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MED ŽIVALJO IN ZVERJO-ČLOVEKOM 

 

Človek je bitje, ki je evolucijsko najbolj razvito; ravno zato je njegova moč odvisna od 

nemoči drugih – v prvi meri narave, ki si jo vedno podreja, znotraj nje pa tudi do 

živali.  

Na žalost je dejstvo, ki je zelo odločujoče, da je ekonomski položaj tisti, ki dopušča, 

da je beli človek zver, ki si lahko za počitnice privošči safari in z njim povezan lov na 

največje živali. Lovec oziroma plenilec je tako do živali vedno bolj zastrašujoč. 

Čeprav je lov na živali sprva pomenil boj za človekovo preživetje, je danes ravno 

nasprotno – naloga lovca je sicer vzdrževanje biotopa, a biti lovec tako poklicno kot 

privilegirano in divji lovec, predstavlja vse bolj resno vprašanje.  

Kaj pa ima pri tem opraviti literatura? Koliko se ukvarja literatura z vprašanjem o 

svobodi, pravicah in problemih živali? S tem se danes vse bolj ukvarja ekokritika, ki 

odpira različna vprašanja. Diskurz, ki tako odpira resna vprašanja tudi znotraj 

razmerij do živali, narave v sami literaturi, ponuja najrazličnejša vprašanja. Razmerja 

med človekom in živaljo so različna.  

V kakšni poziciji je literarni lik kot človek do živali? Če se vrnem k začetnemu 

problemu – lovu na živali – so pozicije jasne – a se pogosto obrnejo, z literarno idejo, 

da zmaga dobro, krhko. Kdo je tu krhek? Plen-plenilec se lahko hitro obrneta. Tako 

vsakdanje pobijanje živali zaradi trofej ni nič novega – vodje totalitarnih sistemov so 

se pogosto fotografirale z mrtvimi medvedi in s tem ponosno kazale svojo 

suverenost. Danes pa se dogaja, da bogati moški svoje otroke spodbujajo k temu, 

kar počnejo sami – pobijajo npr. žirafe in s tem svojim potomcem vcepljajo 

prepričanje o tem, da lahko s položajem in denarjem kupiš marsikaj – tudi pravico do 

lova na živali, pa četudi določeni vrsti grozi izumrtje. Zanimivo je, da veliko ljudskih 

pravljic govori o živalih, ki dajejo človeku moralni nauk in kažejo čarobno moč, četudi 

se posamezniki temu upirajo, a na koncu vseeno zmaga živalska modrost.  

Torej je človeška moč pogosto nekaj, kar se dvigne nad žival neupravičeno. Narava 

še zmeraj sicer pokaže svoje zakonitosti, čeprav mnogo živali še vedno izumira prav 

zaradi lova. Zaradi človeškega pohlepa in dokazovanja moči, vpliva in prestiža. 



Izživljanje nad nemočjo pa v bistvu kaže človeško temno plat in željo po prevladi tako 

do ljudi kot tudi do živali. Hierarhična lestvica moči je tako žalosten pokazatelj, da 

lahko človek kot posameznik ali skupina ljudi v trenutku ogrozi življenje številnih 

redkih, a zaželenih živali. Zaradi krzna. Zaradi kasnejše uporabe nakita. Ali zgolj 

dajati vtis, kako močan je lahko nekdo. In s tem zbuja strah, grozo in spoznanje, da je 

človek lahko večja zver kot denimo lev, ki bo s spretnim lovom ubil gazelo in nahranil 

sebe. 
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