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POVZETEK 

V prvem delu diplomskega dela so predstavljeni življenje in delo Svetlane Makarovič, 

značilnosti kratke sodobne pravljice, predvsem kratke sodobne pravljice s poosebljeno živaljo 

v vlogi glavnega literarnega lika, in antologija Svetlanine pravljice (2008). Sledita opredelitev 

mladinske književnosti različnih avtorjev in tematika družine v slovenski mladinski 

književnosti. Teoretični del sklenem s poglavjem o družini, teoretično opredelitvijo različnih 

tipov družin in s tipologijo družin. 

V empiričnem delu so predstavljene literarne analize motiva družine, in sicer bom prek 

literarne analize motiva družine ugotavljala, kako se kaže motiv družine v vseh šestdesetih 

pravljicah antologije Svetlanine pravljice (2008).  

V ospredju mojega zanimanja bo motiv družine oziroma kako je ta predstavljen v antologiji; 

ali dominira lik matere ali očeta ter kako so prikazani glavni literarni liki, ki predstavljajo 

otroka. Na podlagi izbrane tipologije družin avtoric T. Rener, A. Švab, T. Žakelj in Ž. Humer 

iz leta 2005 bom razvrstila tipe družin, ki se pojavljajo v analiziranih pravljicah, in sicer glede 

na glavni literarni lik, ter druge tipe družin, ki se pojavijo v obravnavanih pravljicah. 

Empirični del bom sklenila z analizo motiva sorojencev in starih staršev. 

 

Ključne besede: mladinska književnost, kratka sodobna pravljica, Svetlana Makarovič, 

tematika družine, družina, tipi družin, glavni literarni liki, lik matere, lik očeta, literarna 

analiza.  
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ABSTRACT 

 

ABSTRACT 

The first part of this thesis presents the life and work of Svetlana Makarovič, the 

characteristics of modern fairy tale stories, especially those featuring a personalised animal as 

the main character, and Makarovič's anthology Svetlana's Fairy Tales (Svetlanine pravljice, 

2008). It provides definitions of young adult fiction from various authors and touches on the 

topic of family and the way it appears in this genre in Slovenia. The final chapter of the 

theoretical part discusses family, various types of families and the typology of families. 

As for the empirical part of the thesis, it presents literary analyses of the motif of family in 

order to identify it in all 60 fairy tale stories in Svetlana's Fairy Tales. 

The goal is to analyse the motif of family in all 60 fairy tale stories in Svetlana's Fairy Tales, 

particularly the way it is featured in the anthology. Using the typology conceived by Rener, 

Švab, Žakelj and Humer (2005) we classified the types of families found in the fairy tales 

according the main literary character. 

The goal is to analyse the motif of family in all 60 fairy tale stories in Svetlana's Fairy Tales 

on the basis of the said typology. We tried to determine which type of family predominates, 

whether the mother or the father are the main characters, and how the main children 

characters are depicted. The empirical part concludes with the analysis of the motif of siblings 

and grandparents. 

 

KEYWORDS: young adult fiction, modern short fairy tale, Svetlana Makarovič, family 

topics, family, types of families, main literary characters, mother character, father character, 

literary analysis. 
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1 UVOD 

V sodobnem času smo priča spreminjanju in pluralizaciji družinskega življenja, zato je bolj 

smiselno govoriti o družinah in ne o družini kot nekoč. Tudi vzgojitelji v vrtcih se določenih 

problemskih tem izognejo. Eden izmed načinov, kako v predšolskem obdobju načeti tematiko 

različnih tipov družin oziroma družinskega življenja, je lahko tudi prek branja pravljic 

Svetlane Makarovič. 

V prvem poglavju teoretičnega dela diplomskega dela sta strnjeno predstavljena življenje in 

delo avtorice Svetlane Makarovič. V tem delu se osredinim na značilnosti njenih pravljičnih 

del, predvsem na tip kratke sodobne pravljice in njene različice kratke sodobne pravljice s 

poosebljeno živaljo v vlogi glavnega literarnega lika. Sledi predstavitev antologije Svetlanine 

pravljice (2008), ki bo predmet analize v empiričnem delu. 

Sledi poglavje, v katerem predstavim pojem mladinska književnost in njene različne 

opredelitve. Ker je značilnost pravljičnega opusa Svetlane Makarovič problemska tematika, se 

v nadaljevanju osredinim na problemske tematike v njenih kratkih sodobnih pravljicah, 

predvsem na tiste, ki se navezujejo na tematiko družine. Poglavje sklenem s tematiko družine 

oziroma kako se je ta pojavljala v različnih obdobjih slovenske (mladinske) književnosti.  

Osrednji značilnosti družinskega življenja zadnjih let v Sloveniji sta intenzivno spreminjanje 

in naraščajoča raznolikost. V posebnem poglavju teoretičnega dela predstavim pojem družina 

s teoretično opredelitvijo različnih tipov družin in tipologijo družin. 

V empiričnem delu prek literarne analize motiva družine raziskujem, kako se kaže motiv 

družine v vseh šestdesetih kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine pravljice (2008). 

Osredinim se na motiv družine, in sicer kako se ta pojavlja in za kateri tip družin gre. Na 

podlagi tipologije avtoric T. Rener, A. Švab, T. Žakelj in Ž. Humer iz leta 2005 razvrstim tipe 

družin, ki se pojavljajo v analiziranih kratkih sodobnih pravljicah. V ospredju mojega 

zanimanja bo, kateri tip družin prevladuje v antologiji Svetlanine pravljice (2008). 

Literarna analiza motiva družine v kratkih sodobnih pravljic antologije Svetlanine pravljice 

(2008) vsebuje kategorizacijo tipa družin glede na glavni literarni lik in kategorizacijo tipa 

družin, ki se pojavijo v kratkih sodobnih pravljicah, ne glede na glavni literarni lik. Empirični 

del sklenem z analizo motiva sorojencev in starih staršev. 
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2 PREDSTAVITEV SVETLANE MAKAROVIČ 
 
V tem poglavju sta predstavljena življenje in delo avtorice obravnavane antologije Svetlanine 

pravljice Svetlane Makarovič ter omenjena antologija, ki je izšla leta 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Vir: Mladina.si 

 

Svetlana Makarovič je vsestranska umetnica, literarna ustvarjalka, šansonjerka in igralka. 

Rezultat njenega umetniškega dela, predvsem literarnega ustvarjanja, je neverjeten opus – več 

kot tristo bibliografskih enot. Priljubljena je pri mladih bralcih in odraslem občinstvu (Blažić, 

2008, str. 381). 

Avtorica je umetniško vsestranska oseba, saj se izraža v različnih umetniških jezikih. Poleg 

močnega opusa za otroke in mladino je Svetlana Makarovič avtorica izrazno močnega 

pesniškega opusa. Poleg pisateljskega in pesniškega daru je nadarjena glasbenica, pianistka, 

pevka in skladateljica z vrsto balad in šansonov. Preplet literarnega in gledališkega izraza je 

viden v njenih dramskih delih, lutkovnih in radijskih igrah za otroke (Blažić, 2014, str. 353). 

Je dobitnica pomembnih domačih in mednarodnih priznanj ter nagrad: za zbirko pravljic 

Miška spi ter knjige Mišmaš, Kosovirja na leteči žlici in Kam pa kam, Kosovirja? je leta 1973 

prejela Levstikovo nagrado. Istega leta je prejela tudi nagrado zmajeve dječje igre. Z zbirko 

pravljic Mačja preja je bila leta 1994 nagrajena s častno listo IBBY. V letih 1998, 2000 in 

2002 je kandidirala za Andersenovo nagrado, ki jo podeljuje Mednarodna zveza za mladinsko 

književnost (IBBY). Leta 2010 je prejela Levstikovo nagrado za življenjsko delo (Haramija, 

2012, str. 142). 

Slika 1: Svetlana Makarovič 
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2.1 BIOGRAFIJA 

Sodobna slovenska pesnica in mladinska pisateljica Svetlana Makarovič se je rodila 1. 

januarja leta 1939 v Mariboru. Po končani srednji vzgojiteljski šoli je nadaljevala študij na 

Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Kljub igralskim uspehom v 

Mestnem gledališču ljubljanskem se je leta 1970 odločila za pot svobodne književnice. 

Leta 1964 je izdala svojo prvo pesniško zbirko Somrak. V letih ustvarjanja kot svobodna 

književnica je izdala naslednje pesniške zbirke: Kresna noč (1968), Volčje jagode (1972), 

Srčevec (1973), Pelin žena in Vojskin čas (1974) ter Sosed gora (1980). V njenih pesniških 

zbirkah se prepletajo tragično baladno razpoloženje, motivika stare ljudske poezije, 

grotesknost, sanjskost in magična ritmičnost; odlikuje jih besedna in pomenska intenzivnost. 

Po mnenju D. Lavrenčič Vrabec (v Makarovič 2008, 384) antologija njenih najboljših pesmi 

Samost predstavlja avtoričino slovo od poezije. 

Njen opus za otroke in mladino je tudi obsežen in še bolj raznolik. Avtoričin prozni opus 

sestavljajo kvantitativno najštevilnejše pravljice, izdane v eni izmed zbirk, veliko jih je izšlo 

tudi v slikaniški obliki. Leta 1972 je izdala prvo zbirko pravljic z naslovom Miška spi, sledile 

so zbirke Take živalske (1973), Vrček se razbije (1975), Glavni petelinček (1976), Pravljice iz 

mačje preje (1980) in Mačja preja (1982), Smetiščni muc in druge zgodbe (1999) ter zadnji 

objavljeni izbor Svetlanine pravljice (2008), o katerem bom več razpravljala v posebnem 

podpoglavju (Haramija, 2012, str. 149–150). 

V prozni opus literarna teorija uvršča še trilogijo o kosovirjih. Fantastične pripovedi 

povezujeta glavna literarna lika, radovedna kosovirja Glili in Glal. Bralec bere o 

pustolovščinah kosovirjev Glilija in Glala v knjigah: Kosovirja na leteči žlici (1974), Kam pa 

kam, kosovirja? (1975), zadnji del pa je Mi, kosovirji (1999) (Haramija, 2009, str. 51). 

Tretji sklop avtoričinih proznih del predstavljata dva mladinska realistična socialno-

psihološka romana: Teta Magda ali Vsi smo ustvarjalci (1978) in nadaljevanje Počitnice pri 

teti Magdi (2001) (Haramija, 2012, str. 154–155). 

V nadaljevanju se osredinim na teoretično opredelitev kratke sodobne pravljice in značilnosti 

kratke sodobne pravljice Svetlane Makarovič, ki so izvirna avtorska nadgradnja. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                     Doris Avbelj – diplomsko delo 

4 
 

2.2 KRATKA SODOBNA PRAVLJICA SVETLANE MAKAROVIČ 

Antologija Svetlanine pravljice (2008), ki bo predmet obravnave v empiričnem delu 

diplomskega dela, vsebuje 60 kratkih sodobnih pravljic. Kratka sodobna pravljica je poleg 

obsežne sodobne pravljice (fantastične pripovedi) ena izmed dveh različic sodobne pravljice.  

Slovenska literarna zgodovinarka Marjana Kobe, ki raziskuje mladinsko književnost, je 

definirala kratko sodobno pravljico kot 

 »vzorec besedil s specifičnimi iracionalnimi prvinami, ki poleg fantastične pripovedi tvori 

krovno poimenovanje sodobna pravljica« (Kobe, 1999, str. 6). 

Kratka sodobna pravljice se od fantastične pripovedi razlikuje po svojem obsegu: 

»kratka sodobna pravljica je skromnejšega obsega, v povprečju od 1,5 do 10 strani, medtem 

ko obsega fantastična pripoved tudi do 200, 300 strani« (Kobe, 1999, str. 6). 

O izvoru oziroma predhodnem literarnem vzorcu kratke sodobne slovenske pravljice pa meni, 

da sega: 

»/.../ tipološko in literarnozgodovinsko gledano v 19. stoletje, natančneje k Andersenovemu 

modelu klasične umetne pravljice; k tisti različici Andersenove klasične umetne pravljice, s 

katero se je danski pravljičar močno oziroma povsem odmaknil od modela in strukturno-

morfoloških značilnosti ljudske pravljice« (Kobe, 2000, str. 12). 

Pred klasifikacijo glavnih literarnih likov kratkih sodobnih pravljic antologije Svetlanine 

pravljice (2008) navajam klasifikacijo kratke sodobne pravljice glede na glavni literarni lik. 

Marjana Kobe je kategorizirala naslednjih šest različic: 

1. otroški glavni literarni lik; 

2. oživljena igrača/oživljeni predmet; 

3. poosebljena žival; 

4. poosebljena rastlina; 

5. poosebljeno nebesno telo/nebesni pojav; 

6. glavni literarni lik, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila (Kobe, 1999, str. 6). 
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Na podlagi navedene klasifikacije kratke sodobne pravljice Marjane Kobe (1999) lahko 

razvrstimo kratke sodobne pravljice obravnavane antologije Svetlanine pravljice (2008) glede 

na glavni literarni lik, kot sledi v nadaljevanju: 

1. Otroški glavni lik 

Deček Šuško (Šuško in gozdni dan), deček Tibor (Mesečinska struna), fant Janez (Nekaj prav 

posebnega) in fant Srečko (Bolje nekaj kot nič). 

2. Oživljena igrača/oživljeni predmet 

Lučka (Potepuh in nočna lučka), roka (Desna in leva roka) in vrček (Vrček se razbije). 

3. Poosebljena žival1 

Jazbec (Jazbec si skoplje jamo), hrček (Hrčkova hruška, Hrčkova pogača), kokoš (Kokokoška 

Emilija), kuna (Kuna pospravlja), lisica (Lisičji nasvet), lisička (O strašni lisički), lisjak 

(Lisinski se zaljubi, Lisjaček v Luninem gozdu), medved (Medena pravljica, Breskova 

koščica), maček (Mucek se umije, Smetiščni muc), mačka (Človek, ne jezi se!, O Tacamuci, 

Pasji in mačji), miš (Se me kaj bojite?), miška (Miška nese v mlin, Sapramiška, Sapramišja 

sreča), netopir (Netopir Kazimir), opica (Kako se je opica spremenila), papagaj (Papagaj in 

sir), pes (Kam se je kužku mudilo, Kužek išče dom, Psiček Piki išče zlato), psička (Pasji in 

mačji), petelin (Glavni petelinček), polh (Polh si sposodi hruško), prašič (Prašičkov koncert), 

sova (Sovica Oka), stonoga (Ena o stonogi), trot (Pijani trot), veverica (Replja), veveriček 

(Veveriček posebne sorte), vrabec (Razvajeni vrabček), volk (Strašni volk, Volk v ovčji koži), 

vrana (Sita in lačna vrana), zajec (Zajčkovo leto). 

4. Poosebljena rastlina 

Buča (Učena buča). 

5. Poosebljeno nebesno telo/nebesni pojav 

Ogenj (Ognjiček vražiček), veter (Nori veter). 

 

                                                           
1 Po abecednem redu se vrstijo poosebljene živali, ki v kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine 
pravljice (2008) predstavljajo glavni literarni lik. 
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6. Glavni literarni lik iz pravljičnega ljudskega izročila 

Malič2 (Mali parkelj Malič), palček3 (Korenčkov palček), palčica (Katalenca iz studenca), 

povodni mož4 (Povodni mož in žabe), škrat5 (Kuzma dobi nagrado, Kuzma in mravlja, 

Pekarna Mišmaš), vila6 (Bonboni vile mucinde, Vila in malina). 

V pravljici Ščeper in mba kot glavna literarna lika Svetlana Makarovič upodobi Ščepa in mba, 

ki ju opiše kot: 

»V visoki, s temnim bršljanom obraščeni pečini nad samotnim jezerom je v sklani razpoki    

živelo bitje z velikimi, okroglimi očmi. Ščep mu je bilo ime; sicer pa ga res ni bilo več skupaj 

kot za ščepec. Obrasel je bil s kratkim, mehkim puhom, ki si ga je vsak dan skrbno pokrtačil s 

kostanjevo ježico – in prav zadovoljno je živel tam notri« (Svetlanine pravljice, str. 73). 

»Nekega jutra pa je ugledal tam spodaj čudno žival. Malo je bila podobna črvu, malo pijavki, 

malo drobni kačici, malo pa nečemu, česar Ščeper še nikoli ni videl, pa tudi marsikdo drug 

ne. Kajti to ni bila ne pijavka, ne kača, ne črv, ne kuščar ne polž, ne stonoga, ne riba – to je 

bila mba. Hodila je natanko tako, kot hodijo vse mbe na svetu. Zvila se je v lok, se zravnala, 

se spet zvila v lok in se zravnala, in ves čas si je zadovoljno godla 'mba mba'« (Svetlanine 

pravljice, str. 81). 

Omenjena glavna literarna lika Ščepa in mba po kategorizaciji kratke sodobne pravljice glede 

na glavni literarni lik po Marjani Kobe spadata v kategorijo izvirni literarni liki. Omenjeno 

kategorijo je klasifikaciji kratke sodobne pravljice glede na glavni literarni lik Marjane Kobe 

(1999) dodala literarna zgodovinarka in univerzitetna učiteljica na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani dr. Milena Mileva Blažić. Novo kategorijo izvirni (glavni) literarni liki 

utemelji: 

                                                           
2 Slovar bajeslovnih bitij v knjigi Od ajda do zlatoroga Monike Kropej razlaga maliča kot »palčka, bajeslovno 
bitje, sorodnega škratu, od katerega se loči predvsem po prijaznejšem značaju« (2008, str. 325). 
3 Slovar bajeslovnih bitij v knjigi Od ajda do zlatoroga Monike Kropej razlaga palčka kot »palčka, bajeslovno 
bitje, sorodnega škratu, od katerega se loči predvsem po prijaznejšem značaju« (2008, str. 325). 
4 Slovar bajeslovnih bitij v knjigi Od ajda do zlatoroga Monike Kropej razlaga povednega moža kot »bajno 
bitje, velik, zelen ali kosmat mož, tudi z ribjim repom, lahko tudi mladenič. Prebival naj bi v morjih, jezerih in 
rekah, izvirih studencev, potokih in mlekužah« (2008, str. 327). 
5 Slovar bajeslovnih bitij v knjigi Od ajda do zlatoroga Monike Kropej razlaga škrata kot »bajno bitje pritlikave 
postave s starikavim obrazom, dolgo belo brado in rdečo koničasto kapico« (2008, str. 331). 
6 Slovar bajeslovnih bitij v knjigi Od ajda do zlatoroga Monike Kropej razlaga vilo kot »belo oblečena bajna 
bitja z dolgimi svetlimi lasmi. Prebival naj bi v drevesih, razpokah in votlinah skalnih sten, v bližini vodnih 
izvirov n studencev, vodnjakov, jezer in rek« (2008, str. 333). 
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 »/.../ pojavljajo se že od začetka slovenske mladinske književnosti, vendar so postali 

samostojna literarna kategorija v času sodobne slovenske mladinske književnosti. /.../ 

Izvirna domišljijska bitja temeljijo na jezikovni invenciji in besedotvorni nadgradnji« 

(Blažić, 2014, str. 200). 

Na podlagi te nove kategorije lahko glavna literarna lika kratke sodobne pravljice Ščeper in 

mba Ščepa in mba uvrstimo v kategorijo izvirni glavni literarni lik.  

Med izvirne literarne like Svetlane Makarovič spadata tudi kosovirja Glili in Glal, glavna 

literarna lika trilogije o kosovirjih (Kosovirja na leteči žlici (1974), Kam pa kam, kosovirja? 

(1975) in Mi, kosovirji (1999). Omenjeno trilogijo literarna teorija vrstno uvršča med 

fantastične pripovedi.  

Poleg izvirnih literarnih likov se v kratkih sodobnih pravljicah najdejo številni primeri novih 

in domiselnih idej Svetlane Makarovič, ki se kažejo na različnih ravneh: 

1. Izvirni domišljijski prostori: Lunin gozd v kratki sodobni pravljici Lisjaček v Luninem 

gozdu, v katerega se zateče premraženi in sestradani lisjaček. Pripovedovalec o 

Luninem gozdu: 

»Še danes rajajo in se veselijo živali, ki jih je stiska prignala v Lunin ozd. To je gozd, kamor nihče drug 

ne zaide. Gozd deli od sveta visoka kamnita stena. Nihče od ljudi ne ve zanj, še najmanj kak lovec. Mi 

za Lunin gozd vemo, zdaj, ko smo to pravljico prebrali – pa kaj, ko ne bi našli poti tja. In mogoče je 

bolje tako« (Svetlanine pravljice, str. 290). 

2. Izvirna oziroma spremenjena perspektiva: v kratki sodobni pravljici Kako se je opica 

spremenila pripovedovalec poda pogled na teorijo evolucije s stališča opice in ne s 

človeškega vidika: 

»In tako je nastal človek. Naseljeval se je v jamah in kočah, ker ga je zeblo, začel si je izdelovati obleko 

iz kož drugih živali ...« (Svetlanine pravljice, str. 300). 

3. Jezikovna izvirnost: z uporabo kletvic pripovedovalec slogovno poda pozitivni 

oziroma negativni pogled na svet: 

»Spet je poskusil zadremati. Pa ni šlo. Začutil je oster vbodljaj v uhlju. »Preklemansko nazaj!« se je 

ujezil kužek in si s šapo drgnil uhelj« (Svetlanine pravljice, str. 159). 

»Orka, sveder, kršen duš, tristo ježic kostanjevih, orka la pipa frdamana,« se je hudoval in lomastil med 

praprotjo, da so ptice prestrašeno vzprhutavale iz grmovja ... »Arduš nahamol,« je zagodrnjal ... divje 

zarobantil »svinjarija, fej te bodi« (Svetlanine pravljice, str. 238–239). 
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2.2.1 PROBLEMSKA TEMATIKA  

Svetlana Makarovič je slovensko mladinsko književnost obogatila s kratkimi sodobnimi 

pravljicami, ki jih namenja otroškemu in odraslemu naslovniku. 

V intervjuju s pisateljem Brankom Hofffmanom je povedala:  

»Ne znam pisati samo za otroke; pišem za otroke in odrasle hkrati. Otroci ljubijo situacijsko 

komiko, pretiravanja, vnanje učinke, pri branju se vživljajo v zgodbo in se poistovetijo z 

junaki. Zato otrokom namenim fabulo in smešne situacije, dialogi pa so namenjeni odraslim« 

(Svetlanine pravljice, 2008, str. 384). 

Svetlana Makarovič z uporabo pomanjševalnic, otroških besed in ljubkovalnic otrokom 

nameni tekst, z ubeseditvijo problemske tematike pa odraslim nameni kontekst (Blažič, 2014, 

str. 299). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014) so navedene tri razlage besede problem. 

Najprimernejša za razlago problemske tematike se nahaja pod točko 2: 

2. nav. mn. kar je nezaželeno, težko rešljivo in je potrebno odpraviti, rešiti, težava: probleme 

je treba reševati sproti; biti kos gospodarskim, življenjskim problemom; za moj problem nima 

nihče razumevanja / nima problemov; je brez problemov / imeti probleme s čim, s kom. 

Na podlagi razlage besede v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014) lahko problemsko 

tematiko opredelimo kot skupek tem, ki se nanaša na določen problem. Namena mladinskih 

literarnih del s problemsko tematiko sta ravno obravnava in prikaz tem, ki so nezaželene, 

težko rešljive in jih je treba odpraviti. Določene teme oziroma tematike so še vedno 

problemske ravno zaradi tega, ker se rešitve zanje še vedno iščejo. 

Svetlana Makarovič v kratkih sodobnih pravljicah ravno z izbiro živalskih likov kot glavnih 

oziroma stranskih literarnih likov naslovniku približuje nevsakdanje in nelagodne tematike. 

»Skozi živalski literarni lik pripoveduje o življenju in o etičnih resnicah, kar je včasih lažje in 

manj boleče kot če bi predstavila enako tematiko skozi človeški lik« (Haramija, 2009, str. 28). 

V kratkih sodobnih pravljicah Svetlane Makarovič se pojavijo naslednje problemske tematike, 

ki so povezane z motivom družine: 
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 Tematika spolnosti 

V kratki sodobni pravljici Človek, ne jezi se! pripovedovalec ubesedi spočetje mladega 

mucka. Razvidna je ubeseditev tematike spolnosti prek humorne distance: 

»V jasni pomladni noči je sedela črna mačka na strehi. Obračala je smrček proti zvezdnatemu nebu in prepevala, 

kot mačke to počno, kadar jih popade spomladanski nemir. Iz jablanove krošnje na sosedovem vrtu ji je odpeval 

velik tigrast maček – tudi sam je bil poln pomladnega nemira in zdaj je o tem prepeval zategnjeno mačjo pesem« 

(Človek, ne jezi se!, str. 134). 

»Mačji par je bil tako zaverovan, da sploh ni ničesar opazil, ničesar slišal. Jazbečka se je še bolj razjezila in vrgla 

skozi okno prazno konzervo v smer, od koder je prihajalo mijavkanje in zavijanje« (Človek, ne jezi se!, 135). 

»Sivi maček in črna mačka sta čepela pod jasminom in se po tihem pogovarjala. »Ali hočeš, da ti naredim pet 

mladih muckov?« je vprašal maček. »Pet bo preveč,« je menila mačka, »narediva rajši tri.« »Štiri. Tigraste.« 

»Tri bo dovolj, pa ne tigrastih, take sva naredila že jeseni. Naj bodo taki kot jaz, črni« (Človek, ne jezi se!, str. 

135) 

»Nebo se je bleščalo od zvezd, veter je odnašal vonj jasminovih popkov po vsem vrtu, pod jasminom pa sta sivi 

maček in črna mačka naredila mačjega mladička« (Človek, ne jezi se!, str. 136). 

Tematika spolnosti je ubesedena tudi v naslednjih kratkih sodobnih pravljicah: 

Mladi Lisinski in zlata lisička sta staknila smrčka in pozabila na ves svet. Okoli jase je mrgolelo ptičev, ki so se 

prav nesramno hihitali in čivkali razne neumestne pripombe, lisičji par pa jih sploh ni slišal, ker ...« (Lisinski se 

zaljubi, str. 293). 

»O, kako me je prosila, naj gnezdim skupaj z njo! Hotela je imeti mladiče z menoj« (Ščeper im mba, str. 78). 

»Ko se pošteno zravsamo, ko se pošteno skavsamo, se kljunčkamo, se ljubčkamo kot vsi sorodniki« (Medena 

pravljica, str. 242). 

 Tematika smrti 

Svetlana Makarovič v kratkih sodobnih pravljicah tematiko smrti ubesedi diskretno, prek 

frazemov in večpomenskosti (Blažić, 2014, str. 302). Tematika smrti se pojavlja v številnih 

kratkih sodobnih pravljicah Svetlane Makarovič. Z motivom družine je povezana v kratki 

sodobni pravljici Mesečinska struna: 

 »Tedaj pa je na violini z bolestnim zvokom počila najtanjša struna, v istem trenutku so očetu posinjele ustnice, 

glava mu je osahnila na prsi in njegovo življenje je ugasnilo kot sveča, kadar dogori« (Mesečinska struna, str. 

372) 
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 Tematika nasilja 

Pogosta problemska tematika, ki se pojavlja v kratkih sodobnih pravljicah Svetlane 

Makarovič, je nasilje, predvsem nasilje nad otroki in družinsko nasilje: 

Zdaj je desnica pobledela in se stisnila v pest. Levica se je brž umaknila za hrbet in zavpila: »Kaj, udariti me 

hočeš?« »Ne samo udariti,« je zapihala desnica in pograbila nož, »odrezala ti bom vse prste« (Desna in leva 

roka, str. 315). 

»In še preden mu je žena razložila svojo odločitev, jo je zgrabil in ji primazal dve krepki čez hrbet. To je bilo 

jokanja in očitanja in razlaganja in opravičevanja, preden sta zaspala« (Kokokoška Emilija, str. 177). 

 »In zdaj ... zdaj je dobil muc pravo mačjo zaušnico! »Da boš vedel za drugič«, je rekla mama« (Mucek se umije, 

str. 143). 

»Janez se je zamišljen vrnil domov. Seveda je bilo vse narobe, mama je skoraj znorela od skrbi, ker ni vedela, 

kod je hodil zadnje tri dni, in mu je primazala nekaj vročih na zadnjo plat« (Nekaj prav posebnega, str. 350). 

»Lepa mati, to pa že lahko rečem,« je godrnjala lisička za njo, ker je mislila, da je mama ne sliši več. Ampak 

lisica je slišala, obrnila se je, prisolila hčerki eno okoli ušes – in odšla. Zaušnica je bila kar krepka, tako da se je 

lisički malo zavrtelo v glavi. »Brrr, kakšna surovost,« je rekla lisička, ko se je previdno ogledovala okoli sebe« 

(O strašni lisički, str. 280). 

»Splezali so na drevo in progasti bratranec je primazal našemu polhu dve krepki po zadnji plati ... Puhasti polh je 

gledal za njimi, se držal za skelečo zadnjo plat in jezno godrnjal« (Polh si sposodi hruško, str. 229). 

»In najstarejša sova jo je kavsnila po glavi« (Sovica Oka, str. 185). 

 

 Tematika motenj hranjenja 

Značilnost Bahtinove teorije karnevala je tudi gastronomska utopija. Literarni liki kratkih 

sodobnih pravljic Svetlane Makarovič imajo motnje hranjenja – ali se preobjedajo ali stradajo. 

Glavni literarni liki so lačni, trpijo pomanjkanje hrane: 

»Če je bila lačna, je gledala oblake in si predstavljala, da so smetana, popila je malo vode in si mislila, da je 

mleko, in se je potem še dolgo oblizovala, da bi laže verjela sami sebi. In kmalu je Tacamuca shujšala, šape so se 

ji tresla od slabosti, prej tako bleščeča in gladka dlaka ji je v šopih štrlela na vse strani in zdaj se je le redkokdaj 

še nasmehnila« (O Tacamuci, str. 121–122). 
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 »Kmalu je za njo priletela še sita vrana. Sedla je zraven lačne sestre in se gladila s kljunom po napetem trebuhu. 

... Ti si sita, jaz pa lačna. Tako sem lačna, da se mi kar tema dela pred očmi« (Sita in lačna vrana, str. 168). 

 

 Kritika ideologij 

Svetlana Makarovič v svojih kratkih sodobnih pravljicah obravnava ideologije prek humorne 

distance. Kritično distancirana je do vseh ideoloških sistemov in družbenih ureditev 

(krščanstvo, kapitalizem, socializem). 

»Zdaj ga je mama mačka prijela z zobmi za kožušček na vratu in ga odnesla na podstrešje. Naredila mu je ležišče 

na zastavi, ki je zložena na polici čakala na državni praznik« (Človek, ne jezi se!, str. 138). 

»Kajti najin gospodar je na moji strani. Ti boš zmeraj samo v rezervi in veljalo bo: naj ne ve levica, kaj dela 

desnica.« In ubogo levico je to tako potrlo, da je postajala vsak dan bolj okorna in počasna. Še danes je taka. 

Nekateri ljudje so pa v tem primeru dali prav levici. To so levičarji« (Desna in leva roka, str. 315). 

»Mame in stare mame in kateheti pa so jih resno opozarjali: »Le glejte, da boste pridno molili in vzdihovali k 

Bogu, drugače ne bo nič s piškoti in kruhovimi parkeljni. Za bogaboječe otroke je Miklavž pripravil polne 

vrečke piškotov, orehov, rozin in fig in rožičev, zato morate biti pridni, pridni, pridni« (Mali parkelj Malič, str. 

334). 

Svetlana Makarovič s kratko sodobno pravljico prinese v sodobno mladinsko književnost 

sodobne literarne junake, prek katerih problematizira širok spekter tem, v katerih v ospredje 

pride problemska tematika. 

 

2.2.2 KRATKA SODOBNA PRAVLJICA S POOSEBLJENO ŽIVALJO V VLOGI 

GLAVNEGA LITERARNEGA LIKA 

Posebno podpoglavje bomo namenili tipu kratke sodobne pravljice, ki ima v vlogi glavnega 

literarnega lika poosebljeno žival, saj ravno ta tip kratke sodobne pravljice predstavlja 

najobsežnejši del pravljičnega opusa Svetlane Makarovič.  

Svetlana Makarovič že v začetnem obdobju svojega literarnega ustvarjanja vnese v sodobno 

slovensko mladinsko književnost novo različico kratke sodobne pravljice z živalskim likom v 

vlogi glavnega literarnega lika.  
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Kot pravi M. Kobe, »z objavo devetih slikanic7 iz zgodnjega obdobja ustvarjanja Svetlana 

sodobna slovenska mladinska književnost dobi novo različico kratke sodobne pravljice«; to 

uprizori »v samosvojem nadrealno poustvarjenem živalskem svetu, kot v Sapramiški in 

Lisjačku v Luninem gozdu«, ali pa »živalske like pomenljivo sooča s sodobnim realnim 

svetom ljudi, kot v Živalski olimpijadi« (Kobe 1987, str. 64–65). 

Kot smo omenili že v predhodnem podpoglavju z naslovom Kratka sodobna pravljica 

Svetlane Makarovič, je M. Kobe klasificirala kratko sodobno pravljico glede na glavni 

literarni lik v šest tipov pravljic, med njim tudi kratko sodobno pravljico s poosebljeno živaljo 

kot glavnim literarnim likom.  

Ker v antologiji Svetlanine pravljice (2008) prevladuje zgoraj omenjeni tip, v nadaljevanju 

povzemamo motivno-tematske in morfološko-strukturirane značilnosti kratke sodobne 

pravljice, v kateri predstavlja glavni literarni lik poosebljena žival (Kobe, 2000b, str. 6–14): 

1. Glavni literarni lik: poosebljena žival, ki pogosto prevzame »otroške lastnosti«. 

2. Stranski liki: ljudje (otroci), ki so v stiku z glavnim literarnim likom ali pa tudi ne, 

poosebljeni predmeti, živali, rastline. 

3. Sintetična dogajalna linija: dogajanje je skrčeno na droben izsek iz »vsakdana« glavnega 

literarnega lika. 

4. Temeljna strukturna značilnost: dvodimenzialnost dogajanja (realna in irealna/fantastična 

raven dogajanja). Pojavlja se na dva načina, pri čemer je prvi način pogostejši: 

 prvi način: dvodimenzionalno dogajanje v enem samem svetu, kreator fantastičnega 

sveta je glavni junak; 

 drugi način: dvodimenzionalno dogajanje v dveh ločenih svetovih; fantastična raven 

dogajanja je pomembnejša; realna raven se odvija v sodobnem času in prostoru. 

5. Funkcija glavnega literarnega lika in njegove bivanjske sposobnosti: glavni literarni lik je 

tisti, ki vzpostavi fantastično raven dogajanja. Stik z realnim svetom (svetom ljudi) je 

vzpostavljen ali ne. 

                                                           
7 Živalska olimpiada (1976), Sapramiška (1976), Lisjaček v Luninem gozdu (1976), Vrtirepov koledar (1976), 
Mačja predilnica (1978), Maček Titi (1980), Gal v galeriji (1981), Dedek Mraz že gre (1982) ter Krokodilovo 
kosilo, pesnitev – grozovitev (1982). 
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6. Dogajalni prostor in čas: na realni ravni dogajanja je to najpogosteje urbano okolje 

sodobnega časa. 

7. Pripovedovalec, pripovedna perspektiva in pripovedni položaj: vsevedni pripovedovalec, ki 

nagovarja mladega bralca. Zorni kot glavnega literarnega lika je razviden prek personalnega 

pripovednega položaja.  

8. Sporočilo: »basensko naravnano« sporočilo. 

V kratkih sodobnih pravljicah s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom Svetlana 

Makarovič nagovarja naslovnika skozi poosebljene živali. V pravljicah obravnavane 

antologije Svetlanine pravljice (2008) se v vlogi glavnega literarnega lika najpogosteje 

pojavijo naslednje živali: 

 maček/mačka (Človek, ne jezi se!, Mucek se umije, O Tacamuci, Pasji in mačji, 

Smetiščni muc); 

 pes (Kam se je kužku mudilo, Kužek išče dom, Pasji in mačji, Psiček Piki išče zlato, 

Pesjanar in bolhe);  

 miši (Miška nese v mlin, Sapramiška, Sapramišja sreča, Se me kaj bojite?); 

 lisica in lisjak (Lisinski se zaljubi, Lisičji nasvet, Lisjaček v Luninem gozdu, O strašni 

lisički); 

 hrček (Hrčkova hruška, Hrčkova pogača); 

 medved (Breskova koščica, Medena pravljica). 

V kratkih sodobnih pravljicah obravnavane antologije Svetlanine pravljice (2008) je glavni 

literarni lik poosebljena žival nosilka določenih lastnosti in dejanj v dogajalnem prostoru in 

času. Na podlagi obravnavanih kratkih sodobnih pravljic antologije Svetlanine pravljice 

(2008) lahko književni prostor kategoriziramo v tri skupine: 

1. Živalski liki živijo v svojem naravnem okolju (gozd, gozdna jasa, travnik), se vedejo 

kot živali, a govorijo. Primeri pravljic: Hrčkova hruška, O strašni lisički in Sovica 

Oka. 

2. Živalski liki živijo v svojem naravnem okolju (gozd, gozdna jasa, travnik), vendar 

živijo v domovih, ki so zelo podobna prebivališčem človeka. Primeri pravljic: Kuna 

pospravlja, Sapramišja sreča in Sapramiška. 
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3. Živalski liki se vedejo in živijo kot ljudje (antropomorfizacija). Primeri pravljic: Miška 

nese v mlin, O Tacamuci, Prašičkov koncert in Veveriček posebne sorte. 

 

2.3 PREDSTAVITEV ANTOLOGIJE SVETLANINE PRAVLJICE 

                     

V antologiji Svetlanine pravljice je po avtoričinem izboru zbranih in objavljenih šestdeset 

kratkih sodobnih pravljic. Knjiga je velikega formata, vsebuje pa 843 strani. Izšla je 

novembra leta 2008 pri založbi Miš.  

Spremno besedilo sta napisali Tilka Jamnik in Darja Lovrenčič Vrabec iz Centra za 

mladinsko književnost in knjižničarstvo Mestne knjižnice Ljubljana. Knjiga je dobitnica 

znaka za kakovost otroških in mladinskih knjig zlata hruška. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Vir: Antologija Svetlanine pravljice (2008) 

 

 

Slika 2: Naslovnica antologije Svetlanine pravljice (2008) 
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V antologiji je 70 ilustracij, ki so delo mednarodno priznane ilustratorke Alenke Sottler. Ta je 

z ilustracijami, podobnimi bakrorezu, pridala dih starinskosti. Ilustracije imajo obliko vinjet, 

sedem ilustracij je celostranskih, saj predstavljajo vsak posamezen živalski sklop. Ilustracijo 

na hrbtni strani ščitnega ovitka je mogoče izobesiti na steno. 

                   

 

 

 

 

 

 

                                      Vir: Antologija Svetlanine pravljice 

 

Posebnost zadnjega izbora je v tem, da so vse kratke sodobne pravljice prevedene tudi v 

angleščino – prevedla sta jih Martin Creagen in Allan McDuff. 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Antologija Svetlanine pravljice 

Slika 4: Ilustracije Alenke Sottler Slika 3: Ilustracije Alenke Sottler 

Slika 5: Prevod kratke sodobne pravljice Mucek se umije v angleški jezik 
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Od izbranih šestdesetih kratkih sodobnih pravljic le ena še ni bila objavljena, in sicer 

Mesečinska struna. Preostale so bile že objavljene, nekatere samo v slikaniški obliki in so v 

antologijo uvrščene prvič. Te kratke sodobne pravljice so: Kokokoška Emilija, Korenčkov 

palček, Mali parkelj Malič, Medena pravljica, Sapramišja sreča, Ščeper in mba, Šuško in 

gozdni dan in Zajčkovo leto (Haramija, 2012, str. 150). 

 

Literarnozgodovinsko sodi reprezentativna antologija Svetlanine pravljice v obdobje po letu 

1990, ki je zaznamovano s problemsko tematiko, z dvojnim naslovnikom, s subverzivnostjo 

in z institucionalizacijo slovenske mladinske književnosti kot predmeta na vseh štirih 

slovenskih univerzah (Blažić v Novak Popov, 2009, str. 25). 
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3 MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

V začetnem delu poglavja se osredinimo na opredelitev mladinske književnosti. Slovenska 

literarnovedna stroka uporablja mladinsko književnost kot nadpomenko za dve skupini 

besedil, in sicer za otroško in mladinsko književnost. Sklepni del tega poglavja namenim 

tematiki družine v dveh različnih obdobjih slovenske (mladinske) književnosti.  

 

3.1 OPREDELITEV MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 

Prebiranje strokovne literature o področju mladinske književnosti pokaže, da obstaja veliko 

različnih teoretičnih razmišljanj in definicij pojma mladinska književnost. Medtem ko ima 

književnost za odrasle že svojo literarno vedo, jo mladinska književnost še nima oziroma jo še 

pridobiva. 

Slovenski literarni zgodovinar Igor Saksida (1994) definira termin mladinska književnost kot  

 »zbirni pojem za vsa besedila, ki so namenjena mlademu naslovniku, staremu do 18 let« 

(prav tam, str. 45), znotraj tega zbirnega pojma pa avtor utemelji dve kategoriji: 

»otroška književnost in mladinska književnost v ožjem pomenu (namenjena bralcem v 

puberteti), ki se med seboj razlikujejo po različnem socialnem izkustvu« (prav tam, str. 45). 

M. M. Blažić tako kot Saksida mladinsko književnost opredeli kot nadpomenko za dve 

področji: 

»področje ustvarjanja za otroke (od rojstva do 12. leta) in mladostnike (od 12. do 18. leta)« 

(2011, str. 7). 

 Toda M. M. Blažić področju ustvarjanja za otroke in mladostnike doda tudi: 

»književnost, ki je bila prvotno namenjena odraslemu naslovniku, šele sčasoma je postala 

primerna za mlade bralce. Prek procesa literarne percepcije so omenjena besedila postala 

mladinsko branje« (2011, str. 7–9). 

D. Haramija (2015) tudi razlikuje otroško in mladinsko književnost. Otroško opredeli kot: 

»področje leposlovja, ki je namenjeno bralcu do približno 11. leta starosti (zaključek 

razredne stopnje osnovne šole)« (prav tam, str. 12). 
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»Mladinsko pa kot književnost, ki je namenjena bralcem med 12. in 18. letom starosti« (prav 

tam, str. 12). 

Zgoraj navedeni avtorji področje mladinske književnosti delijo na dve kategoriji glede na 

naslovnika. Ta je otrok ali mladostnik. Ker pa se kognitivne sposobnosti in zanimanja 

različno starega naslovnika razlikujejo, se med seboj posledično razlikujejo tudi otroška in 

mladinska literarna besedila. Ta so lahko namenjena predšolskemu otroku, osnovnošolcu, 

predmladostniku ali mladostniku.  

Saksida (2008) pravi, da je poleg različno starega naslovnika za mladinsko književnost 

značilen tudi širok razpon vrst, motivov in tem. Teme, ki so v mladinski književnosti 

najpogostejše, so: 

 odraščanje, mladostništvo, otroštvo; 

 personificiran živalski svet; 

 prijateljstvo in ljubezen; 

 jezikovna igra; 

 poetizirana narava; 

 pesniška ustvarjalnost; 

 družina in socialni odnosi; 

 problemske teme oziroma tabuji. 

Razmišljanje o mladinski književnosti le v okviru literarnovednega polja je že zdavnaj prešlo 

od analiz vsebinskih in strukturnih značilnostih k raziskavam bralca k vse bolj obujenemu 

zanimanju za avtorja – odraslega človeka, ki piše mladinsko književnost. 

Saksida (2005, str. 9) meni, da izhaja avtorjev pogled na podobo otroštva in otroka iz 

njegovega samorazumevanja. Avtorji mladinskih literarnih del »oživljajo otroštvo« oziroma 

»otroški pogled na svet« na tri načine: 

1. prikaz otroštva kot pozitivnega obdobja z igro, domišljijo, s spomini, čudenjem ali z 

uporom (npr. »mali protesti« – Saša Vegri); 

2. idealiziran pogled na »lepo in srečno otroštvo«, kot ga vidi Janez Bitenc – »lepo in 

srečno«; 
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3. nasprotno od pozitivnega prikaza negativno otroštvo – »strašno otroštvo« Borisa A. 

Novaka. 

Pogledi avtorjev mladinskih literarnih del na obdobje otroštva in podobo otroka se med seboj 

razlikujejo. Poleg idealiziranega in pozitivnega prikaza otroštva se v mladinskih literarnih 

delih pojavi tudi prikaz negativne strani otroštva. Družbene spremembe, osamosvojitev 

mladinske književnosti izpod okrilja pedagogike, spremenjene kulturne vrednote vplivajo tudi 

na teme v mladinskem leposlovju.  

 

3.2 TEMATIKA DRUŽINE V SLOVENSKI (MLADINSKI) KNJIŽEVNOSTI 

Podoba družine se je v literarni zgodovini slovenske mladinske književnosti spreminjala. V 

nadaljevanju prek izbranih mladinskih literarnih del prikažem spreminjanje podobe družine 

od novejše8 slovenske mladinske književnosti do sodobne.  

 

Avtorska pravljica Frana Levstika Kdo je Vidku napravil srajčico (1877) prikazuje 

enostarševsko družino oziroma vdovo s sedmimi otroki: 

»Živela je svoje dni uboga vdova, ki je imela sedem otrok, enega manjšega od drugega, ali 

jesti so morali vsi. Od zore do mraka je morala mati služiti vsakdanji kruh. Le ob dolgih 

zimskih večerih je imela toliko časa, da je naredila srajčice, da ne bi hodili goli po svetu.« 

 

Značilno literarno besedilo iz prve polovice 20. stoletja Miškolin (1931) avtorja Josipa 

Ribičiča v ospredje postavi tradicionalno razširjeno družino: 

»Mišonova družina ni bila velika. Štela je samo tri člane, prvi član je bil oče Mišon, druga 

mati Mišonka, tretji pa sinček Miškolin. /.../ Nekdo je potrkal na vrata in v kuhinjo je stopila 

tetka Sivopetka. To je bila Mišonkina sestra in Miškolinova teta. Mišon pa ji je rekel svakinja. 

Čez rame iz cule je kukala njena hčerka Miša. Miškolin je Mišo poznal in je vedel, da je to 

njegova sestrična ali mamina nečakinja« (prav tam, str. 7–8). 

 

                                                           
8 Obdobje novejše slovenske književnosti hkrati predstavlja začetek slovenske mladinske književnosti (1850–
1900). 
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Naslednja mladinska literarna dela literarnozgodovinsko sodijo v sodobno slovensko 

mladinsko književnost – sodobno klasiko (1950–1980). Tematika družine se spreminja – 

tradicionalnim družinam se pridružijo novi tipi družin, ki so odraz družbenim sprememb.  

 

Kristina Brenk v besedilu Mamaočka (Golobje, sidro in vodnjak, 1960) tematizira 

enoroditeljsko družino v času po drugi svetovni vojni, v katerem so vdove in ločene ženske 

same skrbele za otroke: 

 

»Mamaočka ni samo ena in ne živi samo v našem mestecu. Mnogo jih je po celem svetu. 

Kadar se je Andrejeva mamaočka spomnila na to, je laže živela. Vedela je, da je v Šiški 

mamaočka, ki ima štiri otroke, dva fantiča in dve deklici, očka inženir pa se je ubil v Krajini, 

kjer ni vode, tam je pomagal graditi vodovod. Tudi v nadstropje nad nami se je preselila, 

drobna, ljubezniva mamaočka s tremi deklicami in dečkom« (prav tam, str. 82). 

 

Mladinska literarna dela od široko zasnovanih družin preidejo k sodobnim družinam. Družine 

postajajo vse manjše: večgeneracijske družine zamenjajo enoroditeljske. 

  

V obdobju 1980–2010 sodobni klasiki, med njimi tudi avtorja Tone Pavček in Saša Vegri, 

vrsto tem prikažejo s problemskega vidika. Avtorja se v svojih pesmih lotevata številnih 

problemskih tem, kot so: podoba staršev in starih staršev, nasilja odraslih nad otroki in 

vrstniškega nasilja.  

 

Sodobni pesnik Tone Pavček v pesmi Slabosti velikega pesniške zbirke S črko čez Krko 

(2003) neidealistično prikazuje podobo staršev – prikaže jih kot avtoritete, ki niso popolne in 

nezmotljive: 

 

»Ni vse veliko / za hvalo in ne za odliko. / Recimo: / velik ustež, / velik pustež, / velik bacek, / 

velik pacek, / velik sitnež, / velik ritnež, / velika reva, / velika šleva, / velika grdoba, / velika 

lenoba, / ali velika avša, / velika trola, / velika spaka, / ki so, kar so – velika napaka / in 

nobena odlika. / Taki so včasih celo naši starši,/ki dajejo rajši/velike nasvete, velike besede / 

kot kakšne vsaj majčkene zglede.« 
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V pesmi Krivica do majhnih (S črko čez Krko (2003)) problematizira podrejeni položaj otrok: 

 

»Veliki smejo veliko. / Majhnim se malo šika, / pa se ob to spotiko / nihče ne spotika. / Majhni 

morajo biti / majhni in luštni, pa počesani, umiti / in velikim poslušni. / Majhni morajo jesti 

špinače in župe, / v avtu sedež zasesti / stran od volana in hupe. / Majhni morajo spati / med 

najboljšo TV-oddajo, / kot ribe molčati, / ko veliki kramljajo. / Oni veliko smejo, / oni veliko 

vejo, / oni velikovedni / niso nikoli poredni, / a tudi, če so kdaj sitni, / tečni, starokopitni, / se 

jih ne sme jeziti / in ne tepsti po riti.« 

 

Sodobna pesnica Saša Vegri v pesmi Mama pravi (Mama pravi, da v očkovi glavi (1987)) 

problematizira nasilje v družini: 

 

»Mama pravi, / da v očkovi glavi / kolesa ne tečejo / venomer v prvo smer. / Kadar vsi ljudje 

zaspijo, / v očkovi glavi kolesa smer spremenijo, / začno se čisto po svoje vrteti« (prav tam, 

str. 18). 

 

Podoba družin v mladinskih literarnih delih obdobja 1990–2010 se zaradi družbenih 

sprememb spremeni. Mladinska literarna dela prikazujejo različne oblike družin in 

družinskega življenja.  

 

Sodobno mladinsko literarno delo Kokoš velikanka (2007) avtorice Dese Muck prikazuje 

podobo enoroditeljske družine:  

 

»Ko so ga tako valili, je lupina nenadoma začela pokati, jajce se je začelo tresti, nato je 

neznansko počilo in ljudje so se prestrašeni umaknili. Lupina se je razklala in ven je pogledal 

velikanski piščanec, še čisto moker in skoraj gol, in začel obupano čivkati. Mimi je nemudoma 

izpustila deževnika in se pognala v dir proti svojemu otroku. /.../ Piščanec je ljubko capljal za 

njo. Odšla sta iz dežele neznano kam in se nista nikoli več vrnila« (prav tam, str. 21). 

 

Sodobno mladinsko literarno delo Kako sta se gospod in gospa pomirila (2009) avtorja 

Miklavža Komelja predstavlja podobo para brez otrok: 
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»Če bi gospodu in gospe kdo rekel, da je njuno stanovanje pravzaprav prijetno in da v njem 

živita mirno življenje, bi pokazala na balkon in zavzdihnila: »Že, že, ampak golobi!« /.../ 

Nekega dne pa sta se utrudila od krmljenja in sta nekaj dni samo počivala. Kako sta bila 

srečna, ko sta odkrila, da si je medtem neki golobji parček na njunem balkonu naredil gnezdo 

...«  

 

Če mladinska literarna dela novejše slovenske mladinske književnosti še prikazujejo 

tradicionalne oblike družin, sodobna klasika pod vplivom družbenih sprememb prikaže 

tematiko družin problemsko. V mladinskih delih smo priča razpadom tradicionalnih družin, 

neustreznim družinskim odnosom članov družin, spoprijemanju otrok in mladostnikov s 

težavami in stiskami, ki so del odraščanja. S problemskimi temami, kot so: ločitve staršev, 

nasilje v družini, matere samohranilke, mladinska literarna dela presežejo idealizirano podobo 

družine. 
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3 DRUŽINA 
 

Družina se v zadnjih desetletjih spreminja, postaja raznovrstna. Spremembe na področju 

dojemanja družin, njene sestave in vloge članov v njej so posledica družbenih sprememb 

(industrializacija, urbanizacija, množično izobraževanje, ekonomska neodvisnost žensk ...), 

prav tako pa tudi posameznikovih individualnih odločitev in sprejemanja drugačnosti v 

družbi. 

Za sodobno, postmoderno družino je značilno mnoštvo tipov družin in oblik družinskega 

življenja. 

Če je v preteklosti vladal model nuklearne družine, smo v sodobnem času priča raznolikim 

modelom družine – od reorganiziranih družin, neporočenih parov z otroki, istospolnih in 

enostarševskih družin (Švab, 2010). 

 

4.1 OPREDELITEV POJMA DRUŽINA 

Družina se v različnih pojavnih oblikah pojavlja v vseh družbah in kulturah, zato obstaja 

veliko definicij, ki se med seboj razlikujejo. 

Skupni imenovalec socioloških definicij družine je priznavanje družine kot skupnosti dveh 

generacij oziroma družbene skupnosti, ki skrbi za otroka/-e. 

Sociologinja Alenka Švab meni, da je splošno najbolj sprejeta definicija, ki jo je oblikovala 

skupina strokovnjakov Organizacije združenih narodov iz leta 1994: 

»Družina sestoji iz najmanj enega odraslega človeka ali skupine ljudi, ki skrbijo za otroke« 

(2010, str. 347). 

T. Rener, M. Sedmak, A. Švab in M. Urek postavijo naslednjo sociološko definicijo družine: 

»Družina je skupina oseb, ki živi v skupnem gospodinjstvu; sestoji iz vsaj ene odrasle osebe in 

vsaj enega otroka, ki jih povezuje zakonska zveza, kohabicija ali starševsko razmerje« (2006, 

str. 16). 
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Sociološko gledano, je družina vsaj dvogeneracijska skupnost in institucija. Od družbenih 

okoliščin, individualnih izbir in odločitev posameznikov, ki družino sestavljajo, so odvisni 

pojavne oblike in načini življenja v njej. Ravno obstoj otrok in njihova vzgoja sta nujni pogoj 

za družino (Barle, 2010, str. 87). 

Kot je razvidno iz navedenih definicij družine, je osnovni imenovalec definicij skrb vsaj ene 

odrasle osebe za otroka/-e. O družini govorimo takrat, ko jo sestavljata vsaj dve osebi 

različnih generacij: otrok in vsaj ena odrasla oseba. 

Kot pravi J. Javornik, je »ravno skrb za otroka/-e element, ki družino loči od partnerske zveze, 

zakonske zveze, gospodinjstva ali sorodstva, kjer starševsko razmerje ni nujno niti 

konstitutivno« (2006, str. 72). 

Poleg socioloških definicij poznamo še eno skupino definicij družine, in sicer statistične.  

Statistična definicija družine je: 

»življenjska skupnost dveh ali več oseb istega gospodinjstva, ki jih povezuje ali zakonska 

zveza, partnerstvo in/ali starševstvo« (Rener idr., 2006, str. 16).  

Če je v ospredju socioloških definicij obstoj skrbi za otroka, statistične definicije v ospredje 

postavljajo ekonomsko skupnost, v kateri osebe veže določen prostor. 

Če je v preteklosti prevladoval določen model družine kot dominanten (t. i. nuklearna družina 

v petdesetih letih 20. stoletja), sodobni pogled temelji na priznavanju obstoja različnih 

pojavnih oblik družinskega življenja. Lahko bi rekli, da smo prešli iz pogleda na določeno 

obliko družine kot dominantno obliko v njeno priznavanje kot ene izmed pojavnih oblik 

družine.  

T. Rener (1995) navaja študijo strokovnjakov, ki so sodobne družine na podlagi pluralnosti 

družinskih oblik sodobnega sveta strnili v tri skupine. Njihova osnova za razvrščanje je bila 

definicija, ki družino vidi kot skupino oseb, ki skrbi za otroke. Ker je omenjena definicija 

pomanjkljiva, so strokovnjaki legitimirali obstoj družine, če je v družini obstajal vsaj eden 

izmed treh tipov razmerij: emocionalni, sociokulturni in pravni. Nastala je naslednja 

kategorizacija družin: 

 JEDRNE DRUŽINE, ki se delijo na biološke, socialne, enostarševske in na adoptivne. 
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 RAZŠIRJENE DRUŽINE, tri- in večgeneracijske, sorodniške, plemenske in 

poligamne. 

 REORGANIZIRANE DRUŽINE, sestavljene družine, komune in družine istospolnih 

partnerjev. 

 Tipizacija Organizacije združenih narodov kategorizira tri tipe družin, v katere razvrsti 

še druge vrste družin, ki se pojavljajo v različnih družbah. 

Zgoraj navedena kategorizacija družin, ki so jo oblikovali strokovnjaki Organizacije 

združenih narodov, želi biti čim manj diskriminatorna, saj želi zajeti vse družbe, zato pod tip 

razširjene družine uvršča tudi tip poligamno razširjene in tip plemensko razširjene družine. 

V diplomskem delu izhajam iz sociološke definicije avtoric T. Rener, M. Sedmak, A. Švab in 

M. Urek, ki družino definirajo kot »skupino oseb, ki sestoji iz vsaj ene odrasle osebe in vsaj 

enega otroka, ki jih povezuje zakonska zveza, kohabicija ali starševsko razmerje« (2006, str. 

16). 

 

4. 2 TIPI DRUŽIN 
 

Družine se razlikujejo glede na družbo in se spreminjajo skozi čas. Če je v moderni družbi 

jedrna družina dominirala kot osnovni tip družine, je za sodobno postmoderno družbo 

značilen pluralizem družinskih oblik. 

Poglavje zajema definicije tistih tipov družin, ki jih vsebuje tipologija avtoric T. Rener, A. 

Švab, T. Žakelj in Ž. Humer (2005)9. Tipologija glede na značilnosti družinskih življenjskih 

aranžmajev razlikuje dva tipa družin: 

 

 jedrne družine: eno- in dvostarševske ter reorganizirane; 

 razširjene družine: klasične razširjene družine (npr. družine vsaj treh generacij) 

in razpršene razširjene družine (družine, ki živijo geografsko ločeno, a si prek 

sorodniških stikov nudijo vzajemno oporo). 

                                                           
9 V empiričnem delu diplomskega dela bo tipologija uporabljena pri kategorizaciji tipov družin, ki se pojavijo v 
kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine pravljice (2008). 
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JEDRNE DRUŽINE 

T. Rener idr. (2005) so v tipologiji med jedrne družine uvrstili tri tipe družine: 

1. enostarševske; 

2. dvostarševske;  

3. reorganizirane. 

O enostarševski družini govorimo takrat, ko le eden izmed staršev živi sam z otrokom (mati 

ali oče). Omenjeni tip družine nastane kot posledica smrti ali odhoda enega od staršev. 

Enostarševski tip družine zajema dva tipa družin – tip enostarševske materinske družine in tip 

enostarševske očetovske družine. 

Razlogi za nastanek tipa enostarševskih družin so se s časom spremenili. 

Če je bil v preteklosti glavni razlog za nastanke enostarševske družine smrt ali odhod enega 

od staršev, je danes prevladujoči razlog za nastanek enostarševskih družin razveza zakonskih 

zvez (Rener idr., 2006). 

Prav tako se je spremenil odnos družbe do tipa enostarševskih družin. 

Družbeno stigmatizacijo enostarševske družine sta v sodobnem času zamenjali večja socialna 

ranljivost in nevarnost socialne izključenosti zaradi izpostavljenosti revščini (Macuh, 2013, 

str. 31) 

Kljub sodobni raznovrstnosti družinskih oblikam je jedrna družina tista oblika družine, ki še 

vedno najbolj ureja človeško reprodukcijo in socializacijo (Rener idr., 2006, str. 19). 

Poleg vsaj ene starejše osebe (starša/skrbnika/posvojitelja) družino sestavlja vsaj en otrok, za 

katerega ta starejša oseba skrbi. Če je otrok več, govorimo o sorojencih. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) poda dve razlagi pojma sorojenec:  

knjiž. 1. novorojenček v razmerju do drugega novorojenčka iste matere: povezanost 

posameznega dvojčka s sorojencem ♦ vet. mladič iz istega gnezda  

2. mn. bratje in sestre: imel je več mlajših sorojencev 
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Na podlagi razlage je razvidno, da je bistvena značilnost sorojencev, da so otroci iste matere. 

Ko se en sorojenec začne zavedati drugega sorojenca, se vzpostavi odnos, ki je skupek 

fizične, verbalne in neverbalne komunikacije dveh ali več posameznikov, ki si med seboj 

delijo znanje, percepcijo, prepričanja in občutke, ki se nanašajo na njihov odnos (Kavčič in 

Zupančič, 2006). 

Ne glede na število in spol sorojencev temeljne karakteristike odnosa med njimi predstavlja 

izražanje intenzivnih (pozitivnih/negativnih) čustev, ki jih ne zavirajo. Značilnost odnosa med 

sorojenci je intimnost; odnos je lahko izvor konfliktov med sorojenci ali pa nudi socialno 

oporo. In ker so sorojenci, bratje in sestre, individualna bitja, med njimi obstaja širok razpon 

individualnih oblik (Kavčič in Zupančič, 2006). 

Odnos sorojencev se začne razvijati v trenutku, ko se starejši sorojenec začne zavedati 

razmerja do mlajšega sorojenca. V obdobju zgodnjega otroštva se med sorojenci začneta 

razvijati povezanost in navezanost drug na drugega, pojavi pa se lahko tudi rivalstvo med 

sorojencema. 

T. Rener idr. (2005) med jedrne družine uvrščajo tudi dvostarševske družine, ki jih tvorita dva 

starša in njuno nedoraslo potomstvo.  

Zadnji tip jedrnih družin so reorganizirane družine. V tej kategoriji so najpogostejši tip družin 

sestavljene oziroma dopolnjene družine. Reorganizirana družin je ponovno vzpostavljena 

družina, v kateri je eden od staršev socialni starš, ne pa tudi biološki. O reorganizirani družini 

govorimo takrat, ko ima vsaj eden od staršev otroka iz prejšnje zveze (Rener idr., 2006). 

 

RAZŠIRJENE DRUŽINE 

Tip razširjenih družin v tipologiji T. Rener idr. (2005) predstavljajo drugi tip družinskih 

življenjskih oblik, ki so značilne za slovenski prostor. 

Razširjena družina vključuje jedrno družino in še druge sorodnike. Bell in Vogel (v 

Haralambos, 2001) razširjeno družino opredelita kot skupino, ki je širša od jedrne družine, 

povezuje pa jo rod, poroka ali posvojitev. 
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Značilnost razširjene družine je torej, da je večja od jedrne družine. Družina je lahko 

razširjena na dva načina: vertikalno in horizontalno. 

Vertikalno razširjena družina poleg jedrne družine sestavlja tudi strice in/ali tete. Vertikalno 

razširjena družina pa predstavlja vsaj tri generacije: stari starši, starši in otroci (Barle, 2010, 

str. 89). 

Tipologija T. Rener idr. (2005) med razširjene družine uvršča klasične in razpršene družine.  

Bistvo razširjene družine je, da jo sestavlja več generacij. Skupaj prebivajo tri generacije, 

lahko tudi štiri, ki se med seboj povezujejo in vplivajo druga na drugo. Praper poudari vlogo 

tretje generacije oziroma vlogo starih staršev v življenju otrok. Življenje v razširjeni družini 

zahteva veliko prilagajanj in razumevanja, saj zaradi nestrinjanj med generacijami lahko 

nastanejo konflikti (1995, str. 140). 

Vloga starih staršev se v družinskem življenju spreminja. V slovenski kulturi so imeli v času 

kmetovanja stari starši veliko moč in veljavo. Lastništvo kmetije je določalo moč odločanja. 

Stari starši so imeli odločilno vlogo pri vnukih otrok, ki so ostali doma na kmetiji. Z razvojem 

industrije se vloga starih staršev spremeni. Nekoč velike kmečke družine se s priseljevanjem v 

mesta zmanjšajo, postanejo dvogeneracijske družine. Stari starši se vse bolj umikajo iz 

življenja in vzgoje vnukov. Zaradi daljšanja življenjske dobe je čedalje več starih staršev še 

zaposlenih, so tik pred upokojitvijo ali že upokojeni. V sodobni, postmoderni družbi veliko 

starih staršev nudi materialno in socialno podporo (Žorž, 2006). 

Drugi, zadnji tip tipologije T. Rener idr. (2005) predstavlja tip razpršene razširjene družine. 

Razpršene razširjene družine so tiste družine, ki živijo ločeno od sorodstva, a imajo redne 

stike s sorodniki. Sorodniki si med seboj vzajemno nudijo čustveno, materialno podporo in 

pomoč (Barle, 2010, str. 89). 

Osnovna premisa definicij družine je skrb za otroka/-e od vsaj ene odrasle osebe. Kljub 

sodobni pluralizaciji družin oziroma oblik družinskega življenja ter priznavanju raznolikih 

družinskih oblik in načinov družinskega življenja nespremenjen ostaja en dejavnik: razmerje 

med odraslo osebo (starš/skrbnik) in otrokom.  
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Ravno to družbeno razmerje ostaja po mnenju T. Rener idr.: 

»stalnica, ki se ne spreminja ali pa prehaja v druge oblike družine« (2006, str. 24). 

Pluralizacija družinskih oblik in spremembe družinskega življenja se odražata tudi v 

pravljičnih stvaritvah Svetlane Makarovič. V kratkih sodobnih pravljicah so ubesedeni 

različni tipi družin; glavni in stranski literarni liki so nosilci motiva družine, ki je 

predstavljena daleč od idealno tipske podobe.  
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5 EMPIRIČNI DEL 

5. 1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

V zadnjih dvajsetih letih se v slovenskem prostoru odvija intenziven pluralizem družinskih 

oblik in družinskih življenjskih slogov (Rener idr., 2006; Švab, 2010). Zato je v sodobnem 

času bolj smiselno govoriti o družinah in ne o družini kot nekoč. Vzgojitelji v vrtcih se 

določenih tipov družin oziroma oblik družinskega življenja pri svojem delu s predšolskimi 

otroki raje izognejo. Eden izmed načinov, kako v predšolskem obdobju načeti tematiko 

različnih tipov družin oziroma družinskega življenja, je lahko tudi prek branja kratkih 

sodobnih pravljic Svetlane Makarovič, ki mladega naslovnika seznanjajo z ubeseditvami 

različnih tipov družin. 

Osnovni vir literarnih analiz, ki jih vsebuje empirični del diplomskega dela, je antologija 

Svetlanine pravljice (2008). 

 

5.1.1 CILJI 

 

Prek literarne analize motiva družine bom ugotavljala, kako se kaže motiv družine v vseh 

šestdesetih pravljicah antologije Svetlanine pravljice (2008).  

Pri literarni analizi se bom osredinila na motiv družine, kako se ta pojavlja in za kateri tip 

družin gre. Na podlagi tipologije avtoric T. Rener, A. Švab, T. Žakelj in Ž. Humer iz leta 

2005 bom razvrstila tipe družin, ki se pojavljajo v analiziranih kratkih sodobnih pravljicah. 

Tipologija omenjenih avtoric razlikuje dva tipa družin: 

1. Jedrne družine:  

 enostarševske; 

 dvostarševske; 

 reorganizirane. 

 

2. Razširjene družine: 

 klasične razširjene družine; 
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 razpršene razširjene družine. 

V ospredju mojega zanimanja bo, kateri tip družin prevladuje v antologiji Svetlanine 

praviljice (2008). 

 

5.1.2 HIPOTEZE 
 

Hipoteza 1: V kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine pravljice (2008) se redko 

pojavlja motiv družine, prav tako bolj prevladuje literarni lik matere in manj lik očeta. 

Hipoteza 2: Glavni literarni liki so v kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine 

pravljice (2008) najpogosteje prikazani kot sami (brez družine) ali kot domnevne sirote.  

Hipoteza 3: Stranski literarni liki – sorojenci in stari starši – so v kratkih sodobnih pravljicah 

antologije Svetlanine pravljice (2008) redko omenjeni. 

 

5.1.3 OPIS RAZISKOVALNE METODE 
 

V diplomske, delu je uporabljena deskriptivna metoda pri definicijah družin in tipov družin v 

teoretičnem delu. V empiričnem delu na osnovi literarne analize motiva družine 

kategoriziram: 

1.  glavne literarne like na podlagi klasifikacije Marjane Kobe (1999);   

2. tipe družin na podlagi tipologije družin avtoric T. Rener, A. Švab, T. Žakelj in Ž. 

Humer (2005). 
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6 ANALIZE PRAVLJIC 
 

Literarna analiza motiva družine v kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine pravljice 

(2008) je razdeljena na tri dele: 

1. del: 

 kategorizacija tipa družin glede na glavni literarni lik; 

 kategorizacija tipa družin, ki se pojavijo v kratkih sodobnih pravljicah, in to ne 

glede na glavni literarni lik. 

2. del: 

 analiza motiva sorojencev . 

3. del:  

 analiza motiva starih staršev. 

Antologija Svetlanine pravljice (2008) vsebuje šestdeset kratkih sodobnih pravljic, ki si v 

abecednem redu sledijo, kot je zapisano spodaj: 

Bolje nekaj kot nič, Bonboni vile Mucinde, Breskova koščica, Človek, ne jezi se!, Desna in 

leva roka, Ena o stonogi, Glavni petelinček, Hrčkova hruška, Hrčkova pogača, Jazbec si 

skoplje jamo, Kako se je opica spremenila, Kam se je kužku mudilo, Katalenca iz studenca, 

Kokokoška Emilija, Korenčkov palček, Kuna pospravlja, Kuzma in mravlje, Kužek išče dom, 

Lisičji nasvet, Lisinski se zaljubi, Lisjaček v Luninem gozdu, Mali parkelj Malič, Medena 

pravljica, Mesečinska struna, Miška nese v mlin, Mucek se umije, Nekaj prav posebnega, 

Netopir Kazimir, Nori veter, O strašni lisički, O Tacamuci, Ognjiček vražiček, Papagaj in sir, 

Pasji in mačji, Pekarna Mišmaš, Pesjanar in bolhe, Pijani trot, Polh si sposodi hruško, 

Potepuh in nočna lučka, Povodni mož in žabe, Prašičkov koncert, Psiček Piki išče zlato, 

Razvajeni vrabček, Replja, Sapramišja sreča, Sapramiška, Se me kaj bojite?, Sita in lačna 

vrana, Smetiščni muc, Sovica Oka, Strašni volk, Ščeper in mba, Škrat Kuzma dobi nagrado, 

Šuško in gozdni dan, Učena buča, Veveriček posebne sorte, Vila in malina, Volk v ovčji koži, 

Vrček se razbije in Zajčkovo leto. 
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6.1 ANALIZA MOTIVA DRUŽINE  
 

Prvi del literarne analize motiva družine vsebuje: 

 kategorizacijo glavnega literarnega lika:  

 kategorizacijo tipa družin glede na glavni literarni lik.  

V preglednici so navedeni citati, na podlagi katerih kategoriziram glavne literarne like in tipe 

družin glede na glavni literarni lik.  

Če v pripovedi kratke sodobne pravljice nisem zasledila citata, ki bi se neposredno navezoval 

na tip družine, navajam citat, ki ga interpretiram kot najustreznejšega. 

 

Preglednica 1: Tipi družin v kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine pravljice 

(2008) glede na glavni literarni lik 

 NASLOV 

KRATKE 

SODOBNE 

PRAVLJICE 

KATEGORIZACIJA 

GLAVNEGA LITERARNEGA 

LIKA 

TIP DRUŽINE GLAVNEGA 

LITERARNEGA LIKA 

 Bolje nekaj kot 

nič 

Glavni literarni lik je otroški lik 

Srečko. 

 

»Nekoč mu je mati rekla: »Srečko, sin moj. 

Najina kočura je pretesna za oba. Pojdi, 

sinko, po svetu, da se česa naučiš in kaj 

zaslužiš, potem pa se vrni k meni, svoji stari 

materi« (str. 351). 

Glavni literarni lik Srečko živi le 

z mamo (tip enostarševske 

družine). 

»Srečko je bil edinec siromašne vdove, 

ki je živela v borni leseni koči nekje na 

robu kraljestva za devetimi vodami in 

gorami« (str. 351). 

 

Bonboni vile 

Mucinde 

Glavni literarni lik je lik iz ljudskega 

slovstva, tj. vila Mucinda  

 

»In potem se pokrov škatle privzdigne in iz 

nje se prikaže mala, bela vila Mucinda.« 

(str. 117). 

Glavni literarni lik, vila 

Mucinda, je prikazan kot sam 

(brez družine). 

»Na podstrešju stare hiše, v kateri je 

slaščičarna in prodajalna bonbonov, 

leži stara, zaprašena bonboniera. Na 
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pokrovu škatle je narisana majhna, 

bela muca« (str. 117). 

Breskova koščica Glavni literarni lik je poosebljena 

žival medved. 

»Medved je našel lepo, rdečo breskev« (str. 

216). 

Glavni literarni lik, medved, je 

prikazan kot sam (brez družine). 

»Tekli so meseci, tekla so leta, 

medvedek je rasel, se debelil in postal 

velik, lep medved« (str. 216). 

Človek, ne jezi 

se! 

Glavni literarni lik je poosebljena 

žival mačka. 

 

 

 

»V jasni pomladni noči je sedela črna mačka 

na strehi« (str. 134). 

Glavni literarni lik, mačka, je 

prikazan kot mati samohranilka. 

Prek odnosa literarnih likov mati 

mačka – sin muc je prikazan tip 

enostarševske družine. 

»Mačka je bila sedaj mama mačka in 

muc je pod njenim kožuhom našel 

rožnate kroglice, v katerih je bilo 

mleko, mačje mleko pa je za mačje 

mladiče najbolj zdrava hrana« (str. 

138). 

Desna in leva 

roka 

Glavna literarna lika sta poosebljena 

predmeta desna in leva roka. 

 

 

 

»Dve roki, desna in leva, sta bili zmeraj 

obrnjeni v isto smer, delali sta iste gibe, če 

je imel prstanec leve roke prstan, ga je imel 

tudi desni prstanec, in to popolnoma 

enakega« (str. 314). 

Glavna literarna lika, 

poosebljena predmeta desna in 

leva roka, sta prikazana kot 

sama, brez družine. Prikazan je 

le odnos sestra – sestra.  

»Desnica je pogledala levico in rekla: 

»Čakam.« »Na kaj pa?« se je delala 

nevedno levica. »Na kaj neki? Da se 

tudi ti urežeš, ne? Saj sva sestri. Ureži 

se še ti, da bova enaki« (str. 314). 

 
Ena o stonogi Glavni literarni lik je poosebljena 

žival stonoga. 

»Živela je mlada, vesela gosenica, ki je 

imela samo devetindevetdeset nog« (str. 

308). 

 

Glavni literarni lik, stonoga, je 

prikazan kot sama, brez družine.  

»Ta stonoga je imela to napako, da se 

je kar naprej spotikala. To je sicer ni ne 

vem kako motilo, ker je bila vesele 

narave« (str. 308). 
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Glavni petelinček Glavni literarni lik je poosebljena 

žival petelinček. 

»Na drobno jajce pa je sijalo prijazno sonce 

in ga grelo – in nekega jutra, ko so še vsi 

spali, je lupina počila in iz nje se je 

izkobacal ves premražen in moker čisto 

majhen petelinček« (str. 190). 

Glavni literarni lik, petelinček, je 

prikazan kot domnevna sirota. 

»Ležalo je tam na polju drobno kokošje 

jajce – nihče ni vedel, od kod se je 

vzelo« (str. 190). 

 

Hrčkova hruška Glavni literarni lik je poosebljena 

žival hrček. 

»Hrček je našel hruško« (str. 210). 

Glavni literarni lik, hrček, je 

prikazan kot sam, brez družine. 

»Zdaj jo je hotel čim prej spraviti 

domov. Ampak hruška je bila tako 

velika in tako težka« (str. 210). 

Hrčkova pogača Glavni literarni lik je poosebljena 

žival hrček. 

»V ponedeljek zjutraj je hrček zgodaj vstal, 

si pogladil brke in odhitel, kar mu je sapa 

dala, proti uro oddaljenemu skednju« (str. 

213). 

 

Glavni literarni lik, hrček, je 

prikazan kot sam, brez družine. 

»Doma je vrečici izpraznil, zrno za 

zrnom, in pšenico lepo naložil na 

kupček v kot. Zrno do zrna pogača je 

rekel, si oddahnil in legel počivat« (str. 

213). 

Jazbec skoplje 

jamo 

Glavni literarni lik je poosebljena 

žival jazbec. 

»Jazbec se še zmenil ni zanje, tekel je k 

bližnjemu hrastu in začel razkopavati 

zemljo. Kopal je in kopal, sopihal in se potil, 

zemlja pa je pod njegovimi tacami letela na 

vse strani« (str. 223). 

Glavni literarni lik, jazbec, je 

prikazan kot sam, brez družine.  

»Jazbec je izkopal globoko jamo, pokril 

jo je z vejevjem in se vrnil v jazbino« 

(str. 224). 

Kako se je opica 

spremenila 

Glavni literarni lik je poosebljena 

žival opica. 

 

»Opica se je ogledovala v jezerski gladini in 

zmajevala z glavo« (str. 298). 

Glavni literarni lik, opica, je 

prikazan kot sam, brez družine.  

»In tako je morala popolnoma gola po 

svetu. Povsod so se ji opice izogibale in 

vse živali so se je bale, ko je bila tako 

čudna na pogled« (str. 299). 

Kam se je kužku 

mudilo 

Glavni literarni lik je poosebljena 

žival kužek.  

»Kužek je tekel, tekel, tekel, kar so ga nesle 

nožice« (str. 149). 

Glavni literarni lik, kužek, je 

prikazan kot sam, brez družine. 

»Kužek pa se je ustavil ob drevesu in 

dvignil zadnjo tačko. Potem se je vidno 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                     Doris Avbelj – diplomsko delo 

36 
 

 oddahnil in se obrnil, da bi odšel 

domov« (str. 150). 

Katalenca iz 

studenca 

Glavni literarni lik je lik iz ljudskega 

slovstva, tj. palčica z imenom 

Katalenca. 

 

»V hladnem somraku med bukovimi 

koreninami stanuje drobna, zelenolasa 

palčica« (str. 112). 

Glavni literarni lik palčica 

Katalenca je prikazana kot sama, 

brez družine.  

»Čez dan se je Katalenca razposajeno 

igrala, čofotala, se gugala na vejah in 

na veliko škropila naokrog« (str. 113). 

Kokokoška 

Emilija 

Glavni literarni lik je poosebljena 

žival kokoška z imenom Emilija. 

 

 

»Tista najmanjša, s pernatimi hlačkami in z 

rožico postrani, kokoška Emilija, tista je bila 

pa zares še pa še brihtna živalca« (str. 174). 

Glavni literarni lik, kokoška 

Emilija, je prikazana v vlogi 

sestre. Družina glavnega 

literarnega lika ni omenjena, 

omenjen je le odnos sestra – 

sestra.  

»Kakokoko, kakokoko? Eh, nikar ne 

bodi sitna,« so ji odgovarjale sestre 

(str. 175). 

Korenčkov 

palček 

Glavni literarni lik je lik iz ljudskega 

slovstva, tj. palček z imenom 

Korenček 

 

»Na vrtni gredi sta živela, živita in bosta 

živela Korenčkov palček in siva Sapramiška, 

njegova najboljša prijateljica. Zmeraj sta se 

strašno dobro razumela« (str. 52). 

Glavni literarni lik, palček 

Korenček, je prikazan kot sam, 

brez družine.  

»In Korenček je odšel, prvič v življenju 

je zapustil domačo korenjevo gredo in 

se napotil po mravljinčji stezi v širno 

polje« (str. 54). 

Kuna pospravlja Glavni literarni lik je poosebljena 

žival kuna. 

 

 

 

»Vsak dan si je mala kuna zgladila kožuh, 

da se je lesketal kot zlato« (str. 219). 

Glavni literarni lik, kuna, je 

prikazan le v vlogi svakinje. 

Noben družinski član glavnega 

literarnega like, kune, ni 

omenjen. 

Z omembo stranskega literarnega 

lika, svaka z imenom Kuno, je 

upodobljen tip razpršene 
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klasične družine. Literarna lika 

ne živita skupaj, saj pride 

literarni lik Kuno h glavnemu 

literarnemu liku, kuni na obisk. 

»Spet je popraskal. Bil je Kuno, njen 

svak. »Odpri, svakinja,« je klical, »na 

obisk sem prišel« (str. 220). 

Kuzma in 

mravlje 

Glavni literarni lik je lik iz ljudskega 

slovstva škrat (Kuzma). 

 

»Kako dolgo, o Kuzma, boš še izrabljal našo 

potrpežljivost?! so klicale mravlje, ko jim je 

objestni škrat že šestnajstič razmetal skrbno 

urejeno mravljišče« (str. 104). 

Glavni literarni lik, škrat Kuzma, 

je prikazan kot sam, brez 

družine. 

»Naslednje jutro je sonce posijalo na 

škratovo ležišče. Kuzma se je stokaje 

pretegnil in se skopal pokonci. Potem 

se je napotil proti vratom in se spotekel 

nad studencem, ki je izviral pred vrati 

njegovega doma« (str. 106). 

Kužek išče dom Glavni literarni lik je poosebljena 

žival kužek.  

 

 

 

 

»Zdaj živi naš kužek pri prodajalcu 

časopisov. Ime mu je Pikec in se mu prav 

dobro godi« (str. 157). 

Glavni literarni lik, kužek, je 

upodobljen kot eden izmed štirih 

psičkov, ki jih porodi mati 

psička. V vlogi staršev se omenja 

le mama psička; gre za tip 

enostarševske družine. 

»Neka psička je bila silno živahne 

narave in kar malo preveč družabna. 

Tako se je zgodilo, da je lepega toplega 

jesenskega dne porodila štiri psičke, ki 

so ji bili bolj malo podobni« (str. 154). 

Lisičji nasvet Glavni literarni lik je otroški lik 

fantek. 

 

 

»Nekoč je živel fantek« (str. 294). 

 

 

 

V kratki sodobni pravljici je 

omenjena le mati glavnega 

literarnega lika, tj. fantka. Gre 

torej za tip enostarševske 

družine.  

»Bil je majhen, slaboten in tako bled, 

da je bila njegova mati resno 

zaskrbljena zanj« (str. 294). 
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Lisinski se 

zaljubi 

Glavni literarni lik je poosebljena 

žival lisjak z imenom Lisinski. 

 

»V maju je rdeči lisjaček z rumeno liso na 

grlu ravno toliko dorasel, da mu je stara 

mama, košata lisica, dala ime, kot se 

spodobi za lisjaka« (str. 291). 

Omenjena je le stara mama 

glavnega literarnega lika lisjaka 

Lisinskega. Drugi družinski člani 

niso omenjeni. Prek literarnega 

lika, košate lisice, ki predstavlja 

staro mamo, je ubeseden tip 

klasične razširjene družine. 

»V maju je rdeči lisjaček z rumeno liso 

na grlu ravno toliko dorasel, da mu je 

stara mama, košata lisica, dala ime, kot 

se spodobi za lisjaka« (str. 291). 

Lisjaček v 

Luninem gozdu 

Glavni literarni lik je poosebljena 

žival lisjaček. 

»Iz bližnjega gozdiča je na polje pritekel 

premražen in sestradan mlad lisjaček« (str. 

284). 

 

Glavni literarni lik, lisjak, je 

domnevna sirota. 

»Iz bližnjega gozdiča je na polje 

pritekel premražen in sestradan mlad 

lisjaček. Ves nasršen od mraza se je z 

zelenimi očmi oziral naokoli, a nikjer ni 

bilo ničesar za pod zob« (str. 284). 

Mali parkelj 

Malič 

Glavni literarni lik je lik iz ljudskega 

slovstva, tj. parkelj z imenom Malič.  

 

 

»Ampak mali parkelj, Malič so ga klicali, ni 

odnehal, dokler ga niso spodili v gozd, 

nabirat češarke« (str. 333). 

Glavni literarni lik, parkelj 

Malič, je prikazan kot sam, brez 

družine. Omenjen je le njegov 

bratranec, torej družinski član 

razpršene razširjene družine. 

»Najmanjši parkelj, čisto najmanjši, ki 

še nikoli prej ni bil na Miklavževi peki, 

pa je cedil sline in kar naprej 

spraševal: »Ali se bodo piškoti kmalu 

zažgali? ... »Nehaj že sitnariti,« ga je 

zavrnil bratranec, »saj vidiš, da nas ti 

zoprni angeli kar naprej nadzorujejo« 

(str. 333). 

Medena pravljica Glavni literarni lik je poosebljena 

žival medved. 

Glavni literarni lik medved je 

prikazan kot sam, brez družine.  
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»Ampak na prelepo razcvetenem grmičku 

kukavičnika je ležal mlad, debelušen medved 

in spal in spokojno hrčal in smrčal« (str. 

232). 

»In takrat je prihlačal od potoka 

semkaj tudi naš medved. Ves je bil 

premočen in premražen, ampak oči so 

se mu blaženo lesketale, tako se je 

veselil štora in tistega, kar naj bi bilo v 

njem« (str. 245). 

Mesečinska 

struna 

Glavni literarni lik je otroški lik 

deček Tibor. 

»Deček Tibor je pobral s tal očetovo violino 

s preostalimi tremi strunami« (str. 373). 

Glavni literarni lik, deček Tibor, 

je prikazan kot sin očeta in 

matere, torej dvostarševske 

družine. 

»Takrat je v strupeno mrzlem zimskem 

večeru, ko je burja zavijala okoli napol 

podrte bajte, stari muzikant s premrlimi 

prsti zadnjikrat zaigral na violino svoji 

revni družinici. »Igraj hitreje, igraj 

hitreje, oče,« je klical njegov sinček. 

(str. 372). 

Po smrti očeta ostane Tibor sam 

z mamo in s sestro. 

Dvostarševska družina po smrti 

očeta postane enostarševska. 

»In zdaj se je Tiborjevo življenje 

popolnoma spremenilo. ... Seveda je 

najprej poskrbel za mater in sestro« 

(str. 375). 

Miška nese v 

mlin 

Glavni literarni lik je poosebljena 

žival miška. 

»Bilo je pozno, vroče junijsko popoldne, ko 

si je drobna črna miška naložila na ramena 

veliko vrečo žitnih zrn in se odpravila v 

mlin« (str. 45). 

Glavni literarni lik, miška, je 

prikazan kot sam, brez družine.  

»Toda od miškinega doma do mlina je 

bila dolga in strma pot, polna ostrega 

kamenja« (str. 45). 

Mucek se umije Glavni literarni lik je poosebljena 

žival mucek. 

»Mali črni muc je sovražil umivanje« (str. 

142). 

Glavni literarni lik muc je 

prikazan v odnosu sin mucek – 

mama mačka. Omenja se le 

mama, gre za tip enostarševske 
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družine. 

»On nikoli ni bil umazan, kajti njegova 

mama ga je vsak dan oblizala od 

smrčka do repa« (str. 142). 

Nekaj prav 

posebnega 

Glavni literarni lik je otroški lik 

fantek Janez. 

 

 

»Imel je rjave lase kot večina drugih fantov, 

ime mu je bilo Janez, kot toliko drugim 

dečkom, hodil je v šolo kot drugi otroci ...« 

(str. 345). 

 

Glavni literarni lik, deček Janez, 

je prikazan v odnosu sin – mati. 

V vlogi staršev se omenja le 

mati, gre za tip enostarševske 

družine. 

»Rad bi bil nekaj posebnega,« je potožil 

mami, ampak mama ga je kar na kratko 

odpravila, naj gre raje nalogo pisat, 

namesto da si beliš glavo z neumnosti« 

(str. 345). 

Netopir Kazimir Glavni literarni lik je poosebljena 

žival netopir z imenom Kazimir. 

 

 

»V mračni skalni votlini je dremal netopir, 

obešen z glavo navzdol, kajti tako netopirji 

najraje spijo. Nad njegovimi nogami je bil v 

skalo vklesan napis: Kazimir. Ker tako je 

bilo temu netopirju ime« (str. 186). 

Glavni literarni lik, netopir 

Kazimir, je prikazan kot sam, 

brez družine. Omenjeni so le 

pripadniki njegove vrste. 

»To ime so mu dali drugi netopirji v 

votlini, ker jim res nikoli ni dal miru, 

razen kadar je spal« (str. 186). 

Nori veter Glavni literarni lik je poosebljen 

nebesni pojav veter. 

»Nekega dne v aprilu, menda tam okoli 

prvega, je nenadoma skozi sončen dan zavel 

čisto nor veter« (str. 301). 

 

Glavni literarni lik, veter, je 

prikazan kot sam, brez družine. 

»Naš veter pa veselo spet na ulico« (str. 

303). 

O strašni lisički Glavni literarni lik je poosebljena 

žival lisička. 

 

»V grmovju je čepela lisica! Bila je sicer še 

zelo mlada, pravi lisičji mladič« (str. 272). 

Glavni literarni lik, lisičji mladič, 

je prikazan v odnosu lisičji 

mladič – mama lisica: 

»Medtem se je lisička v brlogu posušila 

in ogrela. Mama lisica jo je že zdavnaj 

nehala oštevati zaradi neuspelega 
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lova« (str. 273). 

Gre za tip enostarševske družine.  

O Tacamuci Glavni literarni lik je poosebljena 

žival mačka (Tacamuca). 

»Imela je težko življenje, ampak je bila 

vesele narave, bila je ena najbolj veselih 

muc, kar jih hodi naokrog« (str. 121). 

Glavni literarni lik Tacamuca je 

domnevna sirota. 

»Naneslo je tako, da je Tacamuca 

ostala brez doma« (str. 121). 

Ognjiček 

vražiček 

Glavni literarni lik je poosebljen 

pojav ogenjček (ognjiček vražiček). 

»Samo majhen ogenjček, ognjiček vražiček, 

ni pa ni hotel ugasniti« (str. 316). 

Glavni literarni lik, ogenjček 

vražiček, je prikazan kot sam, 

brez družine.  

»Zjutraj je gospodinja v predpasniku 

odprla vratca peči, zgrebla pepel na 

smetišnico in ga odnesla ven, ognjiček 

vražiček pa je zagledal odprta vrata ...« 

(str. 329). 

Papagaj in sir Glavni literarni lik je poosebljena 

žival papagaj.  

»Nekoč je živel papagaj, ki je imel veliko 

željo: da bi vsaj enkrat v življenju jedel sir« 

(str. 169). 

Glavni literarni lik, papagaj, je 

prikazan kot sam, brez družine.  

»Odpravil se je po svetu« (str. 169). 

Pasji in mačji V kratki sodobni pravljici Pasji in 

mačji sta oba glavna literarna lika 

poosebljena žival, tj. mama psička in 

mama mačka. 

»Starček in starka sta imela psičko in muco. 

Zgodilo se je, da sta dobili na isti dan vsaka 

po tri mladiče« (str. 146). 

Glavna literarna lika, psička in 

muca, postaneta materi.  

»Zgodilo se je, da sta dobili na isti dan 

vsaka po tri mladiče« (str. 146). 

Na začetku je ubeseden odnos 

mama mačka in mačji mladiči ter 

mama psička in pasji mladiči, 

gre za tip enostarševske družine. 

Na koncu kratke sodobne 

pravljice se enostarševski družini 

združita, nastane tip 

reorganizirane družine.  

»Ko sta to videla starček in starka, sta 

postavila obe košari drugo zraven 

druge na sredo hiše in odtlej živijo vsi 
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skupaj« (str. 148). 

Pekarna Mišmaš Glavni literarni lik je lik iz ljudskega 

slovstva škrat z imenom Mišmaš. 

 

»Mišmaš je bil majhen možiček z dolgimi 

črnimi brki, ki so bili videti kot dva mišja 

repka, in imel je bleščeče se črne oči, 

podobne mišjim. Bil je tako majhne postave 

in tako navihano je gledal, da so mnogi 

vaščani trdili o njem, da je škrat« (str. 17). 

 

Glavni literarni lik, pek Mišmaš, 

je prikazan kot sam, brez 

družine.  

Toda v kratki sodobni pravljici je 

močno poudarjen odnos med 

glavnim literarnim likom, 

škratom Mišmašem, in 

stranskimi literarnimi liki, 

miškami. 

Posredno je ubeseden tip 

adoptivne družine. 

»Mišmaš se je ozrl po miškah in 

skomignil z rameni in tudi miške so 

skomignile z rameni ... ampak še zmeraj 

so se vsi malo smehljali« (str. 20). 

Pesjanar in 

bolhe  

Glavna literarna lika sta v tej kratki 

sodobni pravljici dva: glavni literarni 

lik Pesjanar je odrasli lik, medtem ko 

je glavni literarni lik kužek Vuf 

poosebljena žival. 

 Glavni literarni lik kužek z 

imenom Vuf 

»Zdajle bom pa malo zaspal, si je rekel 

kužek Vuf« (str. 158). 

 

 Glavni literarni lik, mož z 

imenom Pesjanar 

»Imel je velike črne brke, imel je štrleča 

ušesa, imel je lopataste roke s črnimi nohti 

in nikoli se ni umival. To je bil Pesjanar, 

mož, ki je lovil pse, jih ubijal in prodajal 

njihove kožuščke, meso pa pojedel« (str. 

160). 

Družina od obeh glavnih 

literarnih likov, Pesjanarja in 

kužka Vufa, ni omenjena.  

Ko glavni literarni lik, mož 

Pesjanar, posvoji kužka Vufa, 

postaneta družina: enostarševska 

(adoptivna) družina. 

»Pesjanar je gledal kužka in ga 

vprašal: »Ali bi živel pri meni?« »Vuf!« 

je rekel kužek in pomahal z repom, pa 

sta bila zmenjena« (str. 164–165). 
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10 V vlogi glavnega literarnega lika se poleg otroškega lika lahko pojavi tudi odrasli lik.  

 

Pijani trot Glavni literarni lik je poosebljena 

žival trot. 

»Pred čebelnjakom je sedel debel trot. Bil je 

zelo zaposlen z razmišljanjem, ali naj bi se 

najprej lotil sladkega soka iz pravkar 

razcvetene detelje ali iz belega slaka ali 

mrtvih kopriv« (str. 248). 

Glavni literarni lik trot je 

prikazan kot sam, brez družine.  

»Trot je slišal zadnje besede, pa ni nič 

zameril. Saj je sam vedel, da je 

nepoboljšljiv pijanec – pa kaj potem? 

/.../ Meni je takšno življenje všeč – 

gospe čebele pa kakor hočejo« (str. 

249). 

Polh si sposodi 

hruško 

Glavni literarni lik je poosebljena 

žival polh. 

»Majhen, puhast polh je živel na veliki 

hruški nedaleč stran od gozda« (str. 226). 

Glavni literarni lik, polh, je 

prikazan kot sam, brez družine. 

»Vso hruško je imel samo zase« (str. 
226). 
 

Potepuh in 

nočna lučka 

Glavna literarna lika v tej kratki 

sodobni pravljici sta dva: glavni 

literarni lik Potepuh je odrasli lik10, 

glavni literarni lik lučka pa je 

poosebljen predmet. 

 Glavni literarni lik potepuh 

»Po prašni cesti jo je mahal potepuh« (str. 

362). 

 

 Glavni literarni lik nočna 

lučka 

»Tedaj mu je pogled obstal na majhni nočni 

lučki« (str. 363). 

Oba glavna literarna lika, 

potepuh in lučka, sta prikazana 

kot sama, brez omembe družine, 

vendar na podlagi spodaj 

navedenih citatov sklepam, da se 

za samoto odločata sama, sta 

srečna in zadovoljna s svojo 

odločitvijo oziroma s svojim 

načinom življenja. 

»Roke je tiščal v žepe oguljenih hlač, 

na kuštravih laseh mu je tičala obledela 

čepica, oči so se mu iskrile od dobre 

volje, saj je bil sam na svetu in 

svoboden kot kos ...« (str. 362). 

»Čakaj malo,« je rekla, »najprej 

moram malo priviti luč, drugače bi 

lahko še koga premotila radovednost. 

Lučka je pritajila svetlobo, tako da je 

zdaj njeno glavico obdajal samo 

kolobar mehke svetlobe« (str. 363–
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364). 

Povodni mož in 

žabe 

Glavni literarni lik je lik iz ljudskega 

slovstva povodni mož. 

»Ko je sonce zašlo, so posedle žabe po 

lokvanjevih listih na jezercu in zadovoljno 

zaregljale v poletni večer, pa je iz vode 

pogledala velika, plešasta buča. »Marš, dol 

iz mojih listov,« je zarohnel povodni mož« 

(str. 339). 

Glavni literarni lik povodni mož 

je prikazan kot sam, brez 

družine.  

»Tako so jezile žabe povodnega moža 

večer za večerom in nazadnje je bil že 

ves živčen, tako da se je kar tresel« (str. 

341). 

Prašičkov 

koncert 

Glavni literarni lik je poosebljena 

žival prašiček. 

»Sinček prašiček je hotel postati slaven 

pianist in je vsak dan ure in ure presedel pri 

klavirju« (str. 357). 

Glavni literarni lik, prašiček, živi 

v jedrni družini z mamo, očetom 

in s sestro, skupaj z njimi živita 

tudi dedek in babica. Gre torej za 

družino treh generacij, ki živi 

skupaj – tip klasične razširjene 

družine.  

»Živela je prašičja družina, ki je bila 

zelo muzikalna. Stari oče je igral na 

trombon. Stara mati je tolkla na veliki 

boben. Oče pujs je bil izvrsten 

klarinetist, mama svinja pa pevka, ki je 

znala peti tako visoko, da je dosegla 

visoki c, ne da bi pri tem stopila na 

prste. Hčerka prašička se je pridno 

učila igrati na violino, posebno 

nadarjen je pa bil najmlajši član 

družine, sinček prašiček« (str. 357). 

Psiček Piki išče 

zlato 

Glavni literarni lik je poosebljena 

žival psiček z imenom Piki. 

»Psiček Piki je bil žalosten. Psiček Piki je bil 

tako zelo žalosten« (str. 151). 

Glavni literarni lik, psiček Piki, 

je prikazan kot sam, brez 

družine.  

»Končno je spoznal, da bo najbolje, da 

se vrne domov. Zvil se je pod grmom v 

klobčič in počakal jutro. Ko se je 

zdanilo, jo je že mahal po prašni cesti, 

proti domu« (str. 152). 

Razvajeni Glavni literarni lik je poosebljena Glavni literarni lik je prikazan 
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vrabček žival vrabček. 

»/.../ vrabčevka je imela sina – čakajte, da 

zajamem sapo – vrabčevka je imela sina 

ptička mladička. Kakšen otrok je bil to« (str. 

171). 

skozi odnos mama vrabčevka – 

sinček vrabček. Skozi celotno 

pripoved kratke sodobne 

pravljice se upodablja v vlogi 

staršev le mama vrabčevka – gre 

za tip enostarševske družine. 

»Neke noči, ko je vrabček spal in se še 

v spanju nad nečim pritoževal, je mama 

vrabčevka gledala v luno in 

razmišljala, kaj naj stori, da bi se 

vrabček spametoval« (str. 172). 

Replja  Glavni literarni lik je poosebljena 

žival veverica z imenom Replja. 

»Na najvišjem boru sredi gozda je sedela 

veverica. /.../ ko smo že pri repu, naj povem, 

da je bilo tej veverici ime Replja« (str. 205). 

Glavni literarni lik Replja je 

prikazan kot sam, brez družine.  

»Replja je kvačkala in kvačkala in šal 

je bil zmerom daljši« (str. 205). 

Sapramišja sreča Glavni literarni lik je poosebljena 

žival miška z imenom Sapramiška. 

»Stala je Sapramiška pred svojo razmajano 

kočico in si brezbrižno prepevala« (str. 37). 

Glavni literarni lik, Sapramiška, 

je prikazan kot sam, brez 

družine.  

»Kakšna sreča, da imam srečo,« si je 

rekla Sapramiška, ko je spet ostala 

sama v obnovljeni kočici« (str. 44). 

Sapramiška  Glavni literarni lik je poosebljena 

žival miška (Sapramiška). 

 

»In ker je to mišja luknja, živi v njej miška. 

Črna. Z dolgimi brčicami. Z rožnatimi 

nožicami in okroglimi očmi. Čedna miška 

srednje starosti« (str. 26). 

 

Glavni literarni lik, Sapramiška, 

je prikazan kot sam, brez 

družine. 

»Zjutraj je vstala, se pretegnila in si 

očedila smrček in nožice. Potem je 

vzela krpico ter z njo očedila tablico 

nad luknjo, kjer je pisala SAPRA, MIŠ. 

In zdaj si je pomela sprednji šapici in 

sedla k zajtrku, pogledala se je v košček 

razbitega ogledalca in si zaželela dober 

tek« (str. 35).  

Se me kaj bojite? Glavni literarni lik je poosebljena 

žival mišek. 

Glavni literarni lik, mišek, je 

prikazan kot sam, brez družine.  
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»Najmanjši mišek, prav najmanjši, kar jih je 

bilo, se je nekega dne zelo razjezil, cepetal je 

z drobnimi nožicami in se penil, ker mu je 

nekdo izmaknil prelepo zlato rumeno 

koruzno zrno« (str. 49). 

»Mišek je smehljaje vzel zlato rumeno 

zrno in se umaknil z njim nazaj v 

luknjo« (str. 51). 

Sita in lačna 

vrana 

Glavna literarna lika sta poosebljeni 

živali, tj. sita in lačna vrana.  

»Dve vrani sta krožili nad poljem in se 

pogovarjali, kako zoprno je, če si lačen« 

(str. 167). 

Glavna literarna lika sta dve 

vrani, ki sta v sorodstvenem 

razmerju sestra – sestra. V 

pripovedi kratke sodobne 

pravljice ni omenjen nihče izmed 

preostalih družinskih članov. 

»Kmalu je za njo priletela še sita vrana. 

Sedla je zraven lačne sestre in se 

gladila s kljunom po napetem trebuhu« 

(str. 167). 

Smetiščni muc Glavni literarni lik je poosebljena 

žival muc. 

»Ko je v zvoniku odbilo enajst in je sijala 

luna, se je sivi muc, smetiščni muc, odpravil 

na potep« (str. 131). 

Glavni literarni lik, muc, je 

prikazan kot sam, brez družine. 

Glavni literarni lik je potepuški 

muc. 

»Tekel je prek streh, preskakoval 

dimnike, tiho potiho se je splazil skozi 

odprto okno tuje hiše ... in kot blisk 

švignil spet ven, tokrat z velikim kosom 

mesa v gobčku. /.../ počasi se je 

sprehajal gor in dol po gosposkem vrtu, 

in ker je bil zadovoljen sam s seboj, z 

večerjo in mesečino, je zapel« (str. 

131). 

Sovica Oka Glavni literarni lik je poosebljena 

žival sova (Oka).  

»To je bila sovica, ki je imela velike oči. 

Zato so jo klicali Oka« (str. 182). 

Edino družinsko razmerje, ki je 

omenjeno v tej kratki sodobni 

pravljici, je sestrsko razmerje. 

Omenjene so le sestre glavnega 

literarnega lika sovice Oke. 

»Ko se je znočilo, so se njene sestre 

zbudile« (str. 182). 
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11 Milena Mileva Blažič je klasifikaciji glavnih literarnih likov Marjane Kobe (1999) dodala novo kategorijo  - 
izvirni glavni literarni lik. 

Strašni volk Glavni literarni lik je poosebljena 

žival volk. 

»Dolgo je bilo vse tiho in volku je postalo 

dolgčas« (str. 268). 

 

Iz pripovedi kratke sodobne 

pravljice ni neposredno razvidno 

družinsko razmerje med glavnim 

literarnim likom (mladi volk) in 

stranskim literarnim likom (stari 

volk).  

»Ko je šel mladi volk prvič v gozd, ga je 

stari volk poučil: »Če boš v gozdu 

srečal otroke, jih kar pojej!« »Bom,« je 

rekel mladi volk in se odpravil« (str. 

268). 

Ščeper in mba Glavna literarna lika sta v tej kratki 

sodobni pravljici dva: Ščep in mba. 

Oba glavna literarna lika sta izvirna 

lika11. 

 Glavni literarni lik Ščep 

»V visoki, s temnim bršljanom obraščeni 

pečini nad samotnim jezerom je v skalni 

razpoki živelo bitje z velikimi, okroglimi 

očmi. Ščep mu je bilo ime; sicer pa ga res ni 

bilo več skupaj koz za ščepec. Obrasel je bil 

s kratkim, mehkim puhom, ki si ga je vsak 

dan skrbno pokrtačil s kostanjevo ježico« 

(str. 73). 

 Glavni literarni lik mba 

»Malo je bila podobna črvu, malo pijavki, 

malo drobni kačici, malo pa nečemu, česar 

Ščeper še nikoli ni veidel, pa tudi marsikdo 

drug ne. Kajti to ni bila ne pijavka, ne kača, 

ne črv, ne kuščar, ne polž, ne stonoga, ne 

riba – to je bila mba« (str. 81). 

Oba glavna literarna lika sta 

prikazana kot sama, brez 

družine.  

 

»Kako? Mislil sem, da hočeš stanovati 

pri meni!? Mba je za hip pogledala 

kvišku, se zasmejala in rekla: »Ne, 

hvala, mbe smo raje same.« »Mi tudi,« 

je rekel Ščeper« (str. 82). 

Škrat Kuzma 

dobi nagrado 

Glavni literarni lik je lik iz ljudskega 

slovstva škrat z imenom Kuzma. 

Glavni literarni lik, škrat Kuzma, 

je prikazan kot sam, brez 
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»Škrat Kuzma je bil ves rjavkasto zelene 

barve, tako da se je komajda ločil od 

gozdnih tal /.../« (str. 92). 

 

družine.  

 

»/.../ in to mu je bilo prav, ker je bil 

samotarske narave« (str. 92). 

Šuško in gozdni 

dan 

Glavni literarni lik je otroški lik 

deček Šuško. 

»Bil je topel, sončen majski popoldan in 

Šuško se je odločil, da bo napisal domačo 

nalogo zunaj, v vrtni utici« (str. 83). 

Glavni literarni lik, fantek Šuško, 

je prikazan v družinskem 

razmerju mati – sin. V vlogi 

staršev se pojavi le mati, torej 

gre za tip enostarševske družine. 

»Si napisal nalogo?« ga je vprašala 

mama« (str. 91). 

Učena buča Glavni literarni lik je poosebljena 

rastlina buča. 

 

»Ha!« je rekla rumena buča na njivi in se 

pomembno ozrla okoli sebe« (str. 304). 

Glavni literarni lik, buča, je 

prikazan le v sorodstvenem 

razmerju sestra – sestra. 

»No, vi,« je rekla koruzi in svojim 

sestram bučam. »Zdaj sem izobražena. 

Dobila sem odlično oceno. To je že 

skoraj toliko kok doktorat« (str. 306). 

Veveriček 

posebne sorte 

Glavni literarni lik je poosebljena 

žival veveriček z imenom Čopko. 

 

»In ko je minilo poletje, /.../ je veveriček 

Čopko postal najpametnejši in najbolj 

izkušen veveriček v vsem gozdu« (str. 203). 

V kratki sodobni pravljici so 

omenjeni le mati (veverica 

Puhanka) in sorojenci glavnega 

literarnega lika. Gre za tip 

enostarševske družine. 

 

»Novica! Velika novica! Veverica 

Puhanka je postala mama! Skotila je 

pet mladičkov!« (str. 199). 

 

»Njegova bratca in sestri so se že 

veselo podili po gozdu ...« (str. 201). 

Vila in malina Glavni literarni lik je lik iz ljudskega 

slovstva vila. 

Glavni literarni lik, mala gozdna 

vila, je prikazan kot sam, brez 
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»Mali gozdni vili je bilo dolgčas« (str. 108). 

 

družine. Konec kratke sodobne 

pravljice posredno razkrije, da je 

neobremenjena s svojim 

umazanim videzom, kar 

posredno kaže na odsotnost 

starša/skrbnika. 

»Za hip je pomislila, da je od nog do 

glave pomazana z malinovim sokom in 

da bi bilo morebiti prav, ko bi se pred 

spanjem umila, kajti vila bi morala 

nekaj dati nase, kot se reče ... »Ampak 

kaj bi to,« si je rekla in se še udobneje 

zleknila. »Saj se lahko umijem jutri ... 

Ali pa pojutrišnjem ... Ali pa naslednji 

teden ... Ali pa sploh ne« (str. 111). 

Volk v ovčji koži Glavni literarni lik je poosebljena 

žival volk. 

»Volk si je sešil ovčji kožuh in se učil po 

ovčje blejati. Kar dobro mu je šlo, če je 

blejal po tihem in pazil, da ni vmes renčal« 

(str. 266). 

Glavni literarni lik, volk, je 

prikazan kot sam, brez družine. 

»Volk se je razočaran vrnil v svoj brlog 

in sklenil, da se bo za prihodnji pustni 

torek našemil v golobčka« (str. 267). 

Vrček se razbije Glavni literarni lik je poosebljen 

predmet vrček. 

»Živel je vrček. Vrček iz žgane gline, lepo 

pološčen z medeno rumeno barvo ... bil je 

eden najlepših vrčkov v Vrčji vasi« (str. 

311). 

 

Glavni literarni lik, vrček, je 

prikazan kot sam, brez družine.  

»Vrček je tekel in poskakoval skozi 

Vrčjo vas. Poskočil je na rob vodnjaka, 

se do vrha nalil z ledeno mrzlo vodo in 

jo mahnil proti lončeni hišici, kjer je 

stanoval« (str. 312). 

Zajčkovo leto Glavni literarni lik je poosebljena 

žival zajček z imenom Uhko. 

 

»Oj, kakšen zoprn dan! Meglen, mrzel, 

moker in siv! Nič čudnega, če se je zajček 

Uhko izgubil v njem« (str. 250). 

Glavni literarni lik, zajček Uhko, 

je prikazan kot sam, brez 

družine. 
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Vir: Avbelj po analizi tipi družin glede na glavni literarni lik iz antologije Svetlanine pravljice 

(2008) 

 

Preglednica 6-1 prikazuje tipe družin glede na glavni literarni lik, naslednja tabela, 

preglednica 6-2 pa prikazuje tipe družin, ki se pojavijo v kratkih sodobnih pravljicah 

antologije Svetlanine pravljice (2008) ne glede na glavni literarni lik. 

 

Kot sem omenila že na začetku empiričnega dela (poglavje 5.1.3 Opis raziskovalne metode), 

sem tipe družin v preglednici 6-2 kategorizirala na podlagi tipologije avtoric T. Rener, A. 

Švab, T. Žakelj in Ž. Humer (2005). 

V preglednici so navedeni citati, na podlagi katerih kategoriziram glavne tipe družin ne glede 

na glavni literarni lik.  

 

Preglednica 2: Tipi družin v kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine pravljice 

(2008) ne glede na glavni literarni lik 

 

J 

E 

D 

R 

N 

E 

 

ENOSTARŠEVSKE DRUŽINE 

 Bolje nekaj kot nič 

»Mama mu je za popotnico spekla črnega kruha, ki ga je namočila s svojimi grenkimi solzami, da bi sinu 

bolj teknil, in Srečko je odšel v svet« (str. 245). 

 Človek, ne jezi se! 

»Mačka je bila sedaj mama mačka in muc je med njenim kožuhom našel rožnate kroglice, v katerih je bilo 

mleko, mačje mleko pa je za mačje mladiče najbolj zdrava hrana« (str. 138). 

Kam se je kužku mudilo 

 »Ampak bila je tako radovedna, da je brž poklicala svoje tri goskice, pa so jo vse štiri gagajoč 

ubrale za kužkom« (str. 149). 

 /.../ brž poklicala svoje tri kozice in že so vse štiri meketaje tekle za kužkom« (str. 149). 

 »Ampak radovednost ji ni dala miru pa je zbrala svoje tri piške« (str. 150). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                     Doris Avbelj – diplomsko delo 

51 
 

 

 

D 

R 

U 

Ž 

I 

N 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katalenca iz studenca 

»Srna z mladiči se je spustila od strahu v brezglav dir« (str. 114). 

 Kuzma in mravlje 

»O, mama,« glej steklega škrata, mene je strah! Tiho, zajček, tiho, da ne podivja, mu je odgovorila mama 

zajka« (str. 106). 

 Kužek išče dom 

 »Neka psička je bila silno živahne narave in kar malo preveč družabna. Bila je sicer čistokrvna 

španjelka, vendar se je kljub temu najrajši družila s potepuškimi psi. In tako se je zgodilo, da je 

lepega toplega dne porodila štiri psičke, ki so ji bili bolj malo podobni« (str. 154). 

 »Iu, iu,« je nagovoril majhnega dečka, ki ga je mama peljala za roko. Deček se je sklonil in 

psička objel, toda mati je strogo rekla: »Ne prijemaj tujih psov, Matjaž« (str. 157). 

 Medena pravljica 

»Tedaj je po drugi stezi, po zajčji, prišla mama zajka s pravkar rojenim mladičkom« (str. 235). 

 Mucek se umije 

»Mali črni muc je sovražil umivanje ... njegova mama ga je vsak dan oblizala od smrčka do repa« (str. 

142). 

 Nekaj prav posebnega 

»Rad bi bil nekaj posebnega,« je potožil mami, ampak mama ga je kar na kratko odpravila, naj gre raje 

nalogo pisat, namesto da si beliš glavo z neumnostmi« (str. 345). 

 Ognjiček vražiček 

»Vsak čas se bo vrnila mama domov, in ko bo videla, da imam dve nezadostni oceni, se bo gotovo jokala 

in govorila, da sem ji samo v žalost in skrb« (str. 325). 

 O strašni lisički 

»Domov, hitro domov, k mami v lisičji brlog! ... Medtem se je lisička v brlogu posušila in ogrela. Mama 

lisica jo je že zdavnaj nehala oštevati zaradi neuspelega lova ...« (str. 273). 

 Razvajeni vrabček 

»Na robu mesta je stala hiša, hiša je imela streho, streha je imela žleb, v žlebu je bilo vrabčje gnezdo, v 
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gnezdu je živela vrabčevka, vrabčevka je imela sina – čakajte, da zajamem sapo – vrabčevka je imela sina 

ptička mladička. Kakšen otrok je bil to« (str. 171). 

 Veveriček posebne sorte 

»Veverica Puhanka je postala mama! Skotila je pet mladičkov« (str. 199). 

 Zajčkovo leto 

»Za njimi se je pripodil cel trop škopnikov: oče Škopnik in njegovi mladiči, majhne, ognjene spakice. ... 

Končno so se le unesli in odvršali za očetom, ki je v podobi goreče roke plamenel skozi gozd.« (260-261) 

DVOSTARŠEVSKE DRUŽINE 

 Bolje nekaj kot nič  

»Brž sta se poročila in imela kopico otrok, samih fantov, in vsem je bilo ime Srečko« (str. 356). 

 Bonboni vile Mucinde 

»Tedaj pa je nenadoma škrtnilo stikalo, luč je zaščemela dečka v oči, da se je v hipu prebudil, zraven 

postelje pa sta stala oče in mama« (str. 119). 

 Človek, ne jezi se! 

»... pod jasminom pa sta sivi maček in črna mačka naredila mačjega mladička. Pomladni nemir je zdaj 

čisto popustil, maček in mačka sta zaspano predla« (str. 136–137). 

»V prazno hišo se je vselila družina s tremi deklicami« (str. 141). 

 Lisičji nasvet 

»Pa je res tako naneslo, da je velikan povprašal neko dekle, če bi ga hotela za moža – in ona je pritrdila. 

Zmenila sta se, da se poročita prej, ko je mogoče. ... In tako sta se poročila« (str. 296). 

 Medena pravljica 

»Veste, kaj se je medtem zgodilo v ježevem brlogu? O, ježevka in jež sta imela celo reč. Ježevka je moža 

in ježke napodila iz brloga ...«, »... sploh ne veš, kaj se pravi mati biti, ježke tri na svet roditi ... « (str. 

237–238). 

 Netopir Kazimir 

»Mišja družina je bila ravno pri večerji. ... Mlade miške so zacvilile od veselja. ... »Mama, zakaj nimamo 
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tudi me peruti?« ... Oče miš je povabil Kazimirja ...« (str. 187, Netopir Kazimir). 

 O Tacamuci 

»Jazbečevka je zaloputnila vrata in šele notri je prišla toliko do sape, da je stresla jezo nad možem 

jazbecem« (str. 123). 

REORGANIZIRANE 

 Pasji in mačji 

»Starček in starka sta imela psičko in muco. Zgodilo se je, da sta dobili na isti dan vsaka po tri mladičke. 

/.../ Medtem pa so vsi mladiči, pasji in mačji, prilezli iz košar in se raztepli po vsej hiši. /.../ Potem pa 

mladičkov enostavno ni bilo več mogoče spraviti narazen. Vsi so se zgnetli v pasjo, jo prevrnili in se 

odpravili spet v mačjo košaro, /.../ Ko sta to videla starček in starka, sta postavila obe košari drugo 

zraven druge na sredo hiše in odtlej živijo vsi skupaj« (str. 148). 

R 

A 

Z 
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I 
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E 
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E 

 

KLASIČNE RAZŠIRJENE DRUŽINE 

 Medena pravljica 

»To je zaslišala šoja, klepetulja vseh klepetulj, ... in zavreščala: »Pridite pogledat, žlahta, pridite, mož, 

svaki, svakinje, nečaki, nečakinje, tasti, tašče, tete, strici, vnuki, vnukinje, strine, botri, bratranci, 

sestrične, priditeee« (str. 241). 

 O Tacamuci 

»Jazbečar se je hvalil svojim vnukom. Mladi kužki so se seveda skrivaj hihitali ... ko je prišla Tacamuca 

na obisk, je tudi ona pripovedovala, kako hraber je bil njihov dedek« (str. 129). 

 Prašičkov koncert 

»Živela je prašičja družina, ki je bila zelo muzikalna. Stari oče je igral na trombon. Stara mati je tolkla 

na veliki boben. Oče pujs je izvrsten klarinetist, mama svinja pa pevka, ki je znala peti tako visoko, da je 

dosegla visoki c, ne da bi pri tem stopila na prste. Hčerka prašička se je pridno učila igrati na violino, 

posebno nadarjen je pa bil najmlajši sin družin, sinček prašiček« (str. 357). 

 Sapramišja sreča 

»Žaba Regica Sapramiški: »Glej, povedala ti bom eno samo zelo zelo staro modrost, ki mi jo je povedala 
moja prapraprababica, ko je nekoč ...« (str. 40). 

 Ščeper in mba 
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»... tole tu je moj mož, tisto so najini otroci, tole je moževa sestra in njeni otroci, pa najini starši, tete in 

strici, pa bratranci pa sestrične ...«, »... a že so ga obkrožile mlade miške in začele skakati po njem.«, 

»Mišji mladiči so začeli jokati in cviliti, mati miš pa jih je mirila.«, »Malo se odmakni, stric, da bo več 

prostora za mojo taščo. Daj, možek, pritrdi no tale klas nad skrinjo, lepo bo videti« (str. 79). 

 Vila in malina 

»Pa se je na vsem lepem za njim zadrla šoja: A, tako, tukaj je moja malina, ki sem jo dala na kamen, da 

se osuši od rose. Ti bom že dala krasti. Takoj mi jo vrni, drugače pokličem svojega moža in svake in 

svakinje pa strice in tete in bratrance in taščo in tasta, pa ti izkljujemo oči« (str. 110). 

RAZPRŠENE RAZŠIRJENE DRUŽINE 

 Kuna pospravlja 

»Nekoč je nekega deževnega dne mala kuna zadremala ... Zunaj je popraskalo po vratih, bil je Kuno, njen 

svak« (str. 220). 

O Tacamuci 

»Saj mi ne moreš uiti, torej ti lahko povem, da te bova drugi teden imeli jaz in moja sestrična za 

slavnostno kosilo« (str. 127). 

Pesjanar in bolhe 

»Pred hišo je sedela mlada mucka in se učila kvačkati. Iz hiše je prišla teta muca, da bi videla, kako 

napreduje nečakinjino kvačkanje« (str. 159). 

Polh si sposodi hruško 

»Pa so nekega dne prišli pod njegovo drevo vsi njegovi sorodniki, bližnji in daljni in najbolj daljni, vseh 

triinpetdeset sorodnikov se je zbralo pod hruško in so puhastega polha grdo gledali« (str. 229). 

Sapramiška 

»Prejšnji dan je namreč dobila od sestrične v dar tri velike lešnike ...« (str. 26). 

Vir: Avbelj po analizi tipi družin, ki se pojavijo v kratkih sodobnih pravljicah antologije 

Svetlanine pravljice (2008)  
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6.2 MOTIV DRUŽINE IN OTROŠKI/ODRASLI LIK 
 

V kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine pravljice (2008) se motiv družine kaže 

tudi v odnosu družine do literarnega lika, ki predstavlja otroka. Literarni liki, ki predstavljajo 

otroka, nastopajo v kratkih sodobnih pravljicah kot glavni ali stranski literarni liki. Literarna 

analiza, prikazana v preglednici 6-3, je poleg (glavnih/stranskih) literarnih likov, ki 

predstavljajo otroka, zajela tudi literarne like, ki predstavljajo odraslo osebo. 

V preglednici so navedeni citati, na podlagi katerih analiziram odnos družine do otroškega 

literarnega lika.  

Če v kratki sodobni pravljici ne zasledim motiva družine, preglednica ne vsebuje literarne 

analize odnosa družine do literarnega lika (glavnega/stranskega), ki predstavlja otroka. 

 NASLOV 

KRATKE 

SODOBNE 

PRAVLJICE 

LITERARNI LIK (glavni/stranski), 

KI PREDSTAVLJA OTROKA 

 

ODNOS DRUŽINE DO 

LITERARNEGA LIKA, KI 

PREDSTAVLJA OTROKA 

 Bolje nekaj 

kot nič 

Glavni literarni otroški lik, tj. fantek 

Srečko 

 

»Srečko je bil edinec siromašne vdove, ki je 

živela v borni leseni koči nekje na robu kraljestva 

za devetimi vodami in gorami. Bil je priden in 

pošten fant, ki je od srca ljubil svojo ubogo mater 

in ji že zmlada rad pomagal pri težkem delu na 

polju« (str. 351). 

 

»Mati mu je za popotnico spekla črnega kruha, ki 

ga je namočila s svojimi grenkimi solzami, da bi 

sinu bolj teknil, in Srečko je odšel v svet« (str. 

352). 

Literarni otroški lik Srečko 

začne zaradi slabih ekonomskih 

razmer v enostarševski družini 

že v zgodnjih otroških letih 

pomagati pri preživljanju 

družine. 

 

 

Odnos literarnega lika matere do 

sina Srečka  je posredno 

prikazan kot skrben (doživljanje 

stiske ob njegovem odhodu). 

Bonboni vile 

Mucinde 

Stranski literarni otroški liki, ki jih 

pripovedovalec poimenuje sladkosnedi. 

 

»... leti in pristane ne okenski polici stanovanja, 
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kjer živijo majhni sladkosnedi. Nocoj je Mucinda 

smuknila v spalnico črnolasega dečka, ki ima rad 

marcipanove bonbone. Mucinda skoči na 

blazino, kjer spi razmršena deška glavca, in 

dečku položi marcipanovo kroglico pred usta. 

Deček se napol prebudi, zaspano seže z roko 

proti Mucindi ... Deška roka otiplje bonbon, 

odvije papir, nese bonbon v usta – in mali 

sladkosned spet zaspi« (str. 118). 

 

»Potem pa je nekoč prišla noč, ki je bila 

drugačna od vseh dotedanjih. /.../ in jo namenila 

Pavletu, dečku, ki mu njegovi starši nikoli niso 

dali miru. Že pri kosilu se je začelo: »Pavle, kako 

pa ješ? Pavle, kako držiš žlico? Jej solato, 

vitamine potrebuješ! Pavle, ne govori s polnimi 

usti! Pavle, ali res moraš vedno popackati 

namizni prt? Ne, Pavle, sladica pride šele na 

koncu.« »Pavle sem, Pavle tja ...« (str. 119). 

Literarni liki, otroci, so 

predstavljeni kot sladkosnedi – 

radi se sladkajo s sladkarijami.  

Družine stranskih literarnih 

likov, ki predstavljajo otroka, 

niso omenjene. 

 

 

 

V tipu dvostarševske družine je 

ubeseden pretirano zaščitniški 

odnos literarnih likov staršev do 

otroškega literarnega lika, ki mu 

je ime Pavle.  

Breskova 

koščica 

Glavni literarni lik, tj. poosebljena žival 

medved 

V kratki sodobni pravljici ni 

zaslediti motiva družine. 

Človek, ne jezi 

se! 

Stranski literarni lik, tj. poosebljena žival 

mucek. 

»Mačka je bila sedaj mama mačka in muc je med 

njenim kožuhom našel rožnate kroglice, v katerih 

je bilo mleko /.../ Mucek se je napil, da je bil 

okrogel kot žoga« (str. 138). 

 

»Ko se je hrup polegel, je po cesti utrujeno prišla 

črna mačka, za njo pa še zmeraj prestrašeni muc. 

Ljudje so ji tekli naproti, ji ponujali mleka in 

koščke mesa, mačka pa se je odslej bala vseh. 

Zgrabila je mladička in plašno stekla z njim med 

vrtove« (str. 141). 

Glavni literarni lik, mačka, je 

mati samohranilka literarnemu 

liku mucek.  

 

 

 

 

Odnos glavnega literarnega lika, 

poosebljene živali, mame mačke 

do literarnega lika sina mačka je 

skrben in zaščitniški. 

 

Desna in leva 

roka 

Glavna literarna lika, tj. poosebljena 

predmeta, roki. 

Motiv družine je ubeseden prek 

motiva sorojencev. 
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»Desnica je pogledala levico in rekla: »Čakam.« 

»Na kaj pa?« se je delala nevedno levica. »Na 

kaj neki? Da se tudi ti urežeš, ne? Saj sva sestri. 

Ureži se še ti, da bova enaki. Levica je v zadregi 

migala s prsti, urezati pa se ni hotela. »Nisem jaz 

kriva če si ti nerodna,« je sitno dejala, »zakaj pa 

ne paziš?« To je desnico ujezilo: »Sram te bodi 

levica! Slaba sestra si, da veš! /.../ Levica se je 

brž umaknila za hrbet in zavpila: Kaj, udariti me 

hočeš?« »Ne samo udariti,« je zapihala desnica 

in pograbila nož, »odrezala ti bom vse prste« 

(str. 314–315). 

Prikazano je družinsko nasilje, 

saj glavni literarni lik, desna 

roka, zagrozi drugemu 

literarnemu liku, levi roki, da jo 

bo porezala. 

 

Ena o stonogi Glavni literarni lik, tj. poosebljena žival 

stonoga. 

V kratki sodobni pravljici ni 

zaslediti motiva družine. 

 

Glavni 

petelinček 

Glavni literarni lik, tj. poosebljena žival 

petelinček. 

 

»Ležalo je tam na polju drobno kokošje jajce – 

nihče ni vedel, od kod se je vzelo /.../ je lupina 

počila in iz nje se je izkobacal ves premražen in 

moker čisto majhen petelinček /.../« (str. 190–

191). 

 

 

 

Glavni literarni lik, petelinček, je 

prikazan kot domnevna sirota. 

 

Hrčkova 

hruška 

Glavni literarni lik, tj. poosebljena žival 

hrček. 

 

Glavni literarni lik, hrček, je 

prikazan kot sam, brez družine. 

Hrčkova 

pogača 

Glavni literarni lik, tj. poosebljena žival 

hrček. 

Glavni literarni lik, hrček, je 

prikazan kot sam, brez družine. 

Jazbec skoplje 

jamo 

Glavni literarni lik, tj. poosebljena žival 

jazbec. 

 

Glavni literarni lik, jazbec, je 

prikazan kot sam, brez družine.  

Kako se je 

opica 

Glavni literarni lik, tj. poosebljena žival 

opica je odrasli lik12. 

Glavni literarni lik je prikazan 

kot sam, brez družine.  

                                                           
12 Za potrebe literarne analize je kategorija otroškega glavnega lika po klasifikaciji Marjane Kobe (1999) 
dopolnjena, saj se v kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine pravljice (2008) v vlogi glavnega 
literarnega lika pojavi tudi odrasla oseba. 
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spremenila 

Kam se je 

kužku mudilo 

Glavni literarni lik, tj. poosebljena žival 

kužek. 

Glavni literarni lik, kužek, je 

prikazan kot sam, brez družine. 

 

Katalenca iz 

studenca 

Glavni literarni lik, tj. palčica Katalenca. 

 

Glavni literarni lik, palčica 

Katalenca, je prikazan kot sam, 

brez družine.  

Kokokoška 

Emilija 

Glavni literarni lik, tj. poosebljena žival 

kokoška Emilija. 

»V velikem kokošnjaku na koncu vasi je živelo 

trinajst kokoši …« (str. 174). 

 

 

 

»Kakokoko, kakokoko? Eh, nikar ne bodi sitna,« 

so ji odgovarjale sestre. »V življenju je pač 

takokokoooo. Taka je pač kokošja usoda ...« (str. 

175). 

Glavni literarni lik, kokoška 

Emilija, je prikazan v vlogi 

sestre. Literarni liki kokoške so 

prikazani kot starejše sestre 

glavnemu literarnemu liku 

kokoški Emiliji.  

Literarni liki, poosebljene 

kokoške, v vlogi starejših sester 

literarnemu liku kokoški Emiliji 

pojasnjujejo družbena pravila. 

Korenčkov 

palček 

Oba glavna literarna lika – poosebljena 

žival, poimenovana Sapramiška, in 

palček Korenček – ne predstavljata 

otroka, ampak odraslo osebo. 

 

»Na vrtni gredi sta živela, živita in bosta živela 

Korenčkov palček in siva Sapramiška, njegova 

najboljša prijateljica. Zmeraj sta se strašno 

dobro razumela« (str. 52). 

V kratki sodobni pravljici ni 

zaslediti literarnega lika, ki bi 

predstavljal otroka.  

Kuna 

pospravlja 

Glavni literarni lik, poosebljena žival 

kuna, predstavlja odrasli lik. 

 

»Spet je popraskalo. Bil je Kuno, njen svak. 

»Odpri, svakinja,« je klical, »na obisk sem 

prišel« (str. 220). »Pozdravljen, Kuno!« se je 

oglasilo od znotraj. »Ampak ne morem te spustiti 

noter, veš, ker ravno pospravljam.« »Nič zato, le 

Literarni lik, poosebljena žival z 

imenom Kuno, je svak glavnega 

literarnega lika, kune. Ko pride k 

njej na obisk, ga glavni literarni 

lik, kuna, ne spustiti v svoj dom. 

Zaradi tega literarni lik, svak 

Kuno, užaljen odide. 
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odpri,« je klical kuno. »Noter ne moreš,« je 

rekla, »nikakor ne.« 

Vsi so bili užaljeni, rekli so »že prav« in odšli. In 

čez pol ure je nihče ni čakal na jasi. Najbolj 

užaljen je bil Kuno, svak. 

Kuzma in 

mravlje 

Stranski literarni lik zajček 

»O, mama, glej steklega škrata, mene je 

straaah!« »Tiho, zajček, tiho, da ne podivja,« mu 

je odgovorila mama zajka« (str. 106). 

 

 

Literarni lik, poosebljena žival 

mama zajka, skrbi in varuje 

mladiča zajčka, poosebljeno 

žival, ki predstavlja otroški lik. 

Kužek išče 

dom 

Glavni literarni lik, poosebljena žival 

kužek. 

»In tako se je zgodilo, da je lepega toplega 

jesenskega dne porodila štiri psičke, ki so ji bili 

bolj malo podobni ... Trije psički so bili torej kar 

dobro preskrbljeni. Ampak najmlajši psiček! Ne, 

tega ni hotel vzeti nihče za svojega« (str. 154). 

»Kaj bo s teboj,« je vzdihovala mama psička, 

»moj nesrečni sin!« »Zakaj nesrečen?« je 

spraševal kužek« (str. 155). 

 

»Tako je zjutraj našel prodajalec časopisov v 

kiosku majhnega spečega kužka. Začuden ga je 

vzel v naročje in si pritisnil njegov topli 

kožušček k licu. Iin kuža mu je oblizal ves obraz. 

Zdaj živi naš kužek pri prodajalcu časopisov. Ime 

mu je Pikec in se mu prav dobro godi.« (str. 157) 

 

 

 

 

Stranski literarni otroški lik, deček 

Matjaž. 

»Iu, iu,« je nagovoril majhnega dečka, ki ga je 

mama peljala za roko. Deček se je sklonil in 

psička objel, toda mati je strogo rekla: »Ne 

prijemaj tujih psov, Matjaž! Ne, nikakor ne, ne 

 

 

Literarni lik, mama psička, želi, 

da bi glavni literarni lik, kužek, 

našel družino, ki bi ga posvojila 

(tip adoptivne družine). 

 

 

 

Literarni lik, prodajalec 

časopisov, je naklonjen do 

literarnega lika, poosebljene 

živali psička. Literarni lik, 

prodajalec časopisov, kužka 

posvoji. Literarni lik, 

poosebljena žival kužek, dobi 

nov dom. 

 

Literarni lik, mama, je strog do 

literarnega lika, sina Matjaža. V 

odnosu literarnih likov mame in 

sina Matjaža je ubesedena 

zahteva po poslušnosti. 
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moreš ga obdržati. Nočem nobene živali v 

stanovanju« (str. 157). 

Lisičji nasvet Glavni literarni lik, fantek 

»Nekoč je živel fantek. Bil je majhen in tako bled, 

da je bila njegova mama resno zaskrbljena zanj. 

Kar naprej je moral goltati razne vitaminske 

tablete in kapljice in sirupe in vsak dan je moral 

jesti špinačo, peso, korenje in pražena jetrca« 

(str. 294). 

 

Otroški literarni lik odrašča v 

enostarševski družini z materjo v 

vlogi literarnega lika starša. 

V odnosu literarnega lika otroka 

in literarnega lika mame je 

ubeseden preveč zaščitniški 

odnos starša do otroka.  

Lisinski se 

zaljubi 

Glavni literarni lik, poosebljena žival, 

lisjak z imenom Lisinski. 

»V maju je rdeči lisjaček z rumeno liso na grlu 

ravno toliko dorasel, da mu je stara mama, 

košata lisica, dala ime, kot se spodobi za lisjaka. 

»Ime ti bo Lisinski,« je rekla in si ga všečno 

ogledovala. »Ni ravno mnogo lisjakov, ki bi se 

jim to ime tako lepo prilegalo kot tebi« (str. 291). 

 

»Nič mnjam,« je rekla stara mama. »Najprej se 

jih nauči loviti, kot je treba. Da ne bo tako kot 

zadnjič, ko ti je fazan ušel naravnost iz gobca« 

(str. 291). 

Motiv družine je posredovan v 

odnosu med glavnim literarnim 

likom, lisjačkom z imenom 

Lisinski, in literarnim likom, 

staro mamo lisico. Drugi 

družinski člani niso omenjeni. 

 

 

Literarni lik, stara mama lisica, 

je nosilka vzgoje. 

Lisjaček v 

Luninem 

gozdu 

Glavni literarni lik, poosebljena žival 

lisjaček. 

 

»Iz bližnjega gozdiča je na polje pritekel 

premražen in sestradan mlad lisjaček. Ves 

nasršen od mraza se je z zelenimi očmi oziral 

naokoli, a nikjer ni bilo ničesar za pod zob. Od 

lakote se mu je že bledlo, za hip se mu je zazdelo, 

da plahuta mimo njega rejena kokoš ...« (str. 

284). 

Glavni literarni lik, lisjak, je 

prikazan kot domnevna sirota. 

 

Glavni literarni lik, poosebljena 

žival, trpi pomanjkanje hrane.  

 

Mali parkelj 

Malič 

Glavni literarni lik, parkelj z imenom 

Malič 

 

»Najmanjši parkelj, čisto najmanjši, ki še nikoli 

Literarni lik, ki predstavlja 

bratranca parkeljna Maliča, se 

nejevoljno odziva na številna 
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prej ni bil na Miklavževi peki, pa je cedil sline in 

kar naprej spraševal: » Ali se bodo piškoti kmalu 

zažgali? Oh, zakaj se noče noben piškot zažgati? 

Oh, naj se že kakšen piškot zažge!« »Nehaj že 

sitnariti,« ga je zavrnil bratranec, »saj vidiš, da 

nas ti zoprni angeli kar naprej nadzorujejo.« 

Ampak mali parkelj, Malič so ga klicali, ni 

odnehal, dokler ga niso spodili v gozd, nabirat 

češarke« (str. 333). 

 

Stranski otroški literarni liki 

 

»Otroci v mestih in vaseh so strmeli v ožarjene 

oblake in veselo vzklikali. »Glejte, tam pa 

Miklavž piškote peče!« In so se veselili 

Miklavževega praznika in sladkarij. Mame, stare 

mame in kateheti pa so ji resno opozarjali: »Le 

glejte, da boste pridno molili in vzdihovali k 

Bogu, drugače ne bo nič s piškoti in kruhovimi 

parkeljni« (str. 334). 

 

vprašanja, ki jih postavlja 

literarni lik parkelj Malič. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiv družine je ubeseden v 

odnosu med literarnimi liki 

otroki in literarnimi liki 

materami.  

Od literarnih likov otrok sta 

pričakovani poslušnost in 

ubogljivost. 

Medena 

pravljica 

Stranski literarni lik, poosebljena žival 

zajček. 

 

 

»Tedaj je po drugi stezi, po zajčji, prišla mama 

zajka s pravkar rojenim mladičkom. »Lepo 

hodkaj, zajči,« mu je prigovarjala. »Tule, zraven 

mamice skači! Ali res moraš vtakniti smrček v 

vsak grm?« Zajček, kakor so pač radovedni vsi 

majhni zajčki, je skakljal sem in tja po gozdu« 

(str. 235). 

Motiv družine se kaže v odnosu 

med stranskima literarnima 

likoma, mladičem zajčkom in 

mamo zajko. 

Odnos literarnega lika, mame 

zajke, do literarnega lika, 

mladiča zajčka, je zaščitniški. 

 

 

 

Mesečinska 

struna 

Glavni otroški literarni lik deček Tibor. 

 

»Takrat je v strupeno mrzlem zimskem večeru, ko 

je burja zavijala okoli napol podrte bajte, stari 

muzikant s premrlimi prsti zadnjikrat zaigral na 

 

 

Glavni literarni lik, deček Tibor, 

živi v jedrni družini skupaj z 
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violino svoji revni družinici. »Igrajte hitreje, 

igrajte hitreje, oče,« je klical njegov sinček, ki je 

poskušal plesati na njegovo glasbo, da bi si vsaj 

malo ogrel bose nožice« (str. 372). 

 

 »In zdaj se je Tiborjevo življenje popolnoma 

spremenilo. ... Seveda je poskrbel najprej za 

mater in sestro.« (str. 375) 

 

literarnim likom očeta, matere in 

mlajše sestre. 

 

 

Po očetovi smrti ostane Tibor 

sam z mamo in s sestro. Skrb za 

materialno preživetje prevzame 

Tibor z igranjem na violino. 

Miška nese v 

mlin 

Glavni literarni lik poosebljena žival 

miška. 

 

Glavni literarni lik, poosebljena 

miška, je prikazan kot sam, 

zaslediti ni mogoče nobene 

omembe družinskih članov. 

Mucek se 

umije 

Glavni literarni lik poosebljena žival 

mucek. 

»Mali črni muc je sovražil umivanje. Saj ni vedel, 

kako neprijetno je, če si umazan. On ni bil nikoli 

umazan, kajti njegova mama ga je vsak dan 

oblizala od smrčka do repa« (str. 142). 

 

 

 

»Ampak muc je že čepel na karnisi in izzivalno 

gledal dol. Mama je nekaj časa molčala, potem 

pa mu je zagrozila... Ampak tudi mama je znala 

plezati po zavesah, kar švignila je po njih, in je 

držala poredneža za vrat. Hop, pa sta bila na 

tleh! In zdaj! ...zdaj je dobil muc prvo mačjo 

zaušnico« (str. 143). 

Motiv družine je prikazan v 

odnosu glavnega literarnega lika, 

sina mucka, in literarnega lika, 

mame mačke. V enostarševski 

družini je prikazana skrb 

literarnega lika, mame mačke, za 

literarni lik, sina mucka. 

 

Zaradi neposlušnosti je glavni 

literarni lik, sin mucek, 

kaznovan; literarni lik, mama 

mačka, ga telesno kaznuje.  

Nekaj prav 

posebnega 

Glavni otroški literarni lik fantek Janez. 

 

»Rad bi bil nekaj posebnega,« je potožil mami, 

ampak mama ga je kar na kratko odpravila, naj 

gre raje nalogo pisat, namesto da si beliš glavo z 

neumnostmi« (str. 345). 

 

Literarni lik mati vzgaja literarni 

lik sina Janeza v enostarševski 

družini. Neposredno je 

ubesedena materina 

neposlušnost za otrokovo 

mnenje, posredno za materino 
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obremenjenost. 

Netopir 

Kazimir 

Glavni literarni lik poosebljena žival 

netopir z imenom Kazimir. 

»Nad njegovimi nogami je bil v skalo vklesan 

napis: Kazimir. Ker tako je bilo temu netopirju 

ime. To ime so mu dali drugi netopirji v votlini, 

ker jim res nikoli ni dal miru, razen kadar je 

spal« (str. 186). 

 

Stranski literarni liki poosebljene živali 

miške. 

»Mišja družina je bila ravno pri večerji. Kazimir 

je lepo pozdravil: »Dober večer, in če nočete, mi 

ni treba dati nič jesti.« Mlade miške so zacvilile 

od veselja. Še nikoli niso videle netopirja tako od 

blizu. »Imeniten je! So klicale. »Miš s 

perutnicami! Mama, zakaj nimamo tudi me 

peruti? Mama, mama! Jaz bi tudi rada 

perutnice!« Oče miš je povabil Kazimirja: 

»Prisedi pa večerjaj z nami, če nimaš slabih 

namenov« (str. 188). 

V kratki sodobni pravljici ni 

zaslediti omembe družine 

glavnega literarnega lika 

netopirja Kazimirja. 

 

 

 

 

 

Motiv družine je ubeseden pri 

stranskih literarnih likih: mama 

miš, oče miš in mlade miške, ki 

tvorijo jedrno družino. 

Literarni lik, ki predstavlja očeta, 

poosebljena žival miš in je 

zaščitniški do svoje družine. 

 

Nori veter Stranski otroški literarni lik šolarčki. 

 

»Šolarčki so prišli domov in pripovedovali: 

»Zdaj ne hodimo več v šolo mama. V olo hodimo. 

Zdaj smo olarji.« »Kakšne neumnosti pa so to?« 

so vprašali starši.« »Zdaj se ne utegnemo 

pogovarjati. Napisati moramo olsko nalogo« (str. 

302). 

V tej kratki sodobni pravljici 

pripovedovalec uporabi 

množinsko obliko starši. 

Literarni liki starši se jezijo nad 

otroškimi literarnimi liki.  

O strašni 

lisički 

Glavni literarni lik poosebljena žival 

lisiček. 

 

»V grmovju je čepela lisica, prava lisica! Bila je 

sicer še zelo mlada, pravi lisičji mladič. ... In 

lisička je razmišljala: Kako je že rekla mama? 

Najprej se prihuliš čisto k tlom, takole ... potem si 

rečeš zdaj! In se odrineš z vso močjo od tal ... 

 

 

 

Glavni literarni lik, lisičji 

mladič, ponavlja navodila za 

lovljenje hrane, ki mu jih je 

povedal literarni lik, mama 
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čakaj, ali naprej z zadnjim šapama ali s 

sprednjima? Pozabila sem« (str. 272). 

 

 

»Nocoj grem jaz lovit,« je rekla mama, »ti boš 

šla pa z mano in glej, da se kaj naučiš« (str. 274). 

 

 

»Povečerjali sta. Lisička je že skoraj zadremala, 

ko je mama strogo rekla: »Upam, da si boš jutri 

že znala sama kaj ujeti. Nikar ne misli, da te bom 

zmeraj jaz preživljala. Dovolj si že velika, 

razumeš?« (str. 274). 

 

 

»Lisička je vprašala mamo. »Ali bova nocoj spet 

skupaj lovili?« »Ne,« je strogo rekla mama 

lisica, »sama se pobrigaj za večerjo!« In je 

odšla. »Lepa mati, to pa že lahko rečem,« je 

godrnjala lisička za njo, ker je mislila, da je 

mama ne sliši več. Ampak lisica je slišala, 

obrnila se je, prisolila hčerki eno okoli ušes – in 

zares odšla« (str. 280). 

lisica. Domnevamo, da gre za tip 

enostarševske družine. 

 

Literarni lik, mama lisica, je 

nosilec vzgoje glavnemu 

literarnemu liku, mladiču lisički. 

 

Literarni lik, mama lisica, 

spodbuja glavni literarni lik, 

lisičjega mladiča, k 

samostojnosti. 

 

Zaradi ugovarjanja stranski 

literarni lik, mama lisica, 

kaznuje glavni literarni lik, 

lisičjega mladiča, z udarcem. 

Neposredno je posredovan motiv 

družinskega nasilja, in sicer 

nasilja staršev (matere) nad 

otrokom. 

O Tacamuci Glavni literarni lik poosebljena žival 

mačka z imenom Tacamuca. 

»Naneslo je tako, da je Tacamuca ostala brez 

doma« (str. 121). 

 

»Imela je težko življenje, ampak je bila vesele 

narave, bila je sploh ena najbolj veselih muc, kar 

jih hodi naokrog. Če je bila lačna, je gledala 

oblake in si predstavljala, da so smetana, popila 

je malo vode in si mislila, da je mleko in se je 

potem še dolgo oblizovala, da bi laže verjela 

sami sebi. /.../ Tako je jedla, kadar je imela kaj, 

kadar pa ni imela ničesar za pod zob, je 

preprosto sanjarila, da ima« (str. 121–122).  

Glavni literarni lik, mačka 

Tacamuca, je domnevna sirota. 

 

 

Glavni literarni lik, mačka 

Tacamuca, pogosto trpi zaradi 

pomanjkanja hrane. 
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Ognjiček 

vražiček 

Glavni literarni lik poosebljen pojav 

ognjiček 

 

Samo majhen ogenjček, ognjiček vražiček, ni pa 

ni hotel ugasniti. »Tak ugasni že pa daj mir, 

ognjiček vražiček,« mu je rekel že skoraj povsem 

ohlajen črn ogorek. »Mi bi radi spali in pozabili 

na vse skupaj.« »Ne bom ugasnil, ne bom!« je 

zaplapolal ogenjček. »Zanalašč ne« (str. 316). 

 

Stranski literarni otroški lik deklica 

»Notri za mizo je sedela deklica in si žalostno 

podpirala glavo z rokami. Na mizi pred njo je 

ležalo njeno šolsko spričevalo, v njem pa dve 

nezadostni oceni. ... »Kaj sem že hotel vprašati – 

zakaj pa si prej tako žalostno gledala?« »Oh, 

zaradi spričevala sem žalostna, veš. Vsak čas se 

bo vrnila mama domov, in ko bo videla, da imam 

dve nezadostni oceni, se bo gotovo jokala in 

govorila, da sem ji samo v žalost in skrb.« »Tega 

ne bi smela nobena mama reči,« je bil jezen 

ognjiček« (str. 325). 

 

 

 

Glavni literarni lik, ogenjček 

vražiček, je prikazan kot sam, 

brez družine. Omembe 

družinskih članov ni mogoče 

zaslediti. 

 

 

Motiv družine je ubeseden v 

odnosu stranskega otroškega 

literarnega lika, deklice, in njene 

matere. 

Stranski literarni lik, deklico, 

skrbi, kakšen bo odziv 

stranskega literarnega lika, 

matere, zaradi ocen v šolskem 

spričevalu. 

Papagaj in sir Glavni literarni lik poosebljena žival 

papagaj. 

Motiva družine v kratki sodobni 

pravljici ni mogoče zaslediti. 

Pasji in mačji Stranski literarni liki poosebljene živali, 

pasji in mačji mladiči. 

 

Vrnila se je psička. Skočila je v košaro in se 

začudila mucku: »Psiček, sinček, kako si shujšal, 

medtem ko te ni bilo!« »Mijav,« je rekel muc in 

se pretegnil. Psički je vzelo sapo. »Kako pa 

govoriš,« je zavpila. »Kakor kakšen maček. 

Porednež grdi. Takoj večerjat in spat« (str. 147). 

 

 

 

»Zjutraj sta si mačka in psička malo natančneje 

 

 

 

Glavni literarni lik, mama 

psička, je zaskrbljen zaradi 

mladička, stranskega literarnega 

lika. 

Zaradi »neprimernega 

obnašanja« je glavni literarni lik, 

mama psička, jezen na mladiča. 
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ogledali ssvoje mladiče in v hipu jima je bilo vse 

jasno. Planili sta iz košare in stekli na sredo hiše. 

Tu sta se srečali in si planili v lase. »Mojega 

otroka nazaj! Je zalajala psička in pokazala 

zobe. »Ti pa meni mojega!« je srdito pihala 

mačka. Malo je manjkalo, pa bi se bili pošteno 

stepli« (str. 148). 

 

»Ko sta to videla starček in starka, sta postavila 

obe košari drugo zraven druge na sredo hiše in 

odtlej živijo vsi skupaj. Ko se psički naveličajo 

psičkinega mleka, se gredo posladkat k mački, 

muci pa medtem pijejo pri psički in vsi se imajo 

na moč veselo« (str. 148). 

 

Razviden je zaščitniški odnos 

glavnih literarnih likov, mame 

mačke in mame psičke, do 

literarnih likov, pasjih in mačjih 

mladičev. 

 

 

Iz dveh enostarševskih družin 

nastane nova, reorganizirana 

družina, ki sprejema vse 

družinske člane. 

 

Pekarna 

Mišmaš 

Stranski literarni liki poosebljene živali 

miške 

 

»In zdaj so se iz vseh kotov usule trume mišk: 

bele, sive, črne in rumene. Zbrale so se krog, 

dvignile so glavice in čakale« (str. 18). 

 

»Mišmaš se je ozrl po miškah in skomignil z 

rameni in tudi miške so skomignile z rameni ... 

ampak še zmeraj so se vsi malo smehljali« (str. 

20). 

Motiv družine je posredovan 

posredno: v odnosu med 

glavnim literarnim likom, 

škratom Mišmašem, in 

stranskimi literarnimi liki, 

miškami.  

 

Glavni literarni lik, škrat 

Mišmaš, je skrben in ljubeč do 

stranskih literarnih likov, 

poosebljenih živali, mišk.  

Pesjanar in 

bolhe  

Glavni literarni lik poosebljena žival 

kužek z imenom Vuf 

 

 

»Pesjanar je gledal kužka in ga vprašal: »Ali bi 

živel pri meni?« »Vuf!« je rekel kužek in 

pomahal z repom, pa sta bila zmenjena« (str. 

164–165). 

 

Družina od obeh glavnih 

literarnih likov, moža Pesjanarja 

in kužka Vufa, ni omenjena.  

 

Glavni literarni lik, mož z 

imenom Pesjanar, posvoji kužka, 

ki predstavlja otroka.  
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»Zjutraj je Pesjanar skuhal zajtrk zase in za 

kužka, in ko sta pojedla, je Pesjanar požvižgal in 

rekel: »Greva se kopat!« /.../ Pri potoku je 

Pesjanar opral najprej sebe, potem pa še kužka. 

/.../ Posušila sta se na soncu, potem pa sta jo 

mahnila na sprehod skozi vas. Pesjanar je hodil 

spredaj in žvižgal, Vuf je drobil za njim in mahal 

z zasukanim repom sem in tja« (str. 165). 

Literarni lik, mož Pesjanar, skrbi 

za literarni lik, kužka Vufa, ki 

predstavlja otroka.  

 

Prikazan je skrben odnos. 

Pijani trot Stranski literarni lik poosebljena žival 

mlada čebela. 

»Mlada čebela je zardela od zadrege in si začela 

gladiti krila, nečimrnica. Glej jo, kako škili proti 

trotu, najbrž bi se mu res rada pridružila ali kaj? 

»Delat, smrklja,« je razjarjeno zavpila stara 

čebela. »In v prihodnje ne nagovarjat trotov, to 

ni družba za mlade čebele. Delaj se, kot da ga ne 

vidiš, in opravljaj svojo dolžnost. Gremo, gospe« 

(str. 249). 

 

 

Stranski literarni lik, stara 

čebela, opozarja stranski lik, 

mlado čebelo, na neprimernost 

njenega obnašanja.  

Literarni lik stare čebele je 

nosilec pričakovanih oblik 

obnašanja.  

Polh si 

sposodi 

hruško 

Glavni literarni lik poosebljena žival 

polh. 

»A zdaj mi misliš pa pridigati!« se je razjezil 

puhasti. »Na!« in je vrgel bratrancu tepko 

naravnost na glavo, da se je s cmokom 

razpočila« (str. 227). 

 

 

»In veste, kaj je naredil potem? Pri 

triinpetdesetih sorodnikih si je sposodil po eno 

hruško in vse je pojedel, niti ene ni vrnil« (str. 

228). 

 

 

 

 

 

»Pa so nekega dne prišli pod njegovo drevo vsi 

njegovi sorodniki, bližnji in daljni in najbolj 

Glavni literarni lik, poosebljena 

žival polh, ne posluša 

dobronamernega nasveta 

literarnega lika, bratranca polha, 

ko mu ta svetuje, da naj si naredi 

zalogo hrušk za zimo. 

 

Ko nastopi zima, glavnemu 

literarnemu liku, poosebljeni 

živali polhu, grozi lakota, saj si 

ni prihranil nobene zaloge hrušk. 

Zato si literarni lik, puhasti polh, 

hruške sposoja pri sorodnikih. 

 

Literarni lik, poosebljena žival 

polh, sorodnikom ne vrne hrušk, 
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daljni, vseh triinpetdeset sorodnikov se je zbralo 

pod hruško in so puhastega polha grdo gledali. 

/.../ »Kaj hočemo? Svoje hruške. Vsakemu od nas 

si dolžan po eno hruško od lanskega leta. /.../ 

Splezali so na drevo in progasti bratranec je 

primazal našemu polhu dve krepki po zadnji 

plati« (str. 229). 

ampak se jih raje izogiba. 

Literarni lik, poosebljena žival 

progasti bratranec, telesno 

kaznuje literarni lik, polha, 

zaradi nespoštovanja. 

Potepuh in 

nočna lučka 

Glavna literarna lika, človeški lik 

potepuh in poosebljen predmet nočna 

lučka, predstavljata lik odrasle osebe. 

 

»Roke je tiščal v žepe oguljenih hlač, na 

kuštravih laseh mu je tičala obledela čepica, oči 

so se mu iskrile od dobre volje, saj je bil sam na 

svetu in svoboden kot kos ...« (str. 362). 

»Čakaj malo,« je rekla, »najprej moram malo 

priviti luč, drugače bi lahko še koga premotila 

radovednost. Lučka je pritajila svetlobo, tako da 

je zdaj njeno glavico obdajal samo kolobar 

mehke svetlobe« (str. 363–364). 

 

Oba glavna literarna lika, 

potepuh in lučka, sta prikazana 

kot sama, brez družine. 

 

 

Povodni mož 

in žabe 

Stranski literarni otroški lik fant in dekle. 

»Po jezerski gladini je tiho drsel čoln, v njem sta 

sedela fant in dekle, in se polglasno 

pogovarjala« (str. 343). 

V kratki sodobni pravljice ni 

zaslediti ubeseditve motiva 

družine. 

Prašičkov 

koncert 

Glavni literarni lik poosebljena žival 

prašiček 

»Živela je prašičja družina, ki je bila zelo 

muzikalna. /.../ Posebno nadarjen je pa bil 

najmlajši član družine, sinček prašiček« (str. 

357). 

 

»Minila so leta, odkar si prvič sedel za klavir in 

...« in tako dalje. /.../ Oče je govoril in govoril, se 

razvnemal, mahal s parklji, prašiček pa je 

pozorno in zvesto poslušal očeta in temno zardel, 

prebledel pa spet zardel ...« (str. 358). 

 

 

 

 

 

 

Odnos stranskega literarnega 

lika, očeta prašiča, do glavnega 

literarnega lika, sina prašička, je 

spoštljiv.  
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»Prašiček sprva ni vedel, kaj bi, tedaj pa mu je iz 

prve vrste pomahal njegov oče in mu spodbudno 

pokimal. In prašiček je znova sedel za klavir in 

nadaljeval koncert« (str. 360). 

 

Odnos stranskega literarnega 

lika, očeta prašiča, do glavnega 

literarnega lika, sina prašička, je 

skrben. 

Psiček Piki 

išče zlato 

Glavni literarni lik je poosebljena žival, 

psiček z imenom Piki. 

V kratki sodobni pravljice ni 

zaslediti ubeseditve motiva 

družine. 

Razvajeni 

vrabček 

Glavni literarni lik je poosebljena žival 

vrabček. 

 

 

»Vrabčevka je imela sina ptička mladička. 

Kakšen otrok je bil to! Prava zgaga (str. 171). 

»Mama, mama, kam greš, ostani pri meni!«, ... 

«Nočem biti sam. Prišla bo mačka in me 

požrla.«, ... »Saj ne znam leteti! Padel bom!«, ... 

»Ne, ne, mama, ostani pri meni!«, ... »Mama, 

kam si šla? Pridi sem!«, ... »Lačen, lačen« (str. 

171–172). 

 

»Neke noči, ko je vrabček spal in se še v spanju 

nad nečim pritoževal, je mama vrabčevka gledala 

v luno in premišljevala, kaj naj stori, da bi se 

vrabček spametoval« (str. 172). 

Glavni literarni lik, vrabček, je 

upodobljen kot edini sin 

stranskega literarnega lika, 

mame vrabčevke. 

 

Literarni lik, poosebljena žival 

vrabček, je prikazan kot razvajen 

otrok, poln nenehnih zahtev. 

 

 

 

 

Literarni lik, mamo vrabčevko, 

žalosti nesamostojnost 

literarnega lika, sina vrabčka. 

Replja  Glavni literarni lik poosebljena žival 

veverica z imenom Replja. 

V kratki sodobni pravljici ni bilo 

zaslediti motiva družine.  

  

Sapramišja 

sreča 

Glavni literarni lik, poosebljena žival 

miška z imenom Sapramiška, predstavlja 

odrasli lik. 

 

Glavni literarni lik, Sapramiška, 

je prikazan kot sam, brez 

družine. 

 

Sapramiška  Glavni literarni lik, poosebljena žival 

miška z imenom Sapramiška, predstavlja 

Glavni literarni lik, Sapramiška, 

je prikazan kot sam, brez 
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odrasli lik 

»In ker je to mišja luknja, živi v njej miška. Črna. 

Z dolgimi brčicami. Z rožnatimi nožicami in 

okroglimi očmi. Čedna miška srednje starosti« 

(str. 26). 

družine. 

  

Se me kaj 

bojite? 

Glavni literarni lik poosebljena žival 

mišek. 

V kratki sodobni pravljici ni 

zaslediti motiva družine. 

 

Sita in lačna 

vrana 

Glavna literarna lika, poosebljeni živali 

sita in lačna vrana, predstavljata odrasli 

lik. 

»Kmalu je za njo priletela še sita vrana. Sedla je 

zraven lačne sestre in se gladila s kljunom po 

napetem trebuhu. »Zakaj mi nisi takoj povedala, 

da si našla hrano?« ji je očitala lačna. »Užaljena 

sem, veš.« Sita vrana se je v zadregi popraskala 

za vratom« (str. 167). 

 

Literarna lika, poosebljena 

predmeta leva in desna roka, se 

sporečeta, saj literarni lik sita 

vrana ni prihranila nič hrane 

literarnemu liku lačni vrani. 

Zaradi tega literarni lik, ena 

izmed sester, ostane lačna. 

Prikazana je egocentričnost 

literarnega lika site vrane. 

Smetiščni muc Glavni literarni lik poosebljena žival 

muc predstavlja odrasli lik: 

»Ko je v zvoniku odbilo enajst in je sijala luna, se 

je sivi muc, smetiščni muc odpravil na potep. 

Tekel je prek streh, preskakoval dimnike, tiho 

potiho se je splazil skozi odprto okno tuje hiše ... 

in kot blisk švignil spet ven, tokrat z velikim 

kosom mesa v gobčku« (str. 131). 

Glavni literarni lik, muc, je 

prikazan kot potepuški maček, ki 

se zadovoljno potepa po svetu. 

 

 

 

 

Sovica Oka Glavni literarni lik poosebljena žival  

sovica z imenom Oka: 

»To je bila sovica, ki je imela velike oči. Zato so 

jo klicali Oka« (str. 182). 

 

»Ko se je vrnila, je bila že skoraj noč. Njene 

sestre so bile zelo zaskrbljene, in ko je priletela, 

so zavpile: »Potepala si se! In to podnevi, te ni 

sram? Sram naj te bo!« In najstarejša sova jo je 

kavsnila po glavi« (str. 185). 

 

 

 

 

 

Stranski literarni liki, 

poosebljene živali sestre sove, 

izrazijo jezo zaradi 

neupoštevanja pravil glavnega 
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literarnega lika, sovice Oke. Ena 

izmed starejših sester sov telesno 

kaznuje literarni lik, poosebljeno 

žival sovo Oko, ker se je 

potepala čez dan, ko so one 

spale. Prikazano je družinsko 

nasilje. 

Strašni volk Glavni literarni lik poosebljena žival 

volk. 

»Ko je šel mladi volk prvič v gozd, ga je stari 

volk poučil: »Če boš v gozdu srečal otroke, jih 

kar pojej!« »Bom,« je rekel mladi volk in se 

odpravil« (str. 268). 

 

Stranski literarni liki otroci. 

 

»Otroci so se prijeli za roke in se vrteli v krogu. 

To je volku ugajalo in kar pozabil je, da bi jih 

moral pojesti. Otroci so odplesali ringaraja in se 

pometali po tleh z glasnim vriščem in smehom« 

(str. 268). 

Stranski literarni lik, stari volk, 

je posredno prikazan kot nosilec 

vzgoje – deli nasvet literarnemu 

liku, mlademu volku, o tem, 

kako se mora obnašati v gozdu. 

 

 

S stranskimi literarnimi liki, 

otroki, ki se igrajo v gozdu, je 

prikazana igrivost otrok. 

Zaslediti ni nobene omembe 

družinskih članov. 

Ščeper in mba Glavni literarni lik Ščeper (izvirni lik) 

predstavlja odrasli lik. 

 

Glavni literarni lik Ščep je 

prikazan kot sam, brez družine. 

 

Škrat Kuzma 

dobi nagrado 

Glavni literarni lik škrat Kuzma 

predstavlja odrasli lik. 

 

»Kuzma je hodil in hodil, da bi mu pot hitreje 

minevala, si je poskusil zabrundati škratjo 

pesmico, ki mu jo je bila pred tristo leti 

prepevala pestunja« (str. 93). 

 

 

 

Motiv družine se posredno 

pojavi pri omembi literarnega 

lika pestunje.13  

Literarnemu liku, škratu Kuzmi, 

je v glavi ostal spomin iz 

                                                           
13 Slovar slovenskega knjižnega jezika  razlaga besedo pestunja kot žensko, ki varuje, neguje (tujega) majhnega 
otroka. 
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otroštva, ko mu je pestunja 

prepevala pesem. 

Šuško in 

gozdni dan 

Glavni literarni lik fantek Šuško. 

 

»Si napisal nalogo?« ga je vprašala mama« (str. 

91). 

 

 

Literarni lik, mati, zanima, ali je 

literarni lik, ki predstavlja 

otroka, fantek Šuško, naredil 

nalogo. 

Učena buča Glavni literarni lik poosebljena rastlina 

buča. 

»No, vi,« je rekla koruzi in svojim sestram 

bučam. »Zdaj sem izobražena. Dobila sem 

odlično oceno. To je že skoraj toliko kok 

doktorat« (str. 306). 

 

 

Literarni lik, poosebljena 

rastlina, buča, se ponosno 

pohvali literarnim likom, 

sestram bučam, da je dobil dobro 

oceno v šoli. 

Veveriček 

posebne sorte 

Glavni literarni lik poosebljena žival 

veveriček Čopko. 

»Puhanka, ki so se k njej pritiskali mladički, še 

vsi goli in nebogljeni ... Zadovoljno je mežikala 

in si predstavljala, kako veselo bo, ko bodo tem 

njenim nerodnim kepicam zrasli puhasti kožuščki 

in košati repki; ... In ko bodo znali z ostrimi zobki 

že mojstrsko oglodati storž in ga spretno zalučati 

tako, da bo priletel ravno lisici na bučo! Oh, 

kako bo mama Puhanka ponosna« (str. 200). 

 

 

»Daj no,« ga je pokarala Puhanka. »Menda mi 

ne boš naredil sramote pred vsem gozdom s svojo 

strahopetnostjo« (str. 201). 

 

 

 

 

 

 

 

Na začetku pripovedi kratke 

sodobne pravljice je prikazan 

starševski ponos. Stranski 

literarni lik, veverica Puhanka, je 

postala mama, skotila je pet 

veveričjih mladičev. 

 

 

Literarni lik, veverica Puhanka, 

je jezen na glavni literarni lik, 

sina veverička Čopka, ker misli, 

da je literarni lik, veveriček, 

strahopeten, ker ne skoči z veje.  
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»Puhanka se je zatekla k svoji sestri, modri 

Replji. /.../ Replja je zmajala z glavo:« Razumem, 

da ga imaš najrajši, Puhanka, je že tako, da so 

najmanjši mladički po navadi najbolj ljubki. 

Ampak nikar ne pretiravaj in nikar se ne cmeri. S 

tem mu prav nič ne pomagaš« (str. 202). 

Novica, da je glavni literarni lik, 

veveriček Čopko, drugačen, 

literarni lik, mamo Puhanko, 

razžalosti. 

Vila in malina Glavni literarni lik gozdna vila. 

 

 

 

»Sladki dremež jo je prevzel. »Za hip je 

pomislila, da je od nog do glave pomazana z 

malinovim sokom in da bi bilo morebiti prav, ko 

bi se pred spanjem umila, kajti vila bi morala 

nekaj dati nase, kot se reče ... »Ampak kaj bi to,« 

si je rekla in se še udobneje zleknila. »Saj se 

lahko umijem jutri ... Ali pa pojutrišnjem ... Ali 

pa naslednji teden ... Ali pa sploh ne« (str. 111). 

Glavni literarni lik, mala gozdna 

vila, je prikazan kot sam, brez 

družine.  

 

Konec kratke sodobne pravljice 

posredno razkrije, da je 

neobremenjena s svojim 

umazanim videzom, kar 

posredno kaže na odsotnost 

starša/skrbnika. 

Volk v ovčji 

koži 

Glavni literarni lik poosebljena žival 

predstavlja odrasli lik. 

V kratki sodobni pravljici ni 

zaslediti motiva družine. 

Vrček se 

razbije 

Glavni literarni lik poosebljen predmet 

vrček. 

V kratki sodobni pravljici ni 

zaslediti motiva družine. 

Zajčkovo leto Glavni literarni lik poosebljena žival 

zajček Uhko. 

Stranski literarni liki deklice Vesne.14 

»Pa se Uhko ni utegnil kaj dosti predajati žalosti, 

ker so ravnokar čez trato pritekle tri zelenolase 

punčke – in vsem trem je bilo ime Vesna. Na ves 

glas so zavriskale od navdušenja, ko so zagledale 

mladega zajčka ob Jutrmanu. ... Vesne pa so 

obstopile zajčka in ga hotele vse tri naenkrat 

imeti v naročju, ga božati in poljubljati. Nič ni 

pomagalo, da je Uhko srdito cepetal, se otepal in 

vpil, naj ga pustijo pri miru, češ da ni noben 

udomačen zajec in da ne mara teh neumnosti. 

Glavni literarni lik, zajček Uhko, 

je prikazan kot sam, brez 

družine. 

 

 

                                                           
14 Slovar bajeslovnih bitij v knjigi Od ajda do zlatoroga Monike Kropej razlaga vesno kot »bajno bitje, sorodno 
vilam« (str. 333). 
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Vesne so se kar steple zanj in ga kar niso mogle 

prehvaliti, kako da je srčkan in kako da je mehak 

in zlat in puhast« (str. 253). 

Stranski literarni liki, tj. liki iz ljudskega 

slovstva, škopnički. 

»Stran z zeleno barvo,« je zasikal stari Škopnik15. 

»Straaan!« so zavreščali škopnički in brž 

popackali listje z ognjenimi barvami. ... »Ata, 

ata,« se je zadrl najmanjši škopniček, »smreka se 

mi ne pusti pobarvati, grda smreka, huuuu! Pa ta 

zoprna tisa, pa jelka, pa bor!« »Kar pusti jih,« 

ga je tolažil stari Škopnik. »Raje se loti bukev! 

To pa to, kaj? Pa javor! To je nekaj, a, mulci?« 

Škopnički so se divje zagnali med drevje ... 

Končno so se le unesli in odvršali za očetom, ki 

je v podobi goreče roke plamenel skozi gozd« 

(str. 260–261) 

 

Literarni liki matere so prikazani kot:  

 skrbne:  

»Si napisal nalogo?« ga je vprašala mama« (Šuško in gozdni dan, str. 91); 

 zaščitniške:  

»Naenkrat je slišala slabotno, obupano mijavkanje sem do reke. Mačka je imela izredno oster sluh, 

takoj je prepoznala svojega mladiča. Bliskovito se je pognala v dir proti reki in zagledala, kako voda 

odnaša majhno črno stvarco, ki je zdaj potonila, zdaj se spet pokazala na površju« (Človek, ne jezi se!, 

str. 140), »Mojega otroka nazaj!« je zalajala psička in kazala vse zobe. »Ti pa meni mojega!« je srdito 

pihala mačka« (Pasji in mačji, str. 147–148); 

 nosilke vzgoje, ki pričakujejo poslušnost, na koncu pa vendarle ugotovijo, da morajo 

dati svojim otrokom/mladičem prostor za lastno izkustvo:  

»Mama je zazehala in se zvila v klopčič. Muc nekako ni vedel, kaj bi. »Mama ...« je spet začel, »Me ne 

boš umila! Prosim, umij me!« Mama je odprla eno oko in ga spet zaprla. In zdaj se je mali črni muc 

prvikrat v življenju sam umil in očedil« (Mucek se umije, str. 145). 

                                                           
15 Slovar bajeslovnih bitij v knjigi Od ajda do zlatoroga Monike Kropej razlaga škopnik kot »bajno vitje, ki se 
prikazuje v podobi gorečega škopa snopa – slame, brezove metle, ki leti po nebu« (str. 330). 
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V kratki sodobni pravljici Razvajeni vrabček Svetlana Makarovič prikaže stisko literarnega 

lika matere vrabčevke zaradi nesamostojnosti glavnega literarnega lika sina vrabčka: 

»Vrabčevka se je odpravljala po hrano, vrabček pa je trepetal na robu gozda in jokal: »Mama, mama, kam greš, 

ostani pri meni!« »Nehaj no, saj se kmalu vrnem.« »Nočem biti sam. Prišla bo mačka in me požrla.« »Pa pojdi z 

menov,« je rekla mama, »saj si že zadosti velik.« Vrabček je kar vrisnil od strahu: »Saj ne znam leteti! Padel 

bom« (str. 171). 

V kratki sodobni pravljici Veveriček posebne sorte je literarni lik matere poosebljena žival: 

veverica Puhanka je sprva jezna na literarni lik sina, ki je poosebljena žival; veveriček z 

imenom Čopko, ker ne skoči z veje, nato ugotovi, da je Čopko drugačen: 

»Čopko pa je slabe volje ždel na veji in grdo gledal predse. In bolj ko ga je mama Puhanka zaskrbljeno 

ogledovala, bolj se mu je kremžil smrček od slabe volje. ... Pa še mama Puhanka se je na lepem začela jokati, ko 

ji je postalo jasno, da njen Čopko ne bo tak kot druge veverice« (str. 201). 

 

Literarni lik očeta se v primerjavi z literarnim likom matere pojavi zelo poredkoma. 

V kratki sodobni pravljici Človek, ne jezi se! je literarni lik tigrasti maček prikazan le do 

spočetja mucka, v nadaljevanju kratke sodobne pravljice pa se omenja le še glavni literarni 

lik, mamo mačko:  

»Maček in mačka sta si rekla po mačje adijo in se razšla« (str. 137).  

V kratki sodobni pravljici Kužek išče dom se lik očeta glavnega literarnega lika, ki je 

poosebljena žival kužek Piki, pojavi le enkrat, na začetku kratke sodobne pravljice:  

»Kužek se je zamislil. »Pa zakaj me ne marajo?« je zajokal. »Ali mogoče nisem lep?« Psički je bilo nerodno. 

Nazadnje je rekla: »Veš, malo preveč po očetu si se vrgel ...« (str. 156). 

V kratki sodobni pravljici Medena pravljica, natančneje v tretjem delu, se v vlogi stranskega 

literarnega lika pojavi oče jež, vendar le z namenom prikaza odnosa med literarnima likoma 

ježem in ježevko:  

»Z brco ga je odkotalila iz brloga in ga polila z vedrom umazane vode. ... Marš, spravi se, da te ne vidim pred 

večerom!« Jež se je potrto odmotal in se izgubil v gozd« (str. 237). 

V kratki sodobni pravljici Mesečinska struna je stranski literarni lik očeta prikazan le v 

začetnem delu pripovedi: 
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»Igrajte hitreje, igrajte hitreje, oče,« je klical njegov sinček, ki je poskušal plesati na njegovo glasbo, da bi si 

vsaj malo ogrel bose nožice« (str. 372) 

Le v eni analizirani kratki sodobni pravljici Prašičkov koncert sem zasledila pozitivni literarni 

lik očeta: 

»Prašiček sprva ni vedel, kaj bi, tedaj pa mu je iz prve vrste pomahal njegov oče in mu spodbudno pokimal. In 

prašiček je znova sedel za klavir in nadaljeval koncert« (str. 360). 

V kratki sodobni pravljici Zajčkovo leto je prikazan stranski literarni lik očeta: 

»Škopnički so se divje zagnali med drevje ... Končno so se le unesli in odvršali za očetom, ki je v podobi goreče 

roke plamenel skozi gozd« (str. 260–261). 

 

Literarni liki, ki so predstavljeni kot očetovski lik, so v kratkih sodobnih pravljicah prikazani 

kot: 

 zaščitniški: 

oče miš (Netopir Kazimir); 

 skrbni in ljubeči: 

oče prašič (Prašičkov koncert), pek Mišmaš (Pekarna Mišmaš), mož Pesjanar (Pesjanar 

in bolhe); 

 imajo vlogo avtoritete: 

oče škopnik (Zajčkovo leto); 
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6. 2 MOTIV SOROJENCEV 

Motiv družine je ubeseden tudi prek motiva sorojencev. V nadaljevanju s citati nazorno 

podkrepim motiv sorojencev. 

Motiv sorojencev se je pojavil v naslednjih kratkih sodobnih pravljicah: 

 Korenčkov palček  

»Pred njim se je vzdigoval cel gozd ogromnih sončnic. Lahno so se zibale v jutranjem vetrcu n vsi njihovi 

cvetovi, so bili obrnjeni v isto smer – proti vzhodu. Strmele so soncu v obraz in tiha pesem je zvenela iz 

njihovih stebel:   

      /.../ da nam sladko rjavo seme 

      v rjavih srcih sester sončnic 

      dozori, dozori« (str. 55). 

 Ščeper in mba 

»Ah, saj samo vedrimo,« je zacvilila mama miš, »ne bomo te motili, to le tu je moj mož, tisto so najini otroci 

...« ... a že so ga obkrožile mlade miške in začele skakati po njem« (str. 79). 

 Škrat Kuzma dobi nagrado  

»Torej: pomešal sem jajca iz petih različnih ptičjih gnezd.« »Dobro, Kuzma,« je zaklical zidarski škrat, 

sraka pa je pozelenela od jeze. Zdaj je vedela, kdo je kriv, da so bili njeni mladiči čisto drugačni, čisto 

nemogoči čisto za nikamor! Zdaj je vedela, zakaj so se med seboj do krvi stepli in zakaj jo je največji 

mladič, mlad krokar, kavsnil po glavi in ji izpulil gosenico« (str. 95). 

 Bonboni vile Mucinde 

»Drugič spet punčka z rjavimi kitkami sanja o gaju, kjer se tare polno zrelih češenj na košatih drevesih, 

sanja, da leta kar po zraku in jih obira, oblečena v rdečo obleko, sanja tudi o svoji odrasli sestri, ki bo 

prišla na obisk in ji prinesla temnordečega laka za nohte ...« (str. 119). 

 Človek, ne jezi se! 

»V prazno hišo se je vselila družina s tremi deklicami. Punčke so slišale za neprijetni dogodek z mačjim 

mladičem in so vsak dan postavile na hišni prag skodelico svežega mleka. ... Spet je bila pomlad. Mijalko je 

sedel na strehi in pel: »Nemiiiir, pomladni nemiiir!« Dekleta v hiši so se prebudile in si rekle: »Mačke se 

ženijo, s spanjem ne bo nič. Pa se igrajmo 'človek, ne jezi se'« (str. 141). 
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 Pasji in mačji 

»Starček in starka sta imela psičko in muco. Zgodilo se je, da sta dobili na isti dan vsaka po tri mladičke. ... 

Najprej se je iz mačje košare skobacal najstarejši muc. ... Medtem se je ojunačil tudi najstarejši psiček. ... 

Tako sta se pasji in mačji mladič srečala sredi kuhinje. /.../ Kmalu sta se utrudila in se odpravila vsak proti 

svoji košari – tako sta vsaj mislila. Pa sta se malce zmotila. Po sledi mačjih lužic je odšel psiček, pritacal je 

do mačje košare in se skobacal vanjo. Malo čudno se mu je zdelo, da sta njegova bratca tako majhna in da 

se tako čudno oglašata, ampak zdajle je bil preveč zaspan, da bi razmišljal o tem« (str. 146–147). 

 Kužek išče dom 

»In tako se je zgodilo, da je lepega toplega jesenskega dne porodila štiri psičke, ki so ji bili bolj malo 

podobni. Trije so bili sicer vsaj enakomerno rjavi, in ko so toliko odrasli, da jim ni bilo več treba piti pri 

mami, so z lahkoto našli družine, ki so jih posvojile. Trije kužki so bili torej kar dobro preskrbljeni. Ampak 

najmlajši psiček! Ne, tega ni hotel nihče vzeti za svojega« (str. 154). 

 Sita in lačna vrana 

»Dve vrani sta krožili nad poljem in se pogovarjali, kako zoprno je, če si lačen. Obe sta bili prav tedaj lačni 

– kar zevali sta od lakote. Pa je ena izmed njiju zagledala pred bližnjo kmetijo žensko, ki je ravnokar 

nalivala v leseno korito piče za pujske. ... in prva vrana je bila v hipu zraven – nit pogledala ni, če je druga 

za njo. Zdaj je tudi druga vrana zagledala korito, bliskovito se je spustila na dvorišče, pa je bilo že 

prepozno. ... In uboga vrana je ostala lačna. Skomignila je s perutnicami, zletela na plot in žalostno gledala. 

Kmalu je za njo priletela še sita vrana. Sedla je zraven lačne sestre in se gladila s kljunom po napetem 

trebuhu« (str. 167) 

 Kokokoška Emilija 

»V velikem kokošnjaku na koncu vasi je živelo trinajst kokoši. ... Trinajst kokoši, se pravi dvanajst navadnih 

in ena pametna. ... Kokoši so brezbrižno brskale po zemlji, iskale črve, koruzna zrna in žuželke, pa sem in 

tja malo kokodajsnile. Mala Emilija pa je vsako jutro še dolgo strmela izpod nasršene čopke za gospodinjo 

in jezno godrnjala. »Vsaj hvala bbbbi lahko rekla, ne? Le kakakaj bi jo stalo, če bi nas vsaj malo 

popohvalila? Najbrž mmmisli, da je nesti jajca čisto preprosto. Ppppa naj sama poposkusi!« »Kakokoko, 

kakokoko? Eh, nikar ne bodi sitna,« so ji odgovarjale sestre. »V življenju je pač takokokoooo. Taka je pač 

kokošja usoda ...«. Pa so brskale naprej in topo mežikale v sonce. Mala Emilija pa je razmišljala in 

razmišljala« (str. 174–175). 

 Sovica Oka 

»Sovici Oki se nekega večera ni ljubilo vstati. Odprla je eno oko in pogledala čez rob gnezda, široko 

zazehala in spet zaspala. Njene sestre so bile že zdavnaj pozajtrkovale, letale so med drevesi in se igrale 
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razne sovje igre. Oka pa je še zmeraj spala. Klicale so jo in metale vanjo češarke, ona je za hip odprla eno 

oko in ga spet zaprla, odprla je drugo oko in ga spet zaprla« (str. 182–183). 

»Ko se je vrnila, je bila že skoraj noč. Njene sestre so bile zelo zaskrbljene, in ko je priletela, so zavpile: 

»Potepala si se! In to podnevi, te ni sram? Sram naj te bo!« In najstarejša sova jo je kavsnila po glavi. 

Potem so hotele vedeti, kako je bilo na potepu« (str. 185). 

 Veveriček posebne sorte 

»Veverica Puhanka je postala mama! Skotila je pet mladičkov! ... Tekli so pomladni dnevi, veveričke so rasle in 

se krepile. Trije veverički in dve veverici so se prerivali in kobacali po duplini in potem – potem je nekega 

sončnega jutra najkrepkejši veveriček pokukal na plan in se splazil na vejo. Nekaj časa je osuplo zijal okrog 

sebe, potlej pa je nenadoma začutil v drobnem telescu silno željo po gibanju. In sam ni vedel, kdaj in kako - pa 

se je že odgnal in v dolgem skoku pristal na veji bližnje bukve. ... Zraven pa jo je seveda kar razganjalo od 

ponosa, ko sta se ojunačili še obe sestrici veverički in kar poleteli na bližnje drevo. Potlej se je odgnal še bratec 

– hop! To je bilo smeha in veselega vzklikanja« (str. 200). 

»Puhanka se je zatekla k svoji sestri, modri Replji« (str. 201). 

 Prašičkov koncert 

»Včasih je njegovo petje privabilo mamo, da je po prstih prišla v sobo in poslušala prašičkovo igranje s solzami 

v drobnih očeh, za njo je prišla sestrica prašička, malce nevoščljiva bratu – pa oče, stari oče in stara mama« 

(str. 358). 

 Mesečinska struna 

»In meni boš kupil tri kocke sladkorja,« se je s tenkim glasom oglasila njegova drobna, hroma sestrica. »Tako 

rada bi dobila kaj sladkega za pod zob. Daj, Tibor, potrudi se, kolikor moreš« (str. 373). 

»Ampak sestrica moja! Vsak teden dobiš novo obleko, kakršno si zaželiš, pa še nisi zadovoljna! Oblačiš se v 

svilo in žamet, ogrinjaš se z dragocenim krznom, pa se še pritožuješ!« »Hočem hočem, hočem! je zavreščala 

deklica in zacepetala z nogami, obutimi v čeveljčke iz safiana. »Hočem, ti pravim! Drugače ti razbijem tvojo 

trapasto violino, medtem ko boš spal!« Brat je samo zmajal z glavo in se pripravil na pot« (str. 376). 

 

V naslednjih kratkih sodobnih pravljicah motiv sorojencev poudari drugačnost 

(glavnega/stranskega) literarnega lika: 

 »V velikem kokošnjaku na koncu vasi je živelo trinajst kokoši. ... Trinajst kokoši, se pravi dvanajst 

navadnih in ena pametna« (Kokokoška Emilija, str. 174–175). 
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 »Trije so bili sicer vsaj enakomerno rjavi, in ko so toliko odrasli, da jim ni bilo več treba piti pri mami, 

so z lahkoto našli družine, ki so jih posvojile. Trije kužki so bili torej kar dobro preskrbljeni. Ampak 

najmlajši psiček! Ne, tega ni hotel nihče vzeti za svojega« (Kužek išče dom, str. 154). 

 »Malo čudno se mu je zdelo, da sta njegova bratca tako majhna in da se tako čudno oglašata, ampak 

zdajle je bil preveč zaspan, da bi razmišljal o tem« (Pasji in mačji, str. 146–147). 

 »Njene sestre so bile že zdavnaj pozajtrkovale, letale so med drevesi in se igrale razne sovje igre. Oka 

pa je še zmeraj spala« (Sovica Oka, str. 183–184) 

 »Trije veverički in dve veverici so se prerivali in kobacali po duplini« (Veveriček posebne sorte, str. 

200). 

V naslednjih kratkih sodobnih pravljicah motiv sorojencev upodobi povezanost ali 

naklonjenost med sorojenci: 

 »Drugič spet punčka z rjavimi kitkami sanja o gaju, kjer se tare polno zrelih češenj na košatih drevesih, 

sanja, da leta kar po zraku in jih obira, oblečena v rdečo obleko, sanja tudi o svoji odrasli sestri, ki bo 

prišla na obisk in ji prinesla temnordečega laka za nohte ...« (Bonboni vile Mucinde, str. 119). 

 »V prazno hišo se je vselila družina s tremi deklicami. Punčke so slišale za neprijetni dogodek z mačjim 

mladičem in so vsak dan postavile na hišni prag skodelico svežega mleka. ... Spet je bila pomlad. 

Mijalko je sedel na strehi in pel: »Nemiiiir, pomladni nemiiir!« Dekleta v hiši so se prebudile in si 

rekle: »Mačke se ženijo, s spanjem ne bo nič. Pa se igrajmo 'človek, ne jezi se'« (Človek, ne jezi se!, str. 

141) 

 »Strmele so soncu v obraz in tiha pesem je zvenela iz njihovih stebel:   

      /.../ da na m sladko rjavo seme 

      v rjavih srcih sester sončnic 

      dozori, dozori« (Korenčkov palček, str. 55). 

 »Ah, saj samo vedrimo,« je zacvilila mama miš, »ne bomo te motili, to le tu je moj mož, tisto so najini 

otroci ...« ... a že so ga obkrožile mlade miške in začele skakati po njem« (Ščeper in mba, str. 79) 

  »Puhanka se je zatekla k svoji sestri, modri Replji« (Veveriček posebne sorte, str. 201) 

V naslednjih kratkih sodobnih pravljicah motiv sorojencev upodobi konflikte med sorojenci: 

 »In meni boš kupil tri kocke sladkorja,« se je s tenkim glasom oglasila njegova drobna, hroma sestrica. 

»Tako rada bi dobila kaj sladkega za pod zob. Daj, Tibor, potrudi se, kolikor moreš« (Mesečinska 

struna, str. 373). 

 »Ampak sestrica moja! Vsak teden dobiš novo obleko, kakršno si zaželiš, pa še nisi zadovoljna! Oblačiš 

se v svilo in žamet, ogrinjaš se z dragocenim krznom, pa se še pritožuješ!« »Hočem hočem, hočem! je 

zavreščala deklica in zacepetala z nogami, obutimi v čeveljčke iz safiana. »Hočem, ti pravim! Drugače 
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ti razbijem tvojo trapasto violino, medtem ko boš spal!« Brat je samo zmajal z glavo in se pripravil na 

pot« (Mesečinska struna, str. 376). 

 »Včasih je njegovo petje privabilo mamo, da je po prstih prišla v sobo in poslušala prašičkovo igranje s 

solzami v drobnih očeh, za njo je prišla sestrica prašička, malce nevoščljiva bratu – pa oče, stari oče in 

stara mama« (Prašičkov koncert, str. 358). 

 »Dve vrani sta krožili nad poljem in se pogovarjali, kako zoprno je, če si lačen. Obe sta bili prav tedaj 

lačni – kar zevali sta od lakote. Pa je ena izmed njiju zagledala pred bližnjo kmetijo žensko, ki je 

ravnokar nalivala v leseno korito piče za pujske. ... in prva vrana je bila v hipu zraven – nit pogledala 

ni, če je druga za njo. Zdaj je tudi druga vrana zagledala korito, bliskovito se je spustila na dvorišče, pa 

je bilo že prepozno. ... In uboga vrana je ostala lačna. Skomignila je s perutnicami, zletela na plot in 

žalostno gledala. Kmalu je za njo priletela še sita vrana. Sedla je zraven lačne sestre in se gladila s 

kljunom po napetem trebuhu« (Sita in lačna vrana, str. 167) 

 »Ko se je vrnila, je bila že skoraj noč. Njene sestre so bile zelo zaskrbljene, in ko je priletela, so 

zavpile: »Potepala si se! In to podnevi, te ni sram? Sram naj te bo!« In najstarejša sova jo je kavsnila 

po glavi. Potem so hotele vedeti, kako je bilo na potepu« (Sovica Oka, str. 185) 

 »Torej: pomešal sem jajca iz petih različnih ptičjih gnezd.« »Dobro, Kuzma,« je zaklical zidarski škrat, 

sraka pa je pozelenela od jeze. Zdaj je vedela, kdo je kriv, da so bili njeni mladiči čisto drugačni, čisto 

nemogoči čisto za nikamor! Zdaj je vedela, zakaj so se med seboj do krvi stepli in zakaj jo je največji 

mladič, mlad krokar, kavsnil po glavi in ji izpulil gosenico« (Škrat Kuzma dob nagrado, str. 95). 

 

6. 3 MOTIV STARIH STARŠEV 

Motiv starih staršev se pojavi v naslednjih kratkih sodobnih pravljicah: 

 Lisinski se zaljubi 

»Stara mama, košata lisica je postrani nagnila glavo in zelene oči so se ji vlažno zaleskatale. »S tvojim starim 

očetom sva se spoznala na gozdni jasi, sredi razcvetenih marjetic« (str. 292). 

 Mali parkelj Malič 

»Otroci v mestih in vaseh so strmeli v ožarjene oblake in veselo vzklikali: »Glejte, tam pa Miklavž piškote peče!« 

In so se veselili Miklavževega praznika in sladkarij. Mame in stare mame in kateheti pa so jih resno opozarjali 

...« (str. 334). 

 O Tacamuci 

»Jazbečar jo je ponosno mahal po poti domov kot zmagovalec. Do smrti se je držal na moč ponosno zaradi tega; 

... in ko že zdavnaj ne bi mogel več premagati nobene lisice, se je hvalil svojim vnukom: »Pha, ena lisica več ali 

manj, to je meni malenkost. Mimogrede vam jo zadavim. To je meni toliko kot vam kihniti.« Mladi kužki so se 
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seveda skrivaj hihitali in ga za njegovim hrbtom oponašali, ampak ko je prišla Tacamuca na obisk, je tudi ona 

pripovedovala, kako hraber je bil njihov dedek, in ga kar ni mogla prehvaliti. »No, ste slišali, mulci?« se je 

izprsil stari jazbečar in kužki so spoštljivo umolknili« (str. 129–130). 

 Prašičkov koncert  

»Živela je prašičja družina, ki je bila zelo muzikalna. Stari oče je igral na trombon. Stara mati je tolkla na veliki 

boben. Oče pujs je bil izvrsten klarinetist, mama svinja pa pevka, ki je znala peti tako visoko, da je dosegla 

visoki c, ne da bi pri tem stopila na prste« (str. 357). 

 Sapramišja sreča 

»Glej, povedala ti bom eno samo zelo zelo staro modrost, ki mi ji jo je povedala moja prapraprababica, ko je 

nekoč ...« (str. 40). 

 Strašni volk  

»Ko je šel mladi volk prvič v gozd, ga je stari volk poučil:«Če boš v gozdu srečal otroke, jih kar pojej!« »Bom,« 

je rekel mladi volk in se odpravil« (str. 268). 

V naslednji kratkih sodobnih pravljicah motiv starih staršev upodobi značilnost starih staršev, 

ki je tipična za njihovo karakterizacijo: modrost in izkušenost: 

 »Glej, povedala ti bom eno samo zelo zelo staro modrost, ki mi ji jo je povedala moja prapraprababica, 

ko je nekoč ...« (Sapramišja sreča, str. 40). 

 »Ko je šel mladi volk prvič v gozd, ga je stari volk poučil: »Če boš v gozdu srečal otroke, jih kar pojej!« 

»Bom,« je rekel mladi volk in se odpravil«« (Strašni volk, str. 268). 

V naslednji kratkih sodobnih pravljicah motiv starih staršev upodobi značilnost starih staršev, 

ki je tipična za njihovo karakterizacijo: obujanje življenjskih spominov: 

 »Stara mama, košata lisica je postrani nagnila glavo in zelene oči so se ji vlažno zalesketale. »S tvojim 

starim očetom sva se spoznala na gozdni jasi, sredi razcvetenih marjetic« (Lisinski se zaljubi, str. 292). 

 »/.../ Do smrti se je držal na moč ponosno zaradi tega; ... in ko že zdavnaj ne bi mogel več premagati 

nobene lisice« (O Tacamuci, str. 129–130). 

V kratki sodobni pravljici Mali parkelj Malič motiv starih staršev upodobi tradicionalne 

vrednote: 

»In so se veselili Miklavževega praznika in sladkarij. Mame in stare mame in kateheti pa so jih resno opozarjali 

...« (str. 334). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                     Doris Avbelj – diplomsko delo 

83 
 

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Na podlagi literarnih analiz bom preverila resničnost postavljenih hipotez. 

Hipoteza 1: V kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine pravljice (2008) se redko 

pojavlja motiv družine, prav tako bolj prevladuje literarni lik matere in manj lik očeta. 

Literarna analiza, ki jo vsebuje preglednica 6-1: Tipi družin v kratkih sodobnih pravljicah 

antologije Svetlanine pravljice (2008) glede na glavni literarni lik, je pokazala, da se na 

podlagi tipologije avtoric T. Rener, A. Švab, T. Žakelj in Ž. Humer (2005) pojavijo naslednji 

tip družin: 

Jedrne družine 

Enostarševske družine: 

Bolje nekaj kot nič, Človek, ne jezi se!, Kužek išče dom, Lisičji nasvet, Mucek se umije, Nekaj 

prav posebnega, O strašni lisički, Pasji in mačji, Razvajeni vrabček, Šuško in gozdni dan in 

Veveriček posebne sorte. 

Dvostarševske družine: 

Mesečinska struna. 

Reorganizirane družine: 

Pasji in mačji. 

Razširjene družine: 

Klasične razširjene družine: 

Lisinski se zaljubi, Prašičkov koncert. 

Razpršene razširjene družine: 

Kuna pospravlja, Mali parkelj Malič. 
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V dveh kratkih sodobnih pravljicah Pekarna Mišmaš ter Pesjanar in bolhe se pojavi tip 

adoptivne družine, vendar tipologija družin avtoric T. Rener, A. Švab, T. Žakelj in Ž. Humer 

(2005) omenjenega tipa na uvršča v tipologijo. 

Med tipi družin se najpogosteje pojavlja tip enostarševske družine. Značilnost enostarševske 

oziroma samohranilske družine je, da ima vlogo starša oziroma skrbnika le ena odrasla oseba. 

V prav vseh analiziranih kratkih sodobnih pravljicah, pri katerih je zaslediti tip enostarševske 

družine, predstavlja vlogo staršev mati.  

Literarna analiza tipa družin, ki jo vsebuje preglednica 6-2: Tipi družin v kratkih sodobnih 

pravljicah antologije Svetlanine pravljice (2008) ne glede na glavni literarni lik, je pokazala, 

da so nosilci motiva družine tudi stranski literarni liki. Kot je razvidno iz preglednice 6-2, se 

motiv družine pojavi pogosteje: 

Jedrne družine 

Enostarševske družine: 

Bolje nekaj kot nič, Človek, ne jezi se!, Kam se je kužku mudilo, Katalenca z studenca, Kuzma 

in mravlje, Kužek išče dom, Medena pravljica, Mucek se umije, Nekaj prav posebnega, 

Ognjiček vražiček, O strašni lisički, Razvajeni vrabček, Veveriček posebne sorte in Zajčkovo 

leto. 

Dvostarševske družine: 

Bolje nekaj kot nič, Bonboni vile Mucinde, Človek, ne jezi se!, Lisičji nasvet, Medena 

pravljica, Netopir Kazimir, O Tacamuci. 

Reorganizirane družine: 

Pasji in mačji. 

Razširjene družine 

Klasične razširjene družine: 

Medena pravljica, O Tacamuci, Prašičkov koncert, Ščeper in mba in Vila in malina. 
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Razpršene razširjene družine: 

Kuna pospravlja, Mali parkelj Malič, Miška nese v mlin, O Tacamuci, Pesjanar in bolhe, 

Polh si sposodi hruško in Sapramiška. 

Tip družine, ki se pojavi najpogosteje pri obeh literarnih analizah (tipi družin glede na glavni 

literarni lik in ne glede na glavni literarni lik), je tip enostarševske družine. Pri tipu 

enostarševske družine v vlogi staršev prevladuje literarni lik mati, le v kratki sodobni pravljici 

Zajčkovo leto je kot starš upodobljen literarni lik oče. 

Kratke sodobne pravljice, v katerih predstavlja literarni lik starša mati, so: 

Bolje nekaj kot nič (siromašna vdova), Človek, ne jezi se! (mama mačka), Kam se je kužku 

mudilo (kokoš s piškami, koza s kozicami, goska z goskami), Katalenca z studenca (srna z 

mladiči), Kuzma in mravlje (mama zajka), Kužek išče dom (mama), Lisičji nasvet (mama), 

Medena pravljica (mama zajka), Mucek se umije (mama mačka), Nekaj prav posebnega 

(mama), Ognjiček vražiček (mama), O strašni lisički (mama lisica), Pasji in mačji (mama 

psička in mama mačka), Razvajeni vrabček (mama vrabčevka), Šuško in gozdni dan (mama) 

in Veveriček posebne sorte (veverica Puhanka). 

Drugi najpogostejši tip družine v kratkih sodobnih pravljicah v antologiji Svetlanine pravljice 

(2008) je tip razpršene razširjene družine, v kateri si jedrne družine, ki živijo geografsko 

ločeno, prek sorodniških stikov nudijo vzajemno oporo. Omenjeni tip se pojavi devetkrat v 

sedmih različnih kratkih sodobnih pravljicah. 

Tretji najpogostejši tip družine v kratkih sodobnih pravljicah v antologiji Svetlanine pravljice 

(2008) je tip dvostarševske družine. Le en glavni literarni lik, deček Tibor, v kratki sodobni 

pravljici Mesečinska struna je predstavljen v jedrni družini z obema staršema. Toda tudi 

omenjeni tip dvostarševske družine se po očetovi smrti spremeni v tip enostarševske družine. 

Šele literarna analiza, ki je v vzorec zajela tudi stranske literarne like, je pokazala več 

primerov dvostarševskih družin v kratkih sodobnih pravljicah antologije. Omenjeni tip se 

pojavi sedemkrat v šestih različnih kratkih sodobnih pravljicah. 

Tipu dvostarševskih družin po pogostosti ubeseditve v kratkih sodobnih pravljicah antologije 

sledi tip klasične razširjene družine. V šestih kratkih sodobnih pravljicah je prikazan tip 
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družin treh generacij, ki živijo skupaj. Tudi ta tip družine se številčneje pojavi pri literarni 

analizi, ki zajeme tudi stranske literarne like.  

Literarna analiza je pokazala pojav tipa reorganizirane družine le v eni kratki sodobni pravljici 

(Pasji in mačji). 

 

V literarni analizi, ki jo vsebuje preglednica 6-1: Tipi družin v kratkih sodobnih pravljicah 

antologije Svetlanine pravljice (2008) glede na glavni literarni lik, se na podlagi tipologije 

avtoric T. Rener, A. Švab, T. Žakelj in Ž. Humer (2005) motiv družine pojavi redko. 

V literarni analizi, ki jo vsebuje preglednica 6-2: Tipi družin v kratkih sodobnih pravljicah 

antologije Svetlanine pravljice (2008) ne glede na glavni literarni lik, se na podlagi tipologije 

avtoric T. Rener, A. Švab, T. Žakelj in Ž. Humer (2005) motiv družine pojavi pogosteje, 

vendar še vedno redko.  

Motiv družine se najpogosteje pojavlja prek tipa enostarševske materinske družine. 

Prvi del hipoteze 1 V kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine pravljice (2008) se 

redko pojavlja motiv družine lahko potrdimo. 

 

V drugem delu hipoteze 1 trdimo, da v kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine 

pravljice (2008) bolj prevladuje literarni lik matere in manj lik očeta. 

Literarna analiza je pokazala, da se literarni lik matere pojavi v naslednjih kratkih sodobnih 

pravljicah antologije Svetlanine pravljice (2008):  

Bolje nekaj kot nič (siromašna vdova), Bonboni vile Mucinde (mama dečka Pavleta), Človek, 

ne jezi se! (mama mačka), Kam se je kužku mudilo (kokoš s piškami, koza s kozicami, goska z 

goskami), Katalenca z studenca (srna z mladiči), Kuzma in mravlje (mama zajka), Kužek išče 

dom (mama), Lisičji nasvet (mama), Medena pravljica (mama zajka), Mesečinska struna 

(mati), Mucek se umije (mama mačka), Nekaj prav posebnega (mama), Netopir Kazimir 

(mama miš), Ognjiček vražiček (mama), O strašni lisički (mama lisica), Pasji in mačji (mama 
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psička in mama mačka), Prašičkov koncert (mama prašička), Razvajeni vrabček (mama 

vrabčevka), Šuško in gozdni dan (mama) in Veveriček posebne sorte (veverica Puhanka). 

Literarni lik, ki predstavlja mater, se pojavi v 20 kratkih sodobnih pravljicah antologije 

Svetlanine pravljice (2008).  

Literarna analiza, ki jo vsebuje preglednica 6-3, je pokazala, da se očetovski literarni lik 

pojavi zelo redko. Omenjenih je pet literarnih likov, ki posredno oziroma neposredno 

predstavljajo očetovski lik. V dveh kratkih sodobnih pravljicah je očetovski lik prikazan 

neposredno: 

1. stranski literarni lik poosebljena žival oče miš (Netopir Kazimir); 

2. stranski literarni lik poosebljena žival oče prašič (Prašičkov koncert); 

3. stranski literarni lik poosebljen lik iz ljudskega slovstva oče škopnik (Zajčkovo leto). 

Očetovski lik, ki je izražen posredno, se pojavi v dveh kratkih sodobnih pravljicah: 

 glavni literarni lik mož Pesjanar (Pesjanar in bolhe); 

 glavni literarni lik pek Mišmaš (Pekarna Mišmaš). 

V naslednjih kratkih sodobnih pravljicah ni bilo zaslediti motiva družine: 

Breskova koščica, Ena o stonogi, Papagaj in sir, Povodni mož in žabe, Psiček Piki išče zlato, 

Replja, Sapramišja sreča, Se me kaj bojite? in Volk v ovčji koži; 

Drugi del Hipoteze 1 lahko v celoti potrdimo. 

 

Hipoteza 2: Glavni literarni liki so v kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine 

pravljice (2008) najpogosteje prikazani kot sami (brez družine) ali kot domnevne sirote. 

Literarna analiza, ki jo vsebuje preglednica 6-3, je pokazala, da se v naslednjih kratkih 

sodobnih pravljicah pojavi otroški lik z družino: 

Bolje nekaj kot nič, Bonboni vile Mucinde, Človek, ne jezi se!, Desna in leva roka, Kokokoška 

Emilija, Kužek išče dom, Lisičji nasvet, Lisinski se zaljubi, Mali parkelj Malič, Medena 

pravljica, Mesečinska struna, Mucek se umije, Nekaj prav posebnega, Netopir Kazimir, Nori 
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veter, O strašni lisički, Ognjiček vražiček, Pasji in mačji, Pekarna Mišmaš, Pijani trot, Polh si 

sposodi hruško, Prašičkov koncert, Razvajeni vrabček, Sovica Oka, Šuško in gozdni dan, 

Učena buča in Veveriček posebne sorte. 

Literarna analiza, ki jo vsebuje preglednica 6-3, je pokazala, da se v naslednjih kratkih 

pravljicah pojavi odrasli lik z družino: 

Kuna pospravlja, Sita in lačna vrana. 

Literarna analiza, ki jo vsebuje preglednica 6-3, je pokazala, da se v naslednjih kratkih 

sodobnih pravljicah pojavi otroški lik, ki je prikazan brez družine: 

Bonboni vile Mucinde, Hrčkova hruška, Hrčkova pogača, Jazbec skoplje jamo, Kam se je 

kužku mudilo, Kužek išče dom, Katalenca iz studenca, Miška nese v mlin, Netopir Kazimir, 

Nori veter, Ognjiček vražiček, Pesjanar in bolhe, Vila in malina, Zajčkovo leto. 

Literarna analiza, ki jo vsebuje preglednica 6-3, je pokazala, da se v naslednjih kratkih 

sodobnih pravljicah pojavi odrasli lik brez družine: 

Kako se je opica spremenila, Korenčkov palček, Škrat Kuzma dobi nagrado, Kuzma in 

mravlje, Pesjanar in bolhe, Potepuh in nočna lučka. 

Literarna analiza je pokazala, da se v kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine 

pravljice (2008) najpogosteje pojavlja glavni literarni lik, ki je prikazan kot sam, brez 

družine: 

vila Mucinda (Bonboni vile Mucinde), medved (Breskova koščica, Medena pravljica), 

stonoga (Ena o stonogi), hrček (Hrčkova hruška, Hrčkova pogača), jazbec (Jazbec skoplje 

jamo), opica (Kako se je opica spremenila), kužek (Kam se je kužku mudilo), palčica 

Katalenca (Katalenca iz studenca), palček Korenček (Korenčkov palček), škrat Kuzma 

(Kuzma in mravlje, Škrat Kuzma dobi nagrado), miška (Miška nese v mlin, Sapramišja sreča, 

Sapramiška), netopir (Netopir Kazimir), veter (Nori veter), ogenjček (Ognjiček vražiček), 

papagaj (Papagaj in sir), trot (Pijani trot), polh (Polh si sposodi hruško), lučka (Potepuh in 

nočna lučka), potepuh (Potepuh in nočna lučka), povodni mož (Povodni mož in žabe), psiček 

Piki (Psiček Piki išče zlato), veverica Replja (Replja), mišek (Se me kaj bojite?), muc 
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(Smetiščni muc), Ščeper (Ščeper in mba), vila (Vila in malina), volk (Volk v ovčji koži), vrček 

(Vrček se razbije) in zajček Uhko (Zajčkovo leto). 

V kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine pravljice (2008) je bilo zaslediti glavni 

literarni lik, ki je prikazan le v odnosu sestra – sestra. Omenjen družinski odnos je prikazan v 

naslednjih kratkih sodobnih pravljicah: 

Desna in leva roka, kokokoška Emilija, Sita in lačna vrana, Sovica Oka in Učena buča. 

V naslednjih kratkih sodobnih pravljicah je glavni literarni lik prikazan kot sam, brez družine, 

vendar je omenjeno sorodstveno razmerje z enim izmed članov razširjene družine: 

 glavni literarni lik (poosebljena žival) Kuna je prikazan kot svakinja (Kuna 

pospravlja); 

 glavni literarni lik (poosebljena žival) lisjaček Lisinski je prikazan kot vnuk (Lisinski 

se zaljubi); 

 glavni literarni lik (lik iz ljudskega slovstva) parkelj Malič je prikazan kot bratranec 

(Mali parkelj Malič). 

V treh kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine pravljice (2008) je glavni literarni lik 

prikazan kot domnevna sirota: 

 petelinček (Glavni petelinček), lisjaček (Lisjaček v Luninem gozdu), muca (O 

Tacamuci). 

 

Hipotezo 2 lahko potrdim le delno. V celoti lahko potrdim prvi del hipoteze prikazani kot 

sami (brez družine), drugega dela ali kot domnevne sirote pa ne morem potrditi, saj je 

literarna analiza pokazala le tri glavne literarne like, ki so prikazani kot domnevna sirota. 

Hipoteza 3: Sorojenci in stari starši so redko omenjeni. 

Motiv sorojencev se v vsej antologiji Svetlanine pravljice (2008) pojavi le trinajstkrat, in sicer 

v naslednjih pravljicah: 

 Korenčkov palček, Ščeper in mba, Škrat Kuzma dobi nagrado, Bonboni vile Mucinde, 

Človek, ne jezi se!, Pasji in mačji, Kužek išče dom, Sita in lačna vrana, Kokokoška 
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Emilija, Sovica Oka, Veveriček posebne sorte, Prašičkov koncert in Mesečinska 

struna. 

Motiv starih staršev se v antologiji Svetlanine pravljice (2008) pojavi le sedemkrat. Pojavi se 

v naslednjih pravljicah: 

 Sapramišja sreča, O Tacamuci, Strašni volk, Lisinski se zaljubi, Mali parkelj Malič in 

Mesečinska struna. 
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8 SKLEP 

Diplomsko delo Motiv družine v antologiji Svetlanine pravljice (2008) je sestavljena iz dveh 

delov: teoretičnega in empiričnega.  

Na začetku teoretičnega dela kratko in jedrnato predstavim življenje in delo avtorice 

antologije Svetlanine pravljice (2008) Svetlane Makarovič. Nadaljujem z opredelitvijo kratke 

sodobne pravljice in značilnostmi kratkih sodobnih pravljic Svetlane Makarovič, ki so – kot 

pravi M. M. Blažić (2011, str. 238) – »izvirna avtorska nadgradnja kratke sodobne pravljice«. 

Na podlagi klasifikacije kratke sodobne pravljice glede na glavni literarni lik Marjane Kobe 

klasificiram kratke sodobne pravljice antologije Svetlanine pravljice (2008). Na podlagi 

klasifikacije podrobneje predstavim različico kratke sodobne pravljice z živaljo v vlogi 

glavnega literarnega lika. Sledi predstavitev antologije Svetlanine pravljice (2008).  

Naslednje, drugo poglavje teoretičnega dela posvetim opredelitvi mladinske književnosti. 

Osredinim se na tematiko družine v dveh obdobjih slovenske mladinske književnosti, novejše 

in sodobne klasike. Prek izbranih mladinskih literarnih del prikažem spreminjanje podobe 

družine v literarni zgodovini mladinske književnosti. 

Teoretični del diplomskega dela sklenem s poglavjem o družini. Poglavje začnem z 

definicijami pojma družine različnih avtorjev, ki poudarijo svoje poglede o pojmu družina. 

Definicije so si različne, osnovni poudarek vseh pa je, da opredeljujejo družino kot enoto vsaj 

dveh generacij ljudi, ki skrbi za otroka/-e in ki so med seboj povezani sorodstveno in 

čustveno. V empiričnem delu izhajam iz sociološke definicije avtoric T. Rener, M. Sedmak, 

A. Švab in M. Urek (2005), ki definirajo družino kot »skupino oseb, ki sestoji iz vsaj ene 

odrasle osebe in vsaj enega otroka, ki jih povezuje zakonska zveza, kohabicija ali starševsko 

razmerje.« V sodobni, postmoderni družbi se posamezniki srečujejo in aktivno sodelujejo v 

različnih pojavnih oblikah družinskega življenja. Poglavje o družini sklenem s teoretičnimi 

opredelitvami tipov družin, ki jih vsebuje tipologija avtoric T. Rener, A. Švab, T. Žakelj in Ž. 

Humer (2005). 

Pluralizacija družinskih oblik in spremembe družinskega življenja se odražajo tudi v 

pravljičnih stvaritvah Svetlane Makarovič. V kratkih sodobnih pravljicah so ubesedeni 

različni tipi družin; glavni in stranski literarni liki so nosilci motiva družine, ki je 

predstavljena daleč od idealnotipske podobe.  
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V empiričnem delu prek uporabe metode klasifikacije razvrstim tipe družin na podlagi 

tipologije avtoric T. Rener, A. Švab, T. Žakelj in Ž. Humer iz leta 2005. Na podlagi omenjene 

tipologije klasificiram tipe družin v kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine 

pravljice (2008), prvič glede na glavni literarni lik in drugič ne glede na glavni literarni lik.  

Cilj moje empirične raziskave je bil ugotoviti, kako se kaže motiv družine v vseh šestdesetih 

kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine pravljice (2008) prek tipov družin, analize 

odnosa družine do literarnega lika, ki predstavlja otroka, in dveh motivov, sorojencev in starih 

staršev. 

Literarne analize motiva družine sem se torej lotila v štirih korakih. Analizo sem začela z 

raziskovanjem, kateri tipi družin se pojavijo v kratkih sodobnih pravljicah antologije 

Svetlanine pravljice (2008) glede na glavni literarni lik, nadaljevala pa sem z analizo vseh 

tipov družin, ki se pojavijo v kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine pravljice 

(2008).  

Literarna analiza je pokazala, da se v kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine 

pravljice (2008) motiv družine pojavlja redko. Ko se le pojavi, pa je najpogosteje zastopan tip 

enostarševske družine. Pri tipu enostarševske družine v vlogi staršev prevladuje literarni lik 

matere, le v eni kratki sodobni pravljici je bil upodobljen literarni lik oče. Po pogostosti 

pojava sledijo tip razpršene razširjene družine, tip dvostarševske in klasične razširjene 

družine. Tip reorganizirane družine je v vseh šestdesetih kratkih sodobnih pravljicah 

antologije Svetlanine pravljice (2008) prikazan le enkrat. 

Literarna analiza je pokazala, da v kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine pravljice 

(2008) prevladuje lik matere; pojavi se v dvajsetih različnih kratkih sodobnih pravljicah, 

medtem ko se literarni lik očeta pojavi le prek petih literarnih likov. Literarna analiza je 

pokazala tudi, da se v kratkih sodobnih pravljicah antologije Svetlanine pravljice (2008) 

najpogosteje pojavlja glavni literarni lik, ki je prikazan kot sam, brez družine. Literarni lik, ki 

je prikazan kot sam, brez družine, je prikazan kot otrok ali odrasla oseba. 

Analiza motivov sorojencev in starih staršev je pokazala, da sta omenjena motiva v 

analiziranih kratkih sodobnih pravljicah prikazana zelo redko. Svetlana Makarovič prek 

motiva sorojencev najpogosteje prikaže konflikte med sorojenci, manj pogosto pa povezanost 
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in naklonjenost med njimi. Motiv sorojencev je uporabljen tudi, da poudari drugačnost enega 

izmed sorojencev. 

Motiv starih staršev se uporablja za prikazovanje karakteristik starih staršev, ki naj bi bili 

tipični zanje: tradicionalne vrednote, modrost, izkušenost in obujanje življenjskih spominov. 

Antologija Svetlanine pravljice (2008) vsebuje kratke sodobne pravljice, v katerih se motiv 

družine pojavlja redko. Toda v primerih, ko se pojavi, prikazuje družinsko problematiko – od 

nasilja med sorojenci (Sovica Oka) do nasilja staršev nad otroki (Mucek se umije); pomembno 

je, se otrok v družini počuti ljubljenega (Pasji in mačji) in da ima topel dom, ne glede na to, 

kje (Kužek išče dom). Svetlana Makarovič prek svojih kratkih sodobnih pravljic staršem 

sporoča, da občasno popuščanje ne škodi; konec koncev so otroci sladkosnedi (Bonboni vile 

Mucinde). Navsezadnje pa sporoča, da družina niso le biološke vezi, ampak vezi, ki si jih 

ustvarimo z ljudmi, ki jih spoštujemo, ne glede na vse (Sapramišja sreča, Korenčkov palček, 

Katalenca iz studenca, Kužek išče dom). 

Strokovni delavci, ki delamo s predšolskimi otroki, se vse predobro zavedamo, da nas otroci s 

svojim vprašanji velikokrat ujamejo nepripravljene. Antologija Svetlanine pravljice (2008) je 

odlično izhodišče za začetek pogovorov o različnih temah in problematikah; ena izmed njih je 

tudi družinska problematika. 
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