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POVZETEK 

 

Pravljice lahko obravnavamo na najrazličnejše načine, pri tem pa se vedno poslužujemo enega 

od številnih pristopov k analizi pravljic. V teoretičnem delu diplomskega dela je podrobno 

opisan strukturalistični pogled na pravljice, ki ga je opredelil Vladimir Jakovlevič Propp v 

svojem delu Morfologija pravljice. S strukturalistično analizo odkrivamo stalnice in 

spremenljivke, ki so prisotne v vseh čudežnih pravljicah. V empiričnem delu je na primeru 

desetih čudežnih pravljic bratov Grimm preizkušena strukturalistična teorijo analize pravljic 

Vladimirja Jakovleviča Proppa in s končnimi shemami prikazana prisotnost vseh funkcij, ki 

jih posamezna pravljica vsebuje. Struktura čudežnih pravljic pa je zanimiva tudi za otroke, kar 

je predstavljeno v zadnjem poglavju empiričnega dela tega diplomskega dela. 

 

Ključne besede: Vladimir Propp, strukturalistična analiza, Morfologija pravljice, brata 

Grimm, stalnice in spremenljivke. 

 

ABSTRACT 

 

Fairy tales can be discussed in various ways. To do that we have to make use of one of the 

many approaches to the analysis of fairy tales. Vladimir Jakovlevič Propp’s structural view of 

the fairy tales, explained in his Morphology of the Folktale, is closely described in the 

theoretical part of the thesis. The structural analysis is used to discover constants and 

variables that are present in all fairy tales. In the empirical part of the thesis Vladimir 

Jakovlevič Propp’s structural theory of analyzing fairy tales is tested on ten chosen fairy tales, 

written by brothers Grimm. Furthermore, the presence of all the functions, which are 

contained in the chosen fairy tales, is showed in the final schemes. In the last chapter of the 

empirical part of the thesis it is showed that structure of the fairy tales is interesting to 

children as well. 

 

Keywords: Vladimir Propp, structural analysis, Morphology of the Folktale, brothers Grimm, 

constants and variables. 
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1   UVOD 

 

Obstaja nemalo teoretičnih pogledov na pravljice (folkloristični, sociološki, feministični, 

literarni ...), a med vsemi znanimi pristopi k analizi pravljice se najmanj govori o 

strukturalističnem. Vladimir Jakovlevič Propp (1895–1970) je v svojem delu Morfologija 

pravljice (1928, v slovenščini 2005) nazorno opisal, kako lahko čudežne pravljice analiziramo 

tudi z vidika strukture. Še danes se marsikomu zdi ideja, da bi pravljice analizirali po njeni 

strukturi in v njih iskali konstante in spremenljivke, popolni absurd. Strukturalistični pogled 

na pravljice je namreč matematične narave, saj temelji na funkcijah, ki so stalna prvina 

čudežne pravljice in si sledijo v točno določenem zaporedju.  

 

V prvem (teoretičnem) delu diplomskega dela sem opisal strukturalistični pristop k analizi 

čudežnih pravljic, v drugem (empiričnem) delu pa sem na primeru desetih čudežnih pravljic 

bratov Grimm (O kraljeviču, ki se ni ničesar bal; Trije kačji listi; Bisaga, klobuček in rog; 

Zlata goska; Kralj zlate gore; Sladka kaša; Popotnika; Modra lučka; Krilati lev; Vreteno, 

čolniček in šivanka) preizkusil teorijo strukturalističnega pristopa po Vladimirju J. Proppu. V 

pravljicah sem iskal stalne funkcije (dejanja likov) in spremenljivke, ki jih predstavlja 7 

arhetipskih vlog posameznih prisotnih likov. Vsem funkcijam sem pripisal tudi pripadajoče 

podfunkcije in na koncu zapisal dobljeno enačbo oziroma shemo posamezne pravljice. 

 

Struktura čudežnih pravljic pa ni aktualna samo za odrasle osebe. Tudi v vrtcu (Peter Pan 

d.o.o. v Kamniku) smo z otroki, starimi od 3 do 5 let, v septembru 2013, poskušali aplicirati 

strukturalistično analiziranje Grimmovih pravljic. Uporabili smo posebne kartice/sličice, na 

katerih so likovno upodobljene vloge posameznih likov in jih nato smiselno urejali glede na 

njihova dejanja (funkcije) v pravljici. Tako smo preko igre aplicirali strukturalistično analizo 

pravljic tudi v vrtcu s predšolskimi otroki. 
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2   TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Morfologija pravljice po Vladimirju Jakovleviču Proppu 

 

Vladimir Jakovlevič Propp se je rodil 17. aprila 1895 v St. Petersburgu. Med letom 1913 in 

1918 je študiral na univerzi v St. Petersburgu, kjer je diplomiral iz ruske in nemške filologije. 

Svojo kariero je začel kot učitelj nemščine in ruščine na srednji šoli in kmalu postal 

univerzitetni profesor nemščine. Leta 1932 se je zaposlil na fakulteti v Leningradu in delal 

tam vse do svoje smrti. Leta 1928 je izdal svojo prvo knjigo z naslov Morfologija pravljice, ki 

pa ni pritegnila večje pozornosti. Šele trideset let kasneje (ko je bil leta 1958 napisan prvi 

prevod v angleščino) se je pokazalo pravo zanimanje za Proppovo knjigo. Morfologija 

pravljice je namreč še dandanes nepogrešljiva v folkloristiki in pri proučevanju pravljic  

(Propp, 1997, ix–x).  

 

Pod terminom morfologija se v botaniki skriva nauk o sestavnih delih rastline in o njihovih 

medsebojnih odnosih, drugače povedano, gre za nauk o zgradbi rastline. Beseda morfologija v 

splošnem pomeni nauk o oblikah. Toda moramo se vprašati, ali obstaja nekaj takega kot je 

morfologija pravljice? Vladimir Propp se poslužuje proučevanja in analiziranja oblik pravljic 

prav tako natančno kot morfologija (v botaniki) organskih tvorb (Propp, 2005, 11).  

 

Moramo pa se na tem mestu ustaviti in poudariti, da morfologija pravljice, ki jo natančno 

opisuje Vladimir Propp v svojem delu, ne velja za pravljice v celoti, temveč le za tako 

imenovane čudežne pravljice, torej pravljice v ožjem pomenu besede (Propp, 2005, 12). 

Zgradba vseh čudežnih pravljic je namreč zelo trdna, zato lahko navedemo njihovo 

hipotetično definicijo, ki se glasi: Čudežna pravljica je zgodba, zgrajena na pravilnem 

menjavanju funkcij v različnih oblikah, pri čemer v vsaki zgodbi nekatere funkcije manjkajo, 

druge pa se ponavljajo. Teh funkcij je 31 in si v čudežnih pravljicah vedno sledijo v istem 

vrstnem redu. Čudežne pravljice bi lahko poimenovali tudi tiste pravljice, ki se podrejajo 

shemi s sedmimi osebami oziroma sedmimi vlogami prisotnih likov. Teh sedem vlog 

Vladimir Propp poimenuje temeljne vloge in podobno kot velja za funkcije, so tudi te osebe v 

nekaterih pravljicah prisotne v celoti zasedbi, v drugih pa kakšnih vlog ne srečamo (Propp, 

2005, 117). 
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Proppu gre predvsem za postavitev, uvrstitev posameznih elementov (funkcij) v celoto, kar 

lahko poimenujemo kot premostitev preučevanja glede na motive. »Celota ima prednost pred 

sestavnimi deli,« je geslo, ki popolnoma ustreza potrebi našega stoletja. Tako tudi Proppova 

strukturalistična teorija popolnoma ustreza današnjim potrebam po splošnem človeškem 

prizadevanju za zmanjševanje raznolikosti v enotnost. Propp razkriva, da v formaciji pravljice 

vidi delovanje podobnih sil kot v naravi, da se pravljica tako rekoč ustvarja sama, kot sta to 

opazila že brata Grimm (Lüthi, 2012, 111–112).  

 

Rezultat našega raziskovanja bo morfologija pravljice, se pravi opis pravljice glede na 

sestavne dele in glede na odnose med posameznimi deli ter med deli in celoto (Propp, 2005, 

33). Vprašati pa se moramo, na kakšen način lahko sploh natančno opišemo pravljico. Za 

lažje razumevanje naj navedem nekaj primerov iz pravljic, ki sem jih analiziral v empiričnem 

delu diplomskega dela. 

 

– Sivi možic pove junaku, naj poseka drevo, saj se pod njim skriva zlata goska. 

– Kača s tremi kačjimi listi oživi drugo kačo in pusti liste, da jih pobere junak pravljice. 

– Drevo pusti junaku, da odtrga jabolko življenja in mu hkrati podari čudežni obroček. 

 

V omenjenih primerih imamo stalnice in spremenljivke. Opazimo lahko, da se spreminjajo 

imena (in z njimi atributi) likov, stalna pa ostajajo njihova dejanja oziroma funkcije. Poglejmo 

natančneje. V treh navedenih primerih imamo različne like (sivi možic, kača in drevo), ki pa v 

pravljici zavzemajo enako funkcijo (priprava in podelitev čudežnega sredstva junaku 

pravljice). Tako lahko sklepamo, da pravljica pogosto pripisuje enaka dejanja različnim 

osebam. Posledično torej lahko čudežne pravljice proučujemo glede na funkcije likov. 

Zastavlja pa se nam vprašanje: Koliko funkcij pozna čudežna pravljica? V pravljicah se 

ponavlja osupljivo veliko funkcij. Pravljične osebe namreč zelo pogosto počnejo eno in isto, 

spreminja se zgolj način izpolnjevanja določene funkcije. Za proučevanje pravljice je torej 

najpomembnejše vprašanje, kaj delajo pravljične osebe (Propp, 2005, 34). 

 

Če naredimo kratek sklep, lahko trdimo, da je funkcij v pravljicah izredno malo, oseb 

(različnih nastopajočih likov) pa veliko. Tu se kaže dvojna značilnost pravljice, in sicer njena 

presenetljiva raznovrstnost, pestrost in slikovitost, hkrati pa njena nič manj osupliva ličnost in 

ponovljivost. Vidimo, da so funkcije likov torej osnovna prvina pravljice, zato jih moramo 

izločiti. Da pa bi funkcije lahko izločili, jih moramo najprej določiti. Funkcija je samostalnik, 
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ki izraža dejanje (škodovanje, podelitev, odhod ...), hkrati pa se moramo zavedati dejstva, da 

pri določanju stalnic nikoli ne smemo upoštevati osebe oziroma akterja. Dejanja ni moč 

določiti zunaj konteksta pripovedovanja. Vedno se upošteva tisti pomen, ki ga ima določena 

funkcija v razvoju dogajanja. V pojasnitev naj navedem dva primera iz analiziranih pravljic v 

empiričnem delu diplomskega dela. 

 

– Junak uspešno reši vse tri naloge, ki mu jih zastavi kralj in za nagrado, se lahko poroči s 

kraljično. Gre torej za funkcijo razreševanja težkih nalog, ki ji sledi poroka. 

– Junak uspešno reši nalogo, ki mu jo zastavi darovalec in za nagrado dobi čudežno 

sredstvo. Gre torej za funkcijo preizkušanja, ki ji sledi podelitev čudežnega sredstva. 

 

Vidimo, da imajo enaka dejanja (reševanje nalog oziroma prestajanje preizkušenj) različen 

pomen in obratno. »Pod funkcijo razumemo dejanje lika, ki je pogojeno z njegovim pomenom 

za razvoj dogajanja.« (Propp, 2005, 35) 

 

Funkcije v pravljicah so torej stalnice in edino vprašanje, ki nas dejansko zanima je, kaj kdo 

dela, zanemarili pa bomo vprašanja kot sta, kdo in kako to dela (Propp, 2005, 34). 

 

Pojavi pa se novo vprašanje: V kakšnem zaporedju srečujemo funkcije čudežnih pravljic? 

Zaporedje dogodkov ima namreč svoje zakonitosti. Kar zadeva pravljice, pa imajo te svoje 

posebne zakone. Pozneje bomo videli, da je zaporedje prvin strogo nespremenljivo. To 

zaporedje je namreč mogoče natančno določiti. Pokazali bomo, da si vse funkcije v čudežnih 

pravljicah sledijo v točno določenem zaporedju, pri tem moramo upoštevati le to, da se 

nekatere funkcije ponavljajo, druga pa so izpuščene (Propp, 2005, 36). 

 

Vladimir Propp je tako odkril 31 funkcij, ki si v čudežnih pravljicah vedno sledijo v enakem 

zaporedju, vse možne nastopajoče osebe pa je razdelil v 7 temeljnih vlog (škodljivec, 

darovalec, pomočnik, carična in njen oče, pošiljatelj, junak ter lažni junak). V pravljicah so 

torej prisotne spremenljivke (nastopajoče osebe) in konstante (dejanja oseb oziroma funkcije). 

Omenjena strukturna shema predstavlja osnovno zgradbo čudežnih pravljic in bi jo lahko 

poimenovali gramatika pravljice (Propp, 2005, 6). 

 

 



5 

 

Pri natančnem pregledu čudežnih pravljic in njihovih funkcij pa opazimo še en zelo 

nepričakovan pojav: Če si funkcije sledijo v enakem zaporedju (to pomeni, da prvi 

nastopajoči funkciji, ki jo označimo s črko A, vedno sledi druga funkcija, ki nosi oznako B – 

če je v pravljici seveda prisotna), potem lahko trdimo, da so vse čudežne pravljice po svoji 

zgradbi enega tipa. Pravljice z enakimi funkcijami lahko namreč štejemo za pravljice enega 

tipa, saj se vse funkcije, kar jih pozna čudežna pravljica, razvrstijo v eno pripoved, v eno 

vrsto. Nobena od funkcij ne izpade iz vrste, nobena ne izključuje oziroma spodbija druge 

(Propp, 2005, 37). 

 

Naredimo lahko sklep in z njim štiri glavna opažanja (Propp, 2005, 36–37): 

 

1. Funkcije likov so stalne, nespremenljive prvine pravljice ne glede na to, kdo in kako jih 

izvaja. Funkcije so osnovni sestavni deli pravljice. 

 

2. Število funkcij, ki jih pozna čudežna pravljica, je omejeno. 

 

3. Zaporedje funkcij je vedno enako. 

 

4. Vse čudežne pravljice so po svoji zgradbi enega tipa. 
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2.2 Funkcije in podfunkcije likov 

 

Število vseh funkcij, ki jih pozna čudežna pravljica, je 31. Ob vsaki spodaj zapisani funkciji je 

navedena skrajšana definicija, kratek povzetek njenega bistva in konvencionalna oznaka, ki 

nam pomaga pri primerjavi struktur oziroma končnih shem posameznih pravljic. Funkcijam 

so pripisane tudi njihove podfunkcije (funkcija B ima na primer podfunkcije, ki so na kratko 

opisane in označene z B
1
, B

2
, B

3
 ...). Vse funkcije je mogoče razvrstiti v eno konsistentno 

linijo. Spodaj navedena linija funkcij je morfološka podlaga vseh čudežnih pravljic (Propp, 

2005, 39). 

 

Vsaka čudežna pravljica se začne z nekim izhodiščnim stanjem, ki ga ne obravnavamo kot 

funkcijo. Gre predvsem za opis situacije (v kateri je junak na začetku pravljice), ki je v večini 

pravljic kratek, izjemoma pa je situacija opisana na dolgo in široko. Izhodiščno stanje 

označujemo s konvencionalno oznako α (Propp, 2005, 40). 

 

Izhodiščnemu stanju sledijo funkcije (Propp, 2005, 40–75): 

(V prilogi je univerzalna razpredelnica vseh funkcij in njim pripadajočih podfunkcij.) 

 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 

1. Eden od članov družine odide od doma. 

(Definicija: odhod, oznaka β.) 

– Odide lahko oseba starejše generacije (β
1
). 

– Stopnjevana oblika odhoda je smrt staršev (β
2
). 

– Včasih odidejo liki mlajše generacije (β
3
). 

 

2. Junaku nekaj prepovejo. 

(Definicija: prepoved, oznaka γ.) 

– Prepoved (γ
1
). 

– Preobrnjena oblika prepovedi je ukaz ali predlog (γ
2
). 

 

3. Kršitev prepovedi. 

(Definicija: kršitev, oznaka δ.) 
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4. Škodljivec poizveduje. 

(Definicija: poizvedovanje, oznaka ε.) 

– Namen poizvedovanja je ugotoviti, kje so otroci, včasih tudi dragoceni predmeti (ε
1
). 

– Preobrnjena oblika poizvedovanja –  kadar škodljivca izprašuje njegova žrtev (ε
2
). 

– V posameznih primerih gre za poizvedovanje prek drugih oseb (ε
3
). 

 

5. Škodljivcu izdajo podatke o njegovi žrtvi. 

(Definicija: izdaja, oznaka ζ.) 

– Škodljivec neposredno dobi odgovor na svoje vprašanje (ζ
1
). 

– Obratno ali drugačno poizvedovanje izzove ustrezni odgovor (ζ
2
 in ζ

3
). 

  

6. Škodljivec poskuša prevarati svojo žrtev, da bi zagospodoval nad njo in njenim 

premoženjem. 

(Definicija: prevara, oznaka η.) 

– Škodljivec si pomaga s prepričevanjem (η
1
). 

– Škodljivec neposredno uporabi čudežna sredstva (η
2
). 

– Škodljivec deluje s pomočjo drugih sredstev prevare ali nasilja (η
3
). 

 

7. Žrtev nasede prevari in s tem nehote pomaga sovražniku. 

(Definicija: pomagaštvo, oznaka θ.) 

– Junak pristane na vsa škodljivčeva prigovarjanja (θ
1
). 

– Junak se mehanično odzove na uporabo čudežnih in drugih sredstev (θ
2
 in θ

3
). 

 

ZAPLET 

 

8. I. Škodljivec prizadene ali škoduje enemu od družinskih članov. 

(Definicija: škodovanje, oznaka A.) 

– Škodljivec ugrabi določeno osebo (A
1
). 

– Škodljivec ukrade ali odvzame čudežno sredstvo (A
2
). 

– Škodljivec nasilno odvzame čudežnega pomočnika (A
II
). 

– Škodljivec izropa ali uniči posevke (A
3
). 

– Škodljivec ukrade dnevno svetlobo (A
4
). 

– Druge oblike škodljivčeve kraje (ugrabitve) (A
5
). 

– Škodljivec povzroči telesno poškodbo (A
6
). 
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– Škodljivec povzroči nenadno izginotje (A
7
). 

– Škodljivec terja ali zmami žrtev (A
8
). 

– Škodljivec nekoga izžene (A
9
). 

– Škodljivec ukaže, naj nekoga vržejo v morje (A
10

). 

– Škodljivec nekoga ali nekaj začara (A
11

). 

– Škodljivec nekoga ali nekaj skrivaj zamenja (A
12

). 

– Škodljivec naroči umor (A
13

). 

– Škodljivec zagreši umor (A
14

). 

– Škodljivec nekoga zapre ali pridrži (A
15

). 

– Škodljivec grozi s prisilnim zakonom (A
16

). 

– Škodljivec grozi s prisilnim zakonom med sorodniki (A
XVI

). 

– Škodljivec grozi z ljudožerstvom (A
17

). 

– Škodljivec grozi z ljudožerstvom med sorodniki (A
XVII

). 

– Škodljivec ponoči nekoga muči (A
18

). 

– Škodljivec napove vojno (A
19

). 

 

II. Enemu od družinskih članov nekaj manjka, nekaj hoče imeti. 

(Definicija: manko, oznaka a.) 

– Manko neveste (ali prijatelja, človeka nasploh) (a
1
). 

– Manko čudežnega sredstva (a
2
). 

– Manko čarobnosti (a
3
). 

– Posebna oblika: manko čudežnega jajca (a
4
). 

– Manko sredstev za preživetje (a
5
). 

– Druge oblike manka (a
6
). 

 

9. Junak izve za nesrečo ali manko, nekdo se obrne nanj s prošnjo/ukazom, ga nekam pošlje. 

(Definicija: posredništvo, povezovalni dejavnik, oznaka B.) 

– Izdan je razglas, v katerem se prosi za pomoč, in temu sledi napotitev junaka (B
1
). 

– Junaka neposredno nekam napotijo (B
2
). 

– Junaka pošljejo od doma (pobudnik je pogosto junak sam) (B
3
). 

– Junak izve za nesrečo (B
4
). 

– Izgnanega junaka odvedejo od doma (B
5
). 

– Na smrt obsojenega junaka skrivaj izpustijo (B
6
). 

– Prepevanje žalostinke (B
7
). 
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10. Iskalec privoli in se odloči za odpor. 

(Definicija: začetek odpora, oznaka C.) 

 

11. Junak zapusti dom. 

(Definicija: odprava, oznaka ↑.) 

 

Elementi A B C ↑ pomenijo zaplet pravljice, potem se dogajanje razvija naprej. 

 

RAZVIJANJE DOGAJANJA 

 

12. Junaka preizkušajo, izprašajo, napadajo idr. ter ga tako pripravljajo na čudežno sredstvo 

ali pomočnika. 

(Definicija: prva darovalčeva funkcija, oznaka Č.) 

– Darovalec preizkuša junaka (Č
1
). 

– Darovalec pozdravi in izpraša junaka (Č
2
). 

– Umirajoči ali umrli prosi za uslugo (Č
3
). 

– Ujetnik prosi, naj ga izpustijo (Č
4
). 

– Na junaka se nekdo obrne s prošnjo, naj mu prizanese (Č
5
). 

– Sprte strani prosijo junaka, naj mednje razdeli imetje (Č
6
). 

– Druge prošnje (Č
7
). 

– Sovražno bitje skuša pogubiti junaka (Č
8
). 

– Sovražno bitje se spusti z junakom v boj (Č
9
). 

– Junaku pokažejo čudežno sredstvo in mu predlagajo menjavo (Č
10

). 

 

13. Junak se odzove na dejanja prihodnjega darovalca. 

(Definicija: junakov odziv, oznaka D.) 

– Junak uspešno prestane preizkušnjo (je ne prestane) (D
1
). 

– Junak odgovori (ne odgovori) na pozdrav (D
2
). 

– Umrlemu naredi uslugo (ne naredi usluge) (D
3
). 

– Izpusti ujetnika (D
4
). 

– Prizanese prosilcu (D
5
). 

– Razdeli premoženje in spravi med seboj sprte strani (D
6
). 

– Junak naredi kakšno drugo uslugo (D
7
). 
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– Junak se reši, ko ga poskuša ubiti sovražno bitje, pri čemer uporabi proti temu bitju 

njegova lastna sredstva (D
8
). 

– Junak premaga sovražno bitje (ali ga ne premaga) (D
9
). 

– Junak privoli v zamenjavo, vendar takoj uporabi čudežno moč predmeta zoper tistega, 

ki mu ga je dal (D
10

). 

 

14. Junak prejme čudežno sredstvo. 

(Definicija: podelitev ali prejem čudežnega sredstva, oznaka E.) 

– Junaku nekdo neposredno podeli sredstvo (E
1
). 

– Predstavitev sredstva (E
2
). 

– Izdelava sredstva (E
3
). 

– Sredstvo se proda ali kupi (E
4
). 

– Junak po naključju naleti na sredstvo (E
5
). 

– Sredstvo se nenadoma pojavi samo od sebe (E
6
). 

– Junak sredstvo izpije ali poje (E
7
). 

– Junak sredstvo ukrade (E
8
). 

– Različne osebe se junaku same ponudijo na voljo (E
9
). 

 

15. Junaka nekdo prenese, dostavi ali privede na kraj, kjer je objekt iskanja. 

(Definicija: premik na kraj namere, vodenje, oznaka F.) 

– Junak leti po zraku (F
1
). 

– Junak potuje po zemlji ali po vodi (F
2
). 

– Junaka vodijo (F
3
). 

– Junaku pokažejo pot (F
4
). 

– Junak uporabi nepremična komunikacijska sredstva (F
5
). 

– Junak gre po krvavi sledi (F
6
). 

 

16. Junak in škodljivec se neposredno spopadeta. 

(Definicija: spopad, oznaka G.) 

– Spopadeta se na ravnem polju (G
1
). 

– Tekmujeta med sabo (G
2
). 

– Igrata karte (G
3
). 

– Posebna oblika: junak in škodljivec stopita na tehtnico, da vidijo, kdo je težji (G
4
). 
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17. Junaka zaznamujejo. 

(Definicija: označitev, zaznamovanje, oznaka H.) 

– Znamenje se nanese na telo (H
1
). 

– Junak dobi prstan ali brisačo (H
2
). 

– Druge oblike zaznamovanja (H
3
). 

  

18. Škodljivec je premagan. 

(Definicija: zmaga, oznaka I.) 

– Premagan je v neposrednem boju (I
1
). 

– Premagan je pri tekmovanju (I
2
). 

– Izgubi pri kartah (I
3
). 

– Izgubi pri tehtanju (I
4
). 

– Ubit je brez predhodnega spopada (I
5
). 

 

19. Premostitev prvotne nesreče, zapolnitev manka. 

(Oznaka J.) 

– Objekt iskanja se upleni z uporabo sile ali z zvijačo (J
1
). 

– Več oseb hkrati poskuša upleniti objekt iskanja s hitrim spreminjanjem svojega 

delovanja (J
2
). 

– Objekt iskanja uplenijo z vabo (J
3
). 

– Uplenitev objekta iskanja je neposredni rezultat prejšnjih dejanj (J
4
). 

– Objekt iskanja se lahko pridobi v trenutku, z uporabo čudežnega sredstva (J
5
). 

– S čudežnim sredstvom se premaga revščino (J
6
). 

– Objekt iskanja je ujet (J
7
). 

– Začarani je spet odčaran (J
8
). 

– Umorjeni oživi (J
9
). 

– Ugrabljeni je osvobojen (J
10

). 

– Posebna oblika: Včasih junak pride do objekta iskanja tako kot do čudežnega sredstva 

(mu je podarjen, nekdo mu pokaže, kje je, ga kupi ...). Takšne primere označujemo 

kot: JE
1
 (neposredna predaja), JE

2
 (razkritje) itd. 

 

20. Junak se vrne. 

(Definicija: vrnitev, oznaka ↓.) 
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21. Junaka zasledujejo. 

(Definicija: zasledovanje, pogon, oznaka K.) 

– Zasledovalec leti za junakom (K
1
). 

– Zasledovalec zahteva krivca (K
2
). 

– Zasledovalec se med zasledovanjem junaka hitro spreminja v različne živali (K
3
). 

– Zasledovalci se spreminjajo v vabljive predmete in se pojavljajo na junakovi poti (K
4
). 

– Zasledovalec poskuša junaka požreti (K
5
). 

– Zasledovalec poskuša junaka ubiti (K
6
). 

– Zasledovalec poskuša pregristi drevo, na katerega se je zatekel junak (K
7
). 

 

22. Junak se reši zasledovanja. 

(Definicija: rešitev, oznaka L.) 

– Junaka odnesejo po zraku (L
1
). 

– Junak beži in med begom nastavlja zasledovalcu ovire (L
2
). 

– Junak se med begom spreminja v razne predmete in tako postane neprepoznaven (L
3
). 

– Junak se med begom skrije (L
4
). 

– Junak se skrije pri kovačih (L
5
). 

– Junak se reši z begom, med katerim se bliskovito spreminja v živali, kamne idr. (L
6
). 

– Junak se upre skušnjavam začaranih zmajevk (L
7
). 

– Junak se ne pusti požreti (L
8
). 

– Junak se reši, ko mu strežejo po življenju (L
9
). 

– Junak skoči na drugo drevo (L
10

). 

 

23. Junak prispe domov ali v drugo deželo, ne da bi ga prepoznali. 

(Definicija: prihod brez prepoznave, oznaka M.) 

 

24. Lažni junak postavi neutemeljene zahteve. 

(Definicija: neutemeljene zahteve, oznaka N.) 

 

25. Junaku naložijo težko nalogo. 

(Definicija: težka naloga, oznaka O.) 

 

26. Naloga je rešena. 

(Definicija: razrešitev, oznaka P.) 
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27. Junaka prepoznajo. 

(Definicija: prepoznava, oznaka R.) 

 

28. Lažnega junaka ali škodljivca razkrinkajo. 

(Definicija: razkrinkanje, oznaka S.) 

 

29. Junak dobi novo podobo. 

(Definicija: preobrazba, oznaka Š.) 

– Junaku da novo podobo pomočnikovo čudežno dejanje (Š
1
). 

– Junak zgradi čudežno palačo (Š
2
). 

– Junak si nadene nova oblačila (Š
3
). 

– Racionalizirane in humoristične oblike (Š
4
). 

 

30. Škodljivca kaznujejo. 

(Definicija: kazen, oznaka T.) 

 

31. Junak se poroči in zasede carski prestol.  

(Definicija: poroka, oznaka U.) 

– Junak dobi nevesto in zasede carski prestol (U
*
*). 

– Junak se samo poroči (U
*
). 

– Junak samo zasede prestol (U*). 

 

Vidimo, da je število vseh funkcij res le 31. Razvijanje dogajanja vseh čudežnih pravljice je 

torej omejeno z okvirjem teh 31 funkcij. Če vse funkcije postavimo v vrsto, vidimo, da ena 

funkcija izhaja iz druge z logično in umetniško nujnostjo. Vse namreč pripadajo eni osi, pri 

čemer nobena funkcija ne izključuje druge. 

 

Veliko funkcij je razporejenih v neke logične pare ali skupine. Zaplet sestavljajo funkcije A, 

B in C↑. Darovalčeva preizkušnja junaka, njegov odziv in nagrada (torej funkcije Č, D in E) 

prav tako tvorijo eno od skupin. Nerazdružljivi pa so tudi pari kot so na primer prepoved – 

kršitev, poizvedovanje – izdaja, spopad – zmaga, zasledovanje – rešitev in podobno. 

 

Kaj torej pomeni shema glede na pravljice? Shema je merska enota posameznih pravljic. S 

shemami ugotavljamo odnose med pravljicami in njihovo sorodnost (Propp, 2005, 75–76).  
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2.3 Nekatere druge prvine oziroma sestavine čudežne pravljice 

 

Osnovne prvine vseh čudežnih pravljic so torej funkcije. V pravljicah pa nastopajo tudi 

pomožni elementi za medsebojno povezavo funkcij. Te sestavine sicer ne opredeljujejo 

razvoja, a so kljub vsemu pomembne.  

 

Funkcije v pravljicah si ne sledijo vedno neposredno. Kadar funkcije izpolnjujejo različne 

osebe, mora druga oseba vedeti, kaj se je zgodilo pred tem, zato se v pravljicah razvije tako 

imenovan sistem obveščanja. Od pravljice do pravljice je odvisno, kako do obveščanja med 

osebami pride. Zgodi se, da je oseba vsevedna in takrat je element obveščanja izpuščen, v 

nasprotnih primerih pa včasih najdemo tudi zelo umetniško dodelan sistem obveščanja. S tem 

se med dogajanjem v pravljici ena funkcija povezuje z drugo (Propp, 2005, 83–85).  

 

Povezovalne elemente najdemo tudi pri različnih potrojitvah. Naj omenimo, da se potrojujejo 

lahko stvari atributivne narave (trije sinovi) kot tudi posamezne funkcije in funkcije, ki 

delujejo v paru ali trojici. Dober primer take potrojitve so tri darovalčeve preizkušnje junaka, 

ki jim vsakokrat sledi odziv junaka in na koncu podelitev enega ali treh čudežnih sredstev. 

Podobna situacija je v primerih, ko junaku trikrat zastavijo težko nalogo, junak pa jo vsakič 

uspešno razreši. Ponavljanje oziroma potrojitev je bodisi enakomerna (tri naloge, tri 

preizkušnje) bodisi stopnjevana (vsaka naslednja naloga je težja, tretja preizkušnja je 

najzahtevnejša, tretji spopad je najhujši). Vse funkcije, pri katerih je prisotna potrojitev, 

označujemo s tretjo potenco (Propp, 2005, 86–87). 

 

Funkcije so med seboj povezane tudi z najrazličnejšimi motivacijami. Pod motivacijami 

razumemo vzroke in cilje oseb, ki jih silijo v takšna ali drugačna dejanja. Večina oseb je v 

pravljici naravno motiviranih z razvojem dogajanja, dodatne motivacije pa zahteva predvsem 

škodovanje kot prva temeljna funkcija čudežne pravljice. Motivacija za škodljivčeva dejanja 

je v večini primerov škodljivčev značaj, ki je nemalokrat pohlepen, zloben, zavisten in 

sumničav. V pravljicah brez škodovanja (funkcija A) temu ustreza manko (funkcija a). Tudi 

napotitev junaka zaradi manka je motivirana na najrazličnejše načine (Propp, 2005, 87–88). 

Manko in zapolnitev manka je formula, ki ne velja samo za čudežne pravljice, temveč tudi za 

mnoge druge pripovedi in seveda tudi za situacije iz realnega življenja. Človek je bitje, ki živi 

v pomanjkanju in je ravno zato pozvano k temu, da manko zapolni. S tem se namreč razvija 

dlje kot druga živa bitja, ki so v sebi bolj neodvisna (Lüthi, 2012, 112).  
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Vidimo lahko torej, da se v pravljicah pojavljajo prvine, ki so zgolj pomožni elementi in 

pripomorejo k povezovanju dogajanja. Te prvine niso funkcije pravljice, zato tudi nimajo 

svoje posebne oznake v končnih shemah čudežnih pravljic.  

 

2.4 Razporejanje funkcij med like  

 

Funkcije lahko logično združujemo v določene kroge. Ti krogi v celoti ustrezajo pripadajočim 

izvajalcem. Imenujemo jih krogi delovanja.  Poznamo sedem različnih krogov delovanja, ki 

pripadajo sedmim arhetipskim vlogam nastopajočih likov (Propp, 2005, 93–94): 

 

1. Krog delovanja škodljivca: 

– škodovanje (A), 

– boj ali druge oblike spopada z junakom (G), 

– zasledovanje (K). 

 

2. Krog delovanja darovalca: 

– priprava na podelitev čudežnega sredstva (Č), 

– podelitev čudežnega sredstva junaku (E). 

 

3. Krog delovanja pomočnika: 

– junakov prostorski premik (F), 

– premostitev nesreče ali zapolnitev manka (J), 

– rešitev pred zasledovanjem (L), 

– razrešitev težkih nalog (P), 

– junakova preobrazba (Š). 

 

4. Krog delovanja carične in njenega očeta: 

– nalaganje težkih nalog (O), 

– označitev (H), 

– razkrinkanje (S), 

– prepoznava (R), 

– kaznovanje škodljivca (T), 

– poroka (U). 
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5. Krog delovanja pošiljatelja: 

– povezovalni dejavnik odpošiljanja (B). 

 

6. Krog delovanja junaka: 

– odprava na iskanje (C↑), 

– odziv na darovalčeve zahteve (D), 

– poroka (U). 

 

7. Krog delovanja lažnega junaka: 

– odprava na iskanje (C↑), 

– odziv na darovalčeve zahteve (D), 

– neutemeljene zahteve (N). 

 

Poznamo tri možne razporeditve krogov delovanja med posamezne pravljične like. Krog 

delovanje lahko popolnoma ustreza eni osebi. Tako je na primer kača v pravljici Trije kačji 

listi (analiza pravljic je v empiričnem delu diplomskega dela) čisti darovalec, saj pripravi 

junaka na podelitev čudežnega sredstva, sledi pa dejanska podelitev sredstva junaku. En lik v 

pravljici lahko obsega tudi več krogov delovanja hkrati. Tak primer je velikan v pravljici O 

kraljeviču, ki se ni ničesar bal. Velikan je namreč pošiljatelj, saj pošlje junaka po jabolko 

življenja, nato pa še škodljivec, saj se z junakom (ko se vrne s čudežnim sredstvom) tudi 

spopade in mu škoduje. Nasprotni primer pa je, ko se en krog delovanja razporedi med več 

likov v pravljici. Ena oseba na primer preizkuša junaka, nagradi pa ga nekdo drug. Tako je 

krog delovanja darovalca razdeljen med dva lika v pravljici (Propp, 2005, 94–96). 

 

2.5 Pravljica kot celota  

 

»Morfološko lahko kot pravljico označimo vsak razvoj od škodovanja (A) ali manka (a) prek 

vmesnih funkcij do poroke (U
*
) ali drugih funkcij, uporabljenih kot razplet. Končne funkcije 

so včasih nagrada (E), uplenitev ali premostitev nesreče (J), rešitev pred zasledovanjem (L) 

itd. Takšen razvoj smo poimenovali linija.« (Propp, 2005, 109) 

 

Mnoge pravljice so sestavljene iz več nizov funkcij. Razvoj, ki sledi začetni liniji, ustvari 

novo linijo, vendar gre tu vseeno za nadaljevanje dane pravljice (Propp, 2005, 69). Ena linija 

lahko neposredno sledi drugi, dve liniji se lahko med seboj tudi prepletata (začetni razvoj se 
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ustavi, vmes se vrine nova linija). Včasih je nove linija izredno težko razbrati, vedno pa je to 

mogoče napraviti. (Propp, 2005, 110) 

 

Sledijo trije možni primeri povezovanja linij ene pravljice (Propp, 2005, 110–111): 

 

1. Ena linija neposredno sledi drugi. 

 

I. _______________ 

   II. _______________ 

 

2. Nova linija nastopi, preden se konča prva. Dogajanje je prekinjeno z epizodno linijo. Po 

končani epizodi se vrnemo na prvo linijo, nato nastopi konec prve linije. 

 

I. _______________   _______________ 

   II. _______________ 

 

3. Tudi epizoda je lahko prekinjena; v tem primeru nastanejo precej kompleksne sheme. 

 

I. _______________       _______________ 

   II. __________     __________ 

     III. _______________ 
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3   EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev problema 

 

Pravljice lahko analiziramo po številnih kriterijih. Največkrat nas zanimajo kriteriji kot so: 

vsebina pravljice, komu je pravljica namenjena, kakšno je sporočilo pravljice ... Redkokdaj pa 

pravljico analiziramo po njeni strukturi. Seveda analiza pravljice po kriteriju strukture zahteva 

veliko zbranosti in časa. Vladimir Jakovlevič Propp je v svojem delu Morfologija pravljice 

(1928, v slovenščini 2005) natančno opisal, kako pravljico analizirati po njeni strukturi. 

Njegov pristop k analizi čudežnih pravljic sem uporabil v empiričnem delu svojega 

diplomskega dela, kjer sem na vzorcu desetih Grimmovih pravljic iskal konstante in 

spremenljivke, značilne za vse čudežne pravljice. 

 

3.2 Opredelitev vzorca 

 

Strukturalistični pristop k analizi čudežnih pravljic sem uporabil na raziskovalnem vzorcu 

desetih Grimmovih pravljic. Ob vsakem naslovu je zapisana pripadajoča številka pravljice iz 

Aarne–Thompson–Uther (ATU) klasifikacije (seznam pravljic in pripovedk po vzorcih 

oziroma motivih, ki so prisotni v njih), opredeljene v knjigi The Types of International 

Folktales. A Classification and Bibliography ter Kinder- und Hausmärchen (KHM) število, ki 

je mednarodna oznaka za Grimmove pravljice (knjiga Handbuch zu den »Kinder- und 

Hausmärchen« der Brüder Grimm):  

 

1. Trije kačji listi (Grimm, 1993a, 97–100), ATU 612, KHM 16;  

2. Bisaga, klobuček in rog (Grimm, 1993a, 282–287), ATU 569, KHM 54; 

3. Zlata goska (Grimm, 1993a, 347–351), ATU 571, KHM 64;  

4. Kralj zlate gore (Grimm, 1993b, 24–29), ATU 560, KHM 92;  

5. Sladka kaša (Grimm, 1993b, 77), ATU 565, KHM 103;  

6. Popotnika (Grimm, 1993b, 88–98), ATU 613, KHM 107;  

7. Modra lučka (Grimm, 1993b, 134–138), ATU 562, KHM 116;  

8. O kraljeviču, ki se ni ničesar bal (Grimm, 1993b, 153–158), ATU 590, KHM 121; 

9. Krilati lev (Grimm, 1993b, 293–298), ATU 610, KHM 165;  

10. Vreteno, čolniček in šivanka (Grimm, 1993b, 374–377), ATU 585, KHM 188. 
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3.3 Metodologija 

 

Raziskovalne metode: zbiranje virov, analiza in interpretacija virov, primerjalno raziskovanje. 

Postopek zbiranja in obdelave podatkov: kvalitativna raziskava. 

 

3.4 Raziskovalna vprašanja 

 

 Kako si sledijo funkcije kot stalna prvina čudežnih pravljic v izbranih analiziranih 

pravljicah bratov Grimm? 

 Katere podfunkcije posameznih funkcij lahko pripišemo v shemo izbranih analiziranih 

pravljic bratov Grimm? 

 Katere so bistvene razlike in podobnosti med končnimi shemami oziroma enačbami 

analiziranih pravljic? 

 Kako uspešno bodo predšolski otroci sodelovali v procesu analiziranja čudežnih pravljic 

po strukturalističnem pristopu?  

 

3.5 Analiza pravljic 

 

3.5.1 Trije kačji listi (Grimm, 1993a, 97–100), ATU 612, KHM 16 

 

IZHODIŠČNO STANJE 

 

α – izhodiščno stanje 

»Nekoč je živel mož, ki je bil tako ubog, da niti svojega edinega sina ni mogel več 

preživljati.« 

(Grimm, 1993a, 97) 

 

ZAPLET 

 

a
5
 – manko sredstev za preživetje  

Sin: »Ljubi oče, tako bedno živite, da sem vam samo v breme [...].« 

(Grimm, 1993a, 97) 
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B
3
 – junaka pošljejo od doma (pobudnik je junak sam) 

»Oče mu je dal svoj blagoslov in se hudo žalosten poslovil od njega.« 

(Grimm, 1993a, 97) 

 

RAZVIJANJE DOGAJANJA 

 

Č
2
 – junaka izprašajo 

Kralj: »Pa veš, kaj moraš obljubiti?« 

(Grimm, 1993a, 98) 

 

D
2
 – junak odgovori 

Junak: »Z njo moram v grob, če bi jo preživel.« 

(Grimm, 1993a, 98) 

 

E
5
 – junak po naključju naleti na čudežno sredstvo 

»Na tleh pa so obležali listi in nesrečnik, ki je vse to gledal, se je domislil, da bi 

nemara čudežna moč listov, ki je oživila kačo, pomagala tudi človeku.« 

(Grimm, 1993a, 98) 

 

↑ – odprava junaka 

»Čez nekaj časa sta se odpravila na potovanje čez morje, [...].« 

(Grimm, 1993a, 99) 

 

Odprava junaka v tem primeru označuje začetek nove linije. Na to opozarja tudi sprememba 

vloge junake žene. Carična namreč prevzame vlogo škodljivca. »Odkar je znova oživela, pa 

se je mlada žena močno spremenila in vsa ljubezen do moža je izginila iz njenega srca.« 

(Grimm, 1993a, 99) 

 

II. LINIJA 

 

Č
8
 – sovražno bitje poskuša pogubiti junaka 

»In ko je mladi kralj nekoč spal, je poklicala tega pomorščaka, zgrabila sta spečega za 

glavo in za noge in ga vrgla v morje.« 

(Grimm, 1993a, 99) 
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E
9
 – pomočnik se junaku sam ponudi na voljo 

»Toda zvesti služabnik je vse to videl, neopazno je spustil čolnič v morje, [...] odveslal 

za svojim gospodom [...]. Potegnil je mrtvega iz vode, mu položil kačje liste na usta in 

na oči in ga srečno oživil.« 

(Grimm, 1993a, 99) 

 

F
2
 – junak potuje po vodi 

»Zdaj sta oba na vso moč noč in dan veslala, [...].« 

(Grimm, 1993a, 99) 

 

KONEC II. LINIJE, VRNITEV NA I. LINIJO 

 

↓ – junak se vrne 

»[...] sta prišla pred drugimi k staremu kralju.« 

(Grimm, 1993a, 99) 

 

S – škodljivca razkrinkajo  

»Ko je žena zagledala svojega moža, je bila kot od strele zadeta, padla je na kolena in 

prosila milosti.« 

(Grimm, 1993a, 100) 

 

T – škodljivca kaznujejo 

»Z njenim pomagačem vred jo je dal odpeljati na prevrtano ladjo in ju potegniti ven 

na morje, kjer sta kmalu potonila v valovih.« 

(Grimm, 1993a, 100) 

 

KONČNA SHEMA ANALIZIRANE PRAVLJICE: 

Trije kačji listi (Grimm, 1993a, 97–100), ATU 612, KHM 16 

I.  α a
5
 B

3
 Č

2
 D

2
 E

5
 ↑   ↓ S T 

II.     Č
8
 E

9
 F

2
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3.5.2 Bisaga, klobuček in rog (Grimm, 1993a, 282–287), ATU 569, KHM 54 

 

IZHODIŠČNO STANJE 

 

α – izhodiščno stanje 

»Nekoč so živeli trije bratje, vedno globlje so lezli v revščino [...].« 

(Grimm, 1993a, 282) 

 

ZAPLET 

 

a
5
 – manko sredstev za preživetje 

»[...] končno je bila njihova stiska tako velika, da so stradali [...].« 

(Grimm, 1993a, 282) 

 

B
3
 – junaka pošljejo od doma (pobudnik je junak sam) 

Bratje: »Tako ne gre več, pojdimo po svetu srečo iskat.« 

(Grimm, 1993a, 282) 

 

C↑ – junak se odpravi od doma 

»Odšel je naprej, in ko je hodil že tri dni, je prispel v gozd, [...].« 

(Grimm, 1993a, 282) 

 

RAZVIJANJE DOGAJANJA 

 

E
5
 – junak po naključju naleti na čudežno sredstvo 

Mladenič: »Prav škoda bi bila tega finega prtička, da bi ga v gozdu konec vzel.« 

»Komaj je izgovoril svojo željo, že je stalo pred njim toliko skled z najboljšimi jedmi, 

za kolikor je bilo na prtu prostora.« 

(Grimm, 1993a, 283) 
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II. LINIJA 

 

↑ – junakova odprava 

»Vendar mu samo prt ni bil dovolj, [...]. Raje je še naprej popotoval po svetu in še 

naprej iskal svojo srečo.« 

(Grimm, 1993a, 283) 

 

Č
10 

– junaku pokažejo čudežno sredstvo in mu predlagajo menjavo (trikrat) 

Prvi oglar: »Predlagam ti zamenjavo. Tamle v kotu visi stara vojaška bisaga, [...]. Ker 

je ne potrebujem, ti jo dam za tale prtič.« 

Drugi oglar: »Meni klobuček nič ne koristi in dam ti ga za tale tvoj prtiček.« 

»Tudi tega (tretjega oglarja) je pogostil s svojim čudežnim prtičkom [...], da mu je 

končno ponudil v zameno rog, [...].« 

(Grimm, 1993a, 284–285) 

 

D
10 

– junak privoli v zamenjavo, vendar takoj uporabi čudežno moč predmeta zoper tistega, ki 

mu ga je dal (trikrat) 

Mladenič: »Če že ne gre drugače, pa zamenjajva.«  

»(iz bisage priklicani vojaki) Naredili so obrat v levo in prav kmalu prinesli prtiček, ki 

so ga odnesli oglarju, ne da bi ga kaj dosti izpraševali.«  

 

»[...] vzel klobuček in si ga poveznil, svoj prtiček pa je pustil tam.« 

»Komaj je prehodil kos poti, že je potolkel po bisagi in njegovi vojaki so mu morali 

spet prinesti prtiček nazaj.« 

 

»Sicer je poklonil oglarju za rog svoj prtiček, vendar je spet poslal ponj svoje moštvo, 

tako da je imel končno vse skupaj: bisago, klobuček in rog.« 

(Grimm, 1993a, 284–285) 

 

E
8
 – junak čudežno sredstvo ukrade (trikrat) 

»[...] vendar je spet poslal ponj svoje moštvo, tako da je imel končno vse skupaj: 

bisago, klobuček in rog.« 

(Grimm, 1993a, 285) 
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KONEC II. LINIJE, VRNITEV NA I. LINIJO 

 

↓ – junak se vrne 

Mladenič: »Čas je, da se vrnem domov in pogledam, kako gre mojima bratoma.«  

(Grimm, 1993a, 286) 

 

G
1
 – junak in škodljivec se neposredno spopadeta 

»Tako je nastal prav velik trušč, ljudje so drli skupaj in hoteli pomagati obema 

bratoma, pa niso proti vojakom nič opravili.« 

(Grimm, 1993a, 286) 

 

I
1
 – škodljivec je premagan v neposrednem boju 

»Zdaj so se oglasili težki kanoni in kraljevi vojaki so bili pobiti ali pa so zbežali.« 

(Grimm, 1993a, 286) 

 

J
1
 – objekt iskanja se upleni z uporabo sile 

Mladenič: »Zdaj pa ne sklenem prej miru, da dobim kraljevo hčer za ženo, in vladal 

bom v kraljevem imenu!« 

(Grimm, 1993a, 286) 

 

U
*
 –  junak se poroči  

»Torej so praznovali poroko, [...].« 

(Grimm, 1993a, 286) 

 

Pravljica bi se tu lahko končala, vendar se nadaljuje s tretjo linijo, ki bi načeloma lahko bila 

tudi svoja pravljica. Kraljična v naslednji liniji prevzame vlogo škodljivca. 

 

III. LINIJA 

 

ε
1
 – škodljivec poizveduje 

Kraljična: »Kaj če njegove čudežne moči tiče v njegovi bisagi?« 

(Grimm, 1993a, 287) 
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ζ
1
 – škodljivec neposredno dobi odgovor na svoje vprašanje 

Mladenič: »[...] ta bisaga je moje največje bogastvo. [...] Dokler jo imam, se ne bojim 

nobene sile na svetu.« 

(Grimm, 1993a, 287) 

 

η
1
 – škodljivec si pomaga s prepričevanjem, prevara junaka (dvakrat) 

»Padla mu je okoli vratu, kot da ga hoče poljubiti [...].«  

»Kraljična je bila prav prijazna z njim in se pretvarjala, kako ga ima rada, [...].« 

(Grimm, 1993a, 287) 

 

θ
1
 – junak (žrtev) nasede prevari (dvakrat) 

»In ji izdal, kakšna moč tiči v njej.« 

»[...] in čez čas, ga je tako obnorela, da ji je zaupal, da mu nihče nič ne more, dokler 

ima stari klobuček, tudi če mu vzamejo bisago.« 

(Grimm, 1993a, 287) 

 

A
2
 – škodljivec ukrade čudežno sredstvo (dvakrat) 

»[...] pri tem pa mu je spretno snela bisago in zbežala z njo.« 

»[...] je počakala, da je zaspal, potem pa mu je vzela klobuček in ga vrgla na cesto.«  

(Grimm, 1993a, 287) 

 

T – škodljivca kaznujejo 

»Takoj se je vse zrušilo: obzidje, trdnjava, mesta in vasi in kralj in kraljična sta umrla 

pod ruševinami.«  

(Grimm, 1993a, 287) 

 

U* – junak zasede prestol 

»[...] in oklical se je za kralja nad celim kraljestvom.« 

(Grimm, 1993a, 287) 
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KONČNA SHEMA ANALIZIRANE PRAVLJICE: 

Bisaga, klobuček in rog (Grimm, 1993a, 282–287), ATU 569, KHM 54 

I. α a
5
 B

3
 C↑ E

5
     ↓ G

1
 I

1
 J

1
 U

*
  

II.     ↑ [Č
10 

D
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E
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III.            ε
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ζ
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[η
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θ
1 
A

2
]
2 

T U* 

 

3.5.3 Zlata goska (Grimm, 1993a, 347–351), ATU 571, KHM 64  

 

IZHODIŠČNO STANJE in PRIPRAVLJALNI DEL 

 

α – izhodiščno stanje 

»Živel je mož, ki je imel tri sinove. Najmlajšemu je bilo ime Tepko in ob vsaki 

priložnosti so ga vsi zasmehovali, [...].« 

(Grimm, 1993a, 347) 

 

β
3
 – odhod lika mlajše generacije (dvakrat) 

»Pa je naneslo, da je šel najstarejši brat v gozd sekat drva [...].« 

»Nato je odšel v gozd drugi sin [...].« 

(Grimm, 1993a, 347) 

 

γ
2
 – preobrnjena oblika prepovedi (predlog) 

Oče: »Tvoja brata sta se pri tem poškodovala, [...] pusti vse skupaj, saj tako nič ne 

znaš.« 

(Grimm, 1993a, 348) 

 

ZAPLET 

 

a
6
 – druge oblike manka (dokazovanje pred očetom) 

Oče: »Pa pojdi, nesreča te bo že spametovala.« 

(Grimm, 1993a, 348) 

 

B
3
 – junaka pošljejo od doma (pobudnik je junak sam) 

»Mati mu je dala s seboj pogačo, [...].« 

(Grimm, 1993a, 348) 
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C↑ – junak se odpravi od doma 

»Ko je prišel v gozd, [...].« 

(Grimm, 1993a, 348) 

 

RAZVIJANJE DOGAJANJA 

 

Č
1
 – darovalec preizkuša junaka 

Stari sivi možiček: »Daj mi kos pogače iz torbe in požirek iz svoje steklenice, zelo sem 

lačen in žejen.« 

(Grimm, 1993a, 348) 

 

D
1
 – junak uspešno prestane preizkušnjo 

Stari sivi možiček: »Dobrega srca si in rad deliš svoje z drugimi, zato te bom 

obdaroval s srečo.«  

(Grimm, 1993a, 348) 

 

E
2
 – predstavitev čudežnega sredstva 

»Tepko je šel tja, podrl drevo in ko se je prevrnilo, je med koreninami čepela goska z 

zlatim perjem.« 

(Grimm, 1993a, 348–349) 

 

J
5
 – objekt iskanja se pridobi z uporabo čudežnega sredstva 

»Ko je Tepko to slišal, je odšel s svojo gosko in njenimi priveski pred kraljevo hčer. 

[...] Torej je Tepko zahteval svojo nevesto, [...].« 

(Grimm, 1993a, 350) 

 

O – junaku naložijo težko nalogo (trikrat) 

»[...] mora pripeljati moža, ki je sposoben popiti polno klet vina.« 

»Pripeljati mora moža, ki bi pojedel celo goro kruha.« 

»[...] in je zdaj zahteval ladjo, ki vozi po vodi in po suhem.« 

(Grimm, 1993a, 350–351) 
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P – naloga je rešena (trikrat) 

»Pil je in pil, da so ga boki boleli in še preden je bil dan naokoli, je izpraznil klet.« 

»Možak iz gozda se je postavil prednjo, pričel jesti in v enem dnevu je gora izginila.« 

Stari sivi možiček: »Zate sem pil in jedel in tudi ladjo to bom dal, ker si dobrega 

srca.« 

(Grimm, 1993a, 350–351) 

 

U
*

* – junak se poroči in zasede prestol 

»Praznovali so poroko in po kraljevi smrti je Tepko podedoval kraljestvo in je s svojo 

ženo še dolgo veselo živel.« 

(Grimm, 1993a, 351) 

 

KONČNA SHEMA ANALIZIRANE PRAVLJICE: 

Zlata goska (Grimm, 1993a, 347–351), ATU 571, KHM 64 

I. α [β
3
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*
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3.5.4 Kralj zlate gore (Grimm, 1993b, 24–29), ATU 560, KHM 92 

 

IZHODIŠČNO STANJE in PRIPRAVLJALNI DEL 

 

α – izhodiščno stanje 

»Neki trgovec je imel dvoje otrok, dečka in deklico, [...].« 

(Grimm, 1993b, 24) 

 

β
1
 – odhod lika starejše generacije 

»[...] ostala mu je samo njiva zunaj mesta. [...] je odšel na tisto njivo, hodil po njej gor 

in dol in na lepem je stal pred njim majhen črn možiček.« 

(Grimm, 1993b, 24) 

 

ε
1
 – škodljivec poizveduje 

Mali črni možiček: »Kdo ve, nemara ti bom pa res pomagal.« 

(Grimm, 1993b, 25) 
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ζ
1
 – škodljivec neposredno dobi odgovor na svoje vprašanje 

»Zdaj mu je trgovec povedal, da se je vse njegovo bogastvo potopilo na dnu morja.« 

(Grimm, 1993b, 25) 

 

η
1
 – škodljivec si pomaga s prepričevanjem 

Mali črni možiček: »Če mi obljubiš, da mi boš čez dvajset let pripeljal prvo stvar, ki se 

ti bo danes podrgnila ob nogo, boš imel denarja, kolikor hočeš.« 

(Grimm, 1993b, 25) 

 

θ
1
 – junak (žrtev) nasede prevari 

Trgovec: »Le kaj naj bo to drugega kot moj pes.«  

»In se na svojega malega dečka še spomnil ni.« 

(Grimm, 1993b, 25) 

 

ZAPLET 

 

A
9
 – škodljivec nekoga izžene 

»Še dolgo sta se tako prerekala, končno pa sta se zedinila, da sin ne pripada ne njemu 

in ne očetu, zato se bo vkrcal na ladjico, ki plava po reki.« 

(Grimm, 1993b, 26) 

 

B
2
 – junaka neposredno nekam napotijo 

»Oče bo z nogo ladjico odrinil in sin bo prepuščen toku. [...] Zdaj je bil oče prepričan, 

da je njegov sin izgubljen, [...].« 

(Grimm, 1993b, 26) 

 

↑ – junakova odprava 

»Ladjica pa se ni potopila, ampak je mirno plavala naprej in mladenič je varno sedel 

v njej. Dolgo je plula in končno nasedla na tujem bregu.« 

(Grimm, 1993b, 26) 
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RAZVIJANJE DOGAJANJA 

 

II. LINIJA  

 

O – junaku naložijo težko nalogo 

Kača (zakleta deklica): »Danes ponoči bo prišlo dvanajst mož, [...]. Mučili te bodo, 

[...] ti pa vse potrpi in ne črhni niti besedici. To kraljestvo je zakleto in ti ga lahko 

odrešiš.«  

(Grimm, 1993b, 26) 

 

P – naloga je rešena 

»Črni možje ga niso mogli prepričati, da bi spregovoril, [...] se je kača spremenila v 

prekrasno kraljično, [...].« 

(Grimm, 1993b, 26) 

 

U
*

* – junak se poroči in zasede prestol 

»[...] ves grad je vriskal in se veselil. Zdaj sta veselo zaživela skupaj [...].« 

(Grimm, 1993b, 27) 

 

KONEC II. LINIJE, VRNITEV NA I. LINIJO 

 

E
1
 – junaku nekdo neposredno podeli čudežno sredstvo 

Kraljična: »Vzemi ta prstan in si ga natakni na prst! V trenutku te bo prinesel tja, 

kamor si boš zaželel, samo obljubiti mi moraš, da si ne boš zaželel, da bi jaz prišla k 

tvojemu očetu.« 

(Grimm, 1993b, 27) 

 

↓ – junak se vrne 

»Obljubil ji je, si nataknil prstan na prst in si zaželel pred obzidje tistega mesta, kjer je 

živel njegov oče. V hipu je bil tam [...].« 

(Grimm, 1993b, 27) 
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M – junak prispe domov, ne da bi ga prepoznali 

»Ko pa je hotel skozi mestna vrata, ga straža ni marala spustiti noter, ker je bil tako 

čudno, hkrati pa tako bogato in sijajno oblečen.« 

(Grimm, 1993b, 27) 

 

R – junaka prepoznajo 

»Zavihal si je rokav srajce in zagledala sta jagodo na njegovi desni roki in zdaj nista 

več dvomila, da je to v resnici njun sin.« 

(Grimm, 1993b, 27) 

 

Junak v tem delu pravljice pove staršema, da ima sina in ženo, in da je postal kralj zlate gore. 

Starša mu ne verjameta, zato kraljevič pozabi na svojo obljubo in si zaželi, da se njegova žena 

in sin pojavita pred njim. Kraljično je to zelo razžalostilo in v njenem srcu je ostala zamera.  

 

Tudi v tej pravljici kraljična spremeni vlogo in postane škodljivec. Začne se tretja linija, ki bi 

lahko bila samostojna pravljica. 

 

III. LINIJA 

 

A
2
 – škodljivec ukrade čudežno sredstvo 

»Ko pa je (kraljevič) zaspal, mu je (kraljična – škodljivec) s prsta potegnila prstan 

[...]. Kraljica pa je vzela otroka v naročje in si zaželela, da bi bila spet v svojem 

kraljestvu.« 

(Grimm, 1993b, 28) 

 

B
3
 – junaka pošljejo od doma (pobudnik je junak sam) 

Kraljevič: »Najbolje, da se odpravim na pot, dokler ne bom spet v svojem kraljestvu.« 

(Grimm, 1993b, 28) 

 

C↑ – junak se odpravi od doma 

»Tako se je odpravil in čez čas prišel do gore, pred katero so stali trije velikani in se 

prepirali, ker niso vedeli, kako naj si razdelijo dediščino po očetu.« 

(Grimm, 1993b, 28) 
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Č
6
 – sprte strani prosijo junaka, naj mednje razdeli imetje 

»Ko je šel mimo, so ga poklicali in mu rekli, naj on razdeli njihovo dediščino, saj 

imajo majhni ljudje kar zdravo pamet.« 

(Grimm, 1993b, 28) 

 

D
VI

 – junak prevara sprte strani in ukrade predmete spora 

»Ko je tako imel vse troje (meč, ki odseka vse glave; plašč, ki te naredi nevidnega; 

škornje, ki te ponesejo, kamor si želiš), ni mislil na nič drugega kot na svojo ženo in 

otroka in sam zase rekel: »Ah, ko bi le bil na zlati gori!« V trenutku je izginil 

velikanom izpred oči [...].« 

(Grimm, 1993b, 29) 

 

E
8
 – junak čudežno sredstvo ukrade 

»[...] in tako je bila njihova dediščina razdeljena.« 

(Grimm, 1993b, 29) 

 

↓ – junak se vrne 

»Ko je kralj prišel v bližino svojega gradu, je zaslišal vriskanje [...] in ljudje so mu 

povedali, da se njegova soproga pravkar moži z nekom drugim.« 

(Grimm, 1993b, 29) 

 

J
5
 – objekt iskanja se pridobi z uporabo čudežnega sredstva 

Kraljevič: »Glave proč, samo moje ne!« 

»In vse glave so se zakotalile na tla, [...].« 

(Grimm, 1993b, 29) 

 

U* – junak zasede prestol 

»[...] on pa je ostal gospodar in kralj zlate gore.« 

(Grimm, 1993b, 29) 
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KONČNA SHEMA ANALIZIRANE PRAVLJICE: 

Kralj zlate gore (Grimm, 1993b, 24–29), ATU 560, KHM 92 
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3.5.5 Sladka kaša (Grimm, 1993b, 77), ATU 565, KHM 103 

 

IZHODIŠČNO STANJE 

 

α – izhodiščno stanje 

»Nekoč je živela revna in pobožna deklica.« 

(Grimm, 1993b, 77) 

 

ZAPLET 

 

a
5
 – manko sredstev za preživetje 

»Živela je čisto sama s svojo mamo in jesti nista imeli kaj.« 

(Grimm, 1993b, 77) 

 

↑ – junakova odprava 

»Pa je odšla v gozd [...].« 

(Grimm, 1993b, 77) 

 

RAZVIJANJE DOGAJANJA 

 

E
1
 – junaku nekdo neposredno podeli čudežno sredstvo 

»[...] in tam naletela na staro ženo, ki je že vedela za njeno revščino, in ta ji je 

podarila lonček. Samo rekel si: »Lonček, kuhaj!« in že je lonček skuhal dobro sladko 

kašo, ko pa si rekel: »Lonček, stoj!« je prenehal kuhati.« 

(Grimm, 1993b, 77) 
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↓ – junak se vrne 

»Deklica je nesla lonček domov k materi [...].« 

(Grimm, 1993b, 77) 

 

J
6
 – s čudežnim sredstvom se premaga revščino 

»[...] in tako sta bili rešeni revščine in lakote, po mili volji sta jedli sladko kašo.« 

(Grimm, 1993b, 77) 

 

II. LINIJA 

 

Deklica (junak) odide od doma. Čudežno sredstvo (lonček) dobi v roke njena mati, ki 

prevzame vlogo lažnega junaka (lončka ne zna pravilno uporabljati), zato zastavljene težke 

naloge (naloži si jo sama) ne razreši. 

 

O – junaku naložijo težko nalogo 

»Lonček je kuhal, da se je do sitega najedla, ko pa je mati želela, da bi prenehal, ni 

vedela prave besede.« 

(Grimm, 1993b, 77) 

 

Pneg. – naloga ni rešena 

»Torej je lonček kuhal in kuhal, kaša je kipela čez rob, pa je še vedno kuhal [...]. To je 

bila huda nesreča in nihče ni znal pomagati.« 

(Grimm, 1993b, 77) 

 

KONČNA SHEMA ANALIZIRANE PRAVLJICE: 

Sladka kaša (Grimm, 1993b, 77), ATU 565, KHM 103 
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3.5.6 Popotnika (Grimm, 1993b, 88–98), ATU 613, KHM 107 

 

IZHODIŠČNO STANJE 

 

α – izhodiščno stanje 

Pravljica se začne s podrobnim opisom dveh popotnikov, ki se srečata na svoji poti. 

Eden je krojač, drugi pa čevljar. Prvi je vedno dobre volje in glede na življenje 

optimistično, drugi pa ne prenese nobene šale in je večni pesimist. Nekega dne se 

odpravita na pot skozi gozd, a ne vesta, kako dolgo bo njuno potovanje. Optimistični 

krojač s seboj vzame kruha za dva dni, medtem ko si čevljar naredi zalogo in vzame s 

seboj kruha za sedem dni. Po dveh dneh krojaču zmanjka kruha in šele peti dan se ga 

čevljar usmili in mu ponudi svoj košček. 

(Grimm, 1993b, 88–91) 

 

ZAPLET 

 

A
6
 – škodljivec povzroči telesno poškodbo (dvakrat) 

Čevljar: »Danes ti dam kos kruha, ampak zato ti bom iztaknil desno oko.« 

Čevljar: »Spet bom usmiljen in ti bom še enkrat dal kruha. Ampak zastonj ga ne boš 

dobil, zato ti bom iztaknil levo oko.« 

(Grimm, 1993b, 91) 

 

RAZVIJANJE DOGAJANJA 

 

JE
2
 – junak pride do objekta iskanja kot do čudežnega sredstva (nekdo mu pove, kje je) 

Krokar: »Rosa, ki je danes ponoči padla z vislic, ima tako moč, da vsakdo, kdor se z 

njo umije, spet spregleda.« 

(Grimm, 1993b, 92) 

 

Krojač je nato hitro pozabil na prestano gorje in žvižgajoč in pojoč odšel dalje. 
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II. LINIJA 

 

Č
5
 – na junaka se nekdo obrne s prošnjo, naj mu prizanese (štirikrat) 

Rjavo žrebe: »Premlad sem še in tudi takle droben krojaček kot si ti, bi mi zlomil 

hrbet. Daj, spusti me, dokler ne postanem bolj močan!« 

Štorklja: »Sveta ptica sem in nikoli mi nihče ne stori nič žalega, jaz pa prinašam 

ljudem velike koristi. Pusti me pri življenju in nekoč ti bom poplačala.« 

Mama raca: »Samo pomisli, kako hudo bi bilo tvoji mami, če bi tebe hotel kdo [...] 

ubiti!« 

Čebelja matica: »Če pa nas pustiš pri miru in greš svojo pot, ti bomo kdaj drugič 

povrnile.« 

(Grimm, 1993b, 92–94) 

 

D
5
 – junak prizanese prosilcu (štirikrat) 

Krojač (žrebetu): »Kar zdirjaj, saj vidim, kakšen poskokec si.« 

Krojač (štorklji): »Pa pojdi, ti tetka dolgonoga.« 

Krojač (mami raci): »Bodi no tiho! Tu imaš svoje otroke!« 

Krojač (ko prizanese še čebelam): »Tri prazne sklede, v četrti pa nič.« 

(Grimm, 1993b, 92–94) 

 

Krojač nato s praznim želodcem pride do mesta, kjer se najprej dodobra naje, nato pa je 

poiskal mojstra in kmalu našel dobro službo. Postal je slaven in končno ga je kralj imenoval 

za svojega dvornega krojača. Prav istega dne pa je postal dvorni čevljar tudi njegov prejšnji 

sopotnik. 

 

N – lažni junak postavi neutemeljene zahteve (štirikrat) 

Čevljar: »Gospod kralj, tale krojač je objesten človek, ki se predrzno hvali, da bo spet 

našel krono, ki se je v davnih časih izgubila.« 

Čevljar: »Gospod kralj, ta krojač je prav objesten in zdaj se je zaklel, da bo naredil iz 

voska ves vaš kraljevski grad z vsem vred, kar je znotraj ali zunaj, prosto ali 

pritrjeno.« 

Čevljar: »Gospod kralj, krojaču je prišlo na ušesa, da je usahnila voda na grajskem 

dvorišču, zdaj pa se hvali, da bo prav sredi dvorišča brizgnil vrelec bistre vode za 

moža visoko.« 
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Čevljar: »Gospod kralj, prevzetni krojač še vedno ne odneha. Zdaj se je predrznil in 

rekel, da lahko gospodu kralju iz zraka pričara sina, če le hoče.« 

(Grimm, 1993b, 95–97) 

 

O – junaku naložijo težko nalogo (štirikrat) 

»[...] mu (kralj krojaču) zaukazal, naj najde izgubljeno krono ali pa za vedno zapusti 

mesto.« 

»[...] naj naredi iz voska celoten kraljevski grad z vsem vred, kar je znotraj ali zunaj, 

[...].« 

Kralj: »Če se do jutri na mojem dvorišču ne bo lesketal vrelec vode, kot si obljubil, te 

bo rabelj na istem dvorišču skrajšal za glavo.« 

Kralj: »Če mi v devetih dneh preskrbiš sina, te oženim s svojo najstarejšo hčerjo!« 

(Grimm, 1993b, 95–97) 

 

P – naloga je rešena (štirikrat) 

»Potopila se je (raca) s svojimi dvanajstimi račkami in čez pet minut je bila spet na 

površju. Sredi hrbta je imela krono [...].« 

»Potem so odletele (čebele) nazaj in tako urno gradile grad iz voska, da ti je kar pred 

očmi rasel. Zvečer je bil že gotov, [...].« 

»Kot blisk hitro je konjič trikrat obdirjal grajsko dvorišče [...]. V tem trenutku je 

grozovito zabobnelo [...], takoj nato pa je privrel za konjenika visok curek vode.« 

»[...] dolgonoga tetka je vstopila [...], v kljunu pa je držala otročička, ki je bil lep kot 

angelček in je iztezal ročice proti kraljici.« 

(Grimm, 1993b, 95–98) 

 

U
*
 – junak se poroči 

»[...] saj je dobila veselega krojača za moža.« 

(Grimm, 1993b, 98) 

 

T – kazen  

»Ves iz uma je zbežal (čevljar) v gozd in tam je gotovo poginil, kajti od tistega časa ga 

ni nihče več videl niti slišal zanj.« 

(Grimm, 1993b, 98) 
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KONČNA SHEMA ANALIZIRANE PRAVLJICE: 

Popotnika (Grimm, 1993b, 88–98), ATU 613, KHM 107 
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3.5.7 Modra lučka (Grimm, 1993b, 134–138), ATU 562, KHM 116 

 

IZHODIŠČNO STANJE 

 

α – izhodiščno stanje 

»Nekoč je živel vojak, ki je dolga leta služil svojemu kralju. Vojna je bila končana 

[...].« 

(Grimm, 1993b, 134) 

 

ZAPLET 

 

a
5
 – manko sredstev za preživetje 

Kralj (vojaku): »Lahko greš domov, ker te ne potrebujem več. Denarja ne boš dobil, 

kajti plačo dobi samo tisti, ki je v službi.« 

(Grimm, 1993b, 134) 

 

B
3
 – junaka pošljejo od doma (pobudnik je junak sam) 

»Sedaj vojak ni vedel, kako se bo preživljal in ves v skrbeh je odšel.« 

(Grimm, 1993b, 134) 

 

 

C↑ – junak se odpravi od doma 

»Hodil je ves dan  in pod večer prišel do velikega gozda.« 

(Grimm, 1993b, 134) 
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RAZVIJANJE DOGAJANJA 

 

Č
1
 – darovalec preizkuša junaka (trikrat) 

Čarovnica: »Jutri mi boš prekopal vrt.« 

Čarovnica: »[...] Ampak zato mi moraš jutri nasekati voz drv in jih nacepiti.« 

Čarovnica: »Zadaj za hišo je star, posušen vodnjak in vanj mi je padla lučka, [...]. To 

lučko mi boš prinesel.« 

(Grimm, 1993b, 134–135) 

 

D
1
 – junak uspešno prestane preizkušnjo (trikrat) 

»Vojak je privolil in je naslednji dan prekopaval, kar je le mogel, [...].« 

»Vojak je za to (sekanje drv) porabil cel dan, [...].« 

»Ubogi vojak je padel na vlažno dno in nič se mu ni zgodilo, modra lučka pa je kar 

svetila.« 

(Grimm, 1993b, 134–135) 

 

E
6
 – čudežno sredstvo se nenadoma pojavi samo od sebe 

»Ko se je dim razširil po votlini, je na lepem stal tam majhen črn možiček [...].« 

Črn možiček: »Gospod, kaj ukazuješ? [...] Narediti moram vse, kar zahtevaš.« 

(Grimm, 1993b, 136) 

 

F
3
 – junaka vodijo 

»Možiček ga je prijel za roko in ga popeljal po podzemeljskem hodniku, [...].« 

(Grimm, 1993b, 136) 

 

J
5

6 – objekt iskanja se pridobi v trenutku; s čudežnim sredstvom se premaga revščino 

»Spotoma mu je pokazal zaklade, [...] in vojak si je vzel toliko zlata, kolikor ga je 

mogel nesti.« 

(Grimm, 1993b, 136) 

 

↓ – junak se vrne 

»Vojak se je vrnil v tisto mesto, od koder je odšel.« 

(Grimm, 1993b, 136) 
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Š
3
 – junak si nadene nova oblačila 

»[...] dal si je ukrojiti lepe obleke in ukazal krčmarju, naj mu kar se da sijajno opremi 

sobo.« 

(Grimm, 1993b, 136) 

 

Junak se spomni kralja in kako ga je grdo odslovil, ko mu je odslužil, zato se mu želi 

maščevati s tem, da mu ugrabi hčerko. Pojavi se nov manko in s tem druga linija pravljice. 

 

II. LINIJA 

 

a
1
 – manko človeka nasploh (trikrat) 

Vojak: »Pozno zvečer, ko bo šla kraljična spat, jo privedi k meni, da mi bo za deklo.« 

(Grimm, 1993b, 136) 

 

J
5
 – objekt iskanja se pridobi v trenutku z uporabo čudežnega sredstva (trikrat) 

»Toda ko je odbilo polnoč, so se odprla vrata in možiček je prinesel kraljično.« 

»In kraljična je morala biti spet za deklo, dokler ni zapel petelin.« 

»[...] in kraljična je morala biti za deklo še tretjo noč.« 

(Grimm, 1993b, 137–138) 

 

Ko se kraljična (vojakova dekla) tretjič vrne nazaj na grad, kralj ugotovi, kaj počne vojak, 

zato se odloči, da ga kaznuje. Pojavi se škodljivec in začne se tretja linija. 

 

III. LINIJA 

 

A
15

 – škodljivec nekoga zapre  

»[...] vojaka so ujeli in vrgli v ječo, [...].« 

(Grimm, 1993b, 138) 

 

E
1
 – junaku nekdo neposredno podeli čudežno sredstvo 

»Tovariš je stekel in mu prinesel, kar je zahteval. Komaj je bil spet sam, si je prižgal 

pipo in priklical črnega možička.« 

(Grimm, 1993b, 138) 
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I
1
 – škodljivec je premagan v neposrednem boju 

Vojak (možičku): »Pobij na tla vse goljufive sodnike in njihove biriče in tudi kralju ne 

prizanesi, kajti zelo slabo je ravnal z menoj.« 

(Grimm, 1993b, 138) 

 

J
5
 – objekt iskanja se pridobi v trenutku z uporabo čudežnega sredstva 

»Možiček je planil kot strela in tolkel počez in povprek [...].« 

(Grimm, 1993b, 138) 

 

U
*

* – junak se poroči in zasede prestol 

»[...] in zato je dal vojaku svoje kraljestvo, povrhu pa še hčer za ženo.« 

(Grimm, 1993b, 138) 

 

KONČNA SHEMA ANALIZIRANE PRAVLJICE: 

Modra lučka (Grimm, 1993b, 134–138), ATU 562, KHM 116 
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3.5.8 O kraljeviču, ki se ni ničesar bal (Grimm, 1993b, 153–158), ATU 590, KHM 121  

 

IZHODIŠČNO STANJE in PRIPRAVLJALNI DEL 

 

α – izhodiščno stanje 

»Nekoč je živel kraljevič, ki se je naveličal biti vedno doma [...].«  

(Grimm, 1993b, 153) 

 

β
3
 – odhod lika mlajše generacije 

»Mahnem jo v širni svet. Tam mi že ne bo dolgčas [...].« 

(Grimm, 1993b, 153) 
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ZAPLET 

 

a
2
 – manko (potrebno je čudežno sredstvo) 

Velikan: »[...] pa pojdi, odtrgaj jabolko z drevesa življenja [...].« 

(Grimm, 1993b, 153) 

 

B
2
 – junaka neposredno nekam napotijo  

Velikan: »Imam namreč nevesto, ki zahteva prav to jabolko.«  

(Grimm, 1993b, 153) 

 

C↑ –  junak privoli in se odpravi z namenom, da najde čudežno sredstvo 

»Poslovil se je od velikan in odpotoval [...].« 

(Grimm, 1993b, 154) 

 

RAZVIJANJE DOGAJANJA 

 

Č
1
 – škodljivec preizkuša junaka 

»Vse naokrog so poležavale zveri, [...] segel je za jabolkom in videl, da pred vsakim 

visi obroček [...].« 

(Grimm, 1993b, 154) 

 

D
1
 – junak uspešno prestane preizkušnjo  

»Vse naokrog so poležavale zveri, [...]. Niso se prebudile [...]. Obroček se je čvrsto 

sklenil okoli njegove roke in začutil je, da ga je prevzela silna moč.«   

(Grimm, 1993b, 154) 

 

E
1
 – junak neposredno prejme čudežno sredstvo 

»[...] je vtaknil skozenj roko in odtrgal jabolko.« 

(Grimm, 1993b, 154) 

 

↓ – junak se vrne 

»Kraljevič je prinesel velikanu obljubljeno jabolko.« 

(Grimm, 1993b, 154) 
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G
1
 – junak in škodljivec se neposredno spopadeta 

»Dolgo sta se borila, toda kraljevič je imel zaradi obročka čudežno moč in velikan mu 

ni mogel nič.« 

(Grimm, 1993b, 155) 

 

H
1
 – junaka zaznamujejo, je ranjen v boju 

»Velikan [...] ga je napadel in mu iztaknil obe očesi.« 

(Grimm, 1993b, 155) 

 

I
1
 – škodljivec je premagan v boju 

»[...] je lev porinil velikana, da se je raztreščil na dnu prepada.« 

(Grimm, 1993b, 155) 

 

JE
1
 – junak pride do objekta iskanja kot do čudežnega sredstva (mu je podarjen) 

»[...] lev je [...] s taco čofotal po vodi in ga poškropil po obrazu. (Kraljevič) [...] je 

spregledal [...].« 

(Grimm, 1993b, 155) 

 

Junak nadaljuje svojo pot in sreča črno deklico. 

 

O – junaku naložijo težko nalogo (trikrat) 

Črna deklica: »Tri noči moraš prebiti v veliki dvorani začaranega gradu in pri tem se 

ne sme prikrasti strah v tvoje srce.« 

(Grimm, 1993b, 156) 

 

P – naloga je rešena (trikrat) 

»Toda vse je prenesel čisto tiho [...].« 

(Grimm, 1993b, 156) 

 

U
*

* –  junak se poroči in zasede prestol 

»[...] in zvečer so z velikim veseljem praznovali poroko.« 

(Grimm, 1993b, 158) 
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KONČNA SHEMA ANALIZIRANE PRAVLJICE: 

O kraljeviču, ki se ni ničesar bal (Grimm, 1993b, 153–158), ATU 590, KHM 121 
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3.5.9 Krilati lev (Grimm, 1993b, 293–298), ATU 610, KHM 165 

 

IZHODIŠČNO STANJE in PRIPRAVLJALNI DEL 

 

α – izhodiščno stanje 

»Nekoč je živel kralj, [...] imel je samo hčer, ki je bila tako bolna, da je nobeno 

zdravilo ni moglo ozdraviti. Prerokovali pa so, da mu bo hči ozdravela, ko bo pojedla 

jabolko. Za to je izvedel tudi kmet, ki je imel tri sinove.« 

(Grimm, 1993b, 293) 

 

β
3
 – odhod like mlajše generacije (dvakrat) 

Kmet (najstarejšemu sinu): »[...] stopi v kaščo po tista jabolka in jih odnesi na dvor. 

Nemara bo kraljična ozdravela, ko jih bo pojedla, potem se lahko oženiš z njo in 

postaneš kralj.«  

»Ko se je (najstarejši sin) vrnil domov je očetu vse povedal, kako je bilo. Zdaj je poslal 

starec drugega sina, [...].« 

(Grimm, 1993b, 293) 

 

ZAPLET 

 

a
1
 – manko neveste 

Kmet (najmlajšemu sinu): »Ti si pa ravno pravi! Če že pametnejša dva nista nič 

opravila, kako boš pa ti?« Sin (očetu): »No, oče, tako rad bi šel, no!« 

(Grimm, 1993b, 294) 

 

B
3
 – junaka pošljejo od doma (pobudnik je junak sam) 

Kmet (najmlajšemu sinu): »Pa pojdi zaradi mene.« 

(Grimm, 1993b, 294) 
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C↑ – junak se odpravi od doma 

»Naslednje jutro se je odpravil zgodaj na pot [...].« 

(Grimm, 1993b, 294) 

 

RAZVIJANJE DOGAJANJA 

 

Č
2
 – darovalec pozdravi in izpraša junaka 

»[...] in kmalu naletel na čednega moža v železni obleki, ki ga je pobaral, kaj ima v 

košari.« 

(Grimm, 1993b, 294) 

 

D
2
 – junak odgovori 

»[...] mu je odgovoril, da nosi jabolka, ki naj bi ozdravila kraljično.« 

(Grimm, 1993b, 294) 

 

E
3
 – izdelava čudežnega sredstva 

Mož v železni obleki: »No, naj bodo (jabolka) res taka in naj tudi ostanejo taka!« 

(Grimm, 1993b, 294) 

 

J
5
 – objekt iskanja se pridobi z uporabo čudežnega sredstva 

»Komaj je poskusila jabolko, že je zdrava skočila iz postelje.« 

(Grimm, 1993b, 295) 

 

O – junaku naložijo težko nalogo (trikrat) 

»[...] da mora prej narediti ladjo, ki bo šla bolje po suhem kot po vodi.« 

»[...] da mora prej od jutra do večera pasti sto zajcev. In če mu bo le eden ušel, ne bo 

dobil njegove hčere.« 

»[...] če mu prinese pero iz repa krilatega leva.« 

(Grimm, 1993b, 295–297) 

 

P – naloga je rešena (trikrat) 

»[...] je bila [...] ladja narejena z vsem, kar spada zraven. Vkrcal se je in odjadral 

proti prestolnici.« 
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»Kralja je zelo začudilo, da je bil [...] sposoben ves dan čuvati sto zajcev in da mu ni 

niti eden ušel, [...].« 

»Opolnoči, ko je (krilati lev) na ves glas smrčal, je [...] stegnil roko in mu iz repa 

izpulil pero.« 

(Grimm, 1993b, 295–297) 

 

U
*

* – junak se poroči in zasede prestol 

»[...] pa se je oženil s kraljično in postal kralj.« 

(Grimm, 1993b, 298) 

 

KONČNA SHEMA ANALIZIRANE PRAVLJICE: 

Krilati lev (Grimm, 1993b, 293–298), ATU 610, KHM 165 

I. α β
3
 a

1
 B

3
 C↑ Č

2
 D

2
 E

3
 J

5
 [OP]

3
 U

*
*  

 

3.5.10 Vreteno, čolniček in šivanka (Grimm, 1993b, 374–377), ATU 585, KHM 188 

 

IZHODIŠČNO STANJE in PRIPRAVLJALNI DEL 

 

α – izhodiščno stanje 

»Nekoč je živela deklica, ki sta ji umrla oče in mati, [...]. Na koncu vasi je čisto sama 

živela njena botra in se preživljala s prejo, tkanjem in šivanjem. Starka je vzela 

zapuščenega otroka k sebi, naučila deklico delati in jo pobožno vzgojila.« 

(Grimm, 1933b, 374) 

 

β
2
 – smrt staršev (v tem primeru botre) 

»Nato je (botra) zaprla svoje oči, in ko so jo pokopavali, je šla deklica za krsto in 

bridko jokala.« 

(Grimm, 1933b, 374) 

 

Sledi obrat funkcije a (manko) in funkcije E (junak prejme čudežno sredstvo), saj junakinja 

prejme čudežna sredstva (vreteno, čolniček in šivanko) že takoj za pripravljalnim delom, ko 

njena botra umre in ji vse omenjeno zapusti, manko (želja po snubcu) pa se pojavi nekoliko 

kasneje v pravljici. Zapleta kot takega zato v tej pravljici ni. 
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E
1
 – junaku nekdo neposredno podeli čudežno sredstvo 

»Bila je pridna, predla je, tkala in šivala, in česar se je polotila, nad vsem je ležal 

blagoslov dobre starke. Bilo je, kot da se lan v kamrici množi kar sam od sebe, [...] se 

je takoj našel kupec, ki je dobro plačal, tako da ni trpela pomanjkanja [...]« 

(Grimm, 1933b, 374) 

 

a
1
 – manko snubca  

»Vreteno, vreteno, nitko mi spredi,  

snubca mi domov privedi! 

Čolniček, čolniček, prav tanko mi tki, 

snubec naj na moj dom pohiti! 

Šivanka, šivanka, prav tanko vbodi, 

snubca mi domov dobodi.« 

(Grimm, 1933b, 375–376) 

 

J
5
 – objekt iskanja se pridobi z uporabo čudežnega sredstva 

»[...] ko je vstopil, je stala tam deklica in v svoji siromašni obleki sijala kot vrtnica na 

rožnem grmu.« 

Kraljevič: »Ti si najrevnejše in najbogatejša. Pridi, postala boš moja žena!« 

(Grimm, 1933b, 377) 

 

U
*
 – junak se poroči 

»[...] in odjezdil z njo na kraljevi grad, kjer so z velikim veseljem praznovali poroko.« 

(Grimm, 1933b, 377) 

 

KONČNA SHEMA ANALIZIRANE PRAVLJICE: 

Vreteno, čolniček in šivanka (Grimm, 1993b, 374–377), ATU 585, KHM 188 

I. α β
2
 E

1
 a

1
 J

5
 U

*
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3.6 Primerjalna analiza funkcij v končnih shemah izbranih pravljic 

 

Trije kačji listi (Grimm, 1993a, 97–100), ATU 612, KHM 16 

I.  α a
5
 B

3
 Č

2
 D

2
 E

5
 ↑   ↓ S T 

II.     Č
8
 E

9
 F

2
 

 

Bisaga, klobuček in rog (Grimm, 1993a, 282–287), ATU 569, KHM 54 

I. α a
5
 B

3
 C↑ E

5
     ↓ G

1
 I

1
 J

1
 U

*
  

II.     ↑ [Č
10 

D
10 

E
8
]
3
 

III.            ε
1 

ζ
1 

[η
1 

θ
1 
A

2
]
2 

T U* 

 

Zlata goska (Grimm, 1993a, 347–351), ATU 571, KHM 64 

I. α [β
3
]
2
 γ

2
 a

6
 B

3
 C↑ Č

1
 D

1
 E

2
 J

5
 [OP]

3
 U

*
* 

  

Kralj zlate gore (Grimm, 1993b, 24–29), ATU 560, KHM 92 

I.  α β
1
 ε

1
 ζ

1
 η

1
 θ

1
 A

9
 B

2
 ↑   E

1
 ↓ M R 

II.      O P U
*

*  

III.         A
2
 B

3
 C↑ Č

6
 D

VI
 E

8
 ↓ J

5
 U* 

 

Sladka kaša (Grimm, 1993b, 77), ATU 565, KHM 103 

I.  α a
5
 ↑ E

1
 ↓ J

6
 

II.      O Pneg. 

 

Popotnika (Grimm, 1993b, 88–98), ATU 613, KHM 107 

I.  α [A
6
]
2
 JE

2
 

II.   [Č
5
 D

5
]
4
 [N O P]

4
 U

*
 T 

 

Modra lučka (Grimm, 1993b, 134–138), ATU 562, KHM 116 

I.  α a
5
 B

3
 C↑ [Č

1
 D

1
]
3
 E

6
 F

3
 J

5
6 ↓ Š

3
 

II.           [a
1
 J

5
]
3
  

III.        A
15

 E
1
 I

1
 J

5
 U

*
*  

 

O kraljeviču, ki se ni ničesar bal (Grimm, 1993b, 153–158), ATU 590, KHM 121 

I. α β
3 

a
2 
B

2 
C↑ Č

1 
D

1 
E

1 
↓ G

1 
H

1 
I

1 
JE

1 
[OP]

3 
U

*
* 
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Krilati lev (Grimm, 1993b, 293–298), ATU 610, KHM 165 

I. α β
3
 a

1
 B

3
 C↑ Č

2
 D

2
 E

3
 J

5
 [OP]

3
 U

*
*  

 

Vreteno, čolniček in šivanka (Grimm, 1993b, 374–377), ATU 585, KHM 188 

I. α β
2
 E

1
 a

1
 J

5
 U

*
 

 

3.7 Podobnosti in razlike med končnimi shemami analiziranih pravljic 

 

1. Glavna značilnost, ki jo opazimo, ko primerjamo končne sheme vseh analiziranih pravljic 

je ta, da se sheme izbranih desetih pravljic (kljub istemu avtorju) med seboj močno 

razlikujejo. Naj zopet izpostavim, da so vse čudežne pravljice enega tipa, in da v njih 

nastopa največ 31 funkcij, ki si vedno sledijo v istem zaporedju (razen v primeru, ko pride 

do obrata), a že samo na primeru desetih analiziranih pravljic lahko opazimo, da je vseeno 

možnih vseeno zelo veliko različnih shem. Nekatere pravljice (Zlata goska; O kraljeviču, 

ki se ni ničesar bal; Krilati lev; Vreteno, čolniček in šivanka) imajo samo eno linijo, druge 

dve (Trije kačji listi; Sladka kaša; Popotnika) oziroma tri (Bisaga, klobuček in rog; Kralj 

zlate gore; Modra lučka). Vseeno pa si v posameznih linijah funkcije sledijo v zaporedju, 

ki ga opisuje Vladimir Propp. 

 

2. Sheme pravljic se razlikujejo tudi v številu prisotnih funkcij. Najkrajša shema (Vreteno, 

čolniček in šivanka) ima samo pet funkcij, kar pa ne pomeni, da je tudi sama pravljica po 

dolžini najkrajša (če upoštevamo število strani, ki jih imajo analizirane pravljice). 

Sklepamo lahko, da je res, kar trdi Vladimir Propp, da veliko besedila v pravljicah služi 

povezovalnim dejavnikom ali motivacijam, pri tem pa ne smemo pozabiti večkratnih 

ponavljanj iste funkcije, ki pravljico naredijo občutno daljšo, shema pravljice pa pri teh 

ponavljanjih ne pridobi nove funkcije (torej nove oznake). 

 

3. Veliko analiziranih pravljic (Bisaga, klobuček in rog; Zlata goska; Popotnika; Modra 

lučka; O kraljeviču, ki se ni ničesar bal; Krilati lev) ima prisotne podvojitve, potrojitve, 

tudi štirikratna ponavljanja. Ti dejavniki so največkrat prisotni pri funkcijah O in P 

(nalaganje težkih nalog, razrešitev naloge), ko carična in njen oče preizkušata junaka. 

Večkratne ponovitve so prisotne tudi pri funkcijah Č, D in E, ko darovalec pripravlja 

junaka na podelitev čudežnega sredstva. Spet gre namreč za neko vrsto preizkušenj. Junak 

po uspešno prestanih preizkušnjah na različne načine prejme čudežno sredstvo. 
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4. Vse končne sheme analiziranih pravljic vsebujejo funkcijo a ali A, torej manko ali 

škodovanje. To je namreč prva funkcija, ki označuje zaplet vsake pravljice. Ko se namreč 

pojavi nek manko oziroma, ko pride do nekega škodovanja, se junak ponavadi odpravi od 

doma (funkcija C↑) in išče tisto, kar bo premostilo njegovo nesrečo (funkcija J).  Do 

premostitve nesreče v analiziranih pravljicah bratov Grimm največkrat pride z uporabo 

čudežnega sredstva (bisaga, čolniček, čudežni lonček, čudežni obroček, čudežni prtiček, 

jabolko življenja, klobuček, modra lučka, rog, šivanka, trije kačji listi, vreteno, zdravilna 

jabolka, zlata goska), s katerim se premaga revščino ali škodljivca oziroma pridobi objekt 

iskanja, ki pa je lahko karkoli od zlata ali premoženja (Kralj zlate gore) do neveste (O 

kraljeviču, ki se ni ničesar bal) oziroma snubca (Vreteno, čolniček in šivanka). 

 

5. Sheme pravljic pa so si podobne tudi v zadnji prisotni funkciji. To je funkcija U
*

* (junak 

se poroči in zasede prestol). Vseeno je potrebno upoštevati, da v posameznih pravljicah 

(Kralj zlate gore) junak zasede zgolj prestol (in ne dobi kraljične za ženo), v nekaterih 

(Popotnika; Vreteno, čolniček in šivanka) pa se samo poroči (in ne pride do zasedbe 

prestola). Funkcija U je prisotna v osmih (Bisaga, klobuček in rog; Zlata goska; Kralj 

zlate gore; Popotnika; Modra lučka; O kraljeviču, ki se ni ničesar bal; Krilati lev; 

Vreteno, čolniček in šivanka) od desetih shem analiziranih pravljic. 
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3.8 Obravnava izbranih pravljic s predšolskimi otroki 

 

Za strukturalistično analizo pravljic s predšolskimi otroki v vrtcu sem izbral naslednje tri 

pravljice: O kraljeviču, ki se ni ničesar bal; Trije kačji listi in Zlata goska. Otroci pri analizi v 

pravljicah niso iskali funkcij, ampak so med branjem pravljice vsakokrat poskušali prepoznati 

vloge, ki so jih imele osebe oziroma živali v posamezni pravljici. Kot že omenjeno, se v 

čudežnih pravljicah pojavlja sedem različnih vlog: škodljivec, darovalec, pomočnik, carična 

in njen oče, pošiljatelj, junak ter lažni junak. Preden sem začel z analizo pravljic v vrtcu, sem 

(ob pomoči kolegice Neje Urh, študentke Fakultete za dizajn, pridružene članice Univerze na 

Primorskem) izdelal sedem kartic/sličic (v prilogi), na katerih so likovno upodobljene vloge 

posameznih likov. Otrokom sem sličice najprej predstavil (poimenoval vlogo, ki jo določena 

sličica predstavlja) in jim na kratko obrazložil funkcije, ki jih ti liki zavzemajo v pravljicah. 

Tako so bili (še preden smo začeli z obravnavanjem pravljic in prepoznavanjem vlog, ki 

nastopajo v posamezni pravljici) že vnaprej motivirani in so približno vedeli, na kaj morajo 

biti pozorni med poslušanjem vsake od pravljic. Ko so otroci kartice/sličice dodobra spoznali 

in razumeli, katera vloga je upodobljena na posamezni kartici, smo lahko začeli z branjem 

prve pravljice (O kraljeviču, ki se ni ničesar bal). 

 

Vsako od treh analiziranih pravljic smo najprej prebrali v celoti, jo skupaj obnovili, šele nato 

pa začeli z iskanjem vlog, ki so jih imeli nastopajoči liki v posamezni pravljici. Vsakič, ko je 

otrok vlogo posameznega lika uspešno prepoznal, je vzel pripadajočo kartico, jo postavil na 

mizo in povedal, zakaj je temu liku določil izbrano vlogo (po Vladimirju Proppu in njegovi 

strukturalistični analizi pravljic je otrok s tem dejanjem v bistvu poimenoval funkcije, ki so 

razporejene med nastopajoče like). Tako smo ob končani obravnavi vsake pravljice imeli pred 

seboj vse prisotne vloge nastopajočih likov (kartice/sličice), ki sem jim pripisal tudi njihove 

funkcije po besedah otrok (te besede so v tabeli zapisane v narekovajih), nato pa tem 

funkcijam poiskal še vzporednico s funkcijami (krogom delovanja) posameznega lika, ki jih 

opisuje Vladimir Propp. 
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3.8.1 O kraljeviču, ki se ni ničesar bal (Grimm, 1993b, 153–158), ATU 590, KHM 121 

 

Vloga posameznega 

lika 

Lik v 

pravljici 

Otrokovo poimenovanje 

funkcije 

Funkcija po 

Proppu 

 

JUNAK 

kraljevič 

»Šel je po jabolko.« 

 

»Poročil se je z belo 

deklico.« 

C↑ – odprava na 

iskanje 

 

U
*
 – poroka 

 

POŠILJATELJ 

 

ŠKODLJIVEC 

 

 

 

 

velikan 

 

 

 

 

 

»Poslal je kraljeviča po 

jabolko.« 

 

 

 

»Hoče ubiti kraljeviča in 

mu vzeti obroček.« 

 

B – pošiljanje 

 

 

 

 

G – spopad 

A – škodovanje  

 

DAROVALEC 

drevo 

 

»Kraljevič je vzel z 

drevesa jabolko in 

obroček.« 

 

E – podelitev 

čudežnega sredstva 

 

POMOČNIK 

lev 

»Reši kraljeviča pred 

velikanom in porine 

velikana v prepad.« 

»Poškropi kraljeviča z 

vodo, da spet vidi.« 

J – premostitev 

nesreče 

 

CARIČNA in njen oče 

črna/bela 

deklica 

»Prosi kraljeviča, da jo 

reši uroka.« 

 

»Na koncu se kraljevič in 

deklica poročita.« 

O – nalaganje 

težkih nalog 

 

U
*
 – poroka 
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3.8.2 Trije kačji listi (Grimm, 1993a, 97–100), ATU 612, KHM 16 

 

Vloga posameznega 

lika 

Lik v 

pravljici 

Otrokovo poimenovanje 

funkcije 

Funkcija po 

Proppu 

 

JUNAK 

kraljevič »Presekal je kačo.« 

D – odziv na 

darovalčevo 

zahtevo 

 

carična in NJEN OČE 

kralj 

»Če kraljična umre, mora z 

njo v grob.« 

 

»Prežene kraljično in 

pomorščaka.« 

O – nalaganje 

težkih nalog 

 

T – kaznovanje 

škodljivca 

 

DAROVALEC 

kača 
»Pusti tri kačje liste v 

grobu.« 

E – podelitev 

čudežnega sredstva 

 

POMOČNIK 

kraljevičev 

služabnik 
»Reši kraljeviča iz morja.« 

J – premostitev 

nesreče 

 

ŠKODLJIVEC 

kraljična in 

pomorščak 

»Ubijeta kraljeviča, ko ga 

porineta v morje.« 
A - škodovanje 
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3.8.3 Zlata goska (Grimm, 1993a, 347–351), ATU 571, KHM 64 

 

Vloga posameznega 

lika 

Lik v 

pravljici 

Otrokovo poimenovanje 

funkcije 

Funkcija po 

Proppu 

 

JUNAK 

Tepko 

»Sivemu možicu da hrano 

in pijačo.« 

 

 

»Na koncu se poroči s 

kraljično.« 

D – odziv na 

darovalčeve 

zahteve 

 

U
*
 – poroka 

 

DAROVALEC 

 

POMOČNIK 

sivi možic 

 

 

»Pove mu, naj poseka 

drevo, da bo našel zlato 

gosko.« 

 

 

 

 

»Pomaga mu pri kraljevih 

nalogah.« 

 

 

Č – priprava za 

podelitev 

čudežnega sredstva 

 

 

 

 

P – razreševanje 

težkih nalog 

 

carična in NJEN OČE 

kralj »Da mu tri naloge.« 
O – nalaganje 

težkih nalog 
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4   SKLEP 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu, je opisan 

strukturalistični pogled na pravljice po Vladimirju Jakovleviču Proppu (17. april 1895 – 22. 

avgust 1970). S svojo kariero je začel kot učitelj nemščine in ruščine na srednji šoli, nato pa 

postal univerzitetni profesor nemščine. Leta 1928 je izdal svojo prvo knjigo z naslov 

Morfologija pravljice, ki je šele trideset let kasneje (ko je bil leta 1958 napisan prvi prevod v 

angleščino) pritegnila pravo zanimanje. Morfologija pravljice je namreč še dandanes 

nepogrešljiva v folkloristiki in pri proučevanju čudežnih pravljic. 

 

Čudežna pravljica je zgodba, zgrajena na pravilnem menjavanju funkcij v različnih oblikah, 

pri čemer v vsaki zgodbi nekatere funkcije manjkajo, druge pa se ponavljajo. Teh funkcij je 

31 in si v čudežnih pravljicah vedno sledijo v istem vrstnem redu. Čudežne pravljice bi lahko 

poimenovali tudi tiste pravljice, ki se podrejajo shemi s sedmimi osebami oziroma sedmimi 

vlogami (škodljivec, darovalec, pomočnik, carična in njen oče, pošiljatelj, junak ter lažni 

junak) prisotnih likov. Teh sedem vlog Vladimir Propp poimenuje temeljne vloge in podobno 

kot velja za funkcije, so tudi te osebe v nekaterih pravljicah prisotne v celoti zasedbi, v drugih 

pa kakšnih vlog ne srečamo. 

 

V vseh pravljicah lahko torej odkrivamo stalnice in spremenljivke. Opazimo, da se 

spreminjajo imena (in z njimi atributi) likov, stalna pa ostajajo njihova dejanja oziroma 

funkcije. Posledično torej lahko čudežne pravljice preučujemo glede na funkcije likov. V 

pravljicah se ponavlja osupljivo veliko funkcij. Pravljične osebe namreč zelo pogosto počnejo 

eno in isto, spreminja se zgolj način izpolnjevanja določene funkcije. Za preučevanje pravljice 

je torej najpomembnejše vprašanje, kaj delajo pravljične osebe. »Pod funkcijo razumemo 

dejanje lika, ki je pogojeno z njegovim pomenom za razvoj dogajanja.« (Propp, 2005, 35) 

 

V drugem, empiričnem delu, sem na primeru desetih čudežnih pravljic bratov Grimm (Trije 

kačji listi, KHM 16; Bisaga, klobuček in rog, KHM 54; Zlata goska, KHM 64; Kralj zlate 

gore, KHM 92; Sladka kaša, KHM 103; Popotnika, KHM 107; Modra lučka, KHM 116; O 

kraljeviču, ki se ni ničesar bal, KHM 121; Krilati lev, KHM 165; Vreteno, čolniček in 

šivanka, KHM 188) preizkusil strukturalistični pristop k analizi pravljic po Vladimirju 

Jakovleviču Proppu, ki sem ga podrobno opisal v teoretičnem delu tega diplomskega dela. 

Raziskovalni vzorec je res zajemal zgolj deset čudežnih pravljic in bi ga bilo možno še 
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razširiti ter s tem aplicirati strukturalistično teorijo na še večje število pravljic, toda nemalo 

sklepov lahko naredimo že samo na podlagi našega vzorca. 

 

V končnih shemah analiziranih pravljic lahko namreč vidimo, da si funkcije, ki jih je opredelil 

Vladimir Propp res sledijo v točno določenem zaporedju, pri čemer se kakšne lahko ponovijo, 

nekatere pa so izpuščene. Izjeme tega pravila so zgolj pravljice, pri katerih pride do obrata 

funkcij, kar pa ne pomeni, da je pravilo kršeno.  

 

V vseh pravljicah je prisotna funkcija a (manko) ali A (škodovanje), ki je osnova vsake 

čudežne pravljice in hkrati prva funkcija, ki označuje začetek zapleta (lahko bi rekli, da sta 

funkciji a in A temeljni funkciji vsake pravljice), kot je to opredelil že Propp.  

 

Veliko funkcij se pojavlja v smiselnih parih, ki so bili že vnaprej pričakovani. Take funkcije 

so na primer: prepoved – kršitev, poizvedovanje – izdaja, spopad – zmaga ...  Dejstvo je, da 

omenjene funkcije v pravljicah ne morejo nastopati samostojno, saj bi se s tem porušil naravni 

tok vsake čudežne pravljice. Prepovedi, vedno sledi kršitev, spopadu med škodljivcem in 

junakom vedno sledi zmaga junaka in podobno. 

 

Vsem likom vsake pravljice lahko pripišemo eno od sedmih temeljni vlog, ki jih navaja 

Propp, in sicer so to škodljivec, darovalec, pomočnik, carična in njen oče, pošiljatelj, junak ter 

lažni junak. Zgodi se, da kakšna od vlog v posamezni pravljici ni zastopana, hkrati pa je 

možno, da določen lik zavzema več vlog hkrati. To so ugotovili tudi predšolski otroci (stari od 

3 do 5 let) v vrtcu (Peter Pan d.o.o., Kamnik), ko so posameznim likom s pomočjo 

sličic/kartic, na katerih je bila upodobljena posamezna vloga, v pravljicah iskali vloge, ki jih 

opredeljuje Propp. Pri tem so bili zelo uspešni. Še več, brez težav so poiskali tudi pripadajoče 

funkcije (seveda so krog delovanja opisali s svojimi besedami), v katerih delujejo vloge 

posameznih likov.  

 

Čudežne pravljice se v večini končajo s poroko/zasedbo prestola ali kaznovanjem škodljivca. 

Gre namreč za to, da je junak v vsaki pravljici na koncu nagrajen (dobi nevesto, zasede 

kraljevi prestol), škodljivca pa doleti kazen (je umorjen, izgnan in podobno). Če sedaj 

upoštevamo vse omenjene sklepe, lahko trdimo, kar je zapisal že Vladimir Propp: »Vse 

čudežne pravljice so po svoji zgradbi enega tipa.« (Propp, 2005, 37) 
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PRILOGE  

 

A   Kartice/sličice, ki sem jih uporabil pri analizi izbranih pravljic v vrtcu z otroki 

ŠKODLJIVEC 

 

 

DAROVALEC 

 



 

 

POMOČNIK 

 

CARIČNA IN NJEN OČE 

 



 

 

POŠILJATELJ 

 

JUNAK 

 



 

 

LAŽNI JUNAK 

 

 

  



 

 

B   Univerzalna razpredelnica z vsemi funkcijami in podfunkcijami 

AVTOR IN PRAVLJICA LINIJA 

A 

A 

a 

a 
škodovanje manko 

    A1 ugrabitev osebe a1 človeka nasploh 

    A2 odvzem čud. sred. a2 čudežnega sredstva 

    A3 rop, uničeni posevki a3 čarobnosti 

    A4 kraja dnevne svetlobe a4 caričnine ljubezni 

    A5 druge oblike kraje a5 sredstva za preživetje 

    A6 telesna poškodba a6 druge oblike manka 

    A7 izginotje     

    A8 terjanje žrtve     

    A9 nekoga izženejo     

    A10 nekoga vržejo v morje     

    A11 nekoga začarajo     

    A12 nekoga zamenjajo     

    A13 naroči umor     

    A14 zagreši umor     

    A15 zapor/ječa     

    A16 prisilni zakon     

    A17 ljudožerstvo     

    A18 mučenje     

    A19 napoved vojne     

  

I.         

II.         

III.         

IV.         



 

 

 

B 

B 

C ↑ Č 

Č 
posredništvo odpor odprava 

funkcija 

darovalca 

B1 prošnja za pomoč C ↑ Č1 preizkušnja 

B2 neposredna napotitev     Č2 pozdrav/izpraševanje 

B3 junak odide od doma     Č3 prošnja za uslugo 

B4 junak izve za nesrečo     Č4 prošnja za izpustitev 

B5 junaka odvedejo od doma     Č5 prošnja prizanašanja 

B6 junaka skrivaj izpustijo     Č6 razdelitev imetja 

B7 prepevanje žalostinke     Č7 druge prošnje 

        Č8 poskus pogube 

        Č9 boj z junakom 

        Č10 predlog menjave 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



 

 

 

D 

D 

E 

E 

F 

F junakov čudežno premik, 

odziv sredstvo vodenje 

D1 prestane preizkušnjo E1 neposredna podelitev F1 let po zraku 

D2 odgovor E2 predstavitev sredstva F2 premik po zemlji/vodi 

D3 naredi uslugo E3 izdelava sredstva F3 junaka vodijo 

D4 izpusti ujetnika E4 sredstvo se kupi F4 junaku pokažejo pot 

D5 prizanese prosilcu E5 naključen prejem F5 nepremična sredstva 

D6 razdeli imetje E6 se pojavi samo F6 sledi krvavi sledi 

D7 ugodi prosilcu E7 sredstvo poje/izpije     

D8 junak se reši E8 sredstvo ukrade     

D9 junak zmaga E9 ponudba uslug     

D10 privoli v menjavo         

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



 

 

 

G 

G 

H 

H 

I 

I 
spopad zaznamovanje zmaga 

G1 spopad na polju H1 telesno zaznamovanje I1 v boju 

G2 tekmovanje H2 s predmetom (prstan) I2 pri tekmovanju 

G3 igranje kart H3 druge oblike I3 pri kartah 

G4 tehtanje     I4 pri tehtanju 

        I5 brez spopada 

        I6 izgon škodljivca 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



 

 

 

J 

J 

↓ K 

K premostitev 

vrnitev zasledovanje 

nesreče 

J1 uporaba sile ↓ K1 let za junakom 

J2 spreminjanje delovanja   K2 zahteva se krivec 

J3 uplenitev z vabo   K3 spreminjanje v živali 

J4 rezultat prejšnjih dejanj   K4 spreminjanje v predmete 

J5 z uporabo čud. sred.   K5 junaka poskušajo požreti 

J6 premaganje revščine   K6 junaka poskušajo ubiti 

J7 objekt iskanja je ujet   K7 poskuša pregristi drevo 

J8 začarani je odčaran       

J9 umorjeni oživi       

J10 ugrabljeni je osvobojen 
  

    

JE1 neposredna predaja       

JE2 razkritje       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



 

 

 

L 

L 

M N O P R 

rešitev 

prihod brez neutemeljene težka 

razrešitev prepoznava 

prepoznave zahteve naloga 

L1 beg po zraku M N O P R 

L2 nastavljanje ovir           

L3 spreminjanje v predmete           

L4 junak se skrije           

L5 skrivanje pri kovačih           

L6 spreminjanje v živali           

L7 junak se upre skušnjavi           

L8 junak se ne pusti požreti           

L9 junak si reši življenje           

L10 junak skoči na drevo           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 



 

 

 

S Š 

Š 

T U 

U 
razkrinkanje preobrazba kazen 

poroka, 

prestol 

S Š1 nova telesna podoba T U* junak se poroči 

  Š2 zgradi čudežno palačo   U* junak zasede prestol 

  Š3 si nadene nova oblačila   U** se poroči in zasede prestol 

  Š4 racionalizirane oblike       

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



 

 

C   Razpredelnica z vsemi končnimi shemami analiziranih pravljic  

J. in W. Grimm: LINIJA 

A B C ↑ 

manko, 

posredništvo odpor odprava 

škodovanje 

O kraljeviču, ki se ni ničesar bal I. a2 B2 C ↑ 

Trije kačji listi 
I. a5 B3     

II.         

Bisaga, klobuček in rog 

I. a5 B3 C ↑ 

II.       ↑ 

III. A2       

Zlata goska I. a6 B3 C ↑ 

Kralj zlate gore 

I. A9 B2   ↑ 

II.         

III. A2 B3 C ↑ 

Sladka kaša 
I. a5     ↑ 

II.         

Popotnika 
I. A6       

II.         

Modra lučka 

I. a5 B3 C ↑ 

II. a1       

III. A15       

Krilati lev I. a1 B3 C ↑ 

Vreteno, čolniček in šivanka I. a1       

 

 

 

 

 



 

 

 

Č D E F G H I J 

funkcija junakov čudežno premik, 

spopad zaznamovanje zmaga 

premostitev 

darovalca odziv sredstvo vodenje nesreče 

Č1 D1 E1 ↓ G1 H1 I1 JE1 

Č2 D2 E5 ↑ {II.}       

Č8   E9 F2         

    E5 {II.} G1   I1 J1 

Č10 D10 E8           

                

Č1 D1 E2         J5 

{II.}   E1           

                

Č6 DVI E8 ↓       J5 

    E1 ↓       J6 

                

              JE2 

Č5 D5             

Č1 D1 E6 F3       J56 

              J5 

    E1       I1 J5 

Č2 D2 E3         J5 

    E1         J5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

↓ K L M N O P 

vrnitev zasledovanje rešitev 

prihod brez neutemeljene težka 

razrešitev 

prepoznave zahteve naloga 

  
        O P 

↓             

              

              

↓             

              

          O P 

↓     M       

          O P 

  
            

              

          O Pneg 

              

        N O P 

↓             

              

              

          O P 

              

 

 

 

 

 

 



 

 

 

R S Š T U 

prepoznava razkrinkanje preobrazba kazen 

poroka: U* 

prestol: U* 

        U** 

  S   T   

          

        U* 

          

      T U* 

        U** 

R         

        U** 

        U* 

          

          

          

      T U* 

    Š     

          

        U** 

        U** 

        U* 

 


