje, medtem ko sem ob branju Punčke v ogledalu brala zgolj zgodbo, brez
posebnega ozira na Šanino čustvovanje, ki niti ni bilo pretirano poudarjeno.
Romane se lahko uporablja tudi kot didaktično gradivo, kot vir za učitelje, ki delajo z mladimi
odraslimi, saj jim z njimi lažje predstavijo določeno problematiko. Ob branju se seznanijo z
določeno problematiko, se začnejo zavedati nevarnosti in možnih posledic bolezni. Knjige s
problemskimi temami lahko pomagajo mladostnikom pri razumevanju oz. soočanju z
določenimi situacijami v življenju. Najstniki, ki berejo knjige s problemsko tematiko, se
kasneje lažje poistovetijo s problematičnimi življenjskimi situacijami, v katerih se lahko
znajdejo.
Dejstvo je, da se lahko tudi odrasli iz romanov veliko naučimo, ali pa vsaj spoznamo
določeno problematiko z zornega kota mladostnikov. Če jih berejo starši, se lahko začnejo
zavedati, kako močen vpliv imajo na svoje otroke, kar je še posebej vidno v obravnavanih
romanih.
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7. ZAKLJUČEK
Termin mladinska književnost je še vedno v procesu raziskovanja, zanj pa je značilen
specifičen bralec do starostne meje osemnajst let. Mladinski roman je posebna književna vrsta
v območju prehodne literature, ki zajeme obdobje po 12. ali 13. letu otrokove starosti do
konca njegovega branja mladinske književnosti. Posebna zvrst znotraj mladinskega romana je
mladinski problemski roman. Mladinski problemski roman se je v drugih književnostih začel
pojavljati v drugi polovici dvajsetega stoletja, na Slovenskem pa za prvi tak roman velja
Ingoličev roman Gimnazijka, ki je izšel leta 1967. Definiramo ga lahko kot roman, v katerem
je predstavljen objektiven problem, ki se tiče glavnega protagonista. Najbolj reprezentativna
avtorica slovenskih mladinskih problemskih romanov je Janja Vidmar, ki izrazito ruši tabuje v
mladinski književnosti. Eden izmed njih so tudi prikrivani problemi z motnjami hranjenja.
Poznamo tri vrste motenj hranjenja, in sicer anoreksijo nervozo, bulimijo nervozo ter
prekomerno hranjenje. Analizirala sem tri mladinske problemske romane, katerih temeljni
problem oz. osrednja tema so motnje prehranjevanja in spopadanje glavnih protagonistk z
njim.
Predstavljenim romanom je skupnih kar precej prvin. Vsa tri dekleta so začela hujšati zaradi
disfunkcionalnih odnosov v družini. Vse tri so edinke (ena od njih ima sicer še polsestro), ki
si želijo ljubezni in pozornosti družine. Zaradi želje po sprejetosti začnejo s hujšanjem na
različne načine: Urša v romanu Janje Vidmar Debeluška se najprej kompulzivno prenajeda,
potem pa strada in bruha. Šana v romanu Marinke Fritz-Kunc Punčka v ogledalu trpi za
bulimijo, Lia v romanu Laurie Halse Anderson Zamrznjeni dekleti pa za anoreksijo. Vse tri
imajo popačen pogled na svoje telo, ki ga ne zmorejo več videti v pravi luči. Šele smrt
prijateljice jim odpre oči, da se zamislijo nad svojim stanjem. Konec zgodbe v vseh treh
romanih ostaja bolj ali manj odprt, Šana in Lia z optimizmom gledata naprej in se odločita
začeti z drugačnim, nesamouničevalnim življenjem, Urša pa nas pusti v negotovosti.
Romani s svojo vsebino in načinom podajanja snovi, motivno-tematsko in z načini
pripovedovanja, bralca pustijo v mešanih občutkih, saj so napisani iskreno, že skoraj brutalno
iskreno, tako da se bralec lahko poistoveti z obolelimi dekleti in njihovim razmišljanjem o
samih sebi.
»Nazadnje pa je izbruhnila, da je ne bo mogla nikoli klicati mama. Nikoli. Pa če se bo še tako
trudila. Govorila je seveda o svoji mami. In čeravno nimam svojih otrok, me njeno priznanje
neznosno boli. Kot bi veljalo meni. Vsem nam« (Vidmar 1999, 203)
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Zadnji citat nam pokaže, kako zelo pomembni so zdravi družinski odnosi za mladostnike in
kako močno vplivajo na njihovo nadaljnjo samopodobo. Pokaže pa nam tudi obupanost
mladostnika, ki bi za ljubezen starša naredil prav vse, tudi umrl.

8. POVZETEK
V diplomski nalogi sem obravnavala problematiko mladinske književnosti, mladinskega
romana in mladinskega problemskega romana. Ukvarjala sem se s problematiko motenj
hranjenja v mladinskem problemskem romanu. Naredila sem primerjalno analizo treh
mladinskih problemskih romanov, in sicer Debeluška Janje Vidmar, Punčka v ogledalu
Marinke Fritz-Kunc ter Zamrznjeni dekleti Laurie Halse Anderson.
Ugotovila sem, da je mladinsko književnost težko definirati, vseeno pa je vsem definicijam
skupna lastnost, da gre za književnost za najstnike do 18. leta starosti. Na Slovenskem se je
prvi mladinski problemski roman pojavil konec šestdesetih let prejšnjega stoletja, in sicer
Ingoličev roman Gimnazijka. Največ mladinskih problemskih romanov v slovenski
književnosti je doslej napisala Janja Vidmar, ki se je je oprijel naziv podiralka tabujev. Sama
pravi, da za mlade bralce najraje piše zaradi njihove iskrenosti.
Motnje hranjenja so duševna bolezen, za katero najpogosteje zbolevajo dekleta med 14 in 18
letom starosti, v ta starostni razred pa spadajo tudi protagonistke obravnavanih problemskih
romanov.
Po obravnavi romanov in njihovih upodobitev protagonistk lahko rečem, da so motnje
hranjenja bolezen, ki se priplazi v zavest pacienta, ne da bi ta sploh vedel, kdaj, četudi začneš
zavestno hujšati. Urša, Šana in Lia, protagonistke obravnavanih romanov, se niso niti
zavedale, kako močno so zabredle. Prizadela in rahlo streznila jih je šele prijateljičina smrt.
Vsa tri dekleta so močno trpela zaradi pomanjkanja pozornosti v družini in odsotnosti staršev
v njihovem odraščanju, to pa je bil tudi eden izmed glavnih vzrokov za nastanek njihove
bolezni. Razlika med njimi je ta, da sta se Šana in Lia na pot hujšanja podali po lastni volji,
Uršino hujšanje pa je posledica maminega obremenjevanja s težo in siljenja v modno
udejstvovanje. Vse tri so tako obsedene s svojim videzom, da dogajanja okoli sebe ne
zaznavajo več, obenem pa tekmujejo s svojimi prijateljicami, katera bo vitkejša. Še najbolj
destruktiven odnos do svojega telesa ima Lia, saj poleg anoreksije trpi tudi zaradi depresije in
nagnjenja k samopoškodovanju.
V vseh treh družinah vladajo disfunkcionalni odnosi, saj so starši odsotni iz življenja hčerk.
Najhuje je, da se sploh ne zavedajo, kako močno njihova dejanja vplivajo na obnašanje in
29

zavest njihovih otrok. Na žalost je predvsem v romanu Debeluška mami Dunji vloga mame
popolnoma spodletela, na hčeri pa naredila nepopravljivo škodo. Družinski odnosi so najbolje
prikazani na koncu romanov, ko po hospitalizaciji Šani in Lii starši stojijo ob strani in jima
želijo pomagati, Uršini starši pa še vedno ne opazijo potreb in težav svoje odraščajoče hčere
Vsa tri dekleta imajo prijateljico, ki jim pokaže pot v pogubo, na koncu pa zaradi izstradanosti
tudi umre. Čeprav jih ravno te prijateljice uvedejo v svet motenj hranjenja, so na koncu tudi
tiste, ki jim svetujejo, naj obiščejo strokovnjaka in se predajo zdravljenju. Vse tri pa imajo
tudi prijateljico, ki jim stoji ob strani in jih podpira tudi v najtežjih trenutkih ter jim pomaga
med zdravljenjem. Vsi trije konci so glede razrešitve problema odprti, dekleta pa svojo
pripoved zaključujejo po smrti prijateljice, ki jih je pretresla. Šana in Lia svojo zgodbo
zaključujeta optimistično, z željo po ozdravitvi in življenju brez štetja kalorij. Urša svojo
zgodbo končuje precej bolj pesimistično, saj poda zelo dvoumno napoved prihodnjih
dogodkov, z mislijo, da ji bo enkrat uspelo.
Pripovedovalec je v vseh treh romanih prvoosebni in personalni, kar nam daje možnost, da se
lažje vživimo v vlogo protagonista. Spremljamo pripovedovalčeve izkušnje, opazovanja, misli
in občutke. Notranji monologi nam omogočajo, da se še lažje vživimo v glavni literarni lik,
obenem pa smo ob tem soočeni z najiskrenejšim razmišljanjem o sami sebi. Način
pripovedovanja nas spodbuja h kritičnemu razmišljanju in nam pušča vrsto neodgovorjeni
vprašanj o nadaljevanju zgodbe.
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