
DELO NA DALJAVO PRI SLOVENŠČINI V 8. A in 8. B (2. SKUPINA – RUSTJA) 

V TEDNU OD 25. 5. 2020 DO 29. 5. 2020 

 

V 10. tednu šole na daljavo bo potekalo ocenjevanje, seznanil se boš z obdobjem realizma, 

kamor sodijo avtorji in dela, ki si jih spoznaval v preteklih tednih. Pričel boš spoznavati tudi 

največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna in njegova dela. 

 

1. šolska ura: 

1. V ponedeljek, 25. 5. 2020, bo prek ZOOM-a potekalo ocenjevanje znanja. Vabilo na 

ocenjevanje s povezavo in točnim časom si prejel v petek prek Sporočil v Komunikaciji in 

prek spletne učilnice XOOLTIME. 

 

2. in 3. šolska ura: 

1. Preberi spodnje besedilo. 

 

DRUGA POLOVICA 19. STOLETJA 

Metternichovemu absolutizmu, ki se je končal z marčno revolucijo 1848, je po nekaj letih 

svobodnejšega življenja sledil Bachov absolutizem, ki ni bil nič boljši od prejšnjega. Od 60. 

let dalje se je v Avstriji uveljavil parlamentarni način vodenja države, državni zbor in deželni 

zbori so dobili z ustavo zagotovljeno moč. Pri Slovencih se je nenehno krepila narodna 

zavest, ideje o zedinjeni Sloveniji so bile vse bolj žive; politično življenje je bilo razpeto med 

bojem za narodnostne pravice z vse močnejšimi nemškimi raznarodovalnimi pritiski 

(germanizacijo) ter pogledi dveh slovenskih političnih skupin: mladoslovencev in 

staroslovencev, ki sta se sčasoma izoblikovali v pravni stranki z nasprotujočima si 

programoma. Kapitalistični sistem proizvodnje se je vse bolj krepil, s sabo pa je prinašal 

razslojevanje na vasi, povečanje proletariata v mestih, skratka, na eni strani bogastvo, na 

drugi revščino. 

Kulturno življenje na Slovenskem je kljub nemškemu pritisku postajalo vse živahnejše; pri 

tem so pomembno vlogo imele čitalnice, ki so postale zbirališče ljudi in prizorišča kulturne 

dejavnosti. Po mestih in trgih so skrbele za rast narodnostne in kulturne ozaveščenosti. 

Povečale so se tudi možnosti za večjo obveščenost ljudi, pri čemer sta imela velik delež 

zlasti časnika Slovenski narod in Slovenec. Slovenskim slovstvenim ustvarjalcem pa je večje 

število slovstvenih revij (Slovenski glasnik, Zvon, Ljubljanski zvon, Dom in svet itd.) 

omogočilo sproten stik z beročim občinstvom. 

V slovenskem slovstvu se je postopno oblikovalo obdobje realizma. Zanj je pri nas posebej 

značilno, da se kar nekaj desetletij vidno prepleta realistično z romantičnim, tako da je čas 

prehoda iz romantike v realizem razmeroma dolg; šele v 80. in 90. letih se je tehtnica 

prevesila v realistično smer. 

REALIZEM (lat. res = stvar, reč): umetnostna in slovstvena smer v 19. stol. (po romantiki), ki 

hoče čim bolj zvesto predstaviti resničnost, vsakdanje življenje, naravno okolje, družbene 



razmere; zunanjo stvarnost pozorno opazuje in podrobneje opisuje, poudarja vzročno-

posledične zveze, v družbi in naravi ne želi predstaviti izjemnega, nevsakdanjega, marveč 

običajno, vsakdanje, povprečno, tipično; realizem prikazuje družbena razmerja, ukvarja se z 

vprašanji odnosa med družbenimi sloji (revni – bogati), z razslojevanjem zlasti kmečkega 

stanu, z moralno skrhanostjo meščanske družbe itd. 

Po krajšem obdobju, v katerem se je uveljavilo pisanje na podlagi folklornega izročila, je 

stopil v ospredje s svojimi pesmimi FRAN LEVSTIK. Njegovo pesništvo je temeljilo na 

Prešernovem pesniškem sporočilu, hkrati pa se je trgal iz objema romantične predstave o 

svetu in slovstvenem ustvarjanju ter izhajal iz stvarnega življenja in izkustvenega sveta. 

Levstikova zbirka Pesmi je že delno napovedovala bližino realizma. V ospredju njegovega 

pesnjenja sta bili ljubezenska tema in tema o pesništvu, značilna je bila miselna pesem, 

pozornost so zbujale tudi humorno-satirične pesmi. Z vencem pesmic za mlajši rod Otročje 

igre v pesmicah je začetnik modernega mladinskega pesništva na Slovenskem. Z umetno 

pripovedko Martin Krpan z Vrha je bralcem ponudil pripoved, ki naj bi bila za zgled 

slovenskim pripovednikom (zlasti glede podobe središčne osebe, načina pripovedovanja, 

ljudskosti jezika). V potopisno-programskem spisu Popotovanje iz Litije do Čateža je razgrnil 

svoje poglede na prihodnjo usmeritev slovenskega slovstva. Izhajal je iz bralnih potreb 

preprostega človeka, želel si je slovstvo, ki bi bilo dostopno vsem slojem, ki bi budilo želje po 

branju in ki bi spodbujalo narodno zavest. Pomembno je Levstikovo delo še na dramatskem, 

slovstvenokritičnem, jezikoslovnem, časnikarskem in drugih področjih. 

Nad Levstikovo poezijo so se navduševali zlasti mladi, še posebej vajevci, skupinica 

gimnazijcev, ki so se zbirali okrog rokopisnega lističa Vaje. Med njimi sta najbolj izstopala (po 

nadarjenosti in slovstvenih poskusih) SIMON JENKO in FRAN ERJAVEC. Jenko je z 

ljubezensko (cikel Obujenke), domovinsko (Samo, Slovenska zgodovina, Gori) in 

razmišljujočo pesmijo ter pesmijo o naravi (venec Obrazi) po svoje nadaljeval Prešernovo 

pot, čeprav je romantiko zavračal. Obrnil se je k ljudski pesmi (namesto zapletenih stalnih 

pesniških oblik je imel raje preprosto štirivrstičnico), zavrgel je moč vsemogočne domišljije 

ter prisluhnil svojemu vsakdanjemu doživljanju in življenjskim izkušnjam. Za slovensko 

slovstvo so pomembne tudi njegove kratke pripovedi, med katerimi zlasti Jeprški učitelj ob 

Levstikovem Martinu Krpanu začenja novo poglavje v slovenskem pripovedništvu. 

Erjavec je bil ves prevzet od prirodoslovnih ved, ki so tedaj nasploh pridobile veljavo, zato so 

njegovi pogledi močno naravnani v to smer; sledovi so vidni v njegovi prozi, v prvi vrsti v 

sestavkih, ki bolj leposlovno obravnavajo naravo: Rak, Mravlja, Živalske svatbe idr. V kratkih 

pripovedih in povestih, v katerih posega v vaški in delno v malomestni svet, je bil podobno 

kot drugi njegovi sodobniki ujet v romantično-realistično dvojnost: Avguštin Ocepek, 

Zamorjeni cvet, Huzarji na Polici itd. 

Pozneje se je vajevcem pridružil tudi JANEZ MENCINGER, ki je napisal nekaj kratkih 

pripovedi, humoristično povest Mešana gospoda, potopis Moja hoja na Triglav, v katerem se 

prepletajo spomini na mladostna leta, idr. 

Ob koncu 50. in skoraj vsa 60. leta je izhajalo glasilo Slovenski glasnik, v katerem so 

objavljali Levstik, vajevci in večina tedaj pišočih, med njimi tudi JOSIP JURČIČ. Ta je poleg 

kar precejšnjega števila kratkih pripovedi napisal dolgo vrsto povesti in romanov, zlasti pa mu 

gre zasluga za prvi slovenski roman Deseti brat. V svojih daljših pripovedih je popisoval 

življenje slovenskega kmeta (Sosedov sin) in širše vaško okolje z izobraženci in graščaki 



(Deseti brat, Domen, Cvet in sad), manjkrat pa je pripovedoval o meščanih (Med dvema 

stoloma). S posebnim veseljem je posegal v preteklost in se prepuščal slikovitemu 

pripovedovanju zgodb o naši nekdanjosti in nekajkrat poskušal najti vzporednice med 

sočasnim družbenim življenjem na Slovenskem in zgodovinskim dogajanjem (npr. Hči 

mestnega sodnika). Med pisanjem romana Rokovnjači je umrl in delo je nato dokončal Janko 

Kersnik. 

S tragedijama Tugomer in Veronika Deseniška je pomembno prispeval k razvoju naše 

dramatike v 2. polovici 19. stol., ki je poleg zgodovinske tragedije gojila zabavno igro za 

čitalniške namene, veseloigro iz kmečkega življenja in družbenokritično dramo. Žal je 

kakovost tedanje dramatike, razen Tugomera (ki mu je dokončno podobo dal Levstik), ostala 

na precej nizki ravni. 

Za iskanje sodobnejše podobe slovenskega slovstva si je pridobil zasluge tudi JOSIP 

STRITAR, ki se je kot pesnik pomembneje predstavil z vencem Dunajski soneti. V njih je 

kritično in s posmehom obravnaval slovenske družbene in politične razmere. Poleg tega se 

je s kritičnim pisanjem zavzemal (vrsta sestavkov v njegovi reviji Zvon) za višjo raven 

slovenskega slovstva, pri čemer se je zgledoval pri razvitih evropskih slovstvih. (Njihov vpliv 

je viden zlasti v Stritarjevem romanu v pismih Zorin.) S svojimi nazori je opazneje vplival na 

nekatere slovenske pesnike, npr. na SIMONA GREGORČIČA. 

Ob prvi Gregorčičevi pesniški zbirki se je javnost razdelila na dva dela: na pesnikove častilce 

in nasprotnike. Med zadnjimi so bili mnogi duhovniki; ti so kot krivoverske obsojali zlasti tiste 

pesmi, ki so opevale stisko in nesrečnost zaradi duhovniškega poklica (Ujetega ptiča tožba, 

V celici, Človeka nikar!). Življenjsko razočaranje je v pesniku budilo hrepenenje po mladosti 

in lepotah domačega kraja (Veseli pastir, Pastir, Nazaj v planinski raj). Poleg življenjsko 

poučnih pesmi (Življenje ni praznik) je Gregorčič napisal vrsto domoljubnih, v katerih je tožil 

nad zasužnjenostjo svoje domovine in videl njeno rešitev v prihodnosti (Soči, Na potujčeni 

zemlji, Domovini, V pepelnični noči). Spesnil je tudi nekaj pripovednih pesmi (npr. Rabeljsko 

jezero, Hajdukova oporoka), podobno kot nekateri drugi pesniki v 2. polovici 19. stol.: Levstik 

(Ubežni kralj), Jenko (Knezov zet), Stritar (cikel Raja) idr. V celoti se je epskemu pesništvu 

posvetil ANTON AŠKERC. 

Kot najprimernejšo obliko za svoje pesnjenje si je Aškerc izbral balado in romanco in ju 

prilagodil potrebam časa, kar pomeni, da se je odzival realističnim težnjam tedanjega 

slovstva. V svojih pesmih je bil borben, neizprosen zagovornik svobodne misli, glasnik 

zatiranih in bojevnik za narodove pravice. Snov za svoje pesmi je zajemal iz ljudskega 

spomina in iz življenja preprostih ljudi (npr. Mejnik, Godčeva balada, Na sedmini), še posebej 

tistih, ki trpijo družbene krivice (Zimska romanca, Anka), nadalje iz zgodovine (venec Stara 

pravda, Svetopolkova oporoka), iz vzhodnega sveta (Čaša nesmrtnosti), kar je uporabil tudi 

pri satirični pesmi (Firduzi in derviš), itn. Njegove balade se odlikujejo po zgodbeni 

zgoščenosti, dramatični napetosti, živahnem dvogovoru, presenetljivem koncu itd. Napisal je 

tudi več daljših pesnitev, npr. Primož Trubar. 

Slovensko pripovedništvo je z Levstikom, Jenkom in zlasti z Jurčičem dobilo trdno podlago 

za nadaljnji razvoj, doseglo višjo kakovostno raven ter glede na pripovedne vrste in vsebino 

postalo zelo raznoliko. 2. polovica 19. stol. pa je značilna še zaradi dveh pripovednikov, in 

sicer JANKA KERSNIKA in IVANA TAVČARJA. Če gre pri Kersnikovem začetnem pisanju za 

olepšano upovedenje življenja, v njegovi zreli pisateljski dobi v večji meri prevlada stvarna, 



včasih že kar hladno neprizadeta podoba kmečke in malomestne resničnosti. V romanih 

Ciklamen in Agitator je razgrnil nemoč in bednost političnega dogajanja na Slovenskem, 

človeško nenačelnost in plehkost. Nič manj kritično ni v povesti Jara gospoda osvetlil 

malomeščansko gospodo, ki se utaplja v brezdelju in duhovni lenobnosti, iz česar se ne rodi 

prav nič dobrega. V ciklu kratkih pripovedi iz kmečkega življenja pa je prikazal kmeta v 

revščini in v neusmiljenih prijemih krivičnega družbenega reda; ta ga človeško in 

gospodarsko uničuje (Mačkova očeta, »Otroški dohtar«, V zemljiški knjigi). Ob naštetih 

Kersnikovih pripovednih delih lahko govorimo o razvitejšem realizmu v slovenskem slovstvu. 

Tavčar se je Kersniku še bolj približal s »slikami iz Loškega pogorja« v zbirki Med gorami, v 

katerih je prikazal nesrečnega kmečkega človeka, ki ga stre bodisi stik s sebičnim 

meščanom, človeška pokvarjenost ali pa premočno ljubezensko čustvo. Pisatelj je znal 

kmečko okolje in človekovo zunanjo podobo kar se da dobro opisati po resničnosti, medtem 

ko so se mu človeške usode izmikale v romantično izjemnost in čustveno prenapetost. 

Podobno je v kmečko življenje posegel s ciklom V zali in z idilično povestjo Cvetje v jeseni. 

Znan je tudi po zgodovinskih romanih in povestih, med katerimi je najpomembnejše njegovo 

zadnje delo Visoška kronika. 

Ob vrsti drugih pripovednikov v 2. polovici 19. stol. je s svojim pisanjem zbudil pozornost tudi 

JANEZ TRDINA, ki je v 80. letih objavil venec Bajke in povesti o Gorjancih; prenovil je 

starodavno pripovedno obliko in jo napolnil s sodobno vsebino.  

 
 (Vir: Gregor Kocijan, Stanko Šimenc: Slovensko slovstvo skozi stoletja. Učbenik za višje razrede osnovne šole. 

Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 1992.) 

 

2. Po branju besedila izdelaj zapis o obdobju realizma. V mapo pod umetnostna besedila 

(UB) napiši naslov REALIZEM. V zapis vključi naslednje podatke: 

 – čas, 

– družbene in zgodovinske značilnosti obdobja, 

 – značilnosti realizma kot literarnozgodovinskega obdobja, 

– pomen obdobja za slovensko književnost, 

– predstavniki in njihova najpomembnejša dela. 

 

3. Zapis oblikuj tako, kot ti najbolj ustreza (alineje, miselni vzorec …). Takoj ko ga 

izdelaš, ga oddaj v eAsistentovi spletni učilnici XOOLTIME. 

 

4. šolska ura: 

1. Oglej si posnetke na spodnjih spletnih povezavah: 

https://www.youtube.com/watch?v=EivGZpWs5Hg 

https://www.youtube.com/watch?v=ez6M3quxhkM 

https://www.youtube.com/watch?v=5RzmMgrm_TY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EivGZpWs5Hg
https://www.youtube.com/watch?v=ez6M3quxhkM
https://www.youtube.com/watch?v=5RzmMgrm_TY

