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POVZETEK 

Diplomsko delo z naslovom »Obravnava pravljičnega tipa Mojce Pokrajculje ATU 

283C* v predšolskem obdobju je sestavljena iz dveh delov. 

V prvem delu sem opisala začetke sistemizacije ljudskih pravljic po svetu in pri nas. Nato 

sem predstavila folkloristično teorijo pravljic, ter življenje in delo nemškega znanstvenika 

in profesorja nemške literature Hans–Jörg Utherja in ATU klasifikacijski indeks. 

Predstavila sem tudi slovensko etnologinjo in umetnostno zgodovinarko Moniko Kropej 

Telban ter njen Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic, Živalske pravljice in basni. 

V drugem delu sem na osnovi Tipnega indeksa slovenskih ljudskih pravljic, Živalske 

pravljice in basni obravnavala pravljični tip Mojce Pokrajculje ATU 283C*, na osnovi 

treh ljudskih pravljic – Mojca Pokrajculja (ATU 283C + 15), Deklica veka (ATU 283C) 

in Rokavička (ATU 283B). 

 

 

 

Ključne besede: 

- folkloristična teorija pravljic; 

- ATU  indeks; 

- življenje in delo Monike Kropej Telban; 

- Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic, Živalske pravljice in basni; 

- pravljični tip Mojce Pokrajculje ATU 283C*. 

  



  



ABSTRACT 

The thesis entitled Obravnava pravljičnega tipa Mojce Pokrajculje ATU 283C* v 

predšolskem obdobju (An Essay on Fairy Tale Type of Mojca Pokrajculja ATU 283C* in 

Pre-School Period) consists of two parts. 

The first part deals with the beginnings of systemisation of folk tales in Slovenia and 

abroad. A folklore theory of fairy tales  and  the  ATU classification index have been 

introduced  next to the life and work of a German scientist and professor of German 

literature Hans-Jorg Uther. I have also introduced the life and work of a Slovenian 

ethnologist and art historian Monika Kropej Telban and her work Tipni indeks slovenskih 

ljudskih pravljic, Živalske pravljice in basni. 

The second part deals with the fairy tale type of Mojca Pokrajculja ATU 283C*,  based 

on the above-mentioned work Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic, Živalske 

pravljice in basni. Within this context the following folk tales have been dealt with: 

Mojca Pokrajculja (ATU 283C + 15), Deklica veka (ATU 283C) in Rokavička (ATU 

283B). 
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- a fairy tale type of Mojca Pokrajculja ATU 283C*. 
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1 UVOD 

Če želite, da bi bili vaši otroci pametni, 

 jim berite pravljice.  

Če želite, da bi bili še pametnejši, 

 jim berite še več pravljic. 

(A. Einstein) 

(http://www.zmajcek.net/content/view/638/132/) 

 

Slovensko ljudsko pripovedništvo je bogato v svoji pestrosti. Po motiviki in tipih so 

slovenske pripovedi pogosto sorodne evropskim, vendar v slovenski zakladnici ljudskih 

pravljic najdemo tudi nekaj takih, ki so izrazito in specifično slovenske in drugod po 

svetu pogosto nepoznane. (Otrok in knjiga 83, str.87) 

Ena takih je slovenska ljudska pravljica Mojca Pokrajculja, ki jo je Vinku 

Möderndorferju v začetku 20. stoletja pripovedoval gostilničar Ulrik Tof iz Mežice in je 

bila večkrat ponatisnjena. 

Diplomsko nalogo z naslovom Obravnava pravljičnega tipa Mojce Pokrajculje ATU 

283C v predšolskem obdobju bom napisala v dveh delih. 

V prvem delu se bom osredotočila na  mednarodni tipni indeks ATU in na podlagi 

Tipnega indeksa slovenskih ljudskih pravljic, Živalske pravljice in basni, Monike Kropej 

Telban predstavila njene izvirne motive *ATU. 

V drugem delu pa bom, s pomočjo primerjalne analize odziva otrok, obravnavala 

pravljični tip Mojce Pokrajculje, na osnovi treh ljudskih pravljic :  

- Mojca Pokrajculja (Slovenske narodne pripovedke; deveti natis) ATU 283C + 15;  

- Deklica veka (Slovenske narodne pripovedke; deveti natis) ATU 283C; 

- Rokavička (Lonček, kuhaj; 2001) ATU 283B.  
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2 ZAČETKI SISTEMIZACIJE LJUDSKEGA SLOVSTVA 

Najstarejšo podobo slovstvene kulture narodov predstavlja ustno izročilo. Le to je 

prehajalo iz roda v rod in se času in družbenemu okolju primerno spreminjalo, 

prilagajalo, odmiralo in na novo nastajalo. Prav pri ljudskem slovstvu so, kljub temu da 

ima vsak narod svojo kulturo in izročilo, opazne številne podobnosti na različnih koncih 

sveta. To so raziskovalci ljudskega pripovedništva opazili, zato so na osnovi primerjave 

in vzporejanja sorodnega gradiva skušali spoznati razvojno pot in razširjenost posameznih 

pripovednih tipov. Razvili so historično-geografsko metodo raziskovanja ljudskega 

slovstva. 

Sistemizacija ljudskega slovstva je prinesla preglednost nad obsežnim gradivom pravljic 

in povedk, pa tudi nad razširjenostjo in spreminjanjem posameznih pripovedi. 

Klasifikacije predvsem služijo kot znanstveno orodje, ki omogoča lažji dostop do 

sorodnih tipov ljudskih pravljic po celem svetu. 

Med prvimi, ki so s svojimi študijami pripomogli k poznavanju mednarodne razsežnosti 

ljudskega pripovedništva, so bili nemški literarni zgodovinar in bibliotekar Reinhold 

Köhler (1830 – 1892), nemški folklorist Johannes Bolte (1858 – 1937), češki folklorist 

Jiři Polίvka (1858 – 1933) in francoski folklorist Emmanuel Cosquin (1841 – 1919). 
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2.1 ZAČETKI SISTEMIZIRANJA SLOVENSKIH PRAVLJIC 

Sredi 19. stoletja je Matija Valjavec (1831 – 1897) ob ljudski pesmi in povedki Mrtvec 

pride po ljubico nakazal mednarodno razširjenost ljudskega izročila in motivike, ki se 

lahko pojavi tako v povedih kot tudi v ljudskih pesmih.   V Slovenskem glasniku (1858 -

1868) je objavljal številne ljudske pravljice, povedke in drugo izročilo pod naslovom 

Narodne stvari: priče, navade, stare vere, kjer je med drugim zapisal, da se pri nas 

premalo sistematično zbira ljudsko slovstvo, ki priča o preteklosti slovenskega naroda. Za 

zgled daje Nemce, še posebej Wilhelma Mannhardta in opozarja, da Nemci marsikaj 

predstavljajo kot nemško, v resnici pa je slovansko. Opozarja pa tudi, da se pri nas najde 

marsikaj tujega, da torej ljudsko izročilo presega nacionalne okvire in je zato težko 

določiti, kaj je samo slovensko in kaj ne. Zato poudarja koristnost primerjalnih študij. 

(Kropej Telban, 2015) 

S primerjalnim raziskovanjem je tudi Valjavec pričel v študiji O rodjenicah ili 

sudjenicah, ki jo je objavil leta 1865 v Književniku (Valjavec, M., Zagreb 1865). Pri tem 

je ovrgel trditev Jacoba Grimma, da Slovani nimajo predstav o boginjah usode. Sam je 

navedel več primerov tovrstnega izročila. Leta 1866 se je ravno tako lotil primerjave 

ljudskega pripovedništva, ko je objavil, v reviji Kres – Prinešček, kako in od kod se nar. 

pripovesti razširjajo (Valjavec, M., Kres VI/2), kjer kot primer navaja povedko Zla žena 

Vuka Karadžića in jo primerja s priliko o pokošenem oz. postriženem travniku Janeza 

Svetokriškega in s kajkavsko povedko istega tipa. (Kropej Telban, 2015) 

Tudi Karel Štrekelj (1859–1912; Slovenske narodne pesmi 1895)  je nameraval objaviti 

slovenske ljudske pravljice in povedke, katere bi najverjetneje tudi  sistematično uredil in 

klasificiral, vendar ga je prehitela smrt. Za njim je ostalo bogato gradivo, ki ga hranijo v 

Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU v Ljubljani. (Kropej Telban, 2015) 

Leta 1951 je Ivan Grafenauer (1880-1964; Monografija o Lepo Vidi 1943) začel s 

sistematičnim urejanjem in klasificiranjem pripovedi, saj je bila ena od temeljnih nalog 

Inštituta za slovensko narodopisje zbiranje, urejanje in hranjenje narodopisnega gradiva. 

(Kropej Telban, 2015)  

Z Ivanom Grafenauerjem, Milkom Matičetovim (1919-2014) in Nikom Kuretom (1906-

1995) se je srečal tudi Stith Thompson, ko je leta 1959 obiskal Ljubljano med 
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pripravljanjem mednarodnega tipnega indeksa ljudskih pravljic. Ker je bil inštitutski arhiv 

pravljic že zasnovan v smislu mednarodne klasifikacije, je bilo sodelovanje pri 

mednarodnem indeksu toliko lažje. Tako je Thompson lahko vključil v tipni indeks 

mednarodnih ljudskih pravljic in pripovedk (Aarne, Thompson 1961) tudi slovenske 

ljudske pravljice. (Kropej Telban, 2015) 

Milko Matičičev, ki je dobro poznal prve tipne indekse, je nameraval izdati Kazalo 

slovenskih pravljic, zato je tudi nadaljeval s klasificiranjem novoregistriranega 

pripovednega gradiva, vendar dela ni realiziral, saj se je zadnja desetletja posvečal 

predvsem Reziji. Njegovo delo je nadaljevala Monika Kropej Telban in posredovala 

podatke o slovenskih variantah za posamezne mednarodne pravljične tipe tudi Hansu-

Jörgu Utherju, ki je pripravljal dopolnjeno in razširjeno izdajo Tipnega indeksa (Uther 

2004). (Kropej Telban, 2015) 
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3 FOLKLORISTIČNA TEORIJA PRAVLJIC 

Glavni predstavniki folklorističnega pristopa so finski znanstvenik Antti Aarne  (1867–

1925), ameriški raziskovalec Stith Thompson (1885–1976) in nemški znanstvenik Hans-

Jörg Uther.  

Antti Aarne je leta 1910 pod vodstvom Kaarla Krohna na osnovi finskih, danskih in 

nemških pravljic razvil sistem tipne klasifikacije (Arne 1910), ki predstavlja temelje 

mednarodnemu sistemu klasificiranja še danes. Antti Aarne je svoj sistem ljudskih 

pravljic utemeljil na dejstvu, da tako rekoč nobena ljudska pravljica ne obstaja zgolj v eni 

različici, temveč se pravljični motivi iz besedila v besedilo ponavljajo. Gre za tisto 

lastnost ljudskih besedil, ki je nujna posledica ustnega izročila – torej dejstvo, da ljudska 

pravljica nima enega samega avtorja, temveč namesto njega nastopa množica 

pripovedovalcev in zapisovalcev, ki so v določenem trenutku prispevali vsak svojo 

različico "istega" besedila. Leta 1928 je ameriški folklorist Stith Thompson prvič 

prevedel Aarnejevo sistemizacijo ter ji dodal nove motive in podmotive (Aarne, 

Thompson 1928), razširjena različica pa je izšla leta 1961 (Aarne, Thompson 1961) in je 

v svetu znana kot Aarne-Thompsonov indeks ali AaTh ali še krajše AT. Thompson je 

eden vodilnih znanstvenikov na področju ljudskega izročila. Napisal je številne knjige, 

najbolj znana pa je Motif-Index of Folk-Literature, ki jo je pisal med letoma 1932 in 

1937. Kot osnova mu je služil prav indeks motivov finskega folklorista Antti Aarneja. V 

knjigi je ljudsko slovstvo razvrstil po motivih. Navaja naslednji seznam motivov ali tipov: 

mitološki, živalski, tabuji, čarobni motivi, motivi o čudežih, motivi o velikanih, motivi o 

preizkusih, o pametnih in neumnih, o pridobivanju modrosti, o bistri zgovornosti, 

iznajdljivosti, neumnosti, prevare, (ne)srečni preobrati, napovedi prihodnosti, priložnosti 

in usoda, npr. dogovori in igre na srečo, poti do sreče in različne usode, (ne)srečna 

naključja, skrivnost, zaklad, družba, nagrade in kazni, ujetniki in begunci, krutost, 

maščevanje, spolnost in ljubezen, (ne)enakost, religiozni motivi, človeške lastnosti, 

humor ter različne druge skupine motivov.  

Iz nastajanja Thompsonovega indeksa vidimo, da gre za delo, ki nikoli ni končano. Tudi 

sam avtor je – tudi pozneje, ko je bil upokojen – od leta 1955 zbiral in analiziral ljudske 

pravljice po vsem svetu. Zadnja izdaja iz leta 1997 je sestavljena iz sedmih knjig, čeprav 
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temelji na izdaji, nastali po tem, ko je med letoma 1935 in 55 zbiral in klasificiral seznam 

motivov. Prvih pet knjig je tematsko urejen katalog motivov, ki je abecedno klasificiran. 

Prvi del zavzema črke A – C, drugi D – E, tretji F – H, četrti J – K in peti L – Z. Šesta 

knjiga ima dva dela in v njej je seznam motivov (indeks motivov). V prvem delu šeste 

knjige so motivi razvrščeni po črkah od A – K, v drugem delu šeste knjige pa od  J – Z, 

torej je vseh knjig sedem, skupaj imajo okrog 3600 strani. Tudi naslov knjige je Indeks 

motivov ljudskega slovstva, s podnaslovom Klasifikacija narativnih elementov v ljudskih 

pravljicah, baladah, mitih, basnih, srednjeveških romancah, kratkih zgodbah, šaljivih 

zgodbah in lokalnih legendah. 

Leta 2004 je nemški znanstvenik Hans-Jörg Uther indeks dopolnil z izdajo knjige The 

Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. Ta se odslej imenuje 

Aarne-Thompson–Uther ali ATU - sistem. 
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3.1 HANS - JÖRG UTHER 

 

 

 

 

 

SLIKA 1:Hans – Jörg Uther 

(https://www.uni-marburg.de) 

 

Hans-Jörg Uther, rojen leta 1944, je profesor nemške literature na univerzi v Duisburgu – 

Essnu. Je pomemben znanstvenik na področju tradicije in ljudske književnosti, s 

posebnim interesom za zgodovinske in primerjalne študije. Uredil je že več kot 50 knjig o 

ljudskih pripovedkah in legendah, med njimi tudi pravljice bratov Grimm (1996, 2004) in 

je avtor številnih člankov.  

Leta 2004 je Uther izdal knjigo The Types of International Folktales: A Classification 

and Bibliography.  

 

 

 

 

 

 

SLIKA 2: Naslovnica prve knjige The Types of International 

Folktales: A Classification and Bibliography (2004) 
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SLIKA 3: Naslovnica druge knjige The Types of 

International Folktales: A Classification and Bibliography 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 4: Naslovnica tretje knjige The Types of 

International Folktales: A Classification and Bibliography 

 

Knjiga The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography je 

sestavljena iz treh delov, ki govorijo o internacionalnih tipih pravljic ali ATU tipih (ATU 

za Aarne/Thompson/Uther). Knjigi je dodal številne dodatke in inovacije, s katerimi je 

poskušal urediti pomanjkljivosti kataloga Aarne/Thompson. ATU sistem vsebuje velik 

nabor mednarodnih tipov pravljic, ki se hitro locirajo. Je bibliografsko orodje z opisom 

vsakega tipa, z besedili in z objavljenimi raziskavami.  

Hans-Jörg Uther je tridelni monografiji dodal še 250 novih tipov pravljic. V prvem delu 

so poleg uvoda prikazani različni tipi pravljic, in sicer živalske, čarobne, religiozne in 
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realistične, v drugem delu so naslednje vrste/tipi pravljice: neumni velikan, anekdote in 

smešnice ter formula zgodbe, v tretjem delu pa so dodatki, ki omogočajo lažje iskanje 

pravljičnih vrst/tipov in/ali motivov. Obsežna monografija omogoča hitro iskanje 

določenega tipa pravljice in sorodnih pravljičnih tipov ter daje zgodovinsko in 

primerjalno orientacijo. Monografija je odličen vir informacij za nadaljnje, tudi 

primerjalno, raziskovanje svetovnih pravljičnih tipov in motivov. (https://www.uni-marburg.de) 

3.1.1 Aarne-Thompson-Uther klasifikacijski indeks 

Po svetu obstaja veliko število ljudskih pravljic in pripovedk in tako rekoč nobena ne 

obstaja zgolj v eni različici, temveč se pravljični motivi iz besedila v besedilo ponavljajo. 

Ljudska pravljica nima samo enega samega avtorja, ampak namesto njega nastopa 

množica pripovedovalcev in zapisovalcev, ki so v določenem  trenutku prispevali vsak 

svojo različico »istega« besedila. Aarne, Thompson in Uther so svoje »tipe« določili po 

tem, katere motive vsebuje določeno ljudsko besedilo in kako si ti motivi sledijo. Tako so 

prišli do sedmih krovnih kategorij, vsaka izmed njih pa ima še svoje podkategorije, ki 

pomagajo pri raziskovanju in klasifikaciji ljudskih pravljic. 

 

Živalske pravljice ATU 1 – 299 

 Divje živali 1 – 99 

- Pametna lisica ali druge živali 1 – 69 

- Druge divje živali 70 – 99 

 Divje živali in domače živali 100 – 149 

 Divje živali in ljudje 150 – 199 

 Domače živali 200 – 219 

 Druge živali in predmeti 220 – 299 

- Mojca Pokrajculja *ATU*283C*+*15A 

- Deklica veka *ATU 283C* 

- Rokavička ATU 283B* 



10 

 

Pravljice ATU 300 - 749 

 Nadnaravni nasprotniki 300 – 399 

 Nadnaravni ali začarani sorodniki 400 – 459 

- Žena 400 – 424 

- Mož 425 – 449 

- Brat ali sestra 450 – 459 

 Nadnaravne naloge 460 – 499 

 Nadnaravni pomočniki 500 – 559 

 Magične predpostavke 560 – 649 

 Nadnaravna moč ali znanje 650 – 699 

 Druge zgodbe o nadnaravnih 700 – 749 

Verske pravljice ATU 750 – 849 

 Nagrade in kazni Boga 750 – 779 

 Resnica prihaja na dan 780 – 791 

 Hudič 810 – 826 

 Druge verske zgodbe 827 – 849 

Realistične pravljice ATU 850 – 999 

 Moški se poroči s princeso 850 – 869 

 Ženska se poroči s princem 870 – 879 

 Dokazilo zvestobe in nedolžnosti 880 – 899 

 Odločno ženo naučijo ubogati 900 – 909 

 Dobre zapovedi 910 – 919 

 Pametna dejanja in besede 920 – 929 

 Zgodbe o usodi 930 – 949 

 Roparji in morilci 950 – 969 

 Druge realistične pravljice 970 – 999 
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Zgodbe o velikanih in hudiču ATU 1000 – 1199 

 Dela pogodbe 1000 – 1029 

 Partnerstvo med moškim in velikanom 1030 – 1059 

 Tekmovanje med moškim in velikanom 1060 – 1114 

 Moški (ubije) poškoduje velikana 1115 – 1144 

 Velikan se spopade z moškim 1145 – 1154 

 Moški pametnejši od hudiča 1155 – 1169 

 Duša od hudiča 1170 – 1199 

Anekdote in šale ATU 1200 – 1999 

 Zgodbe o bedakih 1200 – 1349 

 Zgodbe o poročenih parih 1350 – 1439 

- Neumna žena in njen mož 1380 – 1404 

- Neumen mož in njegova žena 1405 – 1429 

- Neumen par 1430 – 1439 

 Zgodbe o ženskah 1440 – 1524 

- Iskanje žene 1450 – 1474 

- Šale o služkinjah 1475 – 1499 

- Druge zgodbe o ženskah 1500 – 1524 

 Zgodbe o moških 1525 – 1724 

- Pametni možje 1525  - 1639 

- Sreča v nesreči 1640 1674 

- Neumni moški 1675 – 1724 

 Šale o duhovnikih in verskih likih 1725 – 1849 

 Anekdote o ostalih skupinah ljudi 1850 – 1874 

 Zgodbe 1875 – 1999 
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Ostale pravljice ATU 2000 – 2399 

 Skupne zgodbe 2000 – 2100 

 Zgodbe o ulovu 2200 – 2299 

 Ostale zgodbe 2300 – 2399 

(http://www.mftd.org/index.php?action=atu) 

(http://pefprints.pef.uni-lj.si/201/1/Milena_Varga,_diplomsko_delo.pdf) 

 

Pri nas je klasifikacija slovenskih ljudskih pravljic nastajala mnogo let in njeni zametki 

segajo že v petdeseta leta minulega stoletja. Že tedaj sta Ivan Grafenauer in Milko 

Matičičev razmišljala o pripravi Kazala slovenskih ljudskih pravljic. (Kropej Telban, 2015)  

S knjigo Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic: Živalske pravljice in basni, pa je 

Monika Kropej Telban dodala slovenski prispevek h klasifikacijskemu sistemu ljudskih 

pravljic, ki ga je v začetku 20. stoletja oblikoval Antti Aarne. 

  

http://www.mftd.org/index.php?action=atu
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4 MONIKA KROPEJ TELBAN  

Knjiga Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic: Živalske pravljice in basni je prva knjiga 

iz serije in je osrednje delo folkloristike v mednarodnem pomenu. V knjigi je dr. Monika 

Kropej Telban zbrala 151 pravljičnih tipov s pripadajočimi variantami, ki sledijo ATU 

klasifikaciji, tem pa je dodala še 17 pravljičnih tipov, ki so v slovenskem izročilu pogosti 

in zanj posebej značilni. Knjiga je namenjena spoznavanju slovenskega pripovedništva v 

mednarodnem kontekstu, obenem pa tudi nadaljnjim raziskavam in študijam na področju 

slovstvene folkloristike. Pri delu so ji pomagali številni raziskovalci doma in v tujini, med 

njimi tudi prof. dr. Hans–Jörg Uther. 

(http://www.pressreader.com/slovenia/vecer/20150525/281784217685758) 

4.1 ŽIVLJENJEPIS 

Monika Kropej Telban, slovenska etnologinja in umetnostna zgodovinarka, je rojena 14. 

februarja 1956 v Ljubljani, kjer je leta 1974 je maturirala na klasični gimnaziji Ivana 

Cankarja. Kasneje se je vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani in leta 1980 

diplomirala iz etnologije in umetnostne zgodovine. Leta 1983 se je zaposlila v 

Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani kot kustos in pedagog, od leta 1985 pa kot 

raziskovalka Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Na oddelku za etnologijo 

Filozofske fakultete v Ljubljani je leta 1989 opravila tudi magisterij z delom Karel 

Štrekelj in njegova narodopisna zapuščina, leta 1993 pa prav tako na oddelku za 

etnologijo Filozofske fakultete v Ljubljani doktorirala z delom Ljudska kultura v 

slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah, na primerih iz Štrekljeve zapuščine. Od leta 

1994 do 1996 se je študijsko izpopolnjevala v Budimpešti, Gradcu in v Innsbrucku. 

(http://isn2.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/monika-kropej-sl#v) 
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4.2 STROKOVNO PODROČJE 

Leta 1996 je prejela Zlati znak Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU za knjigo 

Pravljica in stvarnost. 

Od leta 1998 je glavna sourednica in soustanoviteljica mednarodne revije Studia 

mythologica Slavica (Ljubljana - Udine). 

Od leta 1999  je urednica in avtorica knjig, ki izhajajo v seriji Zakladnica slovenskih 

pripovedi  pri založbi Didakta v Radovljici. 

Od leta 2004 je sourednica in soustanoviteljica knjižne serije  Studia mythological Slavica 

– Supplementa. 

Od leta 2005  je članica uredniškega sveta revije Folklore, ki jo izdaja Estonian Institute 

of Folklore v Tartuju. 

Od leta 2010 je soustanoviteljica in sourednica knjižne zbirke “Slovenski pravljičarji”. 

Med leti 2002 – 2010  je bila predstojnica Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. 

Objavila je znanstvene monografije:  

o Pravljica in stvarnost (1995);  

o Karel Štreklej: Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti (2001),  

o Od ajda do zlatoroga: Slovenska bajeslovna bitja  (2008);  

o Supernatural Beings from Slovenian Myth and Folk Tale (2012);  

o v soizdaji  A Treasury of Slovenian Folklore  (2010); 

o v soizdaji Dobrepoljska dolina stoji na jezeru: dobrepoljske ljudske pripovedi 

(2010); 

o v soizdaji Mirila: Kulturni fenomen (2010); 

o v soizdaji V siju mesečine: ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice (2012); 
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in knjige za mladino v knjižni seriji:  

o Zakladnica slovenskih pripovedi   

- Visoko v gorah, globoko v vodah (1999); 

- V somraku kraljestva palčkov in škratov (2002); 

- Zlatorogovi čudežni vrtovi (2004); 

- Prek šibja, prek trnja, prek borov, prek dolov (2006); 

- Kole, kole, koledo, leto lepo mlado (2008); 

- Živalska govorica (2011); 

- Stoji, stoji tam beli grad (2013); 

- Smeh je pol zdravja (2015). 

(http://www.cobiss.si/) 

Monika Kropej Telban sodeluje pri programih in projektih Inštituta za slovensko 

narodopisje ZRC SAZU in tudi na evropskih projektih. Od leta 2011 je koordinatorka za 

Slovenijo pri projektu Central Europe ETNOFOLK: Preservation and Enhancement of 

Folk Cultural Heritage in Central Europe (Ohranjanje in pospeševanje ljudske kulturne 

dediščine v Srednji Evropi). Od leta 2012 sodeluje pri evropskem projektu Program 

čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija ZBORZBIRK Kulturna dediščina v zbirkah 

med Alpami in Krasom (L'eredita culturale nelle collezioni fra Alpe e Carso). 

Sodeluje z raziskovalnimi ustanovami v Vidmu: Mednarodni center za večjezičnost / 

Centro Internazionale sul Plurilinguismo in z Oddelkom za tuje jezike in literaturo 

Univerze v Vidmu / Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università degli 

Studi di Udine, v Celovcu pa s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik / 

Slowenische Volkskundeinstitut Urban Jarnik. S pripravo gesel sodeluje z Enzykolpädie 

des Märchens v Göttingenu in prav tako tudi z Enzyklopädie der slowenischen Sprache 

und Literatur in Kärnten (Enciklopedijo slovenskega jezika in kulture na Koroškem) na 

Dunaju ter s spletno enciklopedijo ERNIE – Encyclopedia of Romantic Nationalism in 

Europe. 

Je članica mednarodnih društev International Society of Folk Narrative Research in 

International Society for Contemporary Legend Research in se je aktivno udeležila 
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številnih mednarodnih konferenc. Je tudi članica izvršnega odbora Slovenskega 

etnološkega društva. 

Raziskuje ljudsko slovstvo, ljudska verovanja in zgodovino etnološke vede in je 

mentorica oz. somentorica študentom, magistrandom in doktorandom z Oddelka za 

etnologijo in kulturno antropologijo ter Oddelka za Slovenistiko Filozofske fakultete in 

tudi študentom s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. 

(http://isn2.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/monika-kropej-sl#v) 

4.3 BIBLIOGRAFIJA 

Izbrane publikacije: 

 1995 Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in 

povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine (Folk Tale and Reality. The 

Reflection of Reality in Slovenian Folk Tales Based on Examples from Štrekelj's 

Legacy), , Založba ZRC. 

 2001 Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti (Karel Štrekelj. From the 

Springs of Poetics), Ljubljana, Založba ZRC. 

 2003 Charms in the Context of Magic Practice. The Case of Slovenia. Folklore 24, 

Tartu: 62–77. 

 2003 Po sledeh ljudskega pripovedništva v Rožu. Traditiones 32/1, Ljubljana: 57–

81. 

 2003: Cosmology and Deities in Slovene Folk Narrative and Song Tradition. 

Studia mythologica Slavica 6, Ljubljana-Udine 2003, 121–148. 

 2004: Sodobne zgodbe študentov Univerze v Ljubljani. Traditiones 33/1, 

Ljubljana 2004, 175–200. 

 2005: Contemporary Legends from the Slovene Karst in Comparison with 

Fairylore and Belief Traditions. Studia mythologica Slavica 8, Ljubljana-Udine 

2005, 227-250. 
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 2005: France Kramar in njegova zbirka »Ižanskega in drugega narodnega blaga«. 

Traditiones 34, Ljubljana 2005. 

 2005: La volpe nella tradizione narrativa, poetica e figurativa slovena. V: 

Rainaldo : la volpe in Alpe Adria e dintorni : letteratura, arte, tradizioni, ambiente. 

Udine: Roberto Vattori, 2005, 67-80. 

 2007 Folk narrative in the era of electronic media : a case study in Slovenia : 

paper presented at the 14th congress of the ISFNR, Tartu, July 26-31, 2005. 

Fabula, 2007, bd. 48, h. 1/2. Tartu 2007, 1-15. 

 2007 Lisica : njena vloga in sporočilnost v slovenskem in srednjeevropskem 

izročilu. Traditiones, letn. 36, št. 2.Ljubljana 2007, 115-142. 

 2008 Od ajda do zlatoroga : slovenska bajeslovna bitja. Celovec; Ljubljana; 

Dunaj: Mohorjeva, 2008. 352 str. 

 2008 Slovene midwinter : deities and personifications of days in the yearly, work, 

and life cycles. V: MENCEJ, Mirjam (ur.). Space and time in Europe : East and 

West, past and present, (Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 25). Ljubljana: Oddelek 

za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta: = Department of 

Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, Ljubljana 2008, 181-197. 

 2008 Metamorfoze ljudskega pripovedništva na Gorenjskem. Traditiones. - Inšt. 

slov. narodop. Ljublj., 2008, vol. 37, št. 2, str. 169-216. 

 2009 Slovenian charms between South Slavic and Central European tradition. V: 

Charms, charmers and charming (Palgrave historical studies in witchcraft and 

magic). Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, str. 145-162. 

 2010 Über die Entwicklung der Erzählforschung und der Erzähltradition im 

slowenischen Kulturraum. V: Märchen in den südslavischen Literaturen. Peter 

Lang, Frankfurt am Main. Str. 207-230. 

 2010 A treasury of Slovenian folklore : 101 folk tales from Slovenia. (ur.) 

Didakta, Radovljica. 

 2015 Tipni indeks slovenskih pravljic. Živalske pravljice in basni. Ljubljana, 

Založba ZRC. 

 2015 Vizualna antropologija. Osebne izkušnje in institucionalni vidiki/Visual 

Anthropology. Personal Experiences and Institutional Aspects. (sour.) Ljubljana, 

Založba ZRC. 
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 2015 Ustno izročilo ob severni slovensko-italijanski meji/Tradizione orale lungo il 

confine sloveno-italiano settentrionale. V: Zbirke povezujejo. Etnološke zbirke, 

ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom/Le collezioni uniscono. 

Collezioni etnologiche, tradizione orale e turismo culturale fra Alpi e il Carso. 

Ljubljana, Založba ZRC, 127-152. 

Izbrani projekti: 

TRADICIJA IN NJENI PO-USTVARJALCI (temeljni raziskovalni projekt • 2008–2011) 

REGISTER NESNOVNE DEDIŠČINE (ciljni raziskovalni program • 2006–2008) 

INFORMATIZACIJA NEOPRIJEMLJIVE DEDIŠČINE ZA ETNOLOGIJO IN 

FOLKLORISTIKO  (temeljni raziskovalni projekt • 2005–2008) 

ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE (OD 19. DO 21. STOLETJA) (temeljni 

raziskovalni projekt • 2004–2007) 

MED IZROČILOM IN SEDANJOSTJO - ETNOLOŠKE RAZISKAVE (temeljni 

raziskovalni projekt • 1998–2003) 

TEMELJNE RAZISKAVE SLOVENSKE LJUDSKE KULTURE (temeljni raziskovalni 

projekt • 1996–2000) 

ETNOLOŠKA KULTURNA DEDIŠČINA - VREDNOTENJE IN VAROVANJE 

(temeljni raziskovalni projekt • 1997–1999) 

SLOVAR ETNOLOGIJE SLOVENCEV (temeljni raziskovalni projekt • 1997–1999) 

(http://isn2.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/monika-kropej-sl#v) 

Objavila je tudi številne znanstvene članke v osrednjih domačih in mednarodnih revijah 

in publikacijah na področju raziskovanja ljudskega slovstva. 

http://isn2.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/etnolo%C5%A1ki-pogledi-in-podobe-od-19-do-21-stoletja
http://isn2.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/med-izro%C4%8Dilom-in-sedanjostjo-etnolo%C5%A1ke-raziskave
http://isn2.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/temeljne-raziskave-slovenske-ljudske-kulture
http://isn2.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/etnolo%C5%A1ka-kulturna-dedi%C5%A1%C4%8Dina-vrednotenje-in-varovanje
http://isn2.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/slovar-etnologije-slovencev
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5 TIPNI INDEKS SLOVENSKIH LJUDSKIH PRAVLJIC 

ŽIVALSKE PRAVLJICE IN BASNI 

 

 

 

 

 

SLIKA 5: Naslovnica knjige Tipni indeks slovenskih 

ljudskih pravljic: Živalske pravljice in basni (2015) 

 

Knjiga je slovenski prispevek h klasifikacijskemu sistemu ljudskih pravljic. Gre za 

izjemno pomembno delo – ne samo zato, ker bo z njo olajšano delo slovenskim 

folkloristom in pripovedovalcem, temveč tudi zato, ker bo s tem zapolnjen eden izmed 

manjkajočih koščkov v evropski (in svetovni) sestavljanki ljudskega slovstva. 

Slovenske živalske pravljice in basni so v tej knjigi razvrščene v mednarodne pravljične 

tipe od ATU 1 do ATU 299. Posamezni tipi pravljic so predstavljeni v osnovni obliki in 

zaporedju motivov, ki se v njih pojavljajo, poleg tega pa so predstavljene tudi odstopajoče 

variante določenega pravljičnega tipa, kar je označeno z navedbo : ad ATU 1. Zvezdica 

(*) pred oznako ATU in pred številko pomeni, da je bil ta pravljični tip na ustreznem 

mestu dodan, ker je pogost v slovenskem izročilu in je zanj tudi značilen. (Kropej Telban, 

2015) 
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Dodanih je bilo 17 pravljičnih tipov: 

1. *ATU *15A Zakaj ima zajec kratek rep? / Why does the Rabbit Have a Short 

Tail?; 

2. *ATU *31 Drozg pomaga lisici splezati iz jame / The Trush Helps the Fox Come 

out of the Pit; 

3. *ATU *56** Lisica in orel / The Fox and the Eagle; 

4. *ATU *62* Lisica pridiga kokošim / The Fox Preaches to the Hens; 

5. *ATU *62B* Veliki plenilci obsojajo majhnega / The Big Predators Accuse zhe 

Small Ones; 

6. *ATU *63A Lisica lovi z repom / The Fox Fishes with His Tail; 

7. *ATU *71* Kos in Marec / The Blackbird and March; 

8. *ATU *89* Medved zaman čaka na sadove / The Bear Waits for the Fruit in 

Vain; 

9. *ATU *111A* Koza se izmakne, da pade volk v prepad / The Goat Evades the 

Wolf Who Falls in the Precipice; 

10.  *ATU *140* Bik stisne medveda ob drevo / The Bull Presses the Bear to a Tree; 

11. *ATU *191* Živali pokopavajo lovca / The animals Bury the Hunter; 

12.  *ATU *202A* Oven in bik / The Ram and the Bull; 

13.   *ATU *219G* Pes je klas izprosil, maček mleko / The Dog Obtained an Ear of 

Corn and the Cat Milk; 

14.  *ATU *219H* Mačka ni vredna kruha / The Cat is not Worthy of Bread; 

15.  *ATU *244 Od kdaj je vran črn / The Crow in Borrowed Feathers; 

16.  *ATU *283C* Deklica in piskrček (Mojca Pokrajculja) / The Girl and the Pot; 

17.  *ATU *298* Tekma v moči / The Contest of Strenght. 

 

Navadno so v tipnih indeksih zbrani le podatki za vsako pripovedno enoto posebej, v 

Tipnem indeksu slovenskih ljudskih pravljic pa so, pri vsakem pripovednem tipu, dodani 

primeri zgodbe – po eden, dva ali celo več. Pripovedi, ki so predstavljene v celoti, so 

objavljene v dobesednem prepisu iz originala. 

Vsega skupaj je zajetih 151 pravljičnih tipov s pripadajočimi variantami. Pri vsaki 

pravljici je dodana ustrezna ATU številka oziroma so dodane ATU številke, kadar je 
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pravljica sestavljena iz več pravljičnih tipov (Mojca Pokrajculja *ATU *283C* + 15A).  

(Kropej Telban, 2015) 

V tej knjigi so vse variante slovenskih živalskih pravljic in basni dokumentirane s 

podatki, ki jih je bilo za posamezne enote mogoče dobiti – kraj, pripovedovalec, 

zapisovalec, čas zapisa, arhivski podatki in vir ali objava. Vsebinsko manj običajne 

variante so predstavljene s kratko vsebino oziroma s povzetkom. Navedene so tudi 

ljudske pesmi, ki se vsebinsko uvrščajo pod določen tip, pa tudi tiste literarne različice 

pripovednih tipov pravljic, ki se brez bistvenih odstopanj držijo ljudskega izročila. 

Vključene so basni naših zgodnjih basnopiscev, kot so Valentin Vodnik (1758 – 1819), 

Peter Dajnko (1787 – 1873), Urban Jarnik (1784 – 1844), Anton Martin Slomšek (1800 – 

1862), Matija Valjavec (1831 – 1897), Janez Trdina (1830 – 1905), Fran Levstik (1831 – 

1887), Fran Saleški Finžgar (1871 – 1962), pa tudi odlomki iz priredbe Josipa Brinarja 

(1874 – 1959) Roman o Lisjaku – Lisica Zvitorepka (1904, 1923). Pri teh basnih je 

namreč vpliv ljudskega izročila in tradicije evropskega basnopisja več kot očiten. (Kropej 

Telban, 2015) 

Razvrstitev ljudskih pravljic in pripovedk po mednarodni klasifikaciji ATU (Aarne – 

Thompson – Uther) je sicer zelo pregledna, vendar pogosto pogojna, kajti odstopanja 

posameznih variant so velika, pa tudi prepletenost motivov znotraj ene pripovedi 

onemogoča povsem zanesljivo klasifikacijo. Kljub temu je ta sistem klasificiranja v 

veliko oporo tako pri sistematičnem razvrščanju svetovnega pravljičnega izročila in pri 

iskanju sorodnih variant, kakor tudi pri primerjalnem študiju domačega in tujega 

pripovednega gradiva. (Kropej Telban, 2015) 
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6 PRAVLJIČNI TIP MOJCE POKRAJCULJE  

V diplomski nalogi obravnavam tri ljudske pravljice iz te skupine pravljičnega tipa – 

slovenska ljudska pravljica Mojca Pokrajculja – izvirno besedilo Vinka Möderndorferja, 

slovenska ljudska pravljica Deklica veka in ukrajinska ljudska pravljica Rokavička.  

 

Zanima me odziv otrok, starih 3 – 4 leta, na vsako od teh treh pravljic: 

- kako otroci doživljajo pravljični tip Mojce Pokrajculje?; 

- ali otroci vidijo podobnosti in razlike v pravljicah?; 

- kakšen je odziv otrok na pravljico?; 

- ali je konec v pravljicah pravičen?; 

- katere vrednote prevladujejo v pravljicah – gostoljubnost, pravičnost, dobrota, 

prijateljstvo?. 

Ta pravljični tip je v Tipnem indeksu slovenskih ljudskih pravljic, Živalske pravljice in 

basni, uvrščen v šesto skupino – druge živali in predmeti ATU 220 – 299. V tej skupini 

basni in živalskih pravljic so glavni liki ne le živali, pač pa tudi rastline in predmeti. 

Na osnovi tipnega indeksa obstaja veliko vzporednic med pravljicami: 

- Deklica in piskrček ( Mojca Pokrajculja) *ATU 283C*; 

- Pripovedka o piskerčku *ATU 283C*; 

- Mojca Pokrajculja  ATU *283C*+15A; 

- Deklica s piskrčkom *ATU 283C*; 

- Deklica v Selah veka *ATU 283C*; 

- Mene ne, mene ne, piskerček je moj! ATU 283C*+ med ATU 123 in 333; 

- Lesica, med in medved ATU 15; 

- Zakaj ima zajec kratek rep? *ATU *15A; 

- Zakaj ima zajec le kos repa? *ATU *15A; 

- Zakaj ima zajec kratek rep in zakaj črti medved lisico? *ATU *15A; 

- Zajec, volk in lisica *ATU *15A; 
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- Od kdaj ima zajček kratek rep *ATU 15+ *15A; 

- Lisica, medved, volk in zajec *ATU *15A; 

- Mušja hišica ATU 283B*. 

Prav tako obstajajo tematske vzporednice tudi v kratkih sodobnih pravljicah: 

- Štefan, A.: Bobek in barčica (2006); 

 

 

 

 

SLIKA 6: Naslovnica knjige: Bobek in barčica (2006); 

- Makarovič S.: Pod medvedovim dežnikom (1998); 

 

 

 

 

SLIKA 7: Naslovnica knjige: Pod medvedovim 

dežnikom (1998); 

- Vogelnik M.: Mojca Pokrajculja ( 1940); 

 

 

 

 

SLIKA 8: Naslovnica knjige: Mojca Pokrajculja (1940); 
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- Novak B. A.: Stotisočnoga in druge igre (1995); 

- Štampe Žmavc B.: Mojca Pokrajculja – Kekec (2002); 

         

 

 

SLIKA 9: Naslovnica knjige: Mojca Pokrajculja – Kekec (2002); 

- Zupanc L., Remškar S.: Deklica s piskrčkom (2015); 

- Peklar A.: Mojca Pokrajculja (2005); 

 

 

 

SLIKA 10: Naslovnica knjige: Mojca Pokrajculja (2005); 

 

 

 

SLIKA 11:Poštna znamka z motivom Mojca Pokrajculja. 

(http://www.cobiss.si/);  

(http://www.posta.si/opis-postnega-ziga/408/Liki-iz-otroski-slikanic-Mojca-Pokrajculja?nodeid=534). 
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6.1 PRAVLJIČNI TIP MOJCE POKRAJCULJE – MUŠJA 

HIŠICA (ATU 283B*) PO HANSU–JÖRGU UTHERJU 

V knjigi The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography  je 

Hans–Jörg Uther uvrstil pravljico Mušja hišica med -  živalske pravljice/ animal tales – 

druge živali in predmeti / other animals and objects ATU 220 – 299. Pravljica je uvrščena 

v tipni indeks ATU 283B*, ki je razširjen v baltskih državah ter v Rusiji, Ukrajini in 

Belorusiji. 

283B* Mušja hišica. Muha, miška, zajec, lisica in volk se zberejo v rokavički (lobanji). 

Medved se usede na rokavičko in vse pomečka. 

Pravljica pripoveduje, kako se muha, miš, zajec, lisica in volk zberejo v mušji hišici, ki jo 

predstavlja kar rokavica ali pa lobanja. Medved, ki pride zadnji, je prevelik, da bi šel 

noter, zato se usede na »hišico« in vse pomečka. (Kropej Telban, 2015) 

V ta pravljični tip spada tudi ukrajinska ljudska pravljica Rokavička, ki sem jo 

obravnavala v nadaljevanju. 
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6.2 PRAVLJICA MOJCA POKRAJCULJA *ATU *283C* + 15 

Mojca Pokrajculja je pometala hišo in našla med smetmi krajcar. Zanj si je kupila 

piskrček. Zvečer je zlezla vanj, legla in zaspala. Zunaj je bil hud mraz in padala je slana. 

Mojco Pokrajculjo je zbudilo močno trkanje na vrata njene hišice. 

 »Kdo je zunaj?« je vprašala. 

 »Jaz sem, lisica. Oh, Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, pusti me k sebi, zunaj brije 

burja in pritiska mraz. Zmrznem, če me ne vzameš pod streho!« je javkala. 

Mojca Pokrajculja se ni dala kar tako pregovoriti in je dejala: 

 »Če kaj znaš, ti odprem, drugače ne!« 

 »Šivilja sem,« je dejala lisica. 

Mojca Pokrajculja je spustila lisico v piskrček. Legli sta in takoj zaspali. Še preden sta se 

v spanju prvič obrnili, je že zopet trkalo na vrata. Ko je Mojca Pokrajculja vprašala, kdo 

spet trka, je zajavkalo: 

 »Oh, Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, zunaj je burja, slana pada, jaz zmrzujem. Volk 

sem in izučen mesar.« 

 »Ker nekaj znaš, le pridi k nama,« je odgovorila Mojca Pokrajculja, odprla vrata in 

pustila volka v piskrček. Iz spanja jih je zbudilo javkanje: 

 »Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, odpri mi. Burja brije, slana pada in jaz, medved, 

zmrznem, če me ne pustiš k sebi.« 

 »Kaj pa znaš?« ga je vprašala Mojca Pokrajculja. 

 »Čevljar sem,« je odgovoril medved. Mojca Pokrajculja mu je nato odprla vrata na 

stežaj. 

 »Danes pa res vso noč ne bo miru,« se je hudovala Mojca Pokrajculja, ko je znova 

zaslišala trkanje in tarnanje: 

 »Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, pusti me k sebi, zmrzujem!« 

 »Kdo pa si in kaj znaš?« je vprašala gospodinja. 

 »Jaz sem, zajček. Šivati znam kakor krojač,« se je glasil odgovor. Nato je tudi zajček 

dobil svoj kotiček pod piskrčkom.  

Mojca je bila že res huda, ko je zopet nekdo trkal in stokal: 

 »Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, spusti me noter, ne prenesem več burje in slane.« 
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Bil je srnjak. Mojca Pokrajculja je tudi njega vzela pod streho, ko je zvedela, da je izučen 

drvar. Nato so vsi sladko zaspali. 

Mojca Pokrajculja je zjutraj poslala vse goste na delo. Volk je poskrbel za dobro večerjo. 

Prinesel je več panjev čebel, jih zaklal in vse lepo otrebil, med pa očistil in spravil v 

lonec. Skuhali so si večerjo in legli počivat. Ponoči je lisica zastokala: 

 »Avbe, joj, mene pa črevo boli!« 

Mojca Pokrajculja ji je rekla: »Pojdi v kuhinjo in si skuhaj kamilic!« 

Lisica je vstala in odšla v kuhinjo. Komaj so vsi zadremali, je lisica zopet zastokala in 

tako dolgo javkala, da ji je Mojca Pokrajculja zopet rekla, naj si skuha kamilic. Lisica je 

šla tako trikrat v kuhinjo kuhat čaj. Pa je ni prav nič ščipalo po trebuhu in tudi kamilic si 

ni kuhala. Vedela je namreč, kam je Mojca Pokrajculja shranila med, in ga polizala do 

kraja. Nato je sladko zaspala. 

Zjutraj je Mojca Pokrajculja zopet odredila vsem delo, lisici pa rekla: 

 »Šiviljička, ker si bila sinoči bolna in nisi mogla spati, pa sedaj malo dalje poleži, da se 

spočiješ.« 

V kuhinji je kmalu nato nastal velik hrup in prepir. 

 »Ti si strd polizal!« 

»Jaz ne, pač pa ti!« in tako naprej so se obdolževali. 

Mojca Pokrajculja je odločila: 

 »Tat je bil domačin; nihče drug ni vedel za strd in tudi nihče ni mogel v piskrček, ker so 

bila vrata zapahnjena.« 

Da bi se gostje oprali sramote , je svetoval volk: 

 »Lezimo vsi na hrbet, odprimo usta in se sončimo! Kdor je pojedel med, temu prileze v 

goltanec in kapal mu bo od ust.« 

Vsi so legli pred piskrčkom na travo in takoj zaspali. Lisica je imela slabo vest, zato je 

bedela. Res, strd ji je prilezla iz želodca in kapala na tla. Brž se je obrisala in namazala s 

strdjo poleg sebe spečega zajca okoli ust. Nato je tudi ona brez skrbi zaspala. 

Zbudil jo je hrušč. Zaspanci so se medtem zbudili in opazili, da se zajcu cedi med okoli 

gobca. Začeli so ga neusmiljeno pretepati. Nalomili so mu že prednje noge, šele potem je 

mogel pobegniti. Vsi so tekli za njim in Mojca Pokrajculja je ostala sama s piskrčkom. 

Zajcu niso več zrasle polomljene prednje noge, zato ima še danes prednji par nog krajši 

od zadnjega. 

(Slovenske narodne pripovedke, deveti natis) 
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6.2.1 Analiza pravljice 

V pravljici je Mojca Pokrajculja (Möderndorfer,V.) predstavljena kot ženski lik – je 

gospodinja, ki sama skrbi za svoj dom in za živali, ki jih sprejme vanj. Do njih je 

prijazna, ustrežljiva in jim je pripravljena tudi pomagati. Njen lik je pozitiven – vsako 

žival, ki potrka na vrata, prijazno sprejme in ji nudi prenočišče, vendar pod pogojem, da 

nekaj zna. Torej je Mojca Pokrajculja, poleg tega, da je dobrega srca in delavna, tudi 

preračunljiva oseba.  

Živali v pravljici so personificirana bitja, saj imajo tipične človeške lastnosti. Govorijo 

enak jezik kot Mojca Pokrajculja in opravljajo poklice in spretnosti človeške rase.  

 Lisica - šivilja, je lažniva. V pravljici predstavlja negativen lik, saj s svojo prebrisanostjo 

uspe Mojco Pokrajculjo in ostale živali nalagati in uiti kazni. Konec zgodbe je netipičen 

za ljudske pravljice, saj jo negativna oseba odnese brez posledic. Nesrečen konec namreč 

doživi zajec. 

Ostali živalski liki so, z Mojco Pokrajculjo vred, naivni, podredljivi in  ubogljivi. Volk in 

medved opravljata tradicionalne obrti tistega časa – eden je mesar, drugi pa čevljar. Volk 

predlaga rešitev, kako najti tatu – »Lezimo vsi na hrbet, odprimo usta in se sončimo! Kdor 

je pojedel med, temu prileze v goltanec in kapal mu bo od ust.« (Slovenske narodne pripovedke; 

str. 103) 

V živalih, ki so se pred mrazom zatekle k Mojci Pokrajculji, se skriva tudi grobost in 

krutost, saj se na koncu znesejo nad zajcem, ki je domnevni krivec in tat medu. Njegova 

hitrost mu reši življenje, saj mu uspe zbežati pred živalmi, toda »le« s polomljenimi 

sprednjimi nogami.  

V slikanici Mojca Pokrajculja, v izdaji Mladinske knjige, je konec zgodbe spremenjen. 

»Zajček je bežal in si polomil prednje noge, šele potem se mu je posrečilo pobegniti.« 

V prvi, izvirni varianti, živali zajčka pretepejo, v slikaniški izdaji pa si zajček med begom 

pred živalmi polomi prednje noge. V obeh primerih je zajček kaznovan za dejanje, ki ga 

ni storil. Zajček je torej žrtev lisičine prevare v obeh pravljicah, lisica pa ostane 

nekaznovana do konca, saj živali nikoli ne izvejo, kdo je v resnici polizal med.  
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Na koncu Mojca Pokrajculja zopet ostane sama s svojim piskrčkom. 

Motivi v pravljici so prijateljstvo, dobrota (Mojca sprejme živali), pohlep (lisica poliže 

med), laž (lisica dejanja ne prizna), maščevanje (živali pretepejo zajčka), osamljenost 

(Mojca Pokrajculja ostane sama s piskrčkom). 

Vinko Möderndorfer (roj.1958) je interpretiral pravljico Mojca Pokrajculja 

(*ATU*283C*+15A) kot povedko,  

»ki demitizira največji mit dvajsetega stoletja, mit o delu, poštenju in resnici, hkrati pa, 

slovenska pripovedka, ironizira mit o delavnem narodu na senčni in sončni strani Alp. V 

svoji demitizaciji moralnih imperativov človeštva je neizprosna, kruta in resnična.« 

(Möderndorfer 2002:99).  

To tudi drži, kajti kaznovan je nedolžni zajček, ki se edini ni pretirano hvalil s svojim 

delom, kot so to storile ostale živali, da bi jih Mojca sprejela v hišico. Poleg tega ostaneta 

lisičina laž in goljufija do konca nerazkriti. (Kropej Telban 2015) 

6.2.2 Odzivi otrok na pravljico Mojca Pokrajculja 

Otrokom v vrtcu, v starostni skupini 3 - 4 let, sem prebrala pravljico Mojca Pokrajculja. 

Otroci so pravljico z zanimanjem poslušali, saj je ta pravljica iz knjige Slovenske narodne 

pripovedke  malo drugačna od tiste, ki jo že poznajo – slikanica Mojca Pokrajculja 

(Möderndorfer V., ilustr. Marjan Manček, 1995). Na to sem jih tudi opozorila. Otroci so 

me že med poslušanjem opozorili na razlike: prvič med lisičinim javkanjem: »Avbe, joj, 

mene pa črevo boli!«, nato pa še na koncu, ko sem prebrala, da so začeli zajca 

neusmiljeno pretepati.  

Otrokom sem nato zastavila nekaj vprašanj: 

 

o Kdo je v pravljici nastopal? 

Ana: »Mojca Pokrajculja, piskrček, in živali ki so prišle k Mojci.« 
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Ela: »Mojca, pa piskrček, pa lisica, pa medved, pa zajček.« 

Jon: »Mojca Pokrajculja, volk, medved, zajček, lisica.« 

Julija: »Mojca in njeni prijatelji.« 

Mija: »Mojca , lisica, zajček, medved, volk.« 

Staš: »Mojca Pokrajculja, pa živali.« 

Tai: »Mojca Pokrajculja, lisica, zajček, medved, volk in srnjak.« 

 

o V kakšnem vrstnem redu so živali prihajale k Mojci? 

Aljoša: »Lisica, volk, medved, zajček, srnjak.« 

Darko: »Lisica, medved, zajček, volk.« 

Ema: »Lisica, pa volk, medved, zajček in srnjak.« 

Filip: »Najprej lisica, pol volk, pol pa medved, pa zajček, pa srnjak.« 

Nina: »Lisica, medved, zajček, volk.« 

Sara: »Lisica, volk, medved, zajček, srnjak.« 

Vita: »Lisica, pa volk, pa medved, pol zajček, pa srnjak.« 

 

o Ali so bili v pravljici vsi prijazni? 

Alen: »Ne, lisica ni bla.« 

Aljaž: »Ne, lisica je bila lumpa.« 

Filip: »Ne, lisica ni bila prijazna.« 

Leon: »Ne, niso bili.« 
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Noa: »Ne, lisica je pojedla ves med.« 

Staš: »Ne, lisica je ukradla med!« 

Tinkara: »Ne.« 

 

o Ali je konec pravljice vesel? 

Ana: »Ne, ker so zajčku polomili noge.« 

Ela: »Ja, ker je Mojca ostala sama v piskrčku.« 

Jon: »Da, ker je Mojca ostala sama v piskrčku.«  

Julija: »Ne, ker so zajčka pretepli.« 

Mija: »Ne« 

Nina: »Ne, ker so zajčku polomili noge.« 

Tai: »Ne, ker je Mojca ostala sama, pa zajčka so pretepli.« 

 

o Kaj ti je bilo v pravljici najbolj všeč? 

Aljoša: »Da je lisica pojedla ves med.« 

Ana: »Da je Mojca spustila živali not, da jih ni več zeblo.« 

Darko: »Da je Mojca Pokrajculja pometala in našla dinarček.« 

Ema: »Da je Mojca spustila živali v piskrček.« 

Noa: » Da je Mojca pometala, pa našla krajcar in kupila piskrček.« 

Sara: »Ko je lisica polizala med.« 

Vita: »Ker je lisica polizala ves med.« 
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6.2.3 Ugotovitve 

Pravljico Mojca Pokrajculja so otroci poznali že od prej, zato je večina točno vedela, kdo 

vse v pravljici nastopa, le nekateri otroci so malo zamenjali vrstni red prihoda živali k 

Mojci Pokrajculji. Vsi otroci pa so se strinjali, da lisica ni bila prijazna, ker je polizala ves 

med. Zanimivo mi je bilo tudi, ko so otroci odgovarjali na vprašanje o koncu pravljice, saj 

so nekateri (30 %) odgovorili, da je konec pravljice vesel, ker je Mojca Pokrajculja ostala 

sama v piskrčku. Večina (70 %), pa je vseeno odgovorila, da je konec žalosten, saj so 

zajčka živali neupravičeno preteple. Presenetilo me je tudi, da je kar nekaj otrok reklo, da 

jim je bilo v pravljici najbolj všeč, da je lisica polizala ves med. Večini otrok pa je bilo 

najbolj všeč, da je Mojca Pokrajculja sprejela živali v svoj piskrček.  
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6.3 PRAVLJICA DEKLICA VEKA ATU 283C 

Deklica je pometala in našla krajcar. Za ta krajcar je kupila piskrc in je šla jagod nabirat. 

Tam jo je zajela noč. Deklica je prekucnila piskrček in zlezla vanj, da bi prenočevala. 

Kmalu je prifrčala muha in prosila, ali sme pod streho. 

Deklica pravi: »Kar sentr pojdi, zate bo že še kaj kraja.« 

Komaj je muha notri, prileze žabica, potrka in vpraša: »Kdo je tam notri?« 

Deklica pravi: »Jaz, sirota deklica in muha pobrculja.« 

Tudi žabica prosi za streho, deklica jo povabi: »No, pa pridi še ti sentr, se bomo že 

stisnile!« 

Potem priskače še zajček, potrka in vpraša: »Kdo je tam notri?« 

»Jaz , sirota deklica, muha pobrculja in žabica pokrculja!« 

Zajec prosi: »Ali daste še meni malo prostora?« 

»Kar skoči sentr, bo nam pa topleje!« 

Pozneje pride še lisica: »Kdo je tam notri?« 

»Jaz, sirota deklica, muha pobrculja, žabica pokrculja in zajec – novi hlapec!« 

»Bo pa še zame kak kotiček,« pravi lisica in se zmuzne noter. 

Ponoči pricota še medved in vpraša: »Kdo je tam notri?« 

»Jaz, sirota deklica, muha pobrculja, žabica pokrculja, zajec – novi hlapec in lisica 

pridna deklica!« 

Medvede pa nič ne prosi, marveč se kar baše noter. 

Toda piskrček poči, deklica pa veka. 

(Slovenske narodne pripovedke, deveti natis) 
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6.3.1 Analiza pravljice 

Glavni lik v pravljici je deklica, ki je dobrosrčna, prijazna pa tudi malo naivna. Zaradi 

svoje dobrote je na koncu ostala brez doma, objokana.  

Tudi v tej pravljici so živali personificirane s človeškimi lastnostmi: muha pobrculja, 

žabica pokrculja, zajec in lisica. K deklici pridejo s prošnjo, naj jih sprejme v svoj dom, 

torej pozitivni liki.  

Medved je v tej pravljici predstavljen kot negativen lik, saj deklice za razliko od ostalih 

živali ničesar ne prosi, temveč se zbaše v piskrček, ki pa je premajhen za vse, zato poči. 

Deklica je vključena v pravljico takoj na začetku, živali pa nato prihajajo k deklici druga 

za drugo na enak način, razen medveda, ki vstopi nasilno.  

Motivi v pravljici so dobrota, naivnost in nevljudnost. 

 

Nauk te zgodbe je – Dobrota je sirota 

6.3.2 Odzivi otrok na pravljico Deklica veka 

Otrokom sem naslednji dan prebrala še pravljico Deklica veka. Rekla sem jim, naj 

pravljico pozorno poslušajo in mi na koncu povedo, ali je ta pravljica kaj podobna 

pravljici Mojca Pokrajculja. 

Otroci so z zanimanjem poslušali pravljico in na koncu rekli, da je pravljica kratka. So pa 

ugotovili kar nekaj podobnosti med pravljicama, predvsem da lisica v tej pravljici ni 

»lumpa«.  

Tudi to pravljico so otroci poznali že od prej, saj jo včasih poslušamo med počitkom na 

CD-ju. Ugotovili so tudi, da so k deklici v tej pravljici prišle druge živali kot k Mojci 

Pokrajculji. 
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Nato sem jim zastavila enaka vprašanja kot pri pravljici Mojca Pokrajculja. 

 

o Kdo je v pravljici nastopal? 

Alen: »Deklica, žabica, muha, lisica, zajec in medved.« 

Ana: »Deklica, pa muha, pol pa žabica, pa zajček, lisica in medved.« 

Darko: »Deklica, pa žabica, pa muha, pa še zajček, lisica, pa medved.« 

Ema: »Deklica, muha, žabica, pol pa še zajček, pa lisica, pa medved.« 

Mija: »Muha, žabica, zajček, pa lisica, pa še medved.« 

Noa: »Deklica, pa muha, pa žabica, lisica, zajec, medved.« 

Tai: »Deklica, muha, žabica, zajec, lisica, medved.« 

 

o V kakšnem vrstnem redu so živali prihajale k Deklici? 

Aljaž: »Muha, pa žabica, pa zajček, pa lisica, pol pa medved.« 

Ela: »Najprej muha, pol žabica, pa zajček in lisica, pa medved.« 

Jon: »Muha, žabica, zajec, lisica in medved.« 

Nina: »Muha, žabica, lisica, zajček in medved.« 

Sara: »Najprej je vprašala muha, za njo žabica, pol zajček, pa lisica in medved.« 

Staš: »Najprej je prišla muha, pol žabica, pa zajček, pa lisica, na koncu pa medved.« 

Vita: »Najprej je prišla muha, za njo žabica, pol zajček, pa lisica in medved.« 
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o Ali so bili v pravljici vsi prijazni? 

Aljoša: »Medved ni bil.« 

Ana: »Ne, medved je počil piskrček, pol pa so bli vsi žalostni.« 

Ema: »Ne, medved je počil piskrček.« 

Filip: »Ne, medved ni bil.« 

Julija: »Ne, medved ni bi,l ker je počil piskrček.« 

Leon: »Ne.« 

Tinkara: »Ne, medved je počil piskrček, pol je pa deklica vekala.« 

 

o Ali je konec pravljice vesel? 

Aljaž: »Ne, ker je medved počil piskrček, zdaj jih bo pa zeblo.« 

Darko: »Ne, medved je počil piskrček.« 

Ela: »Ne, ker je medved počil piskrček.« 

Filip: »Ne, ker je deklica vekala ko je ostala brez piskrčka.« 

Mija: »Ne, ker je deklica jokala.« 

Noa: »Ne, ker je deklica ostala brez piskrčka.« 

Sara: »Ne, ni vesel.« 

 

o Kaj ti je bilo v pravljici najbolj všeč? 

Aljoša: »Da je deklica pomagala živalim, ko jih je spustila noter.« 

Jon: »Da je deklica šla po jagode, pol je pa živali spustila v piskrček.« 
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Julija: »Da je deklica spustila živali v piskrček.« 

Nina: »Da je deklica pomagala živalim.« 

Staš: »Da je deklica šla po jagode.« 

Tai: »Da je deklica našla krajcar in kupila piskrček.« 

Vita: »Da je deklica pometala in našla krajcar.« 

6.3.3 Ugotovitve 

Otroci so podobno vsebino pravljice že poznali, saj pravljico Mojca Pokrajculja večkrat 

poslušamo na CD-ju. V tej verziji Mojce Pokrajculje prihajajo k Mojci iste živali kot v 

pravljici Deklica veka, zato so na vprašanja skoraj vsi točno odgovorili. Znali so našteti 

vse živali, ki so prišle k deklici, le pri vrstnem redu so se nekateri zmotili. Tudi na 

vprašanje - Ali so bili vsi prijazni? -  so bili vsi enotni, da medved ni bil. Vsi otroci so 

tudi odgovorili, da konec pravljice ni bil vesel, saj je deklica ostala brez piskrčka. Pri 

zadnjem vprašanju pa so me nekateri otroci presenetili, ko so rekli, da jim je bilo najbolj 

všeč, ker je šla deklica nabirat jagode, pa tudi to, da je deklica pometala. Večina pa je 

seveda odgovorila, da jim je bilo najbolj všeč, ker je deklica sprejela živali v piskrček. 
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6.4 PRAVLJICA ROKAVIČKA ATU 283B 

Dedek je šel po gozdu, za njim je tekel psiček. Med potjo je dedek izgubil rokavico. Teče 

mimo miška, zagleda rokavičko, zleze vanjo in reče: 

»To bo domek moj.« 

Takoj nato priskaklja skok-skok-skok žaba in vpraša: 

»Kdo stanuje v rokavički?« 

»Jaz, mala miška. Kdo si pa ti?« 

»Jaz sem žabica Skokica. Vzemi še mene k sebi.« 

»Kar pridi!« 

Tako sta se obe naselili v rokavički. 

Mimo priskaklja zajček, zagleda rokavičko in vpraša: 

»Kdo stanuje v rokavički?« 

»Jaz mala miška in žabica Skokica. Kdo si pa ti?« 

»Jaz sem zajček Dolgouhec, sprejmita še mene k sebi.« 

»Kar pridi« 

Zdaj so že trije domovali v rokavički. Priteče lisica. 

»Kdo stanuje v rokavički?« 

»Jaz , mala miška, žabica Skokica in zajček Dolgouhec. Kdo si pa ti?« 

»Jaz sem lisica Zvitorepka. Sprejmite še mene k sebi.« 

»Kar pridi!« 

Zdaj so že štirje stanovali v rokavički. Pridirja volk, ustavi se pred rokavičko in vpraša: 

»Kdo stanuje v rokavički?« 

»Jaz, mala miška, žabica Skokica, zajček Dolgouhec in lisica Zvitorepka. Kdo si pa ti?« 

»Jaz sem volk Požeruh. Sprejmite še mene.« 

»Kar pridi!« 

In zleze še volk v rokavičko – zdaj jih je že pet. Kar jo primaha merjasec. 

»Kdo stanuje v rokavički?« 

»Jaz, mala miška, žabica Skokica, zajček Dolgouhec, lisica Zvitorepka in volk Požeruh. 

Kdo si pa ti?« 

»Jaz sem merjasec Dolgorilec. Vzemite še mene k sebi!« 

Prava pokora – vsak bi rad v rokavičko. 
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»Saj ne boš mogel noter.« 

»Bo že kako, kar pustite me.« 

»No, naj bo! Poskusi!« 

Še merjasec je zlezel v rokavičko. Zdaj jih je bilo že šest. Tako so bili na tesnem, da se 

niti ganiti niso mogli. 

Nenadoma so začele pokati veje. Iz gošče je prilomastil medved in zarjovel: 

»Kdo stanuje v rokavički?« 

»Jaz, mala miška, žabica Skokica, Zajček Dolgouhec, lisica Zvitorepka, volk Požeruh in 

merjasec Dolgorilec. Kdo si pa ti?« 

»Hu-hu! Nekam precej vas je! Jaz sem medved Kosmatinec, sprejmite še mene k sebi.« 

»Kako neki, prijatelj? Saj smo že mi hudo na tesnem.« 

»Bo že kako!« 

»No, pa zlezi. Ampak previdno!« 

Zdaj je še medved zlezel v rokavičko. Bilo jih je sedem in rokavička je bila tako 

natlačena, da je kar pokala po šivih. 

Doma je dedek hotel natakniti še drugo rokavičko. Išče, išče, rokavičke nikjer. Obrnil se 

je in vrnil, da jo bo poiskal. Psiček je stekel naprej. Teče, teče in vidi: rokavička leži na 

tleh in miga, kakor da je živa. Psiček pa: hov-hov-hov. 

Živali so se prestrašile, planile iz rokavičke in stekle po gozdu, da so jim pete kar 

bliskale. 

Dedek je prišel in zagledal svojo rokavičko. O, kako uje bil vesel! Spravil jo je v žep in 

nikoli ni izvedel, kaj se je godilo medtem. 

(Lonček, kuhaj, 2001) 
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6.4.1 Analiza pravljice 

Pravljica pripoveduje zgodbo o dedku, ki med snežnim metežem sredi gozda izgubi 

rokavico. To zagleda miška in se naseli vanjo, nato pa se druga za drugo v njej znajdejo 

tudi druge gozdne živali: žaba, zajček, lisica, volk, merjasec in na koncu medved. Ne 

glede na to, kako je rokavička majhna, v njej je prostora za vse, ki iščejo zavetje. Živali se 

ne glede na to, da se v resničnem svetu morda ne bi ravno najbolje razumele, v zgodbici 

naslanjajo druga na drugo in se grejejo. Njihovo idilo na koncu poruši dedek, ki se vrne v 

gozd po izgubljeno rokavičko. Ta nikdar ne izve, kdo vse se je gnetel v njegovi rokavici, 

pa tudi živali se razkropijo vsaka na svojo stran temnega gozda. 

Glavni lik v pravljici je izgubljena rokavička. Živali, ki prihajajo v rokavičko, so pozitivni 

liki, le kuža je morda delno negativen, saj je živali prestrašil, da so zbežale vsaka na svojo 

stran, a po drugi strani je venarle pomagal dedku poiskati izgubljeno rokavičko. 

Živali so tudi v tej pravljici personificirane, saj govorijo človeški jezik imajo pa tudi 

imena – žabica Skokica, zajček Dolgouhec, lisica Zvitorepka, volk požeruh, merjasec 

Dolgorilec, medved Kosmatinec.  

Motivi v pravljici so strpnost, kolegialnost.  

Pravljica Rokavička nosi dve pomembni sporočili – sodelovanje in pomoč. 
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6.4.2 Odzivi otrok na ukrajinsko ljudsko pravljico Rokavička 

Nazadnje sem otrokom prebrala še pravljico Rokavička. Tokrat jim na začetku nisem 

dajala nobenih drugih navodil, le da naj pravljico pozorno poslušajo. 

Med poslušanjem pravljice so se otroci zelo zabavali, saj so jim bila predvsem všeč imena 

živali. Zabavno se jim je zdelo tudi, ko sem prebrala, da je k rokavički prišel merjasec, saj 

za to žival ne slišijo velikokrat, predvsem pa jih je zabavalo njegovo ime – Dolgorilec. 

Ker te pravljice še niso poznali, so jo vsi z zanimanjem in pozorno poslušali. 

Na koncu sem otroke vprašala, če je ta pravljica kaj podobna pravljicam Mojca 

Pokrajculja in Deklica veka. Otroci so rekli , da tudi v tej pravljici živali iščejo dom – 

zavetje. 

Nato sem jim zastavila še enaka vprašanja kot v prejšnjih dveh pravljicah. 

 

o Kdo je v pravljici nastopal? 

Alen: »Dedek, psiček, miška, zajček, lisica, merjasec, medved.« 

Aljaž: »Merjasec, medved, miška, zajček, kuža.« 

Darko: »Miška, lisica, zajček, pa medved in merjasec.« 

Ela: »Psiček, miška, lisica, zajček, žabica, merjasec,medved.« 

Filip: »Psiček in dedek pa miška in žabica, pa zajček, lisica in merjasec in medved pa še 

volk.« 

Nina: »Dedek in psiček, pa miška, pa merjasec, zajček, lisica.« 

Vita: »Miška, pa žabica, pa zajček, pa še lisica, merjasec in medved, pa še volk.« 
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o V kakšnem vrstnem redu so živali prihajale v rokavičko? 

Aljoša: »Miška, žabica, zajček, lisica, volk, merjasec, medved.« 

Jon: »Prva je prišla miška, pol žabica, pa zajček in lisica, pa volk, pa merjasec in še 

medved.« 

Leon: »Miška, žabica, zajček, lisica, medved.« 

Mija: »Miška, žabica, zajček, lisica, volk, merjasec, medved.« 

Noa: »Miška, pa žabica, pol pa zajček, pa lisica in volk, pa merjasec in medved.« 

Sara: »Prva je bila miška, pol žabica, pa zajček, lisica, volk, merjasec in še medved.« 

Tinkara: »Najprej je prišla miška, pol žabica, pa zajček, pa lisica, pa merjasec in še 

medved.« 

 

o Ali so bili v pravljici vsi prijazni? 

Aljoša: »Ne, psiček je prestrašil živali v rokavički.« 

Ana: »Ja, ker so vsi šli v rokavičko.« 

Ema: »Ja, samo psiček je lajal na rokavičko, da so se živali ustrašile.« 

Julija: »Ja« 

Sara: »Ja vsi so bili prijazni.« 

Staš: »Ja« 

Tai: »Samo kuža jih je prestrašil.« 
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o Ali je bil konec pravljice vesel? 

Aljaž: »Ne, ker je kuža prepodil živali iz rokavičke.« 

Darko: »Ja, ker je dedek našel rokavičko.« 

Ela: »Ja, ker je dedek našel rokavičko, ki jo je izgubil.« 

Filip: »Ne, ker so živali zbežale v gozd.« 

Julija: »Ne, ker je kuža prestrašil živali.« 

Mija: »Ja, ker je dedek našel svojo rokavičko.« 

Tinkara: »Ne, ker so se živali ustrašile in ušle.« 

 

o Kaj ti je bilo v pravljici najbolj všeč? 

Ana: »Da je rokavička pokala po šivih, ker je bilo toliko živali notri.« 

Ema: »Da je miška vsem pustila v rokavičko.« 

Jon: »Da je kužek pregnal živali in je dedek dobil svojo rokavičko.« 

Nina: »Da je miška našla rokavičko.« 

Staš: »Da je kužek pregnal živali in je dedek dobil nazaj rokavičko.« 

Tai: »Da je dedek šel na sprehod in so živali našle rokavičko.« 

Vita: »Da so živali šle v rokavičko.« 
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6.4.3 Ugotovitve 

Ker otroci pravljice Rokavička še niso poznali, jim je naštevanje likov v pravljici 

predstavljal velik izziv. Večina otrok pri prvem vprašanju ni povedala vseh likov iz 

pravljice. Največ jih je pozabilo povedati volka. Pri vprašanju o vrstnem redu prihajanja 

živali v rokavičko je kar nekaj otrok pravilno odgovorilo, nekaj jih je vrstni red pomešalo, 

nekateri pa so kakšno žival izpustili. Vsi otroci so se strinjali, da so bili v pravljici vsi 

prijazni, le nekaj otrok je še pripomnilo, da kuža ni bil najbolj prijazen, ker je lajal na 

rokavičko in prestrašil živali. Pri vprašanju kakšen konec ima pravljica, pa so bila mnenja 

otrok deljena. Nekateri so rekli da je konec srečen, ker je dedek dobil svojo rokavičko 

nazaj, drugi pa so bili mnenja, da je konec žalosten, saj so živali ostale brez rokavičke. 

Presenetili pa so me odgovori pri zadnjem vprašanju kaj jim je bilo v pravljici najbolj 

všeč, saj je veliko otrok odgovorilo, da jim je bilo všeč, da je kuža prepodil živali. To si 

lahko razlagamo tudi tako, da so bili veseli, da je dedek našel izgubljeno rokavičko.  
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7 PRIMERJAVA PRAVLJIC MOJCA POKRAJCULJA, 

DEKLICA VEKA IN ROKAVIČKA 

Vse tri pravljice, ki sem jih obravnavala, spadajo po tipnem indeksu v skupino Druge 

živali in predmeti. V tej skupini imajo glavno vlogo živali, pa tudi rastline in predmeti. 

Pravljici Mojca Pokrajculja in Deklica veka sta tipično slovenski ljudski pravljici, 

medtem ko je pravljica Rokavička ukrajinska ljudska pravljica. Vse tri pa po tipnem 

indeksu spadajo v pravljični tip ATU 283B* in ATU 283C*.  

Pravljični tip Mojce Pokrajculje *ATU 283C* je Monika Kropej Telban dodala v Tipni 

indeks slovenskih ljudskih pravljic, poleg pravljičnega tipa ATU 283B* Mušja hišica, ker 

je pogost v slovenskem izročilu in je zanj tudi značilen.  

Primerjavo pravljic sem naredila na osnovi književnih likov, književnega kraja in časa, 

motivov in pripovednega načina. 

1. Književni liki 

 

a) pravljica Mojca Pokrajculja:  

glavni lik: Mojca Pokrajculja; 

stranski liki: lisica, medved, srnjak, volk, zajček; 

predmet: piskrček; 

 

b) pravljica Deklica veka: 

glavni lik: deklica; 

stranski liki: lisica, medved, muha, zajec in žabica;  

predmet: piskrček; 

 

c) pravljica Rokavička: 

glavni lik: miška; 

stranski liki: dedek, lisica , medved, merjasec, psiček, volk, zajček, žabica;  

predmet: rokavička. 
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2. Književni (dogajalni) čas in kraj 

 

a) pravljica Mojca Pokrajculja: 

Prvi dan: »Mojca Pokrajculja je pometala hišo in našla med smetmi krajcar. Zanj 

si je kupila piskrček.« (Slovenske narodne pripovedke; str. 101) 

Prva noč: »Zvečer je zlezla vanj, legla in zaspala.« (Slovenske narodne pripovedke; str. 

101) 

Glede na citat iz pravljice lahko sklepamo, da se je dogajanje pričelo čez dan. 

Živali k Mojci prihajajo ponoči.  

Drugi dan: Zjutraj je Mojca poslala vse živali na delo: »Mojca Pokrajculja je 

zjutraj poslala vse goste na delo. Volk je poskrbel za dobro večerjo.« Po večerji pa 

so odšli spat. (Slovenske narodne pripovedke; str. 102) 

Druga noč: »Skuhali so si večerjo in legli počivat.«(Slovenske narodne pripovedke, str. 102) 

Tretji dan: »Zjutraj je Mojca Pokrajculja zopet odredila vsem delo. (Slovenske 

narodne pripovedke; str. 103) 

Pravljica ima daljši osrednji del – traja tri dni in dve noči.. 

Dogajalni čas ni točno določen.  

Glede na to, da piha burja in pada slana, čez dan pa sije sonce, bi lahko bila jesen 

ali začetek pomladi. 

 

b) pravljica Deklica veka: 

osrednje dogajanje je ponoči, predvidevamo, da v gozdu, kjer rastejo jagode in 

prebivajo živali. 

Pravljica traja le čez dan in del noči. 

»Deklica je pometala in našla krajcar. Za ta krajcar je kupila piskrc in je šla 

jagode nabirat. Tam jo je zajela noč. Deklica je prekucnila piskrček in zlezla vanj, 

da bi prenočevala.« (Slovenske narodne pripovedke; str. 104) 
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c) pravljica Rokavička: 

osrednje dogajanje je podnevi v gozdu: »Dedek je šel po gozdu, za njim je tekel 

psiček.« (Lonček, kuhaj; str. 43) 

Predvidevamo lahko, da je zima ali pozna jesen, saj je imel dedek s seboj 

rokavice. 

Trajanje pravljice je kratko: »Doma je dedek hotel natakniti še drugo rokavičko. 

Išče, išče,rokavičke nikjer. Obrnil se je in vrnil, da jo bo poiskal.«(Lonček, kuhaj; str. 

45, 46) 

 

3. Motivi 

 

a) pravljica Mojca Pokrajculja: 

prijateljstvo –  

Mojca Pokrajculja in živali so bivale v piskrčku kot družina. Med seboj so si 

pomagali:  

»Volk je poskrbel za dobro večerjo. Prinesel je več panjev čebel, jih zaklal 

in vse lepo otrebil, med pa očistil in spravil v lonec. Skuhali so si večerjo 

in legli počivat.« (Slovenske narodne pripovedke; str. 102) 

dobrota –  

Mojca Pokrajculja je sprejela živali v piskrček in jih rešila pred mrazom. Verjela 

je lisici, da jo boli trebuh. Ponoči je lisica zastokala:  

»Avbe, mene pa črevo boli!« Mojca Pokrajculja ji je rekla: »Pojdi v 

kuhinjo in si skuhaj kamilic!« (Slovenske narodne pripovedke; str. 102) Naslednji 

dan, pa ji je pustila malo dlje poležati: »Šiviljička, ker si bila sinoči bolna 

in nisi mogla spati, pa sedaj malo dalje poleži, da se spočiješ.« (Slovenske 

narodne pripovedke; str. 103) 

pohlep –  

»Lisica je šla tako trikrat v kuhinjo kuhat čaj. Pa je ni prav nič ščipalo po 

trebuhu in tudi kamilic si ni kuhala. Vedela je namreč, kam je Mojca 

Pokrajculja shranila med, in ga polizala do kraja. Nato je sladko 

zaspala.« (Slovenske narodne pripovedke; str. 102, 103) 
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laž / nepriznanje -   

»Lisica je imela slabo vest, zato je bedela. Res, strd ji je prilezla iz želodca 

in kapala na tla. Brž se je obrisala in namazala s strdjo poleg sebe 

spečega zajca okoli ust.« (Slovenske narodne pripovedke; str. 103) 

kazen –  

»Zaspanci so se medtem zbudili ter opazili, da se zajcu cedi med okoli 

gobca. Začeli so ga neusmiljeno pretepati. Nalomili so mu že prednje 

noge, šele potem je mogel pobegniti.« (Slovenske narodne pripovedke; str. 103) 

osamljenost – 

»Vsi so tekli za njim in Mojca Pokrajculja je ostala sama s piskrčkom.« 

(Slovenske narodne pripovedke; str. 103) 

 

b) pravljica Deklica veka: 

dobrota –  

 deklica je brezpogojno sprejela živali pod svoj piskrček: …kmalu je prifrčala 

muha in prosila, ali sme pod streho. Deklica pravi:  

»Kar sentr pojdi, zate bo že še kaj kraja.« Potem priskače še zajček, potrka 

in vpraša: »Kdo je tam notri?« »Jaz, sirota deklica, muha pobrculja in 

žabica pokrculja!« Zajec prosi: »Ali daste še meni kaj prostora?« »Kar 

skoči sentr, bo nam pa topleje!«- tako je odgovarjala deklica živalim, ki so 

jo prišle prosit za prostor pod piskrčkom. (Slovenske narodne pripovedke; str. 104) 

nevljudnost –  

»Ponoči pricota še medved in vpraša: »Kdo je tam notri?« »Jaz, sirota 

deklica, muha pobrculja, žabica pokrculja, zajec – novi hlapec in lisica 

pridna deklica!« Medved pa nič ne prosi, marveč se kar baše noter. Toda 

piskrček poči.« (Slovenske narodne pripovedke; str. 104) 

žalost – 

»Piskrček poči, deklica a veka.« (Slovenske narodne pripovedke; str. 104) 
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c) pravljica Rokavička: 

kolegialnost –  

miška, ki si za domek izbere najdeno rokavičko prijazno sprejme živali, ki jo 

pridejo prosit za prostor v rokavički.  

»Kdo stanuje v rokavički?« »Jaz, mala miška, žabica Skokica, zajček 

Dolgouhec, lisica Zvitorepka in vol Požeruh. Kdo si pa ti?« »Jaz sem 

merjasec Dolgorilec. Vzemite še mene k sebi!« Prava pokora – vsak bi rad 

v rokavičko. »Saj ne boš mogel noter.« »Bo že kako, kar pustite me.« »No, 

naj bo! Poskusi!« Še merjasec je zlezel v rokavičko. Zdaj jih je bilo že 

šest. Tako so bili na tesnem, da se niti ganiti niso mogli.« (Lonček, kuhaj; str. 

44, 45) 

strpnost –  

»Iz gošče je prilomasti medved in zarjovel: »Kdo stanuje v rokavički?« 

»Jaz, mala miška, žabica Skokica, zajček Dolgouhec, lisica Zvitorepka, 

volk Požeruh in merjasec Dolgorilec. Kdo si pa ti?« »Hu – hu! Nekam 

precej vas je! Jaz sem medved kosmatinec, sprejmite še mene k sebi.« 

»Kako neki, prijatelj? Saj smo že mi hudo na tesnem.« »Bo že kako!« »No 

pa zlezi. Ampak previdno!« Zdaj je še medved zlezel v rokavičko. Bilo jih 

je že sedem in rokavička je bila tako natlačena, da je kar pokala po šivih.« 

(Lonček, kuhaj; str. 45) 

prijateljstvo –  

miška za prostor v rokavički ne zahteva od živali nič v zameno. Prijazno jih 

povabi vanjo.  

»Takoj nato priskaklja skok – skok – skok žaba in vpraša: »Kdo stanuje v 

rokavički?« »Jaz, mala miška. Kdo si pa ti?« »Jaz sem žabica Skokica. 

Vzemi še mene k sebi.« »Kar pridi!« Tako sta se obe naselili v rokavički.« 

(Lonček, kuhaj; str. 43) Tako je prišel še zajček, lisica, volk, merjasec in 

medved. 
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4. Pripovedovalec 

 

a) pravljica Mojca Pokrajculja: 

je vsevedni in tretjeosebni –  

» Mojca Pokrajculja je pometala hišo in našla med smetmi krajcar. Zanj si 

je kupila piskrček. Zvečer je zlezla vanj, legla in zaspala. Zunaj je bil hud 

mraz in padala je slana. Mojco pokrajculjo je zbudilo močno trkanje na 

vrata njene hišice.« (Slovenske narodne pripovedke; str. 101) 

 

b) pravljica Deklica veka: 

je vsevedni in tretjeosebni –  

»Deklica je pometala in našla krajcar. Za ta krajcar je kupila piskrc in je 

šla jagode nabirat. Tam jo je zajela noč. Deklica je prekucnila piskrček in 

zlezla vanj, da bi prenočevala. Kmalu je prifrčala muha in prosila, ali sme 

pod streho.« (Slovenske narodne pripovedke; str. 104) 

 

c) pravljica Rokavička: 

je vsevedni in tretjeosebni –  

»Dedek je šel po gozdu, za njim je tekel psiček. Med potjo je dedek izgubil 

rokavico. Teče mimo miška, zagleda rokavičko, zleze vanjo in reče: To bo 

domek moj.« (Lonček, kuhaj; str. 43) 

 

V primerjavi pravljic vidimo, da pravljici Mojca Pokrajculja in Deklica veka opisujeta 

deklico, ki med pometanjem najde krajcar in si zanj kupi piskrček, v pravljici Rokavička 

pa dedek na sprehodu izgubi rokavičko. Vsi ti predmeti postanejo domovanja živalim, ki 

se vanje zatečejo pred mrazom ali nočjo. Mojca se v piskrček naseli namerno, deklica se 

zateče vanj, ker jo preseneti noč, miška pa najde rokavičko v gozdu in se vanjo zateče 

pred mrazom. K vsem pridejo živali in jih prosijo za svoj prostor v piskrčku ali rokavički. 

K Mojci pridejo lisica, volk, medved, zajček in jelen, k deklici pridejo muha, žabica, 

zajec, lisica in medved, k miški v rokavičko pa pridejo žabica, zajček, lisica, volk, 
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merjasec in medved. Vidimo, da se v vseh treh pravljicah pojavljajo iste živali. Mojca v 

zameno za prenočišče od živali zahteva plačilo, deklica ne zahteva ničesar, prav tako 

miška nesebično deli najdeno rokavičko z ostalimi živalmi. Osrednja zgodba v Mojci 

Pokrajculji je daljša kot pri Rokavički in Deklici veka, ki pa osrednje zgodbe sploh nima. 

Mojca Pokrajculja na koncu ostane sama s piskrčkom, deklica brez piskrčka, živali pa 

brez rokavičke. 

V vrtcu sem otroke na koncu vprašala, katera izmed treh pravljic jim je bila najbolj všeč. 

Njihovi odgovori so bili zelo različni: 

Alen: »Mojca Pokrajculja, ker je Mojca pometala in kupila piskrček.« 

Aljoša: »Mojca Pokrajculja, ker je lisica polizala ves med.« 

Ana: »Rokavička, ker je kužek pregnal živali in je dedek dobil nazaj rokavičko.« 

Darko: »Deklica veka: da je deklica spustila živali v piskrček.« 

Ela: »Mojca Pokrajculja, da je živali spustila noter v piskrček.« 

Ema: »Rokavička, ker je kuža pregnal živali in je dedek našel rokavičko.« 

Filip: »Rokavička, ko je kuža pregnal živali mi je bilo všeč.« 

Jon: »Rokavička, ker je bil kužek tam in je dedek dobil svojo rokavičko nazaj.« 

Julija: »Rokavička, ker sta bila kuža in dedek na sprehodu.« 

Leon: »Deklica veka, da je šla deklica po jagode.« 

Nina: »Rokavička, ker je šel kuža na sprehod in so živali našle rokavičko.«   

Sara: »Rokavička, ker je kužek pregnal živali.« 

Staš: »Rokavička, da je miška našla rokavičko.« 

Tai: »Rokavička, ker je pokala po šivih, ker je bilo toilko živali noter.« 

Vita: »Mojca Pokrajculja, ker je lisica ukradla med.« 
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Vse tri pravljice so bile otrokom všeč. Zelo pozorno so poslušali vsako od njih, saj 

pravljice zelo radi poslušajo. Glede na odgovore otrok jim je bila najbolj všeč ukrajinska 

ljudska pravljica Rokavička (60 %), nato slovenska ljudska pravljica Mojca Pokrajculja 

(27 %) nazadnje pa slovenska ljudska pravljica Deklica veka (13 %).   
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8 SKLEP 

Pravljični tip Mojce Pokrajculje sem začela v skupini obravnavati ravno v trenutku, ko 

smo si v okviru »Abonmaja za otroke« (20115/16) v vrtcu ogledali lutkovno predstavo 

»Mojca Pokrajculja« - Lutke Zapik v izvedbi Jelene Sitar in Igorja Cvetka. Tako sem 

imela za podlago to lutkovno predstavo.  

Prvi dan sem jim prebrala pravljico Mojca Pokrajculja – izvirno besedilo, naslednji dan 

pravljico Deklica veka in nazadnje še pravljico Rokavička. Pred vsakim branjem sem 

otrokom naročila naj pravljico pozorno poslušajo in mi na koncu povedo, če se pravljice 

med seboj kaj razlikujejo, ali če so si v čem podobne. Otroci so pravljice pozorno 

poslušali, saj so mi na koncu vsake prebrane pravljice vedeli povedati kar nekaj 

podobnosti in razlik med pravljicami. 

Otroci so vedeli povedati, da v pravljici Mojca Pokrajculja zajčka živali pretepejo in mu 

polomijo prednje noge, v lutkovni predstavi, pa si je zajček noge polomil med begom 

pred živalmi. V prebrani pravljici živali ne izvedo, kdo je v resnici polizal med, v 

lutkovni predstavi pa Mojca Pokrajculja izve, da je med polizala lisica.   

Naslednji dan, sem otrokom prebrala pravljico Deklica veka.  Otroci so primerjali obe 

pravljici in ugotovili, da je v pravljici Mojca Pokrajculja lisica tista, ki je negativen lik, v 

pravljici Deklica veka pa je to medved. Ugotovili so tudi, da se nekatere živali pojavljajo 

v obeh pravljicah (lisica, medved, zajec). V obeh pravljicah je konec žalosten, saj Mojca 

Pokrajculja ostane sama s piskrčkom, deklica pa brez piskrčka. Večina otrok se je 

strinjala, da ne medved ne lisica nista ravnala prav. 

Tretji dan pa sem otrokom prebrala ukrajinsko ljudsko pravljico Rokavička. Ob 

poslušanju pravljice so se otroci zabavali, saj so jim bila všeč imena živali, predvsem 

»merjasec Dolgorilec«, pa tudi to, da je bila »rokavička tako natlačena, da je kar pokala 

po šivih.«  

Ko smo primerjali vse tri pravljice,  smo ugotovili, da v vseh treh pravljicah živali iščejo 

zatočišče – v piskrčku ali rokavički. Konec pravljice je v vseh treh nesrečen za živali, le v 

pravljici Rokavička je konec srečen za dedka, ki je našel svojo izgubljeno rokavico. V 

vseh treh pravljicah sta prisotni vrednoti gostoljubnost in prijateljstvo.  
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Večini otrok je bila najbolj všeč ukrajinska ljudska pravljica Rokavička. 

Z obravnavo pravljičnega tipa Mojce Pokrajculje sem hotela s pomočjo odziva otrok na 

obravnavane ljudske pravljice ugotoviti, kako otroci doživljajo ta pravljični tip.  

Prišla sem do ugotovitve, da kljub temu, da je v vseh treh obravnavanih pravljicah Mojca 

Pokrajculja, Deklica veka in Rokavička konec nesrečen, kar ni tipično za ljudske 

pravljice, otroci vidijo pozitivne lastnosti likov in tudi prepoznajo krivico. Pravljični tip 

Mojce Pokrajculje so v glavnem doživljali pozitivno, saj so v večini videli dobroto, ki je 

prisotna v vseh treh pravljicah.  

Med analiziranjem vseh treh pravljic z otroki sem ugotovila, da otroci znajo med seboj 

povezati vsebine obravnavanih pravljic ter prepoznajo podobnosti in razlike med njimi.  

V pravljici Mojca Pokrajculja je bila lisica nesramna, ker je polizala ves med, v pravljici 

Deklica veka je bil nesramen medved, ker je hotel na silo v piskrček in ga pri tem počil, v 

pravljici Rokavička pa je bil nesramen psiček, saj je prepodil živali iz rokavičke. Nekateri 

otroci se v pravljici Rokavička niso mogli odločiti, ali je psiček nesramen ali prijazen, saj 

so menili, da je tudi prijazen, saj je dedku pomagal najti izgubljeno rokavico. 

Mojca Pokrajculja je pometala in našla krajcar in si zanj kupila piskrček in tudi deklica je 

pometala in našla krajcar ter si zanj kupila piskrček, le da si je Mojca Pokrajculja 

namenoma kupila piskrček za svoj dom, deklica pa je s piskrčkom odšla nabirat jagode in 

ga uporabila za zavetje, ker jo je zajela noč, le miška je v pravljici Rokavička rokavičko 

našla in jo izbrala za svoj dom. V vseh treh pravljicah Mojca Pokrajculja, Deklica veka in 

Rokavička so ostale živali prihajale iskat zavetje v piskrček in rokavičko.  

Nekaterim otrokom so bili všeč tudi negativni liki v pravljicah – lisica, ki je polizala ves 

med v pravljici Mojca Pokrajculja, pa tudi psiček, ki je prepodil živali iz rokavičke v 

pravljici Rokavička.  

Na koncu smo ugotovili, da so si vse tri pravljice med seboj tematsko podobne, pa čeprav 

prihajajo iz različnih okolij – Mojca Pokrajculja in Deklica veka sta slovenski ljudski 

pravljici, pravljica Rokavička pa je ukrajinska ljudska pravljica. 
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9 ZAKLJUČEK 

V diplomski nalogi sem obravnavala pravljični tip Mojce Pokrajculje ATU 283C*. 

Najprej sem na kratko predstavila začetke sistemizacije ljudskega slovstva v svetu in pri 

nas. Nato sem se nekoliko posvetila folkloristični teoriji pravljic, Hansu-Jörgu Utherju in 

mednarodnemu tipnemu indeksu ATU Aarne – Thompson – Uther. 

 V četrtem poglavju sem predstavila slovensko etnologinjo in umetnostno zgodovinarko 

Moniko Kropej Telban, na kratko spoznamo njen življenjepis, strokovno področje in 

bibliografijo. Njeno delo  Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic, Živalske ljudske 

pravljice in basni je širše predstavljeno v šestem poglavju, kjer predstavim tudi njene 

izvirne tipne motive *ATU*. 

V osrednjem delu diplomske naloge pa sem obravnavala pravljični tip Mojce Pokrajculje 

ATU 283C* na osnovi treh ljudskih pravljic – Mojce Pokrajculje, Deklice veka in 

Rokavičke. Pravljice sem v vrtcu otrokom, starim 3 - 4 leta, predstavila, nato pa smo jih 

skupaj analizirali, njihove odzive pa sem predstavila na koncu vsake pravljice. 

Na koncu sem še primerjala vse tri ljudske pravljice med seboj in ugotovila, da so si vse 

tri med seboj tematsko zelo podobne, pa čeprav je pravljica Rokavička ukrajinska ljudska 

pravljica, pravljici Mojca Pokrajculja in Deklica veka pa slovenski ljudski pravljici. 
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