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U~enje {pan{~ine in spoznavanje {panske kulture je v slovenski javnosti v zadnjih petnajstih letih
do`ivelo izjemen vzpon. Tudi {tevilo prevedenih del iz knji`evnosti v {pan{~ini je zelo naraslo. Kako pa
je s {pansko in hispanoameri{ko knji`evnostjo v {olah pri pouku svetovne knji`evnosti? Prispevek bo
sku{al izpostaviti nekatere pomanjkljivosti, ki jih o knji`evnosti v {pan{~ini najdemo v u~nem na~rtu
sloven{~ine.

{pan{~ina, svetovna knji`evnost, u~ni na~rt, sloven{~ina

Learning Spanish and about Spanish culture has experienced an extraordinary growth in Slovenia
over the past fifteen years. The number of translated works of literature in Spanish has also increased.
What attention does Spanish and the Hispanic literature receive in schools while students are learning
about world literature? The contribution will try to expose some deficiencies regarding the literature in
Spanish that can be found in the curriculum of Slovene.

Spanish, world literature, curriculum, Slovene

1 Uvod

[pan{~ina je v zadnjih desetih letih v sve-
tovnem merilu do`ivela izjemen vzpon, saj
danes {pan{~ino kot materni jezik govori `e
ve~ kot petsto milijonov govorcev.

V Sloveniji se v~asih v osnovnih in sred-
njih {olah nismo u~ili {pan{~ine kot tujega
jezika, od romanskih jezikov sta prevladovali
franco{~ina in italijan{~ina. Ko je bila leta
1995 ponovno uvedena matura kot obvezen
zaklju~ek srednje{olskega izobra`evanja in
ko so bili vsi tuji jeziki kot maturitetni
predmeti med seboj izena~eni, se je za~elo
med mladimi izjemno hitro {iriti zanimanje
za u~enje {pan{~ine in poznavanje {panske
kulture.

Danes je u~enje {pan{~ine med sloven-
skimi srednje{olci, predvsem gimnazijci, zelo
raz{irjeno; ne glede na poznej{i {tudij se jih
veliko odlo~i opravljati maturo iz tega jezika.
Kot maturitetni predmet je {pan{~ina prehi-

tela tako franco{~ino kot italijan{~ino, v zad-
njih letih tudi nem{~ino. Prav tako se
{pan{~ine kot izbirnega predmeta u~i vse ve~
osnovno{olcev v zadnjem triletju devetletke.
V zadnjem desetletju pa izjemno nara{~a tudi
interes za {tudij {panskega jezika in knji`ev-
nosti.

Mladim prina{a u~enje {pan{~ine, spo-
znavanje knji`evnosti, glasbe in umetnosti
{panskogovore~ega sveta veliko zadovoljstva
in pozitivnih ~ustev. Zato ekspanzije {pan-
{~ine v Sloveniji ne moremo pripisati zgolj
zanimanju za latinskoameri{ke »telenovele«,
temve~ gre za svetovni pojav, ki ga opa`ajo
tako v Evropi kot Zdru`enih dr`avah Ame-
rike in dr`avah Latinske Amerike, kjer govo-
rijo portugalsko (npr. v Braziliji je {pan{~ina
postala celo prvi tuji jezik).

Kako je izjemnemu pove~anju interesa za
{panski jezik in kulturo sledila slovenska
prevodna knji`evnost? Prevodni preboj je v
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osemdesetih in devetdesetih letih do`ivela
predvsem hispanoameri{ka knji`evnost 20. sto-
letja, nekoliko manj sodobna {panska knji-
`evnost. Precej slab{e je zastopana starej{a
{panska knji`evnost, medtem ko je prevodov
starej{ih hispanoameri{kih avtorjev le za vzo-
rec.

Kako pa je knji`evnost v {pan{~ini zasto-
pana v gimnazijskem u~nem na~rtu sloven-
{~ine? Kljub pove~anju {tevila prevodov in
pove~anju interesa za {panski jezik in knji-
`evnost se zdi, da v gimnazijah pouk tuje
knji`evnosti pri sloven{~ini zaostaja za slo-
vensko knji`no realnostjo ter da so literarno-
vedna in literarnozgodovinska dejstva knji-
`evnosti v {panskem jeziku pomanjkljivo
obravnavana. Je recepcija knji`evnosti v
{panskem jeziku v slovenskih izobra`enih
krogih {e vedno tisto neznano, eksoti~no,
nam tuje podro~je, ki ga ozna~imo s priprav-
no besedno zvezo »{panska vas«? Na sre~o se
je sodobnemu izobra`enemu bralcu `e zdav-
naj uspelo izviti temu stereotipu, kar pa na
`alost ne moremo trditi za u~ni na~rt sloven-
{~ine (2008) oz. posledi~no za u~no prakso
pri vsakdanjem {olskem delu, ki temelji na
tem na~rtu.

2 Pouk knji`evnosti pri pouku sloven{~ine
v gimnazijah

Pouk knji`evnosti je v veljavnem u~nem
na~rtu sloven{~ine za gimnazije (U~ni na~rt.
Sloven{~ina. Splo{na, klasi~na in strokovna
gimnazija, 2008) zasnovan na osnovi sodob-
nih pristopov, saj po eni strani temelji na
osnovnih obveznih literarnih in zgodovinsko-
umetni{kih vsebinah, na drugi strani pa
ponuja dovolj mo`nosti tudi za prostoizbirne
vsebine.

Pouk knji`evnosti naj bi bil namenjen
predvsem vzgoji bodo~ega izobra`enega
bralca, ki bo pridobil dovolj znanja o literar-
nih pojavih iz {ir{ega kulturnega konteksta v
preteklosti in sedanjosti, da bo znal primerno
presojati in tudi sooblikovati dru`bene pojave
v nacionalnem in mednacionalnem prostoru.
Zato u~ni na~rt ne podaja zgolj slovenskih

knji`evnih vsebin, katerim razumljivo posve-
~a najve~ pozornosti, temve~ sku{a dijakom
pribli`ati tudi glavne zna~ilnosti razvoja
knji`evnosti v {ir{em evropskem in svetov-
nem kontekstu.

K ciljem razvijanja medkulturnosti pri
dijakih pa prispeva tudi mo`nost medpred-
metnih povezav, ki jih u~ni na~rt sicer omenja,
a jih prepu{~a bolj osve{~enosti posameznih
u~iteljev, ki jim za tak{no povezovanje zelo
pogosto zmanjka ~asa in volje. Dobra praksa
na {olah, ki so medpredmetno povezovanje
kvalitetno izvedle, je pokazala, da tak{ne
povezave (tako med razli~nimi dru`boslov-
no-humanisti~nimi predmeti kot med dru`bo-
slovno-humanisti~nimi in naravoslovnimi
predmeti) najbolj razvijajo medkulturno
zmo`nost in trajnostno znanje, saj prav med-
disciplinarnost najbolj prispeva k primer-
nemu ume{~anju in vrednotenju literarnih
vsebin slovenske in tujih knji`evnosti.

3 [panska in hispanoameri{ka knji`evnost

@e pri hitrem pregledu knji`evnih vsebin,
ki jih podaja u~ni na~rt sloven{~ine, opazimo,
da so vsebine iz (bodisi starej{e bodisi
novej{e) zgodovine knji`evnosti v {panskem
jeziku zelo be`no omenjene, ve~krat tudi ne-
ustrezno interpretirane ali nerodno uvr{~ene v
{ir{i literarnozgodovinski kontekst.

[pan{~ina se je razvila na podro~ju Iber-
skega polotoka oz. rimske province Hispania
iz latin{~ine in kasneje vulgarne latin{~ine
(podobno kot drugi romanski jeziki). Pred-
vsem pa je v srednjem veku poleg kr{~anstva
nanjo vplivala {e arabska kultura, ki je v
skoraj osemsto letih pustila sledi na vseh
ravneh ~lovekovega bivanja, tudi v jeziku in
knji`evnosti. V renesansi (druga polovica
15. in 16. stoletja) in baroku (17. stoletje) oz.
v ~asu t. i. zlatega veka je postala {panska
knji`evnost ena najpomembnej{ih in naj-
vplivnej{ih v Evropi, hkrati pa se je za~ela
razvijati tudi v ameri{kem okolju. V 18. in
19. stoletju so v knji`evnosti v {pan{~ini
vidni predvsem tuji literarni vplivi. Svoje
drugo zlato obdobje, ki ga {panska literarna
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zgodovina imenuje srebrna doba, je do`ivela
v desetletjih pred dr`avljansko vojno. Po
koncu frankizma leta 1975 pa je ponovno
stopila na mednarodno literarno prizori{~e s
{tevilnimi izjemnimi deli sodobnih avtorjev.

Hispanoameri{ka knji`evnost se je ve~-
stoletnega {panskega vpliva osvobodila z
moderno konec 19. stoletja in avantgardo na
za~etku 20. stoletja ter z vsem bli{~em pre-
vzela eno vodilnih svetovnih literarnih vlog.

Knji`evnost v {pan{~ini, predvsem tista iz
zlate dobe, je vplivala tudi na slovensko knji-
`evnost, npr. `e v ~asu romantike na Franceta
Pre{erna, ki je v knji`nici Matije ^opa spo-
znaval pisatelje {panskega baroka ter z nji-
hovimi temami, motivi in oblikami na svoj-
stven na~in bogatil svoj estetski kredo.1

Pre{eren je poleg tega upesnil dve {panski
obliki – gloso in {pansko romanco, ki pa je v
u~nem na~rtu omenjena {ele v prvi polovici
20. stoletja.

4 Pregled po sklopih u~nega na~rta

4.1 Srednji vek

V poglavju o knji`evnosti srednjega veka
v Evropi je med literarnointerpretativnimi
prvinami omenjen vite{ki roman, vendar ga
dijaki ne obravnavajo na primerih {panskih
vite{kih romanov, kot sta npr. Amadís de
Gaula (Garcí Rodríguez de Montalvo, 1496)
ali Tirant lo Blanc (Joanot Martorell, 1490),
ki sta bistveno vplivala na Cervantesovega
Don Kihota.

Trubadursko liriko, ki se je razplamtela v
provansalskem okolju, je mogo~e povezovati
tudi z arabsko liriko, saj izhaja koncept
vite{ke ljubezni iz arabske poezije in je v
zahodno Evropo pri{el preko poezije Al-
Ándalusa, arabske dr`ave na Iberskem pol-
otoku.2 Medkulturne strpnosti se lahko u~imo

na primerih {panskih samostanov, kjer so
arabski in kr{~anski izobra`enci prevajali
filozofska, znanstvena, literarna dela (tudi iz
anti~nega sveta) najprej iz arab{~ine v latin-
{~ino in potem {e v staro {pan{~ino.

Med prostoizbirnimi vsebinami zasle-
dimo tudi epsko pesnitev Pesem o Cidu, ki bi
lahko povezala knji`evna, zgodovinska, geo-
grafska ter umetnostnozgodovinska poglavja
o mavrski kulturi na evropskih tleh. Prav tako
je to knji`no besedilo odli~na izto~nica za
najnovej{a zgodovinska dognanja, da arabska
prisotnost na evropskih oz. {panskih tleh ni
bila tako zavojevalska, kot se je tradicionalno
verjelo, temve~ je v kulturnem, ekonomskem
in znanstvenem pogledu delovala izrazito
napredno.

4.2 Renesansa

Med renesan~nimi vsebinami iz {panske
knji`evnosti je kot obvezno besedilo pred-
pisan Cervantesov Don Kihot in obravnava
dolo~enih vsebin, povezanih s tem romanom,
ki odpira predvsem tematiko parodije vite-
{kih romanov, tragikomi~nosti glavnih juna-
kov ter njunega idealizma in realizma.

Vsekakor je treba izpostaviti, da se zgod-
nja renesansa v {panski knji`evnosti za~ne `e
v drugi polovici 15. stoletja (npr. leta 1499
izide izjemno delo Fernanda Rojasa, Celesti-
na) in se razbohoti v 16. stoletju; na za~etku
17. stoletja, ko Cervantes objavi prvi in drugi
del znamenitega romana (tj. 1605 in 1615), pa
{panska knji`evnost `e odlo~no zakoraka v
estetiko baroka.

Med prostoizbirnimi besedili je naveden
prvi klate{ki oz. pikareskni roman, Lazar~ek
s Tormesa (anonimni avtor, 1554), ki so ga
pozneje posnemali angle{ki, francoski in
nem{ki pisatelji. Vsekakor pa v u~nem na~rtu
ni omenjenih temeljnih renesan~nih avtorjev,
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1 Vpliv {panskega in portugalskega baroka na poezijo Franceta Pre{erna je raziskovala [pela Oman, ki je za
diplomsko delo Pre{ernova recepcija {panskega in portugalskega baroka leta 2008 dobila Pre{ernovo
nagrado Univerze v Ljubljani.

2 [tevilni raziskovalci menijo, da je tudi poezija prvega trubadurja, Guilhema IX. Akvitanskega, nastala
pod vplivom arabskega pesni{tva. Po zavojevanju kraja Barbastro v Aragoniji so namre~ v njegovo last
pri{le {tevilne arabske pevke, ki naj bi mu razkrile skrivnosti vite{ke ljubezni v arabski poeziji.



kot je npr. Sveti Janeza od Kri`a, ki se s svojo
misti~no poezijo, predvsem pesnitvijo Du-
hovna pesem (1577), uvr{~a v sam vrh {pan-
skega pesni{tva. Renesansa je v {panski
knji`evnosti tudi ~as, ko {pan{~ina dobi svojo
prvo slovnico (1492) in prva slovarja (latin-
sko-{panskega leta 1492 in {pansko-latin-
skega leta 1495) izpod peresa izjemnega
humanista Antonia de Nebrije. Tudi s po-
mo~jo teh knjig, ne samo z me~em in Svetim
pismom, se je {pan{~ina lahko tako odlo~no
odpravila na osvajanje Amerike.

4.2.1 Don Kihot

Roman Don Kihot {e danes velja za prvi
moderni evropski roman, ki je postavil
temelje védenja o literarnem ustvarjanju in
spoznanja o literarni recepciji. Roman je naj-
bolj prevajano delo {panske knji`evnosti vseh
~asov in je {e do danes najbolj prevajano
literarno delo sploh.3 Tega se je zavedal `e
sam Cervantes, saj skozi usta bakalavra
Samsona Carrasca na za~etku drugega dela
baha{ko pravi: »meni pa se svetlika, da ne bo
naroda, ki je [zgodbe] ne bi poznal, ne jezika,
ki je vanj ne bi prevedli« (Cervantes 1973: 3,
30).

Mehi{ki pisatelj Carlos Fuentes v eseju
Cervantes ali kritika branja (1994: 13) pripo-
veduje naslednjo zgodbo:

Neko~ sem sli{al mnenje, po katerem naj bi
bila Cervantes in Kolumb duhovna brata. Oba
sta umrla, ne da bi se popolnoma zavedala
pomembnosti svojih odkritij. Kolumb je verjel,
da je prispel na Daljni vzhod, ko je plul proti
zahodu; Cervantes je mislil, da je napisal le
satiro na vite{ke romane. Nobeden od njiju si
ni predstavljal, da se je izkrcal na novih
celinah prostora in fikcije, Kolumb v Ameriki
in Cervantes v modernem romanu.

V sloven{~ini imamo dva celovita pre-
voda Don Kihota (1935 in 1958) in nekaj za
mladino prirejenih verzij iz 19. in tudi 20. sto-
letja; skr~ena prilagojena razli~ica iz leta
1965 je bila leta 2007 celo ponatisnjena. Ni
mogo~e pri~akovati, da bi srednje{olci v celoti

prebrali oba dela Don Kihota; verjetno se
izpu{~anju posameznih poglavij ne da izog-
niti. Vsekakor pa ni priporo~ljivo, da vzamejo
v roke popa~eno razli~ico, ki originalno bese-
dilo povsem izkrivlja, saj posamezna poglav-
ja zdru`uje in jih prireja v poenostavljenem
jeziku. Tak{na popa~enka nima ni~esar skup-
nega s Cervantesovim originalom in te`ko
upravi~i naslov Don Kihot.

S Cervantesovim romanom je mogo~e
dijakom razkriti celo vrsto zanimivosti iz
tistega ~asa, takratne {panske in poznej{e
evropske knji`evnosti ter jih usmeriti k {te-
vilnim filozofskim in literarnim vplivom.
Tako se bo na{lo precej ve~ bralcev, ki se
bodo vendar lotili branja integralnega bese-
dila, morda tudi kasneje v `ivljenju. Mario
Vargas Llosa (2004: XXVII) namre~ zatrjuje,
da je Cervantesov roman kot labirint ogledal,
v katerem odsevajo in se mno`ijo junaki, umet-
ni{ke oblike, zgodbe, najrazli~nej{i slogovni
odtenki; njihove podobe pa z neskon~no tan-
ko~utnostjo in raznolikostjo izra`ajo ~lo-
ve{ko `ivljenje.

Med dodatnimi predlogi prostoizbirnih
knji`evnih besedil najdemo kot zanimivo do-
polnilo kratko zgodbo Jorgeja Luisa Borgesa,
Pierre Menard, avtor Kihota, ki je iz{la leta
1944 v zbirki Nami{ljenosti. Seveda gre za
velik ~asovni preskok, vendar prav o tem
govori kratka zgodba – kot ni mogo~e dvakrat
enako prebrati iste zgodbe, tako je tudi ni
mogo~e dvakrat enako napisati. V obeh
primerih nas dolo~ajo zgodovinske, literarne,
osebne izku{nje. Don Kihota so v 17. stoletju
brali povsem druga~e, kot ga beremo danes.
Cervantesov referencialni realni in izmi{ljij-
ski svet sta povsem druga~na od Menardo-
vega, ki je sicer napisal nekaj identi~nih
poglavij, vendar jih moramo po dobrih tristo
letih razumeti povsem druga~e. Borgesova
postmodernisti~na zgodba tako odpira {te-
vilna zanimiva literarnovedna vpra{anja.
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4.2.2 Baro~na knji`evnost v {panskem
jeziku

@al v u~nem na~rtu v nobenem poglavju
ni omenjenih {panskih ali hispanoameri{kih
avtorjev, ki so delovali v drugi polovici {pan-
skega literarnega zlatega veka, pa ~eprav
imamo prevedenih kar nekaj njihovih del.
V 17. stoletju dose`eta svoj vrhunec drama-
tika in poezija, proza pa nadaljuje predvsem
satiri~no noto pikaresknega romana.

[panska dramatika 17. stoletja predstavlja
jedrni del klasi~nega evropskega gledali{~a z
nekaj nepogre{ljivimi avtorji. To so npr.:
Lope de Vega, pesnik in najplodovitej{i knji-
`evnik vseh ~asov (verjetno avtor ve~ kot
tiso~ del), predvsem pa utemeljitelj {panske
komedije, ki so jo `e na koncu 16. stoletja
uprizarjali pred ob~instvom vseh dru`benih
stanov v t. i. corrales oz. mestnih dvori{~ih;
Tirso de Molina, avtor prve uprizoritve zgod-
be o don Juanu (Seviljski zapeljivec in kamniti
gost, napisan med 1612 in 1625), ene naj-
pogosteje obravnavanih tem v svetovni knji-
`evnosti – gre za mit nestanovitnega zapeljiv-
ca ter mit gostije s Smrtjo, na kateri naj bi se
objestne` in cinik spreobrnil ter spremenil
svoj odnos do `ivljenja in do Boga;4 Calderón
de la Barca, ki je v nekaj monumentalnih
dramskih delih s posvetno in duhovno
tematiko sklenil {panski zlati vek, predvsem
pa je z dramskim delom @ivljenje je sen
(1636) postavil intelektualni temelj poznej-
{im evropskim mislecem, kot sta npr. Des-
cartes ali Kant.

V tem ~asu delujeta tudi v poeziji dva
izjemna baro~na pesnika, Luis de Góngora in
Francisco de Quevedo. Mnogi poznej{i
pesniki so ob~udovali neprekosljivo in v~asih
neprevedljivo Góngorino metaforiko ter sku-
{ali doumeti njegovo poetiko, med drugimi
tudi njegov najbolj{i u~enec, Federico García

Lorca. Quevedova satira v verzih in prozi
(je tudi avtor zadnjega pikaresknega romana,
@ivljenjepis lopova, 1626) s {tevilnimi kono-
tacijami razgalja protislovja takratne {panske
resni~nosti. Prav tako pa ne gre prezreti
mehi{ke pesnice in pisateljice, redovnice
Juane Inés de la Cruz, ki je v drugi polovici
17. stoletja pod vplivom {panskih u~iteljev
postavljala temelje mehi{ki knji`evnosti, saj
so njena dela pozneje ob~udovali {tevilni
sodobni pisatelji, kot sta npr. Octavio Paz ali
Carlos Fuentes.

4.3 Nadaljevanje

U~ni na~rt v naslednjih {tirih poglavjih o
evropskem klasicizmu in razsvetljenstvu,
predromantiki in romantiki, realizmu in natu-
ralizmu ter moderni ne omenja zna~ilnosti
{panske knji`evnosti, prav tako ne {panskih
avtorjev ali njihovih del, ki so prav gotovo
soustvarjali evropsko knji`evnost 18. in
19. stoletja. V ~asu moderne je med drugim
izstopala hispanoameri{ka razli~ica, ki se je s
poezijo nikaragovskega pesnika Rubéna
Daría navdihovala pri francoskih parnasovcih
in simbolistih. Hispanoameri{ka moderna je
imela posledi~no velik vpliv tudi na {panske
pesnike v desetletjih pred dr`avljansko vojno
in je zgodovinsko tesno povezana s koncem
stoletnega osamosvajanja {panskih ameri{kih
kolonij (1898).

4.4 Dvajseto stoletje

4.4.1 Svetovna knji`evnost v prvi polovici
20. stoletja

V podpoglavju o literarnointerpretativnih
prvinah je med pesni{kimi oblikami nave-
dena {panska romanca,5 ki bi jo kazalo pove-
zati z izjemnim Ciganskim romanserom
(1928) Federica García Lorce; vendar je med
obveznimi besedili navedena Vitezova pesem,
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4 Pozneje je mit o don Juanu v literarni svet ponesel Molière (1663), ~igar delo je navedeno med prosto-
izbirnimi besedili.

5 Romanca je {panska pripovedna pesni{ka zvrst, ki jo poznamo `e v srednjem veku in ki ji je Lorca v
sodobni razli~ici `elel vdihniti predvsem ve~ lirskih elementov. Izbor starih romanc imamo v slovenskem
prevodu `e od leta 1961. V slovenski poeziji jo je upesnil France Pre{eren.



ki je del zbirke Pesmi (1921–1924). V sloven-
{~ino imamo prevedene kar precej njegove
poezije in od leta 2007 tudi zbrana dramska
dela, saj je Lorca eden najve~jih dramatikov
20. stoletja. Pri oznaki obdobja v drugem
podpoglavju u~nega na~rta je omenjena tudi
{panska dr`avljanska vojna; njeno obravna-
vanje bi lahko povezali z Lorcovim knji`ev-
nim delom, ki se ob izbruhu vojne nasilno
prekine z njegovo tragi~no smrtjo. [panska
dr`avljanska vojna je na {pansko knji`evnost
vplivala izrazito negativno, saj je izbrisala
sledi t. i. srebrnega obdobja {panske knji`ev-
nosti oz. knji`evnih generacij, imenovanih
tudi Generacija 98, Generacija dvajsetostolet-
nikov in Generacija 27.

Od hispanoameri{kih del iz tega ~asa je
med prostoizbirnimi besedili naveden le Bor-
gesov sonet Ojdip in uganka, ki je del
pesni{ke zbirke Drugi, isti (1964), v kateri
kot v ogledalu odsevajo pesmi in motivi iz
njegovih prej{njih del.

4.4.2 Svetovna knji`evnost v drugi polovici
20. stoletja

V tem poglavju se u~ni na~rt v obveznem
delu usmeri zgolj v hispanoameri{ko knji`ev-
nost, saj omenja prozo magi~nega realizma in
izjemni roman Gabriela García Márqueza,
Sto let samote (1967), ter ponovno Borgesa,
tokrat eksistencialisti~no kratko zgodbo
Aleph (1945), ki sodi v istoimensko zbirko
kratke proze (1949) in sintetizira Borgesov
odnos do knji`evnosti.

Pojav magi~nega realizma je treba pove-
zati s predhodnim realisti~no naravnanim
romanom in z estetskim prevratom evropske
avantgarde, predvsem nadrealizma. Márque-
zov roman je brez dvoma eno temeljnih del
prej{njega stoletja, vendar ima magi~ni rea-
lizem ve~ obrazov, ki pa so pogosto v njegovi
senci; to so med drugim Miguel Angel
Asturias, Alejo Carpentier in Juan Rulfo.

V tem poglavju bi moral biti zapisan izbor
hispanoameri{kih pisateljev in njihovih del,
saj je hispanoameri{ka knji`evnost v 20. sto-
letju do`ivela izjemno mednarodno veljavo,

predvsem pa je navdu{ila stari svet, ki je po
revolucijah in vojnah iskal duhovno obnovo
prav v njeni neobremenjenosti in druga~nosti.

Med {panskimi deli iz druge polovice
20. stoletja zasledimo v u~nem na~rtu le
enega, in sicer je med prostoizbirnimi bese-
dili roman Javierja Maríasa Tako belo srce
(1992), ki bralca popelje v neprijetno praz-
nino »condition humaine«. [panska knji`ev-
nost se je v drugi polovici 20. stoletja `e
otresla nadzora frankisti~ne cenzure in se
predvsem po letu 1975 zopet postavila ob bok
drugim velikim knji`evnostim.

V prej{njem stoletju je knji`evnost v
{panskem jeziku dobila tudi izjemna medna-
rodna priznanja in {tevilne ugledne nagrade,
tudi Nobelovo; do zdaj jo je dobilo enajst
{panskogovore~ih pisateljev, zadnji med nji-
mi je bil leta 2010 Mario Vargas Llosa.

5 Zaklju~ek

Gimnazijci naj bi skozi pouk knji`evnosti
pridobili literarnointerpretativne zmo`nosti
in osnove znanja o slovenski in svetovni knji-
`evnosti. @al moramo na koncu tega kratkega
pregleda ugotoviti, da je knji`evnost v {pan-
{~ini tako v u~nem na~rtu sloven{~ine kot pri
dejanskem pouku {e velika {krbina. Zato
bodo~i izobra`enci to »{pansko vas« ve~ino-
ma odkrivajo samostojno, velikokrat tudi
kasneje, ko `e zaklju~ijo srednje{olsko izo-
bra`evanje, vedno pa s prijateljsko naklonje-
nostjo, saj knji`evnost v {pan{~ini ni nekaj
daljnega in neznanega, temve~ je »zelo jasno
dojemanje podobnosti in ob~utje pripad-
nosti« (Fernández de Córdova 2007: 67).
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