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POVZETEK 

 

Diplomsko delo z naslovom Primerjava tipov družin v Grimmovih in Andersenovih 

pravljicah je sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega. V prvem sem na 

kratko predstavila življenje in delo Jacoba in Wilhelma Grimma ter Hansa Christiana 

Andersena. Predstavila sem tudi več različnih definicij družin in tipov družin. V 

drugem, empiričnem delu sem analizirala deset Grimmovih pravljic: Žabji kralj ali 

železni Henrik, Bratec in sestrica, Janko in Metka, Pepelka, Sneguljčica, Špicparkeljc, 

Zlata goska, Kosmatinka, Tri ptičice in Prava nevesta, in deset Andersenovih pravljic: 

Bedak Jurček, Divji labodi, Grdi raček, Mala morska deklica, O deklici, ki je stopila na 

kruh, O vrtnarju in njegovi gospodi, Palčica, Rožni škrat, Sopotnik in Svinjski pastir. 

Izbrala sem tiste pravljice, kjer motiv družine izstopa. Za vsako pravljico sem napisala 

povzetek, analizirala glavne književne osebe ter opisala življenje in odnose znotraj 

družine. Vsaki pravljici sem določila tudi tip družine, ki ji pripadajo glavni liki. Po 

analizah sem Grimmove in Andersenove pravljice med seboj primerjala glede na tipe 

družin in odnose med družinskimi člani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: 

- Jacob in Wilhelm Grimm, 

- Hans Christian Andersen, 

- pravljice, 

- družina, 

- tipi družine, 

- glavni lik, 

- otrok. 



 

ABSTRACT 

 

The present thesis entitled The Comparison of Family Types in Fairy Tales by Brothers 

Grimm and H. C. Andersen consists of two parts: the theoretical and the empirical part. 

The first part is a brief summary of opuses and biographies of Jacob and Wilhelm 

Grimm and Hans Christian Andersen, followed by a section describing several different 

definitions of families and family types. The second part is an analysis of ten fairy tales 

by brothers Grimm: The Frog King, or Iron Henry, Little Brother and Little Sister, 

Hansel and Gretel, Cinderella, Little Snow-White, Rumpelstiltskin, The Golden Goose, 

All-Kinds-Of-Fur, The Three Little Birds and The True Bride; and ten fairy tales by 

Andersen: Jack the Dullard, The Wild Swan, The Ugly Duckling, The Little Mermaid, 

The Girl Who Trod on the Loaf, The Gardener and the Noble Family, Little Tiny or 

Thumbelina, The Elf of the Rose, The Travelling Companion and The Swineherd. I 

chose those among the fairy tales in which the family motif is most pronounced. Each 

fairy tale is analysed in terms of summary, main characters, as well as life and relations 

within the families. According to the characteristics of the main characters, I also 

assigned a family type to each fairy tale. After completing the analysis of individual 

tales, I compared the fairy tales by brothers Grimm with those by Andersen with the 

emphasis on family types and relations between family members.  
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1 UVOD 
 

 

Model splošne družine je v Grimmovih pravljicah v večini prisoten. Medtem ko je pri 

Andersenu veliko pravljic, pri katerih družina ni omenjena: Cesarjeva nova oblačila, 

Lan, Poslednje sanje starega hrasta, Škrat in trgovec, Vžigalnik, ... Zato sem imela pri 

izbiri Andersenovih pravljic manjši izbor, pa vendar sem izbrala tiste, kjer je model 

družine prisoten.  

 

Cilj diplomske naloge je, da v izbranih pravljicah poiščem, kateremu tipu družine 

pripadajo glavne književne osebe in primerjam družine v Grimmovih in Andersenovih 

pravljicah. V večini pravljic je le bežno omenjen eden od staršev, ni pa opredeljeno, v 

kateri družini odrašča glavna književna oseba. To bom v pravljicah raziskovala in 

ugotavljala, kakšni so odnosi med starši in otroki v posamezni družini in med otroki. V 

Grimmovih in Andersenovih pravljicah bom torej primerjala tipe družine in odnose v 

njih.  

 

Da bom izbranim pravljicam lažje določila tip družine, bom najprej poiskala definicije 

družin in tipe družin. Kljub temu da vsak ve, kaj je družina, obstaja veliko različnih 

definicij in razlag o njej. Nekateri definirajo družino kot skupnost odraslih ljudi, ki sta 

povezana z zakonsko zvezo, drugi pravijo, da mora v družino biti vključen tudi otrok.  

Za diplomsko nalogo sem uporabljala definicijo družine, ki jo zagovarjajo Nowotny, 

Fux in Pinnelli (v Rener, 2006: 16): »Družino definiramo kot skupino oseb, ki živi v 

skupnem gospodinjstvu in jo sestavlja vsaj en otrok in vsaj ena odrasla oseba ter je med 

seboj povezana z zakonsko zvezo ali s kohabilitacijo in starševskim razmerjem.« Za tipe 

družin pa bom uporabljala definicijo, ki jo navaja OZN (Cseh-Szombathy v Rener, 

2006: 17): »Jedrne družine: biološke in socialne jedrne družine staršev in otrok, 

enostarševske družine in adoptivne družine (družine s posvojenimi otroki in družine z 

najdenčki); razširjene družine: tri in večgeneracijske družine, poligamne razširjene 

družine in plemenske razširjene družine; reorganizirane družine: dopolnjene ali 

vzpostavljene družine, življenje v skupnostih in reorganizirane družine istospolnih 

partnerjev.« 
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Zastavila sem si tudi hipoteze, ki jih bom po končani preštudirani literaturi potrdila 

oziroma zavrgla, in sicer:  

- Jedrna (biološka) družina v pravljicah živi srečneje od ostalih »drugačnih« družin. 

- Otrok v pravljicah ima boljšo vzgojo, če ima ob sebi oba starša. 

- Najmlajši član družine v pravljicah je svojim bratom/sestram v posmeh. 

- V pravljicah se starši najmlajšemu članu družine težje odrečejo kot njegovim 

sorojencem. 

 

V diplomski nalogi bom uporabila naslednje raziskovalne metode: 

- Deskriptivno metodo bom uporabila pri definiciji družine in tipov družin. 

- Komparativno metodo bom uporabila pri primerjanju različnih tipov družin pri 

Grimmovih in Andersenovih pravljicah. 

- Metodo klasifikacije bom uporabila pri klasifikaciji tipov družin. 

- S primerjalno metodo bom primerjala tipe družin med Grimmovimi in Andersenovimi 

pravljicami in odnose v različnih tipih družin. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

 

2.1 ŽIVLJENJE IN DELO BRATOV GRIMM 
 

Jacob Ludwig Karl Grimm se je rodil 4. 1. 1785, njegov brat Wilhelm Karl Grimm pa 

24. 2. 1786. Oče Philipp Wilhelm Grimm in mati Dorothea Zimmer sta imela devet 

otrok, trije so umrli že kot dojenčki. Že od zgodnjih otroških let sta bila Jacob in 

Wilhelm nerazdružljiva. Skupne so bile tudi njune poti. V bližini je stanovala očetova 

sestra in prav ona ju je seznanila z abecedo, katehizmom in računanjem. Januarja leta 

1796 jima je umrl oče, decembra leta 1796 pa še očetova sestra. To je brata Grimm 

potrlo. Smrti sta jima spremenili življenje. Nista se več mogla brezskrbno igrati, morala 

sta se vesti kot odrasla. Pomagati sta morala materi pri skrbi za vzdrževanje družine, še 

posebej za mlajše brate in sestro. Leta 1807 pa ju je prizadela še smrt matere. Tako je 

moral Jacob, kot najstarejši otrok, skrbeti za vzdrževanje družine. Brata Grimm sta bila 

vse življenje pridna, marljiva in delavna. Po končani gimnaziji sta šla študirat pravo. Po 

univerzi sta se zaposlila kot profesorja na univerzi in bibliotekarja.  

Wilhelm Grimm je umrl 16. 12. 1859, njegov brat Jacob pa štiri leta kasneje, 20. 9. 

1863  (Gerstner, 1974). 

 

Tako Jacob kot Wilhelm Grimm sta izdala več samostojnih del, omenila pa bom le 

njuna skupno izdana dela:  

- 1812 - 1857: Kunder- und Hausmärchen (Otroške in hišne pravljice oz. Grimmove 

pravljice),  

- 1812: Die beiden ältesten deutschen Gedichte aus dem 8. Jahrhundert: Das Lied von 

Hildebrand und Hadubrand und das Wessobrunner Gebet (Dve najstarejši nemški 

poeziji iz 8. stoletja: Pesem Hildebrand in Hadubrand in Wessobrunner molitev), 

- 1813 - 1816: Altdeutsche Wälder (Staronemški gozdovi), 

- 1815: Der Arme Heinrich von Hartmann v. d. Aue, 

- 1815: Lieder der alten Edda (Pesmi starega Edda), 

- 1816 - 1818: Deutsche Sagen (Nemške pripovedke), 

- 1826: Irische Elfenmärchen (Irske vilinske pravljice), 

- 1854: Deutsches Wörterbuch (Slovar nemškega jezika). 
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Njuno najbolj znano delo je Kunder- und Hausmärchen ali Otroške in hišne pravljice. 

Izdala sta več izdaj in zvezkov: 

- 1812: Kunder- und Hausmärchen, 1. velika izdaja, 1. del, 

- 1815: Kunder- und Hausmärchen, 1. velika izdaja, 2. del, 

- 1819: Kunder- und Hausmärchen, 2. velika izdaja, 1. in 2. del, 

- 1822: Kunder- und Hausmärchen, 2. velika izdaja, 3. del z opombami, 

- 1825: Kunder- und Hausmärchen, mala izdaja, 

- 1837: Kunder- und Hausmärchen, 3. velika izdaja, 1. in 2. del, 

- 1840: Kunder- und Hausmärchen, 4. velika izdaja, 1. in 2. del, 

- 1843: Kunder- und Hausmärchen, 5. velika izdaja, 1. in 2. del, 

- 1850: Kunder- und Hausmärchen, 6. velika izdaja, 1. in 2. del, 

- 1857: Kunder- und Hausmärchen, 7. velika izdaja, 1. in 2. del (Gerstner, 1974).  

 

Hermann Gerstner v življenjepisu Brata Jacob in Wilhelm Grimm (1974) opisuje, kako 

sta bila brata Grimm vedno tesno povezana. V času, ko je Jacob študiral na marburški 

univerzi, njegov brat pa je bil še v gimnaziji, je Jacob »trpel, ker ni bilo Wilhelma« 

(Gerstner, 1874: 25). Z bratom sta namreč »zmerom stanovala v isti sobi, še več, celo 

spala sta v skupni postelji« (Gerstner, 1874: 25). Tudi ko je Jacob odšel v Pariz in pustil 

Wilhelma samega, se ta »kar ni mogel potolažiti nad bratovih odhodom« (Gerstner, 

1874: 33). Bil je »potrt in otožen, čutil se je osamljenega« (Gerstner, 1874: 33).   

To, da sta bila bratsko povezana, vidimo v njunih pravljicah, npr. Bratec in sestrica, 

Janko in Metka, Dvanajst bratov, ... Ker je bilo v njuni družini šest otrok, sta ta motiv 

(večje število otrok) uporabila v pravljicah Dvanajst bratov, Volk in sedem kozličkov ...  

Smrt njune matere je brata Grimm prizadela, saj sta tedaj ostala brez obeh staršev. Ob 

materini smrti je Jacob zapisal (Gerstner, 1974: 40): »Kmalu potem, ko je minilo 

bridkostno leto 1807 in se je začelo novo z zaporednimi razočaranji, sem moral doživeti 

najglobjo bolečino, kar me jih je zadelo v vsem življenju. Komaj dvainpetdeset let stara 

je 27. maja 1808 umrla najboljša mati, ki smo se je vsi oklepali s toplo ljubeznijo, ne da 

bi se bila mogla tolažiti s tem, da je preskrbljen vsaj eden izmed šestih otrok, ki so 

žalostni stali okrog njene smrtne postelje.«  

Štiri leta po materini smrti sta brata Grimm izdala knjigo Otroške in hišne pravljice, v 

kateri je tudi pravljica Pepelka. V to pravljico sta vnesla svoj občutek bolečine ob 

izgubi matere: »Deklica je hodila dan za dnem na materin grob in bridko jokala« 

(Grimm, 1993, 128).  
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2.2 ŽIVLJENJE IN DELO H. C. ANDERSENA 
 

Hans Christian Andersen se je rodil 2. 4. 1805 na Danskem. Čeprav je odraščal v 

siromašni družini, je imel srečno otroštvo. Že v otroških letih se je rad prepuščal 

sanjarjenju in se zanimal za gledališče, opero, balet in lutke (Blažić v Andersen, 2005). 

Hansu je pri enajstih letih umrl oče. Mati je želela, da bi se šel učit za krojača, Hans pa 

se je odločil za pot v svet. Najprej se je učil za igralca, leto dni je obiskoval šolo petja in 

leto dni plesno šolo. Med učenjem pa je pisal pesmi, drame in tragedije. S tem si je 

pridobil zaščitnike in štipendijo, ki mu je omogočila šolanje. Andersenovi romani in 

gledališke igre so imele velik uspeh, a svetovno slavo so mu prinesle pravljice. Kljub 

slavi pa je bil samotar, družine si ni ustvaril in tudi lastnega doma ni imel. Umrl je 4. 8. 

1875 (Kovač v Andersen, 1998).  

 

Andersen je napisal tri avtobiografije:  

- 1832: Levnedsbogen (Knjiga življenja),  

- 1847: Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung (Pravljica mojega življenja),  

- 1855: Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung (Pravljica mojega življenja). 

 

Pisatelj je napisal 212 pravljic in prav zaradi teh je postal slaven. Leta 1835 je izdal 

knjigo Pravljice, pripovedovane otrokom. Pozneje je izdal še veliko novih zvezkov 

pravljic vse do leta 1872. Poleg pravljic pa je napisal tudi osem pesniških zbirk, šest 

romanov, petdeset iger in triindvajset potopisov (Šulc v Andersen, 2005).  

 

Andersen je veliki, klasični pisec, ki v svojih številnih zgodbah nagovarja bralce vseh 

generacij. Njegov vpliv je viden tudi v odločitvi Mednarodne zveze za mladinsko 

književnost, saj so njegov rojstni dan (2. 4. ) razglasili za mednarodni dan mladinske 

knjige (Blažić v Andersen, 2005).  

 

Andersen je imel polsestro Karen, a z njo ni imel veliko stikov. Zaradi njegove 

domišljije in sanjarjenja so se mu drugi otroci posmehovali. Prosti čas je rad preživljal z 

očetom, ta pa mu je, ko je bil Andersen star komaj dvanajst let, umrl. Počutil se je 

samega, zato je odšel od doma. 
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V svet je odšel z upanjem, da bo našel srečo. Našel jo je in o tem zapisal: »Učinek 

potovanja je kot poživljajoča kopel za duha, kot Medejin napitek, ki človeka pomladi« 

(Andersen, 2005: 47). Kljub navdušenju nad potovanji je bil še vedno osamljen. To 

osamljenost je prenesel v pravljico Grdi raček. Čeprav spoznava veliko ljudi, ga noče 

nihče sprejeti medse zaradi njegove drugačnosti. Na zunaj se tako Andersen kot Grdi 

raček razlikujeta od drugih, a sta oba dobrega srca. Zadnjih dvajset let življenja pa je 

Andersen postal svetovna znamenitost. Dobival je častne naslove in medalje. Tako kot 

je bil »na koncu« Andersen nagrajen, je bil srečen konec dodeljen tudi Grdemu račku.    

Andersen pa je napisal tudi pravljice z nesrečnim koncem: Deklica z vžigalicami, Mala 

morska deklica, Rdeči čeveljci, Senca (Blažić v Andersen, 2005).  

 

Ker mu je v otroških letih umrl oče, je pisatelj odsotnost očeta uporabil tudi v nekaterih 

pravljicah (Oče umre ali pa sploh ni omenjen.): Grdi raček, Leteči kovček, O deklici, ki 

je stopila na kruh, Palčica ... Andersen je odraščal brez bratov in sester, že v otroštvu je 

izgubil očeta, zato ni občutil pravega pomena družine. V več pravljicah ni vnesel motiva 

družine: Cesarjeva nova oblačila, Lan, Najhitrejši tekač, Poslednje sanje starega 

hrasta, Senca, Slavec, Škrat in trgovec, Vžigalnik, ... 

 

2.3 DRUŽINA 

 

2.3.1 DEFINICIJE DRUŽIN 

 

Vsak posameznik ve, kaj je družina. Pa vendar se sodelujoči v strokovnih in 

znanstvenih diskusijah že dobri dve desetletji intenzivno ukvarjajo s pojmom družine in 

s tem, kaj naj bi pojem pokrival (Rener, 2006).  

Nekateri družino definirajo partnerje z otroki, drugi pravijo, da je družina lahko tudi 

brez njih. Obstaja veliko trditev o tem, da morata biti partnerja med seboj povezana z 

zakonsko zvezo, ali o tem, da le živita v skupnem gospodinjstvu.  

 

Navedla bom nekaj definicij družine:  

  

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list Republike Slovenije, 2004): 

»Družina je življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno 

varstvo.« 
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V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 1970: 514) najdemo definicijo, ki 

pravi, da je družina zakonski par z otroki ali brez njih. To pomeni, da npr. en starš z 

otrokom ne predstavlja družine. Otrok potrebuje oba starša, da se lahko štejejo med 

družino. Definicija poudarja tudi zakonsko zvezo. S tem zanemarja partnerja z otroki, ki 

živita skupaj, a nista poročena.  

 

Statistična definicija družine (Keilman v Rener, 2006: 15) pravi: »Družino definiramo v 

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

gospodinjstvu in so med seboj povezane z zakonsko zvezo, kohabilitacijo ali 

starševskim razmerjem.« Z razliko od definicije iz SSKJ, pa Keilmanova definicija trdi 

nasprotno. Med družine uvršča tudi enostarševske družine in neporočene pare.  

Keilmanovi definiciji pa je podobna definicija, ki jo zagovarjajo Nowotny, Fux in 

Pinnelli (v Rener, 2006: 16): »Družino definiramo kot skupino oseb, ki živi v skupnem 

gospodinjstvu in jo sestavlja vsaj en otrok in vsaj ena odrasla oseba ter je med seboj 

povezana z zakonsko zvezo ali s kohabilitacijo in starševskim razmerjem.«  

 

Družina je skupnost oseb na različnih stopnjah razvoja, skupnost, ki skrbi za otroke 

(Tomori, 1994: 18). Poudarjeno je, da družino sestavlja skupina ljudi, v katero so 

vključeni otroci. Ni pomembna zakonska zveza ali število staršev, pomembno je le, da 

so v skupino vključeni otroci. 

 

Bogdan Lešnik (v Rener, 1995: 11) opredeli družino kot skupino ljudi, ki je na zakonit 

način povezana v sistem ženitnih in sorodstvenih vezi in na urejen način opravlja 

določeno delo. Temu delu rečemo biološka in družbena reprodukcija, to je rojevanje in 

vzgoja otrok.  

Skupina ljudi je v pravem pomenu družina le takrat, ko partnerja skleneta zakonsko 

zvezo in imata otroke. Ker ne omenja le staršev in otrok, so v družini lahko všteti tudi 

stari starši in ostali sorodniki (teta, stric). Tako lahko kot družino štejemo tudi razširjeno 

družino.   

 

Za diplomsko nalogo sem uporabljala definicijo družine, ki jo zagovarjajo Nowotny, 

Fux in Pinnelli (v Rener, 2006: 16): »Družino definiramo kot skupino oseb, ki živi v 
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skupnem gospodinjstvu in jo sestavlja vsaj en otrok in vsaj ena odrasla oseba ter je med 

seboj povezana z zakonsko zvezo ali s kohabilitacijo in starševskim razmerjem.« 

 

2.3.2 TIPI DRUŽIN 

 

Tako kot so definicije družine različne, se tudi tipi družine med avtorji razlikujejo. 

Nekateri ločujejo med dvema tipoma, drugi so bolj natančni in zato razvrščajo družine 

na več različnih tipov.  

V Statističnem uradu Republike Slovenije (Popis, 2002) razlikujejo med naslednjimi 

tipi družin: 

1. zakonski par brez otrok, 

2. zakonski par z otroki, 

3. mati z otroki, 

4. oče z otroki, 

5. zunajzakonska partnerja brez otrok, 

6. zunajzakonska partnerja z otroki. 

 

Keilman (v Rener, 2006: 15) loči tri tipe družin:  

1. družine zakonskih parov z otroki ali brez njih, 

2. neporočeni (kohabitirajoči) pari z otroki ali brez njih, 

3. matere z otrokom/otroki, očetje z otrokom/otroki (pri čemer mora z enim od 

staršev živeti vsaj en otrok).  

 

Ti tipi v družino ne vključujejo starih staršev in ostalih sorodnikov (teta, stric). Kot 

družina sta lahko že partnerja brez otrok. Tem trditvam nasprotuje OZN (Organizacija 

združenih narodov), saj morajo vsi njihovi tipi družin vključevati tudi otroka (Cseh-

Szombathy v Rener, 2006: 17): 

1. jedrne družine: biološke in socialne jedrne družine staršev in otrok, 

enostarševske družine in adoptivne družine (družine s posvojenimi otroki in 

družine z najdenčki), 

2. razširjene družine: tri in večgeneracijske družine, poligamne razširjene družine 

in plemenske razširjene družine, 

3. reorganizirane družine: dopolnjene ali vzpostavljene družine, življenje v 

skupnostih in reorganizirane družine istospolnih partnerjev.  
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Obširjene je tipe družin razvrstila Brownova (v Rener, 2006: 17): 

1. jedrne družine - družine dveh staršev in otrok, 

2. klasične razširjene družine - vertikalno in horizontalno razširjene družine ter 

družine, sestavljene iz več jedrnih družin, ki jih povezujejo sorodstveno 

razmerje in strnjena lokacija bivanja, 

3. modificirane razširjene družine - družine, ki so geografsko ločene, vendar 

vzdržujejo redne sorodniške stike in si nudijo vzajemno oporo, 

4. enostarševske družine, 

5. reorganizirane družine - ponovno vzpostavljene družine oziroma družine, v 

katerih je vsaj eden od staršev socialni, ne pa tudi biološki starš. 

 

Cseh-Szombathy je z razliko od Brownove enostarševsko družino vključil med jedrno. 

Še bolj posplošeno pa je tipe družin razdelila Renerjeva (2006: 16), saj loči le dva tipa 

družin: 

1. jedrne družine - dvostarševske, enostarševske in reorganizirane družine, 

2. razširjene družine - klasične in razpršene razširjene družine. 

 

Za diplomsko nalogo bom uporabljala definicijo tipov družin, ki jo navaja OZN (Cseh-

Szombathy v Rener, 2006: 17): »Jedrne družine: biološke in socialne jedrne družine 

staršev in otrok, enostarševske družine in adoptivne družine (družine s posvojenimi 

otroki in družine z najdenčki); razširjene družine: tri in večgeneracijske družine, 

poligamne razširjene družine in plemenske razširjene družine; reorganizirane družine: 

dopolnjene ali vzpostavljene družine, življenje v skupnostih in reorganizirane družine 

istospolnih partnerjev.« 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

 

3.1 GRIMMOVE PRAVLJICE 

 

3.1.1 Žabji kralj ali železni Henrik (KHM 1, ATU 440) 

 

Analiza pravljice: 

Kralj je imel tri hčere, najmlajša je bila najlepša. Ta se je zelo rada igrala z zlato kroglo. 

Nekega dne pa se ji je krogla odkotalila v potok. Iz potoka je prišla žaba in kraljična ji 

je povedala za zlato kroglo, ki ji je padla v vodo. Žaba jo je vprašala, kaj ji da, če ji 

prinese izgubljeno kroglo. Kraljična ji je ponudila vse, kar je imela (Grimm, 1993: 12): 

»Moje obleke, bisere in drage kamne, pa še zlato kronico, ki jo imam na glavi.« Žabi pa 

ni bilo do tega, hotela je njeno prijateljstvo, ter da bi jedla iz njenih zlatih krožnikov in 

spala v njeni postelji. Kraljična ji je vse to obljubila, saj je želela dobiti svojo igračo. Pri 

tem pa si je mislila (Grimm, 1993: 14): »Kaj le čveka ta domišljava žaba! Tu v vodi 

čepi med drugimi žabami in kvaka, kako naj bo takale človekov prijatelj!« Žaba je 

skočila v vodo in kraljični prinesla obljubljeno kroglo. »Kraljična je bila vsa vesela, ko 

je spet zagledala svojo lepo igračko, pobrala jo je in odskakljala z njo« (Grimm, 1993: 

14). Žaba je kričala za njo (Grimm, 1993: 14): »Čakaj, čakaj!« Ker se kraljična ni 

ozirala na žabo, se je ta morala vrniti v potok. 

Naslednji dan, ko je ves dvor sedel za mizo in jedel, je na vrata potrkala žaba in klicala 

najmlajšo kraljično. Ko je ta šla odpret vrata in je zagledalo žabo, je vrata zaloputnila in 

se vrnila k mizi. Kralj jo je vprašal, kdo je bil. Ta mu je povedala vse, kar se je zgodilo 

prejšnji dan. Kralj ji je velel, naj izpolni obljubo. Tako je kraljična morala  po žabo, jo 

posesti za mizo, jedli sta iz istega krožnika in spali v isti postelji. Potem pa je bilo 

kraljični dovolj, ni več hotela biti z žabo. Zato jo je »zabrisala v steno« in ji rekla 

(Grimm, 1993: 15): »Zdaj boš pa že dala mir, ti nagnusna žaba!« Ko je padla na tla, se 

je spremenila v kraljeviča. Ta ji je povedal, da ga je hudobna čarovnica začarala v žabo 

in kraljična je bila edina, ki ga je lahko odrešila.  

Naslednji dan je pred grad prišla kočija s kraljevičevim služabnikom Henrikom, da bi 

kraljevič kraljično peljal v svoje kraljestvo. Henrik je tako žaloval za kraljevičem, ker 

ga je čarovnica spremenila v žabo, da si je dal okovati srce v tri železne obroče, da mu 
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ne bi počilo. Ko so se mlad kraljevič, kraljična in zvesti Henrik peljali proti kraljestvu, 

so med potjo železni obroči zvestemu Henriku padali od srca. 

 

Analize glavnih likov: 

Žaba/žabji kralj: Kraljeviča je čarovnica začarala v žabo. Kraljični pade krogla v vodo 

in žabi se ponudi priložnost, da se spet spremeni v kraljeviča. Kljub temu da žaba 

kraljične ni zanimala, se žaba ni vdala in je hotela, da kraljična izpolni obljubo, ki ji jo 

je izsilila žaba. Ta obljube ni hotela izpolniti, vendar je to zahteval njen oče (Grimm, 

1993: 15): »Kar si obljubila, to moraš tudi držati.« Žaba ji enkrat tudi zagrozi, da če ga 

ne bo ubogala, jo bo izdala očetu (Grimm, 1993: 15): »Vzdigni me, ali pa bom povedal 

tvojemu očetu!« Žaba se želi spet spremeniti v kraljeviča.   

 

Kraljična: Je še otrok, ki se igra. Tako tudi ne drži obljube, ki jo da žabi. Mar ji je le za 

svojo najljubšo igračo. Ko se žaba spremeni v kraljeviča, se kraljična po očetovi volji z 

njim omoži.   

 

Kralj: Ko je izvedel, da njegova najmlajša hči ne drži obljube, ji je ukazal, naj obljubo 

izpolni (Grimm, 1993: 15): »Kar si obljubila, to moraš tudi držati.« Po njegovi volji se 

mora kraljična poročiti s kraljevičem. 

 

Življenje in odnosi znotraj družine:  

V pravljici je omenjen kralj, ki je imel tri hčere. Njegova žena oz. kraljica pa ni 

omenjena. So enostarševska družina.  

Pravljica govori samo o njegovi najmlajši hčerki, njeni dve sestri pa sploh nista 

omenjeni. Opisuje samo, kako je najmlajša kraljična lepa in da to vsi vidijo. »Kralj je 

imel same lepe hčere, najmlajša pa je bila tako lepa, da se je še sonce začudilo, kadar ji 

je pogledalo v obraz« (Grimm, 1993: 12). Verjetno je, da ima to hčerko oče tudi najraje, 

saj prav njo določi, da se poroči s kraljevičem. Kraljična očeta spoštuje. Ne spoštuje pa 

žabe in ji ne izpolni obljube. Do nje čuti sovraštvo, gnus in odpor, »žabe se ni upala niti 

dotakniti« (Grimm, 1993: 15). Ker pa oče želi, da je hčerka poštena, tako kot on, ga 

uboga in naredi vse, da mu ugodi. »Kraljična se je obotavljala, dokler ji kralj ni končno 

ukazal, naj to stori« (Grimm, 1993: 15). 

Družina živi razkošno, saj živijo v kraljestvu. Imajo zlati pribor, zlate igrače (krogla), 

bisere. So kraljeva družina, nimajo »službe« oziroma neke zaposlitve.  
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Žabi ponudi vse svoje materialne dobrine, vendar žaba hoče njeno prijateljstvo in 

druženje z njo (Grimm, 1993: 13 - 14): »Nič mi ni za tvoje obleke, bisere, drage kamne 

in zlato kronico, ampak če me boš imela malo rada, če bom tvoj prijatelj in tovariš pri 

igri, če bom za mizo sedel poleg tebe, jedel s tvojega zlatega krožnička, pil iz tvoje 

kupice in spal v tvoji posteljici – če mi vse to obljubiš, se bom potopil in ti prinesel zlat 

kroglo.« Kraljični se ne zdi primerno, da bi si hrano in posteljo delila z žabo. Tudi ko ji 

žaba ukazuje, kako naj ji ustreže, se kraljična jezi (Grimm, 1993: 15): »Zdaj boš pa že 

dala mir, ti nagnusna žaba!«   

V pravljici je nakazan proces dozorevanja kraljične. Na začetku je prikazana kot 

deklica, ki se brezskrbno igra s kroglo. Ko pade krogla v potok, se za kraljično otroštvo 

konča. Kraljična mora odrasti in postati odgovorna za svoja dejanja. Do žabe čuti 

negativna čustva in odpor pred njenim dotikom. Ko pa se žaba spremeni v mladeniča, se 

kraljičnina čustva spremenijo. Sovraštvo se spremeni v ljubezen (Bettelheim, 1999).  

V pravljici je omenjen »velik in temen gozd« (Grimm, 1993: 12), ob katerem je imela 

kraljeva družina svoj grad. Mislim, da tudi to predstavlja območje, kjer ni bilo nobenih 

prebivalcev in s tem nobenih prijateljev, ljudi, s katerimi bi se lahko družili. Po drugi 

strani pa lahko pomeni neko »prepovedano območje«, kjer niso smeli vstopiti 

»navadni« ljudje, ampak le kraljevo ljudstvo. 

V pravljici so sorodstveni odnosi, tu mislim na kralja in njegove tri hčere, prijateljski, 

med najmlajšo kraljično in žabo pa niso taki, oziroma gre za neko prisilno prijateljstvo 

med njima. Med mladim kraljevičem in zvestim Henrikom pa nastopa zelo trdna, 

močna in zvesta prijateljska vez. »Zvesti Henrik je tako žaloval, ker je bil njegov 

gospodar spremenjen v žabo, da si je dal okovati srce v tri železne obroče, da mu od 

bridkosti ne bi počilo« (Grimm, 1993: 16).  

Henrik je svojemu kraljeviču v dobrem in slabem zvest ter pošten služabnik. Mislim, da 

je zato dal pisatelj ime samo zvestemu Henriku, ostali liki pa imajo samo občna imena. 

Že z besedo »zvesti« je dal vedeti, da si ime zapomni po človekovih lastnosti in je 

očitno menil, da si ime zaslužijo le tisti, ki so dobrega srca in vredni dobrega imena. 

Tako imajo ostali liki le naziv, npr. mlad (kraljevič), hudobna (čarovnica). 

Konec pravljice je tak, da se kraljična, po očetovi volji, poroči s kraljevičem.  
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3.1.2 Bratec in sestrica (KHM 11, ATU 450) 

 

Analiza pravljice: 

Brat in sestra sta živela z mačeho. Ker pa jima je ta grenila življenja, sta se odločila, da 

odideta od doma. Do večera sta prišla v gozd. Ker sta bila utrujena, sta se ulegla in 

zaspala. Zjutraj sta se zbudila in brat je bil žejen. Prijel je sestro za roko in šla sta iskat 

studenec, da bi lahko pila. Njuno mačeho pa je razjezilo, da sta otroka odšla od doma in 

ker je bila čarovnica, je vse studence v gozdu začarala. Ko sta brat in sestra prišla do 

prvega studenca in je brat hotel piti, je sestra slišala, kako studenec šumlja, da kdor pije 

iz njega, se spremeni v tigra. Zato je prosila brata: »Prosim te, bratec, ne pij! Drugače se 

boš spremenil v divjo zver in me raztrgal« (Grimm, 1993: 68 - 79). Brat ji je ustregel in 

šla sta naprej iskat vodo, kjer bi se odžejala. Dobila sta nov studenec in brat se je sklonil 

k vodi, da bi pil. Sestra pa je slišala studenec, kako šumlja o tem, da kdor pije iz njega, 

se spremeni v volka. Zato je prosila brata, naj ne pije te vode, saj bi se spremenil v 

žival. Brat ji je ustregel, vendar ji je povedal, da je žejen in da bo pri naslednjem 

studencu pil. Hodila sta po gozdu in našla nov studenec. Sestra je slišala, kako je šumel, 

da kdor pije iz njega, se spremeni v srno. Brata je opozorila, naj ne pije, vendar je bilo 

že prepozno. Ko se je voda dotaknila njegovih ust, se je spremenil v srno.  

»Sestrica je hudo jokala zaradi ubogega začaranega bratca in tudi srnjaček je vekal in je 

ves žalosten čepel poleg nje« (Grimm, 1993: 69). Sestra ga je tolažila: »Nič ne joči, 

ljubi srnjaček. Nikoli te ne bom zapustila« (Grimm, 1993: 69). V gozdu sta našla hišo, 

pogledala vanjo, in ker je bila prazna, sta se odločila, da bosta v njej živela. Nekega 

jutra pa sta iz gozda zaslišala lovski rog in vpitje lovcev. Kralj te dežele je v gozdu 

priredil velik lov. Srnjak se je razveselil in prosil sestro: »Spusti me ven! Ne zdržim več 

tukaj« (Grimm, 1993: 71). Sestra mu je odprla vrata in mu rekla, da ko se zvečer vrne, 

naj potrka na vrata in zakliče: »Sestrica ljuba, odpri« (Grimm, 1993: 71). Srnjak je več 

dni skakljal po gozdu, urno bežal pred lovci, zvečer pa se vračal domov. Nekega večera 

pa se je vrnil k sestri in neki lovec je slišal, katere besede je srnjak povedal, da so se 

vrata odprla. To je šel povedat kralju, ki je šel naslednji dan do hišice, potrkal in rekel: 

»Sestrica ljuba, odpri« (Grimm, 1993: 72). Sestra je odprla vrata, saj je mislila, da je 

prišel srnjak. Pred vrati pa je stal kralj. Ker mu je bila deklica všeč, jo je vprašal, če bi 

se poročila z njim. Sestra mu je odgovorila: »Oh, ja, samo srnjaček mora tudi z menoj, 

brez njega ne grem« (Grimm, 1993: 72). Kralj ji je ustregel.  
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Deklico je posedel na konja in jo odpeljal na grad, kjer sta se poročila. Ko je mačeha 

slišala, da je pastorka postala kraljica, jo je to ujezilo, »v njenem srcu sta se spet zganili 

zavist in zloba in jo toliko časa glodali, da je morala misliti le na to, kako bi ju spravila 

v nesrečo« (Grimm, 1993: 73). Mačeha pa je imela svojo hčerko, ki je imela samo eno 

oko. Na dan, ko je kraljica rodila sina, se je mačeha spremenila v sobarico, ubila 

kraljico in namesto nje, je v kraljičino posteljo legla njena enooka hčerka. Kralju 

mačeha ni dovolila v kraljičino sobo, da ne bi opazil prevare. Ponoči, ko so že vsi spali, 

je pestunja, ki je bedela ob zibelki, videla, kako je prišla kraljica, podojila otroka, 

pobožala srnjaka in odšla. Tako je bilo več noči in pestunja je povedala kralju, kaj se 

godi ponoči. Zato se je kralj odločil, da bo naslednjo noč on ob zibelki. Ko se je ponoči 

prikazala kraljica, je kralj spoznal svojo ženo. V trenutku je oživela in mu povedala, kaj 

sta storili mačeha in njena hčerka. Kralj je ukazal enooko hčerko odpeljati v gozd k 

zverem, mačeho pa zažgati. In ko je od nje ostal le pepel, se je srnjak spet spremenil v 

brata.  

 

Analize glavnih likov: 

Sestra: Za svojega brata skrbi, kot bi mu bila mati. Tudi ko se brat spremeni v srnjaka, 

ga ne zapusti. Na začetku brat skrbi zanjo, ko pa se brat spremeni v žival, skrbi ona 

zanj. Tudi ko postane kraljica, ga vzame s seboj v grad. Brat je njen edini družinski 

član, ki mu je mar zanjo, zato ga želi imeti ob sebi. 

 

Brat: Namesto njegove mačehe, skrbi on za svojo sestro. Ob odločitvi, da odide od 

doma, jo vzame s seboj. Čeprav ga je sestra opozorila, naj ne pije vode iz studenca, jo 

najprej uboga, kasneje pa je ne posluša več. Ker je bil opozorjen in ni poslušal, je dobil 

kazen. Ko se spremeni v srnjaka, sestra skrbi zanj in mu povrne vse, kar je on storil 

zanjo.  

 

Kralj: Zaljubi se v dekličino lepoto, ne pa tudi v dobroto in njeno prijaznost, »pred njim 

je stala tako lepa deklica, da še nikoli ni videl lepše« (Grimm, 1993: 72). Ko mu deklica 

postavi pogoj, da se poroči z njim le, če lahko vzame s seboj tudi srnjaka, ji ta ugodi. 

Kralj želi za svojo kraljico le najboljše. Ob spoznanju, kaj ji je storila mačeha in njena 

hčerka, ju da usmrtiti.  
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Življenje in odnosi znotraj družine: 

Brat in sestra sta imela mačeho, ta pa je imela hčerko. Oče v pravljici ni omenjen, zato 

je to reorganizirana enostarševska družina. Brata in sestro je mačeha »vse dni tepla«, 

jesti jima je dala le »suhe skorje« (Grimm, 1993: 68), zato se je brat odločil, da s sestro 

odideta od doma. Sestra gre z njim, saj ji drugega ne preostane, vendar se boji. Ko 

odideta od doma in se med potjo vlije dež, se sestra zave, da sta ostala sama in reče: 

»Bog se joče z nama vred« (Grimm, 1993: 68). Hudo ji je zase in za njenega brata. 

Misli, da sta izgubljena, on pa je pogumen in upa, da bosta preživela. Sestra vidi brata 

kot svojega starša, saj jo vodi, brani in varuje. »Starševska vloga « pa se obrne, ko ga 

sestra prosi, naj ne pije vode iz studenca. Brat jo najprej uboga, potem pa je ne posluša 

več. Tako kot se otrok upre svojim staršem, se tudi brat upre sestri. Tudi ko se brat 

spremeni v srnjaka, se sestra zave, da mora »starševstvo« prevzeti ona. S tem mu 

povrne vse, kar je on naredil zanjo.  

Ker je bratu in sestri mati umrla in sta namesto nje dobila neljubečo mačeho, sta 

sklenila, da bosta ostala povezana in nerazdružljiva, saj nista imela nikogar drugega.  

Ob studencu ga sestra prosi, naj ne pije iz njega, ker se bo spremenil v žival. Brez njega 

ne bi znala preživeti, saj je bila navajena, da jo brat usmerja in skrbi zanjo. Ko pa se brat 

spremeni v srnjaka, ga mora sestra varovati in paziti nanj kot na majhnega otroka. 

Srnjak ji je »jedel iz roke«, nabirala mu je hrano in mu pripravljala ležišče. Srnjak pa 

brezskrbno uživa. Tudi ko hoče ven, k lovcem, se sestra boji zanj in mu najprej ne 

dovoli, a srnjak jo prosi : »Spusti me ven! Ne zdržim več tukaj!« (Grimm, 1993: 71). 

Srnjak je vsak dan »veselo in razposajeno planil v gozd« (Grimm, 1993: 71), k sestri je 

prišel le zvečer, ko je bil čas za spanje. Ko pride nekega večera domov poškodovan, mu 

pozdravi rano, naslednje jutro pa srnjak kljub nevarnosti že spet odskaklja v gozd. Tudi 

če mora sestra čakati, ali se bo srnjak vrnil nepoškodovan in ali se bo sploh vrnil, 

vztraja pri njem in ga ne zapusti. S seboj ga je vzela tudi na grad, ko je postala kraljica. 

Tudi ko se je srnjak spet spremeni v človeško podobo, je ostal pri svoji sestri.  

Mačeha zanemarja brata in sestro, svoji enooki hčerki pa želi le najboljše. Narediti jo 

hoče bogato in jo poročiti s kraljem, vendar ji to ne uspe.  
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3.1.3 Janko in Metka (KHM 15, ATU 327A) 

 

Analiza pravljice: 

Pravljica govori o drvarju, njegovi ženi in njunih otrocih, Janku in Metki. Družina se je 

vsak dan težje preživljala. Oče ni več vedel, kaj storiti, zato mu je žena predlagala 

(Grimm, 1993: 88): »Jutri zjutraj odpeljiva otroka v gozd, tja, kjer je najgostejši, 

zakuriva jima ogenj in dajva vsakemu kos kruha, potem pa pojdiva na delo in ju pustiva 

tam. Domov ne bosta znala in tako se ju bova znebila«. Očetu je hudo za otroka, vendar 

ga žena v to dejanje prepriča. Janko in Metka pa sta vse to slišala. Metka se je zbala 

(Grimm, 1993: 89): »Zdaj je konec z nama.« Janko pa je odšel na dvorišče in si nabral 

polne žepe kamenčkov. Naslednji dan je mačeha dala vsakemu kos kruha, potem pa so 

se odpravili v gozd po drva. Med potjo se je Janko oziral proti domu in spuščal 

kamenčke po poti. Ko so bili že globoko v gozdu, so se ustavili. Starša sta rekla 

otrokoma (Grimm, 1993: 90): »Lezita k ognju in malce zaspita, otroka, midva pa greva 

v gozd sekat drva. Ko bova gotova, se vrneva po vaju.« In nato sta odšla.  

Otroka sta se ulegla in zaprla oči. Ko sta se prebudila, je bila že tema. Metka se je 

začela jokati, vendar jo je brat tolažil (Grimm, 1993: 91): »Počakaj, da vzide mesec, 

potem bova gotovo našla pot.« Počakala sta, da je posijala luna in že so se kamenčki 

svetili. Tako sta jim sledila in ob zori prišla do očetove hiše. Oče ju je bil vesel, mačeha 

pa se je jezila (Grimm, 1993: 91): »Poredna otroka, kako dolgo pa sta spala v gozdu?« 

Možu pa je zvečer rekla (Grimm, 1993: 91): »Otroka morata proč, peljala ju bova 

globlje v gozd, da ne bosta več našla poti nazaj.« Janko in Metka sta pogovor med 

očetom in mačeho slišala. Zato je Janko hotel na dvorišče po kamenčke, vendar so bila 

vrata zaklenjena. Naslednje jutro je mačeha dala vsakemu svoj kos kruha in odpravili so 

se v gozd. Janko je po poti drobil drobtine kruha. Starša sta otroka peljala v neznani del 

gozda, kjer še niso bili nikoli. Zakurili so ogenj in mačeha jima je dejala, naj si 

odpočijeta in ko bosta z očetom končala delo, ju prideta iskat. Otroka sta kmalu zaspala 

in se prebudila, ko je bila noč. Janko je rekel sestri, da bosta sledila drobtinam kruha in 

tako našla pot domov. Vendar je sled izginila, saj so ves kruh, ki ga je raztresal po poti, 

pojedli ptiči.  

Tako sta tavala po gozdu in iskala domačo hišo, a vse zaman. Tretji dan pa sta prišla do 

hiše, ki je bila sezidana iz hrane. Ker sta bila lačna, sta začela jesti. Takrat pa je iz hiše 

prišla starka in ju povabi la, naj vstopita. Otroka je pogostila s hrano in pijačo, nato pa 

jima pripravila postelji, v kateri sta se Janko in Metka ulegla in kmalu zaspala. Starka pa 
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je bila čarovnica. Otoka je hotela skuhati in pojesti. Naslednji dan je zbudila Janka in ga 

zaprla v hlev. Metki pa je rekla (Grimm, 1993: 94): »Vstani, lenoba, prinesi vode in 

skuhaj svojemu bratu kaj dobrega. Zunaj v hlevu je in zredili ga bomo. Ko bo dodobra 

rejen, ga bom požrla.« Metka je bila prisiljena, da čarovnici ustreže. Ko je prišel čas, da 

starka v kotlu skuha Janka, je pomolila glavo v peč, da bi videla, če je dovolj ognja. 

Takrat pa jo je Metka potisnila v peč in zaprla vratca. Stekla je po Janka in ga rešila iz 

hleva. Šla sta v hišo, napolnila žepe z biseri in kamni, ki jih je imela čarovnica v skrinji 

v kotu, potem pa sta se odpravila proti domu. Ko sta zagledala domačo hišo, sta stekla 

vanjo in objela očeta. Oče je živel sam, saj mu je žena umrla. Otroka sta pokazala 

bisere, ki sta jih prinesla, tako jih ni več skrbelo, da ne bi  preživeli.  

 

Analize glavnih likov: 

Oče: Trudi se, da bi preživljal svojo družino. Ženi je podrejen, saj nikoli nima on glavne 

besede. Ko mu je rekla, da bosta odpeljala otroka globoko v gozd in ju tam tudi pustila, 

se mož ni strinjal. Ona pa mu je »toliko časa prigovarjala, da je končno privolil« 

(Grimm, 1993: 88). Žena ga prisili, da zapusti svoja otroka.  

 

Mačeha: V družini ima glavno besedo. Otroka ji nista pri srcu, rada bi se ju znebila. Z 

njima govori poniževalno. Kliče ju »lenobi«, »butelj«, »poredna otroka« (Grimm, 1993: 

89 - 92). Svojega moža je »zmerjala in mu kar naprej očitala« (Grimm, 1993: 91). 

Njegovega mnenja ni upoštevala in ni ga spoštovala (Grimm, 1993: 88): »Pravi norec 

si!« Ni ji mar za nikogar, gleda samo nase, da se bo vse izteklo njej v prid.    

 

Janko: Je dobrega srca. Skrbi za svojo sestro in jo varuje. Išče rešitve, da reši sebe in njo 

iz težav. Kljub lakoti se odpove edinemu kosu kruha, samo da bi s sestro lahko dobila 

pot domov. Janko ni še dovolj samostojen, da bi preživel brez staršev. Od njih je 

odvisen.   

 

Metka: Zanaša se na brata. Ko pride do težav, se zateče k njemu. Je nesamostojna, 

odvisna je od Janka. Ko ga namerava čarovnica pojesti, naredi vse, da bi ga rešila, saj 

brez njega ne bi znala živeti. 
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Življenje in odnosi znotraj družine: 

V pravljici je omenjen oče, njegova žena in njuna otroka. Žena je omenjena kot mačeha 

njegovih otrok, zato je to reorganizirana družina. Ni znano, kaj je bilo s prvo ženo, 

opazno je očetovo nezadovoljstvo z drugo ženo, mečeho njegovih otrok. Mogoče je 

hotel otrokoma nadomestiti mater, čutil je potrebo po ženski, ki bo vzgajala njegova 

otroka.  

Oče je drvar, žena mu pri tem delu pomaga. Tako preživljata družino. Ko pa nastopijo 

hudi časi, nimata dovolj za preživetje niti zase, kaj šele za otroka. Mačeha se ju želi 

znebiti (Grimm, 1993: 88): »Jutri zjutraj odpeljeva otroka v gozd, tja, kjer je najgostejši, 

zakuriva jima ogenj in dajva vsakemu kos kruha, potem pa pojdiva na delo in ju pustiva 

tam. Domov ne bosta znala in tako se ju bova znebila.« Kljub temu, da se mož z njo ne 

strinja, ga ona prepriča. Moža ne upošteva, ga ne spoštuje, ne posluša in mu je 

nadrejena. Oče v družini nima glavne besede. Svoja otroka ima rad (Grimm, 1993: 88): 

»Zelo mi je hudo za otroka.« Ko mu žena umre, se ne trudi, da bi se otroka vrnila 

domov. Predvideva, da sta otroka že mrtva  in ju ne gre iskat v gozd. 

V družini so pozitivni odnosi le med otrokoma. Mačeha ne izkazuje otrokoma ljubezni 

in topline. Daje jima le hrano in streho nad glavo, kasneje pa jima odvzame še to. Oče ji 

poskuša to preprečiti, a mu ne uspe, saj je nemočen in podrejen ženi. Na koncu ni 

znano, kako mačeha umre, vendar pa je njen mož ob tem žalosten, »ni imel več vesele 

ure« (Grimm, 1993: 96), kljub temu da ga ni spoštovala in je zavrgla njegove otroke.  

Janko in Metka sta brat in sestra, tesno povezana med sabo. Metka se zanaša na brata. 

On jo varuje in ščiti pred nevarnostmi (Grimm, 1993: 89): »Pssst, Metka, nič se ne grizi, 

bom že našel rešitev za oba.« Metka brez njega ne bi znala preživeti. Ko izve, da bo 

kmalu umrl, sama pri sebi reče (Grimm, 1993: 95): »Bog pomagaj, ko bi naju le požrle 

divje zverine v gozdu, tako bi vsaj skupaj umrla!« To dokazuje, da sama brez njega ni 

bi zmogla in znala preživeti. Raje bi umrla z njim, kot da bi ostala sama. S tem se kaže 

tudi bratsko-sestrska ljubezen. Nista dovolj samostojna, da bi živela brez staršev. Kljub 

temu da se ju starša hočeta znebiti, otroka še vedno iščeta rešitve, da bi prišla domov. 

Janko se odpove edinemu kosu kruha, ki ga dobi v dnevu, samo zato, da bi se lahko 

vrnila domov. Ne more se ločiti od doma in staršev.  

Družina živi »na robu velikega gozda« (Grimm, 1993: 88), kar pomeni, da so v 

osamljenem kraju, brez bližnjih hiš in prebivalcev. Starša hodita vsak dan delat v gozd, 

otroka pa imata le drug drugega, sta brez prijateljev. »Velik gozd« predstavlja veliko 

območje samote, tišine in miru. Ko se Janko in Metka izgubita in prideta do starkine 
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hiše, pa brez pomisleka stopita vanjo. Vesela sta bila družbe in nekoga, ki ju bo nahranil 

in jima nudil streho nad glavo. Nista slutila nevarnosti od neznane starke, saj so jima 

ostali, ki sta jih srečevala po poti (ptica, račka) vedno pomagali in ustregli.  

Konec je srečen. Janko in Metka najdeta pot domov, oče ju je vesel, mačeha pa je 

medtem umrla.  

 

3.1.4 Pepelka (KHM 21, ATU 510A) 

 

Analiza pravljice: 

Pepelka je bila deklica, ki ji je v otroštvu umrla mati. Deklica je vsak dan hodila na 

materin grob ter »jokala in molila« (Grimm, 1993: 128). Oče si je kmalu dobil drugo 

ženo. Ta je imela dve hčerki, ki sta Pepelko poniževali in jo imenovali »neumna gos«, 

»dekla kuhinjska« (Grimm, 1993: 128). Pepelka je morala sama opravljati vsa hišna 

opravila. Zvečer je namesto v posteljo, morala leči v pepel in ker je bila od pepela 

umazana, so jo klicali Pepelka.  

Ko je nekega dne oče moral na sejem, je vprašal hčerki svoje žene, kaj želita da jima 

prinese. Rekli sta, da si želita oblek in biserov. Nato je vprašal še Pepelko, ta mu je 

dejala, naj ji prinese leskovo mladiko. Ko se je oče vrnil s sejma, je vsem trem prinesel 

obljubljene stvari. Pepelka je leskovo mladiko posadila na materin grob, ta je zrasla v 

drevo. Vsakič, ko je Pepelka obiskala grob, je na drevo priletela bela ptica in Pepelki 

podarila vse, kar si je zaželela.  

Nekega dne pa so izvedeli, da kralj prireja tridnevno praznovanje, kjer si bo izbral 

nevesto. Polsestri sta rekli (Grimm, 1993: 130): »Počeši naju, skrtači nama čevlje in 

pričvrsti zaponke, greva namreč na ples na kraljevi grad.« Pepelka jima je ustregla, 

potem pa prosila mačeho, če lahko gre tudi ona na ples. Mačeha ji je dovolila, vendar 

pod pogojem, da v dveh urah pobere vso lečo iz pepela. Ker je bilo preveč dela in 

premalo časa, je Pepelka poklicala na pomoč ptice. Te so priletele skozi okno in začele s 

kljuni ločevati dobra zrna od slabih. Ko so delo opravile, so odletele. Pepelka je bila 

prepričana, da bo lahko odšla na ples, vendar ji mačeha ni dovolila (Grimm, 1993: 132): 

»Ne greš z nami, kajti obleke nimaš in tudi plesati ne znaš. Samo v sramoto bi nam 

bila.« Ko so mačeha in njeni hčerki odšle na ples, je šla Pepelka na materin grob. Tam 

je prosila belo ptico (Grimm, 1993: 132): »Drevesce, drevesce, veje otresi, z zlatom in 

srebrom me potresi«. Ptičica ji je ugodila in Pepelka je odšla na ples. Na gradu jo je 

kraljevič opazil in jo peljal plesat. Cel večer je plesal samo z njo in nobeno drugo. 
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Mačeha in njeni hčerki niso niti opazile, da je to Pepelka. Zvečerilo se je in Pepelka je 

odšla domov. Kraljevič jo je hotel pospremit, a se mu je izmuznila in mu pobegnila.  

Naslednji dan praznovanja je Pepelka zopet odšla na materin grob, ptičica ji je dala še 

lepšo obleko in čevelje, da je lahko odšla na ples. Kraljevič je cel večer plesal samo z 

njo. Ko se je zvečerilo, je Pepelka stekla domov in se spet izmuznila kraljeviču. 

Tudi tretji dan praznovanja je prišla Pepelka na ples. Kraljevič je cel večer plesal samo 

z njo. Ker pa se mu je prejšnja dva večera izmuznila, je ta večer kraljevič namazal 

stopnice s smolo. Ko se je zvečerilo, je Pepelka odhitela domov, a čevlji so se ji prilepili 

na smolo.  

Naslednje jutro je šel kraljevič s čevlji k Pepelkinemu očetu in mu rekel, da bo njegova 

nevesta tista, ki bo obula čevlje. Hčerki mačehe sta se novice razveselili. Najprej čevelj 

pomeri starejša. Ker je imela preveliko stopalo, ji je mačeha podala nož in rekla 

(Grimm, 1993: 134): »Odreži si palec, saj ti ne bo treba hoditi peš, ko boš kraljica.« Hči 

jo je ubogala, nogo stlačila v čevelj in odšla h kraljeviču. Ta je videl, da ji je čevelj po 

meri, zato jo je posedel na konja odpeljal domov. Med potjo pa je slišal goloba, ki sta 

pela, da nima prave neveste. Kraljevič je pogledal deklici nogo in videl, da je krvava. 

Odpeljal jo je domov in ji povedal, da ta ni prava zanj in naj čevelj poskusi njena sestra. 

Tej je velela mačeha, naj si odreže peto, saj ji je bil čevelj premajhen. Hčerka jo je 

ubogala in odšla h kraljeviču. Ta jo je, misleč, da ima svojo nevesto, odpeljal. Med 

potjo pa je zaslišal goloba peti, da nima prave deklice. Kraljevič ji je pogledal nogo in 

videl, da krvavi. Tudi to deklico je odpeljal domov in vprašal Pepelkinega očeta, če ima 

še kakšno hčer. Ta ji je odgovoril (Grimm, 1993: 135): »Ne, ne, tu je samo še mala 

Pepelka od moje pokojne žene, ampak ona je preneznatna, nemogoče, da bi bila ona 

vaša nevesta.« Kraljevič mu je rekel, naj jo pripelje k njemu. Ko je prišla Pepelka k 

njemu, je obula čevelj, ki je bil kot ulit za njeno nogo. Kraljevič jo je pogledal v obraz 

in prepoznal deklico, s katero je plesal. Odpeljal jo je domov in tam sta se poročila. Na 

poroko sta prišli tudi njeni polsestri, kjer sta jima dva goloba izkjuvala očesi in ju 

oslepila.  

 

Analize glavnih likov: 

Pepelka: V svojem domu je kot služkinja. Mačeha in njeni hčerki ji ukazujejo, opravljati 

mora vsa hišna opravila. Ko si nekaj zaželi (iti na ples), pa se mačehi upre in naredi po 

svoji volji. Nihče ne ceni njene dobrote in prijaznosti. Tudi kraljevič vidi samo njeno 
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lepoto. Le njena pokojna mati je videla njeno dobrosrčnost (Grimm, 1993: 128): »Ljubo 

dete, ostani krotka in dobra ...«   

 

Oče: Veliko časa je bil zdoma. Svojo lastno hčerko zanemarja in ne opazi njenega 

trpljenja. Ne posveča se družini, zanjo si ne vzame čas. V času hčerkinega trpljenja je 

odsoten.  

 

Mačeha: V družini ima glavno besedo. Pepelki greni življenje. Ne privošči ji niti malo 

počitka, Pepelka je »morala garati od jutra do večera« (Grimm, 1993: 128). 

 

Sestri: Do Pepelke se vedeta vzvišeno, ji ukazujeta in delata z njo kot s služabnico. Ne 

sprejmeta je za svojo sestro, jo ponižujeta in zaničujeta (Grimm, 1993: 128): »Naj ta 

neumna gos sedi z nama v sobi? Brez dela ni jela, marš ven, dekla kuhinjska!«.  

 

Življenje in odnosi znotraj družine: 

Pepelka je živela s svojim očetom in materjo. To je bila jedrna družina. Potem pa ji mati 

umre, oče se ponovno poroči in z ženo prideta v družino tudi njeni dve hčerki. Tako 

nastane reorganizirana družina. Pepelka pogreša svojo mamo, vsak dan hodi na njen 

grob, »jokala je in molila«. Mačeha ji mamino smrt oteži, saj ji ne nudi podpore in 

ljubezni. Mačeha ima rada le svoji dve hčerki. Tako mačeha kot njuni hčerki grenijo 

Pepelki življenje. Ukazujejo ji, da naredi vsa hišna opravila, same pa ne storijo nič. 

Pepelka je morala »nositi vodo, kuriti, kuhati in prati« (Grimm, 1993: 128). Tudi oče se 

ne zmeni zanjo, v času njenega trpljenja je odsoten. Ko kraljevič Pepelkinega očeta 

vpraša, če ima poleg dveh hčera (mačehini) še kakšno, oče najprej zanika (Grimm, 

1993: 135): »Ne, ne,« potem pa reče:»Tu je samo še mala Pepelka od moje pokojne 

žene, ampak ona je preneznatna, nemogoče, da bi bila ona vaša nevesta.« Jasno pove, da 

je od njegove pokojne žene, kot da ni njegova. O svoji lastni hčerki ima slabo mnenje in 

se je sramuje. Kliče jo tudi Pepelka in ne po njenem pravem imenu. S tem jo ponižuje in 

zanemarja. Nikoli ji ni storil nič hudega, branil je pa tudi ni.  

Pepelka uboga, kar ji ukazujejo polsestri in mačeha ter jim nikoli ne ugovarja. Ko pa si 

želi na ples, se jim po tihem in na skrivaj upre, preobleče v neprepoznavno dekle in 

kljub prepovedi odide na ples. Tako kot se otrok upre staršem, se tudi Pepelka upre 

svoji mačehi in na skrivaj odide od doma.  
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Kot družina niso povezani, saj je oče velikokrat odsoten, Pepelka pa je kot služkinja, ki 

opravlja vsa hišna opravila. 

Ko se Pepelka poroči s kraljevičem, prideta na poroko tudi njeni polsestri. Goloba jima 

izkljuvata oči in tako kaznujeta za vse hudobije, ki sta jih storila Pepelki. O očetu in 

mačehi pa ni več besede.  

 

3.1.5 Sneguljčica (KHM 53, ATU 709) 

 

Analiza pravljice: 

Kraljica si je zaželela otroka in kmalu je rodila hčerko. Ker je bila ta bela kot sneg, so ji 

rekli Sneguljčica. Ob rojstvu Sneguljčice pa je kraljica umrla, zato se je kralj ponovno 

poročil. Ta kraljica je imela čudežno ogledalo in ko se je postavila predenj, ga je 

vprašala, katera je najlepša v deželi. Zrcalce ji je odgovorilo, da je najlepša ona. Ker je 

kraljica vedela, da zrcalce vedno govori resnico, je bila zadovoljna.  

Sneguljčica je odraščala in postala je »lepa, kot jasen dan, še mnogo lepša od same 

kraljice« (Grimm, 1993: 271). Ko je kraljica vprašala ogledalo, katera je najlepša v 

deželi, ji je zrcalce reklo, da je Sneguljčica lepša od nje. Kraljica se je razjezila, 

poklicala lovca in mu rekla (Grimm, 1993: 271): »Odpelji tega otroka globoko v gozd 

in nikoli več naj mi ne pride pred oči! Umoriti jo moraš in mi kot dokaz prinesti njena 

jetra in pljuča.« Lovec je ubogal, ko pa je pred Sneguljčico potegnil nož, ga je prosila 

(Grimm, 1993: 272): »Ah, ljubi lovec, pusti me živeti! Zbežala bom daleč v divji gozd 

in nikoli več me ne bo domov.« Lovcu se je Sneguljčica zasmilila (Grimm, 1993: 272): 

»Le pobegni, otrok nesrečni!« Mimo pa je prišel srnjak, lovec ga je zaklal, mu izrezal 

pljuča in jetra ter jih odnesel kraljici. Kuhar jih je skuhal in kraljica je, misleč, da so 

pljuča in jetra Sneguljčina, pojedla. Sneguljčica pa je medtem hodila po gozdu, dokler 

ni prišla do hiše. Vstopila je vanjo in zagledala mizo in na njej je bilo sedem krožnikov, 

sedem kozarcev, ob steni pa je bilo sedem postelj. Ker je bila lačna, je iz vsakega 

krožnika pojedla malo hrane in iz vsakega kozarca popila malo vina. Potem pa se je 

ulegla v eno izmed postelj in zaspala. Ko so se gospodarji hiše, to je bilo sedem 

palčkov, vrnili in so zagledali v postelji deklico, so jo pustili spati. Zjutraj so jo 

spraševali, kako in zakaj je prišla v hišo. Sneguljčica jim je povedala, kaj je storila njena 

mačeha. Palčki so ji dovolili ostati pri njih, vendar le, če bo opravljala vsa hišna 

opravila. Tako je Sneguljčica ostala pri palčkih. Ker pa so ti od jutra do večera delali, je 

bila Sneguljčica čez dan sama. Palčki so jo svarili, naj nikogar ne spušča v hišo.  
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Ker pa je kraljica kmalu izvedela, da je Sneguljčica živa in živi s sedmimi palčkami, se 

je preoblekla v starko, odšla do hiše, potrkala na vrata in zaklicala, da prodaja »lepo 

robo«. Sneguljčica je starko spustila v hišo in od nje kupila pas. Starka jo je »opasala« 

in tako močno zategnila, da je Sneguljčica ostala brez sape in kot mrtva padla na tla. Ko 

so se palčki vrnili, so pas prerezali in Sneguljčica je zadihala. Povedala jim je, kaj se je 

zgodilo, zato so ji ponovno naročili, naj nikomur ne odpira vrat. Ko je kraljica izvedela, 

da je Sneguljčica živa, si je omislila strupen glavnik in zopet pretentala Sneguljčico, da 

ji je odprla vrata. Starka ji je počesala lase, strup je začel delovati in Sneguljčica se je 

zgrudila na tla. Palčki so se zvečer vrnili in zagledali Sneguljčico na tleh. Potegnili so ji 

glavnik iz las in Sneguljčica se je zavedala in jim povedala, kaj se je zgodilo. Palčki so 

jo spet posvarili, naj nikomur ne odpira vrat.  

Kraljičina je spet izvedela, da Sneguljčica še živi. Razjezila se je, preoblekla v kmetico, 

šla k Sneguljčici in ji ponudila strupeno jabolko. Ta ga je ugriznila in mrtva padla po 

tleh. Palčki so prišli domov in videli mrtvo Sneguljčico, a tokrat ji niso znali pomagati. 

Niso je pokopali, ampak položili v prozorno krsto. V gozdu pa se je izgubil kraljevič in 

prišel do hiše sedmih palčkov. Videl je krsto in palčke prosil, naj mu jo podarijo. In tako 

so jo kraljevi služabniki odnesli, med potjo pa je Sneguljčici strupeni grižljaj padel iz 

grla. Oživela je in kraljevič jo je vprašal, če bi se poročila z njim. Na svatbo so povabili 

mačeho. Prednjo so postavili od ognja žareče čevlje in v njih je morala plesati, dokler ni 

mrtva padla na tla.  

 

Analize glavnih likov: 

Sneguljčica: Svoje matere ni nikoli poznala, za nadomestno mater ima neljubečo 

mačeho. Pri sedmih letih živi s sedmimi palčkami-moškimi, kjer jim gospodinji. Pri njih 

tudi odraste. Na koncu je nagrajena; poroči se s princem.  

 

Mačeha: Sneguljčico sovraži, ker je bila lepša od nje; »v prsih se ji je kar stisnilo, kadar 

je zagledala deklico, tako zelo jo je osovražila« (Grimm, 1993: 271). Zaradi nje ni bila 

več najlepša v deželi. Ker ji je predstavlja oviro, jo je skušala ubiti. Mačehi je 

pomembna le to, da je najlepša, za drugo ji ni mar. Ker o svoji lepoti potrebuje 

potrditev, ima čudežno ogledalce, ki ji daje komplimente. Potrebuje nekoga, da je 

govoril o njeni lepoti.  
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Sedem palčkov: Sneguljčico sprejmejo v svojo hišico, a ji postavijo pogoj (Grimm, 

1993: 274): »Če nam boš gospodinjila, kuhala in postiljala, prala, šivala in pletla in 

držala hišico lepo v redu, potem ostani kar pri nas in ničesar ti ne bo manjkalo.« Kljub 

temu da bi lahko delo odklonila, so vedeli, da se nima kam zateči in da bo ostala pri 

njih. Otroka »prisilijo in izkoristijo«, da opravlja hišna opravila. Opozorijo jo, naj vrat 

nikomur ne odpira, saj se bojijo, da bi jo izgubili. Tako bi ostali brez ženske - 

gospodinje.  

 

Življenje in odnosi znotraj družine: 

Ko se kralju in kraljici rodi Sneguljčica, postanejo jedrna družina. Ker kraljica pri 

porodu umre, se kralj ponovno poroči in tako postanejo reorganizirana družina.  

Oče je omenjen samo na začetku pravljice. Omenjen je, ko se poroči z drugo ženo. Ta je 

bila »zelo lepa ženska, ampak ponosna in prevzetna in ni mogla trpeti, da bi jo 

katerakoli prekašala v lepoti« (Grimm, 1993: 270).  

Sneguljčica do njenega sedmega leta mačehi ne predstavlja ovire. V tem obdobju ni 

znano, kako poteka življenje v družini. Z dopolnjenim sedmim letom pa mačeha 

zasovraži Sneguljčico, »srce se ji je v prsih kar stisnilo, kadar je zagledala deklico, tako 

zelo jo je osovražila« (Grimm, 1993: 271). Ljubosumna je zaradi njene lepote, zato jo 

skuša ubiti. Ne zmeni se, da je Sneguljčica še otrok, bolj pomembna je njena 

tekmovalnost in zmaga v lepoti. Osreči jo samo to, da je najlepša v deželi. Ko ji mačeha 

streže po življenju, Sneguljčica zbeži od doma. Oče ne ukrepa, ne odigra očetovske 

vloge, je odsoten. Že v začetku se ponovno poroči zaradi ženske lepote. Misli samo 

nase, ne pa tudi na hčerko. Sneguljčici »priskrbi« nadomestno mater, ker hoče, da jo 

vzgaja ženska roka, potem pa izgine.  

Lovec Sneguljčici dovoli zbežati, sam pri sebi pa reče (Grimm, 1993: 272): »Saj jo 

bodo kmalu požrle divje zveri.« Najprej ji ustreže in »odigra dobrega človeka«, sam pa 

ve, da bo kmalu umrla. Tudi kraljici ustreže, ko ji prinese pljuča in jetra, s tem pa ne 

izpolni svoje naloge. Želi, da kraljica misli, da je izpolnil ukaz. Tako ga ima kraljica za 

junaka in Sneguljčica za rešitelja. Lovec je brez slabe vesti, saj je obema ugodil.  

Ko palčki zagledajo Sneguljčico, si rečejo (Grimm, 1993: 273): »Kakšen lep 

otročiček!« Kljub temu da je še otrok, pa jo prisilijo delati zanje. Sneguljčice so se 

palčki »močno razveselili« (Grimm, 1993: 273), saj so z njo dobili žensko in 

služabnico. Preden so jo vzeli pod streho, pa so ji postavili pogoje (Grimm, 1993: 274): 

»Če nam boš gospodinjila, kuhala in postiljala, prala, šivala in pletla in držala hišico 
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lepo v redu, potem ostani kar pri nas in ničesar ti ne bo manjkalo.« Vedeli so namreč, da 

nima kam in da bo gotovo vse pogoje sprejela. Izkoristili so jo za vsa dela v hiši. Ko ji 

palčki rečejo, naj nikomur ne odpira vrat, jih Sneguljčica ne posluša. Želi si družbe, saj 

s palčki živi globoko v gozdu, v samoti. Zato spusti v hišico vsakega, sploh ko na vrata 

potrka oseba ženskega spola. V hiši je namreč ona edina ženska med sedmimi moški. 

Svojo mladost preživi in odraste pri njih.  

Na poroko je povabila tudi mačeho. Ta najprej ni hotela iti, vendar »ni imela miru, 

morala je videti malo kraljico« (Grimm, 1993: 281). Bila je radovedna, če je res tako 

lepa, kot to govori zrcalce. Na poroki je morala »obuti rdeče razbeljene čevlje in tako 

dolgo plesati, da je padla mrtva na tla« (Grimm, 1993: 281). S tem je bila kaznovana za 

vse njene hudobije.     

 

3.1.6 Špicparkeljc (KHM 55, ATU 500) 

 

Analiza pravljice: 

Mlinar je imel hčer. Nekega dne je rekel kralju (Grimm, 1993: 288): »Hčer imam, ki 

zna iz slame presti zlato.« Kralj mu je rekel, naj jo pripelje v grad, da mu dokaže. 

Naslednji dan je bila deklica pri kralju in ta jo je odvedel v sobo polno slame. Dal ji je 

kolovrat in vreteno in je rekel (Grimm, 1993: 288): »Zdaj pa se le loti dela! Če ponoči 

ne boš spredla iz te slame zlata, boš morala umreti.« Kralj jo je zaklenil v sobo in odšel. 

Deklica pa ni vedela, kako se iz slame sprede zlato. Naenkrat pa so se odprla vrata in v 

sobico je vstopil škrat. Deklico je vprašal, zakaj joče. Povedala mu je, da mora iz slame 

spresti zlato, pa tega ne zna. Škrat jo je vprašal, kaj mu da v zameno, če on sprede zlato. 

Deklica mu je ponudila verižico. Možiček jo je vzel in začel presti. Kmalu je bila soba 

polna zlata. Zjutraj je v sobo vstopil kralj, »ostrmel je in se zelo razveselil, toda njegovo 

srce je hlepelo po kupih zlata« (Grimm, 1993: 289). Zato je odpeljal deklico v večjo 

sobo, polno slame, in ji je rekel, naj slamo sprede v zlato, sicer bo umrla. Skozi vrata je 

spet prišel škrat. Vprašal jo je, kaj mu da v zameno, če on sprede zlato namesto nje. 

Deklica mu je ponudila prstan. Škrat ga je vzel in začel je presti iz slame zlato. Ko je 

zjutraj videl kralj, da ima polno sobo zlata, je odvedel deklico v še večjo sobo in ji 

rekel, da če slamo sprede v zlato, jo vzame za ženo. Ko je deklica ostala sama v sobi, je 

prišel škrat in jo vprašal, kaj mu da v zameno, če od opravi njeno delo. Deklica pa ni 

imela ničesar več, kar bi mu lahko dala. Zato ji je škrat predlagal, da mu bo dala svojega 
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prvega otroka, ko bo kraljica. Deklica se je bala za življenje, zato mu je obljubila 

prvorojenega otroka. Škrat je začel presti in do jutra je bila soba polna zlata.  

Ko je kralj videl, da mu je deklica naredila zlato, se je z njo poročil in čez leto dni mu je 

rodila otroka. Kraljica je že pozabila na škrata, ko je ta vstopil v njeno sobo. Prestrašila 

se je in mu ponujala zaklade, da ji le ne bi vzel otroka. Škrat pa je rekel (Grimm, 1993: 

290): »Živo stvarco imam mnogo raje kot vse zaklade tega sveta.« Ker pa je kraljica 

začela jokati, ji je škrat dal še eno priložnost. Rekel ji je (Grimm, 1993: 290): »Tri dni 

časa ti dam. Če mi boš do takrat povedala, kako mi je ime, lahko obdržiš otroka.« 

Kraljična je razmišljala o vseh mogočih imenih, poslala je služabnike, naj se 

pozanimajo, kakšna imena imajo ljudje po soseski, a škratovega imena ni uganila. Tretji 

dan pa se je eden od služabnikov vrnil in povedal, da je videl »smešnega možica« 

poskakovati po eni nogi in prepevati pesmico, v kateri omenja, da mu je ime 

Špicparkeljc. Kraljica se je razveselila in ko je vstopil škrat v sobo, mu je povedala 

njegovo ime. Škrat se je razjezil (Grimm, 1993: 291): »To ti je povedal sam hudič!« Od 

jeze je udaril z nogo ob tla tako, da se je udrl do trebuha. Ko se je hotel rešiti, pa se je 

preklal na dvoje.   

 

Analize glavnih likov: 

Mlinarjeva hči/kraljica: Oče ji ogrozi življenje. Reši jo lahko le škrat. Zato deklica tvega 

in ponudi škratu vse, kar ima. Škrat hoče od nje prvorojenca. Deklica se prestraši, a ker 

se boji umreti, mu obljubi, da mu bo dala svojega otroka. Ob času, ko bi morala otroka 

oddati škratu, ji ta da še eno priložnost, da otroka obdrži. Kraljica se trudi in naredi vse, 

da bi otroka obdržala.  

  

Oče/mlinar: Bil je reven, hotel pa je biti ugleden in bogat; kralju se zlaže, zato da bi 

»sebi dvignil ugled« (Grimm, 1993: 288). Za svojo edino hčerko mu ni mar, saj jo 

spravi v smrtno nevarnost. Mar mu je le za denar in zlato.  

 

Kralj: Mar mu je za bogastvo. Z mlinarjevo hčerjo se poroči samo zato, ker ve, da zna iz 

slame presti zlato. Ve, da bolj bogate žene ne bo dobil (Grimm, 1993: 289): »Čeprav je 

samo mlinarjeva hči, bogatejše žene ne dobim na celem svetu«. Zlata nima nikoli 

dovolj. Vedno hrepeni po še večjem bogastvu.   
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Špicparkeljc/škrat: Pomaga deklici iz težav, vendar za to zahteva plačilo: verižico, 

prstan, otroka. Ko bi mu morala kraljica dati svojega otroka, pa se je škrat usmili in ji da 

še eno priložnost (Grimm, 1993: 290): »Tri dni časa ti dam. Če mi boš do takrat 

povedala, kako mi je ime, lahko obdržiš otroka.«. Bolj kot zlato mu je pomembno, da 

ima nekoga ob sebi (Grimm, 1993: 290): »Živo stvarco imam mnogo raje kot vse 

zaklade tega sveta.« Nima prijateljev, saj nihče v deželi ne pozna njegovega imena 

(Grimm, 1993: 291): »... To je dobro, to je dobro, da nihče ne ve, da mi Špicparkeljc je 

ime!« Živi sam, »bogu za hrbtom« (Grimm, 1993: 290).  

 

Življenje in odnosi znotraj družine: 

Živela sta oče in hči. Njegova žena ni omenjena. Zato oče in hči predstavljata 

enostarševsko družino.  

Oče pove kralju, da zna njegova hčerka iz slame presti zlato. Kralj jo ukaže privesti k 

njemu v grad. Oče ne misli na hčerkino dobro, misli le nase. Ne zanima ga, ali hčerka 

zna presti zlato ali ne. Deklica je prepričana, da jo čaka smrt. Reši jo škrat, vendar za to 

zahteva plačilo: verižico, prstan, otroka. Deklico najprej izkorišča oče, ko jo preda 

kralju, potem pa še škrat, saj ji vzame vse, kar je imela. Izkoristi jo tudi kralj. Z njo se 

poroči zaradi zlata (Grimm, 1993: 289): »Čeprav je samo mlinarjeva hči, bogatejše žene 

ne dobim na celem svetu.« Nikoli pa ni izvedel, da njegova žena ne zna iz slame presti 

zlata. Če bi to izvedel, se ne bi poročil z njo. Kralj zlata nima nikoli dovolj. Že ko vidi, 

da je deklica v manjši sobi spredla zlato, ji ga ukaže spresti še več.  

Med kraljem in kraljico ni prikazana ljubezen. Kraljica mu nikoli ne pove, da ji je škrat 

spredel zlato in ne ona. Kralj ne izve tudi o tem, kako bi skoraj izgubila otroka. Kraljica 

mu vse to prikriva.   

Ko kralju pripeljejo mlinarjevo hčer, da bi mu predla zlato, ji kralj reče (Grimm, 1993: 

288): »Zdaj pa se le loti dela! Če ponoči ne boš spredla iz te slame zlata, boš morala 

umreti.« Enako ji je rekel naslednji dan. Če ne bi bilo zlata, bi sledila kazen, njena smrt. 

Preden jo je tretji dan pustil samo v sobi, pa ji je rekel (Grimm, 1993: 289): »To noč 

moraš spresti tudi to, in če se ti posreči, te vzamem za ženo.« Torej sledi »nagrada«. Ta 

nagrada pa je bila zanj, saj si je z deklico »kupil zlato«.  

Dekličin junak pa je škrat. Kljub temu da jo »oropa« vsega, kar ima, jo reši smrti. Škrat 

živi sam, »bogu za hrbtom« in brez prijateljev. To si prepeva tudi v pesmici (Grimm, 

1993: 291): »...To je dobro, to je dobro, da nihče ne ve, da mi Špicparkeljc je ime!« 

Nihče ne pozna njegovega imena, nihče ne ve zanj. Je osamljen, želi si družbe. To tudi 
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pove kraljični, ko mu hoče namesto otroka dati zaklade (Grimm, 1993: 290): »Živo 

stvarco imam mnogo raje kot vse zaklade tega sveta.« Ko mu kraljica noče dati otroka, 

ji da škrat še eno priložnost (Grimm, 1993: 290): »Tri dni časa ti dam. Če mi boš do 

takrat povedala, kako mi je ime, lahko obdržiš otroka.« Škrat pa je dobrosrčnost in 

usmiljenost le igral, saj je bil prepričan, da njegovega imena nihče ne pozna ter da bo 

dobil njenega otroka. Zato se, ko kraljica ugotovi njegovo ime, razjezi in zakriči 

(Grimm, 1993: 291): »To ti je povedal sam hudič!« Ni mogel verjeti, da je kdo poznal 

njegovo ime.  

Tako je kraljica lahko obdržala svojega otroka, katerega spol ni omenjen.  

 

3.1.7 Zlata goska (KHM 64, ATU 571) 

 

Analiza pravljice: 

Mož in žena sta imela tri sinove. Najmlajšemu je bilo ime Tepko in zaradi takega 

imena, so se mu vsi posmehovali. Nekega dne je šel najstarejši sin v gozd sekat drva. 

Mati mu je s seboj dala pogačo in steklenico vina. V gozdu je srečal možička, ki ga je 

pozdravil in rekel, da je lačen in žejen in ga prosil za košček pogače in požirek vina. Sin 

mu ni dal jesti in piti, šel je svojo pot naprej. Ko je začel podirati drevesa, mu je sekira 

spodletela in ga udarila po roki, tako da je moral domov.  

Kmalu je odšel v gozd drugi sin in mati mu je dala pogačo in vino. Tudi ta je v gozdu 

srečal možička. Ko ga je ta prosil za malo hrane in pijače, mu sin ni ustregel in šel svojo 

pot naprej. Sivi možiček ga je kaznoval tako, da se je sin pri podiranju dreves udaril po 

nogi in moral je domov.  

Tako kot starejša brata, je tudi Tepko šel v gozd sekat drva. Mati mu je iz vode in 

pepela zamesila pogačo, zraven pa mu je dala steklenico piva. Tepko je v gozdu srečal  

možička, ta ga je vprašal, če mu odstopi kos pogače in požirek iz steklenice. Sedla sta in 

ko je Tepko vzel iz žepa pogačo iz vode in pepela, se je ta spremenila v pogačo, iz piva 

pa je nastalo vino. Ko sta pojedla, mu je možiček rekel (Grimm, 1993: 348): »Dobrega 

srca si in rad deliš svoje z drugimi, zato te bom obdaroval s srečo. Tamle stoji staro 

drevo, posekaj ga in pod koreninami boš nekaj našel.« Tepko je poiskal drevo, ga 

posekal in med koreninami našel gosko z zlatim perjem. Vzel jo je v naročje in odšel v 

gostilno, da bi prenočil. Krčmar pa je imel tri hčerke in vse tri so si želele imeti vsaj eno 

pero zlate goske. Zato je najstarejša stopila do goske, prijela za perut, a se je z rokami 

sprijela z njo. Kmalu je po zlato pero odšla tudi druga sestra, a ko se je dotaknila 
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najstarejše sestre, se je z njo zlepila. Prišla je tudi najmlajša sestra in se zlepila na svoji 

sestri. In tako so bile vse tri sestre celo noč pri goski.  

Naslednje jutro je Tepko vzel svojo gos in se odpravil na pot. Za krčmarjeve hčere, ki 

so bile prilepljene na gosko, se ni zmenil. Na poti so srečali še župnika, cerkovnika in 

dva kmeta. Vsi so se z dotikom zalepili in tako jih je bilo že sedem, ki so zalepljeni 

hodili za Tepkom in gosko. Prišli so v mesto, v katerem je vladal kralj s tako resno 

hčerjo, da je ni bilo moč nasmejati. Kralj je sklenil, da kdor pripravi njegovo hčerko do 

smeha, se z njo poroči. Ko je kraljična zagledala Tepka z gosko in sedmimi ljudmi, »je 

prasnila v smeh in se sploh ni nehala smejati« (Grimm, 1993: 350). Kralj mu je dajal 

naloge, ki jih je moral Tepko izpolniti, če se je hotel poročiti s kraljično. Ker je s 

pomočjo možička izpolnil vse naloge, se je poročil s kraljično. Po kraljevi smrti je 

Tepko podedoval kraljestvo.  

 

Analize glavnih likov: 

Tepko: Oče in mati ga imata za ničvredneža, z njim ravnata drugače kot z njegovima 

bratoma (Grimm, 1993: 348): »... saj tako nič ne znaš.« 

Vsi ga zaničujejo zaradi imena, on pa dokaže, da ime o človeku ne pove nič, pomembno 

je, kakšen človek si. Za vsako ceno hoče priti do kraljevega prestola in to mu tudi uspe. 

Nasmejal je kraljevo hčerko, zato »Tepko zahteva svojo nevesto« (Grimm, 1993: 350), 

ker je izpolnil pogoj za to. Naloge, ki mu jih je dal kralj, pa ni izpolnil on, ampak 

možiček iz gozda.  

 

Oče in mati: Oče svojega najmlajšega sina ponižuje, ima ga za ničvredneža (Grimm, 

1993: 348): »... saj tako nič ne znaš.« Starša imata rada starejša dva sinova, Tepka pa 

ne. Ko gre Tepko v gozd sekat drva, mu mati ne pripravi take malice kot starejšima 

bratoma. Njima pripravi »slastno rumeno pogačo in steklenico piva«, Tepku pa »pogačo 

iz vode in pepela ter steklenico trpkega piva« (Grimm, 1993: 348).  

 

Sivi možiček: V gozdu ga srečajo vsi trije bratje, možiček jih povpraša po hrani in 

pijači. Možiček preizkuša njihovo dobroto in jih glede na to kaznuje ali nagradi. Ker 

Tepko z njim deli hrano, mu podari zlato gosko, pomaga pa mu tudi, da si prisvoji 

kraljično in se z njo poroči.  
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Življenje in odnosi znotraj družine: 

Mož, njegova žena in trije sinovi predstavljajo biološko jedrno družino. Starša imata 

starejša dva sinova rada, najmlajšega pa ne. Imata ga za manjvredneža. Že s tem, ko ga 

imenujeta Tepko, mu sporočata, da je neumen in manj vreden od drugih. On pa ju 

prepričuje, da je prav tako dober kot njegova brata. To jima želi dokazati tako, da hoče 

sekati drva kljub temu, da sta se njegova brata v gozdu poškodovala (Grimm, 1993: 

347): »Oče, pusti tudi mene v gozd sekat drva.« Oče mu sprva brani (Grimm, 1993: 

348): »Tvoja brata sta se pri tem poškodovala, torej kar lepo pusti vse skupaj,« potem 

pa ga zaničuje in nadaljuje: »saj tako nič ne znaš.« Tepko pa se ni oziral na njegove 

besede in odšel v gozd. Tudi mati mu ne izkazuje ljubezni. Za v gozd mu je zamesila 

pogačo iz vode in pepela ter mu dala steklenico trpkega piva. Njegovima bratoma je 

dala »slastno rumeno pogačo in steklenico vina« (Grimm, 1993: 347), a najmlajšega je 

postregla z manjvredno hrano.  

Ko v gozdu starejšega sina vpraša možiček, če mu odstopi malo hrane in pijače, mu 

»pametni sin« (Grimm, 1993: 347) pove, da hrane ne bo delil z njim. Tudi drugi sin mu 

»razumno« (Grimm, 1993: 347) odgovori, da hrane ni dovolj za oba. Pisatelj že s tem 

poudari, da sta starejša dva brata pametnejša kot Tepko, ki je kratke pameti.  

Tepko v gozdu sreča možička in ko ga ta vpraša po hrani in pijači, mu ustreže. Želi si, 

da ljudje vidijo, da je dobrega srca. Dokazati hoče, da tudi če ima posmehljivo ime, to 

ne pomeni, da ni dober človek. Možiček ga za njegovo dobroto nagradi z zlato gosko. 

Tepko se zato odloči, da bo srečo poiskal drugje, saj je doma ni imel.  

Ko krčmarjeve hčerke vidijo njegovo gosko, »so si želele vsaj eno zlato pero« (Grimm, 

1993: 349). Ker so hotele ukrasti perje zlate goske, jih je Tepko poniževal pred 

ljudstvom. Morale so teči za njim, slediti vsakemu njegovemu koraku ne glede na to, 

kje je hodil. Ker je Tepko s to »predstavo« nasmejal kraljico, bi se moral z njo poročiti. 

Kralju pa ni bilo všeč, »da bi odpeljal njegovo hčer takle poba, ki mu pravijo Tepko« 

(Grimm, 1993: 350). Naloge, ki mu jih kralj da, če hoče osvojiti njegovo hčer, pa rešuje 

možiček. Možiček predstavlja »dobro vilo«, ki mu izpolnjuje želje. Tepku tudi povrne 

usluge in mu pomaga, tako kot je Tepko pomagal njemu, ko je bil v stiski. Tepko vsakič 

znova zahteva kraljevo hčer, kralj pa se temu izogiba. Postavlja mu nerešljive naloge, 

saj je noče oddati. Ko vidi, da je Tepko premegal vse ovire, mu izroči hčer. Tako Tepko 

postane mož kraljeve hčerke, ko kralj umre, pa podeduje njegovo kraljestvo. S tem 

Tepko dokaže, da je iznajdljiv in da zna poskrbeti zase.  
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V pravljici je poudarek na najmlajšem sinu. Tepka opisuje kot otroka, ki nič ne zna in 

nič ne sme. Ker je najmlajši, mu sprva oče ne dovoli od hiše. Potem pa mu reče 

(Grimm, 1993: 348): »Pa pojdi, nesreča te bo že spametovala.« Tepko ve, da kar 

počneta njegova dva brata, lahko stori tudi on. Tudi ko hoče najmlajša krčmarjeva hči 

priti h goski, pa ji sestri ne dovolita, si ta reče (Grimm, 1993: 349): »Če sta onidve tam, 

sem lahko tudi jaz.« Noče se počutiti manjvredno in noče dobiti manj kot njeni sestri.  

 

3.1.8 Kosmatinka (KHM 65, ATU 510B) 

 

Analiza pravljice: 

Kraljica je zbolela in bila tik pred smrtjo, zato je rekla kralju (Grimm, 1993: 352): »Če 

se boš po moji smrti znova poročil, nikar ne jemlji žene, ki ne bi bila tako lepa kot jaz in 

ne bi imela zlatih las. To mi pa že moraš obljubiti.« Ko ji je kralj to obljubil, je kraljica  

umrla. Ker so mu svetovalci rekli, da dežela mora imeti kraljico, je po svetu razposlal 

služabnike, da bi mu našli tako lepo nevesto, kot je bila njegova žena. Ti pa so se vrnili 

praznih rok, saj neveste za kralja niso našli. 

Kralj pa je imel hčerko, ki je bila »prav tako lepa kot njena mrtva mama in je imela tudi 

prav take zlate lase« (Grimm, 1993: 352). Svetovalcem je rekel, da se bo poročil z njo. 

Ti so mu odgovorili (Grimm, 1993: 352): »Bog je prepovedal, da bi oče oženil svojo 

hčer, in iz greha ne pride nič dobrega. Na ta način boste pahnili kraljestvo v propad.« 

Ko je hčerka slišala, kaj namerava njen oče, mu je postavila pogoje. Moral ji je dati tri 

bleščeče obleke in plašč, sešit iz tisočerih različnih kožuščkov. Mislila je, da bo s tem 

očeta odvrnila od poroke, a kralj ji je ustregel in ji podaril vse potrebno. Zato se je 

kraljična odločila, da bo zbežala. S seboj je vzela zlat prstan, zlato vretence, zlato 

motovilce, bleščeče obleke in plašč iz tisočerih kožuščkov, obraz in roke pa si je 

počrnila s sajami. Odšla je do gozda, zlezla v votlo drevo in zaspala.  

Zjutraj je prišel kralj z lovci na lov v gozd, kjer so dobili deklico. Ta jih je prosila 

(Grimm, 1993: 354): »Sirotica sem, ki sta jo zapustila oče in mati. Usmilite se me in me 

vzemite s seboj!« Odpeljali so jo na grad. Stanovala je v hlevu, delala pa v kuhinji kot 

služkinja. Zaradi plašča, ki ga je imela oblečenega, so ji rekli Kosmatinka.  

V gradu pa so imeli slavje. Kosmatinka je vprašala kuharja, če lahko odide na slavje. 

Kuhar ji je dovolil, a le za kratek čas. Kosmatinka je odšla v hlev, si umila saje z 

obraza, se preoblekla v eno izmed bleščečih oblek in odšla na slavje. Ko jo je kralj 

zagledal, je šel plesat z njo. Na koncu plesa se mu je priklonila in zbežala. Stekla je v 
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hlev, se preoblekla in odšla v kuhinjo, da bi kralju skuhala juho. Na dno sklede z juho 

pa je položila svoj zlat prstan. Ko je kralj jedel in opazil prstan, je vprašal, kdo ga je 

vrgel v juho. A Kosmatinka mu je rekla (Grimm, 1993: 356): »O prstanu ne vem 

ničesar.« Kmalu je bilo v gradu še eno slavje, Kosmatinka se je spet izmuznila iz hleva 

in šla plesat s kraljem. Po plesu je izginila in ko je kralju kuhala juho, mu je v lonec dala 

zlato vretence. Kosmatinka je tudi tokrat zanikala, da bi kaj vedela o vretencu. Na 

tretjem slavju je, ko je kralj spet plesal s Kosmatinko, ne da bi ona opazila, na njen prst 

nataknil zlat prstan. Po plesu je zbežala v hlev, ker pa ni bilo časa, da bi obleke slekla, 

se je čeznje oblekla plašč. Šla je v kuhinjo, skuhala juho in vanjo položila zlato 

motovilce. Kralj jo je poklical k sebi in na njenem prstu videl zlat prstan. Kralj ji je 

slekel plašč, pod njim je bila svetleča obleka. Spoznal je svojo plesalko in se z njo 

poročil.  

 

Analize glavnih likov: 

Kosmatinka: Najprej je kraljeva hčerka, ko se pa hoče izogniti poroki z očetom, zbeži in 

postane služabnica. Ko se kralj zaljubi v hčerko, ta »izgubi« očeta, ima samo še kralja. 

Postavi mu pogoje, ki jih mora opraviti, če jo hoče dobiti za ženo. Kljub temu da ji kralj 

ustreže, hčerka zbeži in postane dekla. Kasneje pa to obžaluje, se postopoma kralju izda 

in se z njim poroči.  

 

Kralj: Kraljici obljubi, da bo dobil tako lepo ženo, kot je ona. Kralju se je do hčerke 

»vzbudila silna ljubezen« (Grimm, 1993: 352): »Poročil se bom s svojo hčerjo, kajti ona 

je živa slika moje umrle žene, pa tudi druge neveste, ki bi ji bila podobna, nisem mogel 

dobiti.« Zanjo naredi vse, da bi le bila njegova žena. Ne posluša svetovalcev, ko mu 

povedo, da bo s tem kraljestvo propadlo. Ko hčerka zbeži, se kralj na slavju ponovno 

zaljubi v »novo« dekle. Vlogo moža izpolni, saj ženi ustreže v vsem, za kar ga je 

prosila. Vlogo očeta pa konča, ko se zaljubi v svojo lastno hčerko.  

 

Življenje in odnosi znotraj družine: 

Kralj in kraljica imata hčerko. So jedrna družina. Kasneje kraljica umre, oče ostane 

vdovec in s hčerko predstavljata enostarševsko družino.  

Kraljica na smrtni postelji prosi kralja, da če se bo ponovno poročil, naj dobi ženo, ki bo 

tako lepa kot ona. Reče mu, »če« se bo poročil. Kar pomeni, da ni nujno, da bi se moral. 

Mogoče mu postavi take pogoje za novo ženo, ker upa, da je v vsej deželi ne bo našel. 
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Hotela je, da se ne bi več poročil, da bo ona edina ženska v njegovem življenju. S 

pogojem, ki ga postavi kralju, pa ne pomisli, da bi se oče poročil s hčerko.  

Kralj se najprej ne namerava poročiti, potem pa mu svetovalci rečejo, da v deželi mora 

biti kraljica. Kralju se je do hčerke »vzbudila silna ljubezen« (Grimm, 1993: 352), zato 

se odloči, da se bo z njo poročil. Svetovalci se prestrašijo in mu rečejo (Grimm, 1993: 

352): »Bog je prepovedal, da bi oče oženil svojo hčer, in iz greha ne pride nič dobrega. 

Na ta način boste pahnili kraljestvo v propad.« A kralj jim je odvrnil (Grimm, 1993: 

352): »Poročil se bom s svojo hčerjo, kajti ona je živa slika moje umrle žene, pa tudi 

druge neveste, ki bi ji bila podobna, nisem mogel dobiti.« S tem drži obljubo, ki jo je 

dal ženi. Hčerka mu najprej postavi pogoje, za katere misli, da jih ne bo izpolnil. Kralj 

se mora potegovati za svojo hčer, da bi ga vzela za moža. Po eni strani upošteva njeno 

željo, s tem ko ji izpolni pogoje, po drugi strani pa ji ne da druge izbire, kot da se poroči 

z njim. Pri tem hčerka nima besede. Brez njene privolitve ji pove (Grimm, 1993: 353): 

»Jutri bo poroka.« S tem, ko se njen oče zaljubi vanjo, hčerka »izgubi« očeta in 

pobegne.  

Vlogo očeta nadomesti kuhar. Kosmatinko pred kraljem brani in se žrtvuje zanjo. Ko 

kralj vpraša, kdo je skuhal juho, mu kuhar odgovori (Grimm, 1993: 355): »Jaz«, saj 

misli, da kralju juha ni všeč. Prevzeti hoče njeno krivdo. Ko pa kuhar sliši, da 

Kosmatinka kuha okusnejše juhe kot on, postane ljubosumen in jo zmerja (Grimm, 

1993: 356): »Prava čarovnica si, Kožuščka, vedno zakuhaš nekaj takega v juho, da je 

prav slastna in da kralju bolj tekne kot tisto, kar mu skuham jaz.«  

Čeprav hčerka najprej pobegne od očeta, se kmalu vrne k njemu, čeprav ve, da se bo 

morala poročiti z njim. Ko je služkinja, kralju tudi pove, da ji »mečejo škornje v glavo« 

(Grimm, 1993: 356). Vloga služkinje ji ni všeč, saj ni vajena toliko delati. Ko gre na 

slavje, se obleče v najlepše obleke, da bi kralj izbral njo za ples. Kralju v juho daje 

svoje dragocene stvari, da bi jo lahko prepoznal.  

Kralj prepozna svojo plesalko, se z njo poroči in ji reče (Grimm, 1993: 357): »Ti si 

moja preljuba nevesta in nikoli več se ne bova ločila.« Živela sta »srečno do smrti« 

(Grimm, 1993: 357). Hčerka se je sprijaznila z očetovo poroko, saj je videla, da drugače 

ne zna živeti.   
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3.1.9 Tri ptičice (KHM 96, ATU 707) 

 

Analiza pravljice: 

Kralj je z dvema ministroma jezdil po grajskem hribu. Tam so tri deklice pasle krave. 

Ko so zagledale kralja in njegovo spremstvo, je najstarejše dekle rekla drugima dvema, 

da bi se rada poročila s kraljem. Drugi dve pa sta pokazali s prstom vsaka na enega 

ministra, da bi se poročili z njima. Kralj je to slišal in kmalu so se poročili: najstarejše 

dekle s kraljem, mlajši dve pa z ministroma.  

Mlajši dve nista imeli otrok, kraljica pa je bila noseča. Ker je kralj moral odpotovati, je 

poslal po dve sestri, da kraljici ne bi bilo dolgčas. Kraljica je povila dečka, njeni sestri 

pa sta ga vrgli v vodo. Ko je kralj prišel domov, sta mu rekli, da je kraljica povila psa. 

Kralj je rekel (Grimm, 1993: 47): »Vse je prav, kar nam je Bog dal.« Fantka pa je iz 

vode potegnil ribič. Ker z ženo nista imela otrok, sta ga vzgajala.  

Čez nekaj let je kraljica povila še enega fantka. Ker kralja ni bilo doma, sta sestri fantka 

vrgli v vodo. Ko se je kralj vrnil, sta mu rekli, da je kraljica povila psa. Fantka sta našla 

ribič in njegova žena.  

Kralj je spet odpotoval, ko je kraljica povila deklico. Sestri sta deklico vrgli v vodo in 

ko se je kralj vrnil, sta mu rekli, da je kraljica povila mačko. Kralj je ženo zaprl v ječo. 

Deklico sta vzgajala ribič in njegova žena.  

Medtem so otroci zrasli in izvedeli, da ribič in njegova žena nista njihova starša. Zato se 

je najstarejši sin odločil, da bo poiskal svojega očeta. Minilo je leto in drugi sin se je 

odločil, da bo poiskal brata. Kmalu je od doma odšla iskat svoja brata še njuna sestra. 

Prišla je do vode in zagledala starko. Ta ji je dala napotke za na pot. Deklica je morala 

do drevesa, na katerem je bila kletka s ptičem, ki ga je vzela s sabo. Prišla je do 

vodnjaka, kjer je zajela vrček vode. Na poti domov pa je, kot ji je rekla starka, udarila 

psa po smrčku in ta se je spremenil v princa. Odšel je z deklico iskat njuna brata. Ko sta 

ju našla, so se skupaj odpravili k ribiču.   

Nekega dne pa je mlajši sin odšel na lov, kjer je srečal kralja. Ta ga je vprašal, kdo je. 

Mladenič mu je odgovoril, da je ribičev sin. Kralj mu ni verjel (Grimm, 1993: 49): »Saj 

ribič nima otrok.« Kralj je odšel z mladeničem do ribiča in ta mu je povedal vse o 

otrocih. Ptič, ki ga je prinesla hčerka iz gozda pa je začel prepevati, kako sta kraljičini 

sestri pretentali kralja in o tem, da je njegova žena po nedolžnem v ječi. Kralj je vzel 

ptiča, ribiča in svoje otroke na grad ter dal spustiti ženo iz ječe. Ker je bila bolna, ji je 
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hčerka dala piti vodo iz vodnjaka in kraljica je ozdravela. Kralj je dal kraljičini sestri 

sežgati, hčerka pa se je poročila s princem.  

  

Analize glavnih likov: 

Kralj: Ko ji kraljičini sestri povesta, da je kraljica povila živali, jima verjame. Kraljico 

pa o tem ne sprašuje. Najprej je hvaležen za vse, kar dobi, ko pa izve, da je žena povila 

tretjo »žival«, jo je zaprl v ječo. Jezen je na ženo, ker mu daje živali namesto otrok. 

Tudi ko izve resnico, ženo izpusti iz ječe, a se ji ne opraviči.  

 

Kraljica: Sestri ji vzameta otroke, lažejo kralju, ona pa ne ukrepa. Ne pove kralju, kaj se 

dogaja. Povedala bi mu lahko, da je rodila otroke in ne živali. Vendar kraljica le molčí 

in trpí.  

 

Sestri: Ljubosumni sta na kraljico, njuno sestro, ker ima otroke. Sami jih nimata, zato 

tudi njej ne privoščita te sreče.  

 

Ribič: Vzame tuje otroke za svoje. Ne trudi se, da bi jim poiskal njihove starše. Ko 

hočejo otroci poiskati očeta, jih ribič »prosi, naj ostanejo, toda ni jih bilo moč zadržati« 

(Grimm, 1993: 48). Noče jih izgubiti. Boji se, da bosta z ženo ostala sama, brez otrok. 

 

Življenje in odnosi znotraj družine: 

Ko živijo otroci pri ribiču in njegovi ženi, je to družina z najdenčki. Ko pa živijo pri 

kralju in kraljici, pri svojih bioloških starših, je to jedrna družina.  

Ker mora kralj med kraljičino nosečnostjo odpotovati, pokliče njuni dve sestri, da bi ji 

krajšali čas. Če bi hotela kraljica družbo, bi ju lahko sama poklicala. Mogoče, da ju ne 

želi v svoji bližini in sklepa, da imata slabe namene. Že ko so izbirale moža, je ona 

hotela kralja, sestri pa sta dobili kraljeva spremljevalca. Potem pa ju kralj pokliče v času 

ženine nosečnosti, ko ve, da kraljičini sestri nimata otrok. Sestri lahko sklepata, da ju 

vabijo le zato, da bi se bahala pred njima. Zato sestri vzameta otroke. Ne privoščita ji 

sreče. Nanjo sta ljubosumni, saj ima vse, kar se ji zahoče. Kralj vsakič, ko je žena 

noseča, odide od doma. Ni prisoten ob rojstvu otrok. Kraljica povije otroka, sestri ji ga 

vzameta in vržeta v vodo. Ko pa pride kralj domov, mu sestri povesta, da mu je žena 

povila žival. Kralj nič ne povpraša kraljico o tem, ona pa prav tako molči. Tako se zgodi 

trikrat, kraljica je še vedno tiho, kljub temu da jo kralj vrže v ječo. Čeprav kralj pri 
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prvih dveh »živalih« reče (Grimm, 1993: 47): »Vse je prav, kar nam je Bog dal.« Tretjič 

pa mu ni več všeč, da mu žena rojeva živali in ne otrok. Tudi ko sliši, da je njegova 

žena nedolžna, jo izpusti iz ječe, opraviči pa se ji ne. Ni mu hudo, da je bila toliko let 

zaprta po nedolžnem in je skoraj umrla.  

Ko kraljica povije dečka, sestri povesta kralju, da je povila psa, za deklico pa, da je 

povila mačko.  

Otroci živijo pri ribiču in njegovi ženi. Ko izvejo, da ona dva nista njuna starša, se 

odločijo, da bodo poiskali očeta. Iščejo očeta, matere pa ne. Očeta ne dobijo, zato se 

vrnejo k ribiču in »vsi so bili veseli, da so spet skupaj« (Grimm, 1993: 49), kljub temu 

da očeta niso dobili. Nad iskanjem očeta so obupali, saj so »preiskali že pol sveta« 

(Grimm, 1993: 49), pa ga niso našli.  

Ko otroci posamezno pridejo do vode, ob kateri je starka, vsakega ponese čez, deklici 

pa tudi pove, kaj mora storiti naprej.  

Ko je kralj izvedel, da so ribičevi otroci v resnici njegovi, jih je odpeljal skupaj z 

ribičem v svoj grad. S tem se je ribiču zahvali in mu povrnil, ker je skrbel za njegove 

otroke.  

Ribič pa ni nikoli poskušal najti bioloških staršev otrok. Ni jih hotel izgubiti. Ker z ženo 

nista imela svojih otrok, sta vzgajala te otroke, ki sta jih našla v vodi. Tudi ko se otroci 

odločijo poiskati svojega očeta, jih ribič »prosi, naj ostanejo, toda ni jih bilo moč 

zadržati« (Grimm, 1993: 48). Bal se je, da se ne bi več vrnili in bi z ženo spet ostala 

sama. Bil pa je dovolj pošten, da je kralju povedal, da otroci niso njegovi.  

»... kralj je vzel ptiča, ribiča in vse otroke s seboj na grad...« (Grimm, 1993: 50), 

ribičeva žena pa tu ni več omenjena.  

Ko je kralj izvedel, kaj sta kraljičini sestri storili, ju je dal zažgati, ženo pa izpustiti iz 

ječe.  

 

3.1.10 Prava nevesta (KHM 186, ATU 510) 

 

Analiza pravljice: 

Mačeha je deklici nalagala težka dela in nikoli ni bila z njo zadovoljna. Nekega dne ji je 

dala nalogo, ki jo je morala izpolnit v enem dnevu, kar pa ni bilo mogoče. Pred njo se je 

prikazala starka in ji je rekla (Grimm, 1993: 363): »Kar brez skrbi, otrok moj! Odpočij 

si, jaz pa bom med tem opravila tvoje delo.« Starka je kmalu končala in ko je mačeha 

videla opravljeno delo, je deklici dala novo opravilo. Tudi tokrat ji je na pomoč prišla 
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starka. Mačeha se je čudila opravljenemu delu in deklici rekla, da mora v enem dnevu 

zgraditi grad. Deklica tega ni zmogla, kmalu pa se je prikazala starka in v trenutku je bil 

grad zgrajen. Mačeha je odšla v grad, da bi pogledala, če je opremljen. Ko je hotela v 

klet, je padla po stopnicah in umrla.  

Deklica je ostala sama v gradu, imela je vsega na pretek, tudi snubci so hodili k njej. 

Kmalu se je zaročila s kraljevičem. Ko je se je ta napotil k očetu, da bi dobil dovoljenje 

za poroko, ga je deklica poljubila na lice in mu rekla (Grimm, 1993: 366): »Ostani mi 

zvest in ne dovoli, da te katera druga poljubi na to lice. Čakala te bom pod lipo, dokler 

se ne vrneš.« Kraljeviča pa ni bilo tri dni. Deklica se je odločila, da ga bo poiskala. S 

seboj je vzela tri najlepše obleke in dragulje. Ker kraljeviča ni našla, se je pri kmetu 

zaposlila kot pastirica. Čez nekaj let je slišala, da se bo kraljeva hči poročila. Ker je pot 

v mesto vodila skozi vas, v kateri je bila deklica, je srečala ženina, ki je jezdil mimo. 

Kraljeviča je deklica prepoznala, on pa je ni pogledal in šel svojo pot. Naslednji dan, ko 

je spet prijezdil mimo, je deklica govorila, kraljevič jo je slišal in se ustavil. Pogledal jo 

je, potem pa odjezdil naprej.  

Kmalu so bili vsi povabljeni na kraljevi dvor na tridnevno praznovanje. Deklica se je 

oblekla v eno izmed svojih oblek, se okrasila z dragulji in odšla na praznovanje. 

Kraljevič, ki je ni prepoznal, je z njo plesal, po plesu pa se je izmuznila, odšla v vas in 

se preoblekla v pastirico. Tudi naslednji večer je odšla na slavje in plesala s 

kraljevičem. Tretji večer pa jo je kraljevič vprašal kdo je. Deklica ga je poljubila na lice 

in kraljevič jo je prepoznal. Odpeljala sta se v grad in se poročila.  

 

Analize glavnih likov: 

Deklica: Ves čas mora delati. Ko mačeha pade po stopnicah, ji deklica hoče pomagati, 

hkrati pa je vesela, da je umrla. Kraljeviču je ostala zvesta in naredila je vse zanj, da bi 

se vrnil k njej. Zanj se je odpovedala razkošnemu življenju v svojem gradu in delala kot 

pastirica.  

 

Mačeha: Deklici je dajala nemogoče naloge. Na vsak način jo je hotela kaznovati, saj je 

bila prepričana, da dela ne bo postorila pravočasno. Za vsako opravljeno nalogo, ji je 

dala še težjo. Mislila je le na to, kakšno nalogo naj da deklici, da bo noč in dan 

zakopana v delu. Svojo jezo in hudobijo je fizično in psihično prenesla na deklico. 

Enkrat jo je tudi pohvalila, a takoj zatem spet okregala (Grimm, 1993: 363): »No, vidiš, 
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Trulla, kaj zmoreš, kadar si pridna. Lahko bi še kaj naredila, namesto da sediš tukaj in 

držiš roke križem.«  

 

Kraljevič: Deklica ga prosi, da ji ostane zvest in za vedno njen, a ta jo zapusti in si dobi 

drugo žensko. Deklice v pastirski obleki ne prepozna, prepozna jo šele, ko je oblečena v 

razkošne obleke z dragulji.  

 

Življenje in odnosi znotraj družine: 

Deklica živi z mačeho, saj ji je mati umrla. Z mačeho predstavljata reorganizirano 

enostarševsko družino. Oče v pravljici ni omenjen.  

Mačeha se je na deklico jezila in ji grenila življenje. Bila je jezna in hkrati žalostna, ker 

je ostala sama z deklico njenega očeta. Dekličin oče oziroma njen mož jo je zapustil, 

svojo jezo pa je prenašala na deklico. Ni se sprijaznila z moževim odhodom in ni se 

znala spopasti sama z njegovo hčerko.  

Ko ji je starka prvič in drugič pomagala opraviti naloge, je deklica pri tretji nalogi 

»upala na starkino pomoč« (Grimm, 1993: 364). In na starko ji »ni bilo treba dolgo 

čakati« (Grimm, 1993: 364). Starko je pričakovala, da ji bo tudi tokrat pomagala.  

Ko je mačeha padla po stopnicah, ji je deklica »priskočila na pomoč« (Grimm, 1993: 

366). Želela ji je pomagati. Mačeha umre, deklica ostane sama in sprva se ni znašla v 

»svoji sreči« (Grimm, 1993: 366). Najprej je mačehi hotela pomagati, hkrati pa je bila 

vesela, da je umrla.  

Deklica poljubi kraljeviča in mu reče (Grimm, 1993: 366): »Ostani mi zvest in ne 

dovoli, da te katera druga poljubi na to lice. Čakala te bom pod lipo, dokler se ne 

vrneš.« Kraljevič pa ji nič ne odgovori, ji ne obljubi ali pritrdi.  

Ko jo je prvič srečal kot pastirico, je »ponosno sedel na konju in je ni niti pogledal« 

(Grimm, 1993: 367). Bila je revna in zato zanj nevidna. Naslednji dan ga je čakala in 

pričela govoriti takrat, ko je bil on dovolj blizu, da jo je slišal. Upala je, da bi jo 

kraljevič prepoznal. Hotela se je vrniti k njemu, čeprav jo je pred leti zapustil in se sedaj 

nameraval poročiti z drugo. Kljub temu da je ne prepozna, poskusi ponovno priti do 

njega. Kraljevič se, ko je deklica oblečena v razkošni obleki z dragulji, vanjo zaljubi, a 

še vedno je ne prepozna. Na slavju ni več oblečena pastirica, ampak deklica v razkošni 

obleki. Na slavju »mu je morala obljubiti« (Grimm, 1993: 368), da pride na praznovanje 

tudi naslednji dan. Tokrat mu mora ona obljubiti, čeprav je on tisti, ki ji pred leti ni dal 

obljube.  
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Ko deklico po poljubu na lice prepozna, jo takoj odpelje na grad, da bi se poročila. 

Deklica ga ne vpraša, zakaj jo je pred leti zapustil. Ne zanima je preteklost, pomembno 

ji je, da sta spet skupaj. Preden jo odpelje na grad, ji reče (Grimm, 1993: 368): »Pridi, tu 

ne bom več ostal.« Tako ponovno pobegne pred nevesto, s katero bi se moral poročiti. 

Prav tako, kot je pred leti to storil deklici. Obe je zapustil brez pojasnila in si poiskal 

drugo žensko.  

Deklica se potrudi, da naredi tisto, kar ji reče mačeha. Potrudi se in dela kolikor zmore, 

dokler ne konča. Tako tudi pri kraljeviču vztraja, dokler je kraljevič ne prepozna in se z 

njo poroči.  

 
 

3.2 ANDERSENOVE PRAVLJICE 
 

3.2.1 Bedak Jurček 

 

Analiza pravljice: 

Oče je imel tri sinove. Kraljeva hčer je razglasila, da bo vzela za moža tistega, ki bo 

znal najbolj odrezavo govoriti. Zato so se vse vsi trije sinovi odločili, da jo bodo 

zasnubili. Dva brata sta se na to pripravljala več dni, Jurček pa je za snubitev izvedel 

zadnji dan. Oče je dvema sinovoma za na pot dal konja, Jurčku pa ga ni hotel dati. Zato 

je Jurček vzel kozla in se odpravil za bratoma. Kmalu ju je dohitel. Na cesti je Jurček 

našel mrtvega vrana, ga pokazal bratoma in jima rekel (Andersen, 2005: 35): »Podaril 

ga bom kraljični!« Kasneje je našel še coklo in blato ter povedal bratoma, da bo tudi to 

podaril kraljični. Ko sta starejša brata prišla pred grad, je h kraljični pristopil prvi brat. 

Čeprav se je za ta trenutek pripravljal več dni, se je zmedel in obmolknil. Kraljična ga je 

poslala ven in vstopil je drugi brat. Tudi on, kljub pripravljenosti, ni rekel niti besede. 

Na vrsto je prišel Jurček. Ta se je začel s kraljično pogovarjati in kraljična se je 

odločila, da bo on njen mož. Tako je Jurček dobil kraljično za ženo in postal kralj. 

 

Analize glavnih likov: 

Jurček: Zase ve, da je sposoben dobiti kraljično za ženo, v to mora prepričati le še očeta, 

ki ne zaupa vanj (Andersen, 2005: 35): »Saj sploh ne znaš govoriti! Tvoja brata, glej, pa 

sta možaka, da je kaj!«. Tako oče kot njegova dva brata ga ima za ničvredneža in 

nesposobneža, pravijo mu bedak. S tem, ko bo postal kralj, si bo »opral ime« in ne bodo 

ga več klicali bedak. Od bratov pričakuje, da ga bosta sprejela kot sorojenca in ga ne 
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bosta več zasmehovala. Upa tudi na očetovo podporo in na to, da bi bil tudi nanj 

ponosen tako, kot je na njegova brata.  

 

Brata: Jurčka ponižujeta, ker ni učen. Ker sta sama »bistrih glav« (Andersen, 2005: 34), 

se odpravita snubit kraljično z upanjem, da jo bosta s svojim znanjem, razgledanostjo in 

vsevednostjo dobila za ženo. V to sta prepričana, saj ju tudi oče pri tem spodbuja in 

verjame vanju. »Oče je vsakemu dal lepega konja« (Andersen, 2005: 34), Jurček pa je 

na pot moral s kozlom.   

 

Življenje in odnosi znotraj družine: 

Živel je oče s tremi sinovi. Ker mati ni omenjena, je to enostarševska družina.  

Na začetku izvemo, da je oče imel dva sinova. Tretji sin, Jurček, je omenjen kasneje, 

»ampak slednjega ni nihče štel za brata, ker pač ni bil tako učen kot prva dva, zato so 

mu pravili kar bedak Jurček« (Andersen, 2005: 34). Že s tem je hotel povedati, da tretji 

sin ni omembe vreden.  

Ko je Jurček rekel, da gre tudi on snubit kraljevo hčer, sta se mu brata »zasmejala in 

odjezdila« (Andersen, 2005: 35). Vedela sta, da pri kraljični nima možnosti, saj ni bil 

učen in takega snubca ne bo vzela za moža. Vedela sta, da bo uspelo njima, saj sta bila 

»bistrih glav« (Andersen, 2005: 34).  

Ne le Jurčkova brata, ampak tudi njegov oče ga ima za bedaka. Ko ga Jurček prosi za 

konja, mu oče reče (Andersen, 2005: 35): »Le kaj čenčaš! Tebi že ne dam konja. Saj 

sploh ne znaš govoriti! Tvoja brata, glej, pa sta možaka, da je kaj!« Jurček je hotel le to, 

da bi oče z njim ravnal tako kot s svojima bratoma. Upa, da bo z vsemi ravnal 

enakopravno. Če je dal bratoma vsakemu svojega konja, je tudi Jurček upal, da ga bo 

dobil. Oče ima rad njegova dva pametna brata, Jurčka pa ne. Vanj ne verjame.  

Jurček, kljub temu da mu oče ne da konja, ne obupa in mu reče (Andersen, 2005: 35): 

»Če mi ne daste konja, bom šel pa s kozlom, ki je čisto moj in me zlahka nosi!« Želi 

priti do kraljične in pri tem tekmovati z bratoma. Trudi se osvojiti kraljično in tako bi 

očetu dokazal svojo sposobnost, kljub temu da ni učen. Takrat bi bil oče nanj ponosen 

in se ga kot svojega sina ne bi sramoval. Jurček ga hoče opozoriti nase.  

Pri ježi se hoče Jurček pridružiti bratoma, zato ju večkrat pokliče, saj hoče, da bi jezdili 

skupaj (Andersen, 2005: 35): »Sem že za vama!«, »Hola hoj!«, »Poglejta, kaj sem našel 

na cesti!«, »Spet sem tukaj!«. Želi si, da bi ga brata sprejela medse. Brata pa ga 
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zmerjata z bedakom. Ker ga nista več hotela poslušati, sta ga ignorirala in hitreje 

odjezdila, tako da ju ni več mogel dohitevati.  

Jurček na poti h kraljični dobi mrtvega vrana, coklo in blato. Vse to vzame s seboj. 

Čeprav brata ne vidita smisla in se mu posmehujeta, Jurček ve, da se bo znašel in bodo 

te stvari še uporabne. Vsako malenkost, ki jo najde, shrani. V Jurčku je še delček 

otroka, ki vsako stvar, ki jo dobi pod roko, vidi kot igračo in se z njo zna igrati. Tako se 

tudi s temi tremi »neuporabnimi« stvarmi znajde pred kraljično. Jurček se s kraljično 

začne pogovarjati, kot bi se pogovarjal z »navadnim človekom«. Preprosto pove to, kar 

si misli. Ne olepšuje in pogovora ne »igra«. Ni naučen, ampak spontan.  

Na koncu Jurček postane kralj in s tem dokaže, da kljub temu da ni »učen kot njegova 

brata« (Andersen, 2005: 34), vendarle ni bedak.   

 

3.2.2 Divji Labodi 

 

Analiza pravljice: 

Kralj je imel enajst sinov-princev in eno hčer, Eliso. Kralj se je poročil s kraljico in ker 

ni imela rada njegovih otrok, je Eliso poslala v rejo na kmete, prince pa začarala v 

labode in jih spodila v svet.  

Ko je Elisa dopolnila petnajst let, se je vrnila domov. Kraljica jo je hotela začarati v 

divjega laboda, »vendar si tega v tistem trenutku še ni upala, saj je kralj želel videti 

svojo hčer« (Andersen, 1998: 69). Namazala jo je z rjavim in smrdečim mazilom, ji 

razmršila lase, tako da je oče ni več prepoznal. Rekel ji je, da to ni njegova hčer. Elisa je 

odšla iz gradu ter pešačila do gozda. Ker so bili njeni bratje pregnani od doma, jih je 

želela poiskati. Ko se je znočilo, se je ulegla k štoru, zaspala in sanjala o svojih bratih.  

Zjutraj je odšla do jezera, si umila obraz in spet je bila čista. Srečala je staro ženico in jo 

vprašala, če je videla enajst princev jahati skozi gozd. Starka je rekla, da je videla le 

enajst labodov z zlatimi kronami plavati po reki. Elisa se je podala vzdolž reke do kraja, 

kjer se je izlivala v morje. Na naplavljeni morski travi je našla enajst labodjih peres in 

jih zbrala v šop. Proti večeru je zagledala, kako enajst labodov z zlatimi kronami leti 

proti kopnemu. Skrila se je za grm. Labodi so se ustavili blizu nje. Ko je sonce zašlo, so 

se spremenili v prince. Elisa je prepoznala svoje brate. Povedali so ji, da so čez dan 

labodi, ko sonce zaide pa se spremenijo v človeško podobo. Paziti morajo, da so pri tem 

na trdnih tleh, na varnem. Pogovarjali so se, kako bi sestro popeljali v njihov rodni kraj, 

saj niso imeli čolna. Oni, kot labodi, pa so potrebovali dva dni. Zjutraj so Eliso prebudili 



42 

bratje, ki so bili že labodi. Odleteli so, najmlajši pa je ostal pri sestrici in ves dan sta 

preživela skupaj. Zvečer so se bratje vrnili, spletli so veliko in močno mrežo, da bi v 

njej ponesli sestro čez morje. Elisa se je prebudila, ko so že leteli nad morjem. Prispeli 

so do votline in odšli spat. Elisi se je sanjalo, da ji je vila povedala, kaj mora storiti, če 

hoče odrešiti svoje brate. Iz koprive bi morala vsakemu bratu spresti srajco ter dokler 

dela ne konča, ves čas molčati. Elisa se je zbudila, odšla po koprivo in začela presti. 

Bratje so se vrnili in ugotovili, da jih sestra skuša odrešiti. Naslednji dan pa so v votlino 

prišli lovci, med njimi je bil tudi kralj. Ta jo je spraševal, od kod je, deklica pa ni 

spregovorila besede. Kralj jo je odpeljal na grad in se z njo poročil. V eni izmed sob, ji 

je kralj prinesel koprivo iz votline, v kateri je našel Eliso. Odšla je v sobo in začela 

presti srajce za svoje brate. Ko ji je ponoči zmanjkalo koprive, je morala ponjo. Videl jo 

je le nadškof. Povedal je kralju in naslednjič, ko je Elisa sredi noči odšla po koprivo na 

pokopališče, ji je kralj sledil. Ko je zagledal čarovnice, ki so vsako noč »greble v sveže 

grobove, dvigovale iz njih trupla in žrle njihovo meso« (Andersen, 1998: 82), je  kralj 

mislil, da je tudi Elisa čarovnica. Rekel je, naj o njej presodijo ljudje in ti so jo obsodili 

na sežig na grmadi. Časa je imela le še eno noč, da je spredla srajco, kajti do enajst ji je 

manjkala samo še ena. Ko ji je manjkal le še en rokav pri zadnji srajci, jih je vrgla na 

svoje brate in spremenili so se v prince. Elisa je padla v naročje svojih bratov, kralj pa 

jo je obudil. Ljudje so spoznali, da je bila Elisa nedolžna. 

 

Analize glavnih likov: 

Elisa: Za svoje brate bi žrtvovala svoje življenje. Tudi ko jo ljudstvo obsodi na smrt, je 

še vedno molčala in poskušala rešiti svoje brate. Ko ugotovi, kako lahko odreši svoje 

brate, to brez pomisleka stori. Čeprav je oče zaradi umazanega obraza ne prepozna, mu 

ne pove, da ji je to storila mačeha. Nič ne reče in gre raje v svet poiskat svoje brate, ki 

jo imajo radi. Pri kmetih v reji je spoznala, da se mora posloviti od bogastva in razkošja, 

»igrala se je z zelenim listom, saj drugih igrač ni imela« (Andersen, 1998: 69).  

 

Bratje: Za svojo sestro bi storili vse. Hočejo jo obvarovati smrti, a kot labodi ne morejo 

veliko storiti. Branijo jo toliko, kolikor je v njihovih močeh. Naredijo vse, da bi bili spet 

skupaj s sestro. Ponesli so jo prek morja, pa čeprav so tako težje letali in bi lahko padli 

v morje ter poginili.  

 



43 

Oče: Poročil se je s kraljico, a ta »ubogih otrok sploh ni marala« (Andersen, 1998: 68). 

Čeprav je hotel dati otrokom drugo mater, ni pomislil, da mačeha sovraži otroke in tega 

tudi ni nikoli izvedel. Otrokom je poiskal nadomestno mater, da bi jih vzgajala. Njej je 

zaupal in verjel vse, kar mu je rekla. Predal ji je skrb za družino.  

 

Kralj: Zaljubi se v Elisino lepoto. Da je dobrega srca, pa ni vedel. V začetku mu je bila 

lepota dovolj, pozneje pa mu je Elisina molčečnost vzbudila nezaupanje in jezo, »dan za 

dnem mu je obraz postajal vse mračnejši« (Andersen, 1998: 83). Nadškofovo 

prepričanje, da je Elisa čarovnica, ga je le še vzpodbudilo, da je Eliso dal usmrtiti.  

 

Življenje in odnosi znotraj družine: 

Živel je kralj z dvanajstimi otroki. Ker mu je umrla žena, se je ponovno poročil. Kralj, 

dvanajst otrok in mačeha so bili reorganizirana družina.  

Preden se je oče poročil s kraljico, so imeli princi »zlate tablice« in »diamantne 

črtalnike«, Elisa pa je imela slikanico, ki so ji jo kupili za »pol kraljestva« (Andersen, 

1998: 68). S prihodom mačehe pa se je vse spremenilo. Prikrajšala jih je pri obrokih, 

kjer jim je »namesto peciva in pečenih jabolk dala le skodelico peska in jim rekla, naj se 

kar pretvarjajo, da nekaj pijejo« (Andersen, 1998: 68). Očeta ali ni bilo poleg, da bi kaj 

ukrenil, ali pa si je zatiskal oči in ni storil nič. Ker je imela mačeha v družini velik vpliv, 

otroci niso povedali očetu, kako ravna z njimi, ker bi verjel njej, saj je njihova 

nadomestna mati. Njej zaupa in verjame, da nudi otrokom vse, kar potrebujejo. Kraljica 

mu je »natvezila toliko laži o ubogih princih, da se sploh ni več zmenil zanje« 

(Andersen, 1998: 68). Ko se Elisa vrne iz kmetov od kmetov, jo zagleda mačeha in 

zaradi njene lepote postane ljubosumna, »najrajši bi jo kakor njene brate spremenila v 

divjega laboda, vendar si tega v tistem trenutku še ni upala, saj je kralj želel videti svojo 

hčer« (Andersen, 1998: 69). Na obraz ji je »vtrla smrdeče mazilo in ji razmršila lase« 

(Andersen, 1998: 70), tako da kralj ni videl več lepote in je zato ni priznaval za svojo 

hčerko. Hčerke se je prestrašil, »ni je hotel prepoznati« (Andersen, 1998: 70). Sramuje 

se je in izžene od doma. Kralju je bilo pomembno le to, da je lepega obraza, kot je bila 

včasih. Kljub njenemu spremenjenemu videzu, pa se ni trudil, da bi jo kaj povprašal in 

tako svojo hčerko bolje spoznal.  

Ko je Elisa iskala brate, se je počutila osamljeno. Ko pa je našla enajst labodjih peres, je 

čutila, da so njeni bratje blizu (Andersen, 1998: 72-73): »Obala je bila samotna, a tega 

ni občutila.« Peresa, ki jih je našla, so ji vlile upanje, da bo brate našla. Ko pa je 
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zagledala enajst labodov leteti proti njej, se je skrila. Čeprav jih je bilo enajst in so imeli 

na glavah zlato krono, Elisa ni bila prepričana, da so njeni bratje.  

Ko je Elisa odšla od doma, se je morala odpovedati bogastvu. Za svoje brate je morala 

presti koprivo in iz nje delati srajce. Vse jo je peklo, a je tiho trpela. Ko pa jo je kralj 

odpeljal v svoj grad, je Elisa »mirno pustila, da so ji ženske nadele kraljeva oblačila, ji 

vpletale bisere v lase in ji na opečene prste nataknile tanke rokavice«(Andersen, 1998: 

81). Elisi je ugajalo, ko so ji drugi stregli.  

Ko je tik pred smrtjo, ljudje vidijo znamenje in šepetajo (Andersen, 1998: 85 ): »Gotovo 

je nedolžna!« Nihče pa se ne opogumi in tega ne pove glasno. Elisa ni uspela 

pravočasno spresti vseh srajc, zadnji je manjkal en rokav. To nedokončano srajco je 

dala najmlajšemu bratu, pa čeprav ji je ta vedno stal ob strani. Prav on ji je »delal 

senco« (Andersen, 1998: 77), ko so jo peljali čez morje, prinesel ji je hrano in edini 

ostal z njo, ko so bratje odleteli.   

 

3.2.3 Grdi raček 

 

Analiza pravljice: 

Na podeželju je raca valila jajca. Ko so jajca popokala, so iz njih prišli mladiči. Mati pa 

je videla, da največje jajce še ni počilo. Zato je spet sedla in čakala, da poči. Mimo je 

prišla stara raca in ji rekla, da so ji jajce podtaknili. A mati raca je ostala, dokler se iz 

njega ni izvalil mladiček. Ta je bil večji od drugih račk. Naslednji dan je mati raca 

odpeljala svoje mladiče v vodo. Ko so prišli v račjak, so se po naročilu matere račke 

priklonile stari raci, ona pa je zletela proti najmlajšemu račku in ga udarila. Mati je 

svojega račka branila (Andersen, 1998: 153): »Pusti ga! Saj ti nič noče!« Vse race in 

kokoši so mladičke občudovale, grdega račka pa zaničevale (Andersen, 1998: 153): 

»Vsi so lepi, razen enega, ki pa ni najbolj posrečen. Lepo bi bilo, ko bi ga lahko 

predelali!« Ker so ga vsi, vključno z brati in sestrami, preganjali in z njim ravnali grdo, 

je zbežal od svoje družine. Prispel je do močvirja, kjer so prebivale divje race. Tudi one 

so ga zmerjale (Andersen, 1998: 154): »Obupno grd si.« Tam je bil dva dni, ko pa je 

zaslišal lovce, ki so bili na lovu, se je zbal in odšel iz močvirja. Zvečer je prispel do 

koče. Opazil je, da so bila vrata sneta, zato je skozi režo stopil v kočo. V njej je živela 

starka, mačka in kokoš. Ker je bila starka slabovidna, je račka zamenjala z rejeno raco. 

Obdržala ga je pri sebi in čakala, da ji znese jajca. Raček se je stisnil v kot in kmalu ga 

je obšla želja po plavanju, svežem zraku in soncu. Tako je odšel do vode in plaval. 
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Prišla je jesen in raček je zagledal labode, kako so odleteli v toplejše kraje. Kmalu je 

prišla zima  in voda, v kateri je raček plaval, je ledenela. Raček je otrpel in obležal. 

Naslednje jutro ga je našel kmet, odnesel domov in ga tako rešil. Otroci so se z njim 

hoteli igrati, raček pa se je prestrašil in zbežal med grmovje. Tam je obležal, dokler ni 

prišla pomlad. Odšel je na vrt in zagledal labode. Odšel je k njim in ko je zaplaval, je v 

vodi zagledal svoj odsev. Spremenil se je v laboda.  

 

Analize glavnih likov: 

Grdi raček: Želi si prijateljev in sprejetosti. Ko išče »novo družino« oz. nove prijatelje 

in nov dom, ga vsi zmerjajo in govorijo, da je »grd, ogaben, bedak, grdun grdunasti« 

(Andersen, 1998: 154 - 157). Tem besedam je verjel, saj verjame vsem živalim, ki mu 

to govorijo. Na koncu, ko se spremeni v laboda in mu vsi »ploskajo ter se mu 

priklanjajo« (Andersen, 1998: 161), pa mu postane nerodno. Poklonov in pohval ni bil 

vajen, saj je bil do sedaj le sramočen in zaničevan.   

 

Življenje in odnosi znotraj družine: 

Živela je mati raca s svojimi mladički. Oče jih je zapustil, zato so ostali sami z mamo in 

so enostarševska družina.  

Mati je valila jajca, tega pa se je že »malodane naveličala, saj se je silno vleklo« 

(Andersen, 1998: 151). Tudi obiskal je ni nihče, bilo ji je dolgčas. Ko so se račke 

zvalile, je bila neučakana (Andersen, 1998: 151): »Zmigajte se!«  

Ko je stara raca pogledala večje jajce, ki se ni še zvalilo, ji je rekla (Andersen, 1998: 

152): »Verjemi mi, da je purje! Kar pri miru ga pusti in raje uči druge otročiče plavati!« 

Mati raca pa upa, da je tudi tisti jajce njeno, zato ji odgovori (Andersen, 1998: 152): 

»Malo bom še posedela na njem, če sem že tako dolgo, bom pa še malo!«  

Ko vidi, kako je zadnji raček velik in drugačen od drugih, reče (Andersen, 1998: 152): 

»V vodo z njim, pa če ga bom morala sama brcniti vanjo!« Prepričati se hoče, če je 

puran ali račka oziroma če je njen ali so ji ga podtaknili.  

Mati raca vidi, da plava, zato reče (Andersen, 1998: 152): »Ne, to pa že ne more biti 

puran! Poglejte, kako lepo premika nožice, kako vzravnano se drži! Moj otročiček je! 

Pravzaprav je čisto lep, če ga le prav pogledaš!« Čeprav je drugačen od drugih, ga mati 

vidi lepega in ga priznava za svojega.  

Ko ga stara raca udari, ga mati brani (Andersen, 1998: 153): »Pusti ga! Saj ti nič noče!« 

Stara raca pa se izgovarja (Andersen, 1998: 153): »Že, že, ko pa je tako velik in tako 
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čuden! Zato je prav, da jih dobi po grbi!« Kljub temu da ji raček ni hotel hudega, je 

staro raco motila njegova podoba. Le zato, ker je bil drugačen, je menila, da si je udarec 

zaslužil.  

Stara raca je dejala, da bi lahko velikega račka spremenili, a mati raca ji je dejala 

(Andersen, 1998: 153): »To pa ne bo mogoče, vaša milost! Sicer res ni lep, je pa nadvse 

dobrega srca in ne plava nič slabše od drugih; upam si celo reči, da bolje! Mislim, da bo 

lepši, ko bo odrasel ali pa se bo sčasoma nekoliko zmanjšal! Sicer pa je racak, torej ni 

tako pomembno! Mislim, da bo dovolj močan, da se bo uveljavil!« Zagovarja ga in 

hkrati upa, da bo postal kmalu podoben svojim bratom in sestram ter da se mu druge 

živali ne bodo več posmehovale in ga zaničevale.  

Tudi njegovi brati in sestre z njim ravnajo kruto in mu govorijo (Andersen, 1998: 154): 

»Ko bi te le mačka pobrala, grdun grdunasti!« Kmalu tudi mati spremeni svoje mnenje 

in mu reče (Andersen, 1998: 154): »Kaj bi dala, da bi bil daleč proč!« S tem mu je 

hotela reči, da se ga je sramovala in je hotela, da bi živel drugje, kjer ga živali ne bi 

zaničevali in bi se mu godilo bolje.  

Zaradi zaničevanja in poniževanja je tudi sam prepričan, da je grd (Andersen, 1998: 

155): »Tako sem grd, da me še pes noče ugrizniti!«  

Ko je zagledal labode, je račka ob tem »čudno stiskalo pri srcu; v vodi se je vrtel kot 

kolo, stegnil je vrat karseda visoko za njimi in krilil tako glasno in čudno, da se je še 

sam ustrašil« (Andersen, 1998: 158). Čutil je, da je z njimi povezan in da jim pripada. 

Čutil je veselje in hotel je poleteti z njimi. »Ni vedel, kako se ptice imenujejo in kam 

letijo, vseeno pa jih je imel rad kot še nikogar; nikakor jim ni zavidal, še na misel mu ni 

prišlo, da bi si želel take lepote, srečen bi bil že, ko bi ga že race sprejele medse« 

(Andersen, 1998: 158).   

»Otroci so se želeli igrati z njim, raček pa je mislil, da mu hočejo storiti kaj hudega, in 

ves prestrašen zletel v golido« (Andersen, 1998: 158). Navajen je bil, da ga vsi udarjajo 

in zmerjajo. Ni vedel, da mu otroci nočejo hudega, saj že dolgo ni bil nihče prijazen do 

njega.  

Ko je spet zagledal labode, se je odločil iti k njim in si je misli (Andersen, 1998: 161): 

»Pobile me bodo, ker si jim jaz, ki sem tako grd, upam približati! Pa saj je vseeno! 

Bolje, da me ubijejo one, kot da me ščipajo race, kljujejo kokoši, kot da me brca dekla, 

ki skrbi za kokošnjak, in da pozimi trpim silne muke!« Tvega svoje življenje, saj je 

dovolj pretrpel. Na vsak način hoče k labodom, čeprav bo umrl, le da se mu izpolni 

želja. Tako bo vsaj umrl srečen.  
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Ko je v odsevu zagledal, da je labod, je bil »resnično vesel kljub bedi in trpljenju, ki ga 

je prestal. Zdaj je toliko bolj cenil svojo srečo, vso lepoto, ki ga je pozdravljala« 

(Andersen, 1998: 161). Srečen je bil, da  je postal najlepša ptica in da je trpljenja konec. 

Sedaj ga ljudje in živali ne bodo več zaničevali, ampak le občudovali in se mu 

priklanjali. Vesel je bil, da se mu je trpljenje obrestovalo in ga nagradilo.  

 

3.2.4 Mala morska deklica 

 

Analiza pravljice: 

V morju na najglobljem kraju je stal grad kralja morjanov. Kralj je bil vdovec, imel je 

šest otrok - deklic, gospodinjila pa mu je njegova ostarela mati. Deklice pa niso imele 

nog, telo se jim je končalo z ribjim repom.  

Princese so se rade igrale na svojem vrtu, najraje pa so poslušale babico, ko jim je 

pripovedovala o človeškem svetu in o vsem, kar je vedela o ladjah, mestih, ljudeh in 

živalih. Babica jim je povedala, da ko bodo dopolnile petnajst let, bodo lahko splavale 

iz morja, sedele na skalah in opazovale mesta in gozdove. Ker je bilo med starostjo 

princes po eno leto razlike, so petnajst let dopolnile ena za drugo. Dogovorile pa so se, 

da ko bo posameznica izplavala na morsko gladino, bo pripovedovala ostalim o tem, kaj 

je tam videla. Ko je prvih pet sester dopolnilo petnajst let in odplavalo na površje, je ta 

dogodek stežka čakala še najmlajša. Njene starejše sestre so bile nad tem, kar so videle, 

najprej navdušene, a jih je kmalu dajalo domotožje in so se vrnile domov. Končno je 

tudi najmlajša princesa dopolnila leta, da je lahko odplavala iz morja. Ko je priplavala 

na površje, je zagledala ladjo, na njej pa mladeniča. Bližal se je vihar in ladja se je 

začela potapljati. Morska deklica je videla, kako se je ladja razklala, princ pa se je 

potapljal v morju. Rešila ga je in z njim odplavala na kopno. Pustila ga je tam, 

odplavala do čeri in opazovala, kdo bo prišel k princu. Kmalu so k njemu prišle deklice, 

princ je oživel. Ni vedel, da mu je morska deklica rešila življenje. Zato se je potopila v 

vodo in odšla domov. Vsak dan se je vračala na površje, kje je pustila princa, a ni ga več 

videla. Zgodbo je povedala sestram in te so skupaj z njo odšle pred prinčev grad. 

Kopnemu se je mala morska deklica bolj približala kot njene sestre in opazovala princa. 

Ljudje so ji bili vedno bolj pri srcu in želela je mednje. Zato je vprašala babico, če ljudje 

večno živijo. Babica ji je povedala, da tudi oni umrejo, a ker imajo dušo, živijo tudi še 

po tem, ko se telo spremeni v prah. Deklica si je zaželela, da bi bila vsaj za en dan 
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človek. Babica ji je povedala, da je to mogoče le, če bi jo človek vzljubil in bi ju poročil 

duhovnik.  

Zvečer so imeli na dvoru zabavo, kjer so peli in plesali. Mala morska deklica pa se je 

izmuznila iz gradu in odšla k čarovnici, da bi jo povprašala, če ji ona lahko pomaga 

dobiti princa in nesmrtno dušo. Čarovnica ji je dala napoj, ki ji bo rep spremenil v noge, 

a v zameno bi ji morala mala morska deklica dati svoj glas. Čarovnica jo je opozorila, 

da ko bo imela noge, se ne bo mogla nikoli več vrniti v morje k svoji družini. In če se 

princ poroči z drugo žensko, ji bo počilo srce in spremenila se bo v morsko peno. 

Deklica se je povzpela na površje, spila napoj in ko se ji je rep spreminjal v noge, je 

čutila bolečino in obležala kot mrtva. Zjutraj jo je našel princ in jo odpeljal v grad. 

Kljub temu da ni mogla govoriti, je princu iz dneva v dan postajala ljubša in zato ga je 

spremljala povsod, kamorkoli je šel. Tako je z njim odšla tudi k princesi sosednjega 

kralja. Princ je v tej princesi videl žensko, ki ga je rešila v viharju, zato se je z njo 

poročil. Deklica je vedela, da bo naslednji dan umrla. A sestre so ji zvečer prinesle nož, 

s katerim bi morala še tisto noč ubiti princa. Le tako bo dobila rep in lahko spet odšla 

živet v morje. Tega pa ni mogla storiti, zato je naslednje jutro umrla.    

 

Analize glavnih likov: 

Mala morska deklica: Zaljubi se v princa in se odloči, da bo storila vse, da bi bila z 

njim. Zaradi njega se odloči zapustiti svojo družino in odvzet ji je dar govora. Upa, da 

jo bo princ prepoznal in se spomnil, da mu je ona rešila življenje. Ko se ji ponudi še ena 

priložnost, da se vrne v morje k svoji družini, je ne izkoristi. Ker se je odločila, da bo 

postala človek, raje umre, kot da prelomi svojo obljubo. Princa tudi ne zmore ubiti. Želi 

mu srečno življenje, pa čeprav v objemu druge ženske.  

 

Princ: Ljubi le deklico, ki mu je v viharju rešila življenje, a ne spozna, da je to mala 

morska deklica. Mislil je, da se je njegova rešiteljica zaobljubila svetišču in nikoli več 

ne bo stopila iz njega. Ker pa je temu dekletu mala morska deklica podobna, ji reče, da 

se ne bosta nikoli ločila. Ima jo za svojo prijateljico, ki ga povsod spremlja.  

 

Življenje in odnosi znotraj družine: 

Kralj je imel šest hčerk. Žena mu je umrla, postal je vdovec. Z njegovo družino pa je 

živela tudi njegova mati. Zato so bili razširjena družina.  
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Živijo razkošno; »... zidovi iz koral in visokimi prišiljenimi okni iz najčistejšega 

jantarja, streha pa je iz školjk, ki se odpirajo in zapirajo z vodnimi tokovi. Lepo je, kajti 

v vsaki ležijo bleščeči biseri; en samcat bi bil v prečudovit okras na kroni kake kraljice« 

(Andersen, 1998: 32).   

Ob dopolnjenem petnajstem letu so lahko deklice odšle od doma, splavale iz morja in 

odšle v svet. Pri petnajstih letih so se osamosvojile in postale polnoletne. Takrat so 

samostojne in neodvisne od staršev. Začeti morajo odgovarjati zase ter prevzemati 

odgovornost za lastna dejanja.  

»Vsaka sestra, ki je prvič splavala na površje, je bila očarana nad novimi lepotami, ki 

jih je videla, ko pa so kot odrasla dekleta smele izplavati po mili volji, se niso več 

zmenile za to. Hrepenele so po domu in po kakem mesecu so dejale, da je spodaj pri 

njih vendarle najlepše in da se doma še najbolje počutijo« (Andersen, 1998: 36). Tako 

kot ljudje, ko postanejo samostojni, se tega razveselijo, saj se odločajo sami in jim ni 

več treba spraševati staršev za dovoljenje. Kmalu pa vidijo, da so jim starši hoteli le 

najbolje in se jih tako spet oklenejo.  

Vse deklice so bile lepe, »najmlajša pa je bila najbolj zala od vseh« (Andersen, 1998: 

32). Prav zato, ker je bila najmlajša, so še vedno, posebno babica, nanjo gledali kot na 

otroka. Ko je tudi ona dopolnila petnajst let, ji je babice, preden jo je poslala v svet, 

rekla (Andersen, 1998: 39): »Daj, da te polepšam kot tvoje sestre!« Med sestrami ni 

delala razlik, vse je imela enako rada. Ko je deklici na rep pričvrstila osem ostrig, je 

deklico bolelo, a babica ji je dejala (Andersen, 1998: 39): »Da, za lepoto je treba včasih 

malo potrpeti!« Babici je bilo pomembno, da je princeso poslala v svet urejeno in da je 

na repu nosila strige, »v znamenju visokega stanu« (Andersen, 1998: 39). Čeprav je bilo 

deklici vse to v breme, si babici ni upala ugovarjati, saj je ni hotela prizadeti.  

Ko je mala morska deklica rešila princa, je pričakovala nagrado. Hotela je, da princ 

izve, da ga je ona rešila. Ljubosumna je postala ob ugotovitvi, da se je princ »nasmehnil 

vsem okrog sebe, njej pa ne« (Andersen, 1998: 42). Tudi ko so jo sestre vprašale, kaj je 

videla na površju, jim za princa ni povedala, saj se je bala, da bi ji ga katera speljala.  

Deklica vpraša babico, če obstaja možnost, da postane človek. Odgovor je bil najprej 

nikalen (Andersen, 1998: 44): »Ne moreš!« Šele nato ji pove, da je to mogoče. Babica 

spozna, da si deklica želi postati človek, zato v gradu priredi zabavo, da bi jo odvrnila 

od te misli. Hotela ji je dokazati, da imajo v morju lepše in bolj brezskrbno življenje kot 

ljudje na kopnem.  
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Mala morska deklica je za princa tvegala in šla k čarovnici, ki se je je bala. Kljub temu 

da bi lahko umrla, je svoje življenje zamenjala za človeško. Zaradi princa zapusti svojo 

družino, saj pričakuje, da se bo zaljubil vanjo in se z njo poročil. Tako bi bila rešena 

vseh muk in trpljenja. Takrat bi mu lahko povedala, da je ona njegova rešiteljica in da ji 

je čarovnica vzela sposobnost govora. In najbolj pomembno, da je vse to storila zanj, 

ker ga ljubi.  

Zadnjo noč pred svojo smrtjo je mislila na »vse, kar je izgubila na tem svetu« 

(Andersen, 1998: 53). Sestre ji hočejo pomagati in ji ponudijo rešitev, da bi ponovno 

živela z njimi v morju. A mala morska deklica se odloči junaško umreti, saj je bil princ 

vreden njenega trpljenja.  

 

3.2.5 O deklici, ki je stopila na kruh 

 

Analiza pravljice: 

Glavna književna oseba je deklica Inger. Ta je rada mučila in trpinčila živali; »lovila je 

muhe, jim trgala krilca in jih tako spreminjala v plazilce« (Andersen, 2005: 50). Ko je 

odrasla, je šla služit na deželo k družini, ki jo je sprejela kot svojega otroka. Čez leto so 

ji ti dejali, da bi lahko šla obiskat svoje starše. Ko je Inger prišla v domačo vas, je 

zagledala mater, kako s prijatelji leži ob ribniku. Obrnila se je in se vrnila na deželo.   

Čez pol leta sta ji gospod in gospa dala hlebec kruha in ji rekla, naj kruh odnese svojima 

staršema. Prišla je do kraja, kjer je pot prekrivalo blato, in vanj vrgla hlebec kruha, da bi 

stopila nanj. A ko je z eno nogo stopila na kruh, se je ta skupaj z Inger pogreznil v 

pivovarno Barjanke. Ker je bilo tam hladno, se je Inger prilepila na hlebec kruha in 

otrdela. Tisti dan pa sta si pivovarno ogledovala hudič in njegova prababica. Ta je 

zagledala Inger, ki je bila kot kip, in jo je za spomin vzela s seboj v pekel. Bila je 

umazana in lačna. Na stopalih je imela prilepljen hlebec kruha, a se zaradi otrpelosti ni 

mogla premikati. Iz zemlje pa je slišala glasove matere in drugih, kako jo opravljajo in 

govorijo (Andersen, 2005: 56): »Grešen otrok je bila! Ni spoštovala gospodovih darov, 

še teptala jih je, stežka se ji bodo odprla vrata milosti!«. Ko so zgodbe o njej 

pripovedovali otrokom, se je neki deklici Inger zasmilila (Andersen, 2005: 57): »Kako 

strašno je ubogi Inger!« Leta so minevala in deklica je postala stara žena. Ko je umrla, 

je k Inger posijal žarek in je v podobi ptice poletela proti zemlji. Zatekla se je v temačno 

vdolbino. Kmalu pa je začela občudovati svet okrog sebe. V zimi je iskala kaj za pod 
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zob in ko je hrano našla, jo je delila z drugimi pticami. Takrat pa so njena krila postala 

bela.  

 

Analize glavnih likov: 

Inger: »Bila je iz revne družine, a ošabna in prevzetna« (Andersen, 2005: 50). Ko gre 

služit na deželo, jo tam razvajajo z lepimi oblačili, »lepa je bila že na pogled in zato je 

postala le še bolj prevzetna« (Andersen, 2005: 50). Sramuje se svoje revne matere, 

»sramovala se je, da ima ona, ki je tako imenitno oblečena, za mater tako razcapanko, ki 

pobira trske« (Andersen, 2005: 51). Noče, da bi jo kdo videl z njo in izvedel, da je Inger 

njena hči. K staršem se odloči iti le zato, »da bi se jim pokazala, da bi videli, kako 

imenitna je postala« (Andersen, 2005: 51). V peklu se je zavedala, da si je kazen 

zaslužila, a tega ni povedala na glas (Andersen, 2005: 52): »Tako se zgodi, če hočeš 

imeti čiste nožice!«. Krivila je svojo mater ter gospoda in gospo, pri katerima je delala 

(Andersen, 2005: 56): »Pa bi me huje kaznovali! Izbiti bi mi morali muhe iz glave, če 

sem jih že imela!«  

 

Življenje in odnosi znotraj družine: 

Inger je imela mater, o očetu pa ni sledi. Čeprav ji gospod in gospa rečeta, da bi lahko 

šla obiskat »svoje starše« (Andersen, 2005: 50), očeta ne omenja. Tudi ko je Inger v 

peklu, njena mati pretaka solze, očeta ni. Zato je to enostarševska družina.  

Inger je »bila lepa in ravno to ji je bilo v pogubo, saj bi jih sicer dobila okrog ušes več, 

kot jih je« (Andersen, 2005: 50). Mati ji je rekla (Andersen, 2005: 50): »Pošteno bi te 

bilo treba nažehtati!« Ni je okregala, ker je bila lepa. Če ne bi bila tako lepa, bi jih 

dobila večkrat »okrog ušes« (Andersen, 2005: 50). Njena lepota je mater ovirala pri 

kaznovanju.  

Inger je starše obiskala le zato, da »bi videli, kako imenitna je postala« (Andersen, 

2005: 51). Hotela se je pobahati pred njimi, saj je postala bogata, medtem ko so bili 

njeni starši še vedno revni. Zagledala je svojo revno mater in »sramovala se je, da ima 

ona, ki je tako imenitno oblečena, za mater tako razcapanko« (Andersen, 2005: 51). Ni 

ji bilo mar za lastno mater. Obrnila se je stran in tega »še malo ni obžalovala, le 

vznejevoljila se je« (Andersen, 2005: 51). Zaradi ljudi, ki so bili z njeno materjo, se ji 

Inger ni približala, saj ni hotela, da bi izvedeli, da je to njena mati. »Vznejevojila se je« 

(Andersen, 2005: 51), saj se pred njo ni mogla pokazati in pohvaliti, kako imenitna je 

postala.  
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Ko naslednjič odide s kruhom k materi, pride na poti do blata in »vrgla je hlebec v 

blato, da bi stopila nanj in prečkala suhih čevljev« (Andersen, 2005: 51). Hlebec kruha 

raje porabi, da se ne umaže, kot da bi ga dala materi, ki ga je potrebovala.  

Ko je pristala v peklu, se je zavedala, zakaj je kaznovana (Andersen, 2005: 52): »Tako 

se godi, če hočeš imeti čiste nožice!« Vedela je, da si je kazen zaslužila, a dejanja ni 

obžalovala (Andersen, 2005: 56): »Nočem se poboljšati!«  

Ko so jo ljudje v peklu gledali, ni pomislila, da jo gledajo zaradi njenega vedenja, 

ampak da jo občudujejo zaradi lepote. Mislila si je (Andersen, 2005: 55): »Prav gotovo 

me je veselje gledati! Imam prikupen obražček in lepa oblačila!« V peklu je videla, da 

je vsa umazana, a se je tolažila (Andersen, 2005: 55): »Ampak saj so tudi drugi tu 

spodaj grozni!« Še vedno ji je bilo pomembno to, kako izgleda, kot dejstvo, da je v 

peklu.  

Materi je bilo za Inger hudó, a hkrati je bila zadovoljna, da jo je njeno vedenje 

kaznovalo (Andersen, 2005: 55): »Kdor visoko leta, nizko pade! Prevzetnost ti je bila v 

pogubo, Inger! V kakšno žalost si pahnila svojo mater!« Inger je pač morala odgovarjati 

za svoja dejanja in bila kaznovana za svoje grehe.   

Tudi muhe, ki jim je kot deklica v otroštvu trgala krila, so se ji v peklu »sprehajale po 

očeh« (Andersen, 2005: 55). Maščevale so se ji za vse trpljenje, ki jim ga je povzročila 

deklica.  

Inger svojih dejanj ni obžalovala, sebi je govorila (Andersen, 2005: 56): »Da se ne bi 

nikoli rodila! Veliko bolje bi mi bilo. Kaj mi pomaga, če moja mati stoka!« Ni se 

zmenila za materino žalost, materine solze, ki jih je pretakal zaradi nje. Svojo mater, 

gospoda in gospo, pri kateri je delala, obtožuje, da je vse to njihova krivda (Andersen, 

2005: 56): »Pa bi me huje kaznovali! Izbiti bi mi morali muhe iz glave, če sem jih že 

imela!« A o tem le razmišlja, saj jim povedati ni mogla.  

Kljub temu da je dobivala različne vzdevke, kot so »prevzetna deklica«, »brezbožna 

Inger«, »gizdava Inger«, je to ni vznemirilo. Ko pa je neka deklica videla, kako Inger 

trpi, so ji dekličine tople besede »segle naravnost v srce« (Andersen, 2005: 57). Takrat 

je bilo Ingred hudó in obžalovala je svoja dejanja. Prav zaradi te deklice in njenih solz 

in molitev, je bila Inger odrešena.  

Spremenjena v ptico je našla nekaj drobtinic, »pojedla je samo eno, poklicala pa je vse 

druge sestradane vrabčke, naj pridejo iskat hrano« (Andersen, 2005: 59). Inger se je 

spreobrnila, pomagala je komur je le mogla. Spoznala je, kaj je pomenil tisti hlebec 

kruha, na katerega je stopila. Namesto da bi nahranila svojo mater, tako kot je sedaj 
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nahranila prijatelje, ga je brezobzirno vrgla proč. Obžalovala je svoje dejanje in se 

poskušala odkupiti tako, da je pomagala prijateljem. »Na počivališčih je našla nekaj 

krušnih drobtinic; pojedla je samo eno, poklicala pa je vse druge sestradane vrabčke, naj 

pridejo iskat hrano« (Andersen, 2005: 59). Čeprav tega ni videla njena mati, je Inger 

imela čisto vest in upala, da ji bo odpuščeno.  

 

3.2.6 O vrtnarju in njegovi gospodi 

 

Analiza pravljice: 

Gospod in gospa iz dvorca sta imela vrtnarja Larsena. Ta je skrbel za okrasni vrt, 

sadovnjak in zelenjavni vrt. Na ostanku prvotnega, starega vrta sta stali goli drevesi, na 

katerih so bila ptičja gnezda. Vrtnar je večkrat rekel gospodu in gospe, da bi ti drevesi 

posekali. Tega pa gospod in gospa nista dovolila, saj sta dejala, da sta že od nekdaj tam 

in spadata k dvorcu.  

Ko sta nekega večera šla k prijateljem, sta tam jedla jabolka in hruške. Vrtnarju sta 

rekla, naj gre v mesto k prodajalcu sadja in ga vpraša, od kod so prišla ta jabolka in 

hruške. Izvedel je, da je sadje iz njihovega vrta. Vrtnar je novico šel povedat gospodu in 

gospe in ta sta mu rekla, naj pridobi pisno izjavo od prodajalca sadja. Tako sta gospod 

in gospa sadje pošiljala prijateljem v mesto in v tujino.  

Kmalu sta se udeležila večerje na dvoru in tam jedla melone. Ko sta izvedela, da so tudi 

te iz njihovega vrta, je šel vrtnar po pisno potrdilo in gospod in gospa sta melonina 

semena razpošiljala naokrog. Ker so melono imenovali po dvorcu in je bilo njihovo ime 

zapisano v več jezikih, je tudi vrtnar upal, da bi si ustvaril ime najboljšega vrtnarja. 

Vzgajal je rastline in vedno jih je uspešno pridelal. Ko pa se mu nekega leta ponesreči 

pridelek redkve, so ljudje govorili le o tem spodrsljaju, ne pa o vseh ostalih uspešnih 

pridelkih.  

Nekega dne je vrtnar prinesel lokvanjev list, na njem pa je bil moder cvet. Ker je bil 

gospodu in gospe cvet všeč, sta ga podarila princesi. Ko pa sta od vrtnarja izvedela, da 

je bil to navaden cvet artičoke, sta se nanj razjezila (Andersen, 2005: 44): »Kako ste nas 

osramotili pred mlado princeso!« Princesi sta se opravičila, ker sta ji prinesla zelenjavo, 

za katero sta mislila, da je lotos. Princesi pa je bil cvet všeč in rekla, naj ji vsak dan, 

dokler bodo cvetele artičoke, prinaša cvet.  

Jeseni je vihar podrl drevesi in gnezda na njem. Vrtnar je razmišljal, kaj bo tam posadil, 

saj doslej tja ni smel posegati. Larsen je namesto golih dreves postavil visok zastavni 
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drog, zraven pa še enega, na katerega so obesili šop ovsa, da so tudi ptice imele kaj jesti. 

V časopisu so objavili fotografijo njihovega dvorca in napisali, da ohranjajo stare 

navade.   

 

Analize glavnih likov: 

Larsen: Je vrtnar in svoje delo opravlja z ljubeznijo. Vrtove je »pridno in vneto negoval, 

urejal in obdeloval« (Andersen, 2005: 41). Spozna se na vse vrste rastlin in svoje delo 

rad opravlja. Želi si postati najboljši med vrtnarji, a mu to gospod in gospa preprečujeta 

s tem, ko mu ne priznavata njegove strokovnosti (Andersen, 2005: 43): »Res imate 

okus, Larsen, a to je dar, ki vam ga je dal Gospod, ne pa vi sami!«. Vihar mu omogoči, 

da uredi še zadnji kotiček na dvoru, kjer sta prej stali goli drevesi. S svojimi sposobnosti 

in spretnosti ustvari gosposki vrt, ki je tako lep, da o njem pišejo tudi v časopisu. Pri 

urejanju pa poskrbi tudi za ptice, ki jim je vihar uničil dom. Tako ugodi gospodu in 

gospe, saj jima je bil tisti kotiček dvorca pomemben.  

 

Gospod in gospa: Bila sta »bogata družina visokega rodu« (Andersen, 2005: 40), zato 

nista smela biti »v zaostanku« z drugimi dvorci. Če so imeli drugje najboljše sadje, sta 

si to želela tudi onadva. Hotela sta postati slavna in prepoznavna. Ko sta izvedela, da 

najboljše sadje raste na njunem vrtu, sta to razglašala po vsej deželi. Vrtnarju pa takšne 

slave nista privoščila, saj bi lahko postal bolj znan kot ona. Zato sta skrbela, da je 

izgubil upanje za pridobitev imena najboljšega vrtnarja (Andersen, 2005: 43): »Res 

imate okus, Larsen, a to je dar, ki vam ga je dal Gospod, ne pa vi sami!« 

 

Življenje in odnosi znotraj družine: 

Na začetku pravljice opisuje, da je v dvorcu živela družina. Omenjena sta le gospod in 

gospa, otroci pa ne. Zato to ni družina, ampak zakonski par brez otrok. 

Gospod in gospa imata svojega vrtnarja, ta pa se je pisal Larsen, kar je bilo »brez 

večjega pomena« (Andersen, 2005: 41). Gospod in gospa sta ga imela za svojega 

delavca. Če bi ga imela rada in bi bila z njim prijatelja, bi si s tem uničila svoj ugled. 

Tako sta mu dala vedeti, da on le dela zanju in je le vrtnar.  

Gospod in gospa sta vedno hotela biti med najboljšimi. Ko sta pri »imenitnih 

prijateljih« (Andersen, 2005: 41) jedla najokusnejše sadje, sta ga hotela imeti tudi 

onadva. Nista hotela biti »v zaostanku«. Za sadje z njunega vrta sta hotela imeti pisno 

potrdilo. Hotela sta, da bi to vsi videli, zato sta ga »razkazovala in novico obešala na 
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zvon« (Andersen, 2005: 43). Takrat sta bila »resnično presrečna« (Andersen, 2005: 43). 

To, da sta prva med prvimi, jima pomeni vse.  

Gospodu in gospe ni pomembno in ju ne zanima, kaj raste na njunem vrtu, ampak le to, 

da je lepo urejen, tako kot se za dvorec spodobi. Ne zavedata se, da imata prav onadva 

najboljše pridelke.  

Vrtnarju vedno uspe vzgojiti najokusnejša sadja, ko pa mu enkrat spodleti, vsi govorijo 

le o tem spodrsljaju, ne pa o uspelih pridelkih. In le takrat, ko mu pridelek ne uspe, mu 

gospod in gospa rečeta (Andersen, 2005: 43): »Letos vam pa ni šlo, ljubi Larsen!« Ob 

tem sta čutila olajšanje, saj nista hotela, da bi si ustvaril ime in bi tako postal središče 

pozornosti.  

Po vrtnarjevem dobro opravljenem delu ga gospod in gospa pohvalita, v istem hipu pa 

zaničujeta (Andersen, 2005: 43): »Res imate okus, Larsen, a to je dar, ki vam ga je dal 

Gospod, ne pa vi sami!«  

Gospod in gospa podarita princesi cvet artičoke, misleč, da sta ji podarila lotos. Ko pa 

izvesta resnico, se princesi opravičita in povesta, da je bila to vrtnarjeva ideja ter da je 

bil za to kaznovan. Za napako krivita vrtnarja, saj nočeta izgledati neumno. Vrtnar pa je 

bil kljub nedolžnosti kaznovan. Ko pa princesa pove, da ji je cvet, pa čeprav zelenjavni, 

všeč, tudi gospod in gospa spremenita svoje mnenje (Andersen, 2005: 47): »Pravzaprav 

je res lepa! Izredno nenavadna!«. Saj če je všeč princesi, ki je višjega sloja, je všeč udi 

gospodu in gospe. Larsenu pa sta rekla, da je »razvajen otročaj« (Andersen, 2005: 47). 

Nista ga pohvalila, le grajala in govorila o spodletelem in s tem sta izničevala tudi vse, 

kar je bilo uspelega.  

Ko je Larsenu uspelo urediti še ostanek starega vrta in so o tem pisali v časopisu, sta 

gospod in gospa postala ljubosumna. Govorila sta (Andersen, 2005: 48): »Vse, kar ta 

Larsen stori, obešajo na veliki zvon. Kakšen srečnež! Skoraj bi morala biti ponosna, da 

ga imamo!« Želela sta ga odpustiti, a se nista mogla odpovedati najboljšemu vrtnarju. 

Nanj nista bila ponosna, nista razumela, kako lahko časopisi pišejo o navadnem 

vrtnarju. Nista ga zapodila, le zato, da sta se lahko kitila z najboljšim vrtnarjem.  

 

3.2.7 Palčica 

 

Analiza pravljice: 

Ženska si je želela imeti otroka. Po pomoč je šla k čarovnici in ta ji je dala ječmenovo 

zrno. Žena je zrno vsadila v lonček in iz njega je zrasla cvetlica. V cvetlici je počilo, 
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cvet se je razprl in v njem je bila deklica. Ker je bila manjša od palca, so jo klicali 

Palčica.  

Pri mami se je brezskrbno igrala. Neke noči pa je skozi okno skočila krastača, pograbila 

orehovo lupino, v kateri je spala Palčica, in jo odnesla na vrt. Položila jo je na lokvanj 

sredi reke. Ko se je Palčica prebudila, je bila okrog nje voda in tako ni mogla na kopno. 

Krastača ji je povedala, da se bo poročila z njenim sinom. Ribe v vodi so to slišale in 

deklico rešile, tako da je list, na katerem je sedela Palčica, zdrsel po reki proč od 

krastače. Med drsenjem po reki jo je zagledal majski hrošč, jo s kremplji zgrabil okrog 

vratu ter poletel z njo na drevo. Majski hrošč ji je dal jesti in dejal, da je ljubka. Ko pa 

so prišle majske hroščice in so ji rekle, da je grda, je majski hrošč ni več hotel. Postavil 

jo je na marjetico in odletel. Tako je Palčica živela sama do zime. Takrat pa se je zaradi 

mraza zatekla na polje, kjer je našla vrata poljske miši. Prosila jo je, če ji da kaj za pod 

zob. Miš jo je povabila v svoj domek in skupaj sta jedli. Palčici je dovolila, da lahko 

ostane čez zimo pri njej. Tako je stanovala pri miši. Vsak teden pa je poljsko miš 

obiskoval krt. Do njunega doma je skopal podzemni rov ter jima rekel, da se lahko po 

njem sprehajata. V rovu je ležala lastovka, za katero je krt rekel, da je poginjena. 

Palčica pa se je ptice dotaknila in čutila bitje njenega srca. Lastovka ji je povedala, da si 

je poškodovala krilo, potem pa padla na tla in zaradi mraza otrpnila. Palčica je vso zimo 

hodila k njej, jo hranila in skrbela zanjo. Ko je prišla pomlad, se je lastovka od Palčice 

poslovila in odletela. Tako je Palčica ostala sama s poljsko miško in krtom. Krt pa jo je 

zasnubil in tako so se vsi trije pripravljali na poroko. Na je poročni dan je šla Palčica 

pred hišico in se poslovila od sonca, ki ga sedaj ne bo več videla. V tistem trenutku pa 

je mimo priletela lastovica. Povabila je Palčico, če gre z njo v tople kraje. Ker se Palčica 

ni želela poročiti s krtom, je odletela z lastovico. Prispeli sta v tople kraje, kjer je 

Palčica našla princa in se z njim poročila.  

 

Analize glavnih likov: 

Palčica: Dokler živi doma, pri mami, je »ponoči spala v lupini, podnevi pa se je igrala 

na mizi« (Andersen, 1998: 13). Ko pa jo ugrabi krastača, se ji življenje popolnoma 

spremeni. Znajti se mora in sama poskrbeti zase. Postati mora samostojna. Palčico 

vidijo vse živali le kot potencialno soprogo. O njej ne razmišljajo kot o prijateljici. Vse 

dokler ne pride do poljske miši. Ta jo sprejme za prijateljico, a jo pozneje prepriča v 

poroko s krtom (Andersen, 1998: 22): »Dobila boš vendar čudovitega moža! Niti 

kraljica nima takega črnega žametnega krzna kakor on! Kuhinjo in klet ima polno. Raje 
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se lepo zahvali Bogu zanj!«. Palčica na koncu dobi takega moža, ki je bil »čisto 

drugačen od krastačinega sina in krta v črnem žametnem kožuhu« (Andersen, 1998: 

24), zato se z njim poroči. Kljub temu da si je njena mati »nadvse« (Andersen, 1998: 

13) želela otroka, ki ga je dobila, ga potem, ko otroka ugrabijo, ne poišče.  

 

Življenje in odnosi znotraj družine: 

Žena si je želela imeti otroka, ki ga s pomočjo čarovnice tudi dobi. Ker mož ni omenjen, 

sta s Palčico živeli sami in bili enostarševska družina s posvojenim otrokom.  

Krastača ugrabi Palčico in jo odnese svojemu sinu, da mu bo postala žena. Preden je 

Palčica sploh vedela, da ni več doma, sta ji krastača in njen sin že pripravljala 

»razkošno sobano, kjer si bosta ustvarila dom« (Andersen, 1998: 14). Krastača je iskala 

sinu nevesto in ko je zagledala majhno deklico, je vedela, da mu ne bo mogla 

ugovarjati. Deklica je bila majhna in nemočna, a bila je tudi lepa. Zato je krastača 

izkoristila priložnost in jo vzela za »novo snaho« (Andersen, 1998: 14).  

Ribe so slišale, da se bo morala deklica poročiti s krastačo, a šele ko so Palčico 

zagledale, »se jim je zdela tako ljubka, da jim je bilo zelo hudo ob misli, da bo morala h 

grdi krastači« (Andersen, 1998: 17). Zato so se je usmilile in poroko preprečile. Če je ne 

bi videle oz. če Palčica ne bi bila »tako ljubka« (Andersen, 1998: 17), je ribe ne bi rešile 

in jo pustile pri krastači. Pomagale so ji zaradi njene lepote.  

Ko so mlade majske hroščice videle, da so majski hrošči občudovali Palčico, so postale 

ljubosumne in na njej iskale napake (Andersen, 1998: 18): »Samo dvoje nog ima, 

kakšna žalost! Pa tudi tipalk nima! Kako vitkega života je, fej! Saj je taka kot ljudje! 

Kako grda je!« Njihovo mnenje je prepričalo tudi majskega hrošča. Ni hotel, da bi ga 

imeli drugi hrošči za drugačnega, ker je s seboj prinesel to »čudno bitje«. Sedaj ni več 

menil, da je Palčica ljubka, zato se jo je hotel znebiti (Andersen, 1998: 18): »Naj odide, 

kamor hoče.« Majske hroščice so se prestrašile, da bo v njihovo družbo prišla nova, 

lepša ženska in bi tako postala središče pozornosti za moške, same pa bi bile potisnjene 

na stranjski tir. Zato so to preprečile in se je znebile.  

Ko pride Palčica vsa premražena in lačna k miši, ji ta reče (Andersen, 1998: 19): 

»Revica! Stopi v moj topli domek, da bova skupaj jedli!« Palčica se miši najprej 

zasmili, kasneje pa ji postavi pogoje (Andersen, 1998: 19): »Če hočeš, ostani pri meni 

čez zimo, vendar mi boš morala pospravljati in pripovedovati zgodbe, ki jih imam tako 

rada«. Miš jo sprejme k sebi, a za to hoče nekaj v zameno. Všeč ji je družba, pa še 

gospodinjskih del ji ne bo treba opravljati.  
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Krt zasnubi Palčico, miš pa ji reče (Andersen, 1998: 22): »Poleti si boš pripravljala 

balo! Priskrbeti si moraš volno in lan. Ne bo se ti slabo godilo, ko boš krtova žena!« 

Miš se do Palčice vede kot mati. Ukazuje ji, kaj naj stori. Palčica pa reagira kot njen 

otrok, saj si ne upa ugovarjati. Ustregla je poljski miši, saj ve, da zanjo hoče le dobro. 

Štiri tedne pred poroko pa Palčica poizkusi srečo in miši pove, da se noče poročiti s 

krtom. Miš pa ji odgovori (Andersen, 1998: 22): »Kaj čenčaš! Ne trmoglavi, sicer te 

bom ugriznila z belimi zobmi! Dobila boš vendar čudovitega moža! Niti kraljica nima 

takega črnega žametnega krzna kakor on! Kuhinjo in klet ima polno. Raje se lepo 

zahvali Bogu zanj!« Klub temu da ji poljska miš želi le dobro in želi poskrbeti, da bo za 

celo življenje preskrbljena, pa ne razume, da je za poroko Palčici potrebna ljubezen. 

Poskušala je prepričati poljsko miš, da krt ni pravi zanjo, a ji ni uspelo. Na poročni dan 

jo lastovica vpraša, če hoče z njo v tople kraje in Palčica privoli. Zapustila je poljsko 

miš in krta, saj je vedela, da bo s krtom nesrečna ter da bo celo življenje živela v temi. 

Lastovica je bila njena edina možnost, da se izogne poroki in nesrečnemu življenju.   

Ko jo prvo leto lastovica vpraša, če hoče z njo v tople kraje, ji Palčica odgovori 

(Andersen, 1998: 22): »Ne, ne morem!« Zavedala se je, da bi z odhodom razžalostila 

poljsko miš, ki je bila do nje tako dobra. V enem letu pa se je vse spremenilo. Poljska 

miš jo je prisilila v poroko in skupaj s krtom Palčici nista dovolila, da bi se poroki 

izognila. Vedela je tudi, da po poroki ne bo nikoli več videla sonca, zato je naslednjič 

lastovki odgovorila (Andersen, 1998: 23): »Prav rada pojdem s teboj!«  

V toplih krajih je Palčica srečala princa in se odločila, da se z njim poroči. Princ ji je 

rekel (Andersen, 1998: 25): »Ne boš se več imenovala Palčica! To ime je grdo, ti pa si 

lepa. Klicali te bomo Maja!« Ime, ki ga je Palčici dala njena mati princu ni všeč, zato ga 

spremeni. Tako je Palčica z novim imenom začela živeti novo življenje.  

 

3.2.8 Rožni škrat 

 

Analiza pravljice: 

Sredi vrta je rasel rožni grm, v njem pa je stanoval škrat. Vsak večer, preden se je 

vrtnica zaprla, je šel vanjo in v njej spal do jutra. Nekega večera pa je bil prepozen in 

vrtnica se je zaprla, še preden je lahko škrat šel vanjo. Zato je šel na drugi del vrta, da bi 

prespal na drugem cvetu. Poleg vrta pa je stala uta in v njej je škrat zagledal fanta in 

dekle. Ker je bil blizu ute, je slišal njun pogovor. Slišal je, kaj se pogovarjata in videl, 

da je dekle dala fantu vrtnico. Škrat je zletel na cvet vrtnice in tako skupaj s fantom 
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odšel od deklice. Ko je fant hodil skozi gozd, je srečal brata deklice in ta ga je zabodel 

do smrti. Odrezal mu je glavo in jo skupaj s truplom zakopal pod drevo. Mislil je, da je 

sam, a vse to je videl škrat. Ta se mu je skril v njegove lase. Brat pa ga ni niti opazil, saj 

je bil škrat majhen. Brat je odšel v sestrino sobo, našel spečo sestro in tam mu je škrat 

padel na dekličino posteljo in ji sédel  v uho. Povedal ji je, kaj je njen brat storil 

mladeniču. Ko se je deklica prebudila, je sklenila, da bo mladeniča poiskala. Počakala 

je, da se je znočilo in odšla v gozd. Poiskala je lipo, o kateri ji je povedal škrat in pod 

njo našla truplo. Vzela je mladeničevo glavo in vejico jasminovega grma ter šla domov. 

Ko je prišla v svojo sobo, je v lonček položila mladeničevo glavo, jo posula z zemljo in 

vanjo vsadila jasminovo vejico. Deklica je bila dolgo ob cvetličnem lončku. Jasminova 

vejica je postajala zelena. Deklica je kmalu umrla. Ko je brat videl ta cvetoči grm, ga je 

odnesel v svojo sobo in ga postavil k postelji. Škrat pa je letal od cveta do cveta ter 

vsem pripovedoval o njegovih dejanjih. Zvečer so ga »cvetne duše« (Andersen, 1975: 

69) iz jasminovega grmička umorile. Naslednje jutro so bili okrog postelje ljudje. Eden 

od njih je prijel za cvetlični lonec, a ta mu je padel na tla in tedaj so videli lobanjo. 

Spoznali so, da je bil  brat, ki je sedaj mrtev, morilec.  

 

Analize glavnih likov: 

Rožni škrat: Živi brezskrbno v svojem vrtu, »ves dan se je razveseljeval v toplem 

sončnem siju, letal od cvetlice do cvetlice, plesal po perutih letečega metulja... « 

(Andersen, 1975: 65), ko pa je priča umoru, se čuti dolžnega, da poskrbi za kazen 

morilca. »Letal je od cveta do cveta in pripovedoval o umorjenem  mladeniču, o 

hudobnemu bratu in nesrečni sestrici« (Andersen, 1975: 68). Tudi deklici ob prvi 

priložnosti pove, kaj se je zgodilo z njenim mladeničem in kaj je storil njen brat. Skrbi 

ga za deklico, ki je ostala popolnoma sama. Škrat ji zato stoji ob strani, »ni mogel biti 

neusmiljen, da bi zapustil žalostno deklico« (Andersen, 1975: 67).  

 

Brat: Do svoje sestre je preveč zaščitniški. Nikogar ne pusti v njeno bližino. Ko umori 

mladeniča, si reče (Andersen, 1975: 66): »Zdaj je zbrisan in proč! Nikoli več se ne vrne. 

Ne vrne se več in sestra me ne sme vprašati po njem.« Boji se, da ga bo zapustila in bi 

tako ostal sam, saj je ona še edini ostanek družine, ki jo še ima. Deklici ne priželi 

srečnega življenja, kot si ga je hotela ustvariti. Bal se je, da bo odšla z mladeničem in bi 

tako ostal sam. Brat najprej umori mladeniča, a ker zaradi mladeničeve smrti umre tudi 
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sestra, je brat kriv za obe smrti. Ljudje ga imajo najprej za nedolžnega, a ko zagledajo 

lobanjo, spoznajo, da je morilec.   

 

Življenje in odnosi znotraj družine: 

Živela sta brat in sestra. Njunih staršev ni omenjenih. Od družine sta ostala sama, imata 

le drug drugega. Sta siroti.  

Mladenič in deklica sta bila »drug z drugim tako dobra, še veliko bolj kakor more biti 

najboljši otrok dober do mamice ali do očka« (Andersen, 1975: 66). Mladenič je bil do 

deklice prijazen, nudil ji je ljubezen in varnost, »poljubila sta se« (Andersen, 1975: 66). 

Ker ni imela starševske  topline in ljubezni, je te iskala pri mladeniču. Kajti brat, edini, 

ki ji je ostal od družine, ji tega ni nudil. Mladenič ji je bil nadomestek njenih staršev, h 

kateremu se je lahko zatekla.  

Mladenič pa deklici reče (Andersen, 1975: 66): »Tvoj brat naju ne more videti, zato me 

z nekim naročilom pošilja daleč čez hribe in jezera!« Brat je na mladeniča ljubosumen. 

Noče, da bi mu od doma speljal njegovo sestro. Noče, da bi ostal sam. S tem pa sestri 

onemogoči srečno življenje. Hoče, da živi po njegovih pravilih. Ko brat ubije 

mladeniča, si reče (Andersen, 1975: 66): »Zdaj je zbrisan in proč! Nikoli več se ne 

vrne.« Prepričan je bil, da bo zdaj, ko je mladenič mrtev, sestra pozabila nanj in živela 

bratsko-sestrsko življenje. Ko brat mladeniča ubije, mu »odreže glavo« (Andersen, 

1975: 66). S tem se želi prepričati, da je resnično umrl in na nek način proslavi zmago 

nad njim. Sovražil ga je, saj je menil, da je prav on razdrl »družino«. Potem je brat odšel 

do sestre, se nad njo sklonil in se »ostudno smejal, kakor se zna smejati samo zlodej« 

(Andersen, 1975: 66-67). Zadovoljen je bil, da se sestrica ne bo več videla z 

mladeničem in mislil je, da ne bo nikoli izvedela, da je mladeniča ubil on. Upal je, da se 

bo, ko se mladenič ne bi vrnil, zatekla k njemu in on bi jo lahko tolažil.  

Deklica je od škrata izvedela za smrt mladeniča, »nikomur pa ni smela zaupati svoje 

boli« (Andersen, 1975: 67). Prej je lahko zaupala mladeniču, sedaj pa, ko ga ni več, se 

ne more obrniti na nikogar. Sploh pa ne na svojega brata, kajti ta je mladeniča umoril. 

Deklica spozna, da je ostala sama.  

Rožni škrat je vsem pripovedoval o »umorjenem mladeniču, čigar glava je bila zdaj prst 

pod prstjo, jim pravil o hudobnem bratu in nesrečni sestrici« (Andersen, 1975: 68). Ni 

hotel, da bi kje živelo bitje, ki brata in njegovega dejanja ne bi poznalo. Želel mu je 

trpljenje in smrt. Čutil je, da je to dolžan storiti za deklico, ki jo je imel rad. Tako se na 
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koncu vse »cvetne duše« (Andersen, 1975: 69), škrat in živali maščujejo bratu ter ga 

usmrtijo. Tako je na koncu tudi od strani ljudi spoznan za krivega.  

 

3.2.9 Sopotnik 

 

Analiza pravljice: 

Johannesu je umrl oče. Ko so ga pokopali, je Johannes izrezljal lesen križ in ga položil 

na grob. Naslednji dan je vzel svoje premoženje in šel v svet. A preden je odšel, se je 

ustavil na pokopališču, se poslovil od očeta ter mu obljubil (Andersen, 2005: 70): 

»Zbogom, dragi oče! Vedno bom dober, ti pa kar prosi ljubega Boga, da bi mi šlo 

dobro!« 

Ponoči je spal na poljanah, svetil mu je mesec, umival pa se je v potokih. Ob nedeljah je 

odšel v cerkev, tako kot je včasih šel z očetom. Šel je tudi na pokopališče in skrbel za 

grobove tujcev. Tam je zagledal berača, dal mu je denar in odšel. Zvečer je nastala 

nevihta. Ker je prispel do cerkve, katere vrata so bile priprte, je vstopil vanjo. Sredi 

cerkve je stala odprta krsta, ob njej pa dva moška. Pokojnika sta hotela vreči iz krste, 

ker jima je bil dolžan plačilo. Johannes pa jima je rekel, da jima poplača on, če 

pokojniku ne storita žalega. Moška sta se strinjala, vzela denar in odšla. Johannes pa je 

poravnal truplo, se poslovil in ker se je nevihta polegla, je šel naprej svojo pot. Ko je 

hodil je skozi gozd, je srečal moškega. Ker sta se oba odpravljala v svet, sta sklenila, da 

si bosta delala družbo. Postala sta prijatelja. Johannes je videl, da je njegov sopotnik 

dobrega srca, saj je rad pomagal ljudem, ki sta jih srečevala po poti. Možu, ki je 

uprizarjal komedije, je z mazilom popravil lutko, starki pa zacelil nogo. 

Ko sta potovala prek gora, sta prišla do mesta. Sredi mesta pa je stal grad, v katerem sta 

prebivala kralj in njegova hči. Od krčmarja sta izvedela, da kraljeva hči dovoli vsem, da 

jo snubijo, a vsak mora uganiti po tri stvari, po katerih ga sprašuje. Ker ni do tedaj še 

nihče uganil niti ene stvari, so vse dosedanje snubce umorili. Čeprav kralj ni podpiral 

njene odločitve, ji tega ni smel prepovedati. »Stari kralj je bil tako zelo užaloščen zaradi 

vsega tega gorja in žalosti, da je vsako leto en dan od zore do mraka preždel na kolenih 

z vsemi svojimi vojaki in molil, da bi se princesa poboljšala, česar pa ni in ni hotela 

storiti« (Andersen, 2005: 80). Princesa je prijezdila po ulici. Ko jo je Johannes zagledal, 

se je odločil, da jo bo zasnubil. »Vsi so mu prigovarjali, naj tega ne stori, saj se mu bo 

zagotovo godilo prav tako kot vsem drugim« (Andersen, 2005: 80), a Johannesa jih ni 

poslušal. Noč pred snubitvijo, ko je Johannes že spal, si je sopotnik privezal krila, ki jih 
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je med potovanjem odsekal labodu in odletel do gradu. Na gradu se je odprlo okno in 

skozi je priletela princesa in letela do gore. Sopotnik je postal neviden in ji sledil. Ko sta 

prišla h gori, je sopotnik slišal princeso, kako se pogovarja s »trolom« (Andersen, 2005: 

83) o treh stvareh, ki jih mora snubec uganiti. Odletel je domov in naslednje jutro 

povedal Johannesu, katera je prva misel, o kateri ga bo spraševala princesa. Johannes je 

odšel na grad in uganil je princesino misel. Sopotnik je tudi drugi in tretji večer sledil 

princesi in izvedel misli, ki ju bo zahtevala od Johannesa. Ko je Johannes uganil tudi 

tretjo misel, sta se s princeso poročila. Ker je bila princesa čarovnica, je sopotnik 

povedal Johannesu, kaj naj stori, da jo reši uroka. Johannes je storil vse, kar mu je 

sopotnik rekel in princesa je bila rešena. Ko se je sopotnik poslavljal od Johannesa, mu 

je povedal, da je bil on tisti mrtvec, za katerega je dal svoje premoženje. In potem je 

sopotnik izginil.  

 

Analize glavnih likov: 

Johannes: Po očetovi smrti se odloči, da odide od doma. Očeta je imel zelo rad, zato se 

je težko poslovil od njega. »Toliko da mu ni počilo srce, tako žalosten je bil« 

(Andersen, 2005: 69). Njegov oče je bil edini, ki mu je ostal od družine. Po njegovi 

smrti ni imel nikogar več. Priseže si, da bo tako dobrega srca, kot je bil njegov oče 

(Andersen, 2005: 70): »Tudi jaz bom vedno dober in tako bom tudi jaz prišel k očetu v 

nebesa!« Sanjari o »deklici z zlato krono na dolgih, lepih laseh« (Andersen, 2005: 69), 

ki jo na koncu tudi dobi za ženo. Njegova dobrota je poplačana, saj postane »kralj vsega 

kraljestva« (Andersen, 2005: 90), za ženo pa ima ljubečo princeso. »Johannes in 

princesa sta se iz srca ljubila« (Andersen, 2005: 90).  

 

Sopotnik: Johannes mu je omogočil »počitek v miru« (Andersen, 2005: 90), sopotnik pa 

se mu skuša oddolžiti, zato mu reši življenje, saj bi ga brez njegove pomoči, princesa 

dala usmrtiti. Pomaga mu dobiti princeso za ženo. In ko mu jo uspe dobiti, je 

sopotnikova dolžnost opravljena. Vesel je, da mu je »odplačal svoj dolg« (Andersen, 

2005: 90). 

 

Življenje in odnosi znotraj družine: 

Johannes živi z očetom, matere in sorojencev nima, zato je to enostarševska družina.  

Ko mu oče umre, Johannes odide od doma, saj je ostal sam. »Na vsem širnem svetu ni 

imel prav nikogar več« (Andersen, 2005: 69), zato ne vidi smisla, da bi ostal doma. 
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Odšel je, ker ga dom spominja le še na smrt očeta. V svet odide z upanjem, da mu bo pri 

iskanju srečnega življenja pomagal Bog, zato preden odide, zmoli na očetovemu grobu 

(Andersen, 2005: 70): »Ti kar prosi ljubega Boga, da bi mi šlo dobro!« 

Johannes je bil zadovoljen s tem, kar mu je ponujala mati narava: prespal je v »seneni 

kopici« (Andersen, 2005: 71) na poljani, svetlobo mu je delal mesec, umival pa se je v 

potoku. Pri tem pa si je mislil (Andersen, 2005: 71): »Še kralju ne more biti lepše.« Nad 

ničemer se ni pritoževal. V vsaki stvari je videl le pozitivno stran in to izkoristil. 

Negativne stvari je videl pozitivno.  

Ker je bil daleč od očetovega groba, je čistil in negoval grobove tujih ljudi. Upal je, da 

bo »kdo drug ravno tako poskrbel za očetov grob, sedaj ko sam ne more« (Andersen, 

2005: 72). Čutil se je dolžnega, da poskrbi za grobove.  

Ko je Johannes beraču dal beliče, jo je »ves srečen in vesel mahnil naprej« (Andersen, 

2005: 72). Vesel je bil, da je naredil dobro delo. Iti hoče po očetovih stopinjah. Ko se 

usmili berača, čuti zadovoljstvo, saj je nekomu lahko pomagal in mu polepšal dan oz. 

življenje.  

Tudi ko za mrtveca odstopi svojih petdeset srebrnikov, sta se moška »na ves glas 

nasmejala njegovi dobroti« (Andersen, 2005: 70). Imela sta ga za neumnega in 

naivnega. Posmehovala sta se mu, ker je vse svoje premoženje dal za mrtvega tujca. 

Johannesa je pokojnik spominjal na njegovega očeta, saj je bil on zadnji, ki ga je videl 

mrtvega oz. v krsti. Želel je, da ima pokojnik mir, tako kot je to želel za svojega očeta. 

Ker je preprečil, da pokojniku moška nista storila hudega, se je »poslovil in dokaj 

zadovoljen« (Andersen, 2005: 73) odšel naprej. Vesel je bil, da je preprečil dejanje 

»odurnežev« (Andersen, 2005: 73), a zdelo se mu je, kot da se je še enkrat poslavljal od 

očeta, zato mu je bilo hudo. Ker mrtvecu »podari« mir, mu ta kot sopotnik vrne uslugo. 

Sopotnik rad pomaga ljudem, a želi vedno kaj v zameno. Od starke želi tri svežnje šib, 

od moža, ki je uprizarjal lutkovne igre, pa sabljo. Belemu labodu, ki se mrtev zgrudi na 

tla, pa odseka krila in reče (Andersen, 2005: 79): »Kako lepa krila, tako bela in velika, 

kot jih ima ta ptica, so vredna veliko denarja!« 

Ko Johannes izve, kaj stori princesa snubcem, ki ne uganejo njenih misli, reče 

(Andersen, 2005: 80): »Hudobna princesa! Res je potrebna šibe, prav koristila bi ji! Če 

bi jaz bil stari kralj, bi ji pošteno ustrojil hrbet!« Ko pa jo zagleda, ne more verjeti, da se 

za tako lepo deklico skriva hudobija. »Vsa kri mu je bušnila v obraz in ostal je čisto 

brez besed« (Andersen, 2005: 80). Njena lepota ga je omamila in Johannes se je vanjo 

zaljubil.  
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Johannes se ne more sprijazniti z očetovo smrtjo. Najprej skrbi za tuje grobove, ker ga ti 

spominjajo na očeta, potem pa da vse svoje premoženje za tujca v krsti, ki ga prav tako 

spominja na očeta.  

 

3.2.10 Svinjski pastir 

 

Analiza pravljice: 

Princ se je želel poročiti. Za ženo je hotel cesarjevo hčer, zato ji je podaril vrtnico in 

slavca. Princesa nad darilom ni bila navdušena (Andersen, 1998: 111): »Fej, očka! Ni 

umetna, prava je!« Princ se je preoblekel v pastirja in šel k cesarju, da bi se pri njem 

zaposlil. Cesar ga je zaposlil kot svinjskega pastirja, živel pa je v sobi ob svinjaku. S 

seboj je imel kotliček in ob večerih je zaigral pesem, ki je bila princesi znana. Ko je 

princesa zaslišala pesem, je k pastirju poslala dvorjanko, da ga vpraša, koliko hoče za 

kotliček. Pastir ji je rekel, da hoče deset princesinih poljubov. Dvorjanke so se postavila 

okrog pastirja in princese, da ju ne bi nihče videl. Tako je dobil pastir deset poljubov, 

princesa pa kotliček.  

Naslednji dan si je princ - svinjski pastir naredil ragljo. Ko jo je zavrtel, je začela igrati 

valčke, poskočnice in polke. Ko je princesa zaslišala skladbe, ki so ji bile všeč, je 

poslala k njemu dvorjanko, da ga vpraša, kaj si želi v zameno za glasbilo. Princ je hotel 

sto princesinih poljubov. Princesa ga je zavrnila, a jo je želja po glasbilu premamila 

(Andersen, 1998: 114): »Umetnost je treba podpirati!« Šla je k pastirju in on jo je začel 

poljubljati. Dvorjanke pa so se postavile okrog njiju, da ju kdo ne bi videl.  

Cesar pa je stal na balkonu in videl dvorjanke pri svinjaku. Šel je bližje, da bi videl, kaj 

se dogaja. Ko je zagledal svojo hčerko poljubljati svinjskega pastirja, ju je udaril in ju 

izgnal iz cesarstva.  

Princesa je stala pred cesarstvom, »pretakala solze« (Andersen, 1998: 117) in govorila: 

(Andersen, 1998: 117): »Ah, jaz uboga para! Zakaj nisem vzela čednega princa? Ah, 

kako sem nesrečna!« Takrat si je svinjski pastir očistil obraz, odvrgel zdelano obleko in 

stopil pred njo. Princesa je videla, da je bil princ, čigar darilo je zavrnila. Princ se je 

vrnil v svoje kraljestvo, princesa pa je ostala sama.  

 

Analize glavnih likov: 

Princesa: Mar ji je le zase, da je srečna. Sreča drugih je ne zanima. Zavrne darilo - 

slavca, pa čeprav je njenemu očetu veliko pomenil, saj ga je spominjal na »glasbeno 
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skrinjico rajne cesarice« (Andersen, 1998: 112). Noče se poročiti s princem. Misli, da je 

zanj predobra: »nikakor ni hotela, da bi prišel princ« (Andersen, 1998: 112).  

 

Princ/svinjski pastir: Želi se poročiti in za ženo si izbere cesarjevo hčerko, ki pa ga 

zavrne. Da bi ga vzela za moža, ji princ podari vrtnico in slavca, a to kraljici ni všeč. 

Takrat se princ odloči, da se ji bo maščeval, čeprav mora zaradi tega opravljati službo 

pastirja.  

 

Cesar: Hčerki želi, da bi si poiskala moža. Ko ji princ pošlje darilo, je cesar nad njim 

navdušen (Andersen, 1998: 111): »Očarljiva je!« To, da njegovi hčerki dvori princ in da 

ji pošlje neprecenljivo darilo, je cesarju po godu, »od veselja je zaploskal« (Andersen, 

1998: 111). Ko pa zagleda hčerko poljubljati pastirja, se razjezi in jo izžene iz cesarstva. 

Ne razume, kako ji ni bil všeč princ, ki ji je nosil darila, pastirja pa je poljubljala.  

 

Življenje in odnosi znotraj družine: 

Cesar je imel hčerko, žena pa mu je umrla. Ker se cesar ni ponovno poročil, je to 

enostarševska družina. 

Pri prinčevi družini pa je omenjen le očetov grob, o materi ne izvemo ničesar.  

Princ podari princesi vrtnico, dvorjanke in cesar so nad njo navdušeni (Andersen, 1998: 

111): »I, kako lepo je narejena!« Ko se je princesa dotaknila vrtnice, je rekla (Andersen, 

1998: 111): »Fej, očka! Ni umetna, prava je!« Ker so dvorjanke videle, da princesi 

vrtnica ni všeč, so tudi one spremenile mnenje in ponavljale za njo (Andersen, 1998: 

112): »Fej, prava je!« Ko so zagledali še slavca, so tako dvorjani kot cesar bili 

navdušeni nad njim (Andersen, 1998: 112): »Superbe! Charmant!« Ker je njegovo petje 

»spominjalo na glasbeno skrinjico rajne cesarice« (Andersen, 1998: 112), je kralj 

»planil v jok kakor majhen otrok« (Andersen, 1998: 112). Princesi pa za to ni bilo mar. 

Rekla je (Andersen, 1998: 112): »Potem pa naj odleti in konec!« Gledala je samo za 

svojo korist. Ni ji bilo mar, da je slavec njenemu očetu nekaj pomenil, da ga je 

spominjal na njegovo pokojno ženo. Princesa skrbi le za svojo srečo. Za ostale ji ni mar, 

tako kot ne za princa, ki se je trudil, da bi ga vzela za moža.  

Princ si izbere prav tisto princeso, ki ga zavrača. Za ženo hoče prav njo, ki je njemu 

nedosegljiva, pa čeprav je bilo »na stotine princes, ki bi takoj privolile« (Andersen, 

1998: 111) v zakon. To mu predstavlja izziv, zato naredi vse, da bi dobil, kar želi. Ima 

voljo in pogum.  
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Princ se preobleče v pastirja, da bi se približal cesarjevi hčeri. Kljub temu da je njegova 

darila zavrnila, princ ni obupal, ampak je poskusil z drugačnim pristopom. Zaradi nje se 

zaposli kot pastir. 

Ko princesa zasliši pesem, hoče na vsak način priti do glasbila. Kot izgovor, da bi se šla 

pogovarjat s pastirjem, reče svojim dvorjankam (Andersen, 1998: 113): »Ta svinjski 

pastir je gotovo razgledan!« Princesa mora, če hoče imeti kotliček, poljubiti pastirja, 

zato reče dvorjankam (Andersen, 1998: 113): »Postavite se okrog mene, da ne bo kdo 

videl!« Po poljubljanju pa jim je rekla (Andersen, 1998: 114): »Ampak glejte, da boste 

držale jezik za zobmi, kajti jaz sem cesarjeva hči!« Skrbi jo, da bi kdo izvedel, da je 

poljubljala pastirja. Je princesa in za princeso ni primerno tako vedenje. Če bi kdo 

izvedel, princese ne bi več cenili in spoštovali. Uničilo bi ji ugled. Ker je cesarjeva hči, 

se mora vesti temu primerno. S svojimi dvorjankami večkrat uporablja francoske besede 

(Andersen, 1998: 114): »Superbe! Charmant!« Čeprav francoskega jezika niso znale 

govoriti, so tako izgledale bolj prefinjene, učene in iz visokega rodu.  

Ko si je princesa od pastirja zaželela še drugo glasbilo, je poslala dvorjanko, da ga 

vpraša, kaj želi zanj, pri tem pa že vnaprej povedala (Andersen, 1998: 114): »Vendar ga 

ne bom poljubila!« To ji je bilo v podčast in sramoto. Kasneje pa je spet našla izgovor, 

le da bi dobila glasbilo (Andersen, 1998: 114): »Umetnost je treba podpirati!«  

Ko jo lastni oče izžene iz cesarstva, ji je žal, da ni za moža vzela princa. Tako ji ne bi 

bilo treba poljubljati pastirja in ne bi bila izgnana. Pastir pa se pred njo pokaže kot princ 

in »bil je tako lep, da se mu je princesa morala prikloniti« (Andersen, 1998: 117). On pa 

ji je povedal, da je imela priložnost, da se poroči z njim, a ga je zavračala. Zato se ji je 

prišel maščevat. Sedaj pa naj plačuje za svojo nesramnost in brezobzirnost. Princ ji je 

namreč za darilo dal edini cvet, ki je rasel »na grobu prinčevega očeta« (Andersen, 

1998: 111), zato mu je bilo še toliko bolj hudo, ker mu je cvet pomenil veliko, ona pa ga 

je brez pomisleka zavrnila.   
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3.3 PRIMERJAVE GRIMMOVIH IN ANDERSENOVIH PRAVLJIC 
 

V Grimmovih pravljicah: Žabji kralj ali železni Henrik, Bratec in sestrica, Janko in 

Metka, Pepelka, Sneguljčica, Špicparkeljc, Zlata goska, Kosmatinka, Tri ptičic in Prava 

nevesta in Andersenovih pravljicah: Bedak Jurček, Divji labodi, Grdi raček, Mala 

morska deklica, O deklici, ki je stopila na kruh, O vrtnarju in njegovi gospodi, Palčica, 

Rožni škrat, Sopotnik in Svinjski pastir bi najprej omenila razlike med tipi družin. Le v 

pravljicah Tri ptičice in Zlata goska predstavljajo starši in trije otroci jedrno družino. V 

vseh ostalih pravljicah so družine »nepopolne«. Največ je enostarševskih. V Grimmovih 

so to: Bratec in sestrica, Kosmatinka, Prava nevesta, Špicparkeljc in Žabji kralj ali 

železni Henrik. Pri Andersenu pa: Bedak Jurček, Grdi raček, O deklici, ki je stopila na 

kruh, Palčica, Sopotnik in Svinjski pastir. Andersen je reorganizirano družino uporabil v 

pravljici Divji labodi, medtem ko sta brata Grimm ta tip družine uporabila v treh 

pravljicah: Janko in Metka, Pepelka in Sneguljčica. Brata Grimm sta v svojih pravljicah 

velikokrat uporabila tudi lik mačehe: Bratec in sestrica, Janko in Metka, Pepelka, Prava 

nevesta in Sneguljičica, Andersen pa je mačeho omenil le v pravljici Divji labodi.  

Zanimivo je, da v teh dvajsetih pravljicah, ki sem si jih izbrala za diplomsko nalogo, 

oče umre samo v eni, in sicer v pravljici Sopotnik. Mati pa umre v več pravljicah, 

Grimmove: Kosmatinka, Pepelka, Prava nevesta in Sneguljčica, Andersenove: Divji 

labodi, Mala morska deklica in Svinjski pastir.  

Med Grimmovimi in Andersenovimi pravljicami so velike razlike v negativnih odnosih 

med starši oz. enim staršem in otrokom. V Grimmovih pravljicah ta odnos izstopa v: 

- Bratec in sestrica (mačeha - brat in sestra), 

- Janko in Metka (mačeha - Janko in Metka), 

- Pepelka (mačeha - Pepelka), 

- Prava nevesta (mačeha - otrok), 

- Sneguljčica (mačeha - Sneguljčica), 

- Špicparkeljc (oče - hči), 

- Zlata goska (oče in mati - Tepko). 

 

V Andersenovih pravljicah pa je ta odnos izpostavljen le v pravljicah Bedak Jurček (oče 

- Jurček) in Divji labodi (mačeha – otroci, hči in enajst sinov). 
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Več primerov negativnih odnosov med starši in otroki je v Grimmovih pravljicah. Za 

negativno ravnanje odraslih do otrok so v večini primerov odgovorne mačehe. V vseh 

šestih pravljicah, kjer nastopa mačeha, je njen odnos do otrok negativen: otroke 

zaničuje in jih ne spoštuje. Ker ti otroci niso deležni ljubezni mačehe, poiščejo zatočišče 

in varnost pri drugi osebi: 

- pri sorojencu: Bratec in sestrica, Divji labodi, Janko in Metka,  

- pri pokojnemu staršu: Pepelka, 

- pri nedružinskih osebah: Sneguljčica. 

 

Na splošno je Andersen v nekaterih svojih pravljicah uporabljal motiv »sleparja«, ki 

pride do tistega, kar želi: Cesarjeva nova oblačila, Leteči kovček, Svinjski pastir. V 

pravljicah Divji labodi in Mala morska deklica pa motiv molka glavnega junaka, dokler 

ne izpolni neke naloge, ki ga bo osrečila. Ta motiv sta uporabila tudi brata Grimm v 

pravljicah: Marijino dete in Dvanajst bratov.  

V Grimmovih pravljicah najdemo veliko podobnih motivov: 

- obsodba glavnega junaka na smrt: Dvanajst bratov, Marijino dete, Sneguljčica, Zvesti 

Janez,  

- mačeha izžene otroke oz. otroci zbežijo od nje: Bratec in sestrica, Janko in Metka, 

Sneguljčica,  

- otrok se mora naučiti preživeti brez staršev: Bratec in sestrica, Janko in Metka, 

Sneguljčica, Špicparkeljc...  

 

Ugotovila sem, da se Grimmove in Andersenove pravljice, ki sem si jih izbrala za 

diplomsko nalogo, razlikujejo v družinskih odnosih. Več primerov negativnih odnosov 

med družinskimi člani je v Grimmovih pravljicah. Za to je odgovorna negativna mačeha 

in odsoten oče. Medtem ko se v Andersenovih pravljicah, kjer mati umre, oče ne poroči 

ponovno in tako pravljice nimajo podobe mačehe. Izjema je pravljica Divji labodi.   
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4 SPOZNANJA IN UGOTOVITVE 
 

 

Pri dvajsetih pravljicah, ki sem si jih izbrala za diplomsko nalogo, sem postavila 

hipoteze, ki niso potrjene v empirični raziskavi.   

 

1. Prva je bila ta, da jedrna družina v pravljicah živi srečnejše od ostalih družin. Motiv 

jedrne družine je bil predstavljen v Grimmovi pravljici Ti ptičice in Zlata goska. V 

pravljici Zlata goska družina ni živela srečno, saj je bil eden od otrok zasmehovan od 

staršev in sorojencev. V pravljicah Pepelka, Divji labodi in Sneguljčica je bil motiv 

jedrne družine le v začetku pravljice. Glavnim književnim osebam vseh treh pravljic 

mati umre in nadomesti jo mačeha. Mačeha je v vseh teh primerih zlobna. V pravljici 

Kosmatinka in Svinjski pastir je v začetku jedrna družina, a v obeh primerih tudi tu mati 

kmalu umre, le da te ne nadomesti mačeha. V pravljici Tri ptičice nastopi najprej jedrna 

družina z najdenčki, na koncu pravljice pa biološka jedrna družina.  

Na osnovi študija virov in literature lahko povzamem, da je v vseh teh pravljicah 

premalo motivov jedrnih družin, da bi hipotezo potrdila ali zavrnila. V večini pravljic 

eden od staršev umre in tako ni več motiva jedrne družine.  

 

2. Naslednja hipoteza je bila ta, da ima otrok v pravljicah boljšo vzgojo, če ima ob sebi 

oba starša. To hipotezo moram, zaradi podobe negativne mačehe in odsotnega očeta, 

zavrniti. Kot sem že prej omenila, je jedrnih družin v pravljicah malo, več je takih, kjer 

nastopa mačeha. Za odnose v naslednjih  pravljicah je odgovorna mačeha: Divji labodi, 

Janko in Metka, Pepelka, in Sneguljčica. Čeprav imajo v teh pravljicah družine oba 

starša, pa je v pravljicah Pepelka in Sneguljčica oče večino časa odsoten. Zato lahko 

odgovornost pripišemo tudi njemu. Zaradi že zgoraj omenjene pravljice Zlata goska pa 

moram to hipotezo zavrniti. Sin Tepko nima prave vzgoje, kljub temu da ima oba starša. 

Le v pravljici Tri ptičice so imeli otroci v družini pozitivno vzgojo.  

 

3. Za hipotezo, da se najmlajšemu članu družine ostali sorojenci posmehujejo, pa sem 

prišla do neodločenega rezultata. Našla sem tri pravljice, kjer ta hipoteza drži in tri 

pravljice, kjer bi jo morala zavrniti. Omeniti moram, da sem upoštevala le tiste 

pravljice, kjer je najmlajši član omenjen. Pravljice, kjer je najmlajši član družine 
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sorojencem v posmeh, so: Bedak Jurček, Grdi raček in Zlata goska. Posmehovanja pa 

ni v: Divji labodi, Mala morska deklica in Tri ptičice.  

 

4. Hipotezo, da se starša najmlajšemu članu družine težje odrečeta kot njegovim 

sorojencem, moram prav tako zavrniti. Hipotezo bi lahko potrdila le za pravljico Mala 

morska deklica. V pravljicah Bedak Jurček, Grdi raček in Zlata goska pa tega ne 

morem trditi. V teh treh pravljicah starši ravnajo prav nasprotno od moje hipoteze. 

Otroke »podijo« od doma, se jim posmehujejo in vanje ne zaupajo. 

 

Hipoteze, ki sem si jih zastavila, so me postavile na realna tla. Tudi v pravljicah ni vse 

pravljično. Konci so običajno srečni in veseli, a za to je potrebno veliko truda in 

trpljenja. Za srečno življenje se je treba potruditi in nekaj narediti, da bo želja 

uresničena.  

 

Cilje, ki sem si jih zastavila za diplomsko nalogo, sem dosegla: definicije družin in tipe 

družin sem navedla in opisala; glavnim književnim osebam sem navedla tip družine, ki 

mu pripada; poiskala sem razlike med Grimmovimi in Andersenovimi pravljicami ter 

jih med seboj primerjala.  

 

Tudi za vprašanja, ki sem si jih zastavila na začetku diplomske naloge, sem našla 

odgovor. Proučevala sem razlike tipov družin med Grimmovimi in Andersenovimi 

pravljicami. Ugotovila sem, da v izbranih Grimmovih pravljicah večkrat nastopa 

mačeha. V Andersenovih pravljicah mačeha nastopi le enkrat. Spoznala sem tudi, da v 

vseh pravljicah, kjer nastopa mačeha, so odnosi v družini negativni.  

 

V pravljicah, ki sem si jih izbrala za diplomsko nalogo, sem ugotovila tudi razliko v 

opisu glavnih književnih oseb, ki so v pravljici »žrtve« zaradi spola. Kjer je glavna 

književna oseba ženskega spola, je v večini pravljic opisana tako, da bralcem izzove 

empatijo: Divji labodi, Mala morska deklica, Palčica, Pepelka, Prava nevesta, 

Sneguljčica in Špicparkeljc. V pravljicah, kjer je glavna književna oseba moškega 

spola, pa ga avtor opiše tako, da se mu bralec posmehuje. Opiše ga kot »norčka, 

tepčka«: Bedak jurček, Zlata goska.  
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S pomočjo literature, ki sem jo uporabila pri diplomski nalogi, sem spoznavala življenje 

bratov Grimm in H. C. Andersena. Ugotovila sem, da sta brata Grimm napisala 

pravljice, ki sta jih poimenovala po sorojencih: Bratec in sestrica, Dvanajst bratov, Dva 

brata, ... , medtem ko pri Andersenu nisem zasledila takih naslovov. Napisal je tudi 

nekaj takih pravljic, kjer glavna književna oseba nima sorojencev: O deklici, ki je 

stopila na kruh, Palčica, Rdeči čeveljci, Sopotnik, Svinjski pastir, ... To lahko povežem 

z njihovim življenjem in obdobjem: brata Grimm sta imela namreč še tri brate in eno 

sestro, odraščala sta v veliki družini. Andersen pa je odraščal sam. 
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5 ZAKLJUČEK 
 

 

V diplomski nalogi sem v teoretičnem delu na kratko predstavila delo in življenje bratov 

Grimm in H. C. Andersena. Predstavila sem tudi različne definicije družin in tipov 

družin. V empiričnem del sem analizirala deset Grimmovih in deset Andersenovih 

pravljic. Vsaki pravljici sem določila tip družine ter opisala odnose med družinskimi 

člani. Po analizah teh dvajsetih pravljic pa sem Grimmove in Andersenove pravljice 

primerjala med seboj. Primerjala sem tipe družin in razlike v odnosih med družinskimi 

člani. Na podlagi teoretičnega in empiričnega dela pa sem zapisala svoje ugotovitve in 

spoznanja.  

 

Nekateri menijo, da se družina lahko imenujeta že dve odrasli osebi, ki živita v 

skupnem gospodinjstvu. Kateri si družino razlagajo kot dve odrasli osebi povezani z 

zakonsko zvezo. Kateri pa skupno življenje dveh odraslih oseb z otrokom. Mnenja se 

med seboj zelo razlikujejo. Za diplomsko nalogo sem uporabljala definicijo družine, ki 

jo zagovarjajo Nowotny, Fux in Pinnelli (v Rener, 2006: 16): »Družino definiramo kot 

skupino oseb, ki živi v skupnem gospodinjstvu in jo sestavlja vsaj en otrok in vsaj ena 

odrasla oseba ter je med seboj povezana z zakonsko zvezo ali s kohabilitacijo in 

starševskim razmerjem.« Za tipe družin pa sem uporabljala definicijo, ki jo navaja OZN 

(Cseh-Szombathy v Rener, 2006: 17): »Jedrne družine: biološke in socialne jedrne 

družine staršev in otrok, enostarševske družine in adoptivne družine (družine s 

posvojenimi otroki in družine z najdenčki); razširjene družine: tri in večgeneracijske 

družine, poligamne razširjene družine in plemenske razširjene družine; reorganizirane 

družine: dopolnjene ali vzpostavljene družine, življenje v skupnostih in reorganizirane 

družine istospolnih partnerjev.«  

Sama pa mislim, da je za družino pomembno to, da so člani v dobrih medsebojnih 

odnosih. Trditev, da si družine ne izbiramo sami, le delno drži. Seveda si ne izbiramo 

staršev. Tako kot sorojencev si tudi staršev ne moremo izbirati. Izberemo pa si lahko 

družino z drugačnim pomenom. To so naši prijatelji, kolegi, sosedje, sodelavci.  

 

V mnogih pravljicah, kjer ima glavna književna oseba enega starša, so medsebojni 

odnosi pozitivnejši kot pri tistih, ki ima oba. Pomembni so odnosi v družini. Seveda je 

za otroka bolje, če ima ob sebi oba starša, vendar če je eden od njiju negativna mačeha 
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ali odsoten oče, je za otroka koristneje, če ima ob sebi enega odraslega, s katerim ima 

pozitiven odnos. Mož oziroma oče glavne književne osebe v večini primerov mačehi 

»preda« glavno besedo in s tem se izogne odgovornosti za družino. Tako ima glavna 

književna oseba negativni zgled obeh staršev.  

 

Družina, taka ali drugačna, potrebuje le dobre medsebojne odnose in ljubezen. Vse to 

zahteva veliko truda, pripravljenost na sklepanje kompromisov, potrpežljivost in 

spoštljiv odnos vsakega posameznika.  
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