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POVZETEK 

V diplomski nalogi raziskujem spolne vloge ženskih in moških literarnih likov iz slovenskih 

ljudskih in sodobnih pravljic, jih med seboj primerjam in pojasnjujem vzroke in izvor spolne 

zaznamovanosti teh pravljic. V prvem delu teoretičnega dela diplomske naloge sem 

predstavila konstruiranje spolnih vlog skozi družbene procese socializacije ter značilnosti 

teh spolnih vlog, ki se razlikujejo glede na moški in ženski spol. Poudarek je predvsem na 

naših stereotipnih pogledih na moške in ženske spolne vloge, ki so plod družbenih 

dejavnikov. V drugem delu teoretičnega dela diplomske naloge opisujem vlogo pravljic pri 

takšnem družbenem konstruiranju spolnih vlog ter na tem področju iščem razlike med 

pravljicami, pri čemer upoštevam čas njihovega nastanka. V analitičnem delu diplomske 

naloge sem se posvetila analiziranju moških in ženskih likov v slovenskih ljudskih in 

sodobnih pravljicah in primerjanju njihovih spolnih vlog.  

Cilj diplomske naloge je predvsem ugotoviti, ali se spolne vloge moških in ženskih literarnih 

likov razlikujejo med sodobnimi slovenskimi pravljicami in njihovimi starejšimi 

predhodnicami – ljudskimi slovenskimi pravljicami in ali so te spolne vloge v ljudskih 

pravljicah res bolj hierarhične (patriarhalne), spolno stereotipne, v sodobnih pravljicah pa 

bolj demokratično porazdeljene in ne toliko spolno zaznamovane. 

Pri analizi moških in ženskih literarnih likov sem uporabila 10 različnih pravljic; 5 pravljic 

je ljudskega izvora, 5 pravljic pa je delo sodobnih slovenskih avtorjev – pravljičarjev. V 

pravljicah, ki sem jih izbrala, nastopajo v večini človeški liki, nekaj malega pa je tudi 

živalskih.  

Z analizo pravljic sem ugotovila, da so v ljudskih pravljicah predstavljeni tipično patriarhalni 

vzorci družbe, ki se odražajo skozi neenotno spolno vlogo med moškimi in ženskami. Moški 

so tipizirani v pogumne, odločne, samostojne in preudarne junake, ki s svojo iznajdljivostjo 

in modrostjo premagujejo ovire na poti do cilja. Največkrat so v vlogi mogočnih kraljev, 

veselih pastirčkov, siromašnih sinov in dečkov z dobrim srcem. V stranskih vlogah pa v teh 

pravljicah nastopata dva različna tipa ženskih likov. Na eni strani so pasivne, tihe, neodločne, 

ponižne, a lepe kraljične, najmlajše hčere, ki s pomočjo glavnega moškega lika – junaka 

dosežejo svoj srečni konec. Na drugi strani pa so hudobne mačehe, zlobne čarovnice, zvite 

zaročenke, pohlepne matere, ki glavnim junakom le otežujejo njihova potovanja do cilja ter 

so na koncu vedno kaznovane za svoja slaba dejanja. V ljudskih pravljicah je tudi nekaj 

glavnih ženskih likov, vendar so ti prav tako zrcalo takratne patriarhalne družbe. Gre za 

delavne gospodinje ter uboge, ponižne in skromne pastorke, ki potrpežljivo čakajo in brez 

lastnih pričakovanj in s pomočjo drugih dobrih likov dosežejo svoj srečen konec.  

Ugotovila sem tudi, da so v sodobnih pravljicah literarni liki spolno nezaznamovani ter da 

se prej tipizirane spolne vloge moških in ženskih likov ljudskih pravljic v sodobnih začnejo 

mešati in spreminjati. Velikokrat ženske prevzemajo moške vloge, moški pa ženske. Tudi 

ženske so v sodobnih pravljicah pogumne in iznajdljive junakinje, moški pa velikokrat 

prestrašeni in ranljivi. Njihovi odnosi niso več patriarhalni, temveč demokratični.  
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Vse to pomeni, da si sodobne pravljice zelo prizadevajo izpodriniti stare stereotipne vzorce 

o moških in ženskih spolnih vlogah, ki so še dandanes prisotni med nami, a jih z 

demokratično ureditvijo družbe želimo odpraviti. Prav tako lahko povzamemo, da so 

pravljice odraz družbe, eden izmed glavnih medijev, ki otrokom posredujejo družbene 

norme, miselnost, vrednote in stališča. 

Ključne besede: družbene spolne vloge, spolna stereotipnost v pravljicah,  moški in ženski 

literarni liki slovenskih pravljic. 
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SUMMARY 

The thesis is exploring the gender roles of women and men acting as literary characters in 

Slovenian folk tales and modern fairy tales. I compared them and explained the causes and 

the origin of sexual stigma of fairy tales.  

 

In the first part of theoretical part of my thesis, I presented the construction of gender roles 

through social processes of socialization and characteristics of previously mentioned gender 

roles. Those gender roles vary depending on a male or a female gender. The focus was placed 

on our stereotypical views of male and female gender roles, which are the result of different 

social factors. 

In the second part of the theoretical part of my thesis, I described the role of fairy tales and 

how social constructions of gender roles influence them, and how fairy tales differ from each 

other; the time of their creation was also very important.  

 

In the analytical part of the thesis I focused on analysing male and female characters in 

Slovenian folk and modern fairy tales and I compared their gender roles. 

The aim of this thesis was mainly to determine whether the gender roles of male and female 

literary characters of contemporary Slovenian fairy tales differ from their older predecessors 

- Slovenian folk fairy tales, and whether these gender stereotypes are on one side, in folk 

tales really more hierarchical and patriarchal, but on the other side, in modern fairy tales 

more democratically distributed, rather than sexual marked.  

 

In my analysis of male and female literary characters, I used 10 different fairy tales, of which 

5 tales are of a folk origin, 5 fairy tales are written by modern Slovene artists - storytellers.  

 

In fairy tales I chose, the majority is of human figures, but there are also some animal 

characters.  

By analysing the fairy tales I found out that in folk tales there are presented typical 

patriarchal patterns of society, which are reflected through uneven distribution of gender 

roles between men and women. Men are typed in bold as vigorous, independent and prudent 

heroes who with their ingenuity and wisdom overcome barriers on the way to their 

destination. Most of them have the role of mighty kings, cheerful shepherds, poor sons and 

boys with a good heart.  

 

In folk tales, the marginal role belongs to two different types of female characters. On one 

hand, a passive, silent, hesitant, humble, but beautiful princess, who is also the youngest 

daughter and who with the help of the main male character - the hero, in the end lives happily 

ever after. On the other hand, there is a wicked stepmother, a wicked witch, a twisted fiancée, 

also greedy mother that only makes everything difficult for the  protagonist to reach his/her 

goals. These women always end up punished for their bad actions. In folk tales, there are 

also some main female characters, but they also mirror the patriarchal society at that time - 

these women are presented as busy housewives or poor and humble stepchildren who 

patiently wait and are without their own expectations and who with the help of other good 

characters reach their happy ending. 

 

I also found out that in modern literary fairy tales characters are neutral in gender and that 

previously typed gender roles of male and female characters of folk tales in modern tales 
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become mixed and changed. Many women assume male roles, while men assume female 

roles. Women in modern fairy tales can be brave and resourceful heroines, while men are 

often frightened and vulnerable. Their relations are no longer patriarchal but democratic. 

All this means that modern fairy tales make every effort to supplant the old stereotypical 

patterns of male and female gender roles, which are today still present among us, but by the 

democratic organization of society we make them less obvious.  

I can conclude that fairy tales in fact reflect the society and are one of the main media that 

transmits social norms, mind-sets, values and attitudes to children. 

 

Keywords: social gender roles, sexual stereotypes in fairy tales, male and female literary 

characters in Slovenian fairy tales. 
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1 Uvod 

Ljudje smo naravna in družbena bitja. Znotraj družbe, ki je pojmovana kot celota 

medčloveških odnosov, je vsak človek posameznik ali individuum s svojo osebnostjo in 

identiteto, ki vključuje že naučene vzorce vedenja, norme in stališča, ki mu jih določa družba, 

v kateri živi.  

Znotraj družbe človek vstopa v različne odnose z drugimi ljudmi. Najprej so to odnosi v 

družini, potem v družbi vrstnikov in prijateljev, nato še v procesu izobraževanja in v odnosu 

do institucij. V vseh teh tako imenovanih družbenih krogih si pridobivamo izkušnje o načinu 

delovanja drugih ljudi, seznanjamo se z različnimi družbenimi vlogami, učimo se o tem, 

kako delujejo različne institucije. Na podlagi teh izkušenj si izoblikujemo stališča in 

predstave o družbenih pojavih, dogajanjih in človeških odnosih. Vse to naučeno ne ostane 

samo pri enem posamezniku, ampak se informacije prenašajo iz generacijo v generacijo. 

Zaradi tega se ljudje skozi čas spreminjamo.  

Človeške značilnosti kot so govor, uporaba orodij in smisel za abstraktne pojme, so pogojeni 

s človekovo biološko naravo in se razvijejo le v družbi. Razvoj vsega tega se dogaja preko 

socializacijskih procesov, kjer človek vstopa v interakcijo z drugimi ljudmi in si tako 

izoblikuje svojo osebnost.  

Dejavniki socializacije so poleg družine, šole, vrstnikov in institucij, tudi množični mediji, 

ki imajo že na predšolskega otroka velik vpliv, saj vplivajo na oblikovanje otrokovih vrednot 

s sporočenimi vsebinami in s prikazovanjem svojega videnja resnice. Otrok namreč 

dandanes odrašča in se razvija v modernizirani družbi, kjer je izpostavljenost medijem velika 

že pri zelo majhnih otrocih. 

Risanke in pravljice so otroški svet, kjer se ne razvija samo otrokova domišljija, ampak se 

razvijajo tudi njegove umske sposobnosti in zaznave. Otroci vsrkavajo vsako informacijo, 

ki mu jo ponudijo pravljice oz. risanke. Risanke in pravljice posredujejo otrokom (moralna) 

sporočila, ki so odraz moralnih vrednot naše družbe. Vsaka karakteristika risanih oz. 

pravljičnih likov ter odnosi med njimi (ki so lahko človeški ali bajeslovni) dajejo otroku 

predstavo o svetu, v katerem živimo. Pravljice so dobri pokazatelji, kakšne so naše 

življenjske vloge in ali se le-te (res) delijo po spolih. Ob tem se pedagogi in ostali laiki 

večkrat vprašamo, ali otrok res dobi pravo predstavo družbenih (spolnih) vlog, ali so te res 



2 

 

objektivno dodeljene in ali so kakšnemu spolu pristranske. Sprašujemo se, ali lahko 

ženskemu spolu pripišemo predvsem lastnosti kot so nežnost, občutljivost, šibkost (ostale 

karakteristike pa zanemarimo) in moškemu spolu pogum, moč, vsestranskost, grobost ipd.. 

Kljub množičnemu razvoju risank so pravljice še vedno aktualne in zaželene. Otroci jih radi 

poslušajo in prebirajo, preko njih pa spoznavajo in urijo svoj materin jezik.  

Pravljice so tudi dobro didaktično sredstvo pedagogov. Zato se bom v svoji diplomski nalogi 

osredotočila nanje. Najprej bom skozi teorijo predstavila razvoj oz. nastajanje in 

neenakomerno porazdeljevanje moških in ženskih spolnih vlog v okviru različnih 

socioloških pogledov. Videli bomo, da se predstavljene sociološke teorije med seboj močno 

razlikujejo. Marsikatere so bile preveč ozko osredotočene in so izpostavljale le eno plast 

tako kompleksnega pojma kot je človeški spol. Razdelile so se v dve večji veji: ene 

zagovarjajo družbeni spol, druge pa biološki. Ugotovili bomo, kateri sociološki pogledi so 

izpostavili pomembne smernice za razreševanje konfliktnosti v razlikah med moškim in 

ženskim spolom, in kateri so spolno hierarhijo le še bolj podpihovali in jo zagovarjali. 

V nadaljevanju bom predstavila enega izmed glavnih družbenih in otroških medijev - 

pravljico, ki je v zgodnjem otrokovem obdobju zelo prisotna in ima na otroka poseben vpliv. 

V drugem teoretičnem delu diplomske naloge pa se bom osredotočila na spolne vloge 

literarnih likov, ki nastopajo tako v ljudskih, kot v sodobnih pravljicah. Z analiziranjem 

moških in ženskih pravljičnih likov bom ugotavljala, ali se spolne vloge moških in ženskih 

literarnih likov razlikujejo med sodobnimi in ljudskimi pravljicami, ali so v ljudskih 

pravljicah res bolj patriarhalno naravnane in spolno stereotipne, v sodobnih pravljicah pa 

bolj demokratično porazdeljene in spolno nezaznamovane. Ker imamo Slovenci ogromno 

svojih pravljic in ker je prav, da ohranjamo domače izročilo, sem izbrala izključno slovenske 

pravljice, ki jih otroci dandanes radi poslušajo in prebirajo. Tako sem izbrala 10 različnih 

slovenskih pravljic, od tega 5 ljudskih in 5 sodobnih, avtorskih. 
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2 Socializacija in konstrukcija spola v družbi 

2.1. Pomen socializacije  

Kakšni smo ljudje, kakšne so naše spretnosti, moralne vrednote, znanje, naše mišljenje, 

čustvovanje, vedenje, ni odvisno preprosto od nas samih, ampak imajo nanje velik vpliv 

ljudje okoli nas, oz. bolje rečeno družba, v katero smo bili rojeni.  

Ljudje imamo že ob rojstvu dane nekatere biološke zmožnosti. To so npr. pokončna hoja, 

govor, oblikovanje, preoblikovanje okolja itd. Rodimo se s številnimi biološko pogojenimi 

odzivi na dražljaje iz okolja (na kratko refleksi), ki nam omogočajo preživetje, s 

komunikacijskimi vedenjski vzorci, ki nam omogočajo vključevanje v družbeno življenje - 

to sta npr. jok in smeh (oba vzpostavljata družbeno vez med otrokom in njegovimi 

starši/skrbniki) ter s številnimi biološkimi potrebami, kot so potreba po hrani, pijači, 

ohranjanju telesne temperature, spolnosti, itd. (Počkar, 2011: 49).  

Vse biološke predispozicije se oblikujejo v skladu s pričakovanji družbe, če jih v času 

odraščanja, med procesom socializacije in otrokove vzgoje, urimo, spodbujamo, kdaj pa tudi 

omejujemo oz. kontroliramo (to sta npr. potreba po izločanju, potreba po spolnosti). Kadar 

delujemo v skladu z družbo, smo tako imenovana »civilizirana bitja«. Poznamo primere 

»džungelskih otrok«, ki so se rodili in odraščali zunaj civilizirane družbe, izolirani od 

človeške družbe in le v stiku z divjimi živalmi in primere otrok, ki so bili celotno otroštvo v 

»karanteni« - zaprti v prostorih, kjer so imeli stik le s tistimi ljudmi, ki so jim nudili hrano. 

Takšni otroci so nazadovali v govornem, telesnem in čustveno-socialnem razvoju in tudi 

kasnejša vzgoja in socializacija nista imeli več pravega učinka, ker sta zamudili otrokovo 

občutljivo socializacijsko obdobje. Marsikateri otrok je umrl zaradi prevelikega bremena in 

napora pri prilagajanju socializirani družbi.  

Počkarjeva piše o dveh primerih izoliranih, nesocializiranih otrok. Prvi primer je osemletna 

deklica Anne, ki je bila nezakonski otrok duševno zaostale matere. Mati jo je imela 

zaklenjeno v drvarnici in jo tako prikrajšala za vse medčloveške stike, razen tiste, ki so bili 

potrebni za hranjenje. Ta primer je proučeval ameriški sociolog Kingsley Davis, ki je 

ugotovil, da deklica zaradi izolacije ni znala govoriti, pokončno hoditi ter obvladovati 

nekaterih telesnih procesov, recimo izločanja. Vzrok ni bil v telesni ali duševni prizadetosti. 

Ko so se pozneje ukvarjali z njo, je kazala znake, da bi lahko primanjkljaje osvojila in se ob 
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drugačnem ravnanju vsega tega naučila. Vendar pa je bil njen napredek počasen in je čez 

dve leti umrla, najverjetneje zaradi prejšnje osamitve.   

Drugi primer pa je deklica Genie, prav tako Američanka, rojena slepi materi ter očetu, ki je 

bil psihični bolnik. Slednji je bil tudi pobudnik tega, da je deklica večino svojega otroštva 

preživela zvezana na stolu v posebni sobi. Mati je šele po dekličinem 11 letu obvestila sosede 

o dekličinem obstoju, da so ti ukrepali naprej. V zavetišču je bila nato deležna visoke 

strokovne in medicinske oskrbe. Številni strokovnjaki so se ukvarjali z njenim razvojem, 

vendar je bil napredek počasen. Po večletnem prizadevanju z razumevanjem in osvajanjem 

slovničnih pravil njene jezikovne sposobnosti niso presegle sposobnosti majhnega otroka in 

nikoli ni postala pravo družbeno bitje (Počkar, 2011: 53). 

Vidimo torej, da je socializacija nujno potrebna za celovit otrokov razvoj, če že ne za samo 

preživetje. Vendar pa socializacija postavlja tudi omejitve, otrok znotraj nje same nikakor ni 

svoboden, kljub temu, da je to eden izmed glavnih ciljev vzgoje in socializacije – otrokova 

samostojnost, ki nastopi skupaj s svobodo izbire, odločanja, mišljenja, govora, …  

Počkarjeva sama pravi: »Toda to, koliko bomo razvili biološko dane zmožnosti ter kako in 

kdaj bomo zadovoljili tudi biološko določene potrebe, je kulturno in družbeno določeno. 

Katerikoli vidik človeškega vedenja zahteva družbeno in kulturno okolje, v katerem se lahko 

razvije.« (Počkar, 2011: 49). 

Znotraj družbe veljajo pravila, družbene norme, ki nam ne dovolijo samovoljnega ravnanja. 

Če se ne držimo formalnih pravil družbe, to privede do posledic. Ne le, da nam v 

najskrajnejših primerih pretijo družbene sankcije v obliki omejitve gibanja (zapor, denarna 

kazen, ukori, opomini ipd.), ampak lahko postanemo tudi odklonski do družbe, ki nas ne 

sprejme, nas izloči.  

Kljub temu, da se torej zdi, da smo v procesu socializacije omejeni z mišljenjem, ki nam ga 

vcepi naša družba, da se tako držimo nekih formiranih pravil oz. vzorcev družbe, se nam 

hkrati razvije tudi zmožnost neodvisnega mišljenja in delovanja, s katero pridobimo svojo 

individualnost (Počkar, 2011: 49). 

Družba se je skozi zgodovino spreminjala, delila, nastajala in propadala. Kolonizacija, 

globalizacija in številni drugi procesi multikulturalizacije, interkulturalizacije ter 
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akulturalizacije so vplivali na postavljanje novih družbenih smernic in novih kultur. Različni 

politični sistemi in državne ureditve so odločilno vplivali na razvoj in preoblikovanje naše 

družbe. Ker se družba na takšen način - s spreminjanjem družbenih, kulturnih in političnih 

režimov obnavlja, je torej v njenem interesu, da se večina ljudi obnaša na družbeno 

sprejemljiv in predvidljiv način, s tem pa se ponotranjijo temeljne družbene norme in 

vrednote (Počkar, 2011: 49). 

Socializacija ni kratkotrajen dogodek, v katerega je človek vpet le v njegovem 

najzgodnejšem obdobju življenja, ampak bi lahko rekli, da je življenjski potek posameznika 

v družbi in si ga lahko predstavljamo kot zaporedje prehodov iz enega življenjskega obdobja 

v drugo. (Počkar, 2011: 50). 

»To pomeni hkrati tudi statusne prehode (npr. iz obdobja predšolskega otroka v obdobje 

šolanja, prehod iz nižjih stopenj šolanja na višje, iz šolskega sistema v zaposlitev, iz 

zaposlitve v upokojitev, prehod iz samskega življenja v partnersko skupnost itd.)« (Počkar, 

2001: 50). 

Skozi vse človeško življenje in skozi vsa ta različna obdobja družbe od človeka pričakujemo, 

da bo izpolnjeval pričakovanja družbe, njene norme in pravila, zagotovo pa dajemo največji 

poudarek primarni socializaciji, ki poteka v otrokovem najzgodnejšem obdobju, ko je le-ta 

še odvisen od odraslih in ko se prvič vključuje v družbeno okolje.  

Pri vsem tem pa ne smemo zanemariti tudi otrokove individualnosti, njegovih lastnih pobud 

in aktivnosti, a v sorazmerju z njegovo odvisnostjo od družbenozgodovinskih razmer, 

kulturnih, gospodarskih, političnih itd. značilnosti družbe, v kateri živi. Ne moremo prezreti 

tega, da so mnogi posamezniki (še posebej tisti iz iste generacije) deležni enakih oz. zelo 

podobnih izkušenj, v katerih se oblikujejo njihove identitete in osebnosti in je pri tem zelo 

malo odstopanj.  

Počkarjeva primerja tudi slovensko družbo zadnjih 20 let in izpostavi: »Vsi ste se npr. rodili 

v takšni ali drugačni družini, zelo verjetno v dvogeneracijski (starši in otroci) z majhnim 

številom članov in članic, precej vas je najbrž edincev oziroma edink, mogoče imate enega 

brata ali sestro, le redki več.« (Počkar, 2011: 50). 
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Na spletni strani Statističnega urada republike Slovenije sem preverila, ali se dana trditev 

Počkarjeve ujema z zadnjimi statističnimi podatki. Izvedela sem, da je v Sloveniji trenutno 

največ družin, kjer imajo matere po dva otroka, torej ne izstopajo toliko edinci in edinke, je 

pa zagotovo opaziti upad v številčnosti članov slovenskih družin v zadnjih letih.  

Po besedah Počkarjeve je veliko otrok deležnih organiziranega varstva v vrtcih in ob 

približno isti starosti vstopijo v šolo. Tam so soočeni z enakimi zahtevami in pričakovanji, 

ob koncu srednje šole pa jih večina nadaljuje šolanje in so večinoma še dolgo ekonomsko in 

tudi drugače odvisni od svojih staršev.  

Človek odrašča in se razvija v družbeno – socialno bitje skozi več starostnih/življenjskih 

obdobij, v katerih potekajo tudi različni socializacijski procesi, sociologi pa so le-te razdelili 

na tri vrste socializacij: primarno, sekundarno in terciarno.   

Primarna socializacija je značilna za zgodnje življenjsko – otroško obdobje, kjer ima za nas 

največjo vlogo družina. Sekundarna socializacija nastopi v času našega šolanja, ko iz 

egocentričnega zornega kota preidemo v družbo vrstnikov, kjer postanejo pomembni 

»drugi«. Otrok namreč v zgodnjem otroštvu še ni zmožen razlikovati svoje perspektive (tega, 

kar on počne, zaznava, misli, doživlja) od perspektive drugih. Sebe doživlja kot središče 

dogajanja; prepričan je, da se svet vrti okoli njega. S trmo kljubuje in se upira omejitvam, ki 

mu jih nalagajo socializacijski procesi. Terciarna socializacija pa nastopi v naši odrasli dobi, 

ko smo v družbi smatrani že kot zrele, samostojne osebe, ki že imajo izoblikovana neka svoja 

stališča, mnenja in  vrednote. 

»Še bolj pomembno je, da se merila za opredelitev življenjskih dob, kaj naj bi bilo značilno 

za posamezno obdobje, za to, česa naj bi bil človek v posameznem življenjskem obdobju 

zmožen, kakšne naj bi bile njegove družbene vloge itd., med kulturami in zgodovinskimi 

obdobji razlikujejo.« (Počkar, 2011: 51). 

Življenjska obdobja niso določena predvsem biološko, ampak jih v veliki meri določa tudi 

družba in kultura. Življenjska doba se je npr. v današnjih modernih družbah podaljšala. 

Človek doseže več let, kot jih je nekoč. 40., 50. letniki pa so v teh letih še zelo ustvarjalni in 

aktivni ljudje. Z reformami otrokovih pravic se je spremenil naš pogled na otroka in njegovih 

zmožnosti v določenih obdobjih (Počkar, 2011: 51). 
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2.2 Vrste socializacij  

2.2.1 Primarna socializacija 

Primarna socializacija je povezana z otroštvom. V tem obdobju je otrok skoraj popolnoma 

nesamostojen in odvisen od odraslih (Počkar, 2011: 52). 

Zdi se, da za otroka socializacija poteka povsem spontano, saj je že od začetka vpet v 

družbeno okolje, vendar zanj proces socializiranja ni preprost, saj vstopi v družbo, ki je zanj 

še zunanja in jo mora postopoma ponotranjiti.  

Med prvo socializacijo pride do prvih socialnih stikov. Najpomembnejša vloga pri otrokovi 

vzgoji pripada družini, za tem sledijo še ostale družbeno socialne ustanove: vrtec, šola… Ne 

smemo zanemariti tudi že zelo zgodnega vpliva medijev. Otrok nima vpliva na to, kakšne 

vzgoje bo deležen, saj ima vsaka družina svoj vzorec/stil vzgajanja (Počkar, 2011: 52). 

»Tudi možnosti, kjer bi otrok lahko primerjal različne socialne izkušnje, so močno omejene. 

Vrednote, norme, zaželene vzorce ravnanja itd., ki jih posredujejo npr. starši, otrok prav zato 

sprejema kot samoumevne in edino možne. K temu pripomorejo tudi močne čustvene vezi, 

ki se običajno vzpostavijo med otrokom in njegovimi skrbniki (največkrat starši).« (Počkar, 

2011: 52). 

Od socialnih interakcij, ki smo jih bili preko naših bližnjih deležni v našem najzgodnejšem 

obdobju, je odvisno, kakšni ljudje smo, kakšna je naša osebnost in v kakšna družbena bitja 

smo odrasli. 

Počkarjeva utemeljuje svojo tezo o pomembnosti prvega socialnega stika s tem, ko pravi, da 

se tako uresniči »človekova potencialna človeškost« (človek razvije specifično človeške 

načine vedenja in specifično človeške lastnosti). Govorne zmožnosti se razvijejo le, če je 

človeškemu bitju omogočeno človeško komuniciranje (sem sodijo predhodno omenjeni 

primeri nesocializiranih otrok) (Počkar, 2011: 52). 

Pri otrokovemu »kompleksnemu socialnemu učenju«  je torej v prvi vrsti pomemben otrokov 

skrbnik oz. roditelj ter močna čustva, ki jih gojita otrok in njegov prvoten skrbnik med seboj. 

Otroci, ki so otroštvo preživeli v okolju, kjer ni bilo prisotnih »močnih čustev« (npr. 
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sirotišnice) si tako nikoli niso izoblikovali stabilnih čustvenih odnosov ter jezikovno in 

intelektualno zaostajajo (Počkar, 2011: 53). 

Pomembno je torej, da se otrok lahko čustveno izraža, da ga pri tem nihče ne zatira (še 

posebej ne njemu najbližje osebe), da je deležen topline in se počuti sprejetega. Velikokrat 

se na tem mestu izkažejo spolno stereotipni pogledi na to, kakšno izražanje čustev je 

sprejemljivo za določen spol. Do moškega spola smo še posebej pristranski. »Fantje ne 

jokajo«, je že od nekdaj nenapisano pravilo, katerega naša družba še ni popolnoma opustila. 

Za moškega se čustva, kot so žalost, bojazljivost, ljubosumnost, razneženost, ipd., ki v družbi 

nimajo pozitivnega prizvoka, »ne spodobijo«. Za dekleta oz. ženske pa je izkazovanje 

takšnih »šibkih« čustev sprejemljivo. 

V svojih najzgodnejših letih človek pod inkulturacijskimi pritiski ponotranji kulturne navade 

družbe, v katero je rojen (Južnič, 1989: 50). 

Majhen otrok oz. dojenček si svojo predstavo o »svetu« pridobiva postopoma, na osnovi 

izkušenj z družbo in kulturo. Kako bo svet sprejel oz. dojel, je odvisno od informacij okolja, 

ki mu jih le to posreduje v zgodnji dobi socializacije in inkulturacije. Njegova stališča, 

svetovni nadzor, razred, ki si jih bo oblikoval v otroški dobi, se bodo odražali v njegovi 

odrasli dobi, saj so to otrokove prve pomembne začetne izkušnje, ki jih nezavedno ponotranji 

v svojo nespremenljivo naravo in značaj (Južnič, 1989: 50-51). 

Južnič omenja, da je značilnost primarne socializacije, ki v kasnejših socializacijskih 

procesih ni več izrazita in splahni, imitativna težnja - ko otrok želi posnemati oz. oponašati 

odraslega. V procesu otrokovega učenja, se imitaciji pridružita še identifikacija in 

kooperacija. (Južnič, 1989: 51) 

Nezavednemu posnemanju posameznika pravimo empatija. To je namerno, spontano 

posnemanje posameznika, pri katerem še ne gre za zavesten napor. Temelji predvsem na 

emocijah neke druge osebe. Gre za to, da smo sposobni ponotranjiti oz. doživljati občutke 

nekoga drugega. Imitacija je pomemben element vedenja pri biološko bolj razviti vrsti (se 

pravi pri človeku). Posameznik se lahko isti z osebnostjo iz romana, z junakom televizijske 

nadaljevanke, junakom iz filma, gledališča, ter oponaša njeno vedenje itd. 
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Nezavednemu posnemanju pa moramo dodati še zavestno posnemanje, ki mobilizira zavest, 

voljo in daje možnost izbora. Posameznik si izbira »vzor«, ki mu vzbuja spoštovanje. Pri 

tem se kaže socializacijski in inkulturacijski pritisk – družbene in kulturne norme vsiljujejo 

»prave in dobre« vzore. Družbeno in kulturno okolje torej določata, kaj in koga naj bi 

posnemali in kaj in koga zavračali (Južnič, 1989: 52). 

 

2.2.2 Spolno diferencirana socializacija 

Socializacija je produkt družbe. Ker je družba že od nekdaj (hote ali nehote) prežeta z 

razlikami med ženskim in moškim spolom in ker socializacija že od zgodnjih let dalje 

oblikuje vedenje moških in žensk, lahko rečemo, da je socializacija spolno 

usmerjena/diferencirana. V vsaki družbi imata moški in ženska svojo vlogo, ki ni prirojena, 

temveč pridobljena s socializacijo.  

Socializacija se v spolne vloge, po besedah Haralambosa, odvija na štiri glavne načine, 

najprej v njihovih družinah (Haralambos, 2001: 597): 

1. z manipulacijo otrok s strani skrbnikov (npr. mati posveča več pozornosti dekličinim 

lasem in temu, da jo oblači v »ženska« oblačila); 

2. z usmerjanjem (usmerjanje fantov in deklet k različnim predmetom; igrače za deklice 

so punčke, s katerimi »vadijo« vloge gospodinje, matere; ter igrače za fante, ki 

spodbujajo bolj praktično, logično in agresivno vedenje (kocke, puške) 

Razne raziskave v svetu in v Sloveniji so potrdile trditev, da starši kupujejo in 

ponujajo svojim otrokom različne igrače glede na spol. Dekliške igrače bolj ali manj 

uspešno socializirajo deklico v še zmeraj precej prisotno stereotipno žensko vlogo 

(to vlogo »ženske« spremljajo nežnost, pripravljenost za sodelovanje, skrb za druge, 

občutek za lepo in urejeno), z  njimi deklice »vadijo« vloge gospodinje, matere. 

Dečki pa dobijo igrače, prek katerih naj bi se socializirali v vlogo odraslega moškega 

(trdnega, tekmovalnega, pogumnega, zaščitniškega itd.) in ki ga spodbujajo k bolj 

praktičnemu, logičnemu in agresivnemu vedenju (kocke, puške). (Počkar, 2011: 64). 
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3. z verbalnim apeliranjem (npr. »ti si priden fant«, »ti si pridna deklica«; otroci se 

posledično identificirajo s svojim spolom in posnemajo odrasle istega spola); 

 

4. z različnimi aktivnostmi, ki so polne spolnih stereotipov (deklice se spodbuja, da 

opravljajo gospodinjska dela; otrokom se vsiljujejo stereotipi moškosti in ženskosti, 

moški in ženske so v medijih prikazani v svojih tradicionalnih družbenih vlogah). 

»Kljub mnogim spremembam na področju delitve med spoloma in spolnih vlog v razvitih 

modernih družbah je socializacija še vedno spolno zaznamovana; govorimo lahko o spolno 

diferencirani socializaciji.« (Počkar, 2011: 64). 

Vsi otrokovi skrbniki in vzgojitelji se že v začetku otrokovega odraščanja trudijo, da bi 

vzgoja otrok ne vodila skozi spolno diferenciacijo in da bi otroci ne bili izpostavljeni spolni 

zaznamovanosti naše družbe, a je to nerealno. Ker smo tudi sami odraščali v spolno 

zaznamovani družbi (ki pa traja že od Antike dalje), smo v sebi ponotranjili norme in 

vrednote družbe, v kateri smo odraščali in naučene stvari prenesli na naše naslednje 

generacije, ki jih vzgajamo.  

Spolno zaznamovanost zaznamo povsod, tudi v otroških knjigah in učbenikih. Tam so 

prisotne spolno specifične vloge, ki se ločijo predvsem po njihovi pasivnosti/aktivnosti. 

Ženski liki pogosteje kot moški liki nastopajo v pasivnih ali stereotipnih vlogah (matere, 

gospodinje, vile, čarovnice...). Moški pogosteje nastopajo v aktivnih, bolj pestrih in 

raznolikih vlogah. Niso samo možje in očetje, ampak tudi varuhi reda, raziskovalci, kralji, 

pogumni bojevniki, čarovniki ... (Počkar, 2011: 64). 

Tudi drugi mediji prikazujejo različne stereotipne podobe ženskosti in moškosti. Pri dekletih 

na primer dajo večji poudarek na njihov fizični videz, telesno samopodobo, modne smernice 

itd. (Počkar, 2011: 64). 

Čeprav moderne družbe temeljijo na spolni enakosti in so v ta namen stekli številni protesti, 

revolucije in reforme, ki so preoblikovale takratni celotni družbeni sistem, se zdi, da se kaj 

dosti v praksi ni spremenilo, saj je v družbi še vedno prisoten tradicionalen (stereotipen) 

način mišljenja, ki pa se lahko izkorenini izključno z novim modelom vzgajanja, ki vsebuje 

spolno nestereotipne elemente.  
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Leta 1774 je Marija Terezija v avstro ogrski monarhiji uveljavila korenite spremembe na 

področju šolstva in povzročila, da sta vzgoja in izobraževanje od takrat naprej popolnoma 

drugače zasnovana.  

Šola je sedaj odprta za oba spola, ženske pa opravljajo že kar nekaj poklicev, ki so prej 

veljale za tipično moške (npr. poklici v pravu, medicini). (Počkar, 2011: 64). 

Kljub drugačni družbeni in ženskam prijazni ureditvi pa je družbeno in kulturno mišljenje 

še zelo tradicionalno.  

»Raziskave npr. kažejo, da dekleta razmeroma zgodaj ponotranjijo spolno specifičen model 

poklicnih karier. In tudi če jih ne, se mogoče ne upajo upreti subtilnim pritiskom družbenega 

okolja in izbrati šolske in poklicne poti, ki odstopa od predstav o moških in ženskih poklicih. 

Enako velja za fante. Še vedno npr. ni samoumevno, da bi ženska lahko bila strojna inženirka 

in moški vzgojitelj v otroškem vrtcu.« (Počkar, 2011: 65). 

Ženske se torej kljub enakim možnostim pri šolanju in svobodni izbiri kasnejšega študija za 

to velikokrat ne odločijo, saj je razlog v tradicionalno-stereotipnem mišljenju, ki so ga 

pridobile z vzgojo, oz. je le še vedno močno prisotno v njeni okolici (med ljudmi, v družbi).  

 

2.3 Spolna identiteta človeka 

Družbo sestavljajo posamezniki, ki zavedno ali nezavedno vlivajo na njeno sooblikovanje. 

Vsak človek ima svojo spolno identiteto, ki si jo je v procesih vzgoje izoblikoval. Ta 

individualna spolna identiteta človeka je pomembna pri oblikovanju družbe, saj je vsak 

posameznik pripadnik vsaj ene skupine (lahko tudi več), ki nato tvorijo družbo.   

Pri ponotranjenju družbenega sveta, ki prispeva k temu, da se človeka poenoti s samim seboj 

in s skupino, v kateri je rojen, govorimo o treh različnih vidikih: individualno psihološkem, 

filozofsko antropološkem in socialno antropološkem. Pomembna je človekova predstava o 

samemu sebi, o njegovi pripadnosti človekovi vrsti ter njegovo vrednotenje te pripadnosti. 

Poleg individualne identitete je pomembna tudi skupinska identiteta. Gre za to, da se človek 

družbeno in kulturno zaveže skupini, kateri pripada in čuti potrebo po tej pripadnosti (Južnič, 

1989: 53). 
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Identifikacija z odraslimi skozi analizirano imitativno težnjo pa je prva oblika otrokovega 

iskanja identitete. Otrok »posvoji« vloge in stališča odraslih in si s tem krepi zavest o svojem 

bivanju v družbi in njeni kulturi. Vse to v primarni socializaciji poteka nezavedno (Južnič, 

1989: 53). 

 

2.4 Stereotipnost spolnih vlog v družbi  

Za razumevanje, od kod tako močna spolna zaznamovanost naše družbe in od kod izvirajo 

velike razlike v predstavah moških in ženskih družbenih vlog, je potrebno pogledati v 

zgodovino naše socialne družbe in njenih vzgojnih stilov oz. vzorcev, s katerimi je vzgojila 

današnje človeštvo. Že v prvem poglavju, kjer sem pisala o vrstah socializacije in o nadvse 

pomembni spolni socializaciji otrok, sem pojasnila, kako so otroci že od vsega začetka 

»seznanjeni« s spolnimi razlikami med dečki in deklicami in na kaj vse te spolne razlike 

vplivajo, kakšne so njihove posledice. Starši nehote, pod vplivom družbenih standardov in 

smernic, otrokom prikazujejo, kaj »se spodobi« za dečke in kaj za deklice, kako se, glede na 

njihov biološki spol, vesti v družbi, kaj je zanje ustrezno in kaj ne. Učijo jih, kakšne so 

njihove spolne vloge in s tem ustvarjajo stereotipe. Starši vse to z dobrim namenom črpajo 

iz družbe, v katero so bili rojeni in v kateri so odrasli. Družba je namreč tista, ki s svojim 

družbeno-političnim sistemom, z religijo, s svojimi vrednotami, normami, stališči, 

zakonodajo in ustavo, značilnimi za določeno skupino, ustvarja tudi spolno identiteto 

vsakega posameznika.  

Največji problem stereotipne vzgoje je v tem, da izvira iz patriarhalne družbene ureditve, ki 

ustvarja hierarhični odnos med spoloma. Takšen odnos nikoli ne sme biti pravilen in 

toleriran. Mišljenje oz. stališče, ki kateregakoli izmed spolov postavlja v podrejeni položaj, 

je neenakopravno in kot tako neetično. Smo pripadniki enakopravne, socialne družbe, ki naj 

bi človekovo dobrobit in svobodo postavljala na prvo mesto. Kadar kateremukoli spolu 

začnemo dodeljevati ozko opredeljene vloge oz. stereotipe (ženske v vlogi gospodinje in 

matere, ki skrbi za svoj zunanji videz in svoje vedenje, moški pa v vlogi odločnih, 

avtoritativnih očetov, šefov, direktorjev, ki skrbijo predvsem za ekonomijo družbe in 

družine), ustvarjamo spolne razrede, »prve in druge razrede«. 
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Kakšne so spolne vloge v različnih družbah in kje vse se nahajajo njihovi stereotipi (s tem 

mislimo na generalizirane oz. posplošene predstave pripadnikov družbenih skupin o tem, 

kakšne so spolne vloge), je torej odvisno od tega, kakšna je družba in kultura, v kateri 

odraščamo. Haramblos pravi, da ne obstaja in nikoli ni obstajala družba, v kateri ženske ne 

bi imele podrejenega položaja od moških. Pri tem se sklicuje predvsem na pretekle in 

sodobne različice družbe, ki jih poznamo in so bile proučevane. Razlog za nastanek 

patriarhalne družbe naj bi bil predvsem v moških in čisto v začetkih človeštva, ko se je začela 

graditi prva oblika kulture in družbe.  

 

2.4.1 Začetki družbene spolne hierarhije 

Preletimo torej na kratko zgodovino razvoja naše družbe. Naša družba izhaja iz zahodne 

civilizacije, že iz grških-antičnih in rimskih časov, ko je človeštvo iskalo odgovore na njemu 

nedoumljive pojave v več božanstvih, katerim je bilo prepuščeno na milost in nemilost. Ko 

je rimske in grške bogove zamenjalo obdobje krščanstva, je takratna filozofija oblikovala en 

sam in edinstven subjekt, ki je moškega spola. Moškemu je od vsega začetka pripadala vloga 

subjekta v govoru in polisu, bil je pomemben in aktiven član polisa, medtem ko je bila ženski 

namenjena le vloga »gospodinje«, varuhinje doma in otrok. Pri javnih zadevah in na javnih 

mestih ni imela nobene besede, prav nič drugače pa ni bilo tudi v zasebnih krogih, v njenem 

domu. Ker ženske niso smele delovati na javnem področju in v politiki, so le to torej ustvarili 

moški (Zupanc, 2007). 

Stvari so se začele spreminjati v politično-družbeni ureditvi zahodnih civilizacij s politično 

in družbeno francosko revolucijo ter nato še z industrijsko revolucijo, napredkom znanosti 

in tehnologije 19. stoletja. Takrat se je prvič pojavila potreba po možnem obstoju »drugega«, 

»drugačnega imperialističnega kartezijanskega logosa« in tako po upoštevanju empiričnih 

razlik. Te razlike pa so se kljub težnji k »drugemu«, kazale skozi odnos do modela enega, ki 

je bil zgodovinsko moški, smatran kot razumen in kompetenten. Kljub izraziti patriarhalni 

družbi, so se znotraj nje pojavili razni misleci odprtega duha. V antiki sta bila to Plotin in 

Heraklit, v 19. st. pa filozofi Fichte, Schlegel, Schelling, Hegel, Marx, Kieregaard, 

Schopenhauer, Nietzsche in še razni drugi francoski literarni avantgardisti moderne, likovni 

umetniki, glasbeniki, in drugi revolucionarji (Zupanc, 2007). 
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Sodobne zahodne kulture so razvile nove, naprednejše oblike državnih ureditev. Z ustavnimi 

listinami so bile sprejete mednarodno veljavne človekove pravice, ki državljanom (ne glede 

na njihov spol) priznavajo enake pravice in dolžnosti v okviru skupnosti, v kateri živijo. K 

temu so se pridružile tudi novoustanovljene države v okviru širših povezovalnih skupnosti, 

kot je npr. Evropska skupnost. Znotraj Evropske skupnosti so uveljavljene pravice govora, 

spola, etične pripadnosti ter vere. Ženska gibanja so ženskam priborila tudi več pravic, 

enakopravnost z moškimi v izobraževanju in pri zaposlovanju. Skozi globalizacijo in z 

medkulturnimi sodelovanji so se začele etično osmišljati spolne razlike. Pri tem se še posebej 

dotikajo binarnosti spolne (o)pozicije (hierarhična primarnost in privilegiranost moškega 

nad žensko), kulturne konstrukcije spolov (Simone de Beauvoir) in vprašanj ontologije 

spolne razlike (Zupanc, 2007). 

Skozi zgodovino so torej ženske imele vlogo gospodinj, mater in pokornih žena. Ta vloga je 

bila v filozofiji/predstavah družbe in žensk samih samoumevna. Ta družbeni pogled na 

žensko, filozofijo moške dominantnosti in ženske podrejenosti, razliko med biološkim in 

družbenim spolom ženske in moškega, so proučevali številni teoretiki, filozofi, sociologi,  

ipd., ki so prispevali pomemben delež k razumevanju spolnih razlik.  

Takšen vpliv na vzgojo človeštva je imela zunanja družba, torej njen politično družbeni 

sistem, v katerem smo odraščali. Pri tem se vprašamo, kakšen vpliv je imela zunanja družba 

na zasebni, intimni prostor družine, v kateri otroci odraščajo, preden se vključijo v širši in 

zunanji družbeni sistem. Z družino se namreč vse začne, otroci se znotraj nje naučijo 

socialnih in družbenih veščin, znotraj nje so priča temu, kako družba deluje, kakšni so 

družbeni odnosi, kakšna je vloga matere, kakšna je vloga očeta, navsezadnje kakšna je torej 

vloga moškega in ženske v družbi. 

 

2.4.2 Vzgoja dominantnih moških in podrejenih žensk 

Številni teoretiki menijo, da se je spolno zaznamovana družba začela s posebno vzgojo 

dominantnih moških, ki so si ženski spol že v samem začetku podredili.  

Že v otroštvu je bila deklica o spolni vlogi lastnega spola poučena s strani svoje matere, 

kateri je bila prepuščena vzgoja otrok. Deklica je z materino vzgojo sebe razumela in sprejela 

kot objekt in ne kot subjekt družbe. To pomeni, da je bila deklica predmet vzgajanja, njena 
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takratna vzgoja pa je veljala kot absolutno pravilna in nezmotljiva, ker se nihče ni spraševal 

o njenih potrebah, kaj šele, da bi se jim prilagajali. Vzgoja dečkov je bila prav tako v rokah 

mater, vendar bi naj bo besedah Beauvoirjeve šlo za drugačen materinski odnos. Simone de 

Beauvoir  pravi, da je materin odnos do sina bolj spoštljiv - spoštuje njegovo moškost, saj ji 

moški spol ni tako poznan, direkten kot njen – ženski spol. Med hčerjo in materjo je zato 

bolj kompleksni odnos, saj ji je hči dvojnica in druga obenem, v njej vidi sebe in zato so 

njena čustva mešana (mati naj bi hčer neustavljivo ljubila in bila hkrati do nje sovražna). Ta 

materin odnos do svojih otrok, ki naj bi bil različen glede na njihov spol, je torej eden izmed 

ključnih vzrokov spolno stereotipno nagnjene vzgoje otrok (Beauvoir, 2000: 28-29). 

Otroci torej hitro spoznajo vlogo matere in ženske v družbi, drugače pa je z očetovo in moško 

družbeno vlogo. 

Ker se otrok najprej poistoveti s svojim spolom, so deklicam bližje materine vloge, medtem 

ko so ji očetove vloge bolj neznane. Očeta občuduje, vidi ga kot poglavarja družine, saj hitro 

preko stika z drugimi, študija, igre in čtiva ugotovi, da svetu gospodarijo moški in ne ženske. 

Očetovo moč deklica doživlja predvsem telesno (preko stiska, objema v njegovih rokah). Pri 

deklicah se pojavi tako imenovani »elektrin kompleks« (deklica misli, da če ji oče izkazuje 

nežnost, je zanjo njen obstoj upravičen; nezavedno se sprijazni s tem, da je družbeni objekt). 

Prikrajšanje za to očetovo ljubezen lahko povzroči krivdo in zavrnitev v odrasli dobi, ali pa 

iskanje lastne vrednosti pri drugih moških predstavnikih. (Beauvoir, 2000: 36)  

Dečku so očetove aktivnosti in njegove vloge skrivnostne. Dečki imajo v dobi odraščanja 

drugačne aktivnosti kot deklice (ki naj bi jim to zavidale, saj imajo spontano željo, da bi 

uveljavile svojo moč nad svetom). Deček začuti očetovo večvrednost skozi tekmovalnost z 

njim. 

Vse to ima sicer neko težo, vendar ne smemo zanemariti vpliva očeta pri vzgoji otrok, ki 

vsekakor (še posebno v današnjih časih), ni tako zanemarljiv. Ta teza Beauvoirjeve bi se 

lahko obdržala, če bi bila res vsa vzgoja samo v  rokah žensk, vendar si dandanes to vlogo 

oba starša precej delita. Dogodke v sredini prejšnjega stoletja, meščanske družbe, kot so 

industrija dela, prava, privatna lastnina, nova vloga družine ipd. je Simone de Beauvoir 

dobro opisala. Res je, da je bil takrat samo moški tisti, ki je skrbel za družinsko blaginjo, 

hodil v službo in uravnaval ekonomski status družine. Otroci so očeta čez dan manj videvali 
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in z njimi je preživel manj časa, kot njihova mati, zato je bila skrb za otrokovo vzgojo v vsej 

meri dodeljena materam. Danes pa družinsko življenje izgleda drugače. Ženske so prav tako 

kot moški zaposlene, čas preživet z otroki se zato v večini družin porazdeli in otrok ima 

lahko tekom tedna enak delež matere in očeta. 

Simone de Beauvoir prav tako meni, da bi se deklice izognile tolikšni »ženskosti«, ki so jo 

deležne od matere, če bi imel pri vzgoji deklic večji vpliv oče. Še vedno pa je okolje tisto, 

ki bi se ob morebitnem dekličinem »deškemu obnašanju« spotikalo, se ji posmehovalo, jo 

označevalo …  

Kljub vsemu izpostavi pomembno ugotovitev, ki se lahko obdrži tudi v današnjih časih. 

Kljub vsemu družbenemu, kulturnemu razvoju, vsem feminističnim bitkam za ženske 

pravice in uveljavljanju osnovnih človekovih pravic se v ozadju še vedno vleče neka stara 

»tradicija«, stari zakoni, stara nenapisana pravila in norme, ki se kažejo v delu v javni sferi. 

Torej v institucijah, združbah, organizacijah, zvezah, unijah, kjer bi lahko imele ženske višji 

družbeno javni položaj, pa naj bo to v politiki, gospodarstvu, v religiji, v kulturi in 

umetnosti… Še danes na visokih javnih položajih vladajo moški, ženski delež pa je zelo 

nizek (Beauvoir, 2000: 28). 

Vzemimo za primer šolstvo. V otrokovem predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju 

učiteljski kader v večjem številu sestavlja ženski spol, v nadaljnjem šolanju, ko otrok vstopi 

v srednješolsko in visokošolsko izobraževanje, pa število učiteljev in profesorjev moškega 

spola narašča. Prav tako vidimo spolno hierarhijo v izobraževalnem kadru različnih fakultet, 

ki so stereotipno moške oz. ženske. Npr. gradbene fakultete, strojne fakultete in fakultete za 

elektrotehniko ipd. imajo večinoma zaposlene profesorje moškega spola, medtem ko na 

pedagoških fakultetah, fakultetah za dizajn, modno oblikovanje, ipd. v večini uči 

izobraževalni kader ženskega spola.  

Robert J. Stoller (povzeto po Haralambosu) je bil prvi, ki je ženski in moški obči spol ločil 

na dva polja: biološki spol in družbeni spol. Mnogi so prej menili, da so za razlike v vedenju 

moških in žensk in za vloge, ki jih igrajo, odgovorne biološke razlike med moškim in žensko. 

Stoller izpostavi jezikovno rabo besede spol. Ugotovil je, da ima družbeni spol (»gender«) 

psihološke in kulturne povezave. Če imamo za biološki spol (»sex«) izraza »ženska« ter 

»moški«, potem sta ustrezni besedi za družbeni spol »ženskost« ter »moškost«. Nadaljuje, 
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da ti izrazi nimajo nujne medsebojne povezave, ampak ju lahko med seboj ločimo - družbeni 

spol je neodvisen od biološkega spola. To pomeni, da ni enako »biti moški« in se »obnašati 

na moški način« in »biti ženskega spola« in se »obnašati kot ženska«. Ni namreč nujno, da 

so dekleta nežna in sočutna in moški agresivni in tekmovalni (Haralambos, 2001: 589). 

Vendar v resnici sam spol ni pravzaprav čisto neodvisen, temveč ima lastno logiko: v 

različnih družbah je družbeni spol lahko različno opredeljen, tako da opredelitev ne sledi 

zgolj iz biološkega spola, temveč predvsem iz družbenih pojmovanj o tem, kaj pomeni biti 

moški ali ženska.. 

Simone Beauvoir je prav tako oporekala trditvi, da človeško bitje ženskega spola definirajo 

biološke značilnosti, s citatom: »Ženska se ne rodi – ženska se postane«. Večjo vlogo ima 

tukaj namreč civilizacija oz. družba (Beauvoir, 2000: 13). 

Simone Beauvoir se je pri razlagi zgornje trditve osredotočila na jezik – francoski formalni 

jezik. Nakazala je razlike med definiranjem moškega in ženskega spola. Po zgornji trditvi je 

torej ženska tista, ki se opredeli kot individuum določenega spola, moškemu se ni treba, 

ampak se že samo po sebi razume, da je moški. Za primer navede navedbe osebnih podatkov 

v francoskih matičnih knjigah, kjer se na prvi pogled zdita moški in ženski spol formalno 

simetrična, vendar se v francoskem formalnem jeziku razkrije, da se beseda »les hommes«, 

ki pomeni možje, ali ljudje, uporablja za oznako človeških bitij, saj se je posamezni pomen 

besede »vir« izenačil s splošnim pomenom besede »homo« (Beauvoir, 1999: 12). 

Simone de Beauvoir in Robert J. Stoller sta torej že v sami formaciji jezika (ki ga je ustvarila 

družba) ugotovila spolno rangiranje – moški spol nadvladuje ženski spol.  

Številni avtorji trdijo drugače in razlike pri definiranju ženskega in moškega spola najdejo v 

bioloških značilnostih enega in drugega spola, v njihovih fizičnih lastnostih. 

Ni pomembno samo to, da je žensko telo zgrajeno drugače kot moško in da je prav, da so 

med njima takšne biološke razlike, saj so vse lastnosti (organi in njihove funkcije) tam z 

določenim namenom, ampak tudi to, da je v zgodovini vladalo mišljenje, da je ženska ženska 

zaradi umanjkanja določenih lastnostih. Takšnega mnenja so bili tudi Tomaž Akvinski, 

Aristotel, Bossuet  … 
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Beauvoirjeva trdi, da je človeštvo moškega spola in da so moški tisti, ki ženske definirajo 

po sebi, glede na to, kakšni so oni (Beauvoir, 1999: 14). 

Tu se zopet izpostavi ideja »drugega« - moški je absolutno bitje, ženska je na mestu 

»drugega«. Moški je tisti, ki svoje telo dojema neposredno, objektivno (ker je sam tisti, ki je 

»objektiven«), žensko njeno telo le otežuje, ker bi naj mislile s »svojimi žlezami«  (Beauvoir, 

1999: 14). 

V kasnejših obdobjih in stoletjih so se pojavili raziskovalci in znanstveniki, ki so poskušali 

dokazati vpliv bioloških danosti na različnost med ženskim in moškim spolom in njunim 

vedenjem (Haralambos, 2001: 590). 

Teorije teh raziskovalcev, ki so vzroke za razlike med ženskim in moškim spolom iskali 

biologiji človeka, predvsem ženski biologiji, so (povzeto po Haralambos, 2001: 590-608):  

- Ehrhardtova terorija izpostavlja velik delež androgenov v ženskih možganih, kar privede 

do »maskulinizacije« (ženska se vede bolj možato); kritika na Ehrhardtovo teorijo je preveč 

selektivni izbor žensk pri raziskavah  - izbrane naj bi bile tiste, ki so bile sprva rojene z 

moškimi genitalijami.  

- Teorija sociologinj J. A. Grey in A.W. Buffery temelji na tem, da imajo ženske 

dominantnejšo levo hemisfero možganov, moški pa desno. Posledica tega naj bi bila v 

različnih sposobnostih moških in žensk (moški naj bi bili boljši pri prostorskem zaznavanju). 

Kritika na to teorijo je, da si študije nasprotujejo in da so v sposobnostih manjše razlike, ki 

so možne zaradi razlik v socializaciji. 

- Sociobiološka teorija – po T. O. Wilsonu temelji na Darwinovi teoriji naravne selekcije 

(močnejši in prilagodljivi preživijo) in gre v dve smeri: 1. smer – človeku se razvije tudi 

vedenje, ne le fizične značilnosti in 2. smer – živali in ljudje imajo genska navodila, ki dajejo 

večje možnosti za reprodukcijo (načini in vzroki za reprodukcijo pa se pri moških in ženskah 

razlikujejo). Kritika na to teorijo je, da zanjo ni znanstvenih dokazov in da človeško vedenje 

bolj oblikuje družba. 

- Radikalna feministična teorija – po S. Firestonovi, govori o biološki družini kot družbeni 

organiziranosti, v kateri se oblikujejo spolni razredi in delitev dela med spoloma. Pri tem je 

pomembna ovirajoča biologija ženske (sem sodijo menstruacija, menopavza, nosečnost, 
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rojevanje), ki žensko delajo odvisno od moških. Spolni razredi so podlaga za druge razredne 

sisteme. Kritike na to teorijo so v tem, da nega otrok in reprodukcija niso v vseh kulturah 

prvenstvene naloge ženske, temveč je veliko kultur, kjer oba spola opravljata stereotipne 

naloge moških in žensk.  

Ostale feministične teorije ter marksistične in socialistične teorije, ki so se ukvarjale z izvori 

neenakosti med spoloma, so vzroke našle v družbi oz. v družbeni stratifikaciji, kjer vladajo 

spolni razredi (povzeto po Haralambosu, 2001: 590-608). 

 

Tabela 1: Primerjava feminističnih in marksističnih/socialističnih teorij o biološkem 

in družbenem spolu 

Feministična teorija 

KULTURA IN RAZVREDNOTENJE 

ŽENSK (Po Sherry B. Ortner) 

Ta teorija daje poudarek družbenemu 

sistemu in ne ženski biologiji. Meni, da je 

kultura žensko razvrednotila. Kulturi je 

dodeljena večja vrednost kot naravi. Ženska 

bi naj bila zaradi svojih nalog (reprodukcija, 

skrb za družino) bližje naravi, moški pa je (s 

svojim vključevanjem v politiko, 

vojskovanje, religijo, v institucije zunaj 

družine) bližje kulturi. Pri čustvovanju so 

moški objektivni, ženske pa subjektivne. 

Kritika na to teorijo je, da ni v vseh družbah  

kultura višje cenjena od narave. 

 

JAVNO IN DOMAČE                                  

(Po Michel Z. Rosaldo) 

Družbo je razdelila na javni in na zasebni svet, 

pri katerem so bile ženske del zasebnega sveta 

(domači krog – družina), moški pa del javnega 

sveta (širše institucije, zunaj družine). Prav 

tako pravi, da se narava in družba povezujeta, 

vendar družba postavlja žensko v slabši 

položaj. Kritika na to teorijo je, da se javna in 

zasebna življenja velikokrat križajo in so 

strogo ločena.  

Marksistična in socialistična teorija 
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NEENAKOST IN PRIVATNA LASTNINA 

(po Engelsu) 

Ženske bi naj imele v začetkih nastanka 

družbe vladajočo vlogo, živele so v 

poligamni zakonski zvezi, zasebno lastništvo 

se je prenašalo po ženski strani. Moški so 

prevzeli vladajočo vlogo z udomačevanjem 

živali in nastankom monogamne zakonske 

zveze. Kritika na to teorijo je, da so bila s 

strani Engelsa izvedena in zapisana 

nezanesljiva antropološka opažanja. 

 

 

ŽENSKO DELO, MOŠKA LASTNINA     

(po S. Coontz in P. Henderson) 

Menita, da se zgodovina ni začela z žensko 

prevlado, temveč z enakostjo obeh spolov. V 

neenakost med spoloma ni vodila delitev dela, 

ampak delitev lastništva med sorodstvom 

proizvajalcev dobrin. Z nastankom živinoreje 

in kmetijstva se je pojavila spolna neenakost in 

skupna lastništva (v družbah s spolno 

stratifikacijo). Pri skupnem lastništvu so bili 

sorodniki privilegirani, tujci pa so izgubili 

pravico do dobrin, posledično so si sorodstva 

ustvarila ekonomsko moč in višji položaj. 

Poroke so urejali po sistemu patriolokalnosti 

(ženske so živele v sorodstvu moškega, v 

takšnih družinah so ženske izgubile nadzor nad 

proizvodi svojega dela) ali matriolokalnosti 

(moški so živeli v sorodstvu ženske. Te 

družine so bile manj uspešne, a bolj 

enakopravne). 

 

Vse predstavljene teorije avtorjev, ki so se poglobili v spolne neenakosti med moškim in 

žensko in iskali različne vzroke in razloge za pojav le-teh, so prišli do skupnega zaključka, 

da razlike med spoloma definitivno so (pa naj bo vir teh narava ali družba) in da so razlog 

za družbene neenakosti med spoloma, ki pa bi jih lahko odpravili. Potrebno bi bilo urediti 

družbeno strukturo in osnovni okvir družbenih odnosov, da bi se ženska lahko osvobodila 

podrejenosti moškim.  

Mediji so še vedno tisti, ki konstruirajo spolno hierarhijo in s tem spolne razlike in 

reproducirajo tradicionalno predstavo ženske v družbi. 
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3  Pravljice 

Za razumevanje pomena določenega pojma je potrebno le-tega najprej opredeliti. Da bi torej 

razumeli, kaj pravljica sploh je, poglejmo, kakšna je njena osnovna definicija. V Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika je zapisano, da je pravljica »pripoved, v kateri se dogajajo 

neverjetne, samo v domišljiji mogoče stvari in v kateri navadno zmaga dobro« (SSKJ). 

Ta kratka in groba opredelitev pravljice nam pove premalo o sami pravljici, njenem pomenu 

za naš jezik, kulturo, socialno družbo, navsezadnje o pomenu in vplivu, ki jih ima na naše 

otroke.  

Vsak otrok se v današnjem, sodobnem času in v civilizirani družbi, v svojem najzgodnejšem 

obdobju zagotovo vsaj enkrat sreča s pravljico, pa naj bo to doma, v vrtcu, šoli, ali preko 

različnih virtualnih medijev (ponazorjene z risanimi filmi). Kmalu le-te postanejo del njega 

in njegovega domišljijskega sveta. Zdi se, da so pravljice že od nekdaj z nami, da so skupaj 

z nami rasle, njihov obstoj se nam zdi samoumeven, o njihovem nastanku in pomenu pa 

redko kdo razmišlja. Vsekakor so pravljice postale pomemben del skoraj vsakega otroštva 

in so kljub svoji dolgi življenjski dobi še vedno žive in zanimive.   

Pravljice niso namenjene le branju in njihovemu podoživljanju, ampak jih v zadnjem 

desetletju tudi širše znanstveno raziskujejo. Pravljica je mnogim teoretikom in 

raziskovalcem predstavljala velik »trn v peti«, saj so kmalu ugotovili, da pravljice ni mogoče 

tako enostavno in na hitro razumeti ter jo opredeliti. Na pravljico so gledali iz različnih 

vidikov, vsak izmed njih pa je izpostavljal njemu pomembne kompetence pravljice. Tako so 

nastali različni teoretični raziskovalni pristopi. 

»V svetu so znani naslednji teoretični pristopi pri proučevanju pravljic: folkloristični (Antti 

Arne, Stith Thompson), strukturalistični (Vladimir Propp), literarni (Max Lüthi), 

psihoanalitični (Carl Gustav Jung, Bruno Bettelheim, Marie-Louise von Franz), sociološki 

(Jack Zipes), feministični (Maria Tratar, Marina Warner, Clarissa Pinkola Estes) in 

poststruktalistični (Maria Nikolajeva)« (Blažić, 2011: 101). 

Vsi teoretični pristopi raziskovalcev se med seboj razlikujejo, a vsi izpostavljajo pomembne 

elemente pravljice in nam na različne načine poskušajo pomagati razumeti bistvo pravljice. 



22 

 

Vsi so si edini, da nastanek pravljice sega daleč v zgodovino, a se tukaj veliko avtorjev opira 

in posveča le ljudski pravljici, ki je glede na čas njenega nastanku najstarejša, vendar je 

ljudska pravljica le ena izmed zvrsti pravljice, ki je že v osnovnošolskih učbenikih za 

slovenščino razvrščena v več podvrsti. 

Seveda se tudi pri delitvi pravljice pojavi problem, saj ne obstaja le ena in edina razdelitev 

pravljice, ampak je ta delitev odvisna od tega, po kakšnem teoretičnem pristopu je bila 

pravljica v začetku opredeljena. 

Max Lüthi, ki je npr. raziskoval formo in naravo evropske pravljice po literarnem 

teoretičnem pristopu, je zapisal: »Danes še ne moremo ponuditi vsestranskega in izčrpnega 

odgovora na vprašanja o funkciji, načinu nastajanja in času nastanka pravljice.« Pravi, da 

lahko funkcijo pravljice razberemo iz njene forme, saj meni, da mora forma pravljice 

ustrezati njeni funkciji (Lüthi, 2011: 97). 

Dragica Haramija pa je npr. izpostavila, da je pravljico možno uvrstiti na dva različna načina, 

ki zaobjemata pogled na pravljico iz dveh različnih perspektiv. 

» Uvrščanje pravljičnih besedil je možno vsaj na dva načina: glede na nastanek pravljice ali 

glede na funkcijo posameznih morfoloških ter snovno-tematskih elementov v pravljici.« 

(Haramija, 2012: 12). 

Pri tem meni, da problem uvrščanja pravljic ni toliko v njenem nastanku, temveč po drugem 

načinu, ki obravnava njeno funkcijo. Pravljica ima neenotno in zelo raznoliko terminologijo, 

spada pod posebno književno vrsto in ima svoje specifične zakonitosti. 

Darka Tancer - Kajnih je pravljico v najširšem smislu opredelila kot »vrsto fantastično-

čudežne pripovedi (najpogosteje namenjena otrokom), ki ne upošteva naravnih zakonitosti 

in tudi ne historičnih determinant. Odločilne elemente za potek dogajanja predstavljajo 

irealne predstave, liki in čudeži« (Tancer - Kajnih, 1993: 8). 

Jezikoslovci pa so pravljico opredelili kot »po stalnem vzorcu sestavljene prozne pripovedi, 

v katerih srečujemo »samoumevne« čudeže« (Nabergoj, 2011: 414). 
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Te so zaradi izvornega ustnega izročila večinoma kratke, nimajo neke trdne besedilne forme, 

imajo pa v svoji strukturi pogoste verzne vložke in se vedno vrtijo okrog nekega čudeža, ki 

pa v sami pravljici ne izstopa – nihče se jim ne čudi.  

Pravljica je torej v svoji osnovi literarno delo, razdvojeno med realnostjo in domišljijskim, 

ki pa ju povezuje neka magičnost, ki jo lahko zazna vsak še tako laičen bralec. 

 

3.1  Značilnosti pravljice 

Pravljica se od drugih literarnih zvrsti, ki so ji po svojem žanru in vsebini podobne, loči po 

svojih specifičnih značilnostih in strukturi.  

Pri tem se raziskovalci pravljic lahko strinjajo v eni temeljni značilnosti pravljice – 

enodimenzionalnosti.  

Haramija (2012: 12) pravi, da so pravljice enodimenzionalne, saj se dogodki, literarni liki, 

književni prostori in drugi pomembni elementi pravljice gibljejo med realnim in irealnim 

(domišljijskim), ki skupaj tvorita celoto. 

V drugih literaturah najdemo še več značilnosti in temeljnih prvin, ki so značilne za 

pravljična besedila. Thomas (povzeto po Haramija, 2012: 12) omeni zaroto, karakter, stil, 

temo, simbole in prostor. V drugih literaturah pa so pravljice predstavljene kot krajše prozno 

besedilo, s poudarjenimi nadnaravnimi elementi, s črno-belim slikanjem likov, z naprej 

podanimi karakteristikami teh likov, ki postanejo pravljične osebe, ljudska števila, tipizirani 

začetki in konci. 

 

3.2 Klasifikacija pravljice 

Pravljica ima zelo dolgo zgodovino. Od takrat, ko se je prvič pojavila v naši družbi in do 

danes, so se njena oblika, vsebina in pomen močno spremenili. Današnje pravljice so zelo 

malo podobne tistim prvim pravljicam izpred več tisočletij, zato so bili strokovnjaki in 

raziskovalci prisiljeni pravljico bolj podrobno klasificirati in jo razdeliti na različne zvrsti in 

podvrsti. Kot sem omenila, se te delitve pravljice med seboj razlikujejo, a Slovenci danes 

ostajamo pri najbolj osnovni delitvi pravljice glede na čas in način njenega nastanka: na 
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ljudsko/folklorno pravljico in umetno/avtorsko pravljico. Seveda pa pravljico lahko 

razvrstimo še na več podvrsti.  

Nadpomenka pravljici (pri tem mislimo tako na ljudsko, sodobno in klasično pravljico) je 

kratka fantastična proza, kamor sodijo še kratka fantastična zgodba, kratka znanstveno-

fantastična zgodba, bajka, pripovedka in basen. Poleg kratke fantastične proze, poznamo še 

srednje dolgo fantastično prozo (sem sodijo znanstvenofantastične pripovedi, fantastične 

pripovedi) in dolgo fantastično prozo (znanstvenofantastični romani, fantastični romani in 

sodobne fantazije). Razlikujejo se predvsem po obsegu in dolžini vsebine, vse omenjene pa 

sodijo pod fantastično prozo, katere temeljni pravljični element je enodimenzionalnost 

(Haramija, 2012: 20). 

Slovenska tradicija klasificiranja in njenih znanih avtorjev Borisa Orela, Kazimirja Humarja, 

Boruta Stražarja in Marjane Kobe pravljice uvršča k zvrstem pripovedništva. Tja sodijo še 

pripovedka, basen, legenda ter realistična pripovedna proza.  

Po osnovni delitvi pravljice na ljudsko/folklorno in umetno/avtorsko, umetne podrobneje 

razvrstimo še na starejše klasične in najnovejše sodobne pravljice. Splošna delitev pravljice 

je torej naslednja: 

- Ljudska/folklorna pravljica 

- Klasična avtorska pravljica 

- Sodobna avtorska pravljica 

 

3.2.1 Ljudska/folklorna pravljica 

Marii Nikolajeva (povzeto po Haramija, 2012:14) pravi, da pravljice niso bile ustvarjene za 

otroke, saj so folklorne (ljudske) pravljice obstajale in se širile med ljudmi že pred obdobjem, 

ko je v zgodovini mladinske književnosti nastala otroška literatura.  

Torej so folklorne oz. ljudske pravljice v prvi vrsti del kulturne dediščine posameznega 

naroda in del kulturne zgodovine. Znano je tudi, da so se ljudske pravljice prenašale v družbi 

iz ust v usta navadnih, a anonimnih ljudi, zato zanje velja, da avtorji niso znani. 
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Kljub temu Andrej Ilc v svoji spremni besedi knjige »Rabe Čudežnega« pravi, da so bile 

avtorice prvih ljudskih pravljic pretežno ženskega spola, zato v njih najdemo večinoma 

literarne like ženskega spola in ostali zapostavljen del takratne družbene populacije, kot so 

otroci in siromaki. 

Goljevščkova, ki je raziskovala izvor pravljice, se je v svoji študiji osredotočila na ljudske 

pravljice. Tako kot mnogi drugi raziskovalci tudi ona meni, da so se le-te izoblikovale v času 

patriarhata (ki je zapostavljal ženske in jih družbeno podrejal moškim). Takšna predstava 

ženske bi se naj odražala tudi v pravljicah.  

V svoji študiji ljudskih pravljic je Alenka Goljevšček izpostavila 4 vrednostne stalnice: 

izročenost (literarni lik ni avtonomen, ampak višje sile odločajo o njegovi usodi), selstvo 

(literarni lik zapusti dom in se odpravi na potovanje), zajedalstvo (v odnosu do dela, delo za 

preživetje simbolizira kazen za človeka) in milenarizem (vera v odrešitev na zemlji ob koncu 

zgodbe). 

Za osnovo vsem pravljicam (klasičnim, ljudskim in sodobnim) je postavila boj med dobrim 

in zlim, kjer vedno zmaga dobro. Vsak literarni lik je v pravljici personificiran, kar pomeni, 

da imajo tudi živali, rastline in predmeti svojo persono oz. značaj. Nimajo natančno 

določenega književnega prostora in književnega časa. In ne glede na to, ali so pravljice 

realistične ali fantastične, bo v njih vedno nekaj realističnih prvin (Haramija, 2012:15). 

Pravljice je umestila tudi v okvir mitologije in ritualov. Pravi, da pravljice tako kot sorodni 

miti - v sebi skrivajo historične obrede, tako imenovane iniciacije, ki s posebnimi nalogami 

izvajajo prestopanja deklet in fantov v odraslo dobo. Ti obredi so se dogajali v arhaičnih 

družbah s patriarhalnim sistemom, kjer je veljala ideologija, da so ženske v manjvrednem in 

podrejenem položaju moškim. Značilna je bila stroga delitev dela med obema spoloma 

(moški v vlogi lovcev, kasneje poljedelcev, so skrbeli za preživetje družine in njeno 

ekonomsko stanje, medtem ko so bile ženske gospodinje in matere).  

Moški so v svojih iniciacijskih obredih dokazali svojo moškost in s tem opravičevali svojo 

nadvlado, kot pravi Goljevščkova: »S pomočjo rituala in kulta se moški vzpostavlja kot bitje 

kulture v nasprotju z žensko kot bitjem nature in tako utemeljuje svoj privilegiran položaj; 

kultura je po definiciji produkcija simbolnih pomenov. Vse kaže, da mehanizmi arhaičnih 
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družb marsikje načrtno vzpostavljajo antagonizem med moškimi in ženskami« (Goljevšček, 

1991: 137). 

Iniciacijski obredi deklic pa so po besedah Goljevščkove pomenili ponotranjenje ravnovesja 

v ženskem telesu. Ženska bi preko njih postala kulturna in socialna oseba, ločena od svoje 

prvotne narave (Goljevšček, 1991: 141). 

Alenka Goljevšček žensko iniciacijo opisuje kot pasivno čakanje dekleta na njeno odrešitev 

iz obdobja otroštva. Mlado dekle ni samo tisto, ki bi aktivno vplivalo na svoje odraščanje v 

odraslo in zrelo žensko, temveč imajo zasluge za njeno preobrazbo drugi – moški.  

V ljudskih pravljicah je poudarjena ženska trpnost. Vzpodbujene so lastnosti, kot so 

domačnost, skromnost, zadržanost, zvestoba, požrtvovalnost, pridnost … Moški ni nikoli 

opravljal ženskega dela, saj bi bila to zanj velika sramota, v družbi pa bi lahko bil 

zasmehovan in imenovan s posmehljivimi vzdevki kot so »copata« ali «figa mož« 

(Goljevšček, 1991: 128). 

Ženski lik v pravljicah se prav tako deli na dva različna tipa – pozitiven in negativen ženski 

tip. Pozitiven ženski lik zajema s strani družbe željene ženske karakteristike in je nagrajen s 

srečnim koncem (poroko), med tem ko je negativni ženski lik na koncu zgodbe kaznovan in 

je v opomin deklicam, da določeno vedenje v družbi ni zaželeno.  

Goljevščkova je izpostavila še dve temeljni značilnosti pravljic: magičnost in demoničnost.  

Ta je človeštvo zaznamovala že mnogo prej, od pradavnine, pa vse do antike. Demoničnost 

se kaže skozi moški iznakažen pogled na žensko spolnost in njen fizični videz (lepoto). 

»Pravljice jih tematizirajo v likih zlobne rusalke, hudobne čarovnice, zlobne mačehe, 

ljudožerske hudičevke, morilske starke« (Goljevšček, 1991: 128). 

Prav tako je v takratni družbi spolnost veljala za tabu, o njej niso razpravljali in ji posvečali 

pozornosti v širših javnih krogih, ampak je bila prisotna le v intimnih odnosih dveh 

zakoncev. Pogled na žensko naj bi v moških izzval šibkost, saj so v takih trenutkih v sebi 

čutili nekaj, česar sami niso znali kontrolirati in si razložiti. Za vse to so raje okrivili žensko 

in njeno »magično« moč nad njimi, ki ni mogla biti drugega kot demonska. 
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V pravljicah so torej ženski videz radi popačili z literarnimi liki, ki so predstavljali ravno 

nasprotje temu, kar je lepo.  

V okviru moških iniciacijskih ritualov sta potekala še dva posebna rituala kuvada in 

subincizija. S temi obredi so moški želeli prevzeti največjo žensko vlogo – matere in 

porodnice. Pri subinciziji so z operacijo moškim omogočili navidezni ženski spolni organ, 

pri kuvadi pa so moški z vlogo porodnice imitirali porod (Goljevšček, 1991: 134-135). 

Enega takšnih primerov obreda kuvade Goljevščkova nazorno opiše: »Žena odide v gozd, 

rodi in se po nekaj urah vrne na delo, mož pa leže v posteljo in se pusti streči kot porodnica. 

Je samo kašo iz manioke, ne kadi, se ne umiva, se ne dotakne nobenega orožja: negujejo ga 

vse ženske v hiši, on pa prijateljem, ki ga obiskujejo, pripoveduje, kako je bilo, opisuje svoje 

bolečine pri porodu itn. To traja nekaj dni, lahko pa tudi tednov. Z zapletenim obredom 

moški imitira porod in si simbolično prisvaja žensko funkcijo; dokler porod ni dvignjen v 

simbolno sfero, je zgolj naravno dejstvo in kot tak neekstitenten« (Goljevšček, 1991: 135). 

Po besedah Goljevškove so moški v takšnih primitivnih obredih želeli naravne procese kot 

je porod povzdigniti v nekaj »višjega«, kar je zanje simbolična predstava. Ker je dejanski 

porod del človekovih naravnih zakonitosti, do katerih imajo manjvreden odnos, je zanje 

»neeksistenten«, torej nerealen.  

Goljevščkova meni, da je patriarhat z objektivizacijo ženske funkcije povzročil, da je njeno 

vrednost določala prisotnost moškega, tudi pri ženskem dejanju kot je rojevanje. Ženska je 

bila le predmet, sredstvo oz. kot sama pravi »samo posoda, potrebna za zorenje moškega 

semena«. Ženske so imele torej le eno družbeno vlogo - vlogo hišne gospodinje. Prepričani 

so bili v vlogo moškega kot varuha pravnega sistema, civilizacije in s tem so opravičevali 

svojo ideologijo (Goljevšček, 1991: 138-139). 

Moški so bili torej prepričani, da so ženskam naredili uslugo in jih dovolj ovrednotili, ko so 

jih postavili za hišne gospodinje. Ženska je torej bila vključena v družbo, imela je družbeno 

vlogo, ki je pripadala le njej, a še vedno znotraj zasebnih, intimnih prostorov domače hiše. 

Tam je bila varna, varen pa je bil tudi družbeni sistem, saj so ga obvarovali »naravnih sil«, 

nad katerimi očitno tudi moški niso mogli imeti popolnega nadzora.  
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Iz tega lahko razumemo, da so se moški počutili ogrožene v svoji nadvladi, ker so čutili 

veliko vrednost materinstva, ki ga je opravljala ženska. Ker je bila ona in ne moški (oče) 

večino časa prisotna ob otroku, jih vzgajala in jim zagotavljala vse biološke in čustveno-

socialne potrebe, je bila otroška navezanost in naklonjenost materi večja. 

Alenka Goljevšček je torej menila, da so ljudske pravljice družbeno spolno zaznamovane. V 

svoji fantazijski razsežnosti naj bi še vedno izpostavljale kulturne vzorce, navade ter običaje 

tedanje arhaične in patriarhalne družbe, v kateri so veljale spolno zaznamovane družbene 

vloge. 

Propp se je v svojem raziskovanju ljudskih pravljic usmeril na morfološke in formalno 

oblikovne konstante in ne toliko na njihov izvor. Prav tako ni analiziral literarnih likov, 

temveč se je raje posvetil funkciji pravljic in njenih likov ter na to, kaj ti v pravljicah počno.  

Njegovo bistveno ugotovitev lahko strnemo v trditev: »Struktura pravljic je zgrajena na 

napetosti oziroma diferenciaciji in teži k uravnoteženju nasprotij. Obenem pa strukture 

pričajo o transformaciji odnosa med stvarmi in bajeslovnim, ki se spreminja v prostoru in 

času« (Kristan, 2005:118). 

Propp je dejal, da se funkcije književnih likov delijo na vršilce dogajanja – subjekte (navadno 

so to glavni literarni liki) in objekte. Nadalje jih je kategoriziral po njihovih funkcijah: na 

nasprotnike, darovalce, pomočnike, pogrešano osebo, junaka in lažnega junaka (Haramija, 

2000: 15). 

V knjigi Morfologija pravljice predstavi velik pomen »motivacij«, glavnih pravljičnih 

junakov. Meni namreč, da je v njihovih dejanjih in ravnanjih vedno nek vzrok in cilj, ki ga 

želijo na koncu zgodbe junaki doseči.  

Večina dejanj oseb, ki nastopajo v pravljicah, je v sredini pravljice naravno motiviranih z 

razvojem dogajanja, nekaj dodatne motivacije pa potrebuje funkcija škodovanja. 

»Tu lahko opazimo, da so povsem enaka in podobna dejanja motivirana na najrazličnejše 

načine. Izgon in spuščanje po vodi sta motivirana: z mačehinim sovraštvom, z bratskim 

sporom za dediščino, zavistjo, s strahom pred konkurenco (trgovec Ivan), z neenako poroko 

(Ivan, kmečki sin, in cesarična), z dvomom o zakonski zvestobi, s prerokbo o sinovem 



29 

 

ponižanju v navzočnosti staršev. V vseh teh primerih je izgon motiviran s škodljivčevim 

pohlepnim, zavistnim, zlobnim, sumničavim značajem« (Propp, 2005: 88). 

Propp v nadaljevanju piše, da niso le »škodljivci« tisti s slabim značajem, ampak je lahko to 

tudi junak oz. »izgnanec« sam. Prav tako so vedno motivirana dejanja glavnih oseb in 

junakov, o motivacijah stranskih likov in nasprotnikov oz. »škodljivcev«, kot se izrazi 

Propp, pa pravljice ne govorijo (Propp, 2005: 88). 

V pravljicah vedno vemo, zakaj se je nek glavni junak odpravil od doma, kakšen je bil njegov 

razlog oz. povod, da se je podal na pot (v zgodbi Železni prstan je npr. povod njegovo 

siromaštvo v domačem kraju in želja po blagostanju, bitka prestolonasledstva pa je povod v 

zgodbi Zlata ptica). Nikoli ne vemo ozadja stranskih likov, ki se pojavijo na junakovi poti 

(npr. v zgodbi Zlata ptica ne izvemo, kakšna je bila motivacija oz. ozadje stranskega lika 

Medveda, preprosto se pojavi na kraljevičevi poti in pomaga najmlajšemu sinu doseči zadani 

cilj). 

Tudi napotitev zaradi manka je motivirana na različne načine. Manko ali izhodiščna 

nezadostnost  pomeni situacijo, ki se je – kot si lahko predstavljamo – do pravega začetka 

dogajanja vlekla že leta. Ko pa v določenem trenutku pošiljatelj ali iskalec nenadoma 

ugotovi, da nekaj manjka, nastopi motivacija, ki povzroči napotitev ali pa neposredno iskanje 

(Propp, 2005: 88). 

Manko, ki se je vlekel že leta in leta najdemo npr. v zgodbi Železni prstan. Deček, ki odrašča 

z revno materjo in živi zelo siromašno, se odpravi na pot šele, ko odraste v mladeniča in se 

začne zavedati revščine, v kateri živita in tega, kako njuna mati gara za njegovo boljše 

življenje. Tedaj ga manko spodbudi, da se odpravi v svet na delo, da tudi sam prisluži nekaj 

denarja. Primer manka, ki pa se pojavi v točno določenem trenutku, pa je npr. v zgodbi Zlata 

ptica. V trenutku, ko sin ugotovi, da je za izginjanje kraljevih zlatih jabolk kriva zlata ptica, 

se odloči, da se odpravi na pot in mu jo prinese, pri tem pa mu je ob izvršeni nalogi 

obljubljeno prestolonasledstvo.  

Manko pride na dan s pomočjo oseb – posrednikov, ki junaka opozorijo na to, da mu nekaj 

manjka. Najpogosteje so to starši, ki ugotovijo, da sin potrebuje nevesto (Propp, 2005: 89). 
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Včasih je manko lahko navidezen. Hudobna sestra ali mati, hudobni gospodar ali hudobni 

car pošljejo junaka po nek predmet, ki ga sploh ne potrebujejo, ampak ga uporabijo za 

izgovor, da se ga znebijo (npr. v zgodbi Vila prijateljica in meseci prijatelji hudobna mačeha 

pošlje pastorko, da opere volno in nabere jagod s prikritim razlogom, da bi se je znebila).  

Ne glede na to, ali je napotitev prijateljska ali sovražna, se obe razvijata enako in ne vplivata 

na postopek razvoja dogajanja (se pravi na iskanje). Tudi občutki in namere likov ne vplivajo 

na razvoj dogajanja (Propp, 2005: 90). 

Vse te značilnosti ljudske pravljice, ki sta jih izpostavila Alenka Goljevšček in Vladimir 

Propp so dale pomemben pogled na samo pravljico, na to, kakšna je bila njena vrednost in 

teža v preteklih obdobjih, ko se je še ustno širila med ljudmi in seveda na njen nadaljnji 

razvoj, proces, prvo zapisovanje in spreminjanje, ki ga je doživela pod vplivom različnih 

avtorjev (npr. bratov Grimm) ter na njen pomen v sedanjosti.  

Max Lüthi, ki je raziskoval formo in naravo evropske pravljice (in se pri tem opiral na 

ljudsko pravljico), je pri raziskovanju njene funkcije pravljico primerjal s povedko in 

legendo. Pravi, da vse tri zvrsti vzporedno obstajajo že stoletja, a se nikoli niso zares 

pomešale med seboj. Meni tudi, da pravljica nikoli ni imela posebnega pomena in da se že 

od časov Benfeyjsa poudarja njeno zabavljaško vlogo (Lüthi, 2011: 98). 

Kljub temu pa priznava njen veliki delež v kulturni dediščini: »Tako pojmovanje ustreza 

znanemu pogledu na pravljice, ki v njih vidi »fantastično neumne zgodbe«, katerih največja 

vrednost je, da nam ohranjajo drobce »svetovnega nazora arhaičnega človeštva«. Kar se je 

na prvi pogled zdelo kot smešna izmišljotina, postane s tega stališča resen vir zgodovinskih 

informacij.« (Lüthi, 2011: 98). 

V študijskem gradivu »Uvod v mladinsko književnost« avtorice dr. Milene Mileve Blažić 

(2004/2005) so zaobjete naslednje značilnosti ljudske pravljice:  

 avtor ljudskih pravljic je anonimen, prenašajo pa se z ustnim izročilom;  

 v ljudskih pravljicah je na koncu dobro vedno nagrajeno, slabo pa kaznovano (kazni 

so lahko včasih zelo okrutne, npr. s smrtjo);  
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 literarni liki niso samo v človeški obliki, temveč nastopajo tudi živali (ki pa imajo 

navadno čudežne lastnosti, s katerimi pomagajo ljudem, ali pa personificirane in 

imajo antropomorfne lastnosti);  

 ljudske pravljice uporabljajo mistična števila (najbolj značilna so tri, sedem in devet), 

v literarnem besedilu pa je veliko metamorfoz in spreminjanja ljudi v živali ter 

obratno; 

 ljudska pravljica se vedno zaključi s srečnim koncem, ki ga doseže njen glavni junak, 

okoli katerega se zgodba odvija; 

 pravljični svet je namišljen in nerealen; česar junak ne more doseči po naravni poti, 

doseže po čudežni, notranje doživljanje junaka je samo nakazano.  

 

Irena Avsenik Nabergoj je ob zgoraj naštetih značilnostih ljudske pravljice naštela še nekaj 

drugih: brezčasnost in nedoločen kraj dogajanja, poleg uporabe mističnih števil, je značilna 

še uporaba rekvizitov in barv, preproste in enake pripovedne strukture, srečen konec pa 

spremlja morala, to je zmaga pravice. Glavnemu junaku služijo ostali, stranski literarni 

junaki, ki so nosilci funkcij, sredstvo, ali pa ovira glavnemu junaku za dosego končnega 

cilja. (Avsenik Nabergoj, 2011: 414) 

 

3.2.2 Klasična avtorska pravljica 

Klasične pravljice so po Haramijnem (2012: 16) kriteriju tiste, ki so nastale do konca druge 

svetovne vojne. Po genoloških značilnostih1 pravljice naj bi te še kar nastajale, z njimi 

vzporedno pa so se začele razvijati tudi sodobne pravljice. Po ocenah in kriteriju Jakoba J. 

Kende in Gregorja Artnika (povzeto po Haramija, 2012: 16) večina pravljic Polonce Kovač 

ter Svetlane Makarovič zaradi snovno-tematskih elementov sodi med klasične pravljice.  

Medtem ko so ljudske pravljice plod anonimnih avtorjev, ki naj bi bili prvotno ženskega 

spola, so v njihovem nasprotju klasične pravljice nastale izpod peres različnih avtorjev 

                                                           
1 Gre za značilnosti, ki določeno delo, v tem primeru pravljico, klasificirajo določeni 

skupini književnih umetnin; genologija postavlja književene oblike: zvrsti, vrste in žanre. 
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predvsem moškega spola in še te niso bile nič drugega kot prirejene ljudske pravljice po 

vzorcu takratnega časa. 

Tudi Irena Avsenik Nabergoj se strinja, da je klasična pravljica le zapisana ljudska pravljica 

in je umetno avtorsko pravljico, kamor sodi tudi klasična avtorska pravljica, opredelila kot 

»fiktivna krajša pripoved s čudežno vsebino; srečujemo jo v evropski literaturi od poznega 

srednjega veka dalje. Tematsko, po zgradbi in predvsem po motiviki se opira na model 

ljudske pravljice.« (Avsenik Nabergoj, 2011: 502), 

Andrej Ilc (1999: 430) meni, da so najbolj znane klasične pravljice, ki so bile prvotno 

ljudske, npr. Pepelka, Sneguljčica, Trnuljčica … Te pravljice so bile večkrat predelane izpod 

peres različnih avtorjev in jih najdemo v več različicah (npr. Pepelka, ki je stara nekaj 

tisočletij, obstaja v tisočih različicah po svetu).  

»V 16. oziroma 17. stoletju se je začel proces, v katerem so (predvsem) izobraženi moški, 

na primer Charles Perrault ali brata Jacob in Wilhelm Grimm, iz ogromnega korpusa prozne 

folklore izbrali nekaj ducatov zgodb, jih temeljito predelali in prilagodili moralnim in drugim 

zahtevam svojega časa.« (Ilc, 1999: 430). 

Klasične pravljice so torej imele čisto svoj namen. Niso bile več le del kulturne dediščine in 

branje le-teh ni bilo del prijetnega kratkočasenja in druženja ob zimskih večerih, z družino 

ob stari krušni peči, temveč so postale družbeno socializacijsko sredstvo, del prikrite 

manipulacije in vzgajanja želenih družbenih moralnih vrednot in želenih vzorcev obnašanja. 

Andrej Ilc (1999: 430) trdi, da so se klasične pravljice s svojimi »univerzalnimi« in 

»nevprašljivimi« modrostmi, ki so veljale v tedanji (srednje meščanski) družbi, izoblikovale 

že v 1. pol. 19.st.  

Z renesanso je namreč dobila velik pomen ideja oz. zavest o pomembnosti vzgoje. Med 

ljudmi je vladalo prepričanje, »da otrok ni zrel za življenje, da ga je treba najprej podrediti 

posebnemu režimu, karanteni, in šele nato spustiti med odrasle.« Otroka je torej potrebno 

vzgojiti oz. »civilizirati« za svet odraslih, v katerega vstopa. Vzorci in načini vzgajanja so 

bili različni, veliko težo pa je imela tudi knjižna oz. klasična pravljica. Pravljice so javno 

prebirali v meščanskih salonih in dvorskih krogih, kjer so se odrasli ob poslušanju le-teh 
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zabavali, otroci pa so vsrkavali »pomembne nauke«, ki so bili v pričakovanju in interesu 

vladajočih (Ilc, 1999: 436). 

Še korak dalje je šel francoski akademik Charles Perrault, katerega prirejene knjižne 

pravljice so postale zelo pristranske do moških literarnih likov. Leta 1697 je izdal drobne 

zbirke osmih pravljic »Histoires ou contes du temps passe, avec les moralites« s katerimi je 

postavil svoje standarde za razvoj otroške literature, v kateri je bilo poglavitno prečiščenje 

folkloristične predloge ljudskih pravljic, da so nastale nekakšen »družbeni kodeks vzgojnih 

priporočil in predpisov« (Ilc, 1999: 437). 

Klasična pravljica je postala zelo uporaben in standarden didaktičen pripomoček. Odrasli so 

v teh pravljicah, ki so vsebovale moralne nauke tedanje družbe, videli dober posredni način 

vzgoje njihovih otrok. To je povzročilo, da so se klasične pravljice začele množično širiti po 

svetu in tako doživele na milijone izdaj in ponatisov, znašle pa so se tudi med nami, Slovenci. 

V zadnjih desetletjih so v Nemčiji in ZDA objavili veliko znanstvenih študij, ki so 

razpravljale o napačnih predpostavkah v zvezi z zgodovino nastanka in težnjo »klasičnih 

pravljic«. Danes je že kar precej uveljavljeno dejstvo, da moramo te pravljice obravnavati z 

upoštevanjem socialnozgodovinskih, kulturnozgodovinskih in socialnopolitičnih razmer 

časa, v katerem so bile zapisane, upoštevati pa je treba tudi osebne nazore in predsodke 

zapisovalcev (Ilc, 1999: 431). 

V študijskem gradivu Uvod v mladinsko književnost, avtorice dr. Blažić (2004/2005) je o  

klasični avtorski pravljici na kratko zapisano, da gre za »pripoved o čudežnih in neverjetnih 

dogodkih, katere avtor je znan. V določenih prvinah se navezuje na model ljudske pravljice.« 

Torej je glavna razlika avtorske/klasične pravljice od ljudske/folklorne pravljice predvsem 

v njihovem zapisovalcu/avtorju in v tem, da je bil namen oz. vloga klasičnih pravljic v družbi 

drugačnega pomena. Klasične pravljice so bile predvsem eden izmed učnih/vzgojnih 

sredstev otrok, ljudske pravljice pa so bile v tedanjem času predvsem način izražanja ljudstva 

nad nerazložljivimi zemeljskimi pojavi, ki jih takrat niso razumeli in kot del družabnega 

življenja prebivalstva. 

Irena Avsenik Nabergoj pa je izpostavila še nekaj značilnosti umetne klasične pravljice, po 

katerih se ta razlikuje od ljudske. Pravi, da je v umetnih klasičnih pravljicah znan čas 
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nastanka, da literarni liki niso pojmovani kot tipi, ampak posamezniki ter da se pravljice ne 

zaključijo vedno s srečnim koncem (dober primer takih pravljic so pravljice Hansa 

Christiana Andersena). Je pa tudi v umetni pravljici v njenem središču pravljični čudež, ki 

ima avtorjevo interpretacijo in svojo tehtnost (Avsenik Nabergoj, 2011: 502). 

 

3.2.3 Sodobna avtorska pravljica 

Dragica Haramija (2012:16) meni, da so sodobne pravljice začele nastajati po drugi svetovni 

vojni, njihov razvoj in nastajanje novih sodobnih pravljic pa traja še dandanes. To so 

pravljice moderne dobe in sedanjosti ter se od najstarejših ljudskih/folklornih in starejših 

avtorsko/klasičnih zelo razlikujejo. Njihova vloga in vsebina imata glede na kulturne vzorce 

današnje družbe drugačen pomen. Spolne vloge literarnih likov se spremenijo in jih med 

obema spoloma že zelo težko ločimo in razlikujemo. Vse to je seveda odraz demokratične 

družbe in vzgoje, ki vzporedno z njo poteka. 

 

V študijskem gradivu Uvod v mladinsko književnost, dr. Milena Mileva Blažić (2004/2005) 

na kratko izpostavi, da so značilnosti (kot so zgradba, motiv dobrega in zla, srečni konec, 

…) sodobne avtorske pravljice ne razlikujejo dosti od ljudske/folklorne pravljice. Velika 

razlika je le v tem, da je vsebina sodobne pravljice postavljena v sodoben, modernejši čas in 

prostor. Po obsegu pa jo razvrščamo še na kratke (imajo v povprečju do 10 strani in so 

namenjene predvsem najmlajšim bralcem, začetnikom) in obsežne sodobne pravljice.  

 

Literarni liki v sodobnih pravljicah se od svojih klasičnih predhodnic razlikujejo tudi po 

njihovem poimenovanju. V sodobnih pravljicah so poimenovani z imeni in imajo 

individualno izrisane lastnosti. Ti liki so še vedno ostro bipolarni, tako kot v klasičnih 

pravljicah, to pomeni, da z lahkoto ločimo dobre in slabe. Začetki in konci sodobnih pravljic 

niso tipični, kljub temu pa je navadno konec srečen. Književni prostor in čas sta določljiva, 

največkrat pa je kraj dogajanja mesto (Haramija, 2012: 20). 

Enodimenzionalnost dogajanja ljudskih pravljic zamenja dvodimenzionalnost na dveh 

ravneh (v realnem in domišljijskem svetu), ki se lahko med seboj prepletata. Sodobna 
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pravljica prav tako ne pozna moralnega nauka, kar pa seveda ne pomeni, da ne vsebuje 

etičnega sporočila. 

 

3.5. Vpliv pravljic na otroka 

Dr. Milena Mileva Blažič v svoji literaturi opiše 10 vplivov knjig (še posebej pravljic) na 

otroka.: 

1. razvoj in bogatenje domišljijskega sveta 

2. razvoj in bogatenje čustvenega sveta 

3. razvoj in bogatenje doživljajskega, izkustvenega sveta 

4. razvijanje intelektualnih sposobnosti otrok in spodbujanje radovednosti 

5. razvijanje občutka za moralne vrednote 

6. bogatenje otrokovega besednega zaklada 

7. razvijanje koncentracije in spomina 

8. socializacija otroka 

9. razvijanje imaginacije, eidetske predvidljivosti (žive in nazorne predstave doživetih 

stvari) 

10. razvijanje ustvarjalnih sposobnosti otrok 

Razvoj mladega bralca je raziskoval tudi Arthur Appleyard, ki je razvil tipologijo bralcev z 

ozirom na bralne vloge in jih predstavil v petih stopnjah. 

Predšolski otrok spada le v 1. stopnjo oz. obdobje, ki se imenuje igrivi bralec. Ta stopnja 

namreč zajema otrokovo predšolsko obdobje, v katerem je vedno v vlogah bralca, oz. bolj 

poslušalca zgodb. Tukaj gre namreč še za predbralne dejavnosti (ki imajo tudi motivacijsko 

vlogo) otrok, saj po večini še ne znajo brati. Otrok se vživi v fantastičen svet, ki ga doživlja 

med poslušanjem pravljic ter postaja nekakšne vrste igralec – posnema realni svet in 

strahove, želje, ki ga obdajajo. Svet povezuje in nadzoruje na simbolni ravni in se zato na 
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besedila odziva čustveno in strogo verjame v resničnost domišljijskega sveta v pravljicah 

(Blažić, 2011: 22). 

Andrej Ilc je psihoanalitika Bruna Bettelheima opisal kot teoretika, ki je velik del 

književnosti označil za neprimernega za razvoj otrokovega uma in osebnosti. Največji 

problem naj bi bil v tem, da ne spodbuja in ne privzgaja sposobnosti, ki jih otrok potrebuje 

za premagovanje težkih notranjih problemov. Le pravljice naj bi bile tisti dober del 

književnosti, ki otroku sporočajo, da se v življenju ni mogoče izogniti težavam (boj proti 

težavam pa naj bi bil bistven del človeškega obstoja, saj ga le-ta lahko popelje h končni 

zmagi) (Ilc, 1999: 432-433). 

Bettelheim (povzeto po Andreju Ilcu) je zato poskušal v svoji knjigi Rabe Čudežnega 

obnoviti izvirni čar in pomen pravljic, ki so v 20. st. doživele iznakaženja (Ilc, 1999: 433). 

Zanimivo je, da Bettelheim (povzeto po Andreju Ilcu) v svoji knjigi odobrava oz. povzdiguje 

Grimmove pravljice, Perraultove preurejene različice pa kritizira (čeprav sta bila prav brata 

Grimm tista, ki sta vsebinsko in slogovno najbolj priredila ljudske zgodbe), vsekakor pa se 

sam opredeljuje proti »spreminjanju« in »izboljševanju« ljudskih pravljic. Razlog 

Bettelheimovega potrjevanja Grimmovih pravljic naj bi bil v njegovem stereotipnem 

dojemanju kulturnih in družbenih vrednot, ki so se seveda ujemale z izpostavljenimi 

vrednotami bratov Grimm (Ilc, 1999: 441). 

 

4 Analiza ženskih in moških pravljičnih likov iz slovenskih ljudskih in 

sodobnih pravljic 

4.1. Primerjava moških in ženskih pravljičnih likov iz ljudskih slovenskih pravljic  

V mojem izboru ljudskih pravljic, ki jih bom analizirala, so najbolj znane slovenske ljudske 

pravljice, ki jih še danes radi prebiramo otrokom v vrtcu in doma. Izbrane so pravljice, v 

katerih nastopajo tako moški in ženski liki in v katerih se dobro prepoznajo njihove spolne 

in družbene vloge. Vse pravljice so čudežne (kar je seveda značilno za ljudske pravljice), saj 

v njih nastopajo mistične osebe s čudežnimi sposobnostmi, čudežni predmeti, ali pa se 

dogajajo na nerealnih krajih (npr. v »piskrčku«).   
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4.1.1. Janček ježek 

Kratka vsebina pravljice: 

Nekoč je mati mesila kruh, pri tem pa jo je motil mali Janček. Mati se je razjezila in ga 

napodila stran z besedami: »Beži no, Ježek!«. V tistem trenutku se je deček Janček spremenil 

v ježa in moral zato zapustiti dom. Nastanil se je v gozdu, pod votlo hruško, v bližini 

grofovega gradu. Nekega dne se je pod to votlo hruško znašel grof, ki se je izgubil med 

lovom. Janček ježek mu je obljubil, da mu pokaže pot domov, v zameno pa zahteva, da mu 

grof da za ženo eno izmed svojih hčera. Grof mu obljubi in se srečno vrne domov. Doma 

svojim hčeram pove, kaj se mu je zgodilo in jih posvari, naj ne odpirajo vrat Jančku ježku. 

Ko naslednji dan res pride Janček snubit grofove hčere, se mu te posmehujejo skozi okno. 

Zajezdi petelina, ki ga ponese do oken grofičen, kjer najstarejši sestri grdo zavrneta njegovo 

snubitev. Le najmlajša hči privoli, saj je hvaležna Jančku, ker je rešil njenega očeta. Ko 

nastopi poroka in Janček ježek ter njegova nevesta stopita pred oltar, Jančku poči ježeva 

koža in se spremni v prekrasnega mladeniča. Starejši sestri zavistni obžalujeta svojo 

odločitev in pregovarjata najmlajšo sestro, naj si premisli, saj je še premlada za možitev. 

Janček pa zaključi, da je samo najmlajša hči prava nevesta zanj, saj ga je rešila ježeve kože.   

 

 

 

Oznaka literarnih likov: 

Janček - vesel, navihan, pretkan, odločen, vdan, hvaležen 

Mati – gospodinja, nejevoljna, prekolne lastnega sina in ga napodi od doma 

Grof – zaščitniški do svojih hčera, nepremišljen v svojih obljubah in hkrati preračunljiv v 

svojih dolgovih 

Prva in druga hči – domišljavi, nesramni, zavistni in spletkarski 

 Tretja hči – ljubeča in ustrežljiva do svojega očeta – kralja, vdana v usodo, poslušna 
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Analiza nastopajočih literarnih likov: 

V tej slovenski pravljici nastopa več ženskih likov kot običajno, vendar večina teh nima 

najbolj pozitivnih, želenih lastnosti. Ježkova mati, ki jo v zgodbi najprej spoznamo, 

predstavlja stereotipno žensko vlogo - vestno gospodinjo, ki so ji hišna opravila prioriteta in 

bistvo njenega življenja. Ko jo njen sin pri delu zmoti, zelo negativno reagira, saj lastnega 

sina prekolne, ko ga poimenuje z živaljo. Tako ga obsodi na sedemletno životarjenje v 

samoti gozda, saj v svoji novi živalski preobrazbi nima več kaj iskati v domači hiši. Tudi 

starejši grofovi hčeri predstavljata del razvajenega, domišljavega višjega ženskega sloja in 

izbirčno ter posmehljivo ravnata z ježkom in zgroženo odklanjata njegovo ženitno ponudbo. 

Tudi potem, ko se ježek preobrazi nazaj v postavnega mladeniča, zavestno spletkarita proti 

mlajši sestri in jo želita odvrniti od poroke, saj gledata le na svojo korist in dobiček. Za edini 

pozitivni ženski lik bi lahko označili najmlajšo sestro, ki pa ustreza vsem želenim kriterijem 

ženskega spola takratnega časa. Tukaj se pojavi tudi pravilo tretjega, najmlajšega otroka v 

družini, ki je navadno glavni junak pravljice. S svojo ustrežljivostjo, ljubeznijo, ali pa morda 

pokornostjo do svojega očeta pristane na poroko z ježkom, ne ozirajoč se na lastno srečo. 

Čeprav je grof zelo ljubeč oče, ki je pripravljen svoje hčere kar se da dobro zaščititi pred 

zunanjim vsiljivcem, s svojim nespametnim dejanjem postavi na kocko njihovo usodo, 

čeprav se zaveda, kaj lahko povzroči to njegovo dejanje. Janček Ježek je zagotovo glavni 

junak pravljice, saj s svojo pozitivno in neustavljivo karizmo najde rešitev iz težave in se 

odreši prekletstva s svojo iznajdljivostjo.  

4.1.2. Vila prijateljica in meseci prijatelji 

Obstaja več različic pravljice Vila prijateljica in meseci prijatelji, večkrat se namreč pojavi 

pod imenom Hudobna mačeha in dobra pastorka. Vse različice te pravljice imajo podobno 

vsebino; negativen odnos mačehe do pastorke se v pravljicah ne razlikuje, razlike so le v 

nekaterih podrobnostih, v razširitvi pravljice z dodajanjem mitoloških likov, bitij in v 

različnih zaključkih, ki pa so povsod s srečnim koncem za dobro pastorko.  
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Kratka vsebina pravljice: 

Marica dobi zlobno mačeho, ko se njen oče ponovno poroči. Kmalu po poroki zakonca 

dobita še eno hčer, ki jo ima mačeha zelo rada, svoje dobre in lepe pastorke Marice pa ne 

mara. Čeprav ji mačeha želi le najslabše, Marica vseeno zraste v bolj potrpežljivo in 

čedno dekle kot mačehina hči. Ker je mačeha nevoščljiva, hoče pastorko spoditi od hiše, 

zato ji daje nemogoče naloge, ki jih Marica ne bi mogla opraviti in bi posledično zato morala 

zapustiti dom. 

Nekega dne da mačeha hčeri belo, pastorki pa črno volno in ji zabiča naj ji prinese belo 

volno, drugače jo bo spodila od doma. Pastorka jo prosi, naj ji prizanese, vendar je mačeha 

nepopustljiva. Ob vodi, kjer pereta volno, se pojavi belo, mlado dekle (vila) in ju vpraša, če 

potrebujeta pomoč. Mačehina hči jo posmehljivo zavrne, zato dekle stopi k Marici in ji 

pomaga oprati volno, da je bela kot sneg, potem pa izgine. Pastorka se vrne domov z belo 

volno, kar mačeho močno jezi. 

Pozimi mačeha Marici naloži novo nalogo – v mrazu in snegu jo pošlje v gore po 

zrele jagode. Marica jo prosi, naj ji prizanese, saj v snegu jagode ne rastejo, vendar je mačeha 

ne posluša. Marica na gori sreča dvanajst junakov in jim pove svojo nalogo in ti ji sklenejo 

pomagati. Še prej jo vprašajo, kateri mesec v letu je najboljši in pastorka jim pove, da so vsi 

dobri, marec pa je najboljši. Dvanajstim junakom – ki so meseci, je odgovor všeč, zato jo 

obdarijo z jagodami. Marica se vrne domov in mačeha je jezna, ker se ji je načrt ponesrečil. 

Čez nekaj dni pošlje mačeha na goro po jagode svojo hčer. Ta nejevoljno sreča dvanajst 

junakov in jim zabiča, naj ji, tako kot Marici, pokažejo, kje rastejo jagode. Obljubijo ji 

pomoč, če jim pove, kateri mesec v letu je najboljši. Mačehina hči jim odvrne, da so vsi 

hudi, sušec pa je najhujši. Nastane huda nevihta in mačehini hčeri se komaj uspe rešiti z 

gore. 

Medtem za Marico izve mlad, pošten in bogat gospod in mačehi sporoči, da jo pride snubit. 

Mačeha Marici tega ne pove, saj hoče, da se z njim poroči njena hči. Na dan, ko pride snubec, 

Marico skrije pred gospodom, svojo hčer pa nastavi snubcu. Mačehin načrt se izjalovi, 

saj petelin izda, kje je Marica in ko jo snubec zagleda, se zaljubi vanjo. Zgodba se zaključi 

s poroko Marice in snubca. 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Deha
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=O%C4%8De&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Poroka
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C4%8Di&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pastorka
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dekle&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hi%C5%A1a
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dom&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Voda
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sneg
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zima
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sneg
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gora
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jagoda
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Junak&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mesec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Su%C5%A1ec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nevihta
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Snubec&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Petelin
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Oznaka literarnih likov: 

Mačeha – hudobna, zahrbtna, zavistna, spletkarska, prevzetna, trdosrčna, nesramna 

Pastorka Marica – revna, potrpežljiva, poslušna, dobra, skromna, prijazna, neodločna, 

prestrašena 

Mačehina biološka hči – razvajena, ošabna, nesramna, prevzetna, lena 

Vila – mila, prijazna, ima čudežne moči 

Botri meseci – dobrotljivi, pravični, imajo čudežne moči 

 

Analiza nastopajočih literarnih likov: 

V zgodbi nastopa več ženskih likov, ki pa se izražajo v dveh nasprotnih kontrastih: dobri in 

slabi, oz. negativni in pozitivni liki. Na eni strani imamo že dobro znani lik zlobne, sebične 

mačehe, katere ljubezen je omejena le na svoje rodno potomstvo ter njeno razvajeno hči, ki 

je zrcalna slika svoje matere. Njen odnos do drugih je nesramen, sebičen, jezikav, 

brezbrižen. Ni ji potrebno opravljati domačih opravil, saj ta opravljajo namesto nje drugi. 

Redkokdaj naletimo v pravljicah na krušno mater, ki bi lahko nosila oznako dobre in poštene 

žene in matere. Otroke, ki niso njeni rodni, prezira, zaničuje, zanemarja, ali pa jih močno 

izkorišča za lastne potrebe. Ne le, da ji je dodeljen grd značaj, temveč ima tudi grdo 

zunanjost ter zlobne čarovniške sposobnosti, s katerimi škoduje, ali pa želi škodovati dobrim 

ljudem. (Primer: Sneguljčica, Zlatolaska, Janko in Metka …). Zelo redko slišimo v ljudski 

pravljici za krušne očete, verjetno tudi zato ker je bila v 19. stoletju (ko so te pravljice 

nastajale) zelo velika smrtnost žena pri porodu.  

Mačeha, ki nastopa v pravljici Vila prijateljica in meseci prijatelji, je že v začetku zgodbe 

označena kot »hudobna ženska«, kar da bralcu nedvomno takoj vedeti, da od nje ne moremo 

pričakovati kaj dobrega. Takoj opazimo odsotnost Maričinega očeta, kar daje mačehi 

možnost, da svojo pastorko pridno izkorišča in nanjo stresa svoj gnev in agonijo. Najbolj 

mačeho moti pastorkin lep videz in dobrota, saj v njej vidi to, česar njena hči nima, zato jo 

prevzameta ljubosumje in jeza. Ker to niso dovolj dobri razlogi, da bi pastorko spodila iz 

hiše, skuje pretkan način, ki bi preprečil Marici, da bi se vrnila domov. Pri tem se mačeha 

dobro zaveda, da bo pastorka hotela izpolniti njene zahteve in si s tem pridobiti vsaj nekaj 
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njene ljubezni, če ne pa vsaj miru. Ko se ji obe spletki ponesrečita, sklene zadati še zadnji 

udarec in poročiti svojo hčer z bogatašem, ki se zanima za Marico, saj bo zaradi tako bogate 

zveze imela tudi sama koristi. Kljub njeni narejeni ljubeznivosti in zaroti se ji načrt 

ponesreči. Pravi nesrečni konec mačehe ne doleti, deležna ni nikakršnega maščevanja, 

strašne smrti ali pogube. Zapisano je le, da ostane osramočena in sama s svojo hčerjo, kar pa 

si je tako že od začetka želela.  

Poleg mačehe imamo torej še njeno pravo hčer, ki je značajsko zelo podobna svoji materi. 

Ni sicer zapisano, da bi naj tudi hči mučila in preganjala pastorko, tako kot njena mati, 

vsekakor je nanjo zelo posmehljivo gledala, ali pa se ni zmenila zanjo. Marica ji je bila v 

napoto, v njej je videla tekmico, vseeno pa zaradi svoje lastne lenobe in brezbrižnosti ni 

vlagala večjega truda za »prevlado«. Mačehina lastna hči se zmrduje tudi, ko jo mati pošlje 

na pot z nalogami, ki so v primerjavi z Maričinimi nalogami izvedljive in lažje. 

Marica je edini pozitivni lik v zgodbi, ki ima tudi lastno ime. Morda je temu tako, ker ji 

pisec/avtor želi dodeliti večjo vrednost. Njene značajske lastnosti so tradicionalni prikaz 

»popolnega« osebka ženskega spola. Vestno opravlja hišna opravila, je delavna, skromna, 

potrpežljiva, ne kljubuje, ne jezika, želi ustreči gospodarju oz. gospodarici, je poslušna, 

nežna, mirna in seveda lepa. Njena lepota ji je najprej v napoto (saj pri mačehi vzbuja zavist), 

a sama te svoje kvalitete ne izkorišča, tako ostaja »dobro in pridno dekle«, ki je na koncu 

nagrajena z mladim, poštenim in bogatim gospodom. Kljub vsem težavam, gorjeh, ki jih 

doživlja med zgodbo, je do drugih ljudi vljudna, ustrežljiva, obzirna. Zna sicer izraziti svoja 

čustva in se zaupati tujcem, vendar pri tem ni vsiljiva, saj ji le-ti sami ponudijo svojo pomoč.  

V nekoliko stranski vlogi imamo še en ženski lik – vilo. O njej ne izvemo prav veliko, razen 

tega, da ima čudežne moči, s katerimi pomaga tistim, ki so šibki, nemočni, torej Marici. Vile 

v ljudski pravljicah zelo veliko nastopajo, opisane so kot čudovita, lepa, bela oz. bleščeča 

bitja, ki se skrivajo pred navadnimi ljudmi, a se še vedno prikažejo v pravih trenutkih (ko je 

kdo v stiski in težavah), pravim osebam (ubogim pastirčkom, sirotam, revnim kmetom, 

izgubljenim kraljevičem …). Vila, ki nastopa v pravljici Vila prijateljica in meseci prijatelji, 

Marici priskoči na pomoč pri pranju volne, da se ta iz črne spremeni v belo. Takoj, ko vila 

izvede svojo čarovnijo, izgine. Nobene zahteve po povračilu, nobenega trika, spletke, ki bi 

Marico spravila še v večjo zadrego in s katero bi vili ostala karkoli dolžna. 
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Botri meseci oz. »junaki« nastopijo v človeški podobi, čeprav gre za mitološka oz. 

namišljena bitja, ki nimajo svoje lastne podobe in oblike. So moški predstavniki in 

predstavljajo 12 koledarskih mesecev. Kmalu nam postane jasno, da so neke vrste zemeljski 

bogovi, ki urejajo vremenske pojave in ostale naravne zakonitosti, ki sodijo zraven. Botri 

meseci so prijazni in ustrežljivi do tistih, ki si to zaslužijo, vendar pa znajo oceniti človeka 

in nagraditi/kaznovati tistega, ki si to zasluži. Lahko bi rekli tudi, da so maščevalni in 

pravični. Marico – pastorko so nagradili z gozdnimi jagodami, saj so jim bile njene besede 

všeč, pravo mačehino hči pa so kaznovali, saj jih je s svojim predrznim vedenjem in 

besedami prizadela oz. užalila. Izzvala je njihov bes, ki ga razberemo v naslednjem stavku: 

»Po teh besedah se vsa gora hipoma pooblači in neurje udari vanjo, da je hči komaj 

prisopihala domov.« Prav tako kot vile, imajo tudi meseci manjšo vlogo, ki je predvsem 

čudežne narave in katere namen je glavni junakinji Marici doseči srečen konec.  

 

4.1.3. Mojca Pokrajculja 

Kratka vsebina pravljice: 

Zgodba govori o deklici Mojci Pokrajculji, ki živi v loncu, ki si ga je kupila s »krajcarjem«. 

Vsak dan pred svojim novim domom pometa, ponoči pa v njem spi. Neke noči jo obiščejo 

živali. Prva, ki je Mojci potrkala na njena vrata, je lisica. Mojco poprosi za prenočišče in 

zatočišče pred mrazom. Mojca Pokrajculja ji ponudi prenočišče, a le, če ji ta zagotovi, da kaj 

zna. Ko ji lisica pove, da je šivilja, jo spusti v hišo. Čez nekaj časa na vrata potrka volk, ki 

prav tako išče zavetje pred mrazom. Na njeno vprašanje, kaj zna, volk odgovori, da je izučen 

mesar. Tudi njega Mojca spusti v hišo. Ne spi dolgo, ko na vrata potrka medved. Medved 

prav tako milo prosi za prenočišče in ko ji pove, da je čevljar, ga povabi v hišo. Mojco nočni 

obiski živali že močno jezijo, vendar jo obiščeta še zajček, ki je po poklicu krojač ter srnjak, 

ki je izučen drvar. Zdaj lahko vse živali in Mojca mirno zaspijo. Mojca Pokrajculja zjutraj 

svoje goste pošlje na delo. Volkova naloga je, da poskrbi za večerjo. Prinese čebelje panje, 

iz katerih dobi med in ga spravi v lonec. Po večerji se živali in Mojca odpravijo počivat. 

Mojco ponoči zbudi stokanje lisice, ki trdi, da jo boli trebuh. Mojca ji naroči, naj si v kuhinji 

skuha kamilic. Lisica to stori, vendar se ponoči situacija s stokanjem še nekajkrat ponovi. 

Lisica se Mojci zlaže – pod pretvezo, da si v kuhinjo hodi kuhat čaj iz kamilic, v shrambi 

poje ves med. Naslednje jutro Mojca zopet odpošlje živali na delo, le lisici pusti poležati 
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zaradi nočnih bolečin. V kuhinji se zgodi prepir, ko živali odkrijejo, da je zmanjkalo medu. 

Sprašujejo, kdo je polizal ves med in Mojca odloči, da je krivec zagotovo eden izmed 

domačinov, ki je vedel kje je spravljen med. Volk svetuje, da vsi ležejo na hrbet, odprejo 

usta in se sončijo, saj bo tistemu, ki je pojedel med, le ta prilezel nazaj in mu kapal iz ust. 

Storijo tako in vse živali razen lisice, ki jo peče vest, zaspijo. Lisica strd, ki ji prileze iz 

želodca, obriše in ga namaže okrog ust zajcu, ki spi poleg nje. Ko se živali zbudijo in opazijo 

zajčka z medenim gobcem, ga začnejo neusmiljeno poditi. Ta si je med begom polomi 

sprednje noge. Zgodba pravi, da ima zaradi tega dogodka zajec sprednje noge krajše od 

zadnjih. Mojca pa je zaradi živali, ki so stekle za zajcem, ostala sama z loncem.  

 

Oznaka literarnih likov: 

Mojca Pokrajculja – gospodinja, redoljubna, prijazna, nezaupljiva, previdna, ljubeča, 

materinska, dobra 

Volk, medved, zajec, srnjak – nepremišljeni, naivni, lahkoverni, obrtniki, delavni, marljivi.  

Lisica – sebična, pretkana, predrzna, lena 

 

Analiza nastopajočih literarnih likov 

V zgodbi nastopajo večinoma živalski liki, ki pa so personificirani, saj imajo tipične človeške 

lastnosti. Ne samo, da govorijo isti – človeški jezik kot deklica Mojca Pokrajculja, ampak 

opravljajo tudi poklice in spretnosti človeške rase. Med njimi so tako žensko personificirana 

živalska bitja, kot tudi moška personificirana bitja. Moški živalski liki so medved, volk, 

zajec, srnjak; ženski živalski lik pa je lisica, ki predstavlja tipično ženske neželene lastnosti.  

Lisica je zvita, pretkana, sebična, lena in lažniva. S prilizovanjem in spodbujanjem empatije 

pri Mojci in ostalih živalih ji uspe na koncu zgodbe odnesti brez posledic. Zgodba se tako 

zaključi na zelo netipično pravljičen način, ki je značilen za ljudske pravljice, saj negativna 

oseba, to je lisica,  ne poplača svojih »grehov«, ampak nesrečni konec zgodbe doživi zajec, 

ki je v zgodbi pozitiven lik. Značaj, ki ga v zgodbi nosi lisica, je v drugih zgodbah opažen v 
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likih mačehe, čarovnice, zlobne vile … Pretkanost, sebičnost in egoizem so bile od nekdaj  

najslabše in najgrše lastnosti, ki so si jih nase lahko nadele ženske in le redko moški.  

Poleg negativnega »ženskega« lika lisice, imamo v zgodbi še glavni pozitivni ženski lik –

Mojco Pokrajculjo, katere značajske oznake sicer niso imele velike vrednosti v družbi, 

čeprav so bile pri ženskah zelo želene. Že res, da je Mojca dobrega srca, ustrežljiva, delavna, 

odločna in na začetku zgodbe previdna, vendar se izkaže še za en stereotipen lik gospodinje, 

katere glavno mesto je biti doma – v piskrčku, biti vljudna, prijazna in ustrežljiva do svojih 

gostov, svoj dom mora visoko ceniti in zanj lepo skrbeti. Že v začetku zgodbe je 

izpostavljeno njeno pometanje hišice. Zanimivo je tudi, da je njena hiša pod prispodobo 

»piskrčka« kot še ena prikrita simbolizacija delovne gospodinje, kuharice. Mojca bi si lahko 

s krajcarjem, ki ga je našla, kupila čevlje, klobuk, ali pa kakšen drug uporaben predmet, ali 

orodje, ki ga navadno uporabljajo možje. Mojčina slabost je tudi, da slepo verjame v dobroto 

in poštenost tujcev, ko jih spusti k sebi, v svojo hišico. 

Drugi kontrast so moški živalski liki, s pozitivnimi predznaki. Značajsko so si zelo podobni, 

le zajcu so avtorji dodeli nekoliko več šibkosti. Medved in volk sta med najbolj odločnimi 

in preudarnimi. Volk je iznajdljiv in predlaga rešitev, kako bi med živalmi našli tatu: 

»Lezimo vsi na hrbet, odprimo usta in se sončimo! Kdor je pojedel med, temu prileze nazaj 

in kapal mu bo iz ust.« Medved in volk opravljata tipično moške obrti tistega časa, en je 

čevljar, drug pa mesar. Čeprav je v zgodbi zapisano, da je Mojca vse živali poslala na delo, 

vemo le, kakšno nalogo je opravil volk, ki je svoje mesarske spretnosti uporabil v dobrobit 

»nove družine« in pripravil večerjo. Na koncu zgodbe ugotovimo, da je v nebogljenih 

živalih, ki se zaradi mraza zatečejo k Mojci, skrita tudi krutost in grobost, saj se 

nepremišljeno znesejo nad domnevnim krivcem in tatom medu. Zajec, ki je pri vsem tem nič 

hudega sluteča žrtev, se pred obtožbami ne more ubraniti in mu preostane le beg. Zajčeva 

hitrost (ki je izpostavljena tudi v drugih živalskih pravljicah in v basnih) reši njegovo 

življenje, saj mu uspe zbežati pred živalmi, vendar »le« s polomljenimi sprednjimi nogami.  
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4.1.4. Železni prstan 

Kratka vsebina pravljice: 

V revni hiši živi mati s sinom edincem. Nekega dne se sin odloči, da gre služit denar. Zasluži 

si tri krajcarje, s katerimi bi si lahko kupil tri hlebe kruha. V vasi vidi otroke, kako želijo 

kamnati psa. Dečku se žival zasmili, zato da otrokom en krajcar in tako psa rešil smrti. 

Rešeni pes mu obljubi, da mu bo zvesto služil in skupaj potujeta daje. Prideta v drugo vas, 

kjer deček z drugim krajcarjem reši življenje mački, katero so otroci želeli vreči v vodo. Tudi 

mačka dečku obljubi zvestobo. Vsi trije se odpravijo proti polju, kjer pastir pretepa kačo. V 

zameno za zadnji krajcar jo pastir pusti pri miru. Kača pove dečku za železni prstan, ki 

lastniku uresniči želje. Ta prstan ima kačji kralj, ki živi v gradu pod vrhom gore. Kača 

obljubi, da mu bo priskrbela prstan in mu naroči, da mora leči na tla v trenutku, ko mu bo 

izročila prstan, saj se bo zemlja stresla zaradi jeze kačjega kralja. Vse živali se skupaj z 

dečkom odpravijo na pot proti kačjemu gradu. Kača se splazi v grad, dečku vrže železni 

prstan, deček pa se takoj uleže na tla. Zemlja se res strese, nastane vihar, ki se potem spet 

pomiri in odpravijo se nazaj v dolino, kjer se nasitijo s hrano. Deček se odpravi nazaj domov, 

kjer se mati razveseli njegove vrnitve. Še isti večer, ko ležeta spat, si deček zaželi, da bi z 

materjo živela v lepi palači in ne v revni domači hiši. Res se zgodi tako, naslednji dan se 

zbudita v novem, bogatem domu. Presenečeni materi deček razloži, kako se je to zgodilo, 

kako je dobil železni prstan, ki izpolni vse želje. Tako nekaj let živita v miru in veselju, ko 

deček odraste v mladeniča, pa se odloči, da se bo poročil in gre zasnubit kraljevo hčer. Kralj 

se ne da kar tako pregovoriti in mladeniču postavi tri preizkušnje, ki jih mora opraviti, da bi 

dobil kraljevo hčer. Za prvo nalogo mora kralju postaviti na vrt najlepšo in največjo smreko. 

Ko uspešno opravi zadano nalogo s pomočjo železnega prstana, mu kralj naroči, da mora 

zgraditi palačo iz samega stekla. Tudi to nalogo opravi, zato mu kralj postavi še zadnjo 

nalogo. Narediti mora široko cesto med kraljevo hišo in mladeničevo hišo, ob kateri naj bodo 

različna drevesa in ptice. Mladenič si še zadnjič pomaga z železnim prstanom in izvrši 

naročeno. Sedaj mu kralj izroči svojo hčer za ženo. Kraljična se je želela zaročiti s princem 

iz druge dežele, v katerega je bila zaljubljena, zato sklene, da se bo mladeniču maščevala. 

Nekaj časa se njemu in njegovi materi dobrika, tako da jo oba vzljubita, zatem pa s spletko 

od mladeniča izve, od kod njegova čudežna moč in kje skriva svoj železni prstan. Ponoči, 

ko vsi spijo, kraljična vzame mladeniču železni prstan. Zjutraj se mladenič prebudi v svoji 

stari, revni hiši, kraljična pa se poroči s kraljevičem, s katerim gresta živet na otok. Mladenič, 
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pes in mačka, ki sta mu obljubila zvestobo, gredo iskat ukradeni prstan. Ustavijo se ob morju, 

ki ga mladenič ne more prečkati. V vodo odideta pes in mačka. Najdeta grad, mačka dobi 

prstan, pes pa je razočaran, ker gospodarju do zdaj ni nič pomagal. Začne se prepirati z 

mačko, zato prstan pade v vodo. Prstan jima prinese ulovljena riba. Vesela prideta do 

mladeniča in mu izročita prstan. Mladenič si nato zaželi, da bi kraljična in njen mož živela 

v njegovi revni hiši, on pa bi pa z materjo živel na otoku in železni prstan izpolni njegovo 

željo. 

 

Oznaka literarnih likov: 

Sin edinec: preprost, prijazen, pošten, skromen, dobrotljiv, usmiljen, pameten, malo naiven 

Mati: gospodinja, dobra, poštena, skromna, zaupljiva do svojega sina, vendar v zgodbi nima 

večje vloge 

Pes, mačka in kača: vdani prijatelji, pogumni, prijazni, pošteni 

Kraljična: zahrbtna, pohlepna, prevzetna, sebična, maščevalna 

 

Analiza nastopajočih literarnih likov: 

Glavni junak v zgodbi je mladenič, ki s pomočjo železnega prstana sebi in materi omogoči 

boljše in lepše življenje, z več blagostanja. V začetku zgodbe je predstavljen še kot majhen 

deček, ki živi skupaj s svojo materjo zelo siromašno življenje v stari, revni hiši. Ko odraste 

v mladeniča in se sam začne zavedati revščine, v kateri živita z materjo in tega, kako mati 

težko dela in gara za njun živež, se v njem prebudi sočutje do matere ter odgovornost, da 

tudi sam stori nekaj za njuno srečo. Odloči se, da si poišče delo in sam prisluži nekaj denarja. 

Ker je delaven in vesten, si kmalu prisluži tri krajcarje, a se zaveda, da to ni dovolj za 

dostojno življenje. Sklene, da si srečo poišče drugod po svetu in zapusti svojo mater in 

domačo vas. Na poti v tuje kraje pokaže zelo veliko dobrosrčnost in sočutje do drugih živih 

bitij. Tri živali, ki jih fizično zlorabljajo otroci in nek pastir, reši smrti in trpinčenja. Odkupi 

jih z denarjem (tremi krajcarji), ki si jih je prislužil z delom pri ljudeh. Kljub temu, da je ta 

denar še edino sredstvo za živež, ki ga ima, ga žrtvuje za dobrobit živali in tako dokaže svojo 
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nesebičnost in empatijo. Živali so zelo hvaležne mladeniču za rešena življenja in mu izkažejo 

svojo naklonjenost in zvestobo in v sebi ves čas čutijo odgovornost oz. potrebo po tem, da 

mu povrnejo njegovo dobroto. Od takrat naprej ga ves čas spremljajo na njegovi poti in 

čakajo priložnosti, ko mu bodo lahko priskočile na pomoč. Mladenič ni nasilen, na krivice 

in spletke se mirno odzove in preudarno ravna. Tudi takrat, ko ga kraljična, ki jo je vzljubil 

in ji iz srca nudil vse, kar si je zaželela, izda, v njem ne vznikne jeza, temveč razočaranje in 

žalost. V drugih znanih ljudskih pravljicah in prirejenih klasičnih zgodbah glavni junaki 

pogosto ravnajo zelo burno, fizično poračunajo z nasprotniki in škodoželjneži. Mladenič 

tega ne stori, z otroki in pastirjem ne obračuna na silo, ampak samo odkupi živali, potem pa 

jih pusti pri miru. Kraljični, prav tako vrne le tisto, kar ji pripada – staro hišo, ki jo je sama 

pričarala mladeniču, ko mu je ukradla prstan. Mladeniča torej na njegovi poti vodi ljubezen 

do bližnjih in zanimivo je, da ga denar in moč železnega prstana ne zaslepita in prevzameta. 

Kljub temu ostaja preprost mladenič, ki svoje moči ne izkorišča v nesrečo drugih in ki s 

prstanom ravna previdno in preudarno. V zgodbi je junak, rešitelj, ki sebe in svojo mater reši 

iz stiske in jima omogoči lepo življenje.  

V zgodbi nastopajo še personificirane živali (pes, mačka, kača, miš in riba), saj imajo poleg 

živalskih še nekatere človeške lastnosti. Z mladeničem se sporazumejo v istem jeziku, so 

empatične do drugih, čutijo odgovornost do bližnjega, znajo biti usmiljene in skrbne, tudi 

ljubosumne in zavistne, a zelo zveste. So požrtvovalne, še posebej do mladeniča, saj menijo, 

da mu dolgujejo svoje življenje. Iznajdljivo najdejo rešitev za težave in zaplete, v katerih se 

znajdejo. Mačka ukane kraljično, da se lahko pritihotapi v grad in poišče prstan in ker 

prizanese življenje še miški, ji ta v zameno prinese prstan. Pes je sicer ljubosumen, ker je 

mačka tista, ki je našla prstan in reagira burno, nespametno. Kmalu bi povzročil, da bi zaradi 

prepira, ki ga je načel z mačko, oba ostala brez prstana, saj ta med vsem tem pade v vodo. 

Reši ju riba oz. pes, ki jo opazi in želi pojesti. Riba prav tako kot prej miška prosi za svoje 

življenje in v zameno prinese psu železni prstan iz dna morja.  

V zgodbi nastopata še dva ženska literarna lika, ki sta si med seboj popolno nasprotje, na eni 

strani je to lepa, bogata kraljična, na drugi strani pa revna mati, samohranilka. Ne le, da sta 

dveh različnih ekonomskih statusov, starosti in zunanjega videza, tudi značaja obeh se med 

seboj močno razlikujeta.  
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Značajske lastnosti kraljične so negativne, nezaželene, a kot kaže pričakovane. Kraljična je 

razvajena in samovšečna, pasivno čaka na svojega izvoljenega princa, v katerega je 

zaljubljena in od katerega željno pričakuje snubitve, ki je ni. Ko izve, da se bo morala 

poročiti s preprostim mladeničem in da je njenemu očetu malo mar za njene želje, se odloči, 

da se očetu pokori, maščuje pa se mladeniču. Je pretkana in zvita, neiskrena do mladeniča 

in njegove matere. Kar nekaj časa se obema dobrika, je prijazna in daje videz zadovoljne 

gospodinje, da se jima tako prikupi in da jo nič hudega sluteča vzljubita, sama pa kuje zlobne 

načrte. Njena zlobna dejanja so na koncu zgodbe kaznovana: čeprav dobi svojega 

izvoljenega princa, je z njim obsojena na življenje v stari, ravni hiši. Pa vendar – ali ne bi 

bilo prav, da ima ženska sama pravico odločati, s kom se bo poročila? 

Mladeničeva mati je njeno pravo nasprotje. Je zelo delavna, požrtvovalna in skromna. Za 

svojega sina bi naredila vse, zato iz dneva v dan trdno gara, da bi jima lahko omogočila čim 

lepše življenje. Svojega sina ne omejuje, mu daje svobodo. Tudi, ko se odloči, da jo bo 

zapustil in se odpravil po svetu, da si poišče sreče, mu ne oporeka, ga ne ustavi, se pa nadvse 

razveseli, ko se po dolgem času vrne domov. Mladeničeve želje in njegova dejanja podpira 

in se z njim veseli njegovih uspehov. Kljub temu, da mladenič z železnim prstanom poskrbi 

za lažje življenje svoje matere, v katerem ji ne bo potrebno toliko delati in garati, se mati ne 

odpove svojim starim hišnim opravilom in je zadovoljna s tem, kar ima. 

 

4.1.5. Pastirček 

Kratka vsebina pravljice: 

Zgodba govori o pastirčku, ki nekega vročega popoldneva pase čredo krav, koz in ovc. Na 

pašniku zagleda tri speče deklice, ki se mu zaradi spanja na žgočem soncu zasmilijo in jim 

zato sklene pomagati. Z bližnje lipe nalomi nekaj vej in jih zapiči okoli njih. Deklice, ki so 

bile v resnici vile, se zbudijo iz navideznega spanja in se glasno čudijo, kdo je njihov 

»rešitelj«, čeprav vedo, da je to pastirček.  

Zaradi nenavadnega, a lepega videza vil, se je pastirček prestraši in želi zbežati. Vile pa 

dečka ustavijo, se mu zahvalijo in mu ponudijo v zameno kakšen dar. Skromen pastirček ne 

želi ničesar, niti denarja, ki mu ga ponujajo. Vile nato dečku dajo napotek, da bo med tem, 



49 

 

ko bo gnal svojo živino domov, od morja zaslišal zven zvoncev, vendar se ne sme ozirati za 

seboj. Ko ga po teh besedah zapustijo,  deček spozna, da so bile deklice vile. 

Pastirček med svojim vračanjem proti domu res zasliši za svojim hrbtom zvonjenje, ki 

postaja vedno glasnejše. Ozre se nazaj, ker pozabi na navodilo vil in zagleda veliko čredo 

ovac, koz in krav, ki prihajajo iz morja in sledijo njegovi čredi. V trenutku, ko se obrne, 

živali nehajo prihajati iz morja in ostane mu je le čreda, ki je že na kopnem. Kljub temu, da 

bi lahko  pastirček, če bi izpolnil naročilo vil, imel večjo čredo, je s tem, kar je dobil, 

zadovoljen in nekaj živali, ki so mu jih podarile vile, razdeli še med svoje revne sosede. 

 

Oznaka literarnih likov: 

Pastirček – dober, pošten, prijazen, vljuden, skromen, preprost. 

Dobre vile – lepe, nežne, prijazne, radovedne, zaspane in radodarne. 

 

Analiza nastopajočih literarnih likov: 

Glavni literarni lik, lahko bi mu rekli tudi junak zgodbe, je deček – pastirček. Je skromen 

fant, ki vestno opravlja svoje pastirsko delo, pa čeprav v težkih pogojih. Zapisano je namreč, 

da je bil majhen deček in da je pasel v največji vročini dneva. Ljubeznivost in sočutje do vil, 

ki jih najde speče v travi, izrazi z besedami: »Toda sonce jih bo opeklo, škoda tako lepih 

obrazov! Moram jim pomagati!« Čuti se dolžnega, da jim izkaže dobroto in jim pomaga. 

Ker je v zgodbi ves čas poudarjena izredna lepota vil, lahko pri tem pomislimo, ali ni morda 

ta tista, ki premami pastirčka, da se ustavi in pomaga vilam. Pri tem se pojavi vprašanje, ali 

bi bilo njegovo dejanje tudi tako dobrotljivo, če vile ne bi bile privlačnega videza. Vsekakor 

ostaja skromen fant, ki ne išče tuje potrditve. Vile so namreč pričakovale, da se bo deček 

oglasil, takrat, ko so se glasno spraševale, kdo je bil tako usmiljen.  

»Pastirček pa se ni oglasil, marveč je poizkušal celo zbežati.«  

Pričakovale so tudi, da si bo zagotovo želel daru v zameno za svojo dobrotljivost.  

»Deček pa si ni upal nič prosti. Ponujale so mu čedno mošnjo denarjev, ki ni v njej nikdar 

zmanjkalo cekinov. Toda pastirček za vse to ni nič maral, ker denarjev še poznal ni. Da bi 
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se pa z denarjem samo igral in ga ogledoval, tudi ni hotel, kajti denar je mrtev, on pa je imel 

živa goveda in ovce, ki so mu bile nad vse.«   

To njegovo razmišljanje je precej prizemljeno za majhnega dečka. Prikrite moralne vrednote, 

ki jih ceni, niso v ekonomskem blagostanju, temveč v ljubezni do narave, bližnjih, do 

sočloveka. Njegov odnos do stvari pa se mu bogato poplača, ko odpelje domov veliko čredo, 

ki so mu jo podarile vile s čarovnijo. Če ga na koncu ne bi premagala radovednost in 

pozabljivost – njegovi edini šibkosti in slabosti, bi bila čreda še številčnejša, tu pa se zopet 

pokaže njegov dober značaj, ko izkaže še hvaležnost in ponižnost, saj je z darom zelo 

zadovoljen in ga z veseljem deli tudi z drugimi in revnejšimi od sebe.  

V zgodbi nastopajo še trije ženski literarni liki, ki so v slovenskih ljudskih pravljicah zelo 

pogosti in predstavljajo zaželeno žensko naravo – to so vile. Vile so bajeslovna bitja, ki so 

poleg čarobnih zmožnostih obdarjene tudi z neverjetno lepoto, ob kateri vsem zastane dih in 

ki vsakega očara. Tako kot princeske in dobre sirote v pravljicah, tudi one pasivno in lenobno 

čakajo na dogodek, ki bo spremenil dogajanje in nekako posegel v njihov vsakdan, v njihovo 

življenje. So zvite, saj s pretvarjanjem, da spijo, privabijo in premamijo pastirčka, da jih 

opazi in nekaj stori: pastirček se odloči za »navidezno pomoč«, navidezno pa zato, ker vile 

sicer ne potrebujejo pomoči, saj imajo same čarobne sposobnosti, s katerimi se lahko 

zavarujejo in ker že v naslednjem odstavku zaznamo, da je njihovo vedenje le sredstvo za 

dosego cilja -– spremembe. Lahko bi rekli, da celo uživajo v vlogi »žrtve«.  

»Nedolgo nato se vile zbudijo in vstanejo. Prično se čuditi in spraševati druga drugo, kdo le 

je bil tako usmiljen, da jih je ubranil pred sončno pripeko. (Dobro so vedele, kaj se je zgodilo, 

kajti vile nikdar ne spe, temveč se le narede, ko da bi spale. Spraševale so le zato, da vidijo, 

ali se bo deček oglasil ali ne.)« 

Poslanstvo vil je torej, da pomagajo tistim, ki so pomoči potrebni in ki so dobrega srca. So 

nekakšen test človekove notranjosti, njegovih dobrih kvalitet in njegovega značaja. 

Potrpežljivo in pasivno čakajo na priložnost, kjer se bodo lahko izkazale in opravile svojo 

poslanstvo, ki jim je bilo dano.  

Do tistih, ki so tega vredni, so zelo dobrosrčne in jim znajo bogato poplačati, z darili, ki jih 

bodo lahko cenili in koristno uporabili (pastirčku so npr. podarile večjo čredo ovac, krav in 

koz). Vendar pa znajo postaviti tudi zahteve in omejitve za to, kar želijo podariti. Na takšen 
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način izkažejo tudi svojo moč oz. premoč nad »navadnimi smrtniki«. Same imajo nadzor 

nad svojimi čudežnimi močmi, ki jim jih ne more nihče vzeti in izkoristiti. 

Po analizi literarnih likov iz ljudskih pravljic imamo predstavo, kakšne spolne vloge so imeli 

moški in ženske v tedanji družbi in kakšni so stereotipi, ki so spremljali njihovo podobo v 

družbi. Sedaj pa bom nadaljevala z analizo literarnih likov iz slovenskih sodobnih, avtorskih 

pravljic in izpostavila njihove spolne vloge in karakteristike posameznih spolov. Zaključna 

analiza s primerjavo likov iz obeh omenjenih vrst pravljic (ljudskih in sodobnih) bo sledila 

na koncu diplomske naloge.  

 

4.2. Primerjava moških in ženskih pravljičnih likov iz sodobnih slovenskih pravljic 

Sodobno avtorsko pravljico je glede na vsebino možno razvrstiti na različne podvrsti (npr. 

živalske, realistične, čudežne). Med najnovejšimi sodobnimi pravljicami so najpogostejše 

prav živalske pravljice, zelo veliko pa je tudi realističnih pravljic, katerih tematika se ukvarja 

z reševanjem vsakdanjih problemov sodobnih otrok (npr. strah pred obiskom 

zdravnika/zobozdravnika, prvi vstop v šolo/vrtec, sprejemanje drugačnih, medsebojna 

pomoč, premagovanje trme, ljubosumja, ipd.). V svojem izboru sodobnih avtorskih pravljic 

sem izključila živalske pravljice, saj sem želela, da so literarni liki izključno človeška bitja 

oz. mistična bitja v človeški podobi, ki so lažje primerljiva z liki iz ljudskih pravljic, kljub 

temu pa v nekaterih izmed njih poleg človeških bitij nastopajo živali, vendar imajo tako kot 

v izboru ljudskih pravljic stransko vlogo. Prav tako sem izbrala pravljice, ki so izšle v zadnjih 

nekaj letih, katere otroci pogosto prebirajo in so delo znanih mladinskih pisateljev oz. 

pisateljic. 

 

4.2.1. Košastka Katka – Bina Štampe Žmavc 

Kratka vsebina pravljice: 

Zgodba govori o deklici Katki, ki izhaja iz kraljeve družine pošasti in jo že močno dolgočasi 

vsakodnevno delo, ki ga opravljajo pošasti – to je nočno strašenje ljudi. Njeno mater, kraljico 

Pohrustljo zelo skrbi Katkino nič kaj pošastno vedenje (ne straši ljudi, lepo se vede, zanimajo 

jo popolnoma druge stvari …) in njen kar preveč lep videz, ki jo ločuje od drugih pošasti. 



52 

 

Svojo skrb za Katkino prihodnost in za posledičen propad kraljestva, če se Katka ne 

spremeni, potoži svojemu možu, kralju Lomastislavu, ki pa ga tovrstni dogodki ne skrbijo 

preveč. Nestrinjanje staršev in različni pogledi na Katkino drugačnost večkrat pripeljejo do 

prepirov med kraljem in kraljico. Katka, ki jo takšni prepiri žalostijo, začne razmišljati, kako 

bi zapustila svoj rodni kraj in kraljestvo pošasti ter se odpravila med ljudi, kjer bi lahko 

uresničila svoje sanje. Že od nekdaj si močno želi odpreti svoj modni salon, saj jo nadvse 

veselita moda in kreiranje oblek, česar pa ji življenje med pošastmi ne omogoča in otežuje. 

Tako se nekega dne odloči in se odpravi na pot. Pripotuje v neko staromodno mestece pod 

gradom, ki spominja na njen dom in ki živi od obrtnikov. Tam zares odpre svoj modni salon, 

a pod spremenjenim imenom (svoj priimek spremeni iz Pošast v Košast), da ljudi ne bi 

odvrnila od obiska in nakupa. Ljudje jo hitro opazijo in začnejo množično obiskovati njen 

modni salon, saj so jim kreacije, obleke in ostali modni dodatki zelo všeč (še posebno 

soprogam župana, sodnika in direktorja). To opazi tudi sosed, krojač Rekeljc, ki mu je 

novonastali modni salon zmanjšal promet v njegovi prodajalni. Zaradi zavisti sklene Katki 

ponagajati in izvesek z njenim priimkom spremeni iz Košast nazaj v Pošast, da bi njene 

stranke odvrnil od nakupa. Katko napis užalosti in že naslednji dan zapre salon. Krojač 

Rekeljc ne odneha, ampak po mestu in pred prodajalno izobesi zlobne napise, ki žalijo 

Katkin salon, za piko na i pa se ponoči prikrade v Katkino delavnico in ji s škarjami iznakazi 

njene obleke. Pri delu ga zaloti Katka in z divjo jezo plane v delavnico, kar prestraši krojača, 

ki ji zabrusi, da je sedaj vidi, da je Katka prava pošast, steče iz salona in glasno ponavlja in 

vpije, da je Katka pošast. Katko naslednjega dne obišče župan, ki jo zaslišuje o govoricah, 

ki krožijo o njenem pošastnem izvoru in izpostavi njen priimek, ki res zelo spominja na 

besedo Pošast. Katka vidi, da ne bo mogla več dolgo živeti med ljudmi in sklene, da se vrne 

nazaj v svoj rodni kraj. Pred odhodom domov izobesi na vratih prodajalne nagajiv napis, da 

se v njenem salonu še vedno skriva pošast – namreč ona, in da se je naj pazijo. Iznakažena, 

razrezana oblačila odpelje s seboj in pride na idejo, da bodo ta oblačila zagotovo všeč vsem 

dvornim pošastim, kar bi lahko bila njena nova dejavnost in hkrati nova pošastna moda. Res 

jo domači zelo lepo sprejmejo, tudi iznakažena oblačila jih navdušijo, kraljica Pohrustlja pa 

je na hčer tako ponosna, da jo sama označi za ljubko in Katka lahko odpre svoj prvi pošastni 

modni salon. 
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Oznaka literarnih likov: 

Košatka Katka – izstopajočega videza (za pošast je preveč lepa), delavna, vztrajna, 

samovoljna, odkritosrčna, zvesta sami sebi, iznajdljiva, prijazna, spoštljiva, dobrega srca, 

navihana, inovativna … 

Kraljica Pohrustlja II. – odločna, avtoritativna, stroga, nepopustljiva, trmasta, nagle jeze, 

direktna, zna jasno pokazati svoje razočaranje nad hčerjo, čeprav jo ima rada in jo zanjo 

skrbi, zelo dramatično kaže svoja čustva … 

Kralj Lomastislav IV. – popustljiv, dobrosrčen, neodločen, ravnodušen, ljubezniv, 

razumevajoč, preudaren, miroljuben … 

Krojač Rekeljc – sumničav, zavisten, zloben, pretkan, bojazljiv, zahrbten, predrzen, 

škodoželjen, egocentričen, samovšečen, … 

Župan – uraden, odločen, predan svojim službenim dolžnostim, previden, želi ugoditi 

svojim občanom s preverjanjem zlobnih govoric, kljub temu pa ne želi storiti krivice Katki, 

čeprav je do nje nezaupljiv… 

Analiza nastopajočih literarnih likov: 

V pravljici imajo glavno literarno vlogo domišljijska bitja – pošasti, ki pa imajo privzete 

človeške lastnosti (torej so personificirani) in so prav tako razdeljene na moški in ženski 

spol. Poleg njih nastopajo še navadni ljudje.  

Glavna oseba v zgodbi je Katka Pošast, ki ima, čeprav pošast, lastnosti prave pravljične 

kraljične – je lepega videza, kar jo, tako kot mnoge literarne kraljične doslej, ovira pri 

uresničevanju njenih sanj in ciljev. Tokrat temeljni razlog ni v tem, da bi Katka s svojo lepoto 

očarala in prevzela vsakega, ki bi jo pogledal, temveč to, da z njo prav nič ne opravičuje 

svoje pošastne narave. Njen videz je v nasprotju s pričakovanim – pošasti bi morale biti grde 

in grozne. Lep videz namreč nikogar ne prestraši. Prav tako je Katka, tako kot velika večina 

deklic, navdušena nad modo, nad oblekami in klobuki. Rada se oblači, je urejena, šiva, striže 

… Žal pa odrašča v okolici, ki tovrstnim dekliškim opravilom ni naklonjena. Kljub vsemu 

je zvesta sama sebi, ne želi se ukloniti pritiskom in zahtevam družbe, staršev, njene družine. 

Čeprav jo nezadovoljstvo in odnos njene matere žalosti in ji ni čisto vseeno, kaj si o njej 
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mislijo drugi, je kljub temu samosvoja, vedoželjna in se pripravljena boriti za lastno srečo 

in zadovoljstvo. Pripravljena je celo zapustiti svojo družino in dom (kar je za kraljične iz 

ljudskih pravljic popolnoma nepredstavljivo) in se odpraviti v neznano, tvegati, zapustiti 

varno zavetje doma. V zgodbi se pokaže njena močna volja in drža, da se ne odpove sami 

sebi, kljub vsem zlobnim nameram, da ji porušijo sanje. Prav tako ni škodoželjna in 

maščevalna, čeprav se zaveda zlobnih dejanj krojača Rekeljca. Raje zapusti mesto, kot da bi 

mu kaj hudega prizadela in mu vrnila za vse hudo, ki ji ga je povzročil. Katka je tudi 

iznajdljiva in inovativna. Težave in prepreke, ki so jo doletele koristno uporabi v svoj prid – 

razrezana, poškodovana oblačila uporabi kot del nove modne kolekcije, ki bo po okusu 

pošasti z dvora.  

V zgodbi nastopa še en pomemben ženski lik – Katkina mati, kraljica Pohrustlja, ki 

predstavlja lik dobre, skrbne matere, ki jo skrbi za prihodnost svojih otrok, a je zaradi vseh 

zunanjih pritiskov in dnevnih obveznosti zaslepljena s tem, kaj je zares dobro za njeno hčer 

in kako ji omogočiti lastno srečo. Namesto da bi prepoznala hčerino edinstvenost, 

dragocenost in njen redek talent, jo omejuje, onesrečuje in se nanjo jezi in izraža globoko 

nerazumevanje. V nekaterih trenutkih je njeno vedenje že zelo dramatično iščoč velike 

pozornosti moža ter hčere. Svoje globoko razočaranje nad hčerjo izrazi s tem, da za tri dni 

leže v posteljo in s stavki kot so: »Izumrli bomo, Lomastislav!« in »Jaz, kraljica Pohrustlja 

II., in ti, kralj Lomastislav IV., bova poslednja svojega rodu – to je prav gotovo konec 

pošastjega kraljestva!« čustveno izsiljuje svojega moža in pomiluje samo sebe. Prav tako 

vidimo, da je zelo očitno kraljica tista, ki ima glavno besedo v družini, saj ji kralj na njeno 

vsakodnevno tarnanje le malo oporeka in milo odgovarja, največkrat pa se izogne večjim 

konfliktom s tem, da se umakne v svoje ali druge prostore. V ljudskih pravljicah so vedno 

imeli glavno besedo možje, kralji, ti so bili prikazani kot najbolj modri in preudarni. 

Lomastislav sicer daje videz modrega moža, ki ga Katkina drugačnost ne skrbi preveč in želi 

kraljico Pohrustljo spomniti, da obstajajo na svetu še kakšne hujše stvari, kot so Katkina 

brezbrižnost do strašenja ljudi in njena lepota.  

Če malo bolj podrobno analiziramo lik kralja Lomastislava, opazimo poleg njegove milejše 

narave tudi njegovo pasivno reagiranje na ženino glasno jadikovanje in tarnanje. Glavne 

odločitve prepušča svoji ženi, sam pa svojo kraljevsko vlogo sprejema kot bolj navidezno, 

kot nekakšen simbol kraljestva pošasti. Ko kraljica Pohrustlja tarna nad njegovo 
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ravnodušnostjo in sarkastično izjavi: »Ti si najpošastnejši kralj na svetu!«, kralj le mirno 

odvrne: »Seveda, saj sem vendar kralj vseh pošasti!« Kralj je tudi nekakšen nehoteč 

duhovitež, ki svoje življenjske modrosti leno črpa iz njemu ljube družabne igre – šaha in z 

besedami kot so: »Draga Pohrustlja, vse naše pošastno življenje ni nič drugega kot malo 

daljša partija šaha!« močno jezi svojo soprogo, ki bi od njega želela bolj aktivno odzivanje 

na izpostavljen »problem«. Katko in njeno vedenje kralj Lomastislav tudi malo zagovarja. 

Ko je nekega dne Pohrustljo razjezilo, ker je Katka strašenje označila za dolgočasno, je dejal: 

»Tudi pošastenja se sčasoma naveličaš …«. Na koncu zgodbe ima zadnjo besedo kralj 

Lomastislav, kar je malo nenavadno glede na to, da je ves čas dogajanja v zgodbi glavna 

kraljica Pohrustlja. Njegove besede pa so tudi nagajive in nekoliko cinične, saj z njimi 

kraljici Pohrustlji dokaže svoj prav. Na kraljičino nenadno spremenjeno razpoloženje, ko je 

vsa raznežena do Katke in jo celo označi kot ljubko, odgovori z: » Ljubka?! Si res rekla … 

ljubka, moja draga Pohrustlja? Potlej prav gotovo še ne bomo tako kmalu izumrli!«  

Drugi moški lik, ki nastopa v zgodbi, nam že po prvem opisu da vedeti, da imamo opravka 

z zelo neprijetno in negativno osebo. To je krojač Rekeljc, ki je realistično bitje, človek, 

obrtnik, z zelo vzvišenim odnosom do drugih, naj bodo to domačini ali tujci. Krojač Rekeljc 

je osamljen človek, ki je sicer zelo predan svojemu delu, vendar preveč zagledan sam vase, 

zato ne more dopustiti in dati priložnost še kateri drugi osebi, da bi pokazala svoj talent pri 

tovrstni veščini oz. obrti. Njegova zlobna dejanja in spletkarjenja, ki jih počenja v zgodbi, 

so odraz strahu pred manjvrednostjo, drugorazrednostjo, ali celo pred nepomembnostjo, 

ničvrednostjo. Katkin salon je grožnja za propad njegove večletne kariere, za propad njegove 

lastne identitete. Sam pravi in se naziva z imenom svoje lastne trgovine, oz. modnega salona: 

» Dokler ni prišla ta … katkasta Katka, sem bil edini modni zakon v mestu jaz,« in »Moda 

Rekeljc pa izginja, kot da je nikoli ne bi bilo – fuč, pa-pa! In vsega je kriva ta … košata 

pošast Katka!« Le čakaj! Moda Rekeljc se ne vda zlepa – zašije te tudi brez sukanca in 

šivanke!« Odloči se, da bo težavo, torej Katko, odpravil tako, da ji bo nagajal in jo očrnil 

pred očmi sovaščanov. Prikrito spletkari in se javno ne izpostavlja, ko izvršuje svoja 

zlonamerna dejanja. Ko ga Katka pri tem zaloti, se dejanj ne sramuje, ne daje nam občutka, 

da mu je za storjeno žal, še več – glasno vpije ljudem, kakšna pošast je Katka in povzroči, 

da Katko obišče tudi župan, ki jo sumničavo zaslišuje. Značaj krojača Rekeljca močno 

spominja na lik zlobne šivilje iz pravljice Šivilja in škarjice ter na mnoge ljubosumne, vase 

zagledane čarovnice, mačehe (v klasičnih ali ljudskih pravljicah), katerih povod zlonamernih 
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dejanj je strah pred prevlado (npr. zlobna čarovnica v zgodbi Sneguljčica in sedem palčkov, 

mačeha v zgodbi Vila prijateljica in botri meseci …). 

Zadnji moški lik te zgodbe je župan, ki je nekoliko neopredeljen. Je človek, načelen, želi 

imeti nadzor nad dogajanjem v mestu, zato se odzove na govorice, ki krožijo po mestu o 

pravi naravi in izvoru Katke, in sklene, da jih razišče. Je sumničav in previden. Zmotijo ga 

že majhne podrobnosti, kot je razlika v eni črki Katkinega novega priimka, ki močno 

spominja na njenega starega. Do Katke je vljuden in spoštljiv, čeprav vidimo, da je 

nezaupljiv in Katkinemu ugovarjanju in dokazovanju, da ni pošast, ne verjame povsem.  

 

4.2.2. Čarovnica Mica in severna zvezda –Urša Krempl 

Kratka vsebina pravljice: 

Zgodba govori o čarovnici Mici, ki se je neke noči, ko je svetila polna luna, s svojo 

čarovniško metlo vozila po mlečni cesti. Ko je sredi noči pristala na mestnem trgu, jo je z 

bližnjega drevesa ogovorila vrana in okregala njeno »divjo vožnjo«. Mica jo je navihano 

pozvala, naj ugane, kaj ima spravljeno v svoji torbi. Vrana je ugibala, a ni mogla ugotoviti, 

dokler ji Mica ni sama pokazala, da ima v torbi nekaj nadvse imenitnega – severno zvezdo. 

Mica je povedala, kako si je severno zvezdo prisvojila in kako jo bo pripela na vrh svojega 

grajskega stolpa. Vrana je Mico oštela, da si zvezde ne more kar prisvojiti, ker so zvezde od 

vseh in da naj jo vrne nazaj na svoje mesto. Mica je ni poslušala in je namesto tega odletela 

domov, v svoj grad. Ko pa je doma odprla svojo torbo in pogledala vanjo, zvezde ni bilo. 

Ko se čudila, kam je zvezda izginila, se je iz torbe začela valiti tema, ki je zaobjela vso nebo, 

da niso več svetile zvezde in tudi luna je izginila. Iz grajskega stolpa se je oglasila sova, ki 

jo je zanimalo, čemu vsa ta tema. Mica jo je tolažila, da bo kmalu bolje in s čarovniškimi 

uroki poskusila večkrat pregnati temo, a ji ni uspelo. Po neuspelih poskusih je začela 

užaljeno cepetati z nogami in pri tem je pohodila še miška, ki jo je zato jezno oštel in ji velel, 

naj odčara temo. Skesano mu je priznala, da teme ne zna odčarati. Obžalovala je, da si je 

želela zvezdo le zase in priznala, kako prav je imela vrana, ki je rekla, da si zvezd ne moremo 

prisvojiti. Sklenila je, da zvezdo odnese nazaj na mlečno cesto. V trenutku, ko je Mica 

pritrdila severno zvezdo na nočno nebo, je ta zasvetila še močneje in lepše kot kdaj koli prej 

in skupaj z njo so zasvetile še preostale zvezdice. Mica je začutila zadovoljstvo nad svojim 
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dobrim dejanjem in ko se je vračala domov na svoj grad, je očarana zavriskala nad njegovo 

lepoto, saj ga je razsvetljevala luna in lepo zvezdnato nebo. 

 

Oznaka literarnih likov: 

Čarovnica Mica – lahkomiselna, domišljava, trmasta, navihana, prijazna, vesela, zna 

priznati lastne napake in jih popraviti 

Vrana Kra – nejevoljna, radovedna, modra, preudarna, skrbna 

Sova Olga – zaskrbljena, nestrpna, nevedna 

Mišek Toni – jezen, nemiren 

 

Analiza nastopajočih literarnih likov: 

Glavno vlogo v zgodbi ima ženski lik in sicer čarovnica Mica, ki je pravo nasprotje zlobnim, 

starim in grdim čarovnicam ljudskih pravljic, katerih vloga je, da škodujejo dobrim, 

nebogljenim ljudem in otežujejo delo poštenim in neustrašnim junakom. Čarovnica Mica je 

dobrega srca, ima rada živali in svoj grajski dom, je vesela in nasmejana in zelo navihana 

čarovnica. Ta navihanost ni namerno škodoželjna, povzroči pa, da Mica naredi veliko 

nepremišljeno dejanje. Zaradi želje, da bi njen grad izgledal še imenitnejši in da bi ga lahko 

vsi videli že na daleč, vzame z nočnega neba severno zvezdo in jo spravi v torbo z namenom, 

da jo bo pritrdila na svoj grajski stolp. V svoji lahkomiselnosti in nekolikšni domišljavosti 

ignorira opozorila svojih prijateljev – živali, ki ji pravijo, da si zvezde ne more prisvojiti in 

da naj jo vrne nazaj na svoje mesto. Micino dejanje je tudi malo egoistično, saj severno 

zvezdo želi le zase in se ji na začetku zgodbe ne zdi prav nič narobe, če si jo kar sama vzame 

z nočnega neba. Mica se rada ponaša s svojimi spretnostmi in veščinami. Vrani Kra se 

pohvali, kako je dobra voznica s svojo metlo in da je hitrejša do nje. Sovi Olgi prav tako 

zagotavlja, da bo s svojimi čarovniškimi izreki v trenutku odgnala temo. Ker je tako 

prepričana vase in svoje čarovniške sposobnosti, jo neuspeh pri tem kar malo iztiri – »Mica 

je od presenečenja onemela. Da se to zgodi tako znani čarovnici, kot je ona! Ne, to ne more 

biti res!« Čeprav je sprva presenečena, nato užaljena, kmalu prizna svojo nemoč in 
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nevednost in sama sprejme pomembno in dobro odločitev, da bo zvezdo vrnila nazaj na svoje 

mesto. Ker je dobrodušna čarovnica, ob svojem dobrem dejanju začuti zadovoljstvo in 

veselje ob tem, da je spet vse po starem, da je nočno nebo spet svetlo in obsijano z luno in 

zvezdami. 

Mica je edino človeško bitje, ki nastopa v zgodbi (pa čeprav je kraj dogajanja tudi del 

urbanega, civiliziranega naselja, kjer živijo ljudje – mestni trg). Ostala bitja, ki nastopajo v 

zgodbi, so živali, ki pa so personificirane. Vrana Kra, sova Olga in mišek Toni se z Mico 

pogovarjajo v človeškem jeziku in prevzamejo tudi nekatere človeške vzorce obnašanja. 

Mišek Toni se npr. odpravlja na zmenek in ga pri tem skrbi njegov zunanji videz, vrano Kra 

pa skrbi za Micino neupoštevanje zračnih prometnih predpisov. Vse živali v zgodbi 

usmerjajo Mico na pravo pot, da sama pride do spoznanja, da to, kar je naredila, ni dobro ne 

za njo, ne za vsa druga živeča bitja, da vse to nosi posledice – kot je npr. trdovratna in 

popolna tema. 

 

4.2.3. O dečku, ki se je bal vode – Mojiceja Podgoršek 

Kratka vsebina pravljice: 

Zgodba govori o romskem dečku Venitu, ki je živel s skrivnostjo – bal se je vode. Že kot 

majhen deček je nekoč padel v deročo reko in skoraj utonil in od takrat naprej se je vode 

izogibal, ni se več kopal, umival, plaval … Ko je Venito šel v šolo, ga zaradi njegove 

drugačnosti sošolci niso sprejeli. Čeprav je bil nadarjen za matematiko in tek, bil je dobrega 

srca in delaven, je otroke motilo, da je v šolo hodil umazan in da je smrdel. Sošolci so ga 

zbadali in se ga izogibali, le učiteljica mu je želela pomagati, vendar ji tega iz strahu ni 

dovolil. Venita so imele zelo rade živali in v njihovi družbi je velikokrat našel uteho pred 

stisko in osamljenostjo. Nekega dne se je s sošolci odpravil na šolski izlet na morje. Mama 

mu je svetovala, naj raje ostane doma, a si je zelo želel, da bi se zbližal s sošolci, zato je ni 

poslušal. Ko so Venitovi sošolci nestrpno čakali, da se bodo zapodili v valove, za 

prestrašenega Venita pa se ni ni nihče zmenil, se je zgodila nesreča – sošolec Peter je padel 

v vodo in se začel utapljati. Sošolci so najprej kričali, da je Peter v vodi, potem pa sklonili 

glave in gledali v tla. Venito je gledal sošolce in jih spodbujal, naj ga nekdo reši, ko pa se to 

ni zgodilo, se je sam pognal v vodo in ga zvlekel do obale. Tam ga je pričakala prestrašena 
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učiteljica, ki se mu  je zahvalila in pohvalila njegovo pogumno dejanje. Tudi sošolci so po 

tem dogodku drugače gledali na Venita, označili so ga za junaka, ga vzljubili in sprejeli 

medse. Venito je premagal svoj strah pred vodo in se od takrat naprej pogosteje umival. 

Nikoli pa se ni razvedelo za njegovo skrivnost – kako zelo se je bal vode. 

 

Oznaka literarnih likov: 

Deček Venito – romske narodnosti, prijazen, dobrosrčen, strah pred vodo, umazan, 

pogumen, požrtvovalen, ljubezniv do živali, nadarjen in bister, skromen  

Sošolci – v začetku zgodbe so zelo nesramni, zbadljivi, arogantni, nestrpni do drugačnih, 

strahopetci, na koncu zgodbe se spremenijo in postanejo bolj spoštljivi, pozorni, prijazni, 

naklonjeni do Venita. 

Učiteljica – prijazna, pozorna, želi pomagati, hvaležna, zaskrbljena 

Mama – ljubeča, pozorna, zaščitniška, previdna 

 

Analiza nastopajočih literarnih likov: 

Glavno vlogo v zgodbi ima deček Venito, rom, ki odigra izrazito pozitivni lik (v ljudskih 

pravljicah so romi oz. cigani imeli negativne predznake, povezovali so jih s krajo, prevaro, 

zvijačnostjo, npr. pravljice Slanina, Cigan in vojak …). Venito je prijazen, miroljuben deček, 

ki je veliko v naravi, ima rad živali, je dobrega srca in je nadarjen. Edina težava, ki jo ima, 

je njegov strah pred vodo, posledica tega pa je, da ni čist saj se izogiba umivanju. Kljub 

temu, da ima Venito zelo lepo notranjost, je umazana zunanjost tista, ki odvrača ljudi. Kljub 

temu nam njegov lik vzbudi občutek sočutja in simpatije, saj je deležen tolikšnega 

nerazumevanja in nasprotovanja med vrstniki. Kljub vsem zbadljivkam, nesramnim 

opazkam in posmehovanju reagira zelo zrelo, oz. nekoliko šibko (zlonamerne besede ga 

prizadenejo, vendar ostaja pasiven in žalostno čaka kakšne spremembe). Njegova želja po 

pripadnosti in sprejemanju je močnejša in zaveda se, da na silo tako ali tako ne bo dobil 

nobenega novega prijatelja. Če ravno je glavni junak tih, prestrašen, ponižen, kar malo 

pasiven, se proti koncu zgodbe prebudi, v njem zraste pogum in želja po spremembi, pozabi 
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na svoje pomanjkljivosti (strah pred vodo), se vrže v morje in postane glavni junak dneva. S 

tem, ko Venito reši dečka iz globoke vode, korenito vpliva na nadaljnji razplet zgodbe. Kar 

je storil, je bilo tvegano, človekoljubno dejanje, ogrozil je svoje življenje, a rešil življenje 

drugega – sočloveka in se nenamerno povzdignil v očeh drugih, da so nanj začeli gledati 

popolnoma drugače. Nezavedno, a s svojo lastno iniciativo/aktivnostjo je spremenil svoje 

življenje. V začetku zgodbe lahko značajske lastnosti dečka Venita primerjamo z lastnostmi 

princesk in deklic, ki so glavne junakinje ljudskih pravljic. Tudi one so bile tihe, mile, vdane 

v svojo usodo in so pasivno čakale rešitve. Venito se razlikuje v tem, da za razliko od 

princesk iz ljudskih pravljic sam, aktivno in brez pomoči drugih poišče svojo rešitev. 

Čeprav v zgodbi ni pravih zlobnih protijunakov, imamo osebe z negativnim predznakom. 

To so Venitovi sošolci, ki z dečkom na začetku zgodbe zelo grdo ravnajo. Njihov odnos je 

nespoštljiv, prezirljiv in posmehljiv. Prehajajo iz ene skrajnosti v drugo, enkrat glasno 

izpostavljajo Venitove šibkosti in se mu posmehujejo, spet drugič se sploh ne zmenijo zanj 

in se ga na veliko izogibajo. Njihovi razlogi so površinski – Venito je umazan in smrdi, kar 

jih moti. Ko Venito stori pogumno in človekoljubno dejanje, se odnos sošolcev v trenutku 

spremeni. Zanemarijo njegove šibkosti, pa ne zato, ker bi jih pozabili, ampak ker se jim kar 

naenkrat ne zdijo tako pomembne … Pomemben je Venitov pogum, kakršnega sami nimajo 

in v tistem trenutku ga sprejmejo medse, za svojega prijatelja in za to ne postavljajo več 

nobenih »pogojev«: »Venito, Venito, ti si pravi junak, v našem razredu ti nihče ni enak. 

Vsakdo bi rad tvoj prijatelj bil, tudi če se nikoli več ne bi umil.« 

Manjši vlogi v zgodbi imata še Venitova učiteljica ter mama. Obe sta do Venita prijazni, 

sočutni, skrbni. Vesta, da je Venitova težava nečistoča in mu želita pri tem pomagati in ga 

umiti, a ker Venito odklanja pomoč, sčasoma obe popustita. Venitovo mamo skrbi tudi, ko 

se deček odloči za izlet na morje. Ve, kakšen je vzrok njegovega strahu in kako silovito in 

nenavadno se odzove, kadar pride v stik z vodo. Svetuje mu, naj raje ostane doma, a je Venito 

ne posluša. V zgodbi zaznamo, da ima mama pomembno vlogo v njegovem življenju, ob 

njej se počuti varno in jo spoštuje. Venitova učiteljica izrazi tudi veliko hvaležnost, ko 

Venito reši dečka iz globoke vode, pohvali njegovo dejanje, kar je spodbuda sošolcem, da 

na Venita začno gledati drugače in z večjim spoštovanjem. 
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4.2.4. Bobek in barčica – Anja Štefan 

Kratka vsebina pravljice: 

Zgodba govori o dečku Bobku, ki je nekega dne med igranjem ob jezeru zagledal čoln in se 

odločil, da se bo z njim podal čez jezero. Takrat pa ga ustavi miška, ki želi, da jo vzame s 

seboj na čoln. Bobek miško povpraša, kaj bo na čolnu počela in ta mu obljubi, da bo veslala, 

ko bo Bobek utrujen. Bobek jo vzame na krov in že želita odpluti, ko se z brega oglasi žabica, 

ki se mu prav tako želi pridružiti pri plovbi. Žabica mu obljubi, da mu bo kazala pot, zato jo 

vzame k sebi na čoln. Že želijo odpluti, ko jih ustavi zajček in poprosi, če se jim lahko 

pridruži na krovu, v zameno pa bo s svojimi ušesi zaslišal in s smrčkom takoj zavohal 

morebitno nevihto. Bobek privoli in že nameravajo odpluti, ko se prikaže lisica, ki prav tako 

kot vse živali poprej poprosi, če se lahko vkrca v čoln. Bobek najprej odklone in pove, da bo 

zagotovo nastal prepir, če jo vzame s seboj, saj so z lisicami vedno le težave. Lisica vztraja 

in obljublja, da se ne bo prepirala in da bo plovbo lepšala s svojim petjem. Bobek privoli in 

že odrinejo od obale, ko iz gozda stopi medved in zavpije, da se jim tudi sam želi pridružiti 

na čolnu. Bobek oporeka v strahu za čoln in medvedu pove, da je čoln premajhen zanj in da 

ne bi vzdržal njegove teže. Medved Bobka ne posluša in kljub temu skoči v čoln, ki pa se 

prevrne in potone. Vse živali z Bobkom pristanejo v vodi in odplavajo na breg, le medved 

obsedi v blatu in žalostno zre predse. Živali ga žalostno in zgroženo gledajo, Bobek joka, 

lisica pa mu jezno očita njegovo nepremišljenost in neumnost. Medved vstane in žalostno 

izgine, a se čez nekaj časa vrne z vrvjo, z namenom, da popravi nastalo škodo. Pri tem mu 

na pomoč priskočijo še ostale živali. Čoln z vrvjo privlečejo z jezera, ga obrnejo, očistijo in 

ga ponovno položijo na vodno gladino. Medved živali zopet povabi v čoln in jim veli, da 

odrinejo. Ko že nameravajo odpluti, se žabica spomni na medveda, ki je ostal na bregu in 

žal ji ga je ter živali spomni, da medved ni sam kriv, da je pretežak. Bobek se odloči, da brez 

medveda ne bodo odpluli, zato vsi zlezejo na breg, posedejo okrog medveda in zrejo čez 

jezero. Lisica se nato domisli, da bi lahko zgradili barko, ki bo dovolj velika za vse. Živali 

se strinjajo, skupaj zgradijo barko, ki jo najprej preizkusijo, nato pa skupaj zaplujejo čez 

jezero in zraven veselo prepevajo.  
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Oznaka literarnih likov: 

Bobek – dober, prijazen, pogumen, odločen, sočuten, pameten, ustrežljiv, miroljuben 

Miška, žabica, zajček – majhni, prijazni, malo nebogljeni, delavni, dobri prijatelji 

Lisica – preudarna, odločna, iznajdljiva, avtoritativna, malo vzkipljiva, pravična, rada 

pomaga drugim, skrbna 

Medved – velik, neroden, nepremišljen, dober, pošten, delaven, vesten, odločen, tudi 

ponižen 

 

Analiza nastopajočih literarnih likov: 

Glavni lik v zgodbi je majhen deček Bobek, ki močno spominja na lik deklice Mojce iz 

ljudske zgodbe Mojca Pokrajculja. Navsezadnje sta si tudi sami zgodbi zelo podobni po 

vsebini, po značajskih lastnostih nekaterih nastopajočih oseb in po številu nastopajočih oseb. 

Drugačen je konec v teh dveh pravljicah. Razplet zgodbe Bobek in barčica je veliko 

prijetnejši, optimističen, prijazen do vseh nastopajočih, saj so vi deležni srečnega konca, 

medtem ko se v Mojci Pokrajculji zajčku zgodi velika krivica. Doleti ga fizično 

obračunavanje ostalih živali, poškodbe, ki zaradi tega nastanejo, pa ga trajno zaznamujejo 

(polomljene noge). Spremenjen je tudi glavni predmet zgodbe, ki je last glavne knjižne osebe 

in je hkrati kraj dogajanja ter mikavna točka nastopajočih živali (v pravljici Bobek in barčica 

je ta predmet čoln, v zgodbi Mojca Pokrajculja pa je pisker oz. lonec). 

Bobek je deček dobrih značajskih lastnosti. Je vesel, dober, prijazen, vljuden, pogumen, 

sočuten, rad pomaga, živi nekoliko v fantazijskem svetu in ko na jezeru najde čolniček, se 

poistoveti s kapitanom in začne razmišljati o tem, kako bi ga lahko posnemal. Da bi dokazal 

svojo (oz. kapitanovo) preudarnost, prav tako kot Mojca Pokrajculja tudi sam povpraša živali 

o tem, kaj znajo, v čem so vešče in kako bodo lahko pomagale pri njegovi plovbi. Vse živali 

Bobka hitro prepričajo o svoji koristnosti, le lisici ne zaupa popolnoma, sam ji pravi: »O ne, 

tebe pa že ne vzamem,« »Samo prepirali se boste. Kjer je lisica, tam je hitro križ!« Tu lahko 

zaznamo stereotipno oznako lisice – nadležne živali, ki je v ljudskih pravljicah prikazana s 

slabimi značajskimi lastnostmi. Kljub temu Bobek zaradi svoje dobrosrčnosti, na koncu 
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popusti in lisica z obljubo prepevanja prepriča Bobka, da jo spusti v čoln. Bobek, ki je na 

začetku zgodbe videti odločen, pogumen, vzdržljiv, se ob potopu svojega čolnička zlomi in 

zajoka. S tem pokaže tudi svojo drugo, šibkejšo stran, ki jo v ljudskih pravljicah pri moških 

knjižnih junakih nismo vajeni. Moški, ki so v zgodbah jokali ali pa so kadarkoli pokazali 

svojo ranljivost, so bili zaničevani in posmehovanja vredni. Moški, ki joka bi oz. je iznakazil 

podobo »pravega moškega«, ki ima trden in odločen značaj, ki ne pusti, da ga vodijo čustva, 

temveč razum. Moškim, ki so v zgodbah kdaj zajokali, so avtorji največkrat pripisali še 

ostale lastnosti žensk in jih tako »poženščili«. V sodobnih pravljicah se že kaže vpliv 

sodobne družbe, kjer so se vzgojni vzorci in pogled na otroka zelo spremenili. Spodbuja se 

izražanje pristnih, lastnih čustev otrok, ne glede na to, kakšnega spola so. Bobek je tudi 

sočuten, začuti stisko medveda, ki mu je žal storjenega dejanja. Odloči se, da mu izkaže 

podporo in ostale živali pozove, da ne odplujejo po jezeru, temveč ostanejo na kopnem pri 

medvedu, v uteho. V njem ni zamere, ker mu je medved uničil njegovo last, temveč velika 

srčnost in človekoljubnost. 

Lik lisice v sodobni pravljici Bobek in barčica izgubi svoj tipični značaj iz ljudskih pravljic. 

Namesto zahrbtnosti, sebičnosti, pretkanosti in hudobije, avtorica lisici pripiše pozitivne 

lastnosti kot so preudarnost, čut za pravičnost in skrb za druge. Njen nekoliko vzkipljiv 

odziv, ki pride na dan, ko medved prevrne barčico in jo potopi, je njen izraz sočutja do drugih 

živali in potreba, da bi sledila pravici. Lisica želi, da se medved zaveda svojega 

nepremišljenega dejanja in se temu primerno odzove. Medvedu reče: »Drugič malo misli, 

dovolj mi je tvojih neumnosti. Vsem si pokvaril izlet, Bobka si spravil ob čoln, skoraj bi nas 

utopil. Grozno, grozno!« Lisici prav tako ni vseeno za medveda, kljub vsemu ga razume in 

ji ga je žal. Prav ona je tista, ki na koncu pride do ideje, kako se rešiti iz nastale neugodne 

situacije. Ko vse živali sedijo ob jezeru, sprijaznjene s tem, da bodo plovbo po jezeru morale 

opustiti in prevedriti ob medvedu, lisica predlaga, da zgradijo ladjo, ki bo dovolj velika za 

vse. Res tako storijo, zgradijo ladjo, ki vzdrži tudi medveda in lisica ves čas pomaga pri 

izdelavi. V njej ni nobene zamere do medveda, pravzaprav je lisici tako dodeljena vloga 

rešiteljice, junakinje, ki je poskrbela, da so vse živali doživele svoj srečen konec zgodbe. 

Medved, ki je personificiran moški lik, je orisan kot dobrodušna in srčna žival, le 

nepremišljenost in nerodnost sta tisti dodeljeni lastnosti, ki njega in ostale živali spravijo v 

težave. Kljub vsemu pokaže obžalovanje in pripravljenost, da popravi to, kar je storil. Na 
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videz užaloščeno in osramočeno odide iz prizorišča, a se kmalu vrne nazaj s pripomočki, s 

katerimi bi rešil zagato. Ko čolnič izvlečejo iz jezera, medved pa ga nato še obrne in očisti, 

skesano in ponižno povabi živali, da odplujejo na jezero tokrat brez njega. Živali vidijo, da 

je medved dobrega srca in pri njih se vzbudi sočutje do njegove ovirajoče velikosti. Zaradi 

dobrega dejanja, ki ga je storil, je na koncu tudi sam nagrajen in njegova velika želja, da bi 

skupaj z živalmi odplul po jezeru, je izpolnjena. 

Ostale živali (žabica, miška in zajček) v zgodbi nimajo tako velike vloge kot medved in 

lisica. Zdi se, da so v zgodbi predvsem zato, da nadomestijo sebi podobne literarne like 

volka, srnjaka in zajčka iz pravljice Mojca Pokrajculja. Seveda pa so v zgodbi Bobek in 

barčica vse te osebe bolj sočutne do šibkejših, do tako označenih »krivcev«. Njihov odnos 

je spoštljiv in prijazen, v njem ni nobene krutosti in sle po maščevanju. V Mojci Pokrajculji, 

kjer sta vlogi medveda in zajčka zamenjani in je zajček tisti, ki je po krivem obdolžen, se 

živali besno odzovejo in fizično obračunajo z dolžnikom. Niti ne pomislijo na kakšno drugo, 

bolj humano in preudarno ravnanje, vlada le splošno mišljenje »krivca je potrebno 

neusmiljeno kaznovati za nastalo škodo«. V zgodbi Bobek in barčica je odnos živali 

popolnoma drugačen, bolj mil, preudaren. Medved ima priložnost, da popravi, kar je storil, 

nihče ga ne preganja in z njim fizično ne obravnava.  

 

4.2.5. Ah, ti zdravniki! – Cvetka Sokolov 

Kratka vsebina pravljice: 

Zgodba pripoveduje o dečku Mihi, ki se nekega jutra prebudi slabe volje, saj ga čaka odhod 

v bolnišnico in operacija kile. K boljšemu razpoloženju ne pripomoreta niti razigranost 

bratca Jureta, ki se želi z njim igrati zdravnike, niti prigovarjanje njegovih staršev, ki mu 

dopovedujeta, kako potrebna je operacija in kako hitro bo minila. Namesto tega Miha išče 

izgovore, kašlja (pod pretvezo, da bolan ne more na operacijo) in zdravnike označi kot 

grozne ljudi, ki mučijo otroke in bi jih za kazen morali poslati na samotni otrok. V bolnišnici 

jezno gleda zdravnico in medicinsko sestro ter jima kljubuje, ko po opravljenem pregledu 

povesta, da je zdrav. Kljub vsemu se mora Miha preobleči v pižamo in pojesti žličko sirupa 

za boljše počutje, ki jo z velikim nezaupanjem zaužije in nato ugotovi, da ni slabega okusa. 

Čez čas postane močno utrujen in takrat ga bolniško osebje na ležalniku odpelje v 
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operacijsko sobo. Miha ob ležalniku spremlja oče in ga bodri, naj ga ne bo strah in da bo vse 

v redu. Čeprav je operacijska soba nadvse zanimiva, se Miha prestraši, ko pomisli na kirurški 

nož in na vse, kar ga v zvezi s tem čaka. Zdravnica in sestra, ki vstopita v sobo in ga 

pripravljata za operacijo, ga z olepšanimi izrazi medicinskih pripomočkov želita pripraviti 

na to, kar bo sledilo, a ker Miha že vse to ve iz knjige o boleznih, ki jo je prebral, ga močno 

jezi, da se do njega obnašata kot do majhnega otročička. Jezi ga, da iglo poimenujeta z 

metuljčkom in uspavalo, ki ga nato stisne vanjo s hrano za metuljčka. Po zdravničinem 

nasvetu želi Miha misliti na lepe reči, a mu je v operacijski sobi, polni zdravnikov, ki so se 

kar naenkrat pojavili v sobi in ki nosijo zelene rokavice, to zelo težko. Ko se zbudi in mu 

zdravnica pregleduje srce s pomočjo aparata, Miha nerga nad njenim »otročjim« izražanjem, 

potem pa omahne v spanec, dokler se zopet ne zbudi v bolniški sobi. Ob njegovi postelji bdi 

oče in Miha prijazno povpraša po njegovem počutju. Miha ponosno pokaže »metuljčka« in 

pove, kakšne »traparije« je pravila zdravnica in da operacija sploh ni bila tako strašna. Oče 

mu pokloni darilo – knjigo, ki sta jo zanj kupila z mamo in mu bere. Miha med poslušanjem 

zgodbe za nekaj časa zaspi, ko pa se zopet zbudi, sta ob njegovi postelji mama in bratec Jure, 

ki ga prijazno povprašata o tem, kako je bilo in mu posredujeta pozdrave od tet Silve in Eve. 

Ko mama Mihi na koncu pove, da Eva sporoča, da mu bo pomagala vse zdravnike vkrcati 

na ladjo za samotni otok, se sam temu le še posmehne in to označi za »oslarije«. 

 

Oznaka literarnih likov: 

Miha – trmoglav, nergav, ponosen, izdaja se za pogumnega, čeprav ga je v resnici zelo strah, 

jezikav, vedoželjen, pameten 

Jure – igriv, dobrovoljen, radoveden, malo vsiljiv, neučakan 

Mama – prijazna, bodri, spodbuja in tolaži Miho, je neuklonljiva, ljubezniva, realna 

Zdravnica – prijazna, spodbujajoča, nekoliko pretirava z otroškim izrazi 

Oče – ljubeč, prijazen, skrben, veder 

Analiza nastopajočih literarnih likov: 
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Glavni literarni lik pravljice je deček Miha, ki odrašča v sodobni in moderni štiričlanski 

družini. Poleg očeta in mame ima še mlajšega brata Jureta. Začetek zgodbe nam da vedeti, 

da je Miha zelo ranljiv in občutljiv deček. Čuti namreč velik strah in negotovost pred 

zdravniki, ki pa ga želi prikriti z jezo, negodovanjem ter kljubovanjem, a mu to ne uspeva 

najbolje. Najbolj značilno prikrivanje strahu je Mihovo označevanje zdravnikov za zlobne 

in grozne ljudi: »Zdravniki so na svetu samo zato, da mučijo otroke.« in »Zakaj pa misliš, 

da se zdravnica piše Groznik? Groznik se piše zato, ker je grozna.« Ko mu mlajši brat 

oporeka in zdravnico označi za prijazno osebo, ki po pregledu otroke vedno obdari s 

piškotom, Miha za nameček primerja zdravnico še s čarovnico. »Tudi čarovnica je dala 

Janku in Metki piškote, da bi mislila, da je prijazna. Na koncu pa ju požre.« Te besede so 

provokativen odgovor, oporekanje njegovemu mlajšemu bratu, kateremu želi dokazati svoj 

prav oz. doseči, da bi ga  pustil pri miru. V trenutni stiski, kjer ugotovi, da mu operacija kile 

kljub upiranju ne uide, zajoka in pokaže veliko nemoč. Čeprav je njegov značaj od začetka 

šibek, v nadaljevanju zgodbe avtorica dečku izgradi večjo samozavest in pogum, ki se 

pokažeta, ko Jure odpravi svoj strah do zdravnikov. Kljub temu, da je neodločen in do 

zdravstvenega osebja in operacije še vedno čuti odpor, deček ravna razumno in zdravnikom 

izkaže zaupanje, saj pri sebi ve, da imajo le-ti ustrezno znanje in da so tu zato, da mu 

pomagajo. Sledi njihovim navodilom in operacija je na koncu uspešno izpeljana. Mihov 

odnos do mlajšega brata je nekoliko vzvišen, oz. pokroviteljski. Jure, ki je še majhen bratec, 

vse skupaj še vedno jemlje in doživlja skozi igro, zato se želi malce otroško poigrati s 

starejšim bratom, neozirajoč se na njegovo užaljenost in jezo. Miha mu da vedeti, da so to 

zanj »neumnosti«, katere je sam že prerastel. Prav tako želi nekoliko prikriti svojo 

navezanost na starše, dokazati svojo neodvisnost od drugih, še zlasti od staršev, a kljub temu 

še vedno potrebuje varno zavetje svoje matere, kateri zaupa svoj strah, jezo in čaka tolažbe.  

Mihova starša sta do sina zelo razumevajoča, takoj razbereta glavni razlog njegovega 

izgovarjanja, ugovarjanja in pregovarjanja. Njun odnos je spoštljiv in umirjen, do Miha 

pristopita in mu nudita uteho in tolažbo, vendar pa mu data tudi vedeti, da ne bosta odstopila 

od svojih zahtev in odločitev, ki so v njegovo dobro. Ker je do zdravnikov nezaupljiv in 

negotov, v starših išče privolitev, oz. znak, s katerim bi mu dali vedeti, kaj je varno in zdravo. 

»Miha si je sumničavo in tesno zaprtimi usti ogledoval žličko goste rumenkaste tekočine. 

Pogledal je atija. Ati je prikimal. Miha je odprl usta.« Oče je ves čas ob Mihu, ko ta v 

čakalnici čaka, da pride na vrsto,  prav tako tudi med samo operacijo in je prva oseba, ki jo 
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Miha zagleda, ko se spet prebudi iz narkoze. Očetove spodbudne besede, da bo vse še dobro 

in da se naj ne boji, so za Miha pomirjujoče zagotovilo, da lahko zaupa zdravnikom.  

Mihova zdravnica in medicinska sestra radi pretiravata z otroškimi izrazi medicinskih 

pripomočkov, ki so Mihu močno nadležni. Res je, da je zdravničina dobronamerna želja, da 

bi Mihu približala zdravniški poklic, ali pa mu vsaj nekoliko olajšala preživeti čas v 

bolnišnici. To ji ne uspeva najbolje, saj v Mihu prebudi užaljenost, posmeh in zaničevanje. 

Miha ni neveden deček, ampak je že razgledan fant, ki veliko bere in veliko ve, ki se je 

veliko pozanimal o svoji operaciji in operativnih postopkih. Ker je v obdobju, ko se rad 

primerja z odraslimi osebami, se jim čuti enakovreden in želi, da ga tako vidijo tudi odrasli, 

ga obnašanje zdravnice in medicinske sestre jezi in ga hkrati spravlja v zadrego.  

Odnosi vseh nastopajočih literarnih oseb so ljubeči in prijazni. Nihče nima do drugega 

zlonamernih in podlih načrtov in izvršenih dejanj. Poudarek je na pogostem otroškem strahu 

do zdravnikov in v tej želji avtorica prikaže njihov poklic v lepi in dobri luči. Prav tako nam 

zgodba da vedeti, da ni nič narobe, če si šibek in če te je strah, da se to dogaja vsem in da v 

tem ni razlik med spoloma. Tudi dečke je strah, tudi dečki jočejo, dečki so trmasti in muhasti 

in se radi upirajo. Odgovor in rešitev je v tem, da najdemo pogum in smo do bližnjih bolj 

zaupljivi ter znamo iskati v stvareh in ljudeh okoli nas tisto, kar je dobro.  

S to pravljico sem želela pokazati, kako so dečki v sodobnih pravljicah lahko prav tako 

ranljivi kot deklice, da so lahko prav tako prestrašeni, užaljeni in muhasti. Da niso vedno 

neranljivi junaki, ki ne znajo pokazati svoji pravih čustev in notranjih občutkov. Tudi dečki 

potrebujejo zunanjo oporo in spodbudo, pomoč. Prav tako pa se ne branijo topline in nežnih 

gest svojih bližnjih. Ljudske pravljice so za razliko od sodobnih pravljic zakrile čustva 

deških junakov, ti skoraj nikoli ne zajokajo, strahu ne poznajo in imajo močno »jekleno« 

voljo. Čeprav je deček Miha šibek, postane junak pravljice, junak samega sebe, saj premaga 

strah in najde pot do cilja – osamosvojitve. Postane samostojen in odločen fant, zrel za 

nadaljnje izzive, ki ga bodo čakali na njegovi poti. 
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5 Povzetek analiz literarnih likov iz slovenskih ljudskih in sodobnih 

pravljic.  

 

Pri analiziranju literarnih likov izbranih slovenskih ljudskih in sodobnih pravljic sem 

ugotovila naslednje: 

V ljudskih pravljicah so v ospredju moški liki, ki imajo tudi najpogosteje glavno vlogo. 

Moški so junaki, ki morajo skozi veliko preprek in spletk, da dosežejo svoj končni cilj in 

srečo. Značajske lastnosti teh likov so najpogosteje pogum, preudarnost, dobrota, 

požrtvovalnost, nesebičnost, iznajdljivost, moč, delavnost, hrabrost. V vseh analiziranih 

zgodbah ni bilo negativno označenih moških likov. Kljub temu, da so nekateri izmed njih v 

zgodbah ravnali impulzivno, včasih nespametno, površno, so bili še vedno dobri in aktivni.  

Ženske so bile, za razliko od njih, v pasivnih vlogah, ponekod s pozitivno oznako, največkrat 

pa z negativno oznako. Videli smo dva ekstrema. Prvi ekstrem so bile ženske dobrega srca, 

tihe, mirne, skoraj neopazne, ubogljive, delavne, marljive in potrpežljive, največkrat v vlogi 

vešče gospodinje, matere, ali pa nebogljene princeske, vdane v usodo in zelo pasivne. Na 

pot do cilja so se podale le s spodbudo drugih, ali pa so na svojo rešitev čakale iz varnega 

zavetja doma. Drugi ekstrem so bile ženske z zlobnimi nameni, škodoželjnice, spletkarke in 

zahrbtnice, njihova edina vloga je bila, da so nagajale drugim, jim oteževale pot do cilja in 

jim želele slabo. To so bile hudobne mačehe, ljubosumne zaročenke, čarovnice.  

V sodobnih pravljicah pa so bile spolne vloge zelo zabrisane, ponekod slabo vidne, vsekakor 

pa zelo ne stereotipne. Moški liki niso bili vedno v glavnih vlogah, njihove značajske 

lastnosti pa so velikokrat pokazale šibkosti, ki so jih ljudske pravljice pripisovale ženskam. 

Moški oz. dečki v sodobnih pravljicah so lahko prestrašeni, sramežljivi, tihi, pasivni, lahko 

pokažejo bolečini in lahko jočejo. Ženski liki pa so za razliko od svojih predstavnic v 

ljudskih pravljicah prevzeli marsikatero moško značajsko lastnost. Deklice so pogumne, 

iznajdljive, aktivne in se same odpravijo na pot ali pa rešujejo težave, so dobre in delavne. 

Veliko reči, ki so jih stereotipno počeli moški, lahko počno tudi same in so na to ponosne. 
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6 Zaključek 

V diplomski nalogi se je potrdila hipoteza, s katero sem predvidevala, da je v slovenskih 

sodobnih avtorskih pravljicah zelo majhen delež spolno stereotipno zaznamovanih literarnih 

likov. Ne le to, v večini teh pravljic je stereotipnost že izkoreninjena. Ugotovila sem namreč, 

da je spolna vloga literarnih likov v pravljici odraz družbe, v kateri je nastala, »se rodila« 

oz. je velik medij družbe, ki jo predstavlja.  

Slovenska ljudska pravljica je nastala v arhaični družbi s patriarhalno ureditvijo, za katero 

je bila značilna moška nadvlada, spolna delitev vlog ter striktna avtoritativna vzgoja. 

Slovenske sodobne pravljice pa so za razliko od ljudskih pravljic plod avtorjev, ljudi, ki 

bivajo v današnji demokratični družbi, ki temelji na spolni enakopravnosti, poudarja 

človekove pravice, odpravlja rasne, verske in spolne predsodke ter ne dela razlik.  

Izsledki raziskovanja izvora pravljice so bili tako ključni pokazatelj, od kod in zakaj vsa ta 

spolna stereotipnost. Prav tako kot družba, ki se je skozi čas spreminjala, so se spreminjale 

tudi pravljice, ki so produkt družbe. Tako so nastale velike razlike v zgradbi in vsebini 

pravljice. 

Ugotovila sem, da imajo pravljice pomembno socializacijsko vlogo in prispevajo k 

miselnemu in intelektualnemu razvoju predšolskega otroka. Ne le, da se otrok uči 

primarnega materinega jezika, ampak se uči tudi, kako deluje naša družba (kakšne so vloge 

človeka znotraj družbe, zakone in pravila, družbene razlike). Pravljice mu posredujejo 

družbene vrednote, kaj je moralno in kaj ne, otroku pomagajo pri reševanju problemov in 

težav, s katerimi se sooča pri svojem odraščanju. 

Ne glede na to, da smo dokazali razlike med ljudsko in sodobno pravljico, je pomembno, da 

izpostavimo, da ni nobena izmed njih škodljiva ali slaba. Ljudske pravljice imajo poleg 

spolno zaznamovanih likov še vedno veliko dobrih moralnih sporočil in naukov. Pravljice 

so optimistične in vedre, otrokom in odraslim sporočajo, da je za dosego vsakega cilja 

potrebno vložiti veliko truda, da je pomembno biti v življenju dober, pravičen in marljiv, pri 

čemer zunanji videz ne šteje veliko. Bolj pomembna je človekova notranjost. Ne glede na 

vse težave in prepreke, ne glede na to, katerega spola smo, je naše življenje potovanje, polno 

čudes in nepričakovanih dogodivščin ter trenutkov, ki pa bo na koncu doseglo svoj cilj oz. 

konec. Za vse tiste, ki bodo znali dobro izkoristiti in z drugimi deliti svoje talente, bo konec 
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vedno dober. Takšno sporočilo pa je v današnjem svetu, kjer se vrednote družbe v hitrem 

tempu življenja precej izgubljajo, še kako dobra popotnica za življenje.  
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