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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem zapisala življenjepis pisatelja, pesnika, 

glasbenika in pedagoga Janeza Bitenca. Nadaljevala sem s seznamom njegovih izdanih 

otroških besedil. Uredila sem jih abecedno in kronološko ter poiskala tudi izdane zvočne 

zapise. Navedla sem zvrsti pravljic, in sicer ljudsko pravljico po teoriji Maxa Lüthija, 

klasično avtorsko pravljico po teoriji Marjane Kobe in kratko sodobno pravljico po teoriji 

Marjane Kobe. 

V diplomski nalogi sem predstavila Janeza Bitenca in teorijo kratke sodobne pravljice 

Marjane Kobe aplicirala na pravljice Janeza Bitenca. Izbrala sem pravljice Domišljavi 

želodek, Medvedki na semnju, Oblaček Postopaček, Tinko Polovinko, Zajček Kazimirček in 

Zmaj Lakotaj z Ljubljanskega gradu. 

V teoriji kratke sodobne pravljice Marjana Kobe loči šest literarnih likov: otroški glavni 

literarni lik; oživljena igrača/predmet kot glavni literarni lik; poosebljena žival kot glavni 

literarni lik; poosebljena rastlina kot glavni literarni lik; poosebljeni nebesni pojav/telo kot 

glavni literarni lik in glavni literarni lik, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila. Za 

vsako posebej opisuje motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti/stalnice, ki 

so temeljna tema, snov, motiv; sintetična dogajalna linija, glavni literarni lik, stranski 

literarni liki, dogajanje, bivanjske sposobnosti, vzrok, pripovedna perspektiva, dogajalni 

prostor in čas ter sporočilo.  

V empiričnem delu sem analizirala šest zgoraj navedenih pravljic Janeza Bitenca in 

ugotovila, da se v vseh motivno-tematskih in strukturno-morfoloških značilnostih ujemata 

le dve pravljici – Oblaček Postopaček in Tinko Polovinko.  

V pravljicah Domišljavi želodek, Medvedki na semnju in Zajček Kazimirček se teorija 

kratke sodobne pravljice Marjane Kobe ne ujema v vseh značilnostih. Sodobne pravljice so 

lahko dvo- ali tridimenzionalne. Vse tri pravljice Janeza Bitenca ustrezajo modelu in se 

hkrati razlikujejo. Dogajanje je enodimenzionalno, ker se navezujejo na model ljudske 

pravljice. Bivanjske sposobnosti glavnega literarnega lika na realni ravni ni, saj je pravljica 

enodimenzionalna. Vzroka za vdor irealnih prvin ni, ker je dogajanje samo na irealni ravni. 

Po teoriji Marjane Kobe dogajalni prostor in čas določamo na realni ravni, ker pa dogajalne 

realne ravni ni, ga ne moremo določiti. 

Pravljica Janeza Bitenca Zmaj Lakotaj z Ljubljanskega gradu je na realni ravni postavljena 

v čas zmajev, torej v preteklost. Po teoriji kratke sodobne pravljice Marjane Kobe je 

pravljica na realni ravni sodobna.    

Na koncu sem zapisala še slogovno zaznamovane besede iz pravljic. 

Ključne besede: Janez Bitenc, kratka sodobna pravljica, Marjana Kobe, klasična avtorska 

pravljica. 
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ABSTRACT AND KEY WORDS 

The theoretical part of this diploma thesis begins with autobiography of a Slovene writer, 

poet, musician and teacher Janez Bitenc. It continues with alphabetical and chronological 

list of his published children’s stories, which include written texts and audio recordings. I 

listed three fairy tale genres: Max Lüthi’s folktale, classical authorial fairy tale according to 

the theory of Marjana Kobe and short contemporary fairy tale according to the theory of 

Marjana Kobe. 

In this diploma thesis, I presented Janez Bitenc, and applied the theory of short 

contemporary fairy tale to the following fairy tales written by Janez Bitenc: Domišljavi 

želodek, Medvedki na semnju, Oblaček Postopaček, Tinko Polovinko, Zajček Kazimirček 

and Zmaj Lakotaj z Ljubljanskega gradu. 

The theory of short contemporary fairy tale distinguishes between six types of literary 

characters: a child as the main character, a resurrected toy/object as the main character, a 

personified animal as the main character, a personified plant as the main character, a 

personified space phenomenon/body as the main character and folktale character as the 

main character. Each fairy tale genre has its own specific motif and theme, as well as 

morphological and structural characteristics: theme, topic and motif; synthetic plot line, 

main literary character, side literary characters, plot, existence abilities, cause, narrative 

perspective, literary space and time and message. 

In the empirical part, I analysed six above mentioned fairy tales by Janez Bitenc and came 

to the conclusion that only two fairy tales encompass all the characteristics of Marjana 

Kobe’s theory – motif, theme, morphological and structural characteristics. These two fairy 

tales are Oblaček Postopaček and Tinko Polovinko. 

The theory of short contemporary fairy tale is not entirely applied to the fairy tales 

Domišljavi želodek, Medvedki na semnju and Zajček Kazimirček. Contemporary fairy tales 

are two- or three-dimensional. All three analysed fairy tales correspond to this model and at 

the same time differ from it. They exist in one dimension because they relate to the model 

of folktales. Because of one-dimensionality in these fairy tales the main character cannon 

exist in reality. As the fairy tale exists only in magic realm no other unreal elements break 

in. According to Marjana Kobe’s theory, time and place can be defined only in the reality, 

and as these fairy tales take place in magic realm these two elements cannot be defined. 

The fairy tale Zmaj Lakotaj z Ljubljanskega gradu exists in the reality in the past, in the 

time of dragons. According to Marjana Kobe’s theory this fairy tale is contemporary. 

Keywords: Janez Bitenc, short contemporary fairy tale, Marjana Kobe, classical authorial 

fairy tale. 
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1   UVOD 

Diplomska naloga je teoretična, sestavljena je iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega.  

V teoretičnem delu bom zapisala življenjepis pisatelja, pesnika, glasbenika in pedagoga 

Janeza Bitenca in njegova izdana dela. Zapis bo abecedni in kronološki. 

 

V nadaljevanju bom predstavila ljudsko pravljico po teoriji Maxa Lüthija, pri čemer bom 

črpala iz njegovega dela Evropska pravljica: forma in narava  (Lüthi, 2011).  

 

Klasične avtorske pravljice po teoriji Marjane Kobe bom predstavila na podlagi članka 

Sodobna pravljica, objavljenega v reviji Otrok in knjiga (Kobe, 1999a).   

Kratke sodobne pravljice po teoriji Marjane Kobe bom predstavila na podlagi člankov z 

naslovom Sodobna pravljica, objavljenih v reviji Otrok in knjiga (Kobe, 1999a, 1999b, 

2000a, 2000b).  

Marjana Kobe je teorijo kratke sodobne pravljice razdelila na šest različic glede na glavni 

literarni lik, ki opisujejo motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti kratke 

sodobne pravljice. Teorija kratke sodobne pravljice bo podlaga za empirični del diplomske 

naloge. 

V empiričnem delu bom šestim pravljicam Janeza Bitenca obnovila vsebino in teorijo 

kratke sodobne pravljice aplicirala na pravljice Janeza Bitenca. Ugotavljala bom, ali se 

motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti kratke sodobne pravljice ujemajo s 

pravljicami Janeza Bitenca. Izbrala sem pravljice Domišljavi želodek, Medvedki na semnju, 

Oblaček Postopaček, Tinko Polovinko, Zajček Kazimirček in Zmaj Lakotaj z Ljubljanskega 

gradu. Svoje ugotovitve bom povzela in jih predstavila v zaključnem delu diplomskega 

dela. 

Dela Janeza Bitenca so tako trdno zasidrana v naših srcih, da marsikdo zmotno misli, da so 

njegove pesmice in pravljice ljudske. S tem ko jih pripovedujemo in pojemo, jih ohranjamo 

pri življenju. S svojimi pravljicami in pesmicami živi tudi Janez Bitenc. 
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2   TEORETIČNI DEL 

2.1   Življenjepis    

                                                                               

  

                                                                         Slika 1: Janez Bitenc (1925–2005) 

 

Janez Bitenc se je rodil 25. oktobra 1925 v Ljubljani, materi Minki in očetu Petru. Mati je 

bila učiteljica v Velikih Laščah. Oče je bil zaposlen na železničarski direkciji, vodil je tudi 

otroški pevski zbor na železničarski glasbeni šoli Sloga (Bitenc, 2003, str. 11). 

Bitenc se je rodil v hiši na Vidovdanski ulici v Ljubljani.   

Od staršev in stare matere Slavice, ki je bila v mladosti operna pevka, je podedoval veselje 

in talent za glasbo. 

Kasneje je stari materi v spomin napisal knjigo Nona: spomini na otroška leta, v kateri 

opisuje svoje otroštvo. 

V osnovno šolo, na deško ljudsko šolo Ledina, je začel hoditi leta 1932. Po štirih letih je 

šolanje nadaljeval na Gimnaziji Bežigrad. Končal jo je med okupacijo. Med vojno mu je 

umrla mati. 

Po vojni se je vpisal na Akademijo za glasbo v Ljubljani in leta 1952 dokončal študij na 

Oddelku za glasbeno zgodovino in slovensko glasbeno narodopisje.  

Profesor France Marolt z Akademije za glasbo v Ljubljani mu je pomagal, da se je že med 

študijem zaposlil na radiu.  

Med nekim obiskom mu je France Marolt preroško napovedal, da bo pisal simfonije za 

»mamenke«. Janez Bitenc ga je vprašal, kaj so to »mamenki«, in dobil odgovor, da so to 

otroci, ki se držijo mam za krilo. Njegove simfonije pa, da bodo dolge od osem do šestnajst 

taktov. Janez Bitenc, je bil nekoliko užaljen, češ, da za to že ni končal Akademije za glasbo. 

Profesor Marolt je končal z mislijo, da so osemtaktne pesmi, ki jih ljudje razumejo in z 
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veseljem pojejo, več vredne kot debele partiture, ki gredo mimo njih. Podprl ga je in mu dal 

vedeti, da ustvarjanje za otroke ni prelahko ali manj vredno (Mavrič, 2006, str. 75).  

Na radiu je začel delati v političnem uredništvu, vendar je hitro ugotovil, da za to nima 

smisla. Prevzel je uredništvo za narodno glasbo. Po Sloveniji in zamejstvu je iskal in 

snemal ljudske pesmi in napeve. Po radijskih valovih še vedno odmeva legendarna oddaja 

Četrtkov večer, ki je njegova ideja in realizacija.  

Prvi je začel sistematično razvijati glasbeno vzgojo šolskih in predšolskih otrok. 

Leta 1956 je ustanovil in vodil uredništvo za mladinsko glasbo na Radiu Ljubljana. Ostal je 

do leta 1963. Osnoval je diskoteko otroških pesmi. Poskušal je pridobiti slovenske 

skladatelje za ustvarjanje za otroke. Pesmi za otroke je dotlej ustvarjal le Emil Adamič. 

Na radiu je ustanovil otroški in mladinski pevski zbor, ki ju je vodil Janez Kuhar. Ko je 

zbiral gradivo za oddaje, je hodil po vrtcih in šolah ter tako izvedel, da na Glasbeni šoli 

Franca Šturma potrebujejo pedagoga. Leta 1954 je prevzel honorarno mesto predšolske 

glasbene vzgoje. Začelo se je več kot 50 let njegovega ustvarjanja za otroke. Pisanje in 

poučevanje otrok je postalo njegovo življenjsko delo. Dosegel je, da so otroška literatura in 

drobna besedila dobila veljavo. Danes večina slovenskih skladateljev in pisateljev napiše 

tudi nekaj za otroke.   

Sprva je pri delu uporabljal očetov arhiv slovenskih ljudskih pesmi, kasneje je začel pisati 

tudi sam. 

Njegova pesemska besedila so danes ponarodela (Kuža pazi, Metuljček cekinček, Naša 

četica koraka). 

Pisal je o živalih, naravi, praznikih in otrocih. Besedila so vsebinsko in oblikovno 

preprosta. Moč in voljo je črpal iz otrok in ljubezni do narave. Svojega dela ni doživljal kot 

poklicno dolžnost, temveč kot dar. Želel je osrečiti otroke. Do njih je bil odkrit in spoštljiv. 

Očarala ga je otroška pristnost, neposrednost, odkritosrčnost in vnema pri poslušanju 

(Mavrič, 2006, str. 76). 

Letno je njegove prepevalnice obiskovalo med 200 in 300 otrok. Otroci so se učili, 

nastopali pred starši in tudi javno. V letih 1964 do 1966 je vodil glasbeni studio v 

Pionirskem domu v Ljubljani. Na začetku 80-ih let je bil nekaj časa glasbeni urednik na 

radiu Glas Ljubljane. 

Bil je izjemen pripovedovalec – pravljico je pripovedoval s takim žarom, da so jo otroci v 

trenutku sprejeli. Pravljice so otrokom vzbudile čustva. V nasprotju z današnjim hitrim in 

grobim načinom življenja so njegove pravljice blage in vedre (Mavrič, 2006, str. 77).    

Od leta 1978 do 1982 je predaval metodiko glasbene vzgoje na muzikološkem oddelku 

Filozofske fakultete. Službo je nato opustil, ker je želel ustvarjati le za otroke. V veselje bi 

mu bila le, če bi imeli oddelek za predšolsko vzgojo. 
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Od 80-ih let prejšnjega stoletja je Janez Bitenc prepotoval celo Slovenijo in potoval tudi 

preko meja. Vabili so ga na Tržaško, Goriško, v Benečijo, na Koroško in Madžarsko. 

Nastopal je v dvojezičnih šolah po Evropi. Obiskoval je vrtce in šole. Delo z otroki mu je 

bila obveza, zato se je vselej odzval vabilu. 

Leta 2004/2005 je v Cankarjevem domu v Ljubljani nastopal v svojem pravljičnem 

abonmaju. Abonma je potekal tudi, ko je Janez Bitenc za vedno tiho zaspal. Pravljice je 

bral Pavle Ravnohrib. 

Evidence nastopov ni vodil, imamo pa evidenco tega, kar je napisal. Napisal in uglasbil je 

okrog 30 otroških drobnih besedil, izdal malo manj kot 60 knjig in 80 zvočnih kaset in 

zgoščenk, prilagojenih dojemljivosti otrok. 

Objavljal je v revijah Ciciban, Cicido, Kekec, Mladi rod in Otrok in družina. Bil je 

skladatelj, pisatelj, pripovednik, pravljičar in pedagog. Njegova velika ustvarjalna moč je 

trajala preko 50 let, vse življenje je posvetil otrokom. Po nastopih je hodil, dokler mu je 

zdravje dopuščalo. 

Tudi v knjižnici, nad katero je živel, je vodil pravljične ure za otroke. 

Za svoje delo je prejel številne nagrade, med drugim Levstikovo nagrado leta 1971 in 

nagrado Republike Slovenije za življenjsko delo na področju šolstva leta 1996. 

Umrl je 4. februarja 2005 v 80. letu starosti. 

»Nikoli te ne bom pozabila, ljubi Janez, nikoli – kako lep in mil in prosojen si bil, 

ko si opravil svoje poslanstvo. Žareč.« (Košir, 2005) 
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2.2   Abecedni seznam del 

Abecedni seznam izdanih knjig Janeza Bitenca: 

1. Bitenc, J. (2003). Božična zgodba. Ljubljana: Prešernova družba. 

2. Bitenc, J. (1976). Ciciban poje. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

3. Bitenc, J. (2005). Ciciban poje. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

4. Bitenc, J. (1986). Družinsko petje. Ljubljana: Krščanska kulturna zveza. 

5. Bitenc, J. (1981). Glejte našo račko. Maribor: Obzorja. 

6. Bitenc, J. (1981). Hi konjiček. Maribor: Obzorja.  

7. Bitenc, J. (1998). Igramo se z medvedki. Domžale: Parnas. 

8. Bitenc, J. (1943). Jurček poje. Ljubljana: Tovariš. 

9. Bitenc, J. (1987). Kam barčica kam. Trst: Založništvo tržaškega tiska d.d. 

10. Bitenc, J. (1983). Kje je luna. Ljubljana: Univerzum. 

11. Bitenc, J. (1990). Kje je miška. Maribor: Obzorja. 

12. Bitenc, J. (2001). Kovačka, ki kujeta čas. Ljubljana: Debora. 

13. Bitenc, J. (2006). Kuža Pazi. Ljubljana: Erimas.  

14. Bitenc, J. (2008). Kuža Pazi: izbor najbolj priljubljenih otroških pesmi Janeza 

Bitenca. Ljubljana: Erimas. 

15. Bitenc, J. (1991). Leseni ptiček in druge glasbene pravljice. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

16. Bitenc, J. (2004). Lučka. Ljubljana: Littera picta. 

17. Bitenc, J. (1990). Luna gre na pot. Maribor: Obzorja. 

18. Bitenc, J. (1983). Kurirčki. Maribor: Obzorja.  

19. Bitenc, J. (2001). Medvedka Meta, medved Jaka in čarodejno ogledalo. Ljubljana: 

Debora. 

20. Bitenc, J. (1983). Medvedki. Trst: Založništvo tržaškega tiska d.d.  

21. Bitenc, J. (2004). Medvedki. Ljubljana: Mladika.  

22. Bitenc, J. (1993). Medvedki na semnju. Maribor: Obzorja. 

23. Bitenc, J. (1997). Medvedek Sladkosnedek. Ljubljana: Mladika. 

24. Bitenc, J. (2005). Mucka Čiribucka. Maribor: Obzorja. 

25. Bitenc, J. (2002). Muckovi copatki. Čedad: Zadruga Novi Matajur. 

26. Bitenc, J. (2014). Najlepše pesmi o živalih. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

27. Bitenc, J. (1960). Naša četica koraka. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine. 

28. Bitenc, J. (1983). Naša četica koraka. Trst: Založništvo tržaškega tiska d.d. 

29. Bitenc, J. (1996). Naša četica koraka. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij 

Slovenije. 

30. Bitenc, J. (2005). Naša četica koraka. Ljubljana: Glasbena matica. 

31. Bitenc, J. (1982). Naučimo se novo pesmico. Ljubljana: Državna založba Slovenije.  

32. Bitenc, J. (1995). Oblaček Postopaček. Maribor: Obzorja. 

33. Bitenc, J. (1993). O zajčku, ki je izgubil ključek. Maribor: Obzorja. 

34. Bitenc, J. (1993). Palčki z rožnega grička. Maribor: Obzorja.  

35. Bitenc, J. (1996). Pesmice o sreči. Ljubljana: Mladika. 

36. Bitenc, J. (2003). Pesmi o angelcih. Celje: Mohorjeva družba. 
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37. Bitenc, J. (1982). Pesmi o pomladi in ptičkih. Maribor: Obzorja. 

38. Bitenc, J. (2009). Pesmi o pomladi in živalih. Maribor: Obzorja. 

39. Bitenc, J. (1973). Pesmi o zimi in dedku Mrazu. Maribor: Obzorja. 

40. Bitenc, J.(1982). Pesmi o zimi in dedku Mrazu. Maribor: Obzorja.  

41. Bitenc, J. (2003). Pisani klobuček. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

42. Bitenc, J. (1996). Poglejte ga lisjaka! Ljubljana: Mladinska knjiga. 

43. Bitenc, J. (1992). Polžja svatba. Kamnik: Harlekin. 

44. Bitenc, J. (1999). Prepevalnica. Medvode: Občina Medvode. 

45. Bitenc, J. (1988). Slonček Jakonček. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

46. Bitenc, J. (1985). Sonce se smeje. Trst: Založništvo tržaškega tiska d.d. 

47. Bitenc, J. (1995). Spominčica. Maribor: Obzorja. 

48. Bitenc, J. (1990). Šest kužkov. Maribor: Obzorja. 

49. Bitenc, J. (1993). Štirje godci. Maribor: Obzorja. 

50. Bitenc, J. (1993). Take božične. Maribor: Obzorja.  

51. Bitenc, J. (1987). Telefonske zgodbe iz mesta Tutukaj. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

52. Bitenc, J. (1987). Telefon v mestu Tutukaj. Ljubljana Mladinska knjiga. 

53. Bitenc, J. (2001). Tinko Polovinko. Maribor: Obzorja. 

54. Bitenc, J. (1986). Tri muce in druge glasbene pravljice. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

55. Bitenc, J. (1995). Trije mucini klobučki. Maribor: Obzorja. 

56. Bitenc, J. (2006). V Afriko. Ljubljana: Mladika. 

57. Bitenc, J. (1992). Velikan Gorjan. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

58. Bitenc, J. (2008). Vrtiljak. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

59. Bitenc, J. (1990). Vrtnica na gredi. Maribor: Obzorja. 

60. Bitenc, J. (1990). Zlata hišica. Maribor: Obzorja. 

61. Bitenc, J. (2003). Zlata hišica. Celovec: Mohorjeva družba. 

62. Bitenc, J. (2015). Zlata šivanka. Maribor: Obzorja. 

63. Bitenc, J. (1995). Zlati kamenčki. Maribor: Obzorja. 

64. Bitenc, J. (1998). Zmaj Lakotaj z Ljubljanskega gradu. Ljubljana: Mladika. 

Izdal je preko 60 del. 

 

2.3   Kronološki seznam del 

Izdane knjige Janeza Bitenca: 

1. Bitenc, J. (1943). Jurček poje. Ljubljana: Tovariš. 

2. Bitenc, J. (1960). Naša četica koraka. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine. 

3. Bitenc, J. (1973). Pesmi o zimi in dedku Mrazu. Maribor: Obzorja. 

4. Bitenc, J. (1976). Ciciban poje. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

5. Bitenc, J. (1981). Glejte našo račko. Maribor: Obzorja. 

6. Bitenc, J. (1981). Hi konjiček. Maribor: Obzorja. 

7. Bitenc, J. (1982). Pesmi o pomladi in ptičkih. Maribor: Obzorja. 
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8. Bitenc, J. (1982). Pesmi o zimi in dedku Mrazu. Maribor: Obzorja. 

9. Bitenc, J. (1982). Naučimo se novo pesmico. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

10. Bitenc, J. (1983). Naša četica koraka. Trst: Založništvo tržaškega tiska, d.d. 

11. Bitenc, J. (1983). Kje je luna. Ljubljana: Univerzum. 

12. Bitenc, J. (1983). Medvedki. Trst: Založništvo tržaškega tiska d.d. 

13. Bitenc, J. (1983). Kurirčki. Maribor: Obzorja. 

14. Bitenc, J. (1985). Sonce se smeje. Trst: Založništvo tržaškega tiska d.d. 

15. Bitenc, J. (1986). Družinsko petje. Ljubljana: Krščanska kulturna zveza. 

16. Bitenc, J. (1986). Tri muce in druge glasbene pravljice. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

17. Bitenc, J. (1987). Kam barčica kam. Trst: Založništvo tržaškega tiska d.d. 

18. Bitenc, J. (1987). Telefonske zgodbe iz mesta Tutukaj. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

19. Bitenc, J. (1987). Telefon v mestu Tutukaj. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

20. Bitenc, J. (1988). Slonček Jakonček. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

21. Bitenc, J. (1990). Kje je miška. Maribor: Obzorja. 

22. Bitenc, J. (1990). Luna gre na pot. Maribor: Obzorja. 

23. Bitenc, J. (1990). Šest kužkov. Maribor: Obzorja.  

24. Bitenc, J. (1990). Vrtnica na gredi. Maribor: Obzorja. 

25. Bitenc, J. (1990). Zlata hišica. Maribor: Obzorja.  

26. Bitenc, J. (1991). Leseni ptiček in druge glasbene pravljice. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

27. Bitenc, J. (1992). Polžja svatba. Kamnik: Harlekin. 

28. Bitenc, J. (1992). Velikan Gorjan. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

29. Bitenc, J. (1993). Medvedki na semnju. Maribor: Obzorja.  

30. Bitenc, J. (1993). Štirje godci. Maribor: Obzorja. 

31. Bitenc, J. (1993). O zajčku, ki je izgubil ključek. Maribor: Obzorja. 

32. Bitenc, J. (1993). Palčki z rožnega griča. Maribor: Obzorja. 

33. Bitenc, J. (1993). Take božične. Maribor: Obzorja. 

34. Bitenc, J. (1995). Oblaček Postopaček. Maribor: Obzorja. 

35. Bitenc, J. (1995). Spominčica. Maribor: Obzorja. 

36. Bitenc, J. (1995). Trije mucini klobučki. Maribor: Obzorja. 

37. Bitenc, J. (1995). Zlati kamenčki. Maribor: Obzorja. 

38. Bitenc, J. (1996). Naša četica koraka. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij 

Slovenije.   

39. Bitenc, J. (1996). Pesmice o sreči. Ljubljana: Mladika. 

40. Bitenc, J. (1996). Poglejte ga lisjaka! Ljubljana: Mladinska knjiga. 

41. Bitenc, J. (1997). Medvedek Sladkosnedek. Ljubljana: Mladika. 

42. Bitenc, J. (1998). Igramo se z medvedki. Domžale: Parnas. 

43. Bitenc, J. (1998). Zmaj Lakotaj z Ljubljanskega gradu. Ljubljana: Mladika. 

44. Bitenc, J. (1999). Prepevalnica. Medvode: Občina Medvode.  

45. Bitenc, J. (2001). Tinko Polovinko. Maribor: Obzorja. 

46. Bitenc, J. (2001). Medvedka Meta, medved Jaka in čarodejno ogledalo. Ljubljana: 

Debora. 

47. Bitenc, J. (2001). Kovačka, ki kujeta čas. Ljubljana: Debora. 
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48. Bitenc, J. (2002). Muckovi copatki. Čedad: Zadruga Novi Matajur. 

49. Bitenc, J. (2003). Božična zgodba. Ljubljana: Prešernova družba. 

50. Bitenc, J. (2003). Zlata hišica. Celovec: Mohorjeva družba. 

51. Bitenc, J. (2003). Pesmi o angelcih. Celje: Mohorjeva družba. 

52. Bitenc, J. (2003). Pisani klobuček. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

53. Bitenc, J. (2004). Medvedki. Ljubljana: Mladika. 

54. Bitenc, J. (2004). Lučka. Ljubljana: Littera picta. 

55. Bitenc, J. (2005). Ciciban poje. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

56. Bitenc, J. (2005). Naša četica koraka. Ljubljana: Glasbena matica. 

57. Bitenc, J. (2005). Mucka Čiribucka. Maribor: Obzorja. 

58. Bitenc, J. (2006). Kuža pazi. Ljubljana: Erimas. 

59. Bitenc, J. (2006). V Afriko. Ljubljana: Mladika. 

60. Bitenc, J. (2008). Vrtiljak. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

61. Bitenc, J. (2008). Kuža pazi: izbor najbolj priljubljenih otroških pesmi Janeza 

Bitenca. Ljubljana: Erimas. 

62. Bitenc, J. (2009). Pesmi o pomladi in živalih. Maribor: Obzorja. 

63. Bitenc, J. (2014). Najlepše pesmi o živalih. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

64. Bitenc, J. (2015). Zlata šivanka. Maribor: Obzorja.  

Knjige ponovno izdajajo tudi posthumno. 

 

2.4   Zvočni posnetki 

Pravljice in pesmice so izšle na gramofonskih ploščah, avdio in video kasetah ter na 

kompaktnih ploščah. Podane so kronološko. 

1. Bitenc, J. (1971). Ciciban poje. Ljubljana: Mladinska knjiga; Ljubljana: Helidon. 

2. Bitenc, J. (1976). Žaba in Miha. Ljubljana: RTV Ljubljana. 

3. Bitenc, J. (1983). Kje je luna. Ljubljana: Univerzum. 

4. Bitenc, J. (1984) Mož s košem. Ljubljana: Univerzum. 

5. Bitenc, J. (1984). Naša četica koraka. Trst: založništvo tržaškega tiska d.d. 

6. Bitenc, J. (1984). Tinkin dežnik. Ljubljana: Univerzum. 

7. Bitenc, J. (1985). Skrivnostna bela krpica. Celovec: Krščanska kulturna zveza: 

Mohorjeva založba. 

8. Bitenc, J. (1987). Dolgina na zvezdi. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

9. Bitenc, J. (1987). Hi konjiček. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

10. Bitenc, J. (1987). Kurirčki / Zgodba o dveh kurirčkih. Maribor: Obzorja; Ljubljana: 

Helidon. 

11. Bitenc, J. (1987). Mačji koncert. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

12. Bitenc, J. (1987). Pesmi o zimi in dedku Mrazu. Maribor: Obzorja; Ljubljana: 

Helidon. 

13. Bitenc, J. (1987). Slonček Jakonček. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 
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14. Bitenc, J. (1987). Telefon v mestu Tutukaj 1. Ljubljana: RTV Ljubljana, Založba 

kaset in plošč. 

15. Bitenc, J. (1987). Telefon v mestu Tutukaj 2. Ljubljana: RTV Ljubljana, Založba 

kaset in plošč. 

16. Bitenc, J. (1987). Trije petelinčki. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon 

17. Bitenc, J. (1987) V Afriko. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

18. Bitenc, J. (1987). Zajček Kazimirček. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

19. Bitenc, J. (1988). Dedkove skrbi / Dedek Mraz. Maribor: Obzorja; Ljubljana: 

Helidon. 

20. Bitenc, J. (1988). Pesmice o sreči. Trst: Založništvo tržaškega tiska d.d. 

21. Bitenc, J. (1988). Tri muce: pravljice in pesmice. Ljubljana: RTV Ljubljana, 

Založba kaset in plošč. 

22. Bitenc, J. (1989). Dvanajst pesmic / Pravljica o dvanajstih mesecih. Ljubljana: 

Založba Mladinska knjiga. 

23. Bitenc, J. (1989). Sonce se smeje. Ljubljana: Adit. 

24. Bitenc, J. (1990). Kje je miška / Muce. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

25. Bitenc, J. (1990). Šest kužkov / Kuža pazi. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

26. Bitenc, J. (1991). Zajček Dolgoušček in druge pravljice. Novo mesto: Sraka. 

27. Bitenc, J. (1992). Leseni ptiček / Čarodejna metlica. Maribor: Obzorja; Ljubljana: 

Helidon. 

28. Bitenc, J. (1992). Matičkov Matic in petelin / Zajčki v cirkusu. Maribor: Obzorja; 

Ljubljana: Helidon. 

29. Bitenc, J. (1992). O bobenčku in palčkah / Pikapolonica in pike. Maribor: Obzorja; 

Ljubljana: Helidon. 

30. Bitenc, J. (1992). Polžja svatba / Mucin zvonček. Maribor: Obzorja; Ljubljana: 

Helidon. 

31. Bitenc, J. (1992). Velikan Gorjan: tri kasete s pesmarico.  Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

32. Bitenc, J. (1993). Medvedki na semnju. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

33. Bitenc, J. (1993). Palčki z rožnega griča. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

34. Bitenc, J. (1993). Poglejte ga lisjaka / Kozliček Meketajček. Maribor: Obzorja; 

Ljubljana: Helidon. 

35. Bitenc, J. (1993). O zajčku, ki je izgubil ključek. Maribor: Obzorja; Ljubljana: 

Helidon. 

36. Bitenc, J. (1993). Štirje godci. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

37. Bitenc, J. (1993). Take božične. Ljubljana: Helidon. 

38. Bitenc, J. (1994). Božične zgodbe. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

39. Bitenc, J. (1994). Kje je luna / Pesmi o luni. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

40. Bitenc, J. (1994). Skoči konjiček moj: pesmice za najmlajše. Maribor: Obzorja; 

Ljubljana: Helidon. 

41. Bitenc, J. (1995). Oblaček Postopaček. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

42. Bitenc, J. (1995). Spominčica. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

43. Bitenc, J. (1995). Trije klobučki. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

44. Bitenc, J. (1995). Zlati kamenčki. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                            Germovnik, Sabina; diplomska naloga 

10 

 

45. Bitenc, J. (1996). Telefon v mestu Tutukaj. Ljubljana: RTV Slovenija, založba kaset 

in plošč. 

46. Bitenc, J. (1996). Tri muce in druge glasbene pravljice. Ljubljana: RTV Slovenija, 

Založba kaset in plošč.  

47. Bitenc, J. (1998). Zmaj Lakotaj z Ljubljanskega gradu. Ljubljana: Mladika.  

48. Bitenc, J. (1999). Najlepše pesmi Janeza Bitenca. Maribor: Obzorja; Ljubljana: 

Helidon. 

49. Bitenc, J. (2000). Metuljček Cekinček: pesmice Janeza Bitenca. Ljubljana: Nika 

Records. 

50. Bitenc, J. (2001). Kuža pazi: pesmice Janeza Bitenca. Ljubljana: Nika Records. 

51. Bitenc, J. (2001). Mucka Čiribucka. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

52. Bitenc, J. (2001). Pravljica o vili Maji, pastirčkih in zvončkih. Maribor: Obzorja; 

Ljubljana: Helidon. 

53. Bitenc, J. (2001). Slonček Jakonček. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in 

plošč. 

54. Bitenc, J. (2001). Telefon v mestu Tutukaj. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset 

in plošč.  

55. Bitenc, J. (2001). Tinko Polovinko / Glejte našo račko. Maribor: Obzorja; Ljubljana: 

Helidon. 

56. Bitenc, J. (2002). Pesmice za veseli december. Maribor: Helidon. 

57. Bitenc, J. (2002). Pesmi o zimi in dedku Mrazu. Maribor: Obzorja; Ljubljana: 

Helidon.  

58. Bitenc, J. (2002). Zima, Božič, Novo leto. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

59. Bitenc, J. (2003). O mucki Moniki in zvezdici Lučki. Kranj: Panika Records. 

60. Bitenc, J. (2003). O zelenem, rumenem in belem zajčku. Kranj: Panika Records. 

61. Bitenc, J. (2003). Pesmi o angelcih. Celje: Mohorjeva družba Celje. 

62. Bitenc, J. (2003). Pisani klobuček. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

63. Bitenc, J. (2004). Lučka. Ljubljana: Littera picta. 

64. Bitenc, J. (2004). O mišjih kraljičnah, ki so iskale krono. Kranj: Panika Records. 

65. Bitenc, J. (2004). Palček Mihec Kašopihec. Kranj: Panika Records. 

66. Bitenc, J. (2005). Ciciban poje. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

67. Bitenc, J. (2005). Tri muce in druge glasbene pravljice. Ljubljana: RTV Slovenija, 

Založba kaset in plošč. 

68. Bitenc, J. (2008). Mavrica: 100 najlepših pesmic. Ljubljana: RTV Slovenija, 

Založba kaset in plošč. 

69. Bitenc, J. (2008). Palčki z rožnega griča. Maribor: Obzorja. 

70. Bitenc, J. (2008). Vrtiljak. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

71. Bitenc, J. (2009). Pesmi o pomladi in živalih. Maribor: Obzorja. 

72. Bitenc, J. (2010). Božične zgodbe. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon. 

Pesmice so prepevali otroški pevski zbori, med njimi tudi jaz na Osnovni šoli Šmartno pod 

Šmarno goro.  
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2.5   Pravljice in pravljične značilnosti po teoriji Maxa Lüthija 

Max Lüthi je bil švicarski znanstvenik, ki je teoretično obravnaval pravljice in postavil 

temeljno teorijo ljudskih pravljic. 

Pravljica je kratka zgodba o čudežnih dogodkih in likih. 

»Pravljica je vsevključujoča slovstvena oblika v pravem pomenu besede. Ni le 

sposobna asimilirati in sublimirati vsakega elementa, v njej se v resnici zrcalijo vsi 

bistveni elementi človekove bíti. Celo ena sama pravljica običajno vsebuje veliki in 

mali svet, zasebne in javne dogodke, odnose med bitji iz onostranstva.« (Lüthi, 

2011, str. 91) 

Lüthija zanimajo podobnosti, zato posploši značilnosti pravljic, odmisli razlike v 

nacionalnih okvirih in razmišlja o splošnih značilnostih evropske pravljice. Pravljico 

definira tudi kot simbolično literarno obliko, ki se izraža z jezikom simbolov, ki so v osnovi 

splošni. Svoje proučevanje imenuje literarnoteoretično.  

Teoretično je poudaril pet bistvenih značilnosti pravljice. 

1. Enodimenzionalnost je dogajalna raven, na kateri se dogajajo realni in fantastični 

dogodki, srečujejo se naravni in nadnaravni pravljični junaki.  

2. Ploskovitost je značilnost pravljic, v katerih so osebe predstavljene enosmerno 

oziroma enolinijsko, brez realizma. 

3. Abstraktni slog pomeni, da pravljica s svojim slogom spremeni svet, da mu da 

drugo obliko – samosvoj slog. Abstraktni slog pravljice obsega: stalnice, 

zaokrožene številke, zaporedje, ponavljanje, uvodne in končne obrazce, 

metaliziranost, mineraliziranost, stalne metrične in rimane izreke ter čudežne 

predmete. Osebe v pravljici so brez geografskega, osebnega in materialnega okolja.  

4. Izoliranost in univerzalna povezanost pomenita, da imajo pravljični junaki določene 

lastnosti, ki so vedno enake, značilne za univerzalne tipe ljudi. Izoliranost se pokaže 

z odsotnostjo čustvovanja. 

5. Sublimacijo in vsevključenost lahko definiramo kot spremembo nagnjenj, ciljev na 

višjo stopnjo.   

Marjana Kobe je v svoji knjigi Pogledi na mladinsko književnost Lüthijevo teorijo 

priredila za slovenski prostor. Njegovo teorijo petih bistvenih značilnosti je razširila na 

sedem značilnosti: začetek in konec (tipična začetna in končna poved), nedoločen čas in 

prostor, literarni liki so tipi, moralna osnova, zgradba, čarobni rekviziti in 

enodimenzionalnost (Blažić, 2011, str. 183–196).  

 

 

 

http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3530180/bit?View=1&Query=bit
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2.6   Klasične avtorske pravljice po teoriji Marjane Kobe 

Klasična umetna pravljica je vrsta avtorske pravljice, ki se motivno, oblikovno, 

kompozicijsko in slogovno bolj ali manj tesno naslanja na model ljudske pravljice ali 

vztraja v tradiciji izvornega vzorca avtorske pravljice iz 19. stoletja, predvsem tistih 

različic, ki se bolj ali manj odmikajo od modela ljudske pravljice. 

»V terminu »klasična umetna pravljica« nam prilastek »klasična« pomeni predvsem 

to, da gre za starejši oz. prvotni vzorec avtorske pravljice iz 19. stol.; izraz 

»umetna« opozarja, da so dela avtorska, s tem pa obravnavani vzorec razmejuje od 

modela ljudske pravljice.« (Kobe, 1999a, str. 5) 

Zgledi klasične umetne pravljice nastajajo še danes, vendar se od druge polovice 20. 

stoletja umikajo novejšim vzorcem. 

 

2.7   Kratke sodobne pravljice po teoriji Marjane Kobe 

Kratke sodobne pravljice v zunanjem obsegu ne predstavljajo več kot 15 strani. Sodobnost 

se nanaša na današnji čas in prostor. Ima značilne pravljične značilnosti - pravljičnost. 

Kratka sodobna pravljica je razvila več različic glede na glavni literarni lik (Kobe, 1999a, 

str. 6): 

1.  z otroškim glavnim literarnim likom;  

 

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

 

3. s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom;  

 

4. s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom; 

 

5. s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim likom; 

 

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

 

Za kratke sodobne pravljice so značilne motivno-tematske in morfološko-strukturne 

značilnosti: 

 

1.  Temeljna tema, snov, motiv je otroški doživljajski svet in igra. 

 

2. Sintetična dogajalna linija: dogajanje je pogosto skrčeno na droben izsek iz 

otrokovega vsakdanjika.  
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3. Glavni literarni lik v različici z otroškim glavnim literarnim likom je sodoben otrok, 

od predšolske do zgodnje šolske dobe. Gre za starostno obdobje, ko je igra zelo 

pomembna otrokova aktivnost in sta realni in irealni/iracionalni/fantastični svet kot 

dve enakovredni resničnosti. Starostna stopnja glavnega literarnega lika in njena 

razvojna specifika sta v pomenljivi zvezi s strukturnimi oziroma morfološkimi 

stalnicami obravnavanega vzorca. V ostalih različicah so glavni literarni liki 

poosebljene živali, igrače/predmeti, rastline, nebesna telesa/pojavi in liki iz 

ljudskega izročila, ki vstopajo v dogajanje že oživljeni, poosebljeni. Drugi literarni 

liki na to nimajo vpliva. 

 

4. Stranski literarni liki v različici z otroškim literarnim likom so odrasli ljudje. Lahko 

so navzoči, lahko pa tudi umanjkajo, imajo stranske vloge, sekundarno funkcijo. V 

ostalih različicah so tudi stranski otroški literarni liki. 

 

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

irealnih/iracionalnih/fantastičnih prvin v realni vsakdanjik glavnega otroškega 

literarnega lika, kar vzpostavi dve ravni dogajanja: dvodimenzionalnost – 

dvoplastnost dogajanja. Začetek in sklep imata eno raven – realni svet literarnega 

lika, osrednji del je druga raven – fantastična dežela. Ali obratno – začetek in sklep 

je fantastičen, osrednji del pa realen. Irealni svet je za otroški lik pomembnejši, 

omogoča razreševanje vsakršnih psihičnih stisk in problemov, ki jim otrok v 

realnosti ni kos. Na iracionalni ravni se otroku uresniči vse, čeprav je v realnosti še 

tako neuresničljivo. Soočenje iracionalne in realne ravni se zgodi na tri načine.  

Prva različica: dogajanje se odvija dvodimenzionalno v enem samem svetu, v njem 

irealno raven dogajanja kreira glavni otroški literarni lik.  

Druga različica: dogajanje se odvija dvodimenzionalno v dveh med seboj ločenih 

svetovih, glavni otroški literarni lik ni kreator iracionalne ravni, pač pa je z njim 

povezan vzrok za prehod z realne na irealno raven.  

Tretja različica: v zgledih te variante realna raven dogajanja povsem umanjka. 

Dogajanje poteka na videz samo na irealni ravni, v resnici pa je zavest o realnem 

svetu ljudi nenehno prisotna v načinu bivanja poosebljenih glavnih literarnih likov. 

Gre za dobeseden prenos sodobnega urbanega človeškega življenja v svet glavnega 

literarnega lika.   

 

6. Bivanjske sposobnosti glavnega otroškega literarnega lika se bistveno razlikujejo od 

bivanjskih sposobnosti literarnih likov odraslih. Literarni liki iz odraslega sveta 

ostanejo na realni ravni dogajanja, otroški literarni liki pa se selijo iz realnega v 

irealni svet in se spet vračajo na realno raven. Neomejene bivanjske sposobnosti 

otroških likov so utemeljene z otrokovo starostno stopnjo, njihovo doživljajsko 

specifiko. Tako ni naključje, da so otroški literarni liki praviloma v starostnem 

obdobju, ko je igra pomembna, če ne najpomembnejša otrokova dejavnost, ko 

otroku irealnost in realnost še pomenita dve enakovredni resničnosti. Redke so 

izjeme, ko je odraslemu literarnemu liku omogočen prehod na iracionalno raven, 

vendar le s pristankom glavnega otroškega literarnega lika.  
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Bivanjske sposobnosti ostalih različic glede na glavni literarni lik vzpostavi 

dvodimenzionalnost, ko se glavni literarni lik v oživljeni poosebljeni podobi sooči z 

realnim svetom. Lahko komunicirajo z realnim svetom ali te komunikacije ni. 

 

7. Vzrok za vdor fantastičnih prvin je ponavadi realen in praviloma povezan z glavnim 

otroškim literarnim likom. Lahko je to stiska, osamljenost, potreba po igri, 

neuresničena želja, problem, bolezen. Vzrok ali povod za prehajanje z realne na 

iracionalne ravni je lahko otrokova osamljenost, potreba po igri ali otrokova v 

realnosti neuresničljiva želja majhnega otroka. Tudi bolezen ali vročinske 

halucinacije glavnega otroškega lika so lahko povod za vdor irealnih prvin. Pri 

ostalih različicah glede na glavni literarni lik ni nikakršnih vzročnih povezav, da 

glavni literarni lik živi in deluje antropomorfno na irealni ravni, ker vstopa v 

dogajanje že oživljen. Otroški liki niso kreatorji irealne ravni. 

 

8. Perspektiva pripovedovalca je najpogosteje avktorialna pripovedna situacija. 

Vsevedni pripovedovale pisatelju omogoča, da na različne načine vzpostavlja 

zaupno komunikacijo z otroškimi sprejemniki. Tako lahko vsevedni pripovedovalec 

neposredno nagovarja otroške sprejemnike. Otroški zorni kot se uveljavlja preko 

personalnega pripovednega položaja, preko oči glavnega otroškega literarnega lika. 

Z njegove subjektivne perspektive otroški sprejemnik dojema dogajanje v zgodbi. 

Tu so pisateljeve prispodobe blizu otroškemu izkušenjskemu svetu in otroškemu 

razbiranju okolja, ki ga glavni literarni lik opazuje.  

 

 

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

Običajno je natančneje določen in spoznan kot sodobno mestno okolje s specifičnim 

urbanim utripom, z dosežki sodobne civilizacije in tehnologije. Tudi kadar so 

podatki o dogajalnem prostoru skopi, je le-ta razpoznaven.  

 

10. Ne pozna moralnega nauka, ne v smislu ljudskih pravljic ne iz zgledov klasičnih 

avtorskih pravljic, ki se naslanjajo na model ljudskih pravljic.  

 

»Razvidna drža piscev je ta, da so »na strani« otrok: zagovarjajo in z veliko 

empatijo osvetljujejo otroški način doživljanja sveta.« (Kobe, 1999a, str. 11) 

 

2.8   Marjana Kobe o Janezu Bitencu 

Pravljice Janeza Bitenca, pisatelja, skladatelja in glasbenega pedagoga, so si v pravljičnem 

repertoarju na Slovenskem upravičeno zagotovile posebno mesto: avtorjevo poetološko 

izhodišče je povsem samosvoje, saj pisatelj v ustvarjalnem procesu povezuje literarne 

težnje z glasbenovzgojnimi postopki (Kobe, 2002, str. 115). 
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Janez Bitenc ima namreč prepoznaven pravljični vzorec, v pravljico je vpletena otroška 

pesmica z notnim zapisom. Naučiti otroka pesmico je eden od namenov Bitenčevih pravljic 

(Kobe, 2002, str. 115). 

Bitenčeve pravljice se v večini naslanjajo na model klasične umetne pravljice: po tem 

modelu prevzema nedoločen čas in kraj dogajanja ter nekatere druge strukturne značilnosti. 

Vendar je pisatelj začel v pravljice vnašati elemente novejših pravljičnih vzorcev. Na 

spoznavni in izkustveni ravni Bitenčeva besedila niso zapletena, saj so namenjena 

najmlajšim otrokom. Vedno pa so razgibana, domišljijsko iskriva in prisrčna. Otrokom 

dajejo občutek čustvene varnosti, v sklepu pa je preprosto življenjsko moralno sporočilo 

(Kobe, 2002, str. 116).  
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3   EMPIRIČNI DEL 

3.1   Opredelitev problema 

Teorijo kratke sodobne pravljice Marjane Kobe sem predstavila v teoretičnem delu 

diplomske naloge.  

Marjana Kobe je v reviji Otrok in knjiga izdala štiri članke na temo teorije kratke sodobne 

pravljice z naslovom Sodobna pravljica (Kobe, 1999a, 1999b, 2000a 2000b). Loči šest 

različic kratke sodobne pravljice.  

Empirični del zajema predstavitev šestih pravljic Janeza Bitenca. Pravljice sem izbrala 

naključno. 

Tabela 1 

 Naslov Glavni literarni liki Različice glede na glavni literarni 

lik 

1 Domišljavi želodek 

 

želodek s poosebljeno rastlino kot glavnim 

literarnim likom 

2 Medvedki na 

semnju 

trije medvedki: Skokec, 

Smukec, Jakec 

s poosebljeno živaljo kot glavnim 

literarnim likom 

3 Oblaček 

Postopaček 

oblaček Postopaček, tri 

zvezdice 

s poosebljenim nebesnim 

telesom/pojavom kot glavnim 

literarnim likom 

4 Tinko Polovinko deček Tinko 

 

z otroškim glavnim literarnim likom 

5 Zajček Kazimirček zajček Kazimirček s poosebljeno živaljo kot glavnim 

literarnim likom 

6 Zmaj Lakotaj z 

Ljubljanskega 

gradu 

deček Gregec z otroškim glavnim literarnim likom 

 

Vse pravljice spremlja tudi pesmica, ki je vpletena v dogajanje v pravljici.  

 

3.2   Cilj 

Vsako pravljico sem prebrala, jo na kratko obnovila in analizirala po teoriji kratke sodobne 

pravljice Marjane Kobe. Ugotavljala sem, ali se značilnosti pravljic Janeza Bitenca ujemajo 

z  motivno-tematskimi in morfološko-strukturnimi značilnostmi kratke sodobne pravljice 

po teoriji Marjane Kobe.   
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3.3   Raziskovalna vprašanja 

1. Ali se motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti/stalnice kratke 

sodobne pravljice po teoriji Marjane Kobe ujemajo z značilnostmi pravljic Janeza 

Bitenca? 

 

2. Katere so razlike in podobnosti med pravljicami Janeza Bitenca ter motivno-

tematskimi in strukturno-morfološkimi značilnostmi kratkih sodobnih pravljic po 

teoriji Marjane Kobe? 

 

3.4   Raziskovalna metoda 

Uporabila sem deskriptivno in komparativno metodo dela. 

 

3.5   Analiza pravljic Janeza Bitenca po teoriji Marjane Kobe 

Predstavila bom šest pravljic Janeza Bitenca po teoriji Marjane Kobe. 
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3.5.1   Domišljavi želodek (1992b) 

Pravljica z oživljeno rastlino kot glavnim literarnim likom. 

 

Slika 2: Domišljavi želodek, predstava iz vrtca Ciciban 

 

 3.5.1.1   Kratka obnova vsebine 

Glavni literarni lik je poosebljena rastlina – želod, ki ga Bitenc pomanjševalno imenuje 

želodek. Dogajalni prostor je drevo, dogajalni čas je jesen. Glavni literarni lik se je 

previsoko cenil, zato je odšel v domnevno boljši svet. Gre za tipično zgradbo – odhod od 

doma, dogodivščine, prihod domov. Na poti preizkušenj se uči posnemanja glasov in 

spretnosti drugih živali, ki so stranski literarni liki, npr. od žabe kvakati, od zajca skakati. 

Stranski literarni liki so želodka presojali na osnovi zunanjega videza. Ker ni ustrezal 

njihovim kriterijem, ga niso sprejeli. Na koncu sledi vrnitev domov, kjer odrasli literarni 

lik, poosebljeni oče hrast, sprejme »izgubljenega sina«, kar je tudi biblijski motiv. 

 

 3.5.1.2   Motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti/stalnice kratke sodobne 

pravljice po Marjani Kobe  

1. Temeljna tema, snov, motiv: želodkov doživljajski svet, domišljavost, svoboda. 

 

2. Sintetična dogajalna linija je skrčena na en dan življenja glavnega literarnega lika. 

Dan, ko pade z drevesa, odide od doma in se zvečer vrača domov pod hrastovo 

krošnjo.  
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»Bila je trda tema, ko se je vrnil in vse je že spalo.« (Bitenc, 1992b, str. 26) 

 

3. Glavni literarni lik je poosebljeni želodek, ki je jeseni padel z drevesa. Je 

poosebljena rastlina kot glavni literarni lik, s tipično otroško držo in dikcijo. 

                                                                                                        »Večji sem in 

lepši, pa tudi tako lepe kapice, kot jo imam jaz, nima nihče!« (Bitenc, 1992b, str. 21) 

 

4. Stranski literarni liki so odrasli: mačka, oče hrast, osel, žaba, in otroci: bratje in 

zajec.  

 

»Bratec, kakšen bratec? Nič več bratec. Zdaj sem žaba, zajec, muca in osel.« (Bitenc, 1992b, 

str. 25) 

 

5. Dogajanje je enodimenzionalno, na irealni ravni v enem samem svetu. Oživljeni 

glavni literarni lik – poosebljeni želodek – vzpostavlja irealno raven. Ima človeške 

lastnosti, hodi po okolici in se uči oglašanja od stranskih literarnih likov.  

 

»Še nobenega želodka nisem slišala regati, pa sem že lep čas na svetu. Regamo samo me 

žabe.« (Bitenc, 1992b, str. 21)  

 

Konec vzpostavlja še eno irealno raven, saj luna pošlje srebrn koš bisernih sanj. 

Realna raven ni prisotna. 

 

»Izza oblakov je pokukala luna. Vse je videla, vse je slišala. Nasmehnila se je in natrosila 

očetu hrastu in vsem želodkom srebrn koš bisernih sanj …« (Bitenc, 1992b, str. 28)    

   

6. Bivanjske sposobnosti vzpostavi oživljeni glavni literarni lik želodek. Prehoda z 

realne na irealno raven ni. Pravljica se dogaja na irealni ravni. Komunikacije z 

realnim svetom ni.   

 

»Začela sta s šolo. Tudi skakanje ni šlo želodku posebno gladko od rok. Nekajkrat je 

pošteno telebnil po tleh, a čez čas je vendarle nekako šlo.« (Bitenc, 1992b, str. 22)  
   

7. Vzroka ni, ker ni prehoda na realno raven. 

 

»Potem sta se poslovila in želodek je veselo korakal dalje. Po poti priskaklja zajček.« 

(Bitenc, 1992b, str. 22) 

 

8. Pripovedna perspektiva: pripovedovalec je avktorialen, vseveden pripovedni položaj 

– ima pregled nad celotnim dogajanjem.  

 

»Zdaj si pa zapomni še tole: kdor hoče biti vse, ni nič. Bodi to, kar si – želodek!« (Bitenc, 

1992b, str. 26)  

 

9. Dogajalni prostor in čas na irealni ravni sta sodobna. Irealni dogajalni prostor je 

gozd, odvija se v sodobnem družinskem okolju. Realne ravni ni. 
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»Obrnil se je in odšel brez pozdrava. Bratci so se mu nagajivo posmihali, oče hrast pa je 

žalostno povesil veje.« (Bitenc, 1992b, str. 25) 

 

Dogajalni čas na irealni ravni je jesenski dan.  

 

»Prišla je jesen, veter je zapihal in stresel hrastovo drevo.« (Bitenc, 1992b, str. 21) 

 

10. Pravljica ne moralizira, vendar vseeno skriva sporočilo.  

 

»Nekaj si se pa le naučil in zapomni si: vsaka šola nekaj stane.« (Bitenc, 1992b, str. 26)  

 

Glavni literarni lik želodek je domišljav, misli, da je nekaj več. Šele ko je osamljen 

in izločen, spozna, kam sodi – domov k svoji družini.  

 

 »"Tu pri vas že ne bom ostal. Po svetu grem!" In je res odkorakal. Hodil je tako bahavo, kot 

da bi bil njegov ves svet.« (Bitenc, 1992b, str. 21) 

 

3.5.2.3    Analiza motivno-tematskih in morfološko-strukturnih značilnosti/stalnic kratke 

sodobne pravljice z oživljeno igračo oziroma oživljenim predmetom 

 

Poosebljeni želodek je pojmovan kot upornik, kot tipičen otrok, ki se uči z 

izkušnjami. Vsi dobri nasveti niso nič zalegli, dokler ni vse poskusil na svoji koži. 

Pisatelj prikaže želodka kot trmastega otroka, ki se na koncu pokesa in vrne domov. 

Odrasli literarni lik, oče hrast, je potrpežljiv in čuti, se žalosti, kar pri otroku sproži 

empatijo. Pravljica se konča srečno pod domačim hrastom.  

Ugotavljam, da se pravljica Janeza Bitenca Domišljavi želodek s poosebljeno 

igračo/predmetom kot glavnim literarnim likom ne ujema z vsemi motivno-

tematskimi in morfološko-strukturnimi značilnostmi kratke sodobne pravljice po 

Marjani Kobe. Dogajanje je enodimenzionalno.  

Bivanjskih sposobnosti glavnega literarnega lika na realni ravni ni.  

Vzroka za vdor irealnosti tudi ni, ker ni realne ravni.  

Dogajalnega prostora in časa na realni ravni ni. 
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3.5.2    Medvedki na semnju (1993a) 

Pravljica z oživljeno živaljo kot glavnim literarnim likom. 

 

Slika 3: Medvedki na semnju, knjiga 

 

 3.5.2.1   Kratka obnova vsebine 

Glavni kolektivni literarni liki so poosebljene živali – medvedi, ki jih Bitenc 

pomanjševalno imenuje – medvedki Skokec, Smukec in Jakec; tako izraža svoj pozitiven 

odnos do literarnih likov. Kolektivni liki imajo izstopajoč glavni literarni lik – medvedka 

Jakca, ki se večkrat pojavi s pesmico. Dogajalni prostor je gozd, dogajalni čas je jesenski 

dan. Kolektivni glavni literarni liki so postorili vse dolžnosti doma in so za nagrado odšli na 

izlet na semenj. Opazna je tipična zgradba – odhod od doma, doživetja, prihod domov. Na 

izletu se preizkušajo v spretnostih: Jakec poje, Skokec pleza in Smukec riše. Stranski 

literarni liki – sodniki – so ocenjevali medvedke in ugotovili, da so najboljši vsak v svoji 

kategoriji. Na koncu besedila sledi vrnitev domov z zasluženimi nagradami za zmago na 

tekmovanjih.  
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3.5.2.2   Motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti/stalnice kratke sodobne 

pravljice po Marjani Kobe  

1. Temeljna tema, snov, motiv: medvedji doživljajski svet.  

 

»O, kako neskončno dolga je bila noč!« (Bitenc, 1993a, str. 4)   

 

2. Sintetična dogajalna linija je skrčena na en dan v življenju glavnih literarnih likov, 

od večera, ko se pogovarjajo o obisku semnja, do večera, ko se utrujeni vračajo.  

 

»Pazite na vstopnice, da jih ne izgubite! Ob petih popoldne bo žrebanje. Morda boste imeli 

srečo in zadeli kaj lepega!« (Bitenc, 1993a, str. 9) 

 

3. Glavni literarni liki so poosebljene živali, bratci medvedi, ki so prevzeli otroško 

držo in dikcijo. Gre za kolektivne literarne like, trojčke medvede, ki so resda rojeni 

na isti dan, vendar so si popolnoma različni.   

 

»Skokec je očistil brlog, Smukec je pospravil in pograbil pred brlogom, Jakec pa že nekaj 

dni skrbi za bolno babico.« (Bitenc, 1993a, str. 4)  

 

Vsak ima svojo najljubšo dejavnost, kar kaže na raznolikost otrok, četudi so iz 

istega gnezda. Izstopa le medvedek Jakec s svojo pesmico, ki jo večkrat ponovi.  

 

»"Jaz bom plezal na drevo!" se oglasi Skokec. "Jaz bom narisal ježa, ki nese hruško!" reče 

Smukec. "Jaz bom zapel pesmico!" pove stricu Jakec.« (Bitenc, 1993a, str. 13) 

 

Ker ima vsak svoj interes in počne, kar ga veseli, jim ni treba tekmovati proti 

sorojencu in lahko zmagajo vsi. Dogaja se jim kot v sanjah, ves ta vrvež, vse se 

sveti.  

 

»Že so bili na sejemskem prostoru. To je bil živžav! Stojnica pri stojnici in vsepovsod polno 

radovednih oči.« (Bitenc, 1993a, str. 9)  

 

4. Stranski literarni liki so odrasli: mati, oče in ljudje na semnju.  

 

»"A tako, jutri greste  na semenj?" je dejal oče Jaka, pogledal svoje tri sinove Skokca, 

Smukca in Jakca, mamo Meto pa je vprašal: "So bili fantje pridni?"« (Bitenc, 1993a, str. 4) 

 

5. Dogajanje je enodimenzionalno, na irealni ravni, v enem samem svetu. Irealno 

raven vzpostavljajo medvedki kot poosebljene živali kot kolektivni glavni literarni 

liki.  

 

 »A je mama vendarle kupila fantom medvedje sladkarije: kolačke, vsakemu kos medene 

potice, presto in nazadnje še sladoled.« (Bitenc, 1993a, str. 12)  
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6. Bivanjske sposobnosti na irealni ravni vzpostavljajo glavni kolektivni literarni liki 

medvedki. Pravljica se dogaja samo na irealni ravni. Ne sooča se z realnim svetom, 

realne ravni ni. 

 

»Mama Meta je odprla torbico, preštela denar in rekla: "Danes boste šli na vrtiljak in na 

tobogan, z avtomobilčki se boste pa vozili drugič." In tako je bilo.« (Bitenc, 1993a, str. 12)  

 

7. Vzroka ni, ker ni prehoda na realno raven.  

 

»Medvedki so poskočili od veselja, medvedka Julka pa je odpeljala Smukca k risarjem, 

Skokca k plezalcem in Jakca k pevcem.« (Bitenc, 1993a, str. 20)  

8. Perspektiva pripovedovalca je avktorialna, vsevedni pripovedovalec. Avtor 

otroškemu sprejemniku krepi njegov doživljajski stik z dogajanjem.  

 

»Medvedki so mami verjeli in niso več drezali vanjo.« (Bitenc, 1993a, str. 12)   

 

9. Dogajalnega prostora in časa na realni ravni ni.  

Literarni prostor je gozd, jasa ob gozdu, kjer se odvija dogajanje.  

 

»Do medvedje jase, kjer je bil semenj, je bilo manj kot uro hoda. Čas je hitro minil in že od 

daleč so zaslišali poskočne zvoke in sejemski vrvež.« (Bitenc 1993a, str. 4)  

 

Literarni čas je en jesenski dan. Cela pravljica se odvije od večera do večera.  

 

10. Sporočilo: pravljica ne moralizira, nima nauka. Pisatelj je na strani otrok, saj jim 

omogoči nepozaben dan na semnju, vendar so morali doma izpolniti vse svoje 

dolžnosti. Vseskozi je omenjan denar, in sicer da je treba z denarjem delati 

pametno.  

 

»Če bi hotela kupiti vse, kar bi radi, bi morala imeti velikanski nahrbtnik, poln tolarjev!« 

(Bitenc, 1993a, str. 12)  

 

Povod za doživetja medvedkov so želja po igri in zmagi, občudovanje in želja po 

igrači, saj le-teh ni bilo na pretek. Pravljica nas tudi uči, naj izkoristimo tisto, v 

čemer smo dobri, kajti le tako lahko uspemo. Medvedkom se zdi, kot da so v 

pravljici, v osrednjem delu pa jih mati postavi na realna tla, saj je zadolžena za 

denar in jim ne dovoli vseh atrakcij. Na koncu vseeno odidejo domov srečni z 

lepimi darili. 

 

»Še so klicali številke, toda mama Meta, Skokec, Smukec in Jakec so že srečni odhajali 

domov. Vsi so dobili, kar so želeli, očetu pa so nesli bel slamnik in dežnik.« (Bitenc, 1993a, 

str. 30) 
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3.5.2.3    Analiza motivno-tematskih in morfološko-strukturnih značilnosti s poosebljenimi 

živalmi  

Analiza besedila je pokazala, da gre za kratko sodobno pravljico s poosebljenimi 

živalmi kot glavnimi literarnimi liki. Otroci lahko semnje primerjajo z današnjimi 

nakupovalnimi središči, kjer se lahko učijo, da vsega le ni treba kupiti, in se 

navajajo na varčnost. Otroci imajo danes veliko stvari, ki jih še zdaleč ne 

potrebujejo. 

Ugotavljam, da se pravljica Janeza Bitenca Medvedki na semnju s poosebljenimi 

živalmi kot glavnimi literarnimi liki ne ujema z vsemi motivno-tematskimi in 

morfološko-strukturnimi značilnostmi kratke sodobne pravljice po Marjani Kobe. 

Dogajanje je enodimenzionalno.  

Bivanjske sposobnosti glavnega literarnega lika na realni ravni ni.  

Vzroka za vdor irealnih prvin ni, ker ni realne ravni. 

Dogajalni prostor in čas se ne ujemata s teorijo Marjane Kobe, saj ni realne ravni.  
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3.5.3   Oblaček Postopaček (2007) 

     Pravljica s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim 

likom. 

 

Slika 4: Oblaček Postopaček, knjiga 

 

 3.5.3.1   Kratka obnova vsebine 

Glavni kolektivni literarni junaki so poosebljeni nebesni pojavi/telesa – oblak in tri zvezde 

– ki jih Bitenc s pomanjševalnicami imenuje oblaček Postopaček in tri zvezdice. Avtor je 

pokazal pozitiven odnos do glavnih literarnih likov. Dogajalni prostor sta nebo in 

opazovalnica zvezd na Zemlji. Dogajalni čas je ena noč na nebu. Glavni literarni liki so se 

seznanili – oblaček Postopaček je prevzel vlogo odraslega in popeljal zvezdice, ki so 

zavzele otroško držo in dikcijo, po poti dogodivščin. Imamo tipično zgradbo na irealni 

ravni – odhod od doma, dogodivščine in prihod domov. Linearno dogajanje je irealno–

realno–irealno, ko posežejo stranski literarni liki zvezdogledi z realne ravni, kar je značilno 

za kratke sodobne pravljice. Na poti glavni literarni liki srečujejo stranske literarne like in 

odidejo v zabavišče, kar je dobeseden prenos tipičnega sodobnega urbanega okolja na 

irealno raven. Glavni kolektivni literarni liki pomagajo stranskemu poosebljenemu 

otroškemu literarnemu liku – zvezdici Maji – najti pot domov k stranskemu poosebljenemu 

literarnemu liku – babici. Na koncu besedila sledi vrnitev domov.  
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 3.5.3.2   Motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti/stalnice kratke sodobne 

pravljice po Marjani Kobe  

1. Temeljna tema, snov, motiv: otroški doživljajski svet in igra.  

 

»Na nebo so prisijale tri zvezdice. Še preden jih je srebrna meglica spustila iz svojega 

nežnega objema, je vsaki privezala svileno pentljico na zlate kodre.« (Bitenc, 2007, str. 4)  

 

2. Sintetična dogajalna linija: dogajanje je skrčeno na en dan, ko se pojavijo tri nove 

zvezdice. 

 

»"Saj smo vedeli, da se niso izgubile. V vesolju se nič ne izgubi," so rekli in natanko 

zapisali v svoje učene knjige vse, kar se je to noč dogajalo na nebu.« (Bitenc, 2007, str. 26) 

 

3. Glavni literarni liki so kolektivni, nebesni pojav oblak in tri zvezdice, z 

izstopajočim posameznikom, oblačkom Postopačkom.  

 

»Kaj pa zdaj?« (Bitenc, 2007, str. 4)  

 

Oblak je prevzel vlogo odraslega, ki trem zvezdicam razkazuje nebo. 

 

»"Kaj zdaj?" se je oglasil bel oblaček, ki se je nenadoma pojavil na nebu. "Tako boste sijale, 

kot sijejo druge zvezde. To je zdaj vaša naloga."« (Bitenc, 2007, str. 4) 

 

Tri zvezdice so prevzele vlogo otroka in se čudijo, smejejo ter igrajo po nebu.  

 

»Zvezdicam ni bilo treba dvakrat reči. Skobacale so se na oblaček, ta pa je razpel belo jadro 

in zaplaval po nebu. Zvezdice so od veselja prepevale s svojimi srebrnimi glasovi.« (Bitenc, 

2007, str. 4) 

 

4. Stranski literarni liki so odrasli znanstveniki na realni ravni na Zemlji.  

 

»"Neverjetno, neverjetno," so modrovali in si niso znali odgovoriti: "Le kje so zdaj tiste tri 

novorojene zvezdice, ki so bile še pred slabo uro na nebu?"« (Bitenc, 2007, str. 9)  

 

Drugi stranski literarni liki so še druge poosebljene zvezde in poosebljena luna.  

 

»Oblaček Postopaček je tedaj priplaval z zvezdicami do lune.« (Bitenc, 2007, str. 11)  

 

5. Dogajanje je dvodimenzionalno, v dveh med seboj ločenih svetovih, ki obstajata 

drug ob drugem, na realni in irealni ravni.  

 

»Medtem ko je oblaček Postopaček plaval z zvezdicami k luni, so na Zemlji stikali glave 

trije učeni zvezdogledi.« (Bitenc, 2007, str. 9)  
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Začetek in konec sta irealna, to je dogajanje na nebu. Osrednji del je realen, to so 

znanstveniki na Zemlji, ki na neki točki posežejo v dogajanje na nebu, na irealno 

raven.  

 

»"Kdo pravi da ne!" je zdaj na ves glas zaklical z Zemlje zvezdogled.« (Bitenc, 2007, str. 

11)  

 

Glavni literarni liki sicer slišijo klice z Zemlje, vendar ne odgovarjajo. 

  

»Zvezdice so zardele in kar podrhtevale od veselja, da imajo tako lepa imena.« (Bitenc, 

2007, str. 11) 

 

Dogajanje na nebu je dobeseden prenos tipičnega sodobnega urbanega okolja. 

 

»Kakor na Zemlji ni pravega zabavišča brez vrtiljaka, tobogana, srečelova, šaljive pošte in 

stojnic z vsemi mogočimi dobrotami, tako je tudi na nebu.« (Bitenc, 2007, str. 19) 

 

6. Bivanjske sposobnosti glavnih literarnih likov oblačka Postopačka in treh zvezdic 

vzpostavijo irealno raven, ko zvezdogledi na Zemlji na realni ravni poimenujejo tri 

zvezdice.  

 

»Tista s svetlordečo pentljo je Biserka. Tista, ki ima svetlomodro pentljo, je Svetlana, tista z 

rožnato pentljo pa Zlâtica. Njihova imena smo že vpisali v knjigo zvezd.« (Bitenc, 2007, str. 

11)  

 

7. Vzrok za irealne prvine je realen. Nove zvezde potrebujejo imena, zato pride do 

irealnih prvin. 

 

 »"Predlagam," je rekel eden med njimi, "da jim medtem poiščemo imena."« (Bitenc, 2007, 

str. 9)    

 

8. Pripovedna perspektiva: pripovedovalec je avktorialen, vseveden in ima pregled nad 

celotnim dogajanjem.  

 

»Kje pa so bile zvezdice medtem, ko so jih iskali, učenjaki nikdar niso izvedeli …« (Bitenc, 

2007, str. 26)   

 

9. Dogajalni čas in prostor na realni ravni sta sodobna, to dokazujejo zvezdogledi, ki 

lahko skozi svoje daljnoglede opazujejo vesolje. Dogajalni prostor na irealni ravni 

je urbano okolje na nebu, saj imajo zabavišče.  

 

»Učenjaki so spet sedli za svoje daljnoglede, jih obračali sem in tja, a niso videli nič 

drugega kot bel oblaček, ki je naglo jadral proti luni.« (Bitenc, 2007, str. 11)  

 

Dogajalni čas je omejen na en dan nebesnega življenja.  
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»Ves dan so ostali pri Maji. Poslovili so se šele zvečer, za slovo pa so zvezdice zapele Maji 

in babici.« (Bitenc, 2007, str. 22) 

 

10. Kratka sodobna pravljica Oblaček Postopaček ne moralizira, temveč ima skrito 

sporočilo, da smo odrasli vedno dolžni poskrbeti za otroke. Glavni literarni liki so 

poosebljeni otroci, ki potrebujejo varuha. 

  

»Babica je pripravila imenitno kosilo in spekla orehove kolačke.« (Bitenc, 2007, str. 22) 

 

3.5.3.3   Analiza motivno-tematskih in morfološko-strukturnih značilnosti kratke sodobne 

pravljice s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim likom 

 

Glavni literarni lik, poosebljeni oblak, je prevzel varstvo za majhne zvezde, ki so 

zavzele držo in dikcijo majhnega otroka. Potujejo po nebu in srečujejo telesa, 

najprej luno, nato se gredo zabavat v zabavišče. Na koncu jim stranski literarni lik 

babica skuha večerjo. 

Ugotavljam, da se pravljica Janeza Bitenca Oblaček Postopaček s poosebljenim 

nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim likom ujema z motivno-

tematskimi in morfološko-strukturnimi značilnostmi kratke sodobne pravljice po 

Marjani Kobe. 
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 3.5.4   Tinko Polovinko (2001b) 

Pravljica z otroškim glavnim literarnim likom. 

 

Slika 5: Tinko Polovinko, knjiga 

 

3.5.4.1   Kratka obnova vsebine 

Glavni otroški literarni lik je deček, ki ga Bitenc s pomanjševalnico imenuje Tinko in tako 

izraža svoj pozitiven odnos do glavnega literarnega lika. Dogajalni prostor je dom, 

stanovanje glavnega literarnega lika, dogajalni čas je pomladni dan. Prisotna je tipična 

zgradba – odhod od doma, dogodivščine, prihod domov. Glavni literarni lik Tinko izraža 

svojo stisko in osamljenost na njemu poseben način – vse stori polovično, npr. obleče eno 

hlačnico, obuje en čevelj. Stranski literarni liki so Tinka presojali na osnovi videza, če torej 

ustreza drugim. V osrednjem delu se glavni literarni lik seli na irealno raven: ko se 

pogovarja z živaljo, stranskim literarnim likom mačko, pogovor sliši tudi odrasli stranski 

literarni lik, mati, kar je v kratkih sodobnih pravljicah redko, saj odrasli ostajajo na realni 

ravni. Na koncu besedila mati kot tipičen materinski lik popusti in sprejme v dom domačo 

žival, mačko. 

 

3.5.4.2    Motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti/stalnice kratke sodobne 

pravljice po Marjani Kobe  

1. Temeljna tema, snov, motiv je otroški doživljajski svet, osamljenost in igra.  

 

»Si lahko predstavljate bolj srečnega fanta v velemestu Mišji dol, kot je bil ta dan in še 

dolgo zatem Tinko s svojo mucko?« (Bitenc, 2001b, str. 28) 
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2. Sintetična dogajalna linija je tipična, pravljica se odvije v enem dnevu od jutra 

do večera.  

»Kaj pravite, da ga ni v šolo? Pa je šel od doma, babica mi je telefonirala, da je šel.« 

(Bitenc, 2001b, str. 22) 

 

3. Glavni literarni lik je sodoben mestni otrok Tinko, ki že hodi v šolo.  

 

»Medtem sta mama in oče odvihrala v službo, Tinko pa se je zmuznil babici in dedku skozi 

na pol odprta vrata na dvorišče in potem na cesto.« (Bitenc, 2001b, str. 19)  

 

To je pomembno zaradi otrokovega razvoja na tej stopnji. Otrok realnost in 

irealnost doživlja še kot dve enakovredni resničnosti. Glavni literarni lik se 

zaveda, da ni prav, da vse dela samo na pol.  

 

»Tinku Polovinku pa še malo ni bilo mar, kaj mu govore ljudje.« (Bitenc, 2001b, str. 19) 

 

Ko pristopi k njemu mačka, ki govori, se mu to zdi čisto naravno in 

sprejemljivo. V irealnost stopi tudi njegova mati, ki je stranski literarni lik.  

 

»Mama je stopila bliže, se stisnila za hišni vogal, tako da je Tinko ni videl, in poslušala.« 

(Bitenc, 2001b, str. 22) 

 

4. Stranski literarni liki odraslih ljudi so prisotni in živijo z glavnim literarnim 

junakom Tinkom. Oni sprožijo upornost, ker mu ne dovolijo imeti domače 

živali.  

 

»Mucka bi rad, pravega, živega mucka. Zakaj mi ne pustite, da bi imel mucka?« (Bitenc, 

2001b, str. 18)  

 

Vsi člani družine glasno protestirajo.  

 

»Kdo pa se bo ukvarjal z muckom?« (Bitenc, 2001b, str. 18)  

 

Glavni literarni junak jih potisne v ozadje in se ne meni za njihova mnenja.  

 

»In tako ni bilo z muckom nič. Tinko Polovinko pa je kuhal trmo in ostal Tinko Polovinko.« 

(Bitenc, 2001b, str. 18) 

 

5. Dogajanje je dvodimenzionalno, v enem samem svetu poteka na realni in irealni 

ravni. Začetek in zaključek sta na realni ravni. Pravljica se začne in konča v 

stanovanju urbanega okolja.  

 

»"Muc ni za v stanovanje, to sem ti že stokrat povedala,"« je rekla mama.« (Bitenc, 2001b, 

str. 18) 

Tinko živi v razširjeni družini.  
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»Ko sta prišla domov, je Tinka pred vrati že čakala muca, na mizi pa krožnik s palačinkami, 

ki mu jih je spekla babica.« (Bitenc, 2001b, str. 26) 

 

Z njimi živi papagaj, ki ima prvine fantastičnega, saj odraslim odgovarja.  

 

»Le papagajček Koki se je neusmiljeno drl iz kletke: "Kaj pa je, kaj pa je?"« (Bitenc, 2001b, 

str. 14)  

 

Irealna raven rešuje težave glavnega literarnega lika, namreč željo po domači 

živali, ki jo skuša uresničiti z uporništvom. Kljub temu poskusu Tinko ni nič 

bližje svoji želji. Njegova družina ne popusti. Problem reši stranski literarni lik 

mačka, ki jo glavni literarni lik Tinko sreča na pol poti do šole. Tu pride do 

soočenja realne in irealne fantastične ravni, ko mačka spregovori in Tinka okara.  

 

»Mijav, mijav, mijav, kakšen pa si? Eno nogavičko imaš in en sam čeveljček, eno roko v 

srajčkinem rokavu, eno nogo v hlačnici.« (Bitenc, 2001b, str. 22)  

 

Nato v irealno dogajanje vstopi stranski literarni lik – Tinkova mati.  

 

»Muca, muca, ne hodi proč. Zdaj si naša, čisto naša, pravzaprav Tinkova si!« (Bitenc, 

2001b, str. 26) 

 

Glavni lik ne kreira ravni dogajanja, z njim pa je povezan vzrok za prehod z 

realne na irealno raven.  

 

»"Hov, hov, hov!" je zabevskal."To je moj kamen. Kaj pa delaš tukaj? In kdo sploh si? 

Nisem te še videl."« (Bitenc, 2001b, str. 20)  

 

Skozi celo pravljico prihaja do prehodov z realne na irealno raven, saj se živali 

oglašajo in se pogovarjajo z ljudmi. 

 

6. Bivanjske sposobnosti: glavni literarni lik Tinko je sprejel mačkin govor kot 

nekaj čisto vsakdanjega, saj sta prej spregovorila že poosebljeni živali papagaj 

in pes. Tudi odrasli kot stranski literarni liki slišijo govor živali, kar je pri kratki 

sodobni pravljici redko.   

 

»"Nič dobrega, nič dobrega!" je kričal papagajček Koki, ki je vse to že ničkolikokrat slišal.« 

(Bitenc, 2001b, str. 18)  

 

7. Vzrok oziroma povod za irealne prvine je realen. Glavni literarni lik si tako 

močno želi domačo žival mačko, da se nenavadno vede. 

 

»Jaz sem Tinko 

Polovinko, 

iz velemesta 

MIŠJI DOL. 

Česar koli 

jaz se lotim, 

naredim 

samo na pol.« 

(Bitenc, 2001b, str. 11) 
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Vzrok za željo po domači živali je Tinkova osamljenost, saj živi samo z 

odraslimi. Rad bi imel domačo žival, s katero bi se lahko igral in družil. 

 

8. Pripovedovalec in pripovedna perspektiva: pripovedovalec je vseveden, 

avktorialen, kar mu omogoča, da lahko na različne načine pripoveduje in išče 

stik s sprejemniki. Pripovedovalec neposredno nagovarja sprejemnika.  

 

»Ko vam vse to pripovedujem, vas že vidim, kako nejeverno kimate z glavami, me gledate 

kot telički v nova vrata in me milo prosite.« (Bitenc, 2001b, str. 6) 

 

9. Dogajalni prostor in čas na realni ravni sta sodobna. Glavni literarni lik živi na 

sodobnem mestnem obrobju, v stanovanju v stanovanjskem bloku, kar je tipika 

sodobnosti.  

 

»Vse to najdemo le na robu mesta, v predmestju, in tam bomo gotovo našli tudi Tinka 

Polovinka.« (Bitenc, 2001b, str. 10) 

 

10. Kratka sodobna pravljica Tinko Polovinko nima neposrednega moralnega nauka, 

ampak je sporočilo skrito. Otrok živi s štirimi odraslimi osebami in je osamljen, 

nima nikogar, s komer bi se lahko igral, družil. Pisatelj je na strani otroka, saj na 

koncu dobi, kar je želel, in ne bo več osamljen. Pravljica govori tudi o 

drugačnosti in nesprejemanju le-te.   

  

3.5.4.3   Analiza motivno-tematskih in morfološko-strukturnih značilnosti kratke sodobne 

pravljice z otroškim glavnim literarnim likom 

 

Analiza pravljice Tinko Polovinko je pokazala, da je otrok pojmovan kot upornik 

zaradi osamljenosti in želje po družbi, kar je značilno za sodobne pravljice, saj so 

otroci pogosto sami, iz česar se razvije izlet v fantastičnost. Deček ima funkcionalno 

ime iz rimanih dvojic – Tinko Polovinko, tako ga avtor že z naslovom opiše, oriše. 

Besedilo vsebuje veliko slogovno zaznamovanih besed, ki razvijajo pozitiven odnos 

do naslovnika. Tinko poskuša postavljati pravila, vendar mu to ne uspeva. Za 

preobrat poskrbi mačka, ki Tinka okara. Otrok je sprva gledan kot pomanjšan 

odrasel. Odrasli za njegove želje niso imeli posluha. Osamljenost je reševal na svoj 

otroški način, z uporništvom. Ko pravljica pride v stik s fantastičnim, stranski 

literarni lik – Tinkova mati, sprevidi, da fant res potrebuje družbo za igro in 

otroškost. Konec je srečen, saj glavni literarni lik dobi, kar je želel, da ne bo več 

osamljen.  

Ugotavljam, da se pravljica Janeza Bitenca Tinko Polovinko z otroškim glavnim 

literarnim likom ujema z motivno-tematskimi in morfološko-strukturnimi 

značilnostmi kratke sodobne pravljice po Marjani Kobe. 
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3.5.5   Zajček Kazimirček (1992a) 

Pravljica s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom. 

 

Slika 6: Zajček Kazimirček, pravljični abonma Janeza Bitenca 

 

3.5.5.1   Kratka obnova vsebine 

Glavni literarni lik – poosebljena žival – je zajec, ki ga Bitenc pomanjševalno imenuje 

zajček Kazimirček in tako izraža naklonjenost do literarnega lika. Dogajalni prostor je 

zajčja luknja na travniku, dogajalni čas je poletje. Glavni literarni lik se je previsoko cenil, 

zato je izkoriščal odrasle stranske literarne like – poosebljena zajca – očeta in mater. 

Zgradba je tipična: gre za ponavljanje, odhod in prihod domov. Na poti preizkušenj se 

zajček uči strpnosti in poskušati še drugo hrano. Odrasli stranski literarni liki mu prepustijo 

odločitev. Na koncu besedila stranski literarni liki – zajčja družina – sprejmejo 

spremenjenega zajčka.  

 

3.5.5.2   Motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti/stalnice kratke sodobne 

pravljice po Marjani Kobe 

1. Temeljna tema, snov, motiv je zajčkov doživljajski svet in igra.  

 

»Nič posebnega ni. Takšen je kot vsi mladi zajčki.« (Bitenc, 1992a, str. 3) 

 

2. Sintetična dogajalna linija je tipična, pravljica se odvije v kratkem času.  
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»Kazimirček je bil tako neznansko lačen, da se je spravil nad vse, kar mu je prišlo pod zobe. 

Sprva res bolj težko, toda kmalu se je navadil na novo hrano in vse mu je teknilo.« (Bitenc, 

1992a, str. 10) 

3. Glavni literarni lik je poosebljena žival, zajček Kazimirček, ki je prevzel otroško 

držo in dikcijo tipičnega razvajenega sodobnega majhnega otroka.  

 

»Kazimirček pa se je namrdnil, se zleknil in sladko zaspal.« (Bitenc, 1992a, str. 5) 

 

Vendar sam glavni literarni lik ni kriv za situacijo v pravljici, saj ga starša pretirano 

razvajata, je pa povod za nastalo situacijo.  

 

»Kazimirček je že od rojstva dalje užival posebne ugodnosti: posteljico, ki so mu jo nastlali 

z najbolj mehko posušeno travo, so postavili tik ob lini, kjer je imel prekrasen razgled na vse 

strani.« (Bitenc, 1992a, str. 3) 

 

4. Stranski literarni liki so tudi poosebljene živali, člani družine glavnega literarnega 

lika – oče, mati in sestre. Stranska literarna lika mati in oče sta v veliki meri kriva za 

pretirano zahtevnost glavnega literarnega lika Kazimirčka.  

 

»Mati Klara mu je pela najlepše uspavanke, da je sladko zaspal.« (Bitenc, 1992a, str. 3) 

 

5. Dogajanje je enodimenzionalno, poteka samo na iracionalni ravni v enem samem 

svetu. Oživljeni literarni lik zajček Kazimirček vzpostavlja irealno raven.  

 

»Ko se je do sitega najedel, ni rekel ne bev, ne mev. "Kaj pa hvala, ne bo nič, Kazimirček, 

pa prosim? Poglej, kako to znajo sestrice!"« (Bitenc, 1992a, str. 5) 

 

Na irealni ravni je prikazano družinsko okolje, kjer starši pretiravajo v skrbnosti do 

sina, ki je glavni literarni lik.  

 

»Ko se je zbudil, so bile prve besede: "Lačen!" Starša pa kot blisk na travnik in mati Klara 

se je oglasila.« (Bitenc, 1992a, str. 5)  

 

Zato so sestre kot stranski literarni liki prikrajšane.  

 

»Sestricam to ni bilo prav nič všeč. Večkrat so zajokale, češ da se jim godi krivica.« (Bitenc, 

1992a, str. 3)  

 

Ko ne zmorejo več izpolnjevati zahtev sina, postanejo starši jezni.  

 

»Bil pa je tako jezen, da je ta dan ostal doma. Ni hotel na travnik, kamor je odšla mati 

sama.« (Bitenc, 1992a, str. 7)   

 

Glavni literarni lik se mora sprijazniti s posledicami.  

 

»"Kaj pa zdaj?" je vzdihoval in se cmeril Kazimirček, ki mu je že pošteno krulilo po 

želodčku.« (Bitenc, 1992a, str. 10)  
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 Realne ravni ni. 

 

6. Bivanjske sposobnosti vzpostavi glavni literarni lik – oživljeni zajček. Prehoda z 

realne na irealno raven ni. Realne ravni ni. 

 

»Kje si, 

kje si, 

kje si, 

deteljica, deteljica,  

s štirimi peresi? 

Srečo nam 

prinesi, 

deteljica, deteljica, 

s štirimi peresi!« 

(Bitenc, 1992a, str. 4) 

 

7. Vzroka za prehajanje z realne na irealno raven ni, ker je dogajanje samo na irealni 

ravni. 

»Potem se je spomnila, da štiriperesne deteljice prinašajo srečo. To je želela svoji družini, še 

posebej pa sinčku Kazimirčku. Ta ji je delal iz dneva v dan vse večje skrbi in težave.« 

(Bitenc, 1992a, str. 4) 

 

8. Pripovedna perspektiva – pripovedni položaj je avktorialen, vsevedni 

pripovedovalec otroškemu sprejemniku oriše pravljico.  

 

»Oče Kazimir, mati Klara in pet zajčkovih sestric pa je kukalo iz hlevčka in mu zaploskalo.« 

(Bitenc, 1992a, str. 11)  

 

9. Dogajalni prostor in čas na irealni ravni sta sodobna. Glavni literarni junak s svojo 

družino živi v urbanem okolju, saj so tu prisotni sosedje, torej gre za poseljeno 

okolje. 

 

»Vsi sosedje, ki so prihajali čestitat srečni družini, so si ga ogledovali z vseh strani, ga 

hvalili in trepljali očeta in mamo.« (Bitenc, 1992a, str. 3)  

 

Dogajalni čas na irealni ravni je poletni dan. 

Realnega dogajalnega prostora in časa ni. 

 

10. Sodobne pravljice praviloma ne moralizirajo, vendar je pri Zajčku Kazimirčku 

sporočilo basensko naravnano.  

 

»Če bo šlo tako naprej, iz Kazimirčka nikdar ne bo dober zajec!« (Bitenc, 1992a, str. 3) 
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3.5.5.3   Analiza motivno-tematskih in morfološko-strukturnih značilnosti kratke sodobne 

pravljice z oživljeno živaljo kot glavnim literarnim likom 

 

Analiza motivno-tematskih in morfološko-strukturnih značilnosti kratke sodobne 

pravljice je pokazala, da gre za prenos človeške družine na poosebljene živali. 

Opisano je družinsko življenje, kjer enega otroka razvajajo, kar pri njem vodi v 

trmo. Pisatelj je tu izbral tabu temo, ki je bila precej v veljavi v njegovem času, 

namreč da so bili dečki boljši in bolj cenjeni. Tudi danes to ni izkoreninjeno, 

predvsem po zaslugi prehajanja miselnosti iz roda v rod. Vendarle se vmes pojavi 

stavek, kako so sestrice pridne.  

Ugotavljam, da se pravljica Janeza Bitenca Zajček Kazimirček s poosebljeno živaljo 

kot glavnim literarnim likom ne ujema z vsemi motivno-tematskimi in morfološko-

strukturnimi značilnostmi kratke sodobne pravljice po Marjani Kobe.  

Dogajanje je enodimenzionalno.  

Bivanjskih sposobnosti glavnega literarnega lika na realni ravni ni.  

Vzroka za vdor irealnih prvin ni, ker ni realne ravni.  

Dogajalnega prostora in časa na realni ravni ni. 
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3.5.6   Zmaj Lakotaj z Ljubljanskega gradu (1998) 

                    Pravljica z otroškim glavnim literarnim likom. 

 

 

Slika 7: Zmaj Lakotaj z Ljubljanskega gradu, zvočni posnetek – kaseta 

 

3.5.6.1   Kratka obnova vsebine 

Glavni otroški literarni lik je deček, ki ga Bitenc s pomanjševalnico imenuje Gregec in s 

tem izraža naklonjenost do njega. Dogajalni prostor je vas pod grajskim gričem, dogajalni 

čas je nedoločen – nekoč, čas zmajev. Glavni otroški literarni lik Gregec je bil radoveden, 

zato je odšel iskat zmaje. Torej imamo tipično zgradbo odhoda od doma, dogodivščin in 

prihoda domov. Ko glavni literarni lik Gregec najde zmaje, se seli na irealno raven 

dogajanja, odrasli pa ostajajo na realni ravni dogajanja. Na poti preizkušenj mu pomagajo 

odrasli stranski literarni liki, ki mu verjamejo, npr. pripravijo mu hrano za zmaje. Glavni 

literarni lik se vrača na irealno raven, ko pelje hrano zmajem. Odrasli stranski literarni liki 

ocenjujejo glavni literarni lik kot junaka. Na koncu besedila sledi izselitev zmajev, grožnje 

ni več.  
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3.5.6.2   Motivno-tematske in morfološke-strukturne značilnosti/stalnice kratke sodobne 

pravljice po Marjani Kobe  

 

1. Temeljna tema, snov, motiv: otroški doživljajski svet, čustva in osamljenost.  

 

»Ustavil se je na jasi pred gozdom. Premišljeval je: bi pasel kozlička in čakal, da iz gozda 

prilomasti medved ali pricaplja hudobni škrat? A nekateri pravijo, da k pridnim otrokom 

priskakljajo prijazni palčki z rdečimi jagodami ali dobra vila z zlato kroglico, ki prinaša 

srečo.« (Bitenc, 1998, str. 10) 

 

2. Sintetična dogajalna linija je kratek izsek iz Gregčevega življenja.  

 

»Gregec se je odločil. Kozlička je vzel v naročje in jo je mahnil po potki, ki je peljala ob 

robu gozda naravnost k črni luknji.« (Bitenc, 1998, str. 12)   

 

3. Glavni literarni junak je deček Gregec. Živi v predmestju Ljubljane. 

  

»Na ravnici pod južnim delom grajskega pobočja je nekdaj stala vasica. Imela je nekaj 

lesenih, s slamo kritih hiš.« (Bitenc, 1998, str. 6) 

 

4. Stranski literarni liki so poosebljeni oče zmaj, njegovih sedem zmajčkov, Gregčeva 

družina ter prebivalci mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu. Stranski literarni liki 

držijo z Gregcem, mu verjamejo in pomagajo.  

 

»In ko je prišlo graščaku na uho Gregčevo junaštvo, so ga povabili na grad. Vse polno 

imenitnih gostov je bilo v bleščeči sprejemni dvorani, da je Gregcu jemalo vid.« (Bitenc, 

1998, str. 18) 

 

5. Dogajanje je dvodimenzionalno, v enem samem svetu na dveh ravneh, realni in 

irealni. Realna raven v pravljici je primestno okolje, v katerem živi glavni literarni 

junak. Glavni literarni junak nato sam doživi prehod v irealno raven dogajanja, ko 

se odloči, da gre poiskat zmaje.  

 

»Lep čas je že hodil, ko je nenadoma obstal pred črno luknjo. Zaslišal je: Cop, cop, cop, 

cop, cop …« (Bitenc, 1998, str. 12)  

 

To vzpostavi dve ravni dogajanja. Glavni literarni junak Gregec je prestrašen, ko 

zagleda zmaje. Trudi se premagati strah, ki ga čuti ob soočenju z njimi.  

 

»Gregec bi bil rad zbežal, a od strahu ni mogel premakniti nog.« (Bitenc, 1998, str. 12)  

 

Glavni razlog, da je odšel iskat zmaje, je otroška radovednost. Za prehod z realne 

(iskanje črne luknje) do irealne ravni, ko črno luknjo dejansko najde, glavni literarni 

junak ni odgovoren. Zmaji se pojavijo pred njim.  
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»"Joj!" Ven so pokukali zmaj in zmajčki.« (Bitenc, 1998, str. 12) 

 

6. Bivanjske sposobnosti glavnega otroškega lika se razlikujejo od odraslih. Odrasli 

ostanejo na realni ravni, medtem ko glavni literarni lik sreča poosebljene živali, 

zmaje, in se seli na irealno raven.  

 

»"Nekaj voham, po človeku diši," zarjove oče zmaj s svojim nizkim, renčečim glasom.« 

(Bitenc, 1998, str. 12) 

 

Tudi ko se Gregec vrne na realno raven, se kasneje v pravljici vrača nazaj na irealno 

raven k zmajem.  

 

»Potem je rekel Gregcu: »Če nam boš prinesel vse, kar bi radi jedli, dobiš nagrado. Če pa 

nam boš ušel, te bomo iskali in zagotovo našli, pa čeprav na koncu sveta. Takrat pa …!«« 

(Bitenc, 1998, str. 12)  

 

Odrasli literarni liki otroškemu glavnemu literarnemu liku verjamejo in mu 

pomagajo.  

 

»Takoj so se lotili dela. Dedek je ujel sivo prepelico, mama je zamesila orehovo potico, teta 

je spekla prašička, babica oskubila petelina in ga vrgla v ponev, oče je šel v klet in privalil 

sodček vina.« (Bitenc, 1998, str. 14)  

 

Odrasli kot stranski literarni liki ne vstopajo v stik s poosebljenim likom, ki je znan 

iz ljudskega izročila, vendar ga nekateri lahko vidijo.  

 

7. Vzrok oziroma povod za irealne prvine je otroška radovednost. Po zgodbi, ki mu jo 

je povedal stranski literarni lik oče, je glavni otroški literarni lik Gregec zelo 

radoveden, rad bi preveril resničnost zgodbice.  

 

»Zdaj pa je Gregec, kolikor so mu dale noge, hitel domov. Kako je bilo doma, si lahko 

mislite. Gregcu so pripravili takšen sprejem, kakor dotlej še nikomur.« (Bitenc, 1998, str. 

18)  

8. Pripovedovalec: pripovedna perspektiva je avktorialna pripovedna situacija. 

Pripovedovalec je vseveden in z otroškimi sprejemniki vzpostavlja komunikacijo na 

različne načine.  

 

»Grofičina bojazen pa je bila odveč, kajti zmajčki so nekega dne rekli očetu: "Dovolj smo že 

stari in veliki, da gremo po svetu."« (Bitenc, 1998, str. 18)  

 

Pri Zmaju Lakotaju z Ljubljanskega gradu gre za otroški izkušenjski svet, otroško 

opazovanje.  

 

»Tako je ata govoril Gregcu. Ta ga je poslušal z odprtimi usti. Pastirček zdaj ni mislil na nič 

drugega kot na črno luknjo, na zmaja Lakotaja in na njegove mladiče brez mame.« (Bitenc, 

1998, str. 10) 
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9. Dogajalni prostor na realni ravni je mesto Ljubljana, okoli grajskega griča, na 

katerem stoji Ljubljanski grad. Omenjeni so deli mesta Ljubljana, torej urbano 

okolje.  

 

»Potem so na jasi pod Golovcem tri dni in tri noči kopali jamo in vanjo zagrebli zmajevko.« 

(Bitenc, 1998, str. 8)  

 

Dogajalni čas se odvija v preteklosti, v času zmajev. Na irealni ravni se dogajanje 

odvija en dan. Na realni ravni čas ni določen. 

 

»Na ravnici pod južnim delom grajskega pobočja je nekdaj stala vasica.« (Bitenc, 1998, str. 

6) 

 

10. Pravljica ne moralizira, iz nje ne veje moralni nauk. Razvidno je, da pisec zagovarja 

glavni literarni lik, prav tako ga sprejme in zagovarja tudi realna okolica. Po drugi 

strani se čuti empatija ljudi do mladičev brez matere. Tudi vitez, ki je pokončal 

zmajevko, je od žalosti nesrečno končal.  

 

»Ko je pogumni vitez zvedel, da je pokončal mladičem mamo, ga je tako stisnilo pri srcu, da 

je vrgel sulico in vso svojo viteško opremo v Ljubljanico. Oblekel se je v raševino in odšel 

neznano kam.« (Bitenc, 1998, str. 10)   

 

3.5.6.3    Analiza motivno-tematskih in morfološko-strukturnih značilnosti kratke sodobne 

pravljice z otroškim glavnim literarnim likom 

  

Analiza je pokazala, da se začetek in konec približuje klasični pravljici, vendar ta 

preide v fantastičnost. Tudi čas je postavljen v preteklost v obdobje fantastičnosti, 

ko živijo zmaji. Dogajalni kraj je realen. Glavni literarni lik Gregec je pojmovan kot 

vsakdanji deček, ki ga muči radovednost. Gregec je tudi osamljen, nima ne 

sorojencev ne družbe, živi s svojo razširjeno družino. Zaradi svojega poguma in 

radovednosti postane junak. Ko spozna zmajevo družino, vidi, da imajo le strašljiv 

videz. Druge lastnosti so poosebljene. Čuti, da pogrešajo mater. To razvije empatijo 

pri otroškem literarnemu liku, zmajev se ne boji več. Ko mladiči zmaji odidejo, se 

čuti osamljenost očeta zmaja, ki se umakne iz urbanega okolje v osamo. 

Ljubljančani pokažejo spoštovanje in mu v spomin zgradijo Zmajski most, ki stoji 

tudi v realnosti. 

Ugotavljam, da se pravljica Janeza Bitenca Zmaj Lakotaj z Ljubljanskega gradu z 

otroškim glavnim literarnim likom ne ujema z vsemi motivno-tematskimi in 

morfološko-strukturnimi značilnostmi kratke sodobne pravljice po Marjani Kobe.  

Dogajalni čas na realni ravni je v preteklosti, v času zmajev, ni sodoben, na irealni 

ravni poteka en dan. 
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3.6    Slogovno zaznamovane besede v Bitenčevih pravljicah 

V izbranih pravljicah Janeza Bitenca je veliko slogovno zaznamovanih besed: 

ljubkovalnice, otroške besede, pomanjševalnice, s katerimi avtor izraža 

naklonjenost do literarnih likov in implicitno izraža, da je na strani otrok. 

 

Tabela 2 

 Ljubkovalnice Otroške besede Pomanjševalnice 

Domišljavi 

želodek 

muca  bratec, kapica, osliček, 

potepinček, zajček, 

želodek 

Medvedki na 

semnju 

  avtomobilček, balonček, 

bombonček, hlačke, 

klobuček, kolački, 

medvedek, pesmica, 

tolarček, torbica 

Oblaček 

Postopaček 

lepotička šlik šlak barčica, lučke, oblaček, 

pentljica, zvezdica 

Tinko 

Polovinko 

božati, dedek, kuža 

muc, muca, mucka,  

 copatek, čeveljček, fantek, 

majčken, miška, 

nogavička, papagajček, 

perutnička, pesmica, 

ptiček, srajčka,  zajček 

Zajček 

Kazimirček 

  cofek, deteljica, edinček, 

fantek, juhica, metuljček, 

ogledalce,  punčka,  

zajček,  zvonček 

Zmaj Lakotaj 

z 

Ljubljanskega 

gradu 

  bratec, Gregec, kozliček, 

prašiček, ptički, sestrica, 

sodček, vasica, zmajček 

Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000 

 

Iz tabele je razvidno, da Janez Bitenc najpogosteje uporablja pomanjševalnice, s katerimi 

izraža čustven odnos do literarnih likov.   
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4   ZAKLJUČEK 

V teoretičnemu delu sem predstavila življenjepis našega pisatelja, pesnika, glasbenika in 

pedagoga Janeza Bitenca. Nadaljevala sem s seznamom vseh njegovih izdanih otroških 

besedil, ki sem jih uredila najprej abecedno in nato kronološko. Sledijo njegovi izdani 

zvočni zapisi na gramofonskih ploščah, kasetah in zgoščenkah. 

Predstavila sem ljudsko pravljico po Maxu Lüthiju. Švicarski pravljični teoretik Max Lüthi 

je napisal številne monografije, največ zanimanja je požela Evropska pravljica: forma in 

narava. Pravljico je definiral kot vsevključujočo slovstveno obliko v pravem pomenu 

besede. Ni le sposobna asimilirati in sublimirati vsakega elementa, v njej se zrcalijo vsi 

bistveni elementi človekove bíti. Celo ena sama pravljica običajno vsebuje veliki in mali 

svet, zasebne in javne dogodke, odnose med bitji iz onostranstva in ljudmi (Lüthi, 2005, str. 

91). Teoretično je poudaril pet bistvenih značilnosti – enodimenzionalnost, ploskovitost, 

abstraktni slog, izolacijo in univerzalno povezanost ter sublimacijo in vsevključenost. 

Lüthija pri proučevanju ne zanimajo razlike, marveč podobnosti evropskih pravljic.  

Klasično avtorsko pravljico Marjana Kobe opiše kot starejši vzorec avtorske pravljice iz 19. 

stoletja, ki se bolj ali manj naslanja na model ljudske pravljice (Kobe, 1999a, str. 6). 

Kratka sodobna pravljica po teoriji naše literarne zgodovinarke in raziskovalke mladinske 

književnosti Marjane Kobe je najmlajša zvrst avtorske pravljice. V kratki sodobni pravljici 

dogajanje poteka v sodobnem prostoru in času. V zunanjem obsegu predstavlja od 1,5 do 

15 strani. Marjana Kobe loči šest različic kratke sodobne pravljice glede na glavni literarni 

lik: z otroškim glavnim literarnim likom, z oživljeno igračo/predmetom kot glavnim 

literarnim likom, s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom, s poosebljeno rastlino 

kot glavnim literarnim likom, s poosebljenim nebesnim pojavom/telesom kot glavnim 

literarnim likom in z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega izročila. Za vsako 

različico kratke sodobne pravljice Kobetova loči motivno-tematske in morfološko-

strukturne značilnosti, ki so temeljna tema, snov, motiv; sintetična dogajalna linija; glavni 

literarni lik; stranski literarni liki; dogajanje; bivanjske sposobnosti, vzrok, perspektiva 

pripovedovalca in sporočilo. Razprave so objavljene v reviji Otrok in knjiga (Kobe, 1999a, 

1999b, 2000a, 2000b). 

Ob izidu dveh novih pravljic Janeza Bitenca je Marjana Kobe v reviji Otrok in knjiga 

objavila članek Novi glasbeni pravljici Janeza Bitenca. V njem je zapisala, da imajo 

pravljice Janeza Bitenca posebno mesto, saj avtor v pravljico vključuje verzno besedilo. 

Bitenčeve pravljice se večinoma naslanjajo na model klasične avtorske pravljice, vendar je 

pisatelj začel v pravljice vnašati elemente novejših pravljičnih vzorcev (Kobe, 2002). 

V empiričnem delu sem predstavila šest pravljic Janeza Bitenca po teoriji kratke sodobne 

pravljice Marjane Kobe. Marjana Kobe je v reviji Otrok in knjiga objavila štiri članke o 

svoji teoriji. Loči šest različic glede na glavni literarni lik. Za analizo sem izbrala pravljice 

Domišljavi želodek, Medvedki na semnju, Oblaček Postopaček, Tinko Polovinko, Zajček 

Kazimirček in Zmaj Lakotaj z Ljubljanskega gradu.   

http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3530180/bit?View=1&Query=bit
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Vsako pravljico sem na kratko obnovila in jo analizirala po teoriji kratke sodobne pravljice 

Marjane Kobe. Ugotavljala sem, ali se značilnosti pravljic Janeza Bitenca ujemajo z 

motivno-tematskimi in morfološko-strukturnimi značilnostmi kratke sodobne pravljice po 

teoriji Marjane Kobe. Uporabila sem deskriptivno raziskovalno metodo.  

Ugotovila sem, da se od šestih izbranih pravljic s teorijo kratke sodobne pravljice Marjane 

Kobe ujemata samo dve pravljici – Oblaček Postopaček in Tinko Polovinko. 

Pravljice Domišljavi želodek, Medvedki na semnju, Zajček Kazimirček in Zmaj Lakotaj z 

Ljubljanskega gradu se ne ujemajo popolnoma s teorijo kratke sodobne pravljice po 

Marjani Kobe. 

V pravljicah Janeza Bitenca Domišljavi želodek, Medvedki na semnju in Zajček Kazimirček 

je dogajanje enodimenzionalno, po teoriji kratke sodobne pravljice Marjane Kobe pa je 

dogajanje vedno dvodimenzionalno ali trodimenzionalno. Enodimenzionalnost je značilnost 

ljudske pravljice in kasneje klasične avtorske pravljice. 

Bivanjske sposobnosti glavnega literarnega lika na realni ravni ni, saj je pravljica 

enodimenzionalna. Vzroka na realni ravni za vdor irealnih prvin ni, ker je dogajanje samo 

na irealni ravni. Po teoriji Marjane Kobe dogajalni čas določamo na realni ravni, ker pa 

realne ravni ni, ga ne moremo določiti.  

Pravljica Janeza Bitenca Zmaj Lakotaj z Ljubljanskega gradu je na realni ravni postavljena 

v preteklost. Po teoriji kratke sodobne pravljice Marjane Kobe je dogajalni čas na realni 

ravni sodoben.  

Po analizah pravljic Janeza Bitenca lahko potrdim tezo Marjane Kobe, da se Bitenčeve 

pravljice bolj naslanjajo na klasično avtorsko pravljico, vendar avtor v pravljice vnaša tudi 

prvine sodobnejših vzorcev.  

Janez Bitenc vnaša v svoja dela veliko slogovno zaznamovanih besed – pomanjševalnice, 

ljubkovalnice in otroške besede. Po pregledu sem ugotovila, da je v besedilih največ 

pomanjševalnic in nekaj ljubkovalnic. Otroških besed nisem našla. Vse slogovno 

zaznamovane besede, ki so uporabljene v pravljicah, so pozitivne.  

Ob zbiranju in prebiranju gradiva se mi je najbolj vtisnila v spomin njegova knjiga z 

naslovom Nona: spomini na otroška leta.   

»Spet sem bil nasmejan in srečen, ko smo se po drugi poti vračali v dolino in domov.« 

(Bitenc, 2003, str. 156) 
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