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V ~lanku predstavljamo zna~ilnosti sodobnega slovenskega socialno-psiholo{kega mladinskega
romana, {e posebej izpostavljamo teme, ki se v tovrstni slovenski mladinski prozi najpogosteje
pojavljajo. Ta romaneskni `anr zaradi strukture literarnih likov, uporabljenih jezikovnih sredstev in
drugih morfolo{kih zna~ilnosti pomika starostno mejo branja mladinske knji`evnosti.
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The characteristics of the contemporary Slovene socio-psychological novel are presented, with
particular emphasis on the themes that appear most frequently in this type of writing for young people
in Slovenia. Owing to the structure of its literary characters and its rhetorical devices and other
morphological characteristics, this genre of novel shifts the age of the readers of youth literature.

youth literature, novel, socio-psychological genre, thematics, boundaries of youth literature

1 Uvod

V slovenski mladinski realisti~ni pripo-
vedni prozi obstajajo besedila, ki presegajo
pripoved (povest) kot knji`evno vrsto, z ute-
meljevanjem obstoja slovenskega mladinske-
ga romana smo se ukvarjali v ~lanku @anri
slovenskega mladinskega realisti~nega roma-
na, ki je bil predstavljen na simpoziju Ob-
dobja 21 (Slovenski roman). Snovno-motivno
se ka`e mladinski realisti~ni roman na
Slovenskem v petih `anrih, opozoriti pa je
treba, da je tudi v mladinski knji`evnosti
prisoten `anrski sinkretizem, kot ga za ne-
mladinski sodobni roman utemeljuje Alojzija
Zupan Sosi~ (2001). Temeljni `anri sloven-
skega realisti~nega mladinskega romana so:
zgodovinski mladinski roman, avanturisti~ni

mladinski roman, ljubezenski mladinski ro-
man, socialno-psiholo{ki mladinski roman in
roman »v kavbojkah« ali jeans roman. Med
mladinske realisti~ne romane bi smeli {teti
dolga prozna besedila, ki imajo epsko no-
tranjo formo, kar ustreza Kosovim formalnim
dolo~ilom romana,1 in posegajo v `ivljenja
mladostnikov: najstnikov in mladih odraslih.2

Spreminjanje razumevanja mladosti, v 21.
stoletju jo preu~ujeta predvsem razvojna
psihologija in sociologija, pomembno vpliva
tudi na kriterije o definiciji mladinske knji-
`evnosti oz. podalj{evanje mladostni{kega
obdobja zahteva redefinicijo razumevanja
mladinske knji`evnosti. Mirjana Ule v mono-
grafiji Za vedno mladi? uvaja tri obdobja, in
sicer (Ule 2008: 126):
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1 Kos (1991: 47) pravi, da je »pojem romana sinteti~en pojem, ki spaja v sebi raznorodna vsebinska in
formalna dolo~ila. Formalna (dalj{i obseg, epska notranja forma, prozna jezikovna oblika) so relativne in s
tem spremenljivke romana, njegova prava stalnica je vsebinska sfera zasebnosti.«

2 Franc Zadravec se nagiba k tezi, da je »roman `e od za~etkov pripoved predvsem o osebnem, enkratnem«
(Zadravec 1991: 51), kar dokazuje predvsem z mno`i~nostjo prvoosebnega pripovedovalca, ki pomeni
odmik od objektivizma k subjektivizmu in avtobiografskemu.



– klasi~na mladost (14–18 let); mladi imajo
prete`no status srednje{olcev, dijakov,
vajencev;

– podalj{ana mladost (19–24 let); obdobje
visoko{olskega in univerzitetnega {tudija;

– predodraslo obdobje (25–29 let); obdobje
prehoda v ekonomsko in socialno neod-
visnost: zaposlitev, kariero, lastno dru-
`ino.
Meja mladinske knji`evnosti, ne glede na

raznolike teoreti~ne pristope, je vezana na
specifi~nega (mladega) bralca. Pri obravnavi
socialno-psiholo{kega romana se je pokazala
problemati~nost meje med mladinsko in
nemladinsko knji`evnostjo, saj obdobje po-
dalj{ane mladosti ka`e na spremenjeni status
mladinske knji`evnosti. Na Slovenskem je
najpogosteje uporabljen termin mladinska
knji`evnost kot nadpomenka za otro{ko in
mladinsko knji`evnost, na tak na~in razum-
ljeno terminologijo utrjuje `e Marjana Kobe,3

Igor Saksida pa terminologijo natan~no raz-
~leni in utemelji.4 S tega stali{~a je termin
otro{ka knji`evnost tudi v 21. stol. zelo
enozna~en in jasen, saj pomeni posebno vrsto
branja za otroke v predbralnem in zgodnjem
bralnem obdobju, torej do pribli`no enajstega
ali dvanajstega leta starosti. Pri preu~evanju
mladinskega romana, {e posebej socialno-
psiholo{kega mladinskega romana, se odpira
problem starostne opredelitve: ob analizi

izbranih sodobnih mladinskih romanov se je
namre~ pokazalo, da so ti vsekakor name-
njeni mladostnikom, kar pa je – {e posebej v
zadnjem ~asu – postal precej izmuzljiv pojem
ali pa ga ne moremo ve~ definirati dovolj
enozna~no.5 Vsaka generacija mladostnikov
ima svoje specifike,6 postavi svoj vrednostni
sistem, ki posredno mo~no vpliva na zanima-
nje za branje o neki (prej obi~ajno tabujski)
temi. Sprememba vrednot med generacijami
ter njihovega `ivljenjskega stila nakazuje na
to, da poimenovanje problemska literatura za
tip knji`evnosti, ki se tematolo{ko ukvarja z
resni~nostnim prikazovanjem socialnega
dru`benega okvirja ter psiholo{kim portretom
mladostnikov, ni najprimernej{e.

Na vpra{anje, kaj je mladinska knji`ev-
nost, Igor Saksida (2009: 19) odgovarja, da je
to knji`evnost za mladega bralca, pri kateri pa

[…] {e vedno ne bomo mogli mimo nekaterih
dodatnih vpra{anj, ki jih tak odgovor ponuja:
~e je nekaj za mlade, kako to, da je zanimivo
tudi odraslim; ~e so za ta tip knji`evnosti zna-
~ilne nekatere (otro{ke, mladinske) teme, kako
to, da govori tudi o drugih temah, ki celo odra-
slim veljajo za kompleksne ali prepovedane;
~e je delo za mlade, ali lahko njihovo razu-
mevanje jemljemo kot edino mo`no in verodo-
stojno, zato se vanj ne sme posegati?

Mladinski socialno-psiholo{ki roman ima
natan~no opisan glavni literarni lik, in sicer
mladostnik v te`avnem pubertetnem in
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3 V monografiji Pogledi na mladinsko knji`evnost (1987) Marjana Kobe posveti uvodno poglavje z
naslovom Pogledi na teoreti~no opredelitev mladinske knji`evnosti (1987: 7–14) prav terminolo{kim
zagatam poimenovanja te posebne knji`evnosti, ki jo opredeljuje starost bralca.

4 Igor Saksida v monografiji Mladinska knji`evnost med literarno vedo in knji`evno didaktiko v poglavju
Nekaj vpra{anj iz teorije mladinske knji`evnosti (1994: 14–82) opozarja na mo`nost razli~nih izhodi{~ pri
tolma~enju nadrejenega poimenovanja mladinska knji`evnost, in da upo{tevanje razmerja med bralcem
(predvsem njegovo starostjo) in besedilom nikakor ni edini kriterij tovrstnega slovstva.

5 Problem opredeljevanja mladinske knji`evnosti je vsekakor povezan z opredelitvijo odra{~anja, ki pa se v
zadnjem desetletju raziskuje interdisciplinarno, saj se je `ivljenjski slog spremenil do te mere, da je za
razumevanje odra{~anja nujna povezava psihologije, sociologije, antropologije, pedagogike, socialne zgo-
dovine, medicine, da bi proces odra{~anja zadovoljivo predstavili (ve~ o tem Ule 2008). ^e je do konca
20. stol. veljalo, da je bil `ivljenjski potek s stali{~a ~asovnega konteksta zelo predvidljiv in linearen, se je
v zadnjem desetletju omajala predvsem ta predvidljivost (O[, S[, {tudij, slu`ba za nedolo~en ~as, stano-
vanje, dru`ina).

6 Mirjana Ule (2008: 20) opredeli generacijo kot »dru`beno skupino podobne starosti, ki `ivi v podobnih
dru`benih in zgodovinskih razmerah, podobno do`ivlja ~as, v katerem `ivi, pridobiva podobne izku{nje in
znanja, razvija podobna stali{~a, vrednote, `ivljenjske stile«.



popubertetnem obdobju, knji`evni prostor in
~as (sodobnost) sta v ve~ini romanov na-
tan~no dolo~ena, {e posebej, ~e je to za razvoj
zgodbe pomembno. Knji`evni prostori v slo-
venskem mladinskem romanopisju so vezani
na realne geografske prostore, izstopajo urba-
na okolja (predvsem Ljubljana). Pripovedo-
valec je najpogosteje prvoosebni, to je glavni
literarni lik, ki je lahko tudi naslovni lik
mladinskega romana (npr. Angie) in pripove-
duje o svojem `ivljenju, kar povsem ustreza
te`nji romana, da je njegova stalnica vendarle
sfera zasebnega. Del socialno-psiholo{kih
romanov je po tradiciji uvr{~en v mladinsko
knji`evnost, in sicer tisti njen del, ki je name-
njen branju mladostnikov ob koncu osnov-
no{olskega obdobja in ob za~etku srednje
{ole. Drugi del tovrstnih romanov po mo-
tivno-tematski, strukturni in jezikovni podobi
presega meje mladinske knji`evnosti, kot je
definirana na Slovenskem, saj je zaradi vse-
bine in oblike po starostni meji namenjen
bralcem ob koncu srednje{olskega obdobja in
pozneje. Preu~evanje tega posebnega tipa
literature je najpogosteje angle{ko poimeno-
vano kot cross-over literature ali young
adoult literature, torej prehodna,7 mejna knji-
`evnost ali knji`evnost za mlade odrasle. Ter-
min mladi odrasli nam pomeni v zadnjem
desetletju novotvorjeno pojavnost generacije
po kon~ani srednji {oli (po Ule torej po-
dalj{ana mladost in predodraslo obdobje), ki
je psiholo{ko `e odrasla, a ekonomsko in
socialno {e ni samostojna. V ~lanku smo
posku{ali nakazati ravno teme, ki so posebej
zanimive za mlade odrasle in jih torej berejo
predvsem {tudentje. Za to populacijo so
seveda posebej zanimive teme, ki se dotikajo
razvojnega obdobja, v katerem je tudi bralec
mladostnik oz. mladi odrasli. Ameri{ki teo-
retiki tak{ne pojavne oblike knji`evnosti
zaznavajo in preu~ujejo `e vse od sredine

sedemdesetih let dvajsetega stoletja, npr.
Donelson in Nilsen v delu Literature for
today’s young adults poimenujeta (Donelson,
Nilsen 2005: 5) »konec sedemdesetih in prvo
polovico osemdesetih let kar zlata leta o
vedenju/zavedanju obstoja knji`evnosti za
mlade odrasle«. Avtorja navajata, da razli~ne
institucije sicer ne uporabljajo enake defini-
cije termina mladi odrasli, npr. National
Assessment of Educational Progress {teje v to
skupino mlade med 18. in 22. letom starosti,
Educational Testing Service pa celo med 21.
in 25. letom (Donelson, Nilsen 2005: 2),
dejstvo pa je, da s stali{~a knji`evnosti termin
zajema {ir{o populacijo mladih. Z liste nagra-
jenih ameri{kih knjig, ki je objavljena v zgo-
raj omenjeni monografiji (Donelson, Nilsen
2005: 16–27), je razvidno, da so nekatera
dela ozna~ena kot branje za pozno najstni{ko
obdobje ali zgodnja dvajseta leta. Sherry
Garland v {tudiji Writing for young adults
navaja, da v »{estdesetih letih dvajsetega sto-
letja nastopi obdobje prave knji`evnosti za
mlade odrasle – literatura, ki je izrecno napi-
sana za najstnike. Nekateri pravijo, da je prvi
roman za mlade odrasle Salingerjevo delo
Varuh r`i, izdan je bil leta 1951. […] Mnogi
teoretiki pa vendarle ume{~ajo za~etek tovrst-
ne literature v sredino {estdesetih let.« (Gar-
land 1998: 8.) Romani za mlade odrasle ima-
jo posebnosti, ki so prilagojene tej populaciji,
mo~no se razlikujejo od otro{ke knji`evnosti
in imajo ve~ skupnega s knji`evnostjo za
odrasle bralce (Garland 1998: 12): »Stil mora
biti bolj odkrit in direkten, brez dalj{ih
opisov, glavni literarni lik mora biti mlaj{i kot
v nemladinski knji`evnosti, tudi perspektiva
pripovedovanja je druga~na.«8 Zavedanje o
posebnostih literature za mlade odrasle je
zaznati tudi v Sloveniji, saj je pregledni in
priporo~ilni seznam mladinskih knjig za leto
2007 z naslovom Polet nad ~rtasto pi`amo ali
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7 Termin prehodna literatura na Slovenskem prva uporabi Marjana Kobe v monografiji Pogledi na mla-
dinsko knji`evnost (1987: 178), ob tem se sklicuje na francoskega literarnega zgodovinarja Marca
Sorianoja, a je termin pred tridesetimi leti pomenil nekaj povsem drugega kot v sodobnih teorijah. Namre~
Soriano in Kobetova razumeta termin prehodna literatura kot usmerjanje mladostnika v branje literature
za odrasle.



pogum iz pti~je perspektive, ki ga pripravlja
Center za mladinsko knji`evnost in knji`ni-
~arstvo, iz{el je septembra 2008, prvi~ uvedel
4. stopnjo, s katero ozna~uje knjige, primerne
za srednje{olce.

2 Teme socialno-psiholo{kega mladinskega
romana

V prvem valu detabuizacije mladinske
knji`evnosti, v Evropi in Severni Ameriki se
za~ne pojavljati v {estdesetih letih 20. stol.,
predvsem pod vplivom hipijskega gibanja, se
za~nejo tudi na Slovenskem v mladinski knji-
`evnosti pojavljati teme, ki dotlej niso bile
prisotne. Vsaka generacija mladostnikov za-
znava svoje probleme, dileme in zanimanja,
ki se najprej ka`ejo na povsem individualni
ravni, a postanejo generacijski zato, ker jih
za~ne dru`ba obravnavati kot take. Veliko
te`av mladostnikov in mladih odraslih je
dru`beno pogojenih, zanemarljiva pa ni niti
ob~utljivost, ki jo ljudje izkazujejo nekemu
problemu.9

V Sloveniji izideta v za~etnem obdobju
detabuizacije mladinske knji`evnosti dva ro-
mana, ki se ukvarjata s temo spolnosti:
Anton Ingoli~ je napisal Gimnazijko (1967)
in Ivo Zorman V sedemnajstem (1972). Gim-
nazijka je sploh mejnik v slovenski mladinski
knji`evnosti, ki za~enja novo obdobje razkri-
vanja najstni{kih problemov, ti pa so seveda
dru`beno pogojeni. Gimnazijka in V sedem-
najstem sta romana, ki sta trdno zasidrana v
specifi~no okolje in ~as (po drugi svetovni
vojni, obnova domovine, mami sta funkcio-

narki), zato gledano z zgodovinske distance
{tiridesetih let delujeta danes precej naivno.
Naivno predvsem s stali{~a, da je najve~ji
problem zanositev, kar je v sodobni dru`bi
zaradi dostopnosti kontracepcije precej ob-
robnega pomena, v ospredje pa stopi mo`nost
obolelosti zaradi aidsa. Temeljna problema
navedenih romanov sta odziv okolice in ne-
za`elena nose~nost, razre{itev zgodbe pa je v
romanih diametralno nasprotna: Jelka Strop-
nik postane mladoletna mamica, [pela Kalan
naredi splav. Razvojno linijo o problematiki
neza`elene nose~nosti na presenetljiv, indi-
ferenten na~in neimenovanega prvoosebnega
pripovedovalca, glavnega literarnega lika,
dopolnjuje roman Gorana Gluvi}a Popoldan-
ski ritem (2002). Gluvi} v svojem romanu ne
izpostavlja ve~ neza`elene nose~nosti (in niti
spolne bolezni kot mo`ne posledice neza{~i-
tenega odnosa) kot temeljnega problema, pa~
pa je usmerjen na popolno indiferentnost
mladega mo{kega, ki s svojim infantilnim od-
nosom ka`e na odsotnost kakr{ne koli anga-
`iranosti glavnega literarnega lika. Razre{itev
je prepu{~ena `enskama, ki se odlo~ita in
imata aktivno vlogo v romanu.

V zadnjem ~asu ima pomembno vlogo
tudi spra{evanje o istospolni usmerjenosti, saj
se ta {ele v zadnjem ~asu dekriminalizira in
vzpostavlja enakovreden odnos heteroseksu-
alnih in homoseksualnih v sodobni dru`bi.
Homofobija, ki je na Slovenskem {e vedno
prisotna, je glavna tema romana Janje Vidmar
Fantje iz gline (2005).

Precej{nja novost v mladinskem roma-
nopisju je tema bolezni. Dva romana upo-
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8 Trditev, da je glavni literarni lik mlaj{i kot v nemladinski knji`evnosti, pomeni, da je lik le malce starej{i
od potencialnega bralca, saj ga bo knjiga tako pritegnila. V realisti~ni prozi je za razumevanje besedila
namre~ potrebna neka zrelostna stopnja, morebiti podobne izku{nje, ali pa je knjiga pisana na na~in, da
posku{a mladega bralca odvrniti od nekega dejanja (nasilni{tvo, odvisnost).

9 Na primer v Gimnazijki in V sedemnajstem je izpostavljen problem neza`elene nose~nosti, ki v najnovej{i
mladinski knji`evnosti ni problematiziran, saj so kontracepcijska sredstva postala vsesplo{no dostopna.
Drugi primer ka`e na zavajanje: ~e bi namre~ upo{tevali zgolj statisti~ne podatke, bi morali ugotoviti, da
psiholo{ko in fizi~no nasilje nad mladostniki nara{~a, rezultati razli~nih anket pa ka`ejo, da se je
spremenila ob~utljivost do te problematike in je (le) ve~ prijavljenih in raziskanih primerov. Zanimiva je
tudi primerjava vrednot (Ule 2008: 181–183), ki jih navajajo mladostniki, te se namre~ vedno bolj
navezujejo na sfero zasebnega (npr. prijateljstvo, dru`insko `ivljenje) in manj na javno delovanja (tu je v
ospredju poklicna uspe{nost).



vedujeta problem obolelosti zaradi spolne
bolezni, HIV pozitivnosti, ~esar posledica je
aids, ~eprav je njuna perspektiva precej naiv-
na: oboli{ lahko samo v tujini, krivi so prav-
zaprav drugi, spolnost kot temelj spolne bo-
lezni ni prisotna (v romanu ^adavec (1998)
Marjane Mo{kri~ Marjeti~ina mama zaradi
transfuzije z oku`eno krvjo umre v neki
afri{ki bolni{nici) oz. je le enkratni dogodek
(v romanu Zbogom, prijatelj moj (1999)
Marinke Fritz Kunc), torej je bolezen a priori
krivi~na. Invalidnost kot posledica objestnega
vedenja oziroma agresivne vo`nje je temeljna
tema romana [uterji (2009) Janje Vidmar, v
romanu glavni lik, sedemnajstletnik Torkar,
do`ivi prometno nesre~o in posledi~no posta-
ne invalid. Njegov `ivljenjski fokus se zo`i na
invalidski vozi~ek. Ob izrazitem notranjem
monologu, ki je temeljna perspektiva pripo-
vedovanja, se menjujejo spomini, domi{ljija
in osamljenost v danem trenutku. Janja Vid-
mar se je `e v romanu Angie (2007) ukvarjala
z boleznijo, ki `e sama po sebi zaznamuje
literarni lik. Angie, glavni in naslovni lik ro-
mana, je namre~ najstnica s kopico psihi~nih
te`av (agorafobijo, paniko, motnjami govora
ter obsesivno kompulzivno motnjo). Angie pa
ni le roman o bolezni, temve~ o iskanju (dru-
`inske oz. star{evske) ljubezni, hrepenenju po
varnosti doma. Slepota oziroma slabovidnost
je temeljni problem glavnega literarnega lika,
albinke Anine v romanih Berenikini kodri
(2006) in Orionov me~ (2008) Aksinje Ker-
mauner. Romana tenko~utno opisujeta `ivlje-
nje slabovidnega dekleta, ki se v dru`bi
vide~ih spopada s problemi vsakodnevnega
prilagajanja ({olske dejavnosti, ovire ob hoji,
problem orientacije …). V drugem romanu je
opisana tudi za~asna Nikova invalidnost, ki je
posledica prometne nesre~e.

Pomembna tema sodobnega mladinskega
romana je tudi tema zlorabe, saj se je o zlo-
rabah zelo malo govorilo, {ele zadnjih nekaj
let poteka kampanja o ni~elni toleranci do
kakr{nih koli zlorab. Po podatkih Evropske
komisije v Bruslju je spolno zlorabljenih od
10 do 20 odstotkov otrok, {ele marca 2010 je

bila sprejeta ostrej{a zakonodaja za prepre~e-
vanje spolnih zlorab (ve~ o tem na spletni
strani http://www.dnevnik.si/novice/eu/
1042348581). Ni~ta toleranca naj bi veljala
tudi za psihi~no in fizi~no nasilje, tovrstno
zakonodajo zadovoljivo ureja {ele Kazenski
zakonik, ki je v Sloveniji stopil v veljavo
1. 11. 2008, pomo~ ob nasilju pa zagotavlja
tudi spletna stran policije (http://www.
policija.si/index.php/preventiva/preventiva/
425?lang=). Spolna zloraba v delu Marjane
Mo{kri~ Ledene magnolije (2002) ka`e na
ob~utljivost problematike, vsekakor pa je
pretresljiv prikaz ~love{kih karakterjev ter
odzivov na zlorabo. Fizi~na in/ali psihi~na
zloraba (nasilje) sta {ele v zadnjih nekaj letih
pogosteje identificirani, ob tem je najve~krat
izpostavljeno dru`insko nasilje oziroma
nasilje, ki se odvija v najstnikovem domu,
torej tam, kjer bi se moral po~utiti
najvarnej{ega. Tipi~en primer tovrstne proze
je roman Janje Vidmar Baraba (2000). V
zadnjih nekaj letih postaja problem tudi
medvrstni{ko nasilje, na kar opozarjajo
predvsem mno`i~ni mediji, pogosto se dogaja
v {olah ali na poti v {olo, tudi {ola je
ustanova, ki bi morala otroku ali mladostniku
zagotavljati varnost. Najbolj neposredno sta o
medvrstni{kem nasilju pisala Slavko Pregl v
delih Usodni telefon (2004) in Spri~evalo
(2005) ter Bogdan Novak v Lovcih na
petardarje (2004). Zlorabe otrok so se od
nekdaj dogajale, precej verjetno je, da v enaki
meri kot danes, le da je sodobna dru`ba zanje
bolj ob~utljiva in jih je za~ela kriminalizirati,
zato se zdi, da je zlorab ve~. Najbr` jih je le
ve~ odkritih ali prijavljenih, o njih
mladostnikom ni treba mol~ati, saj poznajo
{tevilke telefonov za pomo~; pribli`no dve
leti se po vsej Sloveniji izvaja projekt varnih
to~k, o nasilju se veliko ve~ govori in posle-
di~no so otroci bolj ozave{~eni.

Tema odvisnosti je v najnovej{i mladin-
ski prozi v zatonu, v zadnjem desetletju
20. stol. pa je vsekakor problematika odvisnosti
v slovenski mladinski knji`evnosti pred-
stavljala detabuizacijo tovrstne problematike.
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Identificiramo lahko predvsem dve vrsti odvis-
nosti, in sicer problem odvisnosti od droge
(kot npr. dela Marinke Fritz Kunc Postaja
death (1992), Borboletta (1994) in Kam grejo
ptice umret (2001); njene knjige so dru`beno
anga`irane in so hkrati kritika slovenskega
okolja, ki se vede do problematike drog, kot
da na Slovenskem ni narkomanov). Drugi tip
odvisnosti je odvisnost od hrane, saj sta
bulimija in anoreksija sodobni bolezni, ki
imata vedno ve~je razse`nosti (roman Janje
Vidmar Debelu{ka, 1999).

Tema prestopni{tva mladoletnikov je
povezana s popravnimi domovi, ki so v vseh
literarnih delih opisani zelo negativno. Mla-
dostnik, ki ga sistem socialnih slu`b obrav-
nava nezadovoljivo, celo povr{no, pristane v
prevzgojnem domu, kjer se mu dogajajo ved-
no nove in nove krivice, nasilje med gojenci
ni sankcionirano, celo ve~ – zdi se, da je del
discipliniranja. Med tovrstne romane sodijo
literarna dela Janov krik (1985) Marinke Fritz
Kunc, Ta grajski (1998) Vitana Mala in
Gimnazijec (2005) Igorja Karlov{ka. Na meji
med prestopni{tvom in odvisnostjo je roman
Slavka Pregla Car brez zaklada (2009), saj je
temeljna tema preprodaja marihuane, pa tudi
njeno u`ivanje.

3 Sklep

Ob opazovanju razvoja socialno-psiho-
lo{kega romana na Slovenskem se zdi, da je
za sodobni mladinski roman pomembna pre-
lomnica leto 1991, osamosvojitev Slovenije,
ki po eni strani prinese odprtost knji`ne pro-
dukcije (ve~ slovenskih avtorjev in ve~ pre-
vodne sodobne mladinske literature) in
pribli`evanje popolni detabuizaciji mladinske
knji`evnosti. Zanimal nas je tisti del knji`ne
produkcije, ki je ob izidu ozna~en kot mladin-
ska knji`evnost, ta pa se – tako kot v dru`bi
nasploh, kot opozarja Ule – vedno bolj ka`e
kot neenotno podro~je, razdeljeno med bralce
v klasi~ni mladosti in na dela, katerih ciljno
bralstvo je v obdobju podalj{ane mladosti, ki
pa predstavlja sam rob mladinske knji`ev-
nosti v naj{ir{em smislu, to je knji`evnost za

mlade odrasle. Z vstopom v srednjo {olo se
ve~ina bralcev vedno bolj usmerja v branje
nemladinske knji`evnosti, v zadnjih nekaj
letih pa tudi na Slovenskem nara{~a produk-
cija besedil, ki so namenjena populaciji ob
koncu pubertete in mladim odraslim. S
podalj{evanjem odvisnosti od star{ev in po-
dalj{evanjem {olanja velikega odstotka popu-
lacije se spreminjajo tudi odnosi med genera-
cijami, mladi odrasli pa – ~eprav po eni strani
`e precej samostojni – so finan~no {e vedno
odvisni od star{ev. Zdi se, da so zaradi
dru`benih sprememb njihovi medsebojni in
medgeneracijski odnosi druga~ni, enako pa
velja tudi za njihove te`ave in interesna
podro~ja. Nikolajeva (2004: 8) poudarja:
»Dejstvo, da sta spreminjanje in odra{~anje
dandanes osrednji temi mladinske knji`ev-
nosti, pravzaprav ni presenetljivo. […] V
arkadijski ali utopi~ni mladinski knji`evnosti
se mit o otro{tvu ena~i z mitom o zlati dobi.«
Knji`evnost za mlade odrasle nikakor ni
arkadijska, idili~nost in brezskrbnost otro{tva
sta prese`eni, bralec in knji`evni lik ne verja-
meta ve~ v vseobsegajo~e dobro s sre~nim
koncem. Temeljni mejnik med mladinsko
knji`evnostjo in knji`evnostjo za mlade od-
rasle se zdi odnos do spolnosti: v prvi je ta le
naklju~en, v knji`evnosti za mlade odrasle je
spolna identiteta literarnega lika `e razvita in
natan~neje predstavljena. Ali kot zatrjuje Ni-
kolajeva (2004: 19):

Knjige za odra{~ajo~o mladino – sodoben
fenomen, katerega za~etnik je J. D. Salinger z
Varuhom mlade r`i – obravnavajo prav to
vmesno stanje, ko je otro{tva `e konec in se
pri~ne odraslost. To povzro~a strah, ki je
prevladujo~e ~ustvo v knjigah za odra{~ajo~o
mladino, saj junaki spoznavajo, da poti nazaj
ni in da `ivljenje ni ve~ ne igra, ne sanje, ne
ples v maskah. […] Varni paradi` otro{tva bo
vsak hip za vedno izgubljen.

Sodobni romani za mlade odrasle so tisti
del literature, ki se je zna{el na samem robu
med mladinsko in nemladinsko knji`evnostjo.
V teh socialno-psiholo{kih romanih opazimo
literarni lik odra{~ajo~ega mladostnika, ki se
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spopada s splo{no sprejetimi dru`benimi
normami, posku{a jih ru{iti, bori se proti
odraslim, njegov pogled je {e vedno do neke
mere idealisti~en. Pogosto je spremljevalni
motiv v romanih mladostnikova osamljenost,
ki izhaja ravno iz konflikta, ta je medgenera-
cijski in vrstni{ki.

Romani za mlade odrasle tematsko upo-
vedujejo stiske sodobnih mladostnikov iz
njihove perspektive, razvoj zgodbe je hiter,
dinami~en, skoraj brez digresij, socialna zvrst
jezika je prilagojena govornemu polo`aju
literarnega lika, literarni liki so starej{i najst-
niki, ki se v pomembni `ivljenjski situaciji
znajdejo na razpotju, premi{ljujejo o svojih
dejanjih, smislu bivanja in svoji nadaljnji
`ivljenjski poti, ukvarjajo se torej z vpra{anji,
na katera si je ve~ina odraslih `e (bolj ali
manj zadovoljivo) odgovorila.
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