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POVZETEK  

V magistrskem delu je obravnavan motiv družine in problemske tematike Dese Muck v zbirki 

Anica. Avtorica je slovenska mladinska pisateljica, ki je znana po svojih humornih delih, za 

zbirko Anica je prejela Levstikovo nagrado in častno plaketo IBBY. Zbirka vsebuje deset 

zaključnih pripovedi, ki so izšle med letoma 2001 in 2007. Osrednji literarni lik je Anica. Vse 

knjige vsebujejo ilustracije Ane Košir – znane slovenske ilustratorke in karikaturistke. Zaradi 

priljubljenosti zbirke je nastala tudi istoimenska nanizanka, ki je bila leta 2008 predvajana na 

RTV Slovenija. Zbirka je v teoretičnem delu magistrskega dela podrobneje predstavljena, prav 

tako pa vsebuje tudi vsebinski pregled vseh desetih del.  

Magistrsko delo predstavi definicijo slovenske mladinske književnosti, ki so jo skozi čas 

oblikovali avtorji Marjana Kobe, Igor Saksida in Milena Mileva Blažić.  

V teoretičnem delu smo se osredotočili na slovensko mladinsko realistično prozo, kot jo definira 

Dragica Haramija (2005), in sodobno pravljico po teoriji Marjane Kobe (2000a). Zbirka vsebuje 

veliko tematik in problemov, s katerimi se srečujejo mladi bralci, zato smo v teoretičnem delu 

obravnavali problemsko tematiko, ki smo jo v empiričnem delu podrobneje analizirali. Zaradi 

obravnavanega motiva družin je v teoretičnem delu podrobneje predstavljena definicija družine 

in tipologija družine po teoriji avtorice Tanje Rener (2006)  

V empiričnem delu je analizirana celotna zbirka Anica. Zanimalo nas je, kateri tipi družin se po 

teoriji Tanje Rener, raziskovalke na področju sociologije družin in študij za mladino, pojavljajo 

v zbirki Anica in kakšni so odnosi med posameznimi družinskimi člani. Podrobneje so 

obravnavane tri posamezne knjige: Anica in zajček (2001c),  Anica in velike skrbi (2003),  Anica 

in velika skrivnost (2004b). Knjige so primerjane s kvalitativno literarno analizo, v njih smo 

preverili, ali za vse veljajo značilnosti sodobne pravljice po Marjani Kobe (2000a). Zanimalo 

nas je, katere problemske teme se pojavljajo v knjigah in ali vsebujejo značilnosti teorije 

problemske literature (Saksida, 2014). 

Rezultati analize so pokazali, kako se motiv družine predstavlja v vseh desetih delih zbirke 

Anica. Podrobnejša analiza treh izbranih knjig je pokazala, katere problemske tematike so 

prisotne v delih in ali vsebujejo značilnosti problemske tematike po teoriji Igorja Sakside 

(2014), prav tako je pokazala, ali so v izbranih delih prisotne značilnosti sodobne pravljice 

(Kobe, 2000a) in kje se pojavljajo razlike. 

 

KLJUČNE BESEDE: 

Zbirka Anica, Desa Muck, družina, problemska tematika, sodobna pravljica. 



 
 

 

  



 
 

ABSTRACT 

In master's thesis we're dealing with motive of family and problem topics Dese Muck in the 

collection Anica. She is a Slovenian children's writer known for her humorous works. For her 

book collection Anica she was awarded with Levstik award and also received honorary IBBY 

plaque. Collection consists of ten narratives published between 2001 and 2007. In all of them 

girl Anica is the main literary figure. Ana Košir who is well known Slovenian illustrator and 

caricaturist made illustrations for the collection Anica. Based on the success and popularity of 

the collection Anica TV series was filmed and played on Slovenian National Television in 2008. 

Theoretical part of master's thesis has detailed presentation of the collection Anica and also 

contains content review from all ten books. 

Master's thesis present us with definition of Slovenian children's literature which was defined 

by Marjana Kobe, Igor Saksida and Milena Mileva Blažić through the time.  

Theoretical part focuses on Slovenian children's realistic prose as it was defined by Dragica 

Haramija (2005) and on modern fairy tale after Marjana Kobe's theory (2000a). Collection 

contains lots of topics and problems youth readers can encounter on a daily basis. Therefore 

theoretical part discusses problem topics which are then being analysed throughout the 

collection Anica in empirical part. Because of the motive of the family this part of our master's 

thesis also includes detailed definition of family and all of the family typologies from author 

Tanja Rener (2006). 

Empirical part analyses the entire Anica collection. According to Tanja Rener's theory we 

wanted to know which types of family can we find in the collection Anica and also what kind 

of relationships are between family members. Tanja Rener is a researcher of sociology of the 

families and youth studies. Three books were chosen for a detailed analysis: Anica in zajček 

(2001c),  Anica in velike skrbi (2003)  Anica in velika skrivnost (2004b). Books were compared 

with qualitative literary analysis. We wanted to know if those specific books have all elements 

of modern fairy tale by Marjana Kobe's theory (2000a) and if they have any characteristics of 

theory of problem literature by Igor Saksida (2014). 

The analysis results showed how motive of family is represented in each of all ten parts of the 

Anica collection. A more detailed analysis of three selected works has shown which problem 

topics are being present in them and if they have it's characteristics (Saksida, 2014). Analysis 

also showed if there are any attributes of modern fairy tale (Kobe, 2000a) and where there are 

differences. 
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1 UVOD 
Mladinska književnost je namenjena bralcem v starosti do osemnajst let (Kobe, 1987a). Za 

potrebe magistrskega dela smo se osredotočili na mladinsko prozo, ki zajema fantastične 

pripovedi, realistične pripovedi in roman (fantastični in realistični). Na Slovenskem so se 

pojavile različne oblike teorij realistične proze: pravljica, kratka realistična proza, kratka 

fantastična pripoved, kratka realistična pripoved in realistični roman (Haramija, 2005). 

Osredotočili smo se na kratko realistično prozo, za katero so značilni humorni elementi in 

osrednji liki v odraščajočem se obdobju.  

V drugi polovici 20. stoletja se je uveljavila kratka sodobna pravljica, povzeto po Kobe (2000a, 

str. 5), kjer je eden od glavnih literarnih likov prav tako mestni otrok v urbanem okolju. 

Zanimalo nas je, ali se njene značilnosti pojavljajo v zbirki Anica, avtorice Dese Muck, in kje 

se pojavljajo razlike.  

V mladinski književnosti se je problemska literatura kot termin pojavila zelo pozno, sem 

spadajo tista dela, ki vsebujejo tabuje, ki pa se glede na okolje in čas spreminjajo (Lavrenčič, 

2000). Otroke je smiselno seznanjati s problemskimi tematikami, saj se ti prej ko slej srečajo z 

njimi, ravno literatura pa jim lahko omogoči, da določene težave lažje razumejo.  

Obravnavali smo zbirko Anica, avtorice Dese Muck, ki je nastajala v letih od 2001 do 2007. 

Namenjena je otrokom prvega triletja osnovne šole. Zaradi oblike, velikosti črk in ilustracij je 

prilagojena starostni skupini bralcev v začetnem bralnem obdobju (Haramija, 2008). Izdanih je 

bilo deset knjig, kjer se Anica kot glavni literarni lik spopada z različnimi težavami, ki doletijo 

odraščajočega se otroka. Dogajanje je osredotočeno na dom in šolo, zato ima veliko vlogo v 

zbirki tudi družina.  

Iz slednjega je sledilo zanimanje, kako se v zbirki pojavlja motiv družine. Zaradi pojavljanja 

različnih definicij družin smo se osredotočili na definicijo Tanje Rener in njenih sodelavcev 

(2006) in njihovo tipologijo družine, ki je značilna za Slovenijo. Družine delijo med jedrne in 

razširjene. Vse knjige v zbirki smo analizirali in ugotovili, kateri tipi družin so najpogosteje 

predstavljeni in kako so predstavljeni posamezni odnosi med družinskimi člani.  

V magistrskem delu smo se osredotočili na tri izbrane knjige: Anica in zajček (2001c), Anica in 

velike skrbi (2003) ter Anica in velika skrivnost (2004b), saj nas je zanimalo, kako se 

problemska tematika pojavlja v teh delih in ali vsebuje značilnosti problemske tematike 

(Saksida, 2014).  
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2 TEORETIČNI DEL  
V teoretičnem delu je predstavljen pojem mladinske književnosti in pojem sodobne mladinske 

realistične proze ter sodobne pravljice. V nadaljevanju so zaradi potreb empiričnega dela 

podrobneje predstavljene definicije problemske literature in družine. V zadnjem delu 

teoretičnega dela je predstavljena zbirka Anica pisateljice Dese Muck.   

2.1 MLADINSKA KNJIŽEVNOST 
Definicija mladinske književnosti se je skozi zgodovino spreminjala, za potrebe magistrskega 

dela pa se bomo osredotočili na definicijo Marjane Kobe (1987a). 

2.1.1 RAZISKOVANJE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 

Marjana Kobe (1987a) je mladinsko književnost kot poseben del književnosti umestila v 

literarno teorijo šele po drugi polovici petdesetih let, saj je bila pred tem obravnavana v sklopu 

pedagogike.  

Na evropski in tudi svetovni ravni so se pojavljala različna poimenovanja. Na Slovenskem so 

bili najpogosteje uporabljeni izrazi »mladinsko slovstvo, mladinska literatura in mladinska 

književnost«. (Kobe, 1987a, str. 9) 

Zaradi obravnavanja v okviru pedagogike je osamosvajanje v okvirih literature predstavljalo 

težaven prestop k stiku z literarno vedo in kasneje literarno teorijo. Pri proučevanju teoretične 

mladinske književnosti so se strokovnjaki srečali s problemi, ki jih je Marjana Kobe (1987a) 

navedla v svojem delu Pogledi na mladinsko književnost.  

Prvi problem, ki se je pojavil, je bil neenotneje poimenovanja zaradi vprašanj o starostnem 

razponu bralcev in raznovrstnosti žanrov v literaturi. Marjana Kobe (1987a) kot naslovnika v 

mladinski književnosti navede najstnika do starosti osemnajst let, vendar pa izpostavi, da 

kakovostna mladinska dela prav tako nagovarjajo tudi odraslega, čeprav so namenjena 

najstnikom. 

Znotraj literarnih vrst, zvrsti in oblik so se oblikovale: 

»… različice že znanih žanrov: pravljica, pripovedka, povest, črtica, roman in specifične 

kategorije, ki sodijo v mladinsko književnost, kot je na primer slikanica – posebna zvrst knjige 

za otrokovo predbralno in začetno obdobje.« (Kobe, 1987a, str. 11) 

Veliko pozornosti so namenili stripom za mladino, radijskim, lutkovnim in gledališkim igram. 

Dela so bila prvotno namenjena za odrasle bralce, vendar so v nespremenjeni izvirni podobi 

postala primerna za mladinska branja, npr. Martin Krpan, Pod svobodnim soncem itd. (Kobe, 

1987a).   
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2.1.2 POJMOVANJE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI  

Strokovnjaki na področju književnosti so kasneje navedli različne definicije mladinske 

književnosti. V nadaljevanju sta navedeni definiciji Igorja Sakside in Milene Mileve Blažić. 

Definicijo mladinske književnosti povzemamo po Igorju Saksidi (2001b, str. 405), ki mladinsko 

književnost kot podtip književnosti od nemladinske loči po obliki in vsebinskih značilnostih. 

Namenjena je bralcu do starostne meje osemnajst let. Kakovostnejša dela nagovarjajo tudi 

odraslega bralca, kar pomeni, da so naslovniško univerzalna. 

Tudi Milena Mileva Blažić (2011a, str. 7) mladinsko književnost deli na dve področji, prvo je 

namenjeno otrokom in mladostnikom, drugo pa so besedila, napisana za odrasle, ki so sčasoma 

postala primerna za otroke in imajo status klasike. Izpostavila je problem, ki se pojavlja pri 

besedilih, ki so namenjena otrokom od rojstva do 18. leta. Kdo je mladi naslovnik in ali gre za 

enotnega naslovnika?  

Jasno je, da enotnega ni, saj je tudi ena oseba večnaslovno odprta, npr. bralec se razvija preko 

različnih faz, in sicer »od otroškega (igrivega), mladega (identifikacijskega, razmišljujočega, 

interpretativnega) do odraslega (pragmatičnega in/ali profesionalnega) bralca«. (Appleyard v 

Blažić, 2011a, str. 7) 

2.1.3 DELITEV MLADINSKE REALISTIČNE PROZE  

Za potrebe magistrske naloge so podrobneje predstavljeni različni avtorji in njihove definicije 

ter delitve mladinske realistične proze, še posebej se bomo osredotočili na kratko realistično 

prozo Dragice Haramije (2005). 

Marjana Kobe je na podlagi besedil, ki so izšla med letoma 1970 in 1985, mladinsko 

književnost obravnavala po načelih Klinberga, ki jo je razvrstil na dva tipa: iracionalnega in 

realističnega. V svojem delu se je osredotočila na realistično prozo v sodobni slovenski 

mladinski književnosti. Predstavila je tri modele, ki se pojavljajo (Kobe, 1987b, str. 89): 

1. V prvem modelu je glavni literarni lik sodoben mestni otrok od rojstva in do 8., 9. leta. 

Dogajanje je omejeno na ožji in širši družinski krog. V besedilu so tematizirane 

preproste otrokove pozitivne in negativne življenjske izkušnje. Besedila so krajša in si 

kronološko sledijo, najpogosteje kot zbirke kratkih zgodb, kjer je glavni literarni lik 

naveden že v naslovu knjige (Kobe, 1987b, str. 89‒90).  

2. Za drug  model je značilen obsežnejši tekst s strnjenim dogajanjem. Glavni literarni lik 

je opazovan s strani odraslega, ki je velikokrat njegov družinski član. »Odnosi med 

mladimi in odraslimi so zaostreni v krizne situacije.« (Kobe, 1987b, str. 91)  Pogosti so 

konflikti med mladimi in šolo ali mladimi in starši.  

3. V tretji model spadajo dela, ki so obsežnejša in včasih že romansko zasnovana. Glavni 

literarni lik prestopa v nov svet iz osnovnošolskega obdobja (Kobe, 1987b, str. 95). 
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Igor Saksida (2001b) je med resničnostno mladinsko prozo s pripovedjo s človeškimi osebami 

prištel tista dela, v katerih je v ospredju stvarno življenje otrok in mladostnikov. Pravi, da je 

dela mogoče razvrstiti po starosti glavnih literarnih oseb: »… sodobni mestni otrok do (8, 9 let); 

najstnik ali najstnica do 15. leta in med 15. in 18. letom.« (str. 445) Dela lahko razvrstimo tudi 

po številu glavnih literarnih oseb, tematiki, razpoloženju in tehniki pripovedi. Skozi razvoj se 

je spreminjal tudi jezik, najprej je bil značilen knjižni, kasneje pa se je kot način izražanja 

uveljavil sleng. 

Marija Nikolajeva je želela uveljaviti novo tipologijo. Prvo poimenovanje je utopija, ki 

predstavlja idilično otroštvo in otroka v književnem besedilu, drugo je karneval oz. realistično-

romantično poimenovanje otroka in otroštva, tretje pa kolaps-distopično oz. problemsko 

pojmovanje otroka in mladostnika. Po navedenih tipologijah je analizirala več kot sto del 

(Blažić, 2003, str. 665‒666).  

1. V književnih delih, ki idealistično pojmujejo otroka in otroštvo oz. v utopiji, je značilna 

brezčasnost, dogodki so krožni. Prostori so čudežni, oddaljeni od stvarnega sveta, osebe 

pa živijo mirno in zadovoljno življenje. Književne osebe so čudežni otroci, igrače in 

živali, ki živijo kot večni otroci brez dela in v večnem poletju. Književno dogajanje se 

ponavlja, odrasli pa ob prehodu književne osebe v fantastični svet tega ne zaznajo. 

Nikolajeva je kritična do tega pojmovanja, saj otroštvo predstavlja kot srečno, varno in 

večno in spodbuja mit večnega otroka (Blažić, 2003). 

2. Za karneval oz. romantično-realistično pojmovanje otroka ali mladostnika je značilna 

dvodimenzionalnost, torej realnega in irealnega sveta. Dogodivščine se ponavljajo, zato 

so značilne serije in zbirke (npr. Pet prijateljev). Bistvo tega tipa je začasno junaštvo, 

Nikolajeva pa izpostavi kritiko, da nemočen otrok lahko postane junak, deklici pa je 

dovoljeno le, če je preoblečena v dečka (Blažić, 2003).  

3. V tretjem tipu, ki se imenuje kolaps oz. problemsko pojmovanje otroka/mladostnika, je 

kraj dogajanja urbano okolje z vsemi pomanjkljivostmi, glavni junak ni junak in je 

udeležen v dogajanju. Ni srečnega konca, ki bi bil nenaraven ali neprepričljiv, konec je 

navadno problemski z odprtim vprašanjem. Glavna književna oseba navadno izgubi 

otroštvo, vendar tudi pridobi izkušnjo. Glavna tema je samospoznavanje oziroma pot do 

sebe (Blažić, 2003). 

 

Povzemamo Haramijo (2005, str. 27), ki je mladinsko prozo razdelila na kratke in dolge prozne 

vrste. Med daljša mladinska prozna dela uvršča fantastične pripovedi, realistične pripovedi ter 

fantastični in realistični roman. Med krajše prozne vrste pa uvršča povedke, basni, bajke, 

ljudske in umetne pravljice.  

Najpogostejše kratko prozne književne vrste v sodobni mladinski književnosti so »sodobne 

umetne pravljice, kratke realistične zgodbe in kratke fantastične pripovedi« (Haramija, 2005, 

str. 27), ki jih bom podrobneje predstavila.  
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2.1.4 KNJIŽEVNE VRSTE V SODOBNI SLOVENSKI MLADINSKI 

KNJIŽEVNOSTI  

Na podlagi teorije Dragice Haramije (2005) bomo predstavili književne vrste, ki se najpogosteje 

pojavljajo v sodobni mladinski književnosti. 

Pravljica 

Izhaja iz folklorne književnosti, razlikuje pa se predvsem na motivni ravni in snovno-tematski, 

značilni so tudi literarni liki, s katerimi se mladi bralec lahko identificira. Značilnosti pravljice 

povzemamo po Haramiji (2005, str. 28), ki pravi, da pravljica združuje fantastičen in realen 

svet v eno celoto. Značaji in lastnosti literarnih likov so individualizirani, delno se je ohranila 

polarizacija pozitivnih in negativnih literarnih likov. Mladi bralec spozna pravilnost ravnanja 

literarnih likov brez pedagogizacije književnih besedil, saj je pravljično dogajanje lahkotno, 

igrivo in humorno. 

Kratka fantastična pripoved 

Med njih Haramija (2005, str. 30) umešča dela, ki združujejo lastnosti fantastičnih pripovedi in 

pravljice. Obseg dogajanja je omejen in zajema krajše časovno obdobje; kraj in čas dogajanja 

pa sta natančno določena. Glavni literarni lik se zaveda vdora fantastike v realni svet. Od 

pravljice se razlikuje v dvodimenzionalni zgradbi – dva ločena svetova, ki delujeta vsak po 

svojih zakonitostih. 

Realistična pripoved (povest) 

Pripoved ali povest je srednje dolgo besedilo, gre za manj dovršeno obliko romana ali novele 

(Haramija, 2005).  

Realistični roman 

Povzemamo Haramijo (2015, str. 33), ki pravi, da je realistični roman namenjen najstnikom, ki 

obiskujejo zadnjo triado osnovne šole in srednjo šolo. Zmožni morajo biti razumevanja daljših 

in zapletenih književnih del. Vsa književna dela, ki so namenjena najstnikom, ne sodijo med 

mladinske romane, oznaka se uporablja za majhen del mladinske književnosti. Glavni literarni 

lik je mladostnik v težavnem pubertetnem obdobju, prav tako pa sta natančno opredeljena tudi 

književni prostor in čas. V slovenski literaturi so realistični romani večinoma zastopani s 

temeljnimi žanri, kot so: avanturistični roman, ljubezenski mladinski roman, socialno-

psihološki roman, mladinski roman in jeans roman. 
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Kratka realistična proza 

Značilni so humorni elementi, glavni literarni lik je prikazan v odraščajočem se obdobju in ima 

značilnosti obdobja, v katerem je predstavljen (Haramija, 2004, str. 62‒67). V slovenski 

mladinski književnosti izstopajo trije žanri:  

1. Spominska kratka proza ima prvoosebnega pripovedovalca. Zgodbe so večinoma 

biografske, čas in prostor pa sta zato bolj odmaknjena, saj gre za pretekle dogodke iz 

otroštva. Avtorji večinoma ubesedijo idiličen minuli čas otroštva, ki je potekal v vaškem 

okolju. Idealizirana sta pokrajina in ljudje, ki so dobri in še niso škodoželjni. Prav tako 

izstopajo starši, še posebej matere, ki poskrbijo za dobro svojih otrok. Zgodba je manj 

zanimiva, saj opisuje oddaljeno otroštvo pisatelja, kar je sodobnim otrokom težko 

razumljivo. 

2. Doživljajska kratka proza ‒ glavni literarni lik je otrok v zgodnjem šolskem obdobju. 

Literarni lik doživlja vsakdanje, tudi komične obarvane dogodivščine, ki prekinejo 

turoben vsakdan. Otrok ne razume odraslih in njihovih zahtev, zato je navadno ravno to 

povod za komiko, ki je lahko besedna ali situacijska. Značilna je pripovedna perspektiva 

sodobnega otroka. Iz otroške perspektive je predstavljeno in komentirano aktualno 

dogajanje, večinoma s šolskimi in obšolskimi dejavnostmi. Otroški literarni lik je star 

od osem do dvanajst let, zato so predstavljeni tudi problemi, povezani z njegovo 

starostjo. 

3. Detektivska kratka proza ima več značilnosti pustolovske zgodbe kot pa detektivske. 

Za detektivske zgodbe je značilen nerazrešen zločin, predstavitev detektiva, osebe in 

odnosi ter ozadje. 

 

2.1.5  OBRAVNAVA REALISTIČNE IN FANTASTIČNE PRIPOVEDI V ŠOLI 

V prvem triletju je med priporočeno literaturo največ fantastičnih pripovedi, realistično je le 

eno. V drugem triletju je realističnih besedil nekoliko več, vendar še vedno izstopa število 

fantastičnih pripovedi. V tretjem triletju je več ravno realističnih besedil. V celotni devetletki 

tako prevladujejo fantastična dela, ki predstavljajo dve tretjini del, le eno pa realistična (Blažić, 

2003). 

Učni načrt za slovenščino v književnem pouku je zazrt v preteklost. Otroštvo je otrokom in 

mladostnikom predstavljeno kot večno, neproblematično in varno, čeprav v realnosti ni tako 

(Blažić, 2003). 

Za potrebe empiričnega dela je v nadaljevanju magistrske naloge podrobneje predstavljena 

sodobna pravljica in njene značilnosti po teoriji Marjane Kobe (2000a). 
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2.2 SODOBNA PRAVLJICA 

Med iracionalno pripovedno prozo, ki je namenjena mladini, se je v drugi polovici 20. stoletja 

uveljavila specifična kategorija tekstov, imenovana sodobna umetna pravljica oziroma krajša 

sodobna pravljica (Kobe, 2000a).  

Kobe (2000a, str. 5) je kot predhodnik sodobne pravljice umestila klasično umetno pravljico, s 

katero poimenujemo starejše vzorce avtorske pravljice iz 19. stoletja. Prilastek klasična namreč 

pomeni, da gre za starejši vzorec pravljice. Z izrazom umetna so poimenovana dela, ki so 

avtorska. V tem se razlikuje od modela ljudske pravljice, ki je bila predhodnica klasične 

pravljice. 

Kobe (2000a, str. 5) meni, da je klasična umetna pravljica od ljudske pravljice prevzela 

motivno-tematske in morfološko-strukturne prvine. Termin klasična umetna pravljica pomeni 

vzorec avtorske pravljice, ki se nanaša na model ljudske pravljice ali vztraja v tradiciji 

izvornega vzorca avtorske pravljice iz 19. stoletja.  

Klasična sodobna pravljica nastaja še danes, saj sta ljudsko izročilo in andersenovski vzorec 

klasične umetne pravljice še prisotna. V drugi polovici 20. stoletja je prišel v ospredje nov 

vzorec, za katerega so slovenski kritiki in publicisti uporabljali različne izraze, Kobe je navedla 

najpogosteje uporabljene:  

»Sodobna pravljica, moderna pravljica, fantazijska pravljica, moderna fantazijska pravljica, 

antipravljica, moderna domišljijska pravljica, domišljijska pripovedka.« (Kobe, 2000a, str. 5) 

Marjana Kobe (2000a) je pri uporabi izraza zagovarjala termin sodobna pravljica, saj je menila, 

da je najustreznejši. V svojem delu je pojasnila:  

»Termin sodobna pravljica imamo za ustreznejši od termina moderna pravljica, ker je izraz 

»sodoben/sodobna« širši, bolj odprt in nima zoževalnega prizvoka, ki ga izraz 

»moderen/moderna« utegne imeti v smeri modnosti: »po modi«, sledeč modnemu trendu.« (str. 

5) 

S terminom sodobna pravljica poimenujemo dve vrsti besedil, ki imajo iracionalne prvine. To 

sta kratka sodobna pravljica in fantastična pripoved. Fantastična pripoved je v primerjavi s 

kratko sodobno pravljico bila že zgodaj teoretsko raziskana. Od nje se močno razlikuje že po 

sami zunanji zgradbi, saj fantastične pripovedi obsegajo od 200 do 300 strani, medtem ko kratka 

sodobna pravljica zajema le od 1,5 do 10 strani. Razlikujeta se tudi glede na doživljajsko 

zahtevnost besedil in stopnjo zgodbene razvitosti (Kobe, 2000a).  

Za potrebe magistrske naloge smo se osredotočili na kratko sodobno pravljico, podrobneje 

bomo predstavili kratko sodobno pravljico po teoriji Marjane Kobe (2000a) in njeno 

klasifikacijo kratke sodobne pravljice.  
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2.2.1 KRATKA SODOBNA PRAVLJICA 

Značilnosti kratke sodobne pravljice (Kobe, 2000b, str. 14‒15) so: 

- oblikovanost glavnega literarnega lika, njegova funkcija v dogajanju in razsežnosti 

njegovih bivanjskih sposobnosti; 

- status in funkcija stranskih literarnih likov; 

- dvodimenzionalnost dogajanja, ki se pojavlja v dveh različicah: v prvi različici 

realna in irealna raven potekata v istem svetu, glavni literarni lik pa sam vzpostavlja 

irealno plast dogajanja. V drugem pa dogajanje poteka dvodimenzionalno v dveh 

ločenih svetovih, glavni literarni lik pa ne vzpostavlja irealne plasti dogajanja, temveč 

je z njim povezan vzrok za prehod dogajanja iz enega v drug svet;   

- sodobnost kot realni dogajalni prostor in čas; 

- sintetična dogajalna linija; 

- raba avktorialnega in personalnega pripovednega položaja, se pravi izbor 

pripovedne perspektive in funkcija vsevednega pripovedovalca; 

- sporočilna raven; 

- prehodni literarni vzorec: značilen je vsem različicam kratke sodobne pravljice in sega 

s tipološkega in literarnozgodovinskega vidika v 19. stoletje k Andersenovemu modelu 

klasične pravljice. 

Različice kratke sodobne pravljice glede na glavni literarni lik (Kobe, 2000a, str. 6) so: 

1. z otroškim glavnim literarnim likom, npr. Anja Štefan: Bobek in barčica (2005), 

Svetlana Makarovič: Šuško in gozdni dan (2007);  

2. z oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom, npr. 

Kajetan Kovič: Pajacek in punčka (1984), Vitomil Zupan: Plašček za Barbaro (1974); 

3. s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom, npr. Anja Štefan: Prašiček gre 

na pot (2013), Svetlana Makarovič: Replja (2008); 

4. s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom, npr. Gregor Strniša: Lučka 

Regrat (1987); 

5. s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim likom, npr. Boris 

A. Novak: Nebesno gledališče (1979); 

6. z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila, npr. 

Svetlana Makarovič: Mali parkelj Malič (2005). 

 

2.2.2 KRATKA SODOBNA PRAVLJICA Z OTROŠKIM GLAVNIM 

LITERARNIM LIKOM 

Ta različica kratke sodobne pravljice bo podrobneje predstavljena zaradi otroškega glavnega 

literarnega lika, ki je značilen tudi za zbirko Anica. Kobe (2000a, str. 7) besedila, kjer je glavna 

oseba otroški literarni lik, postavlja v osrednje mesto, saj tematizirajo kategorije otrok/otroštvo 

in s tem izkazujejo naravnanost na otroškega sprejemnika kot glavno ciljno skupino.  

Predstavili bomo motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti sodobne pravljice z 

otroškim glavnim literarnim junakom (Kobe, 2000a, str. 7‒11):   
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1. Temeljna tema, snov, motiv: otroški doživljajski svet in igra. 

2. Sintetična dogajalna linija: dogajanje je skrčeno na izsek iz otrokovega vsakdanjika.  

3. Glavni literarni lik je sodoben mestni otrok v starosti od predšolskega do zgodnjega 

šolskega obdobja. Otrok je v razvojnem obdobju, v katerem je igra pomembna otrokova 

aktivnost, doživlja pa realni svet in svet irealnega, iracionalnega, fantastičnega kot dve 

enakovredni resničnosti. Starostna stopnja glavnega otroškega lika in razvojna specifika sta 

v pomembnem odnosu z morfološkimi stalnicami obravnavanega vzorca.  

4. Liki odraslih ljudi so pogosto navzoči, vendar se lahko umaknejo, praviloma imajo 

stransko vlogo, sekundarno funkcijo: središčno pomemben je praviloma svet otrok.  

5. Dogajanje poteka na dveh ravneh: realni in irealni. Značilen je vdor 

irealnih/iracionalnih/fantastičnih prvin v realni vsakdanjik glavnega otroškega literarnega 

lika, kar vzpostavi dve ravni dogajanja. Začetek in sklep dogajanja sta umeščena v resnični 

vsakdanjik glavnega otroškega literarnega lika, vendar je irealni svet za otroški lik 

pomembnejši kot realnost. Irealna raven omogoča razreševanje vsakršnih psihičnih stisk in 

problemov, ki jim otroški lik v realni vsakdanjosti ni kos. Otroškemu literarnemu liku se v 

irealni ravni izpolnijo vse želje in potrebe, ki so lahko v realnosti še tako neuresničljive. 

Soočenje realne in irealne/iracionalne/fantastične ravni se zgodi na dva načina: prva 

varianta je, da se dogajanje odvija v dvodimenzionalnem svetu, irealno plast pa kreira 

otroški lik. Druga varianta je, da se dvodimenzionalnost dogaja v dveh ločenih svetovih, 

kjer je otroški lik neposredni kreator iracionalne ravni dogajanja, z njim je povezan vzrok 

za prehod. 

6. Razlika med bivanjskimi sposobnostmi glavnega otroškega literarnega lika in liki 

odraslih ljudi je ena izmed temeljnih stalnic obravnavanega literarnega vzorca. Bivanjske 

sposobnosti otroških likov se razlikujejo od bivanjskih možnosti, ki jih likom odraslih ljudi 

omogoča kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim likom. Medtem ko liki odraslih oseb 

ostajajo v realni ravni, se otroški liki brez zadržkov selijo iz svojega realnega vsakdanjika 

v irealno/iracionalno/fantastično raven. Izjeme, kjer je odraslemu literarnemu liku 

omogočen prehod, opozarjajo na izjemen stik otroškega lika z likom odraslega človeka, ki 

je najpogosteje član najožje otrokove družine.  

7. Vzrok oziroma povod za vdor irealnih/iracionalnih/fantastičnih prvin v realni vsakdanjik 

je realen in povezan z glavnim otroškim literarnim likom. Vzrok/povod  je lahko otrokova 

psihična stiska, problem, osamljenost, potreba po igri ali neuresničljiva želja majhnega 

otroka, bolezni itd. 

8. Pripovedovalec, pripovedna perspektiva: najpogostejša je avktorialna pripovedna 

situacija. Pisatelju omogoča, da prek vsevednega pripovedovalca na različne načine 

vzpostavlja zaupno komunikacijo z otroškimi sprejemniki in na ta način intenzivira 

doživljajski stik le-teh z dogajanjem v pripovedi. Tako vsevedni pripovedovalec 

neposredno nagovarja otroške sprejemnike med dogajanjem ali v sklepnem delu. Lahko jim 

nameni zgodbene dodatke in povzetke oz. komentar k dogajanju.  

9. Dogajalni prostor in čas sta na realni ravni dogajanja, prav tako je razvidna sodobnost. 

Dogajalni prostor je običajno natančno določen in prepoznan kot sodobno mestno okolje s 

specifičnim urbanim utripom, ki ga zaznamujejo dosežki sodobne civilizacije in 

tehnologije. 
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10. Kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom ne moralizira. Ne pozna 

nobenega moralnega nauka, kakršnega sporočajo sprejemniku zgledi ljudske pravljice in 

različice klasične umetne pravljice, ki se nanašajo na ljudske pravljice. Njeni avtorji 

zagovarjajo in z veliko empatijo osvetljujejo otroški način doživljanja sveta.  

V naslednjem poglavju magistrske naloge bomo podrobneje predstavili problemsko tematiko, 

in sicer njene začetke, teorijo in problemsko književnost v Sloveniji ter pri pouku.   

2.3 PROBLEMSKA TEMATIKA 

Med problemsko tematiko spadajo tiste teme, ki vsebujejo tabuje. Ker se tabuji spreminjajo 

skozi čas in so odvisni tudi od družbenih in socialnih okolij, jih ne moremo točno opredeliti. Če 

je neka tema bila pred desetletjem še tabu, danes to mogoče ni več in kar je nekomu tabu, ni 

nujno, da je tudi drugemu.  

Problem nastane ravno pri književnosti. Velikokrat se starši in učitelji ne strinjajo pri opredelitvi 

tabuja, zato pogosto pride do težav pri obravnavi določenih del. Problemska tematika v literaturi 

pa je lahko ravno tista, ki lahko otrokom pomaga razumeti svet, stisko, ki je ni pripravljen 

zaupati odraslim in ravno tako lahko prepozna težavo, najde rešitev ali prosi za pomoč. 

Lavrenčič (2000) je izpostavila problem otrok, ki se s svojimi starši, skrbniki in učitelji ne 

morejo pogovoriti, saj so za njih določene teme še vedno tabu. Poudarila je, da otroštvo ni 

vedno lepo in nedolžno, kar bi morali vedeti tudi starši in pedagogi. V svojem delu je navedla 

primer pisateljice Judy Blume, ki je leta 1986 objavila knjigo s pismi otrok z vsega sveta: Letters 

to Judy: What kids wish they could tell you, s katero je želela prikazati težave in skrivnosti 

mladostnikov. Med njimi so tudi tabuji (smrt, posilstvo, krvoskrunstvo, nasilje itd.).  

Žal se veliko otrok ne more pogovoriti s svojimi starši, skrbniki in učitelji, saj so določene teme 

zanje še vedno tabu. Želela je pokazati, da otroštvo ni le lepo in nedolžno, kar bi morali vedeti 

tudi starši in pedagogi (Lavrenčič, 2001). 

Problemska literatura je termin, ki se je v mladinski književnosti pojavil pozno. Lavrenčič 

(2001, str. 44) je zanj navedla nekaj pogostejših izrazov: problemski roman, sodobni 

problemski roman, udarni roman, grešne otroške knjige, sporne knjige. 

Otroci so veliko manj kritično in psihosocialno zreli kot odrasli. Imajo manj izkušenj in so 

sposobni razpolagati z manj informacijami, zato so tudi bolj ranljivi in dojemljivi za vse nove 

vtise. V svetu iščejo spoznanja in oporo, kar pa jim literatura lahko nudi. Skozi njo pridobivajo 

nova spoznanja o svetu, zato je pomembno, kakšne spodbude jim nudimo tako v življenju kot 

tudi na literarnem področju (Kovač, 1998). 

Danes lahko otroci na spletu dobijo odgovore na vsa vprašanja, ki jih zanimajo in jih zaradi 

tabuiziranja določenih tem velikokrat ne dobijo v družini. Otroci so izpostavljeni 

najrazličnejšim življenjskim preizkušnjam, ne moremo jim zamolčati in prepovedati tem v 

življenju, medijih in tudi v knjigah (Kovač, 1998). Vprašati se moramo, ali je potem treba 

otroke in najstnike obvarovati pred svetom, v katerem živijo, če bodo navsezadnje nekoč odrasli 

in morali živeti v njem ne glede na to, kakšen je (Lovrenčič, 2001). 
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2.3.1 ZAČETKI PROBLEMSKE KNJIŽEVNOSTI 

Šestdeseta leta 20. stoletja veljajo za prelomnico detabuiziranja tem v evropski in ameriški 

mladinski književnosti. Prve knjige so se pojavile v Ameriki in v razvitejših skandinavskih 

državah, kar je bila posledica socioloških in družbenih sprememb, ki so se kazale na področju 

liberalizacije kot feministična gibanja, seksualna revolucija itd. (Lovrenčič, 2001). 

Na Slovenskem sta bili eni izmed prvih knjig delo Frana Milčinskega: Ptički brez gnezda, ki je 

izšlo leta 1917 z osrednjo tematiko nasilja, in knjiga Dečki avtorja Franceta Novšaka, izdana 

1938, ki je detabuizirala tematiko homoseksualnosti.  

Tabuji v književnosti so se počasi začeli rušiti, knjige so postajale drzne v izražanju in 

obravnavi problemov odraščanja. V tem času se je začela spreminjati tudi podoba odraslih 

literarnih likov, ki niso bili več popolni in nezmotljivi. Pisatelji so predstavili zlom 

tradicionalnih družinskih vrednot in razpad tradicionalne družine (Lovrenčič, 2001). 

Za 60. in 70. leta so bili značilni mladostniški romani, ki so bili napisani na klasični, realistični 

način. Kasneje v 80. in še posebej v 90. letih so se začele uveljavljati drugačne pripovedne 

tehnike (mešanje žanrov, pripovednih tehnik, mešanje realnosti in sanj). Tabu teme pa so takrat 

začele iz mladostniških romanov prihajati tudi v leposlovje in slikanice, ki je starostno 

namenjeno mlajšim bralcem od 9. leta dalje (Lovrenčič, 2001). 

Najpogostejši tematski sklopi detabuizirane mladinske književnosti (Lovrenčič, 2001) so: 

• bolezen, 

• brezdomstvo,  

• ekologija,  

• homoseksualnost,  

• kaznovanje in maščevanje.  

• ločitev staršev, 

• narkomanija, 

• nasilje,  

• neonacizem,  

• posilstvo, 

• religija,  

• smrt, 

• spolna zloraba, 

• spolnost, najstniška nosečnost, 

• strah.  

 

2.3.2 PROBLEMSKA KNJIŽEVNOST V SLOVENIJI 

Če v Slovarju slovenskega knjižnega  jezika (SAZU) poiščemo besedo tabu, najdemo razlago: 

»stvar, ki se ne sme kritično obravnavati« in »skrivana, prikrivana stvar«.  

Tabu izhaja iz nasprotja med tem, kaj otrok izreka in med tem, kaj odrasli pričakuje od njega 

(Saksida, 2001a). 
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Od posameznika je odvisno, kaj želi skriti. Gre za subjektivno presojo. Če je za nekoga nekaj 

tabu, ni nujno, da je to tudi za drugega. Različna javna mnenja so pokazala, da so za nekatere 

tabu že vulgarizmi v besedilu, za druge prizori nasilja itd. (Kos, 2014). 

V Sloveniji imamo s tabuji težave. Nekateri avtorji in založniki si prizadevajo, da bi otroke in 

mladostnike seznanili s problemskimi, temnejšimi plastmi življenja. Na drugi strani pa so 

odrasli bralci (nekateri starši, pedagoški delavci itd.), ki so naklonjeni k skrivanju in 

vzdrževanju tabujev pri nekaterih temah (Kos, 2014). 

Saksida (2014) meni, da lahko govorimo o tabu temi oziroma problemski tematiki, kadar je 

tema problemska, kar pomeni, da ruši predstavo o varnem otroštvu. Problem, kaj je tabujsko v 

književnosti, se pojavlja v sklopu družbe, njenega poimenovanja vzgoje, šole, avtoritete, 

strokovne avtonomije, politike in medijskih odzivov na problemske teme.  

 »Tabujsko je to, kar se zdi bralcem v kompleksnem in družbeno pogojenem sprejemanju 

(doživljanju, razumevanju in vrednotenju) književnih besedil za (mladega) bralca neprimerno 

ali celo nesprejemljivo, zato je podvrženo bolj ali manj neposredni (samo)cenzuri.« (Saksida, 

2014, str. 26) 

Kaj je tabu, je pogojeno predvsem z družbenim sprejemanjem in subjektivno presojo. 

Neprimerno torej izhaja iz družbenega pojmovanja otroštva. Odraslim otroštvo predstavlja 

nedolžnost in naivnost, zato potrebujejo zaščito pred neprimernimi temami. Večinoma gre za 

teme spolnosti, smrti, nasilja itd. (Kos, 2014). 

Dejavniki problemskosti kot vsebinske in tabujskosti kot družbene recepcijske oznake so 

(Saksida, 2014, str. 27‒28): 

- Tema: problemska tema ruši predstavo o varnem otroštvu, prikazuje stisko in bolečino 

otrok in mladostnikov. Tudi tema drugačnosti (invalidnost, istospolnost itd.) spada pod 

tabujsko, saj prikazujejo odraščanje, ki odstopa od »tradicionalnega«.  

- Perspektiva: za problemske teme je značilna perspektiva oporekanja, značilna je 

otroška uporniška drža do sveta. Dela vsebujejo predvsem tematiko smrti in trpljenja. 

Značilna je tudi »naivna perspektiva«, saj otroci ne razumejo, kaj se dogaja z njimi.  

- Zgodba: vsebuje konflikt »poškodbo«, katere žrtev je glavna književna oseba ali kdo 

drug. Pogosta je tudi (samo)poškodba, ki je lahko usodna (poskus samomora).  

- Književna oseba: je opazno drugačna od drugih oseb v okolici, pogosto je postavljena 

pred preizkušnje in poškodbe. Pogosto je tudi »izobčenec« v družbi. 

- Jezik: pogoste so jezikovne poteze, ki zaznamujejo književne osebe in zgodbo, npr. 

prvine tujega jezika, kletvice, vulgarizmi. Ker niso pogoste v mladinski književnosti, na 

bralca delujejo kot provokacija. 

- Razpoloženje: bralec ga občuti ob branju književnega besedila, povezano pa je s 

čustvenimi prvinami, ki izhajajo iz različnih opisov trpljenja, spolnosti, umiranja itd.  

- Subjektivne predstave: o vlogi branja in otroštva, niha med dvema metaforično 

opredeljenima modeloma. V prvem modelu je naloga odraslega, da varuje otroka pred 

tabujskimi temami, imenuje se model motovilke. V drugem, imenovanem model grdega 

račka, se odpirajo teme problematičnih in temnih plasti življenja.  
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V empiričnem delu bomo po zgoraj naštetih točkah analizirali izbrane tri knjige avtorice Dese 

Muck: Anica in zajček (2001, 2008, 2016), Anica in velike skrbi (2003, 2005, 2008), Anica in 

velika skrivnost (2004, 2005, 2008). Zanimalo nas bo, ali imajo izbrana dela značilnosti 

problemske tematike in kako so ta vidna v posameznih knjigah.  

2.3.3 PROBLEMSKA KNJIŽEVNOST PRI POUKU 

Problemska književnost je med učitelji še vedno premalo poznana. Učitelji bi se morali soočati 

s svojimi prepričanji in stališči o določeni težavi in se spoprijeti z izzivi poučevanja navedene 

teme, ki že same po sebi sprožajo negativne odzive. V raziskavi je pokazalo, da so nekatere 

teme med učitelji še vedno tabujske, npr. tema spolnosti, spolne zlorabe itd., medtem ko 

tematika smrti, še posebej naravne smrti in nesreče, niso več tabujske (Višček, 2014). 

V slovenskem učnem načrtu (2011) ni točno določenih ciljev za obravnavo problemske 

literature. V uvodu so navedene smernice, ki kažejo na raznolikost branja. Višček (2014, str. 

67) izpostavi omembo, da otroci književna besedila sprejemajo kritično in razmišljajoče. 

Razvijajo identiteto, odzivajo se na čustvene sestavine besedila, upovedujejo zgodbo s 

perspektive tistih književnih oseb, ki jim niso blizu. 

2.3.4 BRANJE PROBLEMSKE KNJIŽEVNOSTI 

Vodeno skupinsko branje in razpravljanje o književnosti, ki se imenuje bralni dogodek 

(književni pouk, bralna značka, Cankarjevo tekmovanje, domače branje itd.), ni subjektivno in 

spontano branje. Od prostočasnega branja se razlikuje v motivaciji, saj je posameznik v tem 

primeru notranje motiviran, pri bralnem dogodku pa je motivacija zunanja. Razlikuje se tudi v 

izbiri besedil, posameznik jih izbere glede na svoje interese, pri bralnem dogodku pa bere to, 

kar berejo drugi. Razlikuje se tudi v dejavnosti, posameznik bere za bralno doživetje in ne za 

izražanje in utemeljevanje prebranega. V bralnem dogodku mentor spodbuja kritično branje, 

sistematično vodi dogodek, tako da učenci prepoznajo prezrte sestavine besedila in jih 

pojasnjujejo. Svoja mnenja utemeljujejo in se kritično odzivajo (Saksida, 2014). 

V empiričnem delu magistrskega dela je analiziran motiv družine, zato bomo za potrebe 

magistrskega dela podrobneje predstavili pojem družine.  

2.4 DEFINICIJA DRUŽINE 

V naslednjem poglavju magistrskega dela bodo predstavljene različne definicije družin in 

klasifikacije koncepta družine ter sodobno družinsko življenje v Sloveniji. V nadaljevanju bo 

predstavljen motiv družin v slovenski mladinski književnosti.  

Družina je pojem, ki ga dobro poznamo in vsakodnevno uporabljamo, vendar je ravno definicija 

družine problem, s katerim se strokovnjaki ukvarjajo že več kot desetletje. Zaradi obstoja toliko 

različnih definicij nastane težava, kadar jo želimo ožje definirati. Ne obstaja namreč skupna, 

univerzalna definicija.  

Problem, ki nastane pri definiranju družine, je izpostavila Tanja Rener (Rener et al., 2006, str. 

13). Pojavlja se predvsem glede tega, kaj naj vsebinsko pokriva, ali pojem pokriva samo 

tradicionalno predstavo o starših in otrocih, ali sta dve neporočeni osebi, ki živita skupaj, 

družina, ali enostarševske družine obravnavamo kot običajne družine in ali morata biti dve osebi 

nasprotnih spolov, da jih lahko imenujemo družina.  
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Strokovnjaki so morali oblikovati definicijo, ki bi bila raznolika, inkluzivna in operativna, saj 

mora definicija zajemati vse bistvene naloge družine, tipe in načine družinskega življenja in bo 

učinkovita ter uporabna na različnih področjih (Rener v Rener et al., 2006). Za potrebe 

magistrske naloge bomo navedli definicije družine, ki so najpogosteje uporabljene. 

2.4.1 DEFINICIJA EKONOMSKE KOMISIJE ZDRUŽENIH NARODOV ZA 

EVROPO (UNECE)  

»Družino definiramo v ožjem smislu kot jedrno družino, to sta dve osebi ali več oseb, ki živijo 

v skupnem gospodinjstvu in so med seboj povezane z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali 

starševskim razmerjem.« (Keilman, 2003, str. 11, v Rener et al., 2006) 

Med družino umeščamo pare z otroki, pare brez otrok, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in 

enega starša z enim ali več otroki. Navedena definicija se je od leta 2000 dalje uporabljala v 

popisih prebivalstva v Evropi in jo imenujemo popisna definicija družine (Rener v Rener et al., 

2006). 

Navedeno definicijo so komentirali v demografski in statistični stroki (Rener v Rener et al., 

2006, str. 15‒16): 

1. Kohabitiajoča parterja predstavljata dve osebi, ki bivata v skupnem gospodinjstvu in 

nista sklenila zakonske zveze drug z drugim, njuno medsebojno razmerje pa je podobno 

zakonski zvezi. Ta definicija obravnava istospolna partnerstva kot kohabitacije, zato o 

njih lahko govorimo kot o družini.  

2. Trigeneracijska gospodinjstva tvorijo dve ločeni družini ali pa eno družino s članom 

drugega gospodinjstva.  

3. Otrok se obravnava kot vsaka oseba brez partnerja, ki večinoma prebiva v skupnem 

gospodinjstvu z vsaj enim od staršev. Otroci so lahko pastorki in pastorke ali posvojeni 

otroci, ne pa tudi rejenci in rejenke. Otrok, ki živi s poročenim ali kohabitirajočim 

parom, je biološki otrok vsaj enega od partnerjev, vendar ne nujno skupni otrok para.  

 

2.4.2 SOCIOLOŠKA DEFINICIJA DRUŽINE 

Sociološka definicija se od statistične razlikuje v tem, da kot konstruktivni element družine 

opredeljuje starševsko razmerje kot socialno razmerje (Rener v Rener et al., 2006). 

Rener (Rener et al., 2006) pravi, da obstaja veliko socioloških definicij družine, med seboj se 

razlikujejo, vendar imajo v večini skupno to, »da družino opredeljujejo kot vsaj 

dvogeneracijsko skupnost in družbeno institucijo, ki skrbi za otroka/-e«. (str. 16)  

»Družino definiramo kot skupino oseb, ki živi v skupnem gospodinjstvu in jo sestavlja vsaj en 

otrok in vsaj ena odrasla oseba ter je med seboj povezana z zakonsko zvezo ali s kohabitacijo 

in starševskim razmerjem.« (Nowotny, Fox, Pinnerlli, 2004, str. 16, v Rener et al., 2006) 

Tudi skupina strokovnjakov pri Organizaciji združenih narodov ‒ OZN je tako razmišljala pri 

definiranju pojma pri pripravah na mednarodno leto družine. Poskušali so oblikovati definicijo, 

ki bi bila čim bolj inkluzivna in čim manj ekskluzivna oziroma diskriminatorna (Rener v Rener 



Katja Ratej, Motiv družine in problemske tematike v zbirki Anica Dese Muck 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 

15 
 

et al., 2006). Naloga je bila zelo zahtevna, saj se družine razlikujejo že v sami družbi, kulturi, 

največje razlike pa se pojavljajo medkulturno, zato so sestavili zelo široko definicijo družine.  

»Družino predstavljajo vsaj en (odrasel) človek ali skupina ljudi, ki skrbi za otroka/-e in je kot 

taka (torej kot družina) prepoznana v zakonodajah ali v običajih članic.« (Family: Forms and 

Functions, 1992, str. 16, v Rener et al., 2006) 

OZN torej poudari, da je skrb za otroka zares edini konstruktivni element definicije in družino 

ločuje od partnerskih zvez, zakonske zveze in gospodinjstva ter sorodstva. V drugem delu pa 

gre za očitno »politični kompromisni sporazum« z državami članicami. Takšna definicija 

družine je inkluzivna, saj lahko v njej prepoznamo tudi takšne oblike družin, ki jih zahodna 

kultura ne pozna ali prepoveduje. Definicija pa je šibka na raziskovalno-statistični operativnosti 

(Rener v Rener et al., 2006, str. 16). 

2.4.3 TIPI DRUŽIN 

Družina se je v zadnjih desetletjih spreminjala na področju dojemanja, njene sestave in vloge 

članov v družini, kar je posledica družbenih sprememb in sprejemanja drugačnosti. Za sodobno 

družino je značilno veliko tipov družin, ki se v prejšnjih desetletjih niso pojavljale oziroma niso 

bile tako pogoste. Danes lahko govorimo o velikem številu reorganiziranih družin, neporočenih 

parov z otroki, enostarševskih in istospolnih (Švab v Rener et al., 2006). 

Tipologija družin je namenjena ugotavljanju primernosti svojemu namenu. Sociološke 

tipologije imajo raziskovalen in socialnopolitičen namen. Ugotavljajo, katere družinske oblike 

potrebujejo oporne socialnopolitične ukrepe. Tipologije povedo veliko o sestavi družin in ne 

veliko o načinih družinskega življenja.  

OZN je na osnovi definicije predlagala naslednje tipologije družin (Rener et al., 2006, str. 17):  

1. Jedrne družine ‒ mednje so uvrščene biološke in socialne družine staršev in otrok, 

enostarševske družine in adaptivne družine. Odselitev otrok je obravnavana kot prehod 

iz biološke v socialno jedrno družino.  

2. Razširjene družine ‒ mednje so razvrščene tri- in večgeneracijske družine, poligamne 

razširjene družine in plemenske razširjene družine.  

3. Reorganizirane družine ‒ mednje razvrščamo dopolnjene ali vzpostavljene družine, 

življenje v skupnostih in reorganizirane družine istospolnih partnerjev.  

V socioloških raziskavah je pogosta Brownova (1992, 210‒212, v Rener et al. 2006, str. 17) 

tipologija družin: 

1. Jedrne družine so družine dveh staršev in otrok. 

2. Klasične razširjene družine so: vertikalno razširjene družine, sestavljene iz več 

generacij; horizontalno razširjene družine (bratje, sestre); družine, sestavljene iz več 

jedrnih, ki jih povezujeta sorodstveno razmerje in strnjena lokacija bivanja. 

3. Modificirane razširjene družine so družine, ki so geografsko ločene, vendar 

vzdržujejo redne sorodniške stike in si nudijo vzajemno oporo. 

4. Enostarševske družine. 



Katja Ratej, Motiv družine in problemske tematike v zbirki Anica Dese Muck 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 

16 
 

5. Reorganizirane družine so ponovno vzpostavljene družine, v kateri je vsaj eden od 

staršev socialni, ne pa tudi biološki. 

Rener (2006) se v delu Družine in družinsko življenje v Sloveniji ne strinja z Brownovo 

tipologijo, saj meni, da Brown po nepotrebnem poudarja enostarševske in reorganizirane 

družine, saj bi lahko obojne umestil med jedrne. Sestavila je tipologijo glede na življenjske 

aranžmaje v našem okolju. Razlikuje med dvema vrstama družin (str. 17):  

1. Jedrne družine so dvostarševske družine, enostarševske družine in reorganizirane 

družine. 

2. Razširjene družine so klasične razširjene družine, razpršene razširjene družine ‒ po 

Brownu modificirane razširjene družine. 

2.4.4 DRUŽINE V SLOVENIJI 

Raziskave so pokazale, da so tudi za Slovenijo značilne spremembe v družini, vendar se 

razlikujejo po intenziteti spreminjanja, ki izvira iz zahodne družbe. Družinsko življenje je v 

Sloveniji postalo zelo raznovrstno, predvsem na področju družinskih oblik in družinskega 

življenja. Spreminjajo se vloge, strukture in delitev družinskega dela, vendar družina še vedno 

ostaja temeljna družbena institucija (Švab v Rener et al., 2006). 

Rener (Rener et al., 2006, str. 18‒19) navaja, da sta v Sloveniji prisotna dva načina družinskega 

življenja, o katerih ne vemo veliko. Najpogostejša načina sta: 

1. Razpršene razširjene družine. Gre za formalno ločeni družinski gospodinjstvi, ki 

živita v strnjenih lokacijah (ista hiša, v ločenih stanovanjih, v bližini drug drugega), 

lahko tudi na različnih lokacijah, vendar si nudita vzajemno oporo in pomoč na 

različnih področjih.  

2. LAT-faza oziroma živeti skupaj, a hkrati narazen. V Sloveniji živi vse več mladih 

ljudi podaljšano mladost pri starših, razlogi pa so različni (med šolanjem, po končanem 

šolanju, delno živijo drugje, živijo drugje z rednim obiskovanjem starševske družine in 

kontinuirano uporabo njenih storitev in opor). V Sloveniji naj bi tako živelo okoli 43 % 

mladih v starosti 25 do 35 let.  

Oblike družin so se skozi leta spreminjale, zaradi potreb magistrske naloge pa nas je zanimalo, 

kako se je motiv družine pojavljal in spreminjal v književnosti. 
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2.5 MOTIV DRUŽINE  

S spreminjanjem družinskih oblik se je tudi v slovenski književnosti spreminjala podoba družin. 

V nadaljevanju bo predstavljeno, kako se je v zgodovini slovenske književnosti, tj. od starejše 

slovenske književnosti do sodobne književnosti, spreminjal motiv družine. V empiričnem delu 

bo predstavljeno, kako se je motiv družine pojavil v zbirki Anica pisateljice Dese Muck.  

Starejša in novejša sodobna slovenska mladinska književnost 

V obdobju starejše slovenske književnosti je bila družina v tradicionalnem smislu pojmovana 

kot jedrna (ožja) in razširjena, povzeto po Blažić (2011b, str. 138). Ti dve obliki družin sta 

prepoznani v letih od 1550 do 1850, predvsem v delih Trubarja, Valvasorja, Pohlina, Staniča in 

Vodnika (Blažić, 2011b). 

Med leti 1850‒1890, tj. v obdobju novejše slovenske književnosti, je Fran Levstik v delu Kdo 

je napravil Vidku srajčico (1877) predstavil enostarševsko družino oz. vdovo z otroki. Pogost 

je motiv tradicionalne razširjene družine, kot je v delu Miškolin Josipa Ribičiča (1931) (Blažić, 

2011b). 

Sodobna mladinska književnost ‒ sodobna klasika 

V letih 1950‒1980 je bila družina pogosta tema. V tem času so matere dobile zaposlitev, oblike 

družin in vzgoja so se začele spreminjati, kar se je preneslo tudi na literaturo. Kristina Brenk je 

obravnavala enoroditeljske družine in delo poimenovala Mamaočka (1960). V delu je 

tematizirala problem enostarševskih družin, ločenih žensk in vdov, ki so po vojni same skrbele 

za otroke (Blažić, 2011b). 

V času 1980‒2010 se v slovenski mladinski književnosti vidi razvoj v smeri problemske 

mladinske književnosti, kar se pojavlja tudi v družini, povzeto po Blažić (2011b, str. 139). 

Družina je prikazana problemsko in heterogeno. Tone Pavček je v pesmih tematiziral 

tradicionalno in sodobno družino, podobe staršev, starih staršev in novorojenčkov. Saša Vegri 

je v svojih delih tematizirala nasilje v družini, spočetje, smrt in druge problemske tematike. Še 

posebej Svetlana Makarovič je v svojih delih redefinirala pojem družine, prikazala je problem 

kompetitivnosti med sorojenci, iskanje identitete, socialne in biološke družine. Anja Štefan je 

tematizirala različne družinske oblike, predvsem v zbirki Za devetimi gorami (2011), kjer je 

prisotnih veliko različnih družinskih oblik in problemskih tematik (Blažić, 2011b). 

V naslednjem poglavju teoretičnega dela v magistrski nalogi je podrobneje predstavljena 

avtorica Desa Muck in njena bibliografija. 
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2.6 DESA MUCK 
 

 
Slika 1: Desa Muck (24 ur: Novo! Desa Muck z najbolj hudomušno knjigo ‒ vaš otrok pa v njej glavni junak. 2018) 

Rodila se je 29. avgusta 1955 v Ljubljani. Po nedokončani srednji šoli se je zaposlila kot varuška 

predšolskih otrok v vrtcu Poljane (Haramija, 2008). Kasneje je začela delati v gradbenem 

podjetju kot tehnična risarka, vendar je službo pustila zaradi potovanja po Turčiji in Grčiji. Po 

prihodu domov se je zaposlila v vrtcu kot negovalka otrok z motnjami na duševnem področju. 

Po letu 1982 se je začela nastopati v reklamah, oddajah in filmih, začela je tudi pisati zgodbe, 

povzeto po Lutar Ivanc (2006, str. 277). 

Danes je svobodna umetnica, poznana je kot televizijska igralka, voditeljica, publicistka in 

predvsem kot mladinska pisateljica. Napisala je več kot 50 literarnih del za otroke, mladino in 

odrasle, veliko njenih del je bilo ponatisnjenih in prevedenih. Piše stripe, podlistke, scenarije, 

radijske igre in besedila za oglase, povzeto po Lutar Ivanc (2006, str. 277).  

Napisala je približno sto ljubezenskih zgodb za revijo Antena, bila urednica najstniške revije 

Firbec, sodelovala je z revijo Pil, kjer je bila avtorica kotička Teta Justi in stripa Desovili.  

Njene najbolj brane kolumne so bile izdane v knjigi Pasti življenja (2005) in Takole bom rekla 

(2017).  

Piše za otroke, mladostnike in odrasle, poznana je predvsem po značilno humorno obarvanih 

delih. V delih za mladostnike tematizira drugačnost, mladostniško stisko, ljubezen in 

hrepenenje. 

Teme odraščanja, kot so spolnost, zasvojenost, šola itd., je šaljivo predstavila v ciklu pripovedi 

Blazno resno, povzeto po Lutar Ivanc (2006, str. 277). 

V mladinskih delih  s humorjem povezuje napetost, probleme mladostnikov, ki se kažejo v 

odnosu do staršev in učiteljev (Lutar Ivanc, 2006).  
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»Desa Muck je priljubljena sodobna slovenska mladinska pisateljica, znana in brana predvsem 

zaradi svojega sproščenega in zanimivega načina razmišljanja in pisanja, ki je mlademu bralcu 

blizu.« (Saksida v Lutar Ivanc, A., 2006, str. 277) 

2.6.1 BIBLIOGRAFIJA DESE MUCK 

MLADINSKA DELA (Cobiss, 2018): 

- 1992, Tistega lepega dne  

- 1993, Blazno resno o seksu: knjiga namigov za najstnike  

- 1993, Pod milim nebom  

- 1995, Blazno resno popolni  

- 1995, Hči lune  

- 1996, Blazno resno zadeti  

- 1996, Kremplin  

- 1997, Lažniva Suzi  

- 1998, Blazno resno slavni  

- 1998, Fonton: priročnik telefoniranja za mularijo  

- 2000, Blazno resno o šoli  

- 2001, Anica in grozovitež  

- 2001, Anica in materinski dan  

- 2001, Anica in zajček  

- 2001, Čudež v operi  

- 2001, Sama doma  

- 2002, Anica in Jakob  

- 2002, Anica in športni dan  

- 2002, Kakšne barve je svet  

- 2003, Anica in velike skrbi  

- 2004, Anica in počitnice  

- 2004, Anica in velika skrivnost  

- 2005, Anica in prva ljubezen  

- 2007, Anica in skrivnostna maska  

- 2008, Kokoš velikanka  

- 2009, Ko se želva izgubi …  

- 2010, Nebo v očesu lipicanca  

- 2012, Čudežna bolha Megi in bernardinec Karli  

- 2012, Čudežna bolha Megi in zajček Branko  

- 2013, Čudežna bolha Megi in muca Živka  

- 2013, Čudežna bolha Megi in želvici Taška in Toni  

- 2014, Čudežna bolha Megi in dihurček Jurček  

- 2014, Čudežna bolha Megi in papagaj Slavko  

- 2014, Škratovile in pasje srce  

- 2015, Čudežna bolha Megi in hrček Marjan  

- 2015, Čudežna bolha Megi in podganici Ančka in Katka  

- 2015, Skrivnost Božičkove kape  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Anica_in_grozovite%C5%BE
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anica_in_materinski_dan&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Anica_in_zaj%C4%8Dek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Anica_in_Jakob
https://sl.wikipedia.org/wiki/Anica_in_%C5%A1portni_dan
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anica_in_velike_skrbi&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Anica_in_po%C4%8Ditnice
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anica_in_velika_skrivnost&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anica_in_prva_ljubezen&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anica_in_skrivnostna_maska&action=edit&redlink=1
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- 2015, Škratovile najdejo mamo  

- 2016, Čudežna bolha Megi in kobila Rika  

- 2016, Škratovile ujamejo lovca  

- 2017, Čudežna bolha Megi in zlati ribici Darja in Ivo  

- 2017, Pravljično potepanje medveda Lovra po Sloveniji  

- 2017, Škratovile udomačijo samoroga  

- 2018, Jaz sem Titina in takšna pač sem  

 

DELA ZA ODRASLE (Cobiss, 2018): 

- 2013, Panika  

- 2004, Neskončno ljubljeni moški  

- 2005, Pasti življenja  

- 2006, Peskovnik Boga otroka  

- 2007, Pasti življenja II  

- 2010, Nebo v očeh lipicanca  

- 2015, Odred ali kako osrečiti druge proti njihovi volji  

 

LUTKOVNE IGRE (Cobiss, 2018): 

- 1989, Kdo je ubil zmaja?  

 

PREVODI KNJIG (Cobiss, 2018): 

- 1999, Wahnsinnig ernst über Sex: Tips für Jugendliche  

- 2002, Akej farby je svet?  

- 2002, Anica i Jakov  

- 2002, Anica i sportski dan  

- 2002, Jakou barvu má svět?  

- 2002, Ku farbu ima svit?  

- 2002, Milyen színű a világ?  

- 2002, Mjesečeva kći  

- 2002, Saj feschto hi le them?  

- 2002, Welche Farbe hat die Welt?  

- 2003, Anica i velike brige  

- 2004, Anica i velika tajna  

- 2004, Auf und davon: eine Abenteuergeschichte aus Istrien  

- 2004, Sama kod kuće,  

- 2004, Serously stoned  

- 2005, Anica na ljetovanju  

- 2006, Anica i tajna maska  

- 2007, Sej farba hi u them?  

- 2009, Alina şi iepuraşul  

- 2009, Alina şi ziua sporturilor  

- 2009, Anica i zečić (2009) 

- 2009, Jeca i sportski dan  

- 2009, Jeca i zeka  
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RADIJSKE IGRE (Cobiss, 2018): 

- 1996, Radijski škrat Lojze  

 

PRIZNANJA IN NAGRADE (Haramija, 2008, str. 156‒157):  

- 1988, literarna nagrada za mladinsko radijsko igro Kdo je ubil zmaja 

- 1992, literarna nagrada za mladinsko radijsko igro Radijski škrat Lojze 

- 1998, nagrada Večernica za najboljše slovensko mladinsko literarno delo v letu 1997 za 

knjigo Lažniva Suzi 

- 2005, Levstikova nagrada za zbirko Anica 

- 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, Moja najljubša slovenska knjiga za zbirko Anica 

- 2006, Častna plaketa IBBY (Mednarodna zveza za mladinsko književnost) za zbirko 

Anica 

- 2006, Ježkova nagrada 

 

Celotna zbirka Anica s povzetki posameznih del je predstavljena v naslednjem poglavju. Vse 

ilustracije v zbirki so delo ilustratorke Ane Košir, ki je predstavljena v sklopu zbirke.   
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2.7 ZBIRKA ANICA 
 

Zbirka je namenjena otrokom, ki obiskujejo prvo triletje osnovne šole, in sicer v starosti med 

šestim in devetim letom. Knjige so primerne za otroke v začetnem bralnem obdobju šolanja, saj 

je jezikovni spekter prilagojen starosti bralcev/poslušalcev.  

Zbirka je sestavljena iz desetih knjig, ki imajo skupno podobo. Vse knjige so ilustrirane in 

manjšega formata, imajo veliko barvnih ilustracij, nekaj je tudi celostranskih. Vseh deset knjig 

je ilustrirala Ana Košir (1970). Velikost črk je velika in primerna starosti bralcev, besedilo je 

zapisano z majhnimi tiskanimi črkami, na straneh je do največ sedemnajst vrstic (Haramija, 

2008). 

Desa Muck je tudi v teh delih ohranjala svojo komičnost, ki jo lahko prepoznamo tudi v 

nekaterih tragičnih trenutkih.   

Teme, ki se pojavljajo v zbirki, se dotaknejo bralca na začetku šolanja, saj je bralec podobnih 

let kot Anica Pivnik (Haramija, 2008). 

Glavna oseba Anica Pivnik je opisana zelo natančno in jo bralec skozi zgodbe lahko zelo dobro 

spozna. Skozi zgodbe se pokažejo njene pozitivne lastnosti: poštenost, sočutnost, dobrota, 

pravičnost itd., vendar lahko v nekaterih primerih spoznamo tudi negativne lastnosti, kot so 

zamerljivost, prepirljivost, trma. Značilnost, ki Anico naredi posebno, je njen čut za stisko in 

težave, ki jih s pomočjo odraslih ali pa sama pozitivno razreši (Haramija, 2008). 

Povzeto po Haramiji (2008, str. 168) je celotna zbirka postavljena v družinsko in šolsko okolje, 

v vsaki knjigi je podrobneje predstavljen en dogodek, književni čas je kratek, saj traja le nekaj 

dni. 

Zbirka sodi med realistične pripovedi, ki ohranjajo motivacijo za razrešitev posameznih 

zapletov. Poudarjena je družina, ki nudi otroku varnost in pomoč, s sporočilom, da je odraslim 

treba zaupati svoje težave (Haramija, 2008).  

Njene knjige: Anica in zajček (2005), Anica in velika skrivnost (2005), Anica in Jakob (2006), 

Anica in počitnice (2006) so izšle na zgoščenki, pripovedovalka pa je avtorica sama. 

Posamezne knjige iz zbirke so bile prevedene v tuje jezike, in sicer hrvaščino, srbščino in 

romunščino.  

Desa Muck je o zbirki povedala:  

»Anice so naporno pisanje, ki zahteva veliko discipline. Še nikoli prej nisem pisala za tako 

majhne otroke, a zmeraj rada poskusim kaj novega. Ko sta izšli prvi dve, se mi nista zdeli nič 

posebnega. Potem pa sem na šolah videla odziv, videla sem male, ko jo imajo res radi, ki ji 

pišejo, ki ji preko mene pošiljajo pozdrave, ker mislijo, da je živa. Učiteljice in knjižničarke so 

mi govorile, kako otroci komaj čakajo, da bo izšla nova. No, potem je pisanje postalo velika, 

velika odgovornost.« (Muck, Marinovič v Haramija, 2008) 
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2.7.1 POVZETKI KNJIG IZ ZBIRKE ANICA  

ANICA IN GROZOVITEŽ   

 (Muck, 2001a) 

 

Slika 2: Naslovnica knjige: Anica in grozovitež (Bukla, b. d.) 

Temeljna tema, snov: Temeljni temi v knjigi sta strah (ko otrok prvič ostane sam doma) in 

ljubezen med sorojencema.  

Književni čas in prostor: Književen čas je omejen na nekaj dni, vendar je v ospredju dogodek, 

ko sta dekleti sami doma pozno popoldne in zvečer. Dogajanje poteka doma v Aničini hiši. 

Književni prostor na začetku zgodbe je postavljen na podeželje. 

Glavni lik: Anica in Mojca Pivnik. 

Stranski liki: Aničina mati in oče, Aničina babica, policista, Katja, Maša. 

Dogajanje: Na začetku zgodbe je poudarjen odnos med sestrama Anico in Mojco ter njuno 

tekmovalnostjo in drugačnostjo. Anica ne razume, zakaj sta si z Mojco tako različni in meni, 

da je ne mara. Najbolj jo prizadene, ko vidi, da sta hčerki materine prijateljice Sabine druga do 

druge zelo ljubeznivi. Kljub materinim razlagam o odnosih med sorojenci Anica ne razume, 

zakaj je Mojca ne mara. Dogajanje se nadaljuje čez nekaj dni, ko starša odideta na koncert in 

dekleti pustita sami doma. Mojca se vede uporniško in ne posluša pravil, ki jima jih je dala 

mati. Anica sledi svoji sestri in tako gledata grozljivko in jesta sladkarije. Zgodba se zaplete, 

ko Anica umaže preprogo s sladoledom, nato pa zaradi nevihte ostaneta brez elektrike. Kmalu 

nekdo pozvoni in Anici se zazdi, da je pred vrati vlomilec (grozovitež). Iz zgornjega nadstropja 

slišita ropot in zaradi strahu sklepata, da je grozovitež vlomil v hišo. Pokličeta policijo in med 

čakanjem na njihov prihod si izkažeta naklonjenost. Po njihovem prihodu se zaplet razreši, 

starša se vrneta in izkaže se, da je grozovitež bila le babica, ki je prišla na obisk. Zgodba se 

konča z razočaranjem staršev ter Aničinim in Mojčinim pobotanjem.  

Sporočilo: Glavna literarna oseba Anica spozna pomembnost zaupanja, strpnosti in 

razumevanja v odnosih z družinskimi člani.  
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ANICA IN MATERINSKI DAN 

(Muck, 2001b) 

 

Slika 3: Naslovnica knjige: Anica in materinski dan (Modrijanova knjigarna, b. d.) 

Temeljna tema, snov: Temeljna tema v knjigi je materinski dan. Anica si želi, da bi svojo 

mater osrečila in ji pokazala svojo naklonjenost in hvaležnost za vse njeno delo in trud.   

Književni čas in prostor: Književni čas je omejen na nekaj dni pred in na materinski dan (25. 

marec). Književni prostor je osredotočen na dom in šolo ter okolico med njima (npr. pot med 

šolo in domom, prodajalna pri šoli).  

Glavni lik: Anica Pivnik, Jakob.  

Stranski liki: Jakob, Mojca, Aničina mati, Aničin oče, prodajalka, Aničina babica. 

Dogajanje: Zgodba se začne tako, da Anica izve, da se bliža materinski dan. Učiteljica 

učencem pojasni praznik in jim pove, kako pomembne so matere in kaj vse naredijo za svoje 

otroke. Anica se zave, da njena mati naredi veliko za svojo družino, saj jim kuha, pere perilo in 

pospravlja ter ob tem še hodi v službo. Odloči se, da jo bo presenetila z darilom in pospravljenim 

stanovanjem ter skuhanim kosilom. Pri nakupu darila ji pomaga prijatelj Jakob. Na materinski 

dan se zgodba zaplete zaradi uničenega darila. Ostane ji le broška, ki jo je naredila v šoli. Anica 

vseeno pospravi in skuha kosilo, vendar zaradi njene neizkušenosti kosilo ni najbolje 

pripravljeno. Kljub temu osreči mater, saj se zave, koliko truda je Anica vložila v presenečenje. 

Dogajanje se nadaljuje v šoli, kjer poteka prireditev za materinski dan. Anica nastopa in podari 

materi narejeno darilo. Zgodba se zaključi v Aničini sobi, kjer se v pogovoru z materjo nauči, 

da draga darila niso pomembna.  

Sporočilo: Anica spozna, da je v življenju pomembnejša naklonjenost, ki jo namenimo bližnjim 

ljudem, kot pa materialne stvari. 
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ANICA IN ZAJČEK 

(Muck, 2001c) 

 

Slika 4: Naslovnica knjige: Anica in zajček (Modrijanova knjigarna, b. d.) 

Temeljna tema, snov: Temeljne teme v knjigi so smrt hišnega ljubljenčka, smrt matere ter 

žalovanje. 

Književni čas in prostor: Književni prostor je večinoma omejen na dom in šolo, nekaj 

dogodkov je umeščenih na veterinarsko bolnišnico in trgovino z malimi živalmi. Književni čas 

je omejen na približno dva tedna.  

Glavni lik: Anica Pivnik, Jakob. 

Stranski liki: Mojca, Aničina mati in oče, Aničina babica, veterinar. 

Dogajanje: Zgodba se začne, ko Aničina mati privoli na nakup zajčka. Odpravijo se v 

prodajalno za male živali, kjer kupijo zajčka, ki ga Anica poimenuje Puhi. Dogajanje je nato 

omejeno na dom, saj Anica ves čas komaj čaka, da se vrne domov in skrbi za Puhija. Anica se 

prvič počuti skrbno in pomembno, saj je sama odgovorna zanj. Dogodki v zgodbi se zapletejo, 

ko Puhi zboli. Odpeljejo ga k veterinarju, kjer dobi zdravilo, vendar naslednji dan doma umre. 

Anica se tako prvič v življenju sreča z izgubo in ne razume, zakaj se je to zgodilo. Občuti nemoč 

in nerazumevanje, saj meni, da nihče ne razume njene bolečine. Njena bolečina se pokaže v 

njenem odnosu do družinskih članov, postane pa tudi žaljiva. Pri razumevanju bolečine ji 

pomaga Jakob, ki ji skozi zgodbo, kako se je sam spopadal z žalovanjem, ko mu je umrla mati, 

pomaga, da razume, da ni sama in je prav, da žaluje. Jakob tako Anici prvič zaupa svoje občutke 

in dogodke ob smrti njegove matere. Anica se odloči napisati pismo Puhiju, v katerem opiše 

svojo žalost. Sčasoma tako neha žalovati, vendar ve, da Puhija ne bo nikoli pozabila, čeprav ga 

je imela le kratek čas. Njeno pismo s Puhijovo risbo objavijo v šolskem časopisu.  

Sporočilo: Anica spozna, kako boleča je izkušnja s smrtjo in kako pomembno je žalovanje in 

sprijaznjenje z izgubo.   
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ANICA IN JAKOB 

(Muck, 2002a) 

 

Slika 5: Naslovnica knjige: Anica in Jakob (Goodreads, b. d.) 

Temeljna tema, snov: prijateljstvo.  

Književni čas in prostor: Književni prostor je omejen na Aničin in Jakobov dom ter šolo. 

Književni čas je omejen na nekaj dni. 

Glavni lik: Anica Pivnik in Jakob. 

Stranski liki: Aničina starša, Jakobova babica, Jakobov oče, Mojca. 

Dogajanje: Anica in Jakob sta najboljša prijatelja, nekega dne pa se spreta zaradi različnih 

interesov. Ker se nihče od njiju ne opraviči, se spor le še stopnjuje. Anica je jezna nanj, ker se 

ne opraviči prvi, zato uniči njegovo risbo za razstavo, na kateri je narisana njegova babica. 

Istega dne Jakobov oče prepriča Jakoba, da se Anica zagotovo želi pobotati, saj jo je srečal, 

zato se odpravi k njej in se ji opraviči. Ponovno postaneta prijatelja, vendar mu Anica ne zaupa, 

kaj je naredila. Počuti se zelo krivo, saj je zelo slaba prijateljica in meni, da je Jakob v vsem 

boljši od nje. Naslednji dan najdejo na razstavi uničeno sliko. Jakob je zelo žalosten, ko jo 

najde. Anica prizna svojo krivdo in se opraviči Jakobu in njegovi babici, ki je bila naslikana na 

risbi. Vsi odrasli in Jakob razumejo, kaj se je zgodilo, le učiteljica pojasni, da se bo pogovorila 

z Anico. Po končani razstavi se vsi odpravijo v slaščičarno, kjer so odrasli še posebej ponosni 

na Anico in Jakoba, da sta se pobotala.  

Sporočilo: Anica spozna pomembnost spoštovanja in iskrenosti v prijateljskih odnosih.  
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ANICA IN ŠPORTNI DAN 

(Muck, 2002b) 

 

Slika 6: Naslovnica knjige: Anica in športni dan (Bukla, b. d.) 

 

Temeljna tema, snov: Temeljne teme v knjigi so drugačnost, zaupanje in nevarnost. 

Književni čas in prostor: Dogajalni kraj je omejen na dom, šolo in bližnjo okolico (hrib, ulice). 

Dogajalni čas je omejen na dva dni (športni dan in dan pred tem). 

Glavni lik: Anica Pivnik in Jakob. 

Stranski liki: Aničina mati in oče, Mojca, sosed, pes Srečko. 

Dogajanje: V zgodbi se pokažejo razlike med Jakobom in Anico. Ker ima Anica rada šport, 

poskuša Jakoba naučiti teči, saj imajo naslednji dan športni dan. Jakob ne mara športa, najbolj 

hudo mu je ob športnih dnevih, saj takrat vsi na šoli opazijo, da ne zna pravilno teči in se iz 

njega norčujejo. Anica poskuša čez dan naučiti Jakoba teči, vendar se kmalu iz njega norčujeta 

Aničin oče in sestra Mojca. Zgodba se zaplete, saj Jakob meni, da se ne bo nikoli naučil, vendar 

mu Anica obljubi, da bosta vadila ponoči, ko vsi spijo. Ob polnoči tečeta in srečata najprej psa 

in nato še neznanca, kar ju tako prestraši, da zbežita domov, za Anico pa steče pes. Jakob se 

tako nauči teči in naslednji dan pravilno teče, vendar so mu med tekom padle na tla hlače, zaradi 

česar so se vsi sošolci norčevali iz njega. Anica na športnem dnevu ni tekla najbolje zaradi 

utrujenosti, vendar je dokazala, kako dobra prijateljica je, saj je pomagala Jakobu. Zvečer, 

preden zaspi, se Aničina mati pogovori z njo in ji pojasni, da je sosed ponoči videl njo in Jakoba. 

Anica ji razloži, kaj se je zgodilo. Mati jo opozori, da je ponoči zunaj nevarno za otroke, vendar 

je vesela, da je tako dobra prijateljica. Pes, ki sta ga srečala na nočnem teku, pa ostane pri Anici 

in ga poimenuje Srečko.  

Sporočilo: Anica spozna nevarnost zunanjega sveta in pomembnost pomoči tistim, ki jo 

potrebujejo, še posebej prijateljem.  
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ANICA IN VELIKE SKRBI 

(Muck, 2003) 

 

Slika 7: Naslovnica knjige: Anica in velike skrbi (Bukla, b. d.) 

Temeljna tema, snov: medvrstniško nasilje. 

Književni čas in prostor: Književni prostor je omejen predvsem na šolo, kjer se nasilje dogaja, 

in dom. Začetek zgodbe je umeščen na ulico blizu doma, kjer se nasilje začne. Književni čas je 

omejen na približno mesec ali dva.   

Glavni lik: Anica Pivnik. 

Stranski liki: Jakob, Brencelj, Helenca, Metka, Aničina starša, Mojca, Jakobova babica. 

Dogajanje: Anica si želi, da bi zaslužila svoj denar in bi si lahko sama kupila, kar bi si želela. 

Z Jakobom, Helenco in Metko se odločijo, da bodo prodajali svoje izdelke (nakit, risbe itd.) na 

stojnici, ki jo postavijo na koncu najbolj prometne ulice. Medtem ko večino stvari že prodajo, 

se zgodba zaplete, saj se pojavi Brencelj, deček, ki ga vsi na šoli poznajo po njegovem nasilju. 

Brencelj jim uniči stojnico in vzame denar. Vsem zagrozi, še posebej pa Anici, da bo 

poškodoval njenega psa Srečka, če o dogodku povedo staršem. Čeprav se ga vsi bojijo, se mu 

Anica upre. Zaradi strahu pred Brencljem ji nihče od prijateljev ni zares pripravljen pomagati, 

zato tudi sama kmalu popusti. Brencelj tako začne izsiljevati Anico za denar, prav tako pa tudi 

Jakoba. Tako minevajo tedni in nihče nima dovolj poguma, da bi povedal staršem o nasilju. 

Dogodki se razpletejo, ko nekega dne izgine Jakob, ki se je skril pred Brencljem. Anica se je 

bala, da mu je Brencelj škodoval in tako je vse zaupala staršem. Spoznala je, kako pomembno 

je, da pravočasno pove odraslim, saj ji tako Brencelj ni mogel več škodovati, sam pa je dobil 

ustrezno pomoč. 

Sporočilo: Anica spozna, da je o težavah treba zaupati odraslim osebam, ki lahko pomagajo.   
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ANICA IN POČITNICE 

(Muck, 2004a) 

 

Slika 8: Naslovnica knjige: Anica in počitnice (Goodreads, b. d.) 

Temeljna tema, snov: bolezen, previdnost, nesamozavest. 

Književni čas in prostor: Književni čas v delu je štirinajst dni, dogajanje se začne in konča 

doma. Književni prostor sta dom in morje. 

Glavni lik: Anica Pivnik, Jakob. 

Stranski liki: Mojca, Aničina starša, Jakobov oče Zvonko, babica Milena. 

Dogajanje: Aničina družina se odpravi na počitnice ‒ na morje in s sabo vzame tudi Jakoba, 

saj bi mu drugače bilo brez Anice dolgčas. Kmalu po prihodu Anica spozna, da Jakob noče 

obleči kopalk. O tem pove svoji družini, ki jo skrbi, da je tudi on nesamozavesten kot Mojca, 

ki zaradi nizke samopodobe ne želi obleči kopalk. Jakob pojasni, da ga to ne skrbi, vendar je 

hitro opečen in ne želi, da bi z njim imeli skrbi. Aničina mati ga namaže ter jima poda navodila, 

da se vsakič namažeta, ko prideta iz vode. Vendar pa oba pozabita, Jakob se vrne ves rdeč in 

kmalu zboli za vnetjem ušesa, saj se ne bi smel potapljati. Jakob tako skoraj vse dni na morju 

presedi v hiši, kjer mu dela družbo Mojca. Čez čas Jakob in Mojca postaneta prijatelja. Jakob 

jo prepriča, da se odpravi na plažo, kjer so med počitnicami tudi drugi otroci. Zadnji dan se 

odpravijo v zabaviščni park, kjer se Anica in Jakob izgubita. Po napornem iskanju ju neznana 

turista pripeljeta na policijsko postajo, kjer ju čakajo že vsi trije zaskrbljeni člani Aničine 

družine. Naslednji dan se vrnejo domov in zvečer mati zaupa Anici, da so bile to njene najbolj 

stresne počitnice.  

Sporočilo: Anica spozna, da je poslušanje in upoštevanje navodil, ki jih podajo starši, 

pomembno, saj jih ti podajo z razlogom.  
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ANICA IN VELIKA SKRIVNOST 

(Muck, 2004b) 

 

Slika 9: Naslovnica knjige: Anica in velika skrivnost (Založba Muck Blažina, b. d.) 

Temeljna tema, snov: božič, revščina in socialna pravičnost. 

Književni čas in prostor: Književni prostor je omejen na dom, šolo, del dogajanja poteka tudi 

pri Marici. Književni čas je omejen na nekaj tednov pred božičem ter poteka do božiča.  

Glavni lik: Anica Pivnik in Jakob. 

Stranski liki: Marica, Aničina starša, Aničina babica, Mojca. 

Dogajanje: Anica verjame, da Božiček obstaja, vendar opaža, da se odrasli ljudje obnašajo v 

času božiča zelo skrivnostno, vse to pa poimenuje kot božično skrivnost. Čeprav je v šoli slišala, 

da Božiček ne obstaja, sama verjame, prav tako pa tudi Jakob. Oba menita, da ima Božiček 

zagotovo pomočnike (vole, palčke, angele …), kot jima je pojasnila že družina. Nekega dne 

Anica v šoli vpraša svojo sošolko Marico, ali bo dobila kaj od Božička. Anica je vedela, da je 

revna, vendar se ji zaradi tega ni nič smilila. Marica se je zelo razjezila in pojasnila, da bo dobila 

darila na predstavi, vendar tam ni pravega Božička. Takrat je Anica spoznala, da ljudi, ki so 

revni, Božiček sploh ne obišče. Skupaj z Jakobom poskušata razumeti, zakaj ljudje, ki imajo 

manj, ne dobijo darila. Ko poskušata najti odgovore pri odraslih, tega ne izvesta. Počasi začneta 

dvomiti o Božičkovi dobroti. Odločita se, da bosta sama obdarila Marico ter podpisala Božička. 

Ko za božič srečata Marico na sankališču, jima ta vsa presrečna pove, da ji je Božiček prinesel 

darilo in to ju zelo osreči. Anica zvečer pove materi, da zdaj razume, zakaj Božiček ne prinese 

darila revnim. Božiček želi, da to opazijo drugi, ki imajo vsega dovolj, saj si prizadeva, da so 

vsi dobri.   

Sporočilo: Aničino spoznanje, da imajo nekateri ljudje manj od drugih, ji pomaga ceniti svoj 

dom in najti način, kako pomagati drugim.  
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ANICA IN PRVA LJUBEZEN 

(Muck, 2005) 

 

Slika 10: Naslovnica knjige: Anica in prva ljubezen (Založba Muck Blažina, b. d.) 

Temeljna tema, snov: prva ljubezen, življenje na kmetiji. 

Književni čas in prostor: Zgodba se dogaja na kmetiji pri Aničinem stricu Marjanu, književni 

čas je približno en teden.  

Glavni lik: Anica Pivnik. 

Stranski liki: Blaž, teta Mici, stric Marjan, sestrične: Neža, Renatka, Vera, babica, Aničina 

starša. 

Dogajanje: Starša odpeljeta Anico k sorodnikom na kmetijo, saj zanjo nimata varstva. Čeprav 

si tega ne želi, je ne poslušata. Anici na kmetiji ni všeč, saj smrdi in mora pomagati pri delu 

(grabljenje sena, pobiranje krompirja itd.). Kmalu si premisli, postane ji zabavno, saj lahko 

pomaga v kuhinji, česar ji mati ne dovoli. Ves čas se druži s sosedom Blažem in svojima 

mlajšima sestričnama, prvič se tudi preizkusi v vlogi starejše in lahko pestuje najmlajšo 

sestrično. Anici je še posebej prijetno v Blaževi družbi, zato se strinja, ko ji predlaga, da se 

peljeta s traktorjem. Anica med vožnjo pade na tla, in ker je vse strah, da se je poškodovala, jo 

pregleda sestrična Vera, ki obiskuje šolo za medicinske sestre. Čeprav je z Anico vse v redu, jo 

kmalu pridejo iskat starši. Blaž je kaznovan, in ker ne sme iz hiše, mu Anica le pomaha in 

napiše svoj naslov v pismo. Čeprav si na začetku ni želela na kmetijo, ji je tam postalo všeč in 

je žalostna, da mora domov. Anica zvečer pripoveduje svoji materi o vseh dogodkih, ta pa jo 

opomni, da se je očitno prvič zaljubila, saj se želi poročiti z Blažem.  

Sporočilo: Anica spozna, da mora v življenju preizkusiti vedno nove stvari in mora biti odprta 

do novih priložnosti in izkušenj.  
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ANICA IN SKRIVNOSTNA MASKA 

(Muck, 2007) 

 

Slika 11: Naslovnica knjige: Anica in skrivnostna maska (Goodreads, b. d.) 

 

Temeljna tema, snov: pustovanje, iskrenost. 

Književni čas in prostor: Književni kraj sta dom in pustni karneval, čas je omejen na nekaj 

dni pred pustovanjem in pustno soboto. 

Glavni lik: Anica Pivnik, Aničin oče. 

Stranski liki: Aničina mati, Mojca, Helenca, Metka, Jakob. 

Dogajanje: Anica se sramuje vsakoletnih pustnih mask, ki jih obleče njen oče, saj so vedno 

duhovite vsem, le njej ne. Želi si, da bi razumel, da se vse teh pustnih mask sramuje. Meni, da 

je nihče noče razumeti, čeprav se kuja in materi pojasni, zakaj se kljub lepi maski ne veseli 

pusta. Oče kmalu spozna, zakaj je Anica slabe volje in se pretvarja, da je zbolel. Anica odide 

sama s prijateljicami na obhod od hiše do hiše, da bi dobila sladkarije. Ko se vrne domov na 

kosilo, očeta še vedno ni, kar jo razžalosti, saj ne bo videl njene maske. Popoldne se sama s 

Helenco odpravi na karneval. Kupita si balone, plešeta in se imata lepo, zgodba pa se zaplete, 

ko se pojavijo kurenti. Helenco odpelje soseda, da jo potolaži, Anico pa vzdigne lep princ. 

Kmalu je Anica spet vesela in s Helenco in princem prepleše še ostali del večera. Ob koncu 

večera ju obe pospremi domov. Doma pripoveduje svoji materi o lepi maski, ki jo je spoznala. 

Ker se kmalu pojavi še oče, tudi njemu pove vse o večeru. Ko Anica zaspi v očetovem naročju, 

jo starša odneseta v sobo. Anica se prebudi in sliši, da je bil oče ves čas z njo in tako spozna, 

da je bil princ njen oče. Obljubi ji, da bo vsako leto oblekel le lepe maske in bo »smešne« 

prihranil do takrat, ko bo odrasla.  

Sporočilo: Anica se nauči, da je treba o svojih čustvih in stiskah povedati staršem, saj ji bodo 

lahko le tako pomagali, če bodo vedeli.  
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2.7.2 ILUSTRATORKA ANA KOŠIR 
 

 

Slika 12: Ana Košir (Župca, 2004) 

Je slovenska slikarka in ilustratorka, najbolj poznana je po ilustracijah Anice v zbirki knjig Dese 

Muck, za katere je petkrat prejela nagrado Moja najljubša knjiga za ilustracije. 

Rodila se je 13. novembra 1970, diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, 

in sicer iz smeri slikarstva. Med študijem se je ukvarjala z ilustracijo, po diplomi pa se je začela 

z njo ukvarjati tudi poklicno (Založba Miš, s. a.). Pri časopisu Delo je bila več let zaposlena kot 

ilustratorka in karikaturistka. Danes se večinoma ukvarja z ilustracijo revije Ciciban, Cicido in 

Mavrico. Do zdaj je ilustrirala več kot sto monografskih publikacij, in sicer predvsem za otroke 

(Založba Miš, s. a.). 

Leta 2009 je napisala in ilustrirala avtorsko slikanico o astronomiji za otroke z naslovom 

Zvezdogled Dore. 

Po uspešnosti zbirke Anica je izšla istoimenska TV-nanizanka, ki je bila predvajana na RTV 

Slovenija. V naslednjem poglavju so predstavljene njene podrobnosti.  
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2.8 NANIZANKA ANICA 
 
Tabela 1: Nanizanka Anica 

Naslov nanizanke  Anica  

Produkcija Otroški in mladinski program Televizije 

Slovenija  

Koprodukcija  Marjan Jelnikar 

Premiera  24. oktober 2008 

Čas in kraj snemanja   Med poletjem 2007 v Ljubljani, Šobcu in 

Polhovem Gradcu. 

Število epizod  10 

Program predvajanja RTV Slovenija, vsak petek ob 19.55 med 24. 

10 in 26. 12. 2017. 

Scenarist in režiser Franc Arko 

Direktor projekta Robert Sukič 

Pomočnica direktorja nanizanke Mateja Smisl 

Direktor fotografije Janez Kališnik 

Scenograf Boštjan Štorman 

Kostumograf Marko Jenko 

Maskerka Vida Levičar 

Glavni igralci Maša Remškar (Anica) 

Nina Žvanut (Mojca) 

Nik Perme (Jakob) 

Urška Hlebec (Aničina mati) 

Valter Dragan (Aničin oče) 

Igor Žužek (Jakobov oče) 

 (Prihajajo prve prigode Desine Anice, 2008) 

 

Slika 13: Desa Muck z igralci (MMC: Desina Anica se seli na TV-zaslone) 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Zbirka Anica je namenjena otrokom med šestim in devetim letom starosti. Avtorica Desa Muck 

je v zbirki opisala teme, ki so skupne naslovniku, torej bralcu prvega triletja, ki je približno 

enake starosti kot glavni literarni lik Anica in se z njo lahko poistoveti, povzeto po (Haramija, 

2008, str. 167). 

V zbirki je Aničina družina vključena v vseh deset knjig in predstavlja pomembno vlogo v 

zgodbah, poleg njene družine spoznamo tudi družine nekaterih drugih stranskih literarnih likov 

(Haramija, 2008). Zgodbam je skupno reševanje problemov s pomočjo družine, saj je ta tista, 

ki otroku nudi varnost in pomoč, v ospredju pa je izpostavljeno sporočilo, da je treba odraslim 

zaupati težave. V zbirki se vsi zapleti končajo plemenito in visoko etično, zbirka pa ob tem ni 

vsiljivo vzgojna (Haramija, 2008). Avtorica je v zgodbah na kratko opisala tudi teme, ki so bolj 

problemske, z njimi pa se srečujejo otroci v obdobju odraščanja.   

Osnovni problem je izhajal iz značilnosti zbirke Anica. Želeli smo raziskati, kako se v zbirki 

pojavljajo problemske tematike in motiv družine. Veliko problemskih tematik oziroma tabujev 

se pojavi v krogu družine. Ker jih otroci ne razumejo, jim sčasoma lahko predstavljajo breme. 

Ravno branje problemske literature jim lahko pomaga pri seznanjanju in razumevanju svojih 

težav. Otroku pomaga prepoznati problem, saj se lahko z glavnim literarnim likom poistoveti 

in pridobi pogled na situacijo ter jo lažje razume.  

V empiričnem delu smo raziskali, kako se v zbirki pojavljajo problemske tematike in ali 

vsebujejo značilnosti problemske literature in sodobne pravljice v treh izbranih knjigah. To so: 

Anica in zajček (2001c), Anica in velike skrbi (2003), Anica in velika skrivnost (2004b). 

Podrobneje smo raziskali, kako se motiv družine pojavlja v celotni zbirki Anica, kateri tipi 

družin se pojavljajo in kakšni odnosi med družinskimi člani so prisotni.  
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3.2 CILJI RAZISKAVE 
 

1. Ugotoviti, kateri tipi družin po tipologiji T. Rener (2006) se pojavljajo v zbirki Anica in 

kateri tip družine prevladuje. 

2. Ugotoviti, kakšen odnos ima glavni literarni lik Anica s posameznimi družinskimi člani 

(s sorojenko, starši, babico) in Jakobom ter kateri odnos prevladuje v celotni zbirki 

Anica.  

3. Ugotoviti, ali se v delih Anica in zajček (2001c), Anica in velike skrbi (2003), Anica in 

velika skrivnost (2004b) pojavljajo vse značilnosti sodobne pravljice po teoriji Marjane 

Kobe (2000a). 

4. Ugotoviti, ali se v delih Anica in zajček (2001c), Anica in velike skrbi (2003), Anica in 

velika skrivnost (2004b) pojavljajo problemske tematike in ali imajo vse značilnosti 

problemske literature po teoriji Igorja Sakside (2014). 
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3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
 

3.3.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kateri tipi družin po teoriji T. Rener (2006) so predstavljeni v zbirki Anica in kateri tip 

prevladuje? 

2. Je v zbirki v ospredju medsebojni odnos glavnega literarnega lika Anice z družinskimi 

člani in kateri odnos do družinskih članov najbolj prevladuje? 

3. Ali so v delih  Anica in zajček (2001c), Anica in velike skrbi (2003), Anica in velika 

skrivnost (2004b) prisotne vse navedene značilnosti sodobne pravljice po teoriji 

Marjane Kobe (2000a)?  

4. Katere problemske teme se pojavljajo v delih Anica in zajček (2001c), Anica in velike 

skrbi (2003), Anica in velika skrivnost (2004b) in ali vsebujejo navedene značilnosti 

problemske literature po teoriji Igorja Sakside (2014)?  

 

3.3.2 HIPOTEZE 

 

1. V zbirki Anica je prisoten motiv družine, prevladuje tip jedrne družine.   

2. Medsebojni odnosi Anice z družinskimi člani niso v ospredju, prevladuje odnos s starši, 

ki je zelo pozitiven. 

3. V izbranih delih so prisotne vse značilnosti sodobne pravljice, ki jih navaja Marjana 

Kobe (2000a).  

4. V vseh treh izbranih delih se ne pojavljajo vse značilnosti problemske tematike, ki jih 

navaja Igor Saksida (2014).  
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3.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

V raziskavi smo uporabili kvalitativno literarno analizo, med desetimi deli smo analizirali motiv 

družine. V drugem delu je bila uporabljena kvantitativna analiza, saj smo izmed desetih knjig 

izbrali tri, ki vsebujejo problemsko tematiko. Vse tri knjige smo analizirali s kvalitativno 

literarno analizo. Uporabljena je bila deskriptivna metoda raziskovanja.  

 

3.4.1 VZOREC 

 

V prvem delu empiričnega dela je izbranih vseh deset knjig iz zbirke Anica avtorice Dese Muck. 

Te so:  

 

1. Anica in grozovitež (2001a), 

2. Anica in materinski dan (2001b), 

3. Anica in zajček (2001c), 

4. Anica in Jakob (2002a),  

5. Anica in športni dan (2002b),   

6. Anica in velike skrbi (2003),   

7. Anica in počitnice (2004a),   

8. Anica in velika skrivnost (2004b),  

9. Anica in prva ljubezen (2005), 

10. Anica in skrivnostna maska (2007).  

 

Zaradi izstopajoče problematike (smrt in nasilje med vrstniki, socialna pravičnost) so v drugem 

delu empiričnega dela podrobneje analizirane knjige Anica in zajček (2001c), Anica in velike 

skrbi (2003), Anica in velika skrivnost (2004b.)  
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3.4.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Vse knjige iz zbirke Anica smo podrobneje analizirali po teoriji T. Rener (2006). Zanimalo nas 

je, kateri tipi družin se pojavljajo v zbirki, kakšni so odnosi med Anico in njenimi družinskimi 

člani ter Jakobom. 

Knjige Anica in zajček (2001c), Anica in velike skrbi (2003), Anica in velika skrivnost (2004b) 

smo nato podrobneje analizirali po teoriji sodobne pravljice (Kobe, 2000a). V izbranih treh 

knjigah smo analizirali problemsko tematiko po teoriji Igorja Sakside (2014), ki se pojavljajo v 

posameznih delih. 

 

3.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

Uporabili smo kvalitativno literarno analizo zbirke Anica. V prvem delu smo analizirali tipe 

družin, ki se pojavljajo, in odnose med glavno junakinjo Anico in posameznimi družinskimi 

člani. 

V drugem delu smo uporabili literarno analizo med izbranimi tremi deli: Anica in zajček 

(2001c), Anica in velike skrbi (2003), Anica in velika skrivnost (2004b). Po teoriji sodobne 

pravljice (Kobe, 2000a) in teoriji problemske tematike (Saksida, 2014) smo združili bistvena 

teoretična izhodišča in preverili, ali se v izbranih delih pojavljajo značilnosti sodobne pravljice 

in problemske literature. 

Na podlagi obeh teorij smo tri knjige primerjali po naslednjih kategorijah: tema, perspektiva 

oporekanja, glavni literarni liki, liki odraslih oseb, zgodba, sintetična dogajalna linija, jezik in 

razpoloženje, dogajanje na realni in irealni ravni, subjektivna predstava.  

V tabelo smo zapisali citate, ki potrjujejo značilnosti posamezne teorije in jih analizirali ter 

zapisali interpretacijo.  
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3.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

3.6.1 TIPI DRUŽIN V ZBIRKI ANICA  

V prvem delu empiričnega dela so predstavljeni tipi družin, ki se pojavljajo v zbirki, in odnosi 

med družinskimi člani. V zbirki je predstavljeno življenje glavnega literarnega lika Anice, v 

katerem ima velik pomen tudi njena družina. Zanimalo nas je predvsem, kateri tipi družin se 

pojavljajo v zbirki. Ker je velik del zbirke namenjen tudi družinskim odnosom, nas je zanimalo, 

kakšen odnos ima Anica do svoje družine (staršev, sorojenke in babice). V zbirki Anica so 

analizirani tipi družin po teoriji Tanje Rener. S sodelavci je glede na življenjski način v 

Sloveniji pripravila tipologijo, ki razlikuje med dvema vrstama družin (Rener et al., 2006, str. 

17). Po navedeni tipologiji bomo analizirali zbirko Anica:  

1. Jedrne družine (dvostarševske družine, enostarševske družine in reorganizirane 

družine). 

2. Razširjene družine (klasične razširjene družine in razpršene razširjene družine). 

Tabela 2: Tipi jedrnih družin v zbirki 

1. Jedrne 

družine 

Citat iz zbirke Interpretacija 

 

1. Dvostarševska 

jedrna 

družina 

Anica in materinski dan 

- Anica je imela srečo, ker je ravno 

tisto popoldan prišla k njim na 

obisk babica. »Babica, pojdi z 

menoj!« je rekla Anica, pograbila 

babico za roko in jo zvlekla na vrt. 

Sedli sta na klopco pod cvetočo 

češnjo (Muck, 2001b, str. 22). 

 

- Družino glavnega literarnega lika 

Anice sestavljajo poleg nje še 

sestra Mojca in oba starša. V 

zbirki je prisotna tudi njena 

babica, vendar ne živi z njimi. 

-  Iz zbirke je razvidno, da jih 

babica obiskuje, vendar ne 

vsakodnevno. Ker ni prisotna pri 

gospodinjstvu in vzgoji, 

umeščamo Aničino družino med 

dvostarševske jedrne družine.  

 

 

1. Enostarševska 

jedrna 

družina 

Anica in grozovitež 

- Nekoč so bili na obisku pri 

mamini šolski prijateljici Sabini, 

ki je z družino živela na deželi. Na 

tem obisku je Anica doživela 

nekaj, kar jo je močno pretreslo. 

Sabinini hčerki Katja in Maša sta 

bili njunih let. Veseli in prijazni 

punci. Z Anico in Mojco sta se 

takoj dobro razumeli (Muck, 

2001a, str. 9). 

 

 

- Poleg matere Sabine sestavljata 

družino še njeni dve hčeri, to sta 

Katja in Maša.  

- V zgodbi ni prisoten noben drug 

član družine, zato družino 

umeščamo med enostarševske 

jedrne družine.  
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1. Enostarševska 

jedrna 

družina 

Anica in velika skrivnost 

- Nekoč jo je Marica povabila k 

sebi domov. Imela je tri brate, ki 

so bili prav tako glasni in veseli 

kot ona. Živeli so v stari hišici 

blizu šole. Hišica je bila res grda 

in razpadajoča. Imela je eno 

veliko sobo, v kateri so spali 

otroci in njihova mama. Očeta 

niso imeli in Anica ni nič 

spraševala, zakaj (Muck, 2004b, 

str. 26). 

 

- V zgodbi izvemo, da gre za 

družino brez očeta, v njej živijo 

le mati in štirje otroci. Družino 

umeščamo med (enostarševske) 

jedrne družine.  

 

Tabela 3: Tipi razširjenih družin v zbirki 

2 Razširjene 

družine 

Citat iz zbirke Interpretacija 

2 Klasična 

razširjena 

družina 

 

Anica in zajček 

- Aničina mama je pogosto rekla: 

»Nič čudnega, da je tak, če živi 

sam z očetom in zmešano babico.« 

(Muck, 2001c str. 20) 

 

Anica in počitnice 

- Ker je Jakobu, ko je bil star pet let, 

v prometni nesreči umrla mama, je 

Aničino mamo ves čas malo 

skrbelo, čeprav sta v resnici njegov 

oče Zvonko in babica prav lepo 

skrbela zanj (Muck, 2004a, str. 9). 

- Književni lik Jakob živi v razširjeni 

družini, mati mu je umrla, zato živi 

s svojim očetom Zvonkom in 

babico Mileno.  

- V zgodbi je poudarjeno, da babica 

pomaga pri vzgoji in je 

vsakodnevno prisotna v 

Jakobovem življenju. 

- Družino sem umestila v klasično 

razširjeno družino, saj jo sestavljajo 

tri generacije. 

2 Klasična 

razširjena 

družina 

Anica in prva ljubezen 

- Teta Mici je pohitela proti avtu, 

stric Marjan, očetov bratranec, pa je 

stal pri vratih. Anici se je zdelo, da 

jih grdo gleda, še posebej njo. Teta 

Mici je obrisala mokre roke v 

predpasnik in potegnila Anico iz 

avta. Stisnila jo je na prepotene prsi 

(Muck, 2005, str. 11‒12). 

- Micina in Marjanova najstarejša hči 

Vera je opazila grozo in gnus na 

Aničinem obrazu. »Stara mama!« 

je zavpila. »Stara mama, zobje!« In 

starka je zapiskala s tenkim glasom: 

»Če me pa žulijo …« Nato si je 

- Družino sestavljajo Aničin stric 

Marjan in njegova žena Mici ter tri 

hčerke: Vera, Neža in Renatka. V 

zgodbi je izpostavljena tudi babica, 

ki živi z njimi v skupnem 

gospodinjstvu.  

- Tukaj gre za klasično razširjeno 

družino, kjer je prisotnih več 

generacij.  

- Gre za trigeneracijsko družino, ki 

živi v istem gospodinjstvu in 

sodeluje pri vzgoji in drugih 

opravilih. 
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pohlevno meni nič, tebi nič vtaknila 

tisto zobato reč v usta  in zarožljala 

z njo (Muck, 2005, str. 15‒16). 

- Sestrični sta jo osuplo opazovali s 

tal, kjer sta se igrali s punčkami. 

Ena od njiju je bila kako leto ali dve 

mlajša od Anice, druga pa je bila še 

čisto majhna. Komaj je začela 

dobro govoriti in živ bog je ni 

razumel (Muck, 2005, str. 19). 

 

3.6.2 ODNOSI GLAVNE JUNAKINJE Z DRUŽINSKIMI ČLANI 

V zbirki Anica lahko v vsaki od desetih knjig skozi zgodbe spoznamo Aničino družino, njihov 

odnos in interakcijo med seboj. Skozi zgodbe spoznamo njena starša, sestro Mojco, babico in 

njenega prijatelja Jakoba. V slikanici sem poiskala, analizirala in navedla citate, ki najbolj 

prikazujejo odnos, ki ga ima glavna junakinja s svojimi družinskimi člani.  

Tabela 4: Odnosi med družinskimi člani v zbirki 

 Citat iz knjig Interpretacija  

Aničina 

družina 

 

Anica in velika skrivnost 

- Anica je vedela, da je to povezano 

z božično skrivnostjo za starejše 

otroke, in je imela očka v tem 

trenutku neznansko rada. Sploh je 

imela neznansko rada vse in vsi so 

imeli neznansko radi njo. Objemali 

so se in poljubljali (Muck, 2004b, 

str. 54). 

 

 

 
Slika 14: Aničina družina (Muck, 

2004, str. 52‒53). 

 

 
 
 
 

- Čeprav se Anica z družinskimi 

člani pogosto prepira, so med seboj 

kot družina zelo povezani, kar je 

razvidno v navedenem citatu iz 

knjige.   

 

- Njihovo povezanost in skupno 

preživljanje časa (npr. ob 

praznikih) lahko prepoznamo tudi 

iz ilustracij (slika 14). 
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Aničin odnos z 

mati 

Anica in materinski dan 

- Anica je sedela za kuhinjsko mizo 

in opazovala mamo, ki je kuhala 

kosilo. Zdelo se ji je, da po tistem, 

kar je povedala učiteljici o materah, 

vidi s čisto novimi očmi. Gledala je 

svojo mamo, kako ji tanek curek 

znoja sili izpod las, ko se z vso silo 

spopada s testom za pico, in 

zazdelo se ji je, da se pri tem nadvse 

razdaja zanje. Le kako to, da ni tega 

opazila že prej? (Muck, 2001b, str. 

14). 

- Bog ve, koliko pruhov je mama že 

dobila namesto nas, je pomislila 

Anica. Da, mame so junakinje 

(Muck, 2001, str. 14). 

 

Anica in velika skrivnost 

- Mama je dobila bleščeče oči in 

rdeča lica. Tako močno je objela 

Anico, da je ta komaj dihala. »Veš, 

da si najbolj pameten otrok na 

svetu, Anica. Res!« Poljubila jo je 

na lica. In še enkrat. Pa še enkrat. 

Nato ji je voščila lahko noč, 

ugasnila luč in odšla (Muck, 2004b, 

str. 62). 

 

 
Slika 15: Anica s svojo materjo (Muck, 

2004, str. 61) 

 
 
 
 
 
 

- Anica je zelo povezana s svojo 

materjo, kar lahko bralec prepozna 

v vseh knjigah v zbirki. Navedeni 

so citati iz knjige, kjer je njuna 

povezanost najbolj izpostavljena.  

- Interakcija med glavno literarno 

osebo Anico in njeno materjo je 

prisotna večinoma skozi dogajanje 

v zgodbi, čeprav ni v središču 

dogajanja in je velikokrat prisoten 

konflikt med njima.  

- Mati je Aničina zaupnica, z njo deli 

svoje skrbi, razmišljanja, ki jih 

ostali člani družine ne bi razumeli, 

velikokrat ji poda tudi nasvet glede 

težav. Dogajalni kraj njunih 

pogovorov je pogosto Aničina 

soba, ko se Anica odpravlja spat, 

kar je vidno tudi na ilustraciji (slika 

15). 

- Mati je predstavljena kot oseba, ki 

ji Anica v družini najbolj zaupa, kar 

je še posebej izpostavljeno v 

slikanici Anica in materinski dan 

(2001b). 
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Aničin odnos z 

očetom 

Anica in materinski dan 

- Še dobro, da ne bom nikoli oče, se 

je namrdnila Anica ob pogledu na 

očeta, ki je dremajoč na ležalniku 

čakal kosilo. Oče je bil pogosto 

nekako neviden, razen takrat, kadar 

se je bilo treba jeziti na druge. Toda 

ni bil čisto nekoristen. Včasih se ga 

je dalo pridobiti za stvari, nad 

katerimi mama ni bila navdušena 

(Muck, 2001b, str. 17‒18). 

 

Anica in skrivnostna maska 

- Ugajalo ji je, da jo očka nosi po 

stopnicah v njeno sobo. Tega ni 

počel že zelo dolgo. Po navadi je 

govoril, da je prevelika (Muck, 

2007, str. 57). 

  

 
Slika 16: Anica s svojim očetom 

(Muck, 2007, str. 57). 

- Oče ni prisoten v vseh knjigah v 

zbirki, saj ima glavno vlogo 

Aničine zaupnice mati. Čeprav je 

omenjen, je Aničina mati 

izpostavljena kot zaupnica, kar 

smo utemeljili že v zgornjem 

primeru s citati. Anica pa je zelo 

navezana na svojega očeta, kar 

lahko razberemo iz drugega citata 

in ilustracije (slika 16), kjer si želi 

očetove pozornosti.  

- V zbirki je oče vedno v ozadju, 

izjema je v delu Anica in 

skrivnostna maska (2007).  
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Aničin odnos s 

sestro Mojco 

Anica in grozovitež 

- Mnogi pravijo, da sta si tako 

podobni, da človek ne bi mogel 

zgrešiti, da sta sestri. Anica pa 

misli, da ni dveh bolj različnih ljudi 

na svetu. Še spominčica in ohrovt 

sta si bolj podobna (Muck, 2001a, 

str. 7). 

 

- »Zakaj pa mene Mojca nikoli ne 

objame?« Mama je zmignila z 

rameni. »Ne vem, naša Mojca ni 

takšne sorte, saj veš.« »Mislim, da 

me sovraži!« »Jej, ta je pa močna! 

Sovraži te pa zagotovo ne! Ampak 

Mojca se je rodila prva in zelo smo 

je bili veseli. Bila je glavna, ves čas 

smo jo crkljali, prav vse igrače so 

bile njene … Potem pa si prišla ti 

…« (Muck, 2001a, str. 8‒9) 

 

- Kljub strahu je Anica začutila 

drobno radost. Če se bosta zvlekli 

živi, ne bosta nikoli več tako zoprni 

druga do druge. Samo še včasih 

(Muck, 2001a, str. 51). 

- »Saj je bila! Če bi imeli opraviti s 

pravim grozovitežem, se lahko 

popolnoma zanesem nanjo!« se je 

oglasila Anica. Mojca jo je 

pogledala. In Anica bi lahko 

prisegla, da hvaležno. Da celo 

naklonjeno. Mogoče skoraj ljubeče 

(Muck, 2001a, str. 51). 

 
Slika 17: Anica s svojo sestro Mojco 

(Muck, 2001, str. 50). 

- Anica in Mojca imata zelo težaven 

odnos, med seboj se ne prenašata in 

se zelo veliko prepirata. Mojca je 

od Anice starejša štiri leta. Ker je 

najstnica, stvari dojema drugače 

kot Anica, zato tudi nimata veliko 

interesov in se zato pogosto spreta. 

Anica ne razume, zakaj ni Mojca 

bolj prijazna do nje.  

 

- Kljub temu je v zbirki veliko 

zapletov, kjer se razumeta in si 

izkažeta ljubezen druga do druge, 

kar lahko prepoznamo na ilustraciji 

(slika 17). 
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Aničin odnos z 

babico 

Anica in materinski dan 

- Anica se je spomnila, da je babica 

pravzaprav tudi mama. Mama 

njene mame. Toda ni se ji zdela 

tako junaška. Če je kaj storila za 

druge, ni vdano molčala, temveč je 

to oznanjala zelo glasno. Tudi 

zahvaliti se ji je bilo treba več kot 

enkrat. In to je Anica tudi storila. 

»Saj veš, kako vas imam rada,« je 

rekla babica s tresočim se glasom in 

stisnila Anico k sebi. »Tebe pa še 

posebej, ti moj čmrlj! Samo vas 

imam na svetu.« (Muck, 2001b, str. 

24‒25) 

 

 
Slika 18: Anica s svojo babico (Muck, 

2001c, str. 24). 

- Na osnovi zapisanega citata je 

razvidno, da ima babica zelo rada 

Anico. Babica je zelo navezana na 

družino, saj so njeni edini 

sorodniki, velikokrat pride na obisk 

in z njimi preživi božič. To je 

razvidno tudi s prve ilustracije v 

razpredelnici.  

- Aničina ljubezen do babice ni 

izpostavljena v zbirki, ampak le v 

prvem citatu v razpredelnici, kjer je 

razvidna njena ljubezen do vseh 

družinskih članov.   

- Babica je izpostavljena kot oseba, 

ki Anici poda veliko nasvetov, kar 

jo zelo moti. To je prikazano tudi 

na ilustraciji (slika 18). 

 

Aničin odnos z 

Jakobom 

Anica in športni dan 

- »Saj ti ga nimaš zaradi tega nič 

manj rada, kajne, Anica?« 

Nasprotno! Anici se je zdelo, da ga 

ima še rajši (Muck, 2002b, str. 59). 

Anica in počitnice 

- Teh počitnic se je Anica še posebej 

veselila. Se je namreč spomnila 

nečesa nadvse imenitnega. »Kaj, če 

bi letos s seboj povabila Jakoba? 

Revček bi se dolgočasil doma, ti pa 

boš imela družbo na morju.« 

(Muck, 2004a, str. 9) 

 

 

 

- Na osnovi napisanega je razvidno, 

da čeprav Jakob ni Aničin družinski 

član, ima z njim posebno vez.  

 

- Iz drugega citata je razvidno, da 

Anica in Jakob preživita skupaj 

veliko prostega časa, prav tako se z 

njeno družino odpravi na počitnice.  

 

- Iz tretjega citata je prepoznana vez 

med njima, saj si med seboj zaupata 

skrivnosti in se tolažita v stiski.   

 

- Na ilustraciji lahko prepoznamo 

Aničino skrb zanj, ko ga je bilo 

strah.  
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Anica in zajček 

- »Pa še to je rekla, da tisti, ki jih 

imamo radi, nikoli zares ne umrejo. 

Ker se v mislih lahko vedno 

pogovarjamo z njimi in si jih 

predstavljamo. Veliko mislim na 

mamo. Vse ji povem. Preden 

zaspim, zaprem oči in se delam, da 

sedi poleg mene na postelji in me 

drži za roko. Vse ve. Tudi o tebi in 

Puhiju sem ji povedal. Rekla je, naj 

bom zdaj še bolj prijazen s tabo.« 

Anica je prijela Jakoba za roko.  

(Muck, 2001c, str. 54‒56) 

 

 
Slika 19: Anica z Jakobom (Muck, 

2003, str. 29) 
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3.6.3 LITERARNA ANALIZA IZBRANIH TREH DEL 

Za potrebe magistrskega dela so bistvena teoretična izhodišča obeh teorij sodobne pravljice, 

avtorice Marjane Kobe (2000a) in problemske tematike Igorja Sakside (2014), združene v 

enotne kategorije literarne analize. Analizirane so tri izbrane knjige, ki so Anica in zajček 

(2001c), Anica in velike skrbi (2003) in Anica in velika skrivnost (2004b).  

Tabela 5: Literarna analiza: Tema 

 Anica in zajček (Muck, 

2001c) 

Anica in velike skrbi 

(Muck, 2003) 

Anica in velika skrivnost 

(Muck, 2004b) 

Tema - »Nobenemu se niti 

sanja ne, kako sem 

žalostna! Seveda, ko 

pa se jim ni nikoli 

zgodilo nič 

podobnega! Nihče na 

svetu ne ve, kako mi 

je! Kaj hujšega se ti 

sploh ne more 

zgoditi!« je zastokala. 

Nato se je nečesa 

spomnila. Zalil jo je 

val sramu. Jakobu je 

vendar umrla mama. 

On najbrž že ve. 

Možno je, da je to celo 

huje, kot če ti umre 

zajec (str. 48‒49). 

 

- »Koliko je tega 

nasilja! Res ne vem, 

kam to pelje!« je rekla 

mama ob spremljanju 

poročil. »Kako to, da 

nihče ne more ustaviti 

teh ljudi, ki ubijajo in 

ustrahujejo druge!« 

»Ljudje so neumni!« 

je rekel oče. »Jaz se že 

ne bi pustil!« »Jaz tudi 

ne!« je oznanila 

Mojca. Oh, ko bi 

vidva vedela, si je 

mislila Anica (str. 45). 

- Nadaljevala je: »… 

toda vseeno … ali nisi 

opazil, da nekateri 

otroci dobijo za božič 

več kot drugi? Da tisti 

revni dobijo manj? 

Mislim, da bi moralo 

biti ravno obratno. Če 

bi bila jaz Božiček, bi 

že storila tako (str. 21‒

22). 

 

 

- Po navedbi Marjane Kobe (2000a, str. 7) je temeljna tema sodobne pravljice otroški 

doživljajski svet in igra. V vseh treh izbranih knjigah je v ospredju Aničino doživljanje 

sveta. Vedno je v ospredju otroška igra, njeno vsakdanje življenje in interakcija z vrstniki 

ter družino. Skozi dogajanje se Anica srečuje z življenjskimi problemi, ki jih sama težko 

razume. V vseh treh knjigah je prisotna problemska tematika, ki prikazuje Aničino stisko 

in bolečino v obdobju odraščanja.   

- V prvi knjigi je prisotna tematika smrti, prikazuje otrokovo bolečino ob izgubi hišnega 

ljubljenčka in osebe. Glavna junakinja se spopada z bolečino izgube hišnega ljubljenčka ‒ 

zajčka Puhija. V zgodbi je prisotna še vzporedna zgodba stranskega lika Jakoba, njegova 

zgodba o izgubi matere in zgodba o spoprijemanju z izgubo.  

- V drugi knjigi je prisotna tematika medvrstniškega nasilja. Zgodba nas seznani s 

problematiko nasilja v šoli, prikazuje stisko, ki jo glavna junakinja doživlja ob nasilju, ki 

ga izkusi v šoli in izven nje. Prikazuje njeno pot spopadanja z nasiljem in občutkom nemoči. 

V tretji knjigi glavna junakinja spozna revščino. Izrazita je tematika socialne pravičnosti, ki 
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je razvidna iz navedenega citata, v ospredju je Aničino spopadanje s problematiko revščine 

in občutkom nemoči ob socialni nepravičnosti.   

Tabela 6: Literarna analiza: Perspektiva oporekanja 

 Anica in zajček (Muck, 

2001c) 

Anica in velike skrbi 

(Muck, 2003) 

Anica in velika skrivnost 

(Muck, 2004b) 

Perspektiva 

oporekanja 

- »Nikoli, nikoli ne bom 

pozabila Puhija!« je 

zakričala Anica. Kako 

lahko mama sploh 

pomisli na kaj 

takega?! Kako lahko 

pozabiš nekoga, ki si 

ga imel rad? In nikoli 

ne bom nehala biti 

žalostna (str. 41). 

- Anica je dolgo 

molčala. Nato je 

planila pokonci in 

dejala: »Tako! Zdaj 

imam pa tega dovolj! 

Ne morem verjeti, da 

ni nobenega načina, 

da uženemo Brenclja! 

Doslej pač še ni imel 

opraviti z Anico 

Pivnik! Ampak 

povem ti, da bo od 

zdaj v grozi kričal 

moje ime! Nihče ne bo 

ustrahoval ne mene ne 

mojih prijateljev! 

Takoj pokliči Helenco 

in Metko! Imamo 

nujen sestanek!« (str. 

31) 

- Anica se je razjezila. 

Odrasli mislijo samo 

nase. Odrinila je 

babico in rekla: 

»Nisem slabe volje, 

ker ni snega. Jezna 

sem na Božička, ker 

ne bo Marici nič 

prinesel, čeprav so 

doma revni!« Mama 

in babica sta ostrmeli. 

 

- Problemske teme praviloma sodijo v perspektivo oporekanja. Prevzema se otroška 

uporniška drža do sveta, značilna so predvsem problemska dela, v katerih otroci ne 

razumejo, kaj se dogaja z njimi ali okoli njih (Saksida, 2014). 

- V prvi knjigi se Anica ob izgubi zajčka upre vsem bližnjim, ne razume njihovih tolažb in 

meni, da je nihče ne razume. Njeno oporekanje in nerazumevanje lastnih čustev prizadene 

tudi bližnje, saj v ne obvladanju svojih čustev pozabi na druge in postane žaljiva. 

- Perspektiva oporekanja je prisotna tudi v drugi in tretji knjigi zbirke. V drugi knjigi se Anica 

želi upreti nasilju, vendar spozna, da je nemočna, občuti stisko, ki je ne more zaupati 

odraslim, kar se sčasoma samo še stopnjuje.  

- V tretji knjigi se Anica upre odraslim, ne razume jih, zakaj ne pomagajo revnim, zakaj je 

na svetu tako. Starši ji ne ponudijo dovolj odgovorov, saj jo želijo zaščititi, Anico pa to jezi, 

saj meni, da svet ni pravičen, kar da vedeti tudi odraslim. 

- Menimo, da je v vseh treh knjigah zelo izrazita perspektiva oporekanja, saj Anica spozna 

svet odraslih, sreča se s problemi, ki jim sama ni kos, jih ne razume. Nihče ji ne zna 

pomagati, kot bi si sama želela. Zato se upre, saj meni, da je nerazumljena in ji nihče ne 

more pomagati.   
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Tabela 7: Literarna analiza: Glavni literarni lik  

 Anica in zajček (Muck, 

2001c) 

Anica in velike skrbi 

(Muck, 2003) 

Anica in velika skrivnost 

(Muck, 2004b) 

Glavni 

literarni lik 

- Tole je Anica Pivnik. 

Stara je osem let in 

hodi v drugi razred. 

Na tej sliki je dobre 

volje, ker še ne ve, kaj 

jo čaka (str. 1). 

 
Slika 20: Anica (Muck, 

2001c, str. 1) 

 

- To je Anica Pivnik. 

Stara je osem let. 

Pravkar se je domislila 

nekaj imenitnega (str. 

1). 

 

 

 
Slika 21: Anica (Muck, 

2003, str. 1) 

- To je Anica Pivnik. 

Stara je osem let. Prav 

zdaj razmišlja o veliki 

božični skrivnosti (str. 

1). 

 

 
Slika 22: Anica (Muck, 

2004b, str. 1) 

 

- Glavni literarni lik v sodobni pravljici (Kobe, 2000a) je mestni otrok, predstavljen od 

predšolskega do zgodnješolskega obdobja. To je obdobje, ko otrok doživlja iracionalni svet 

kot del realnega sveta. Anica Pivnik živi v mestu, ima osem let in obiskuje drugi razred. 

Njeno doživljanje realnega in iracionalnega sveta ni zaznavano kot enakovredno, saj je v 

ospredju zaznavanje realnega sveta.   

»Anica je silovito zajokala. Nikoli, nikoli več ne bo imela nikogar tako rada! Se ne 

splača! Ker tako zelo boli, potem ko umrejo! Rada bo imela samo še kamne in drevesa! 

Ne, tudi dreves ne, ker se lahko posušijo!« (Muck, 2001c, str. 38) 

- Iz navedenega citata lahko prepoznamo, da glavna junakinja ločuje realen svet, saj tudi v 

primerih, ko je v stiski, ne zaide v »svoj svet«.  

- Spoznava teme smrti, nasilja in revščine. V delu Anica in velika skrivnost (2004b) zaznamo 

osnove iracionalnega sveta, saj ne sprejme še tako očitno znakov, da Božiček ne obstaja, 

zanj in njegove pomočnike vedno najde odgovor, pri čemer ji pomaga Jakob. Primer je 

viden v spodnjem citatu:  

»Ona je priznala, da je tudi sama razmišljala o tem, potem pa je ugotovila, da gre gotovo 

za čarovnijo. Božiček ni navaden človek in ima zagotovo velikanske moči. Jakob je 

menil, da ima polno pomagačev. Babica mu je povedala, da so to palčki, Anici pa njena, 

da so angelčki. Strinjala sta se, da so najbrž oboji, pa morda še vile.« (Muck, 2004b, str. 

15‒16) 
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Slika 23: Anica v stiski (Muck, 2001c, str. 58) 

 

Slika 24: Anica se upre nasilju (Muck, 2003, str. 37) 

- Iz zgornjih primerov ilustracij lahko prepoznamo Anico kot literarni lik, ki je pogumna, saj 

se poskuša upreti medvrstniškemu nasilju (slika 24) in se spoprijema z žalostjo na sliki 23. 

- Književna oseba v problemski literaturi je »izobčenec«, ki je opazno drugačen od drugih, 

kar jo postavlja pred zgodbene preizkušnje in poškodbe (Saksida, 2014). 

- Anica v zgodbah ni izobčenka, je pozitivna in prijazna, vendar je drugačna od ostalih otrok 

glede določenih pogledov na življenje. Anico zanima življenje odraslih, želi jih razumeti in 

kadar ne dobi odgovorov, si sama poskuša odgovoriti. 

- V vseh treh knjigah lahko zaznamo, da bližnjim velikokrat predstavlja težavo, kako ji 

odgovoriti in pomagati pri razumevanju sveta odraslih, saj je še otrok. Anica se sreča s 

problemi, ki jih premaguje in tako počasi odrašča, kar je izrazito v naslednjih  primerih: 

 »Zakaj pa potem revnim otrokom prinese manj kot bogatim?« je vprašala Anica. Oče 

je obstal. Bil je videti nekam zgubljen. Zrl je skozi okno in odvrnil: » Ne spoznam se 

preveč na te reči, Anica. Morala boš vprašati mamo ali babico (Muck, 2004b, str. 31). 

»Ja. In veš, mami, zdaj vem, zakaj Božiček ne obdaruje vseh otrok enako.« »Lepo. 

Čeprav ni dobro, da se preveč ubadaš s takimi rečmi.« (Muck, 2004b, str. 60) 
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Tabela 8: Literarna analiza: Liki odraslih oseb 

 Anica in zajček (Muck, 

2001c) 

Anica in velike skrbi 

(Muck, 2003) 

Anica in velika skrivnost 

(Muck, 2004b) 

Liki 

odraslih  

oseb 

- »Saj ni res! Hecaš se, 

a ne mami?« je 

vzkliknila Anica. 

Ampak mama se ni 

hecala. Bila je še bolj 

resna in še bolj rdeča 

okrog oči. »Nič se ni 

dalo narediti … 

Ampak vsaj mučil se 

ni!« »Kako pa veš?!« 

»V naročju mi je umrl. 

Božala sem ga in lepo 

je zaspal …« (str. 36‒

37) 

- »Zakaj pa je tako 

hudoben?« »Saj ni 

hudoben,« se je 

nasmehnila mama. 

»Samo strah ga je.« 

»Strah?! Kako?! Strah 

je bilo vendar mene in 

Jakoba in vse druge!« 

se je začudila Anica. 

»Ravno zato. Tisti, ki 

jih je strah, se tolažijo 

s tem, da se jih drugi 

bojijo. Potem se 

počutijo močne in 

pogumne. Poiščejo 

take, ki se bojijo zase 

ali za koga drugega. 

Take male deklice in 

dečke imajo najraje. 

Sicer pa se vsak česa 

boji.« (str. 61‒62) 

- Anici se to ni zdelo nič 

čudnega. Bila je 

navajena, da so se 

odrasli pred božičem, 

čudno vedli. 

Spogledovali so se, si 

šepetali in utihnili, 

kadar je prišla zraven. 

Vedela je, da je to 

povezano s 

skrivnostjo, ki ni za 

majhne otroke (str. 

10). 

- Liki odraslih oseb imajo stransko vlogo, pogosto so navzoči, vendar je praviloma 

pomemben svet otrok (Kobe, 2000a). V vseh treh knjigah imajo odrasli stranske vloge, 

prisotni so takrat, kadar jim pomagajo iz stiske.  

 

 

 

- V prvem delu mati Anici povzroči 

stisko s tem, ko ji pove, da je njen 

zajček umrl, tudi pri tolažbi igra 

stransko vlogo, v ospredju so 

predvsem Aničina čustva. Na 

ilustracijah lahko vidimo materino 

vlogo pri podajanju novice o smrti 

(22). 

Slika 25: Aničina mati pove Anici za smrt zajčka (Muck, 2001, str. 36) 
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- V drugi knjigi odrasli pomagajo 

Anici pri reševanju iz stiske, vendar 

je osredotočenost celotne zgodbe 

omejena nanjo in njene vrstnike. Na 

ilustraciji lahko opazimo mater 

(slika 23), ki Anici pomaga pri 

premagovanju strahu. 

 

Slika 26: Aničina mati in Anica (Muck, 2003, str. 54)

 

Slika 24: Mati odgovarja na vprašanja o revščini (Muck, 

2004, str. 33) 

- V tretji knjigi je v ospredju Aničino 

razumevanje odraslega sveta, 

navzoči so predvsem takrat, kadar 

Anici pojasnjujejo svet odraslih. V 

celotni zbirki najbolj izstopa mati, ki 

Anici odgovarja na njena vprašanja 

in ji daje nasvete, pogosta sta tudi 

lika babice in očeta (slika 24), 

vendar je mati prisotna v vseh delih 

kot pozitiven lik, ki ji je vedno 

pripravljen pomagati, kar je videno 

na ilustraciji.
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Tabela 9: Literarna analiza: Zgodba  

 Anica in zajček (Muck, 

2001c) 

Anica in velike skrbi 

(Muck, 2003) 

Anica in velika skrivnost 

(Muck, 2004b) 

Zgodba  Anica je silovito zajokala. 

Nikoli, nikoli več ne bo 

imela nikogar tako rada! 

Se ne splača! Ker tako zelo 

boli, potem ko umrejo! 

Rada bo imela samo še 

kamne in drevesa! Ne, tudi 

dreves ne, ker se lahko 

posušijo! (str. 38). 

Najprej se je želela 

izpovedati Jakobu. Ko pa 

ga je videla, kako ves potrt 

caplja poleg nje iz šole, je 

rekla samo: Zdaj je 

Brencelj napadel še 

mene.« Jakob je žalostno 

pokimal in dejal: »Saj sem 

vedel. Jaz sem kriv. Če ga 

ne bi napadla zaradi mene, 

bi bilo vse v redu. Zdaj mu 

bova plačevala do smrti.« 

Anica si je to lahko čisto 

dobro predstavljala. Da, 

tako bo. Sicer bo Brencelj 

napadel njo in vse, ki jih 

ima rada. Prvič v življenju 

jo je popadla resnična 

groza. In ni ji bilo videti 

konca (str. 42‒43). 

Anica je obsedela in pri 

srcu ji je bilo zelo tesno. 

Torej je še huje, kot je 

mislila! Ne samo, da 

Božiček revnim majhnim 

otrokom prinese manj, 

nekaterim sploh ne prinese 

nič! Dovoli, da jim 

kupujejo drugi. Prvič v 

življenju se je Anici 

Marica resnično zasmilila 

(str. 35‒36). 

 

- Problemsko besedilo vsebuje konflikt, katere žrtev je osrednja oseba ali kdo drug 

(Saksida, 2014, str. 28).  

- V prvi knjigi glavnemu literarnemu 

liku Anici povzroči čustveno 

trpljenje smrt hišnega ljubljenčka, 

zaradi katerega se odloči, da ne bo 

nikoli več imela rada, saj se prvič 

spozna z izgubo in smrtjo, kar je 

razvidno iz navedenega citata.  

 

 

Slika 27: Anica in Mojca na poti k veterinarju (Muck, 

2001c, str. 28)

 

 

 

- V drugem delu je Anica žrtev 

medvrstniškega nasilja, zaradi 

katerega je Anica močno pretresena 
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in v stiski ne vidi na svetu ničesar 

pozitivnega. V zgodbi spoznamo 

tudi ostale otroške like, ki so žrtve 

nasilja, in njihovo zgodbo 

spoprijemanja z njim.  

 

Slika 28: Anica s prijateljicama (Muck, 2003, str. 47) 

- V tretji knjigi Anica spozna socialno 

pravičnost skozi sošolkino zgodbo. 

Iz citata je razvidno, da Anico 

močno prizadene spoznanje o 

socialni neenakosti.   

 

Slika 29: Anica z babico in materjo (Muck, 2004b, 39) 

Tabela 10: Literarna analiza: Sintetična dogajalna linija 

 Anica in zajček (Muck, 

2001c) 

Anica in velike skrbi 

(Muck, 2003) 

Anica in velika skrivnost 

(Muck, 2004b) 

Sintetična 

dogajalna 

linija 

Puhija ne bo nikoli 

pozabila. Vedno bo 

skakljal po njenem 

spominu kot nekaj, kar je 

bilo zares samo njeno, pa 

čeprav samo za dva tedna 

(str. 63). 

»Bala sem se, da bo kaj 

storil Srečku, pa vama … 

Rekel je, da nam bo razbil 

šipe ali pa zažgal hišo …« 

Anica je znova zajokala in 

na dan so prišle vse hude 

more, ki so jo zadnje tedne 

tlačile podnevi in ponoči 

(str. 55‒56). 

Začela se je zima. Mama 

je vzela Anico s seboj v 

mesto, da bi ji kupila nove 

škornje. Mesto je bilo 

povsod okrašeno z 

drobnimi lučkami. Ob reki 

so stale stojnice z vročo 

čokolado in sladkimi 

rogljički. Anica je takoj 

vedela, da se bliža božič 

(str. 6). 

 

- V navedeni teoriji sodobne pravljice (Kobe, 2000a, str. 7) je značilnost sodobne 

pravljice, da je dogajanje pogosto skrčeno na droben izsek iz otrokovega vsakdanjika. 

Za celotno zbirko Anica je značilno, da se vsaka knjiga osredotoča na del njenega 

vsakdanjika.  

- V prvi knjigi je iz navedenega citata razvidno, da je dogajanje osredotočeno na štirinajst 

dni, preden dobi zajčka, in nato po njegovi smrti, saj zelo hitro pogine. 
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- V drugi knjigi je dogajanje osredotočeno na nekaj tednov, ko doživlja medvrstniško 

nasilje, dogajanje je osredotočeno na šolo in dom, vendar spremljamo dogajanje od 

začetkov nasilja do konca. Iz navedenega lahko razberemo, da traja nekaj tednov. 

- V tretji knjigi je dogajanje osredotočeno na december, nekaj tednov pred božičem in 

traja do božiča. Zgodba je osredotočena na Aničino željo obdariti sošolko Marico in 

ugotoviti božične skrivnosti.  

Tabela 11: Literarna analiza: Jezik in razpoloženje 

 Anica in zajček (Muck, 

2001c) 

Anica in velike skrbi 

(Muck, 2003) 

Anica in velika skrivnost 

(Muck, 2004b) 

Jezik in 

razpoloženje 

- Ko je Mojca prišla 

domov, je rekla nekaj 

najbolj groznega, kar 

je sploh mogoče: »Saj 

je bil samo zajec! Če 

boš dovolj sitnarila, ti 

bodo mogoče kupili 

novega!« »Puhi je bil 

stokrat več vreden kot 

ti! In vsi zajci na 

svetu! Nobenega 

takega ne bo več!« 

- Zdaj! Zdaj je pravi 

trenutek, si je rekla 

Anica. Hotela je 

spregovoriti, pa ni 

mogla. Bilo je preveč 

težko. Samo še tesneje 

se je oklenila 

maminega vratu. »Saj 

vem, da me imaš 

rada,« je rekla mama, 

preden je odšla iz 

sobe. Anica pa je 

vedela, da bo njeno 

otroško srce kmalu 

premajhno za ves ta 

strah in laži (str. 46). 

- »To je bil imeniten 

dan, kajne, Anica?« je 

rekla. »Ja. In veš, 

mami, zdaj vem, zakaj 

Božiček ne obdaruje 

vseh otrok enako.« 

»Lepo. Čeprav ni 

dobro, da se preveč 

ubadaš  s takimi 

rečmi.« Anica je 

nadaljevala: »To stori 

zaradi nas, drugih, ki 

imamo vsega dovolj. 

Da to opazimo. Pa 

tudi zato, da nam je 

žal tistih, ki imajo 

manj od nas in jim 

želimo pomagati. 

Božiček bi samo rad, 

da bi bili vsi ljudje na 

svetu dobri.« Mama je 

dobila bleščeče oči in 

rdeča lica. Tako 

močno je objela 

Anico, da je ta komaj 

dihala (str. 60‒61). 

 

- Za problemsko tematiko so značilne kletvice, vulgarizmi in druge jezikovne poteze 

(Saksida, 2014). Te v zbirki niso prisotne, saj gre za literaturo, namenjeno otrokom prvega 

triletja. Razpoloženje, ki ga spodbudi književno besedilo, izhaja iz opisov dogodkov (npr. 

trpljenja).  

- Njeno razpoloženje je prikazano tudi na slikah v slikanici. Zelo dobro so prikazana Aničina 

čustva, ki bralcu pomagajo še bolje razumeti Aničino stisko.
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- V prvi knjigi je razvidna izrazita jeza in 

tudi žalost ob izgubi živali. Skozi 

Aničine odzive lahko zaznamo občutke 

jeze in žalovanja.  

 

Slika 30: Anica najde bolnega Puhija (Muck, 200c1, str. 

24)

- V drugi knjigi je iz citatov razvidna 

nemoč in strah, ki ga glavna 

junakinja občuti ob nasilju. 

Prepoznamo ju lahko tudi na 

ilustraciji.   

 

Slika 31: Anica je v stiski zaradi nasilja (Muck, 2003, str. 

53) 

 

- V tretji knjigi pa lahko zaznamo tudi 

Aničino željo po boljšem in 

zaupanje, da tudi drugi ljudje želijo 

pomagati. Na ilustraciji lahko 

opazimo tudi njeno zaskrbljenost o 

nepravičnosti, ki se dogaja na svetu. 

Anica zaradi nerazumevanja veliko 

časa nameni razmisleku, saj ji 

odrasle osebe ne dajo dovolj 

natančnega odgovora.  

 

Slika 32: Anica poskuša razumeti odrasle (Muck, 2004b, 

str. 37)
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Tabela 12: Literarna analiza: Dogajanje na realni in irealni ravni 

 Anica in zajček (Muck, 

2001c) 

Anica in velike skrbi 

(Muck, 2003) 

Anica in velika skrivnost 

(Muck, 2004b) 

Dogajanje 

na realni in 

irealni ravni 

»Pa še to je rekla, da tisti, 

ki jih imamo radi, nikoli 

zares ne umrejo. Ker se v 

mislih lahko vedno 

pogovarjamo z njimi in si 

jih predstavljamo. Tako za 

vedno ostanejo z nami. In 

zdaj to počnem. Veliko 

mislim na mamo. Vse ji 

povem, preden zaspim, 

zaprem oči in se delam, da 

sedi poleg mene na 

postelji in me drži za roko. 

Vse ve. Tudi o tebi in 

Puhiju sem ji povedal. 

Rekla je, naj bom zdaj še 

bolj prijazen s tabo.« (str. 

54‒55) 

Anica si je živo 

predstavljala, kako pridejo 

v šolo po Brenclja in ga 

odpeljejo v zapor. Še bolj 

živo pa si je predstavljala, 

kaj vse bi storil z njo in 

Srečkom potem, ko bi ga 

izpustili (str. 51). 

Anica pa je vedela, da ni 

sama v sobi. Tiho je 

šepnila v temo: »Povej 

Božičku, angelček, palček 

ali kdor koli si že, kako 

zelo mu želim, da bi mu 

uspelo. Pa lepo ga 

pozdravi od Anice!« (str. 

62) 

 

- Če povzamemo značilnost sodobne pravljice (Kobe, 2000a, str. 7), lahko ugotovimo, da sta 

začetek in sklep dogajanja umeščena v resnični vsakdanjik glavnega otroškega lika. Irealna 

plast dogajanja je za otroški lik realnost. 

- V prvi knjigi je iracionalen pobeg iz realnosti prisoten ob smrti, ko se lahko z ljubljeno 

osebo pogovarjaš, čeprav ni več živa, kar je razvidno iz citata, ko Jakob pojasni Anici, da 

je njegova mati še vedno prisotna in se lahko v mislih vrne k njej.  

- V drugi knjigi si Anica zaradi strahu predstavlja, kaj vse se bo zgodilo in verjame, da se bo, 

če se bo uprla nasilju. 

- V tretji knjigi lahko razberemo, da Anica verjame v Božička in druga pravljična bitja. 

Čeprav je okrog nje veliko znakov, da ne bi verjela vanj, sama verjame in vedno najde 

način, kako pojasni čudno obnašanje v času božiča.  

- Čeprav se zgodbe dogajajo v realnem svetu, lahko v njih zaznamo iracionalne prvine, kamor 

se lahko otrok zateče, kadar je v stiski. Iracionalne prvine so najbolj izrazite v tretjem delu, 

in sicer zaradi verovanja v pravljična bitja. Vendar za zgodbe v knjigah ne moremo trditi, 

da so iracionalne in realne ravni enakovredne, saj glavna junakinja Anica ločuje oba svetova 

in ne zapusti realnega sveta.  
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Tabela 13: Literarna analiza: Subjektivna predstava 

 Anica in zajček (Muck, 

2001c) 

Anica in velike skrbi 

(Muck, 2003) 

Anica in velika skrivnost 

(Muck, 2004b) 

Subjektivna 

predstava  

 »Oh, saj razumem, da si 

žalostna. Prav je in 

normalno, da jočeš in da se 

jeziš. Ampak čas bo 

prinesel svoje. Vsak dan ti 

bo lažje in nekega dne ne 

boš več žalostna. Počasi 

boš pozabila, boš videla!« 

je mama tolažila Anico 

(str. 40). 

»Ravno zato. Tisti, ki jih 

je strah, se tolažijo s tem, 

da se jih drugi bojijo. 

Potem se počutijo močne 

in pogumne. Poiščejo 

take, ki se bojijo zase ali 

za koga drugega. Take 

male deklice in dečke 

imajo najraje. Sicer pa se 

vsak česa boji.« »Tudi ti, 

mama?« »Tudi jaz.« 

»Česa se pa ti najbolj 

bojiš?« »Da se ne bi tebi in 

Mojci kaj zgodilo,« je 

rekla mama in imela kar 

na mah solzne oči (str. 62). 

Anica je imela sošolko 

Marico. Vsi so vedeli, da 

je revna. Kadar je Anica 

doma pripovedovala o 

sošolkah, je rekla: » To je 

tista, a veš, mami, pri 

kateri doma so revni …« 

In mama je vedno 

odgovarjala: » Ni lepo 

tako govoriti, Anica. Saj ni 

sama kriva.« Nato je 

vzdihnila in dodala: 

»Kako se mi ta otrok 

smili!« (str. 23) 

 

Povzemamo, da subjektivna predstava o tem, kaj je otroštvo in kakšna je vloga branja, danes 

niha med dvema modeloma: modelom motovilke in modelom grdega račka (Saksida, 2014, str. 

28). 

V prvi knjigi najdemo model grdega račka in motovilke. Aničino spopadanje s smrtjo je s strani 

matere in Jakoba prikazano kot model grdega račka. Oba se z Anico pogovorita o smrti, jo 

poskušata potolažiti in ji nudita oporo. Najdemo lahko tudi model motovilke, ko babica meni, 

da Anica sploh še ni pripravljena in niti ne bi smela imeti hišnega ljubljenca.  

V drugi knjigi se starši pogovorijo z Anico in ji pomagajo, da premaga stisko. Pred njo ničesar 

ne skrivajo, kar je razvidno iz citata, kjer se Anica in njena mati pogovorita o dogodkih.  

V tretji knjigi lahko zaznamo motiv motovilke, saj Anici ne želijo odkriti preveč, niti ji ne želijo 

odgovarjati. Največjo vlogo pri pogovoru ima mati, drugi pa jo želijo obvarovati pred resnico, 

kar je vidno v citatu: 

»Res žalostno,« je prikimala babica in dodala: »Ampak misliti moraš nase. Zdaj moraš 

biti zelo pridna, sicer Božiček tudi tebi ne bo nič prinesel!« (Muck, 2004b, str. 40) 
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3.6.4 INTERPRETACIJA 

V prvem delu empiričnega dela smo analizirali tipe družin, ki se pojavljajo v zbirki. Vseh deset 

del iz zbirke Anica smo analizirali in razvrstili med jedrne in razširjene družine, in sicer na 

podlagi teorije T. Rener (2006). V zbirki se najpogosteje pojavljajo jedrne družine, v celotni 

zbirki je predstavljenih pet družin, od tega so tri jedrne in dve razširjeni. Med jedrnimi 

družinami so se pojavile klasična razširjena družina, v kateri sta oba biološka starša in otroka, 

in dve enostarševski družini. Drugi dve družini sta klasično razširjeni, saj ju sestavljajo tri 

generacije, torej staršev otrok in starih staršev. V zbirki ni zaslediti reorganiziranih družin in 

razpršenih razširjenih družin, ki živijo v ločenem gospodinjstvu, vendar si nudijo vsakodnevno 

pomoč. Povzamemo lahko, da so v zbirki predstavljeni tipi družin, ki so najpogostejši v 

Sloveniji, še posebej enostarševske družine, ki v zadnjih letih naraščajo.  

Odnosi med družinskimi člani so v zbirki predstavljeni zelo natančno, čeprav družina v ospredju 

ni glavna tematika posameznih del. Osredotočili smo se na odnos glavne junakinje Anice s 

svojimi družinskimi člani: očetom, materjo, sestro Mojco in babico. Ker je eden od 

pomembnejših literarnih oseb v zbirki tudi njen najboljši prijatelj Jakob, smo predstavili tudi 

njun odnos, saj je v zbirki predstavljen kot zelo pomemben član njenega življenja. 

V zbirki prevladuje Aničin odnos z materjo, ki je zelo ljubeč. Prav tako je v ospredju tudi odnos 

s sestro Mojco. Njun odnos je zaradi razlik v letih zelo tekmovalen in je le redko ljubeč. Kljub 

temu lahko skozi dogajanje v vseh delih spoznamo, da sta si naklonjeni. Odnos Anice z očetom 

in babico ni v ospredju, oba sta prisotna v posameznih delih, vendar sta večinoma v ozadju. 

Izjema je oče, ki je v delu Anica in skrivnostna maska (2007) postavljen v ospredje, še posebej 

pa njun odnos. Odnos z Jakobom je v zbirki v ospredju, saj z njim preživi vsak dan, z njim deli 

svojo žalost in veselje ter mu zaupa več kot svojim družinskim članom. Čeprav Jakob ni član 

njene družine, lahko v zbirki prepoznamo pomembnost njunega odnosa. 

V drugem delu empiričnega dela smo analizirali, na kakšen način so reprezentirane značilnosti 

sodobne pravljice (Kobe, 2000a) in problemske tematike (Saksida, 2014). 

V treh izbranih delih smo analizirali značilnosti problemske tematike, in sicer po teoriji Igorja 

Sakside (2014). V vseh treh delih so se pojavile značilnosti problemske tematike. Teme, ki so 

se pojavile (smrt, nasilje in socialna pravičnost), bralcu pokažejo stisko, s katero se otrok lahko 

sreča v obdobju odraščanja in je mnogokrat prikrita za otroke. Mlad bralec se tako lahko seznani 

s težavami, ki lahko doletijo vsakega izmed njih, zato se lahko z glavnim junakom poistoveti. 

V vseh treh delih je značilna perspektiva oporekanja in problem, ki je osrednja zgodba v vsaki 

knjigi.  

Glavni literarni lik Anica je drugačen od ostalih otrok, saj se spopada s težavami, ki jih nekateri 

otroci nimajo. V zbirki ni prisotnega vulgarizma in kletvic, ki značilno zaznamujejo problemsko 

literaturo, saj gre za zbirko knjig, namenjeno otrokom na začetku šolanja. Zato teh ne najdemo, 

tudi prvin tujega jezika ni zaslediti, vendar pa je v zbirki skozi jezik in razpoloženje mogoče 

zaznati stisko glavne junakinje, še posebej z opisi trpljenja in burnih odzivov pri komunikaciji 

z ostalimi književnimi liki. Izbrane knjige ne vsebujejo vseh značilnosti problemske oziroma 

problemske literature, vendar pa v njih zasledimo problemske tematike in večino značilnosti, 

ki jih imajo.  
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Zbirka Anica spada med realistično prozo, saj je glavni literarni lik Anica mestni otrok v 

obdobju šolanja in skozi zgodbe spoznavamo njeno življenje, ki je realno in ne fantastično. V 

magistrski nalogi nas je zanimalo, ali ima značilnosti sodobne pravljice, kjer je glavni literarni 

lik otrok. Skozi analizo treh izbranih knjig smo ugotovili, da imajo značilnosti sodobne 

pravljice, vendar pa je glavna razlika v tem, da v zbirki lahko zaznamo fantastične prvine, kjer 

si glavna junakinja dogodke razlaga po svoje z domišljijo, saj ni pripravljena sprejeti resničnega 

(npr. obstoj pravljičnih bitij). Značilnosti sodobne pravljice, kjer glavni junak potuje iz realnega 

sveta v fantastične, v zbirki Anica nismo zasledili, zato je ne moremo umestiti v sodobno 

pravljico, čeprav ima veliko značilnih prvin, kot so: dogajalna linija, glavna književna oseba 

itd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Katja Ratej, Motiv družine in problemske tematike v zbirki Anica Dese Muck 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 

62 
 

4 SKLEP 
V magistrskem delu smo raziskali, kako se motiv družine pojavlja v zbirki Anica, ki vsebuje 

deset knjig. Podrobneje smo analizirali tri knjige, in sicer Anica in zajček (2001c), Anica in 

velike skrbi (2003) ter Anica in velika skrivnost (2004b), za katere nas je zanimalo, ali se v njih 

pojavljajo problemske tematike in ali imajo značilnosti sodobne pravljice. 

1. Prva hipoteza se glasi: Predvidevamo, da je v zbirki Anica prisoten motiv družine, 

med njimi prevladuje tip jedrne družine. Hipotezo lahko potrdimo, saj je motiv 

družine prisoten v vseh delih zbirke. Med tipi družin prevladuje jedrna družina, in sicer 

so predstavljeni trije tipi, medtem ko sta le dva tipa razširjenih družin.  

2. Druga hipoteza pravi: Predvidevamo, da medsebojni odnosi Anice z družinskimi 

člani niso v ospredju, prevladuje pa odnos s starši, ki je zelo pozitiven. Hipotezo 

lahko delno potrdimo. Odnosi z družinskimi člani niso v ospredju, saj družina ni 

osrednja tema posameznih delov. Potrdimo lahko pozitiven odnos s starši, saj je kljub 

občasnim sporom njihov odnos predstavljen kot zelo pozitiven.  

3. Tretja hipoteza navaja: Predvidevamo, da so v izbranih delih prisotne vse značilnosti 

sodobne pravljice, ki jih navaja Marjana Kobe (2000a). Hipotezo lahko ovržemo. 

Zbirka Anica vsebuje značilnosti sodobne pravljice, vendar večine značilnosti za zbirko 

ne moremo potrditi. Otroški svet, ki je v ospredju, je temeljna skupna značilnost 

sodobne pravljice in zbirke, vendar v zbirki ni prisotnega iracionalnega sveta, kar je 

značilno za sodobno pravljico, zato jo mednjo ne moremo umestiti. Zbirka Anica spada 

med realistično kratko prozo, saj je zanjo značilen realen svet.  

4. Četrta hipoteza se glasi: Predvidevamo, da se v vseh treh izbranih delih ne pojavljajo 

vse značilnosti problemske tematike, ki jih navaja Igor Saksida (2014). Hipotezo 

lahko potrdimo. V izbranih delih se pojavljajo značilnosti problemske tematike, vendar 

niso prisotne vse značilnosti. V izbranih delih ni zaslediti predvsem jezikovnih 

značilnosti, kot sta sleng in kletvice, ki so pogoste pri problemskih tematikah, vendar 

so te značilnejše za dela, namenjena najstnikom oziroma bralcem od druge triade naprej. 

Lahko trdimo, da izbrane knjige vsebujejo problemsko tematiko, vendar ne moremo 

potrditi, da so prisotne vse značilnosti, ki veljajo zanjo.  

Za zbirko Anica lahko trdimo, da se v njej pojavlja motiv družine, vendar pa ta med 

posameznimi deli ni v ospredju. Odnosi med družinskimi člani so predstavljeni pozitivno, še 

posebej med Anico in njenima staršema. Zbirka Anica spada med realistične kratke proze, 

vendar lahko v njej prepoznamo značilnosti sodobne pravljice, čeprav je ne moremo umestiti 

mednje, saj je glavna značilnost ravno ta, da je za zbirko značilen realen svet, medtem ko je za 

sodobno pravljico značilno prepletanje realnega in iracionalnega sveta.  

V zbirki so prisotne problemske teme, ki bralcu pomagajo razumeti obdobje odraščanja in 

težave, s katerimi se mladi junaki srečujejo. Menimo, da zbirka vsebuje zelo raznolike družine 

in problemske tematike, ki mlademu bralcu pomagajo razumeti svet in se lahko z branjem 

zbirke poistoveti in tako določene probleme spozna skozi druge oči, kar mu pomaga pri 

odraščanju. Celotna zbirka je realistično napisana, hkrati pa mlademu bralcu, ki je v prvem 

vzgojno-izobraževanem obdobju, na primeren način predstavlja problemsko tematiko in mu 
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daje občutek rešljivosti in kompetentnosti. Mlade bralce seznanja s problemskimi temami, 

zagovarja stališče otrok in je posredno sporočilna. 

Zaradi podrobne analize zbirke Anica je magistrsko delo prikazalo, kako se motiv družine 

prikazuje v sodobnem mladinskem delu. Tipi družin  se skozi desetletja spreminjajo, prav tako 

pa tudi pogled na družino. Ker je za mlade bralce književnost tista, ki jim lahko nudi nove 

poglede in spoznavne izkušnje, je pomembno, kako ta prikaže družino. Menimo, da je 

magistrsko delo pripomoglo pogledu, kako se v sodobnih književnostih odraža sprememba 

družine. Če je še pred nekaj desetletji bila v ospredju dvostarševska družina, se ta spreminja 

zaradi različnih družbenih sprememb. Naloga prikazuje, kako se problemska tematika pojavlja 

v zbirki, namenjeni za otroke, ter na kakšen način je predstavljena. Magistrsko delo je prikazalo 

drugačen pogled na zbirko Anica, saj prikaže, da lahko tudi v delih za otroke najdemo tematike, 

ki so za otroke ali odrasle problemske in na primeren način omogočijo otroku, da spoznava tudi 

problemske teme. Ker smo v magistrski nalogi v literarni analizi in preverili značilnosti sodobne 

pravljice, menimo, da bo to pripomoglo k prikazu, da se v realistični prozi prav tako pojavljajo 

prvine sodobne pravljice, čeprav v njej ni fantastičnega sveta, kamor bi se glavni junak umaknil.  

Če povzamemo, je magistrsko k razvoju znanosti pripomoglo z vidika analize motiva družine, 

kako se ta pojavlja v sodobni realistični kratki prozi. 

Magistrsko delo bo omogočilo učiteljem širši pogled pri obravnavi problemskih tem v razredu. 

Velikokrat se učitelji pri delu v razredu (pri pouku ali v podaljšanem bivanju) srečamo z 

različnimi težavami otrok. Z učenci se vedno poskušamo pogovoriti in rešiti stisko, ki pri tem 

nastane, vendar je mnogokrat tako, da določene teme prav tako pestijo druge otroke. Kljub 

strokovnemu znanju lahko učitelju predstavlja problem, kako pristopiti in v razredu razrešiti 

nastale težave. Menimo, da bo magistrsko delo pripomoglo k temu, da lahko tudi knjige, 

namenjene otrokom, pomagajo pri obravnavi problemskih tematik z učenci. Literatura 

omogoča učitelju, da z učenci predela problemske tematike. Skozi literaturo je mogoče odpreti 

problem, otrok ga lažje prepozna pri književnem liku, z njim se poistoveti in ga s pomočjo 

pogovora uvidi.  

Tipi družin se skozi čas neprestano spreminjajo in ravno otroci se v vrtcih in šolah srečajo z 

njimi preko sošolcev in prijateljev. Njihovo razumevanje družin, da niso vse enake kot njihova, 

se začne ravno tam. Literatura otrokom omogoča, da prepoznajo različne ljudi in njihov način 

življenja. Magistrsko delo je prikazalo, kako lahko v knjigah spoznamo različne tipe družin, ki 

so lahko uvod v pogovor o njih. Motiv družine v literaturi se prav tako kot družina sama skozi 

čas spreminja. Delo bo pripomoglo k širšemu pogledu na literaturo in izbiro knjig, ki omogočijo 

otrokom, da lahko širijo svoj pogled in razumevanje sveta.  
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