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POVZETEK
V teoretičnem delu so predstavljene definicije, klasifikacije in kratek zgodovinski pregled
raziskovanja pravljic pri nas in v svetu. Dodan je pregled pripovedovanja in zapisovanja
pravljic na Slovenskem ter pomen pravljic za otroke. Predstavljeni so različni pristopi k
proučevanju pravljice (modeli raziskovanja ljudske pravljice po posameznih avtorjih):
sociološki (Jack Zipes), psihoanalitični (Marie-Louise Von Franz), feministični (Clarissa
Pinkola Estés), literarni (Max Lüthi), poststrukturalistični (Maria Nikolajeva), folkloristični
(Antti Aaarne, Stith Thompson in Hans-Jörg Uther) ter strukturalistični pristop (Vladimir
Propp).
Primerjalna analiza je bila narejena na osnovi šestnajstih notranjskih pravljic iz zapuščine
Karla Štreklja (1859–1912), ki jih je zapisal Izidor Modic. Predstavljeno je bilo tudi
Štrekljevo življenje in delo. Modičeve pravljice so bile prvič objavljene in analizirane v tem
magistrskem delu. Izidor Modic (1884–1915) je v rojstnem kraju (na območju Cerknega)
zbral in zapisal 16 del, večinoma čarobnih pravljic. Raziskano in predstavljeno je bilo njegovo
življenje in delo.
Pravljice so bile analizirane in razčlenjene na osnovi Proppovega dela, v katerem je predstavil
ritualistično razlago ljudskih pravljic. Vsem pripovedim so bile določene mednarodne tipne
številke po ATU-indeksu Hansa-Jörga Utherja (The Types of International Folktales, 2004).
Narejena je bila tudi primerjava s pravljicami istega pravljičnega tipa iz zbirke bratov Grimm.
Na Modičevem rokopisnem izboru je bila narejena tudi primerjalna analiza na podlagi dela
Pravljica in stvarnost (1995) avtorice Monike Kropej. Pravljice so bile analizirane tudi po
literarnem pristopu Maxa Lüthija (Evropska pravljica, Forma in narava, 2011).
V drugem, empiričnem, delu magistrske naloge je bil med Modičevimi pripovedmi narejen
izbor treh vsebinsko raznolikih pravljic, ki so bile delno prirejene in ilustrirane za strokovno
delo z otroki v predšolskem obdobju. Po polstrukturiranem intervjuju in opažanjih so bile
povzete ugotovitve o tem, na kakšen način skupina otrok, starih povprečno štiri leta, doživlja
in dojema del pravljic iz Modičeve rokopisne zbirke.
KLJUČNE BESEDE: pravljica, Karel Štrekelj, Izidor Modic, analiza pravljic, Notranjska,
pravljice v predšolski vzgoji
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ABSTRACT
The theoretical part includes definitions, classifications and a brief historic outline of the
folktales research in Slovenia and abroad. It also features a summary of the story telling and
writing in the Slovene area as well as the meaning of the folktales for children. Furthermore,
various approaches to the studying of folktales are presented (models of folktale research by
various authors): the sociological (Jack Zipes), psychoanalytical (Marie-Louise Von Franz),
feministic (Clarissa Pinkola Estés), literary (Max Lüthi), post-structuralistic (Maria
Nikolajeva), folklore (Antti Aaarne, Stith Thompson and Hans-Jörg Uther) and structuralistic
approach (Vladimir Propp).
The comparative analysis was carried out on the basis of sixteen folktales of the Notranjska
Region written by Izidor Modic that are part of the Karel Štrekelj’s heritage (1859–1912). His
life and work is described here as well. The folktales by Modic were first published and
analysed in this post-graduate thesis. Izidor Modic (1884–1915) collected and wrote 16 works
in his home town (in the area of Cerkno), mostly magical tales. His life and work has been
researched and presented.
The folktales are analysed on the basis of the Propp's work featuring the ritualistic explanation
of folktales. All tales were given their international type numbers according to the ATU index
by Hans-Jörg Uther (The Types of International Folktales, 2004). A comparison with the
fairy-tales by the Brothers Grimm of the same tale type has also been made. Moreover, a
comparative analysis was carried out on the Modic's manuscript selection on the basis of the
work Pravljica in stvarnost (1995) by Monika Kropej. The folktales were analysed also
according to the literal approach by Max Lüthi (The European Folktale: Form and Nature,
2011).
The second – empirical part of the thesis includes a selection of three folktales by Modic with
different contents that were partly adapted and illustrated for expert work with children in the
pre-school period. In form of a half-structured interview and observations, the findings on the
way a group of children of the approx. age of four experiences and perceives the selection of
folktales from the Modic's manuscript collection were summarised.
KEYWORDS: folktale, Karel Štrekelj, Izidor Modic, tale analysis, the Notranjska Region,
folktales in the pre-school education
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UVOD
Folklora je mednarodni pojav, zato ne smemo vprašanj proučevati generično, na podlagi
enega samega ljudstva. Pravljica ni le enolika, ampak nam nudi tudi pestrost in izredno
bogastvo. Proučevanje te raznolikosti in posameznih sižejev se zdi težje od proučevanja
kompozicijskih podobnosti. Toda folklora ne predstavlja le pravljice – obstajajo še junaški ep,
številne raznolike povesti, legende itd. (Propp, 2013)
Skozi zgodovino so se razvile mnoge teorije o nastanku, razvoju in značilnostih pravljic.
Definicija pravljice zahteva razumevanje najglobljega pomena te literarne vrste in temeljito
študijo literature. Torej, če želimo pravljico obravnavati, moramo najprej razumeti njen
pomen: kaj definira pravljico in kaj vse lahko pod pravljico umestimo.
Klasifikacija je narejena na podlagi rokopisnega izbora Izidorja Modica in Utherjevega
kategoriziranja folklore – med pripovedmi, ki jih je zbral, so večinoma pravljice s čarobnimi
elementi, tri lahko umestimo pod šaljive zgodbe, ena pravljica je realistična in ena verska.
Narejena je tudi primerjalna analiza po ATU-tipih med Modičevimi pravljicami in pravljicami
bratov Jacoba (1785–1863) in Wilhelma (1786–1859) Grimma, zato je kratko poglavje
namenjeno tudi njima. Še prej pa je na kratko predstavljena zgodovina razvoja pravljice po
svetu in pri nas.
V 19. stoletju se je v obdobju romantike razvijalo zanimanje za ljudsko izročilo, ki se
nadaljuje še danes. V tem obdobju je znanstveno proučevanje pravljic, ob številnih
pripovedovalskih festivalih in raznolikih dejavnostih, dobilo nova teoretična spoznanja
(Blažić, 2009).
Ker so se obravnavane enote skozi pripovedovanja prenašale od ust do ust, je potrebno
predstaviti tudi pojem pripovedovanja. Te povesti so se pripovedovale v našem prostoru
(točneje na območju Notranjske), zato je v magistrski nalogi opisan razvoj pripovedovanja
pravljic na Slovenskem.
Empirični del – obravnava izbranih pripovedi – je nastal v vrtcu oz. pri predšolskih otrocih,
zato je poglavje namenjeno tudi pripovedovanju pravljic otrokom in samemu pomenu
pravljice za otroke. Kot je zapisal že Štefan (2003), otrok ob pripovedovanju razvija svojo
koncentracijo in sposobnost poslušanja, obenem pa krepi domišljijo. To ga naredi
ustvarjalnejšega in samostojnejšega pri razmišljanju. Bogati se tudi otrokov besedni zaklad in
spretnost sprejemanja jezikovnih sporočil. Kakovostna, sporočilna zgodba v otroku budi
moralne vrednote. Čeprav se pripovedovanja lotimo zaradi otrok, dobro vpliva tudi na odrasle
in njihov razvoj. Poleg vsega pa krepi odnose med otroci in odraslimi.
Jack Zipes, vodilni teoretik na področju pravljic in upokojeni profesor nemščine na Univerzi v
Minnesoti v ZDA, je v svojem delu opisal zgodovinski, sociološki in ideološki pristop, kamor
bi umestila tudi Proppovo delo Zgodovinske korenine čarobne pravljice, iz katerega izhaja
moja raziskava.
Moje diplomsko delo, v katerem so bile analizirane čudežne pravljice avtorice Lee Fatur, je
temeljilo na Morfologiji pravljice (1928, 2005) ruskega formalista Vladimirja Proppa (1895–
1970). Za pomoč pri analizi je tokrat služilo njegovo delo Zgodovinske korenine čarobne
pravljice (1946), ki je bilo podrobno preučeno.
1

S tem poglobljenim delom je Propp konkretno utemeljil strukturalistične ugotovitve
slovstvene folkloristike ter odprl nov pogled sodobnim analizam pravljic. Zgodovinsko
realnost in vire ljudske pravljice je skozi delo utemeljil na podlagi mitov in obredov, ki jih
pravljica ponuja. V osmih poglavjih je razložil motiviko pravljice, po analognem zaporedju
funkcij, ki jih predstavi v Morfologiji pravljice. Propp se je osredotočil na čarobne pravljice,
ki so del folklore in kot take tvorijo neko celoto in jih zato tako tudi obravnavamo. Cilj je
poiskati zgodovinsko podlago, ki je spodbudila nastanek čarobne pravljice oz. ugotoviti vire
čarobne pravljice v zgodovinski stvarnosti. Zgodovinski pristopi k proučevanju folklore so že
znani, vendar jasnih, enotnih ugotovitev ni.
Magistrsko delo izhaja iz dveh bistvenih Proppovih predpostavk (v delu jih je predstavil šest):
1. da je pravljico potrebno primerjati z zgodovinsko stvarnostjo preteklosti in tu iskati njene
korenine in 2. da pravljica ohranja sledi preživetih oblik socialnega/družbenega življenja, ki
jih je treba proučiti, kar razkrije vire mnogih pravljičnih motivov.
Študija celotne knjige je zahtevna, zato bo povzetek celotnega dela lahko služil kot delovni
pripomoček za študijske namene (v prilogi je dodana tudi tabela kot pregleden delovni
pripomoček za iskanje motivov po Proppu). Podrobna razčlenitev dela je bila narejena tudi
zaradi prvotne vizije, da se analiza pravljic naredi zgolj po Proppovih motivih, a se je
izkazalo, da je za temeljito in kakovostno študijo pravljic potrebno le-te obravnavati skozi
različne literarne pristope oz. strokovno gradivo. Predstavljena sta tudi življenje in delo
Vladimirja Proppa.
Karel Štrekelj je bil najbolj poznan kot jezikoslovec, ki se je ukvarjal z ljudskim pesništvom.
Iz njegovih virov in del, ki so se ohranila, je jasno, da je bil za razvoj slovenske znanosti in
kulture izjemno pomemben – postavil je znanstvene temelje slovenski etnologiji. Po zbirki
Slovenske narodne pesmi (1895–1923) je želel izdati še zbirko slovenskih ljudskih pravljic,
povedk, ugank, pregovorov in rekov, ljudskega vraževerja, prava in medicine, a se mu želja ni
uresničila, saj je leta 1912 umrl. Gradivo še vedno čaka na objavo (Kropej, 2001).
Pravljice, ki so predstavljene in analizirane v magistrskem delu, so del njegove zapuščine iz
zbirke ljudskih pripovedi in drugega ljudskega izročila, zbranega v obdobju od leta 1887 do
1912. To gradivo predstavlja odziv na Štrekljevo »Prošnjo za narodno blago«, pomagalo ga
je namreč zbrati kar 344 zbiralcev in obsega predvsem enote s področja ljudskega
pripovedništva.
Monika Kropej, somentorica tega magistrskega dela, je uredila Štrekljevo zapuščino in o njej
tudi pisala. Informacije o Štrekljevem življenju in delu so bile črpane iz njenega dela Karel
Štrekelj: iz vrelcev besedne ustvarjalnosti (2001).
Štrekelj je veliko gradiva zbral preko zbiralcev – eden izmed njih je bil tudi Izidor Modic.
Gradivo je pošiljal Štreklju že kot študent slavistike in germanistike na Dunaju in tudi kasneje
kot profesor na učiteljišču v Ljubljani (Kropej, 2001).
O Modicu ni veliko znanega, zato sem skušala pridobiti čim več stvarnih podatkov o
njegovem življenju in delu. Žal se ni ohranilo veliko – to gre pripisati dejstvu, da je umrl
mlad, star komaj 31 let. Z raziskovanjem zgodovinskih virov s področja Cerknega (točneje
Blok), povezovanjem z domačini in pogovori z daljnimi sorodniki (do njih je bilo skorajda
nemogoče priti), sem uspela orisati njegovo življenje pred šolanjem v Ljubljani. O njegovem
kasnejšem življenju je več znanega, saj je bil Modic izjemno dejaven in cenjen med
jezikoslovci.
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Šestnajst del, ki so v magistrskem delu obravnavana, še ni bilo objavljenih. Shranjena so bila
na Inštitutu za slovensko narodopisje (ZRC SAZU) v obliki tekstopisov. Pravljice so
pretipkane in obravnavane v skladu z navodili ISN. Analiza teh pravljic je, kot že omenjeno,
izhajala iz Proppovega dela Zgodovinske korenine čarobne pravljice oz. iz osmih poglavij, v
katerih je avtor obravnaval pravljično motiviko po analognem zaporedju, kot si sledijo
funkcije v Morfologiji čarobne pravljice. Izbranih je bilo 156 motivov, ki so služili za
primerjavo z motivi iz pravljic.
Poleg tega so pravljice označene z ATU-indeksom – gre za AT-indeks (Aarne-Thompson tale
type index), ki ga je Uther razširil glede na glavne motivne tematike. Uther pravi, da je ATUindeks namenjen predvsem primerjalni analizi pravljic iz različnih evropskih kultur. Pravljice
so glede na motive razdeljene na živalske pravljice, čarobne pravljice, verske in realistične
pravljice, zgodbe o velikanih in hudičih, anekdote in šale ter ostale pravljice – gre za številski
sistem, ki se je oblikoval od leta 1910 dalje in se ga (nadgrajenega) uporablja še danes (Uther,
2004).
Na pravljicah je narejena tudi primerjalna analiza po vzoru dela Pravljice in stvarnost (1996)
etnologinje, dr. Monike Kropej Telban. Tudi po tej knjigi je bila izdelana tabela kot delovni
pripomoček za analizo pripovedi po sledeh elementov, ki odsevajo stvarnost. Terseglav je ob
tem zapisal: »V svojem delu predstavi enega od funkcionalnih vidikov ustnega proznega
izročila. Osvetli jih skozi klasično triado gmotne, družbene in duhovne kulture oziroma nam
predstavi, kako se te prvine kažejo v pravljicah in povedkah. Z razčlembo znova potrdi
dejstvo, da je ustno slovstvo izredno bogat vir raznovrstnih informacij za etnologe, saj se v
njem najde marsikaj o naši preteklosti in o našem načinu življenja ter o delu, načinu
razmišljanja in verovanja.« (Terseglav, 1995, str. 279).
Pravljice so analizirane tudi po literarnem pristopu Maxa Lüthija (Evropska pravljica, Forma
in narava, 2011), ki je v svojem delu želel orisati značilnosti evropske pravljice s
primerjanjem lastnosti pravljic iz različnih dežel. Prikazal je tisto, kar pravljico naredi takšno,
kot je – iskal je skupne lastnosti pravljice in jih povzel kot: enodimenzionalnost, ploskovitost,
abstraktni slog, izolacijo in univerzalno povezanost, sublimacijo in vsevključenost ter dodal
funkcijo in pomen pravljice.
Na koncu magistrskega dela je še lastna analiza oz. pogled na pravljice, predvsem z vidika
njihove sporočilnosti.
V empiričnem delu so bile izbrane Modičeve pravljice (Reven oče in dvanajst sinov, Trije
bratje in zapuščina ter Dvanajst sinov in ena hčerka) metodično obravnavane v drugem
starostnem obdobju predšolskih otrok. Sledila sem kurikularnim ciljem jezikovnega področja
in ugotovila, na kakšen način otroci, stari povprečno štiri leta, dojemajo nekoliko atipično
prozo, ki se je preko naših prednikov prenašala iz ust do ust. Preko polstrukturiranega
intervjuja, zapisov, posnetkov in ostalega pridobljenega materiala sem ugotavljala in povzela,
kaj otroci doživljajo ob takšnih pravljicah, kaj jim najbolj ostane v spominu in kakšen pečat
pustijo na njih.
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1 TEORETIČNI DEL
1.1 DEFINICIJA PRAVLJICE
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2008, str. 2062) pravljico definira kot »pripoved, v kateri
se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoče stvari in v kateri navadno zmaga dobro«. Ta
definicija je suhoparna in nas nekoliko preozko usmeri.
Matjaž Kmecl (1996) pravi, da so pravljico prvotno obravnavali kot besedilo, ki se
pripoveduje. Kasneje so jo začeli opisovati kot krajšo prozno pripoved o fantastičnih
dogodkih, predmetih in zmožnostih, brez znanega kraja in časa, ki nasprotuje izkustvu
človeka in znanju o naravnih zakonitostih. A v svojem lastnem pravljičnem svetu (ki ga
ustvarja pravljični subjekt) je logična in koherentna. Je ena izmed najpogostejših knjižnih vrst
ljudskega slovstva. Prvotna ljudska pravljica ni bila namenjena otroškemu dojemanju sveta,
danes pa predstavlja najbolj razširjeno književno zvrst za otroke.
Alenka Goljevšček v delu Pravljice, kaj ste? (1991) odkrije pravljične vsebinske modele oz.
sheme, ki so stalne, in jih razdeli na:
1. izročenost oz. nesubjektivnost (pravljični junak ni subjekt in sam po sebi ne vrednoti
notranjega življenja);
2. selstvo oz. nomadstvo (v pravljicah junak vedno odide od doma in s tem odpre čas in
prostor pravljice – gre za stalno odhajanje in prihajanje, neprestano gibanje, ki
pravljičnega junaka simbolizira kot človeka selca, kateremu je potovanje pogoj za
eksistenco);
3. zajedalstvo (v pravljicah se jasno kaže zajedalstvo v odnosu do dela, saj junak ničesar
ne ustvarja, le zajeda tisto, kar je bilo že pred njim – pravljična oseba nima k cilju
stremeče volje);
4. milenarizem (kaže se kot meanizem prerazporeditve moči – dogajanje v pravljicah je
takšno, da podre obstoječe stanje in ustvari neko vrzel, ki jo kasneje zapolni in kaže
svojo pomembnost) (Goljevšček, 1996).
V Literarnem leksikonu je pravljica opredeljena kot »nekakšna nerealna pripoved o čudežnih,
fantastičnih dogodkih, z neindividualiziranimi liki, ki ima korenine v nezavednem in
mitskem. Odraža jo jasna delitev med dobrim in zlim, ponavljajoči se motivi in liki, mistična
števila, preplet narave in nadnaravnega. Navadno ima zloveščo vsebino s klišejskim srečnim
koncem (dobro junakom, slabo hudobnežem). Na podlagi vsebine se pravljice deli na
podskupine (čudežne, živalske, realistične idr.).« (Kos idr., 2009, str. 324).
Bruno Bettelheim meni, da gre v pravljicah za boj notranjih konfliktov. Pravljica svetuje,
kako premagati te konflikte in postati človek s pokončnejšo držo. Pravljica je preprosta
pripovedna enota, ki od poslušalca ne zahteva nič (za razliko od npr. basni, ki zahteva in
grozi) – pravljica te spodbuja in daje upanje v dobro prihodnost s srečnim koncem
(Bettelheim, 1999).
Folkloro se lahko proučuje na dva načina: preko študija podobnosti pojavov ali preko
proučevanja razlik. Pravljica ni enolična, ampak nam nudi pestrost in izredno bogastvo.
Proučevanje njene raznolikosti in posameznih sižejev (snovi, predmetov umetniškega
obravnavanja) se zdi težje od proučevanja kompozicijskih podobnosti. In končno:
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zgodovinska razlaga pri pojavljanju podobnosti folklornih sižejev po vsem svetu temelji na
proučevanju folklore, v povezavi s proizvodnjo materialnega življenja (Propp, 2013).
Pravljica je čista literarna zvrst brez posebnega namena – vsekakor pa želi več kot le zgolj
zabavati poslušalca. Ozki pogledi na pravljico so pripeljali do posplošitve, da so to v resnici
fantastično neumne zgodbe z enim dobrim namenom – prenašati in ohranjati delce svetovnega
arhaičnega človeštva in s tem tudi pomemben vir zgodovinskih dejstev. Pravljico lahko
razumemo kot čisto in skrivnostno, vsevključujočo, dinamično zgodbo, izraženo v
prenesenem in prefinjenem slogu. Pravljico lahko vidimo kot vase zaprto, obsežno poetično
vizijo narave sveta; predstavlja nam literarno zgovoren, začasno celosten pogled na človeka in
svet nasploh – kot čista literatura nam nudi čiste možnosti (Lüthi, 2011).
Zdi se, da je čas pravljic mimo. Vendar stare pravljice še živijo otrokom v pomoč, veselje in
uteho, odraslim pa kot obljuba prihajajočih možnosti. Moderen odrasel osebek nima več
tolikšne težnje biti blagoslovljen, raje ima sam kontrolo nad svojim življenjem, ciljem in
potjo, po kateri hodi; tako mu je po drži bližje povedka, pa čeprav je primitivnejša od
pravljice same. Če bi pravljico popolnoma formirali, bi bila končna slovstvena oblika.
Pravljica svoje elemente jemlje od vsepovsod. Njena preprostost ne kaže na naivnost ali
primitivnost, saj je plod umetniškega prizadevanja. Pravljica je čista literatura, saj je
razčlenjena celota in ne nastaja med ljudmi (prav tam, 2011).
Monika Kropej pravi, da so pravljice definirane kot nekaj izmišljenega in s tem predstavljene
kot zvrst, v kateri vsak pripovedovalec lahko začuti, da tako dogajanje kot liki v njej ne
sovpadajo z realnim življenjem. Dogajanje v pravljicah se odvija skozi domišljijski svet, a se
vseeno lahko poveže z znanostjo, ki je sicer živo nasprotje pravljic. V folkloristiki sta ta
pojma združljiva, saj je ustno slovstvo takšne narave, da premeša zgodovinska dejstva z
izmišljenimi, realno z domišljijskim in čudežnost v pravljici z vsakdanjostjo (Terseglav,
1995).
1.2 KLASIFIKACIJA PRAVLJICE
Žanrska klasifikacija je potrebna za razmejitev posameznih zvrsti/tipov ustnega izročila, ki so
si med seboj nemalokrat podobni – meja med njimi je pogosto zabrisana in lahko
nepoznavalca hitro zavede. V zgodovini je za potrebe klasifikacije velik korak napravil prav
Vladimir Propp, ki se je klasifikacije lotil z oblikovne plati. Propp ugotavlja, da siže in motiv
ne določata enotne strukture pravljic. Povezovanje in razporejanje motivov je odvisno od
kompozicijske strukture, ta pa je v pravljici tipična in stalna. Ti omenjeni elementi so funkcije
delujočih oseb, število le-teh je omejeno in si sledi po istem vrstnem redu (Goljevšček, 1996).
V sodelovanju s Proppom je francoski antropolog Claude Lévi-Strauss izoblikoval svojo
teorijo, ki je bila posvečena strukturalni analizi mita. Francoski raziskovalec Algirdas Julien
Greimas si je prizadeval združiti Proppa in Lévi-Straussa in tako pravljične funkcije
razporedil v pare ter ustvaril pozitivno in negativno serijo. Drugi raziskovalci so se
osredotočili na analizo stila pravljice. Max Lüthi ugotavlja, da je posebnost pravljice prav v
načinu, kako vključuje svoje značilnosti; njena forma in narava ne živita iz vsebine, ampak iz
sebe. Drugi avtorji trdijo, da forma pravljic ni pomembna in so osredotočeni zgolj na vsebino,
npr. psihoanalitik Sigmund Freud se ukvarja predvsem s pomenom sanj v povezavi z miti in
religijami. Podobno razmišlja tudi Carl Gustav Jung in njegovi nasledniki (npr. Marie von
Franz), ki se ukvarjajo z arhetipi (strukturnimi elementi človeške duše). Na Jungovski
psihologiji pravljic se gradi antropologija, ki preko Rudolfa Stainerja prerase v antropozofijo.
Takšno interpretacijo nezavednega zavrača Erich Fromm, ki ga z razlago mitov in pravljic
umeščamo k novolevičarjem (razglabljanje o postmaterialističnih temah) in vpliva na
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ideološko artikulacijo modernih duhovnih gibanj. Otto Graf Wittgennste, eden
prepoznavnejših ustvarjalcev koncepta pedagoške poteze, se ukvarja z nekonfliktnim
prilagajanjem posameznika družbi. Še globlje od njega, v pedagoškem smislu, gre Bruno
Bettelheim, ki pravljico opredeli kot zvrst, ki skupaj z miti in drugimi oblikami tvori izročilo
starodavnih družb in s svojimi posebnostmi služi oblikovanju celotne osebnosti (prav tam,
1996).
Pravljice se proti koncu 18. stoletja uveljavijo kot otroška literatura – o njeni vzgojni in
socialni funkciji se sprašujejo pedagogi, ki ne pridejo do enotnega zaključka. Številne kritike
moti krutost, ki jo lahko zasledimo v mnogih pravljicah, toda danes se strokovnjaki strinjajo,
da je lahko pravljica odlično vzgojno sredstvo. Sodobne veje preučevanja pravljic, najbolj
tipični sta sociologija in biologija pravljic, zanima predvsem kontekst pravljične pripovedi.
Raziskave o značilnosti stila pripovedovanja so šele v nastanku. V 20. stoletju se sprašujemo
o njihovem bistvu, zgradbi in funkciji. Ker gre za umetniško delo, je lahko vsaka razlaga le
ozek pregled, ki ne more izčrpati pravljičnega bistva. Najverjetneje nikoli ne bomo vedeli
vsega o pravljicah, pa čeprav se raziskovanja na tem področju nadaljujejo in nadgrajujejo
(prav tam, 1996).
Glavno vlogo pri klasifikaciji pravljice imata tip kulture in pristop do snovi. Arhaična ljudstva
verujejo, da ima pripovedovanje magično moč in da pravljica ni točno razmejena, saj se
prepleta z miti, burkami ipd. V slovenskem prostoru pravljico dojemamo kot lahkotno
pripoved, ki je mešanica fantazije in resničnosti in ima srečni konec. Po tem pregledu
klasificiranja pravljice lahko vidimo, da je in še bo odpirala polemike (prav tam, 1996).
Obstaja množica klasifikacij pravljice. Vladimir Propp v Morfologiji pravljice navede
najpogostejšo delitev pravljic:




pravljice s čudežno (čarobno) vsebino;
realistične pravljice in
živalske pravljice (Propp, 2005).

V naslednjem poglavju je narejena klasifikacija po zvrsteh, katerih značilnosti se kažejo med
obravnavanimi pravljicami Izidorja Modica.
Klasifikacija je narejena po Hans-Jörg Utherju, ki v svojem delu The Types of International
Folktales pripovedi natančneje deli oz. klasificira na štiri skupine:






čarobne pravljice (teh je 13: Muož pa žiena in hčier, Od Drajskarja, Reven oče in
dvanajst sinov, Sv. Jurij in sv. Marko, Reven ribič, Vojak in 12 roparjev, Uboga
pastorka in grajščak, Dvanajst sinov in ena hčerka, Trije bratje: Karolček, Janez in
Tonček, Trije bratje lovci, Graščak, trije sinovi in zakleta hči);
verske pravljice (Revni sin in čarovnik);
realistične pravljice (Pretkani sosed in roparji) ter
šaljive zgodbe (te so tri: Povest od Pavlihe, Krava in cekin, Trije bratje in zapuščina).

1.2.1 Čarobna pravljica
Propp pravi, da je nemogoče proučevati celoten pojav pravljice (v vsej njeni veličini) pri vseh
ljudstvih, saj je ta preveč raznovrstna in bogata. S tem se omeji na čarobne pravljice, ki jih je
preučil že v predhodnem delu Morfologija pravljice. Čarobne pravljice so tiste, ki se začnejo
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z neko izgubo, povzročitvijo škode ali z željo, nekaj imeti. To se razvije v odhod junaka od
doma in z njegovim srečanjem s čudežnim darovalcem – ta mu da v dar čarobno sredstvo ali
čudežnega pomočnika, ki ga pripeljeta do želenega cilja. V nadaljevanju pride do dvoboja
med junakom in nasprotnikom, vrnitve in zasledovanja. Včasih se ta kompozicija zaplete in se
med junakovo vrnitvijo domov vmešajo bratje, ki se ga želijo znebiti. Junak se reši in se vrne,
nato se sooča s težkimi nalogami, ki jih uspešno opravi. Sledi zasedba prestola in poroka. Na
tem strnjenem shematičnem povzetku kompozicijskega jedra temeljijo mnogi različni sižeji –
pravljice, ki temeljijo na takšni shemi so čarobne in so del folklore, vendar same tvorijo neko
celoto in se jih zato tako tudi obravnava. To pripelje do dveh pomembnih predpostavk:
1. nobenega sižeja čarobne pravljice ne moremo preučevati brez drugega in
2. nobenega motiva čarobne pravljice ne moremo proučevati brez njegovega razmerja do
celote (Propp, 2005).
Tako se odpovemo proučevanju pravljice po posamičnih sižejih, saj čarobno pravljico
jemljemo kot celoto, njeni sižeji pa se med seboj pogojujejo in dopolnjujejo. Posledično tudi
ne moremo posamično proučevati motiva. Tega lahko proučujemo le znotraj sižejev, te pa je
možno proučevati le med njihovimi medsebojnimi povezavami.
Pri poglavju o vprašanju klasifikacije Propp piše o obravnavi dveh sklopov: prvi je
razločevanje kategorije čudežnih pravljic od drugih kategorij pravljice, drugi pa predstavlja
klasifikacijo samih čudežnih pravljic.
Avtor pravi, da prav trdnost zgradbe čudežne pravljice omogoča, da podamo hipotetično
definicijo: čudežna pravljica je zgodba, ki jo sestavljajo zaporedno izmenjujoče se funkcije
različnih oblik (v vsaki zgodbi nekatere funkcije manjkajo, druge se ponavljajo). Najti je
mogoče tudi pravljice iste vrste, ki so zgrajene čisto drugače, prav tako pa obstajajo novele,
legende in živalske pravljice, ki imajo takšno strukturo. Podobno kot se asimilirajo prvine
znotraj pravljice, se križajo in asimilirajo tudi žanri – tako lahko nastanejo zapleteni
konglomerati. Podobno zgradbo ima veliko starodavnih mitov in viteških romanov (prav tam,
2005).
Uther čudežne pravljice (Tales of magic: 300–749) kot drugo kategorijo razdeli na 7 poglavij:
Nadnaravni nasprotniki (Supernatural Adversaries: 300–399:), Nadnaravni ali začarani
sorodniki (Supernatural or Enchanted Wife (Husband) or Other Relative: 400–459),
Nadnaravne naloge (Supernatural Tasks: 460–499), Nadnaravni pomočniki (Supernatural
Helpers: 500–559), Magične predpostavke (Magic Objects: 560–649), Nadnaravna moč ali
znanja (Supernatural Power or Knowledge: 650–699) in Druge zgodbe o nadnaravnem (Other
Tales of the Supernatural: 700–749) (Uther, 2004).
Čudežna pravljica je za mnoge avtorje najpopolnejša pravljica, z najčistejšo formo – je
pravljica v najbolj pravem pomenu. Vendar se s čudežem še bolj ukvarja legenda, ki poskuša
spreobračati ali utrjevati vero, povedka pa je usmerjena v odnos človeka do vsega, kar je
nadnaravno in želi pretresati ali poučevati. Toda ne povedka ne legenda nista tako skrivnostni
kot pravljica. Skrivnost pravljice ni v motivih, ki jih vsebuje, ampak v načinu kako le-te
uporablja – torej v njeni formi. Forma pravljice ne izvira iz vsebine, ampak ima svoje
življenje (Lüthi, 2011).
1.2.2 Verska pravljica
Propp pravi, da je trenutek, ko je pravljica nastala, trenutek, ko se je sveta zgodba ločila od
duhovnega, izgubila ezoterično in pridobila umetniško noto. Ni mogoče natančno razmejiti
konca svete zgodbe in začetka pravljice. Pravljica je ena od novih vej religije, ki v zgodnjem
(predrazrednem) obdobju prevzame socialno in ideološko identiteto (Propp, 2013).
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Uther v svojem tipnem indeksu versko pravljico (Religious tales: 750–849) umesti pod tretjo
kategorijo in jo poimenuje tudi kot »legenda kot zgodba« in jo označi z ATU-številkami od
750 do 849. Razdeli jih v pet kategorij: Nagrade in kazni Boga (God Rewards and Punishes:
750–779), Resnica prihaja na dan (The Truth Comes to Light: 780–791), Nebesa (Heaven:
800–809), Hudič (The Devil: 810–826) in Druge verske pravljice (Other Religious Tales:
827–849) (Uther, 2004).
Legende imajo funkcijo, da nas vračajo k Bogu. Tudi legende poznajo transcendentni prostor
in živijo od njega. Potovanje Boga po zemlji je eden najstarejših in najbolj razširjenih
motivov v vseh pripovedih. Legende živijo iz obeh svetov in ustrezajo kategoriji vsakega
časa, v katerem se pripovedujejo (Stanovnik, 2008).
1.2.3 Realistična pravljica
Že samo ime nam pove, da je dogajanje pri realističnih (novelističnih) pravljicah podprto z
realnim, relativno mogočim dogajanjem. Junak uspe zaradi lastne sposobnosti ali
iznajdljivosti, lahko tudi po spletu srečnih naključij.
Pri takšni pravljici imajo pomembno nalogo junakova iznajdljivost, zvitost, pridnost in to, da
zna v stiski pomagati bližnjemu (Stanonik, 1999).
Uther realistične pravljice (Realistic tales: 850–999) umesti pod četrto kategorijo in jih razdeli
na devet poglavij: Moški se poroči s princeso (The Man Marries the Princess: 850–869),
Ženska se poroči s princem (The Woman Marries the Prince: 870–879), Dokazila zvestobe in
nedolžnosti (Proofs of Fidelity and Innocence: 880–899), Pokoritev odločne žene (The
Obstinate Wife Learns to Obey: 900–909), Dobre zapovedi (Good Precepts: 910–919),
Pametna dejanja in besede (Clever Acts and Words: 920–929), Zgodbe o usodi (Tales of Fate:
930–949), Roparji in morilci (Robbers and Murderers: 950–969) in Druge realistične pravljice
(Other Realistic Tales: 970–999) (Uther, 2004).
1.2.4 Šaljiva zgodba in anekdota
Uther anekdote in šale (Anecdotes and jokes: 1200–1999) razdeli na šest poglavij: Zgodbe o
bedakih (Stories about a Fool: 1200–1349), Zgodbe o poročenih parih (Stories about Married
Couples: 1350–1439), Zgodbe o ženskah (Stories about a Woman: 1440–1524), Zgodbe o
moških (Stories about a Man: 1525–1724), Šale o duhovnikih in drugih verskih likih (Jokes
about Clergymen and Religious Figures: 1725–1849), Anekdote o drugih skupinah ljudi
(Anecdotes about Other Groups of People: 1850–1874) in Zgodbe (Tall Tales: 1875–1999)
(prav tam, 2004).
Humor je od nekdaj zdravilo in sredstvo za kratkočasenje. Človeška narava je takšna, da se tu
in tam posmehuje bližnjemu, zato je tudi ta literarna enota stara in sega v začetek obstoja
človeštva. Šale so se pogosto prenašale iz generacije v generacijo, nekatere so se ohranile do
današnjih dni. Humor je sredstvo, ki odpira vrsto pripovednih zvrsti – največkrat so to šale in
šaljive zgodbe, dovtipi, zbadljivke, anekdote, satire, komedije, parodije in druge zgodbe, ki
jim je glavni cilj nasmejati prejemnika oz. poslušalca. Nastajale so v določenem kulturnozgodovinskem okolju in kontekstu in odsevajo pogled na svet in življenjsko miselnost ljudi iz
različnih obdobij. Prve ohranjene zbirke šaljivih zgodb in anekdot izvirajo iz zgodnjega
srednjega veka. Razcvetele so se v obdobju renesanse in humanizma.
Na Slovenskem je mogoče najti veliko zbadljivih in šaljivih zgodb na račun drugih –
največkrat so to bili prebivalci bližnjih krajev in dežel. Slovenska ljudska satira je prepletena
z mnogimi tujimi literarnimi šalami, a je vzporedno vlekla niti iz lastnega življenja (na naših
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tleh). Vsako šaljivo zgodbo lahko ljudje pripovedujejo v šaljivo-humornem slogu, s čimer se
krepi stopnjevanje njene zabavne vsebine in komičnost (Kropej, 2015).
Pravljico je mogoče razložiti, vendar z interpretacijo tvegamo osiromašenje njenega bistva. S
sublimacijo je elementom odtegnjena individualizacija in lahko simbolizira tudi druge sfere.
Znanost lahko interpretira pravljico, toda ne enostransko. Pravljica je z abstrakcijo,
sublimacijo in izolacijo odrešena določenosti in jasnosti, saj želi, da jo razumemo na več
načinov. To je svoboda, ki jo pravljica nudi poslušalcu, saj jo lahko sam napolni z
individualno vsebino v več plasteh. Tu se kaže njena duhovna moč, saj jo bralec doživlja po
njeni strogi formi in se podvrže njenemu duhovnemu redu. Zaradi takšne lahkotnosti in
notranje svobode lahko rečemo, da se približuje šaljivki. Tudi v resnih pravljicah lahko
odkrijemo sledi humornosti (Luthi, 2011).
1.3 KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA PRAVLJICE NA
SLOVENSKEM IN V SVETU
Pravljične motive lahko zasledimo že v obdobju antike, vendar začnejo literarne pravljice za
odrasle nastajati v 16. stoletju. Prvo zbirko je za odrasle leta 1550 napisal Giovanni Francesco
Straparola z naslovom Prijetne noči (op. delo še ni prevedeno, a se je v splošni rabi obdržal ta
prevod naslova), za otroke pa stoletje kasneje (1697). Charles Perrault je takrat izdal Pravljice
matere goske (glej zgornjo opombo).
Najbolj prepoznavna zbirka pravljic za otroke so Otroške in hišne pravljice bratov Jacoba in
Wilhelma Grimma, ki so izšle konec leta 1812. Za raziskovalce je zanimiv tudi Otenberški
rokopis (1810). Pomembna je tudi zbirka zgodovinarja Franza Xaverja von Schönwerta
(1810–1886), ki je zbral približno 500 pravljic, mitov in legend. Aleksander Nikolajevič
Afanasjev (1826–1871) je prav tako veliko prispeval k razvoju pravljic, saj je v zbirki Ruske
pravljice (1855–1864), izdal več kot 600 pravljic. Približno toliko pravljic je zbral in objavil
tudi folklorist iz Italije, Giuseppe Pitré (1841–1916) v zbirki Pravljice, kratke zgodbe in
ljudske pripovedke iz Sicilije. Pomembno vlogo ima tudi dvajset zbirk, ki vsebujejo približno
450 pravljic, ki jih je izdal škotski pravljičar Andrew Lang (1844–1912).
Romantika je obdobje literarnozgodovinskega prebujanja narodne identitete na območju
Evrope, ki je spodbudilo razvoj pravljic in njihovo zbiranje. Vse do 19. stoletja so pravljice
namenjene še odraslim, v 20. pa začnejo nagovarjati mlajše naslovnike (Goljevšček, 1999).
Prve sledi naše ljudske proze segajo v 9. stoletje, a so redke in skorajda neznatne. Janez
Vajkard Valvasor (1641–1693) je v svojem delu Slava vojvodine Kranjske (1689) zbral in
zapisal veliko pripovedi. V svojih pridigah nam je tudi Janez Svetokriški ohranil kar nekaj
zgodb. Prvi, ki poimenuje različne zvrsti ljudske proze, je Primož Trubar (1508–1586), saj
govori o basnih, pripovedih (perpuvidah), zgodbah (istorijah, zgodenah), primerih
(eksemplah) in pridigah (preglihah) (prav tam, 1999).
Tako kot drugje v Evropi se tudi pri nas začne razcvet v obdobju romantike, ko ljudsko prozo
zasenči takrat bolj priljubljeno ljudsko pesništvo. Jernej Kopitar (1780–1844), slavist in
slovenski preroditelj, je veliko prispeval k zbiranju in objavljanju ljudskih pesmi in pripovedi.
Veliko del je ostalo neobjavljenih, nekaj proze pa so zbrali Matevž Ravnikar (1776–1845),
Stanko Vraz (1810–1851) in Emil Korytko (1813–1839).
Pravo spremembo so prinesli mlajši zbiralci sredi 19. stoletja: Matija Majar (1809–1892),
Janez Trdina (1830–1905) in Matija Valjavec (1831–1897). Zbiranje in objavljanje narodnih
del je takrat postalo praksa, ki se ji je pridružil skorajda ves slovenski tisk. V zahvalo
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ljubiteljem, ki so dejavno sodelovali pri zbiranju, je nastalo nekaj splošnoslovensko
zasnovanih zbirk ljudske proze in več pokrajinskih (Goljevšček, 1991).
V Arhivu slovenskih ljudskih pripovedi pri Inštitutu za slovensko narodopisje v Ljubljani
(ustanovljen leta 1951) je ostalo še veliko neuporabljenega gradiva. Veliko sta za Slovence
prispevala Marjan Tomšič (rojen 1939) in Franc Černigoj (rojen 1948) – s svojim delovanjem
sta ohranila del pomembnega ljudskega izročila in prispevala k slikoviti in splošni kulturni
zavesti. Na teoretičnem področju so pri razpravah glede pravljic veliko storili raziskovalec
folklore Ivan Grafenauer (rojen 1940) in etnolog Milko Matičetov (1919–2014), ki je z
zbiranjem, prevajanjem in izdajami poskrbel, da se je to vpelo v našo kulturno zavest (prav
tam, 1991).
Čeprav je težko pojasniti izvor oz. zgodovinski nastanek pravljice, je prava umetniška,
književna stvaritev – poleg individualne moči jo vodi tudi nadosebna umetniška volja.
Pravljica nam prikazuje drugačne možnosti človeškega vedenja – lik sledi prepričanju, da bo
vzpostavil odnos, ki ga za dosego cilja potrebuje. S takim načinom otroku in modernemu
poslušalcu daje trdnost, zaupanje vase in moč, da sebe vidi kot zmožnega sklepati univerzalne
odnose kljub izoliranosti lastne usode in bistva.
V načinu, kako se nam pravljica podaja, v njenem slogu, notranji in zunanji formi, lahko
zaznamo določene umetniške in seveda človeške drže. Pravljica kot zvrst se je oblikovala
glede na stopnjo razvoja nekega ljudstva, kot neke vrste oslabljeni posvetitveni proces –
iniciacija, prenesena v območje domišljije. V pravljici realnost postane igra, nikoli ne stremi k
psihološkemu podajanju dogajanja, ampak dogajanje in like predstavlja kot simbolne podobe
notranjih vzgibov in procesov.
Pravljico moramo razčleniti na več nivojih – v njej se srečujeta soočenje človeka s samim
sabo, zunanjim svetom in kozmosom (Lüthi, 2011).
1.3.1 Brata Grimm
Ena izmed svetovno najbolj znanih zbirk pravljic so Otroške in hišne pravljice, ki vsebujejo
200 pravljic in 10 legend (skupaj 210 enot). Brata Grimm sta zbrala kar 250 pravljic, ki sta jih
objavila v sedmih delih. Prvi dve izdaji, 1812 in 1815, se uvrščata v sam Unescov seznam
svetovne kulturne dediščine. Zbirke sta izdajala še v letih 1819, 1837, 1840, 1843, 1850 in
1857. Nekatere pravljice sta večkrat spreminjala. Zanimiv je tudi njun Olenberški rokopis
(1810); zbirke več kot šeststotih nemških sag itd. (Blažić, 2014).
Tomaž Bešter je ob 200. obletnici izida prvega zvezka Kinder- und Hausmärchen (Otroške in
hišne pravljice, 1812) objavil bibliografije slovenskih prevodov pravljic bratov Grimm. Gre
za kronološko bibliografijo monografij, člankov in zvočnih zapisov v slovenščini. Zajel je
obdobje 163 let, v katerem so bile prevedene zbirke ali posamezne Grimmove pravljice pri
nas. Odkar so začele izhajati, so doživele ogromno ponatisov, prevodov, priredb ipd. Vendar
Grimmove pravljice niso enkraten in edinstven dogodek, ki se je zgodil evropski literaturi, saj
so se razvijale in dopolnjevale dolgo časa. Skupno število izdaj in ponatisov posamičnih
pravljic obsega do 1628 naslovov – vsaka pravljica/legenda je bila v obdobju 163 let izdana
povprečno osemkrat, vsako leto pa je bilo izdanih okoli deset naslovov.
Jasno je, da so Grimmove pravljice zares izjemna uspešnica, ki tudi v slovenskem prostoru že
dolgo pušča prepoznavno sled (Bešter, 2012).
Jacob Ludwig Karl Grimm je bil rojen 1785, Wilhelm Karl Grimm pa 1786 v kraju Hanau v
Nemčiji. Po smrti očeta sta 12-letni Wilhelm in 13-letni Jacob odšla živet v Kassel, kjer sta se
med 1798 in 1802 tudi šolala. Oba sta se vpisala na študij prava in oba 1830 odpovedala
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službo v Kasslu, kjer sta začela delati na univerzi oz. inštitutu v Göttingenu. Enajst let kasneje
sta se preselila v Berlin, kjer sta živela do smrti – prvi je preminil Wilhelm, leta 1859, štiri
leta kasneje pa še Jacob. Pokopana sta drug ob drugem.
Pravljice sta zbirala pri različnih virih (hišnih prijateljicah, ženi, ostareli gospe v domu itd.) in
jih vestno zapisovala. Navajata, da sta za prvi zvezek svojih Hišnih in otroških pravljic,
uporabila kot edini vir ustno izročilo. Za njun drugi zvezek je bila pomembna Dorothea
Viehmann, ki je prispevala okoli 20 pravljic. Oba zvezka sta doživela izjemen uspeh in bila
hitro razprodana, zato sta 1919 izdala nova zvezka v razširjeni in dodelani obliki, kjer sta
dodala tudi razpravo o bistvu pravljic. Pravljice sta neumorno zbirala naprej, in tako je 1822
izšel še tretji del, ki je bil namenjen, poleg otrokom, tudi znanstvenikom in učenjakom. Zaradi
nepričakovano udarnega odziva, tudi drugod, sta 1823 izvlečke pravljic prevedla v angleščino
(Gerstner, 1974).
V tretjem zvezku brata Grimm pravita: »Namen pripovedovanja otroških pravljic je, da bi se v
njihovi čisti in mili svetlobi zbudile in zrasle prve misli in sile otroškega srca. Ker pa njihova
preprosta poezija razveseljuje vsakogar in so njihove resnice poučne, ker ostajajo pri hiši in
jih podeduje rod za rodom, se imenujejo tudi domače pravljice. Pravljica živi vstran od sveta
v ograjenem, mirnem prostoru in se od tod ne ozira več nazaj v svet. Zato ne pozna niti imen
in krajev niti točno določenega kraja nastanka ter je skupna vsej domovini« (Gerstner, 1974,
str. 184).
V prilogi št. 1 so navedene vse pravljice bratov Grimm, označene z ATU-indeksom, ki so
oštevilčene – ta princip označevanja je bil uporabljen pri analizi pravljic (iskanje pravljic pod
isto ali podobno ATU-številko).

1.4 PRIPOVEDOVANJE PRAVLJIC NA SLOVENSKEM
»Pravljica se poigra tako s čudežnimi, numinoznimi, seksualnimi kot z vsakdanjimi motivi –
vzame jim moč in jih sublimira. Tako čista literatura je najverjetneje stvaritev umetnikov –
kot poetična, sanjska vizija – od umetnikov pa je prešla k ljudem. Preprost človek je nosilec in
negovalec pravljice, redko pa njen stvaritelj. Kdo so pravzaprav izvirni izumitelji pravljice, ni
mogoče natančno ugotoviti. Raziskava forme pravljice, ki prikazuje močno slogovno
tendenco pravljice, nas lahko spodbudi, da damo pravim stvariteljem pravljice večje priznanje
in čast, kot se jim jo je pripisovalo do sedaj, saj se je ustvarjanje vse preveč pripisovalo le
ustnemu prenašanju. Primarna je notranja potreba njenega stvaritelja, skrbnika in poslušalca
po njej, sekundarna pa je njena oblika, ki spodbuja k ustnemu prenašanju. Včasih je bilo
znotraj široko razširjene pripovedne tradicije več nadarjenih pripovedovalcev, zato ne
moremo trditi, da kar velja za današnjega pripovedovalca, velja tudi za člana žive pripovedne
skupnosti nekoč. Pravljica nima gospodarja.« (Lüthi, 2011, str. 37)
V času romantike je veljalo, da je ljudsko pripovedništvo zrcalo narodove duše, a to velja
relativno, omejeno na pristna besedila. Če verjamemo, da je vsak pripovedovalec lastnik neke
zgodbe in tudi njen avtor, je jasno, da je zgodba predvsem zrcalo duše tistega, ki jo je
oblikoval. Zato je pomembno in prav, da folkloristi vztrajno iščejo podatke o tem, kdo je
zgodbo povedal in zapisal. Na tak način lahko malce omejimo potvarjanje že objavljenega
gradiva.
Pristno slovensko gradivo naj bi bilo tisto, ki ga ni mogoče najti nikjer drugje. Iz tega so
izhajali tako pri zapisovanju kot pri oblikovanju pravljic. Danes vemo, da je skorajda
nemogoče govoriti o izvirnosti v tematskem smislu. Kljub vsemu je v pravljici mogoče najti
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prvine, ki delajo pravljico domačo ali narodno, v doslej zanemarjenih oblikah: jeziku, stilu,
občutjih, poantah, razmerah, situacijah, prilagojenim našemu prostoru ipd. Ko pripovedovalec
ali zapisovalec vdahne pravljici življenje, ji da neko osebno noto in jo s tem loči od drugih
poustvaritev z isto tematiko.
Kot vsa literarna dela, tudi pravljica nosi pečat narodnega kolektiva, kateremu pripada njen
oblikovalec. Če posamezni ljudski pripovedovalci s svojim pripovedniškim darom lahko
hodijo vštric s priznanimi književniki, to kaže na to, da med ustno in pisno obliko
pripovedništva ni nepremostljive vrzeli. Obe sta del besedne umetnosti, ki se je skozi čas
razvijala, bodisi vsaka na svojem bregu bodisi z roko v roki – slej kot prej pa sta obe črpali iz
istih korenin. Oblikovalno-ustvarjalna moč posameznikov in kolektivni interes (ki sprejema,
kar je nanj naslovljeno, deluje spodbujajoče in pravljico do neke meje soustvarja) sta tu in tam
sorodna.
Večina ljudskih pripovedi je zelo starih – dokumentacije kažejo, da so se pripovedovale že v
egiptovski, indijski, judovski, grški in latinski kulturi. Najstarejša najdena in ohranjena
pravljica je O dveh bratih, napisana v 14. stoletju pr. n. š. v Egiptu. Za druge, večje skupine
ljudskih pripovedi, ni sledi, le vrsta novejših zapisov po ustnem izročilu.
Za določanje starosti in kraja nastanka pripovedi je pomembna moč izročila, zemljepisna
razširjenost in drugi kriteriji. Skorajda vsaka pripoved je mednarodna »last«, zato je težko
izluščiti nacionalne prvine. Pripovedi so nastajale, se razvijale, se širile, krčile in odmirale pri
prehodu iz naroda v narod – kaj se je s takšno pripovedjo dogajalo, je mogoče raziskati le pri
posamičnih primerih, saj ima prav vsaka svojo lastno zgodovino.
Pred sredino 16. stoletja se med slovenskim ljudstvom ni ohranila nobena slovenska pripoved
ali sled o kroženju kakšne pripovedi. V posameznih latinskih kodeksih lahko najdemo vzorce
tega, kar je šlo v takšni ali drugačni obliki med ljudi (med 12. in 15. stoletjem), s čimer lahko
povzamemo, da Slovenija na tem področju bistveno ne zaostaja za drugimi državami Srednje
Evrope, na žalost pa so naši ostanki le skromna sled bogatejšega gradiva.
Od sredine 16. do sredine 19. stoletja se v ustnem pripovedništvu pri nas ni spremenilo veliko,
ogrozil pa se je obstoj svetniških zgodb. A ker je pri nas obdobje reformacije trajalo kratek
čas, ima legenda še vedno posebno mesto med pripovedovalci. Pripovedovanja so se počasi, a
vztrajno množila in širila med ljudmi.
Janez Vajkard Valvasor (1614–1693) je v poznem 17. stoletju zbrane in zapisane zgodbe
preprostih slovenskih ljudi objavil v Slavi vojvodine Kranjske (1689). Med 17. in 18.
stoletjem je pridigar Janez Tobija Lionelli oz. Janez Svetokriški (1647–1714) objavil nekaj
zgodb v slovenskem jeziku. Skrben pregled njegovih zapisov daje lep nabor enot, ki jih je
zapisal, ko je bil med ljudmi, ali pa takih, ki jih je sam med ljudi ponesel. V času romantike je
pri nas ljudska proza živela v senci pesništva. K premikom so pripomogli tudi mladi kulturni
delavci in časopisi (Novice, Slovenija, Ljubljanski časnik in Slovenska čbela).
Od sredine 19. stoletja pa vse do danes je zbiranje in izdajanje ljudskega pripovedništva
naraslo. Pomembno delo sta opravila Matija Valjavec, ki je zbral največ kvalitetnega gradiva,
in Karel Štrekelj, ki je spodbudil zbiranje ljudskih pesmi in pripovedi.
Slovensko zasnovo imajo le tri naše dosedanje zbirke ljudskega pripovednega gradiva:
Slovenske narodne pravljice in pripovedke (1885), Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva
(1930) in Slovenske narodne pravljice (1952, 1955). Več je pokrajinskih zbirk, od katerih so
pomembnejše tiste, ki so izšle v samostojni knjižni obliki in prinašajo novosti. Hranijo se na
Koroškem, v Prekmurju, na Štajerskem, Gorenjskem, v Beli krajini, na Primorskem in v
Beneški Sloveniji. V zadnjem času pomembno delo opravlja leta 1951 ustanovljeni Inštitut za
slovensko narodopisje (Legiša, 1956).
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1.4.1 Pripovedovanje pravljic otrokom
Pripovedovanje je tkanje besed, ki se razprostira od opisovanja vsakodnevnih dogodkov do
razpredanja čudovitih, dolgih, ljudskih pravljic. Ne gre za govorjenje na pamet, saj ljudsko
izročilo živi že od nekdaj. Nekoč so se jih učili tako, da so si jih ob poslušanju zapomnili in
prenesli naprej. Vsak pripovedovalec zgodbo pove nekoliko drugače, jo oblikuje po sebi in jo
tako spremeni. Pomembno je, da smo pri pripovedovanju sproščeni in zgodbi dodajamo lastno
doživetje (Štefan, 2009).
Pripovedujmo zgodbe, ki smo jih slišali v otroštvu, tiste, ki so se nas na poseben način
dotaknile in tiste, ki imajo močno sporočilnost. Prav pripovedovanje pri otrocih uri zbranost
(prav tam, 2009).
Če želimo, da pravljica razvije svoje tolažilne in simbolične potenciale, je priporočljiveje
pravljico pripovedovati in ne brati, saj prvo dopušča več fleksibilnosti – lahko jo prilagodimo
in preoblikujemo, da je primernejša tako za pripovedovalca kot za poslušalca. Pripovedovana
pravljica posega v otrokovo nezavedno. Pripovedovanje naj bo dogodek, ki ga oblikujejo
udeleženci, pri tem naj bosta odrasli in otrok enakovredna partnerja. Namenjeno naj bo
skupnemu uživanju v pravljici in bogatenju otrokovega izkustva. S pripovedovanjem lahko
otroku vlijemo moč in prepričanje v dobro prihodnost, srečen konec, kjer je dobro nagrajeno
in poplačano, s tem bo samozavestneje in varneje odraščal (Bettelheim, 1999).
Slog pravljice se razlikuje in je odvisen od pripovedovalca, naroda in obdobja – skupna
pravljicam pa je osnovna forma, ki je enotna. Narobe je karkoli trditi o izvoru pravljice.
Lahko pa sklepamo, da je stvaritev napredne kulture in se je razvila v zgodnjem obdobju.
Namenjena je predvsem otroku, saj je prav on njen najbolj legitimen poslušalec – on jo
posluša in dosledno zahteva dobesedno ponovitev slišanega. Vseeno ne moremo reči, da so
pravljice nastajale za otroke, lahko pa razberemo, da ustrezajo zgodnji stopnji razvoja
človeštva (Lüthi, 2011).
Domišljijska igra in književnost sta pomembni tudi zato, ker dajeta občutek varnosti in otroku
omogočata spreminjanje in prilagajanje sveta njegovim predstavam in potrebam. Otroku se
zdita svet in odrasli v njem zapleteni. Ne obvlada dobro jezika odraslih ljudi – zdi se mu
kaotičen, poln nerazumljivih in nepredvidljivih obratov. Prav zato potrebuje priložnost, da si
ga prilagodi po sebi. To lahko stori ob svobodni domišljijski igri in otroški literaturi, ki je
oblikovana po njegovih merilih.
Redko katera otrokova potreba je tako jasna, kot je psihološka potreba po varnosti – pravljica
zadovoljuje prav to, saj je v njej svet jasno urejen in prepoznaven. Pravljica je navadno
oblikovana v jasnem in predvidljivem vzorcu – dobrim, prijaznim, majhnim ljudem, ki bodo
pridni in ubogljivi, ki bodo upoštevali svarila in prepovedi, ne bodo sebični in bodo pomagali
šibkejšim, se zagotovo ne bo zgodilo nič hudega. V pravljici ni presenečenj, če pa se zaplete,
ima pripovedovalec na zalogi še pravljični čudež, s katerim pripelje do srečnega in
pomirjujočega konca (Kordigel, 1996/97).
Če povzamemo: književna vzgoja v predšolskem obdobju otrok – da! Zato, ker otrok ohranja
ob literaturi in pristni domišljijski igri specifične lastnosti, ki ga bodo oblikovale v dobrega
odraslega, in zato, ker ob njej uspešno, brez strahov spoznava svet in samozavestno odkriva
svoje mesto v njem. Pa tudi zato, da se ustanova, kot je vrtec, ne bo spremenila v preveč
storilnostno in nefleksibilno vzgojno-izobraževalno ustanovo, ampak bo po potrebi otroški
vrtec, v katerem se bo mogoče igrati in igrati … (prav tam, 1996/97).
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1.5 ZAPISOVANJE PRAVLJIC NA SLOVENSKEM
Matevž Ravnikar - Poženčan (1802–1864) je bil gorenjski župnik in eden prvih slovenskih
zapisovalcev – poleg pesmi je zapisoval tudi pripovedno izročilo. Zbrane pesmi je izročil
Prešernovemu prijatelju Emilu Korytku. Šele v zadnjem času si pridobiva sloves prvega
zapisovalca pravljic v slovenščini.
Največ se je objavljalo v obdobju slovenskega realizma – v tem obdobju je deloval tudi naš
prvi, fonetično natančen zapisovalec Matija Valjavec (1831–1897), ki je predvsem zbiral in
zapisoval ljudsko izročilo. Izvirne proze ni pisal, je pa preoblikoval več ljudskih pripovedi.
Jakob Kelemina (1882–1957) je izdal prvo knjigo slovenskih bajk in pripovedk – Bajke in
pripovedke slovenskega ljudstva (1930).
Na pobudo Ivana Grafenauerja se je po vojni, tj. 1947, ustanovilo Komisijo za slovensko
narodopisje (današnji Inštitut za slovensko narodopisje) – s tem se je začelo tudi organizirano,
znanstveno zbiranje in raziskovanje ljudskega slovstva (Kropej, 2008).
Karel Štrekelj (1859–1912), slovenski literarni zgodovinar, je najprej zbral in objavil ljudske
pesmi z napevi (Slovenske narodne pesmi I–IV, 1895–1923) ob pomoči svojih zbiralcev in iz
vseh krajev Slovenije (znanih je 344). ZRC SAZU je objavil predavanja Karla Štreklja o
slovenski literaturi (prva predavanja v slovenskem jeziku) v knjigah z naslovom Zgodovina
slovenskega slovstva I-IV (2012, 2013).
V letih 1886–1912 je Štrekelj zbral več kot 2000 slovenskih ljudskih pravljic in pripovedk, ki
so še po večini neobjavljene, hrani jih Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Po do
sedaj zbranih podatkih je to največja zbirka pravljic pri nas (gradivo ni le količinsko obsežno,
ampak tudi kakovostno). Največ, približno 500 enot, je za Štrekljevo zbirko prispeval
zapisovalec Gašper Križnik (1848–1904).
Ta obsežna zbirka odseva različne kulturne vplive srednje Evrope: slovanski, germanski (na
Koroškem in Štajerskem) in romanski (na Primorskem). Pripovedovalci in zapisovalci pa so
osnovne pravljične motive prilagodili naši kulturi.
Najdeni so tudi izvirni motivi, ki jih je potrebno interpretirati in postaviti v kontekst. Monika
Kropej je v svoji monografiji Pravljica in stvarnost (1995) izdala približno 5 % gradiva iz
Štrekljeve zbirke Slovenske ljudske pravljice in pripovedke, ki jo je po takrat uveljavljenem
AT-indeksu označila oz. oštevilčila in ustreza novi klasifikaciji ATU (tako omogoča
primerjalno analizo posameznega pravljičnega motiva ali tipa).
Pravljice niso namenjene otrokom, ampak iskanju slovenske narodne in kulturne identitete. Za
analizo nekaterih od njih je potrebno poznavanje in razumevanje evropskega konteksta
(Blažić, 2014).
Tekst je verzija pripovedke, recitacija pregovora ali prepevanje ljudske pesmi in je lahko
povsem neodvisna od teksture in kot taka v celoti predvidljiva (nefleksibilna). Zapisana
ljudska pravljica jemlje življenje originalu, kateremu pripovedovalec prispeva zvočnost,
mimiko, doživetost, kretnje … Zapis je sicer muzejsko zanimiv, a ni živ (Novak v: Zupan,
2012).

1.6 POMEN PRAVLJICE ZA OTROKA
Pravljica spodbuja razvoj otrokove osebnosti in ga obenem zabava. Na več nivojih bogati
otrokovo življenje. Velikega pomena je tudi psihološki prispevek pravljice k zorenju otrokove
osebnosti. Pravljica je prava umetniška stvaritev, zato tudi tako močno vpliva na otroka. Kot
veja umetnosti je otroku razumljiva, saj jo lahko dojame v odvisnosti od svojih interesov in
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potreb posameznega starostnega obdobja. Otroku posreduje tudi kulturno dediščino in
prispeva k moralni vzgoji.
Katera pravljica lahko najbolj vpliva na posameznega otroka v določeni fazi, je odvisno od
njegove stopnje psihološkega razumevanja in težav, ki ga tarejo. Starši se sami odločijo,
katero pravljico bodo predali svojemu otroku in zakaj. Če je otrok sposoben in to želi, jo
lahko izbere sam. Otrok motive v pravljici doživlja kot čarobne, saj ti upoštevajo in razumejo
njegova čustva. Pravi pomen in veličino občutimo, če pravljico beremo ali poslušamo v njeni
prvotni obliki.
Pravljice so nastale zaradi potrebe ljudi, da ohranijo stare modrosti, ki bi prehajale med
rodovi. Kulturna dediščina je skozi pravljico otroku prikazana na najpreprostejši in
razumljivejši način (Bettelheim, 1999).
Ob pripovedovanju otrok razvija svojo koncentracijo in sposobnost poslušanja, obenem pa si
širi domišljijski svet, kar ga bo naredilo ustvarjalnejšega in samostojnejšega pri razmišljanju.
Bogatil se bo tudi otrokov besedni zaklad in krepila spretnost sprejemanja jezikovnih sporočil.
Kakovostna, sporočilna zgodba v otroku budi moralne vrednote. Čeprav se pripovedovanja
lotimo zaradi otrok, dobro vpliva tudi na odrasle in njihov razvoj. Poleg vsega pa krepi
odnose med otroci in odraslimi (Štefan, 2003).
Pravljice so mi od nekdaj zelo blizu, saj me spremljajo od najzgodnejših let kot zveste
spremljevalke, ki so bogatile prenekatero otroško uro, zato se mi zdi čisto naravno, da to
ljubezen predajam naprej otrokom, ki so pod mojim okriljem v vrtcu. Še lažje je to storiti, če
poznaš pomen pravljice, če veš od kod izvira, zaradi kakšnih potreb je nastala, kakšno moč
ima in kaj vse lahko otroku nudi. Pa vendarle je potrebno književno vzgojo v vrtcu skrbno
načrtovati, razmišljati je potrebno celovito in jo predajati tenkočutno, da res dosežemo vse
tiste cilje, ki bodo otroka obogatile za celo paleto izkušenj, znanj, doživljanj itd.
Metka Kordigel v reviji Jezik in slovstvo v članku Književna vzgoja v vrtcu razpravlja o tem,
kako predajati otrokom žive vire besedne zakladnice.
Pravi, da je književno vzgojo v vrtcu težko načrtovati, saj se večina razmišljanj o otroški
književnosti začne šele takrat, ko otroci branje osvojijo. Ne smemo pozabiti, da je vsaka
pravljica, vsaka otroška pesem svoj svet, enkraten in neponovljiv – kot je vsak otrok nekaj
enkratnega in neponovljivega. Nobenega literarnega dela in otroka ni mogoče strpati v enotno
šablono in dokončno določiti niti njunega srečanja niti ni mogoče določiti tega, kako bo
ravnala vzgojiteljica.
Odnos vzgojiteljice do literature je namreč ena bistvenih sestavin književno-didaktičnega
procesa, saj njeno posredovanje prilagaja sebi. Vsakič, ko se srečajo pravljica, otrok in
vzgojitelj, je to srečanje enkratno in neponovljivo doživetje, ki ga ne moremo didaktično
»popredalčkati«.
Literaturo v vrtcu posredujemo otrokom, ker želimo, da se je bodo razveselili, da bodo polni
pričakovanja, kadar jim rečemo, da bomo prebrali ali povedali pravljico. Za nas največja
potrditev je, da nas poprosijo, da to ponovimo, storimo večkrat. Želimo si, da bi otroci
pravljico in pesmico znali/zmogli poslušati zbrano, do konca in da bi si zraven naslikali
pisane domišljijske slike. Poleg naštetega bi radi uresničili še paleto drugih didaktičnih ciljev.
Cilje književne vzgoje v vrtcu lahko razdelimo na izobraževalne, funkcionalne in vzgojne. Pri
pridobivanju znanja je mogoče vsebino usvojiti do različnih stopenj: do stopnje
prepoznavanja, reprodukcije, razumevanja, uporabe, analize, sinteze in evalvacije. Pri
predšolski vzgoji si želimo, da bi nekatera znanja otroci usvojili le do stopnje prepoznavanja.
Želeli bi si, da bi se znanje pri otroku organiziralo v ustrezne miselne sheme – tako bi si otroci
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ob srečevanju s književnostjo lahko po potrebi vsebino priklicali v spomin, vendar ne tako, da
bi kdo od njih zahteval, da na pamet recitirajo (Kordigel, 1996/97).
Ločimo tri skupine znanj:
1.

Prepoznavanje komunikacijske situacije pri poslušanju književnosti, ki jo otrok
dosega:

Najprej v vlogi poslušalca, v pragmatični govorni situaciji, kjer gre za sprejemanje dveh tipov
sporočil: pri prvi, ko skuša nekaj povedati o realnem svetu, mu predstavimo katerega od
segmentov objektivne resničnosti. Temu se v jezikoslovju reče predstavitvena funkcija jezika,
ker sporočevalec uporablja jezikovna sredstva zato, da bi naslovniku predstavil košček
resničnosti. Pri drugem tipu sporočil skuša govorec naslovnika/poslušalca prepričati, naj kaj
stori oz. naj nečesa ne stori. Skuša torej vplivati na sogovornikovo ravnanje in čustvovanje,
zato v jezikoslovju govorimo o vplivanjski vlogi jezikovnih sredstev. Pri vlogi poslušalca, v
literarno-estetski govorni situaciji, gre za pripovedovanje zgodb, ki naj bi naslovnika
popeljale v domišljijski svet, ki je vezan na zakone, bolj ali manj, realnega sveta.
Namen pripovedovanja pravljic in recitiranja pesmic naj bo posredovanje estetskega užitka.
Literarno-estetsko doživetje je ob poslušanju mogoče le, če tudi posrednik, npr. vzgojiteljica,
ki pravljico pripoveduje, to počne z veseljem. Šele ko otrok prepozna literarno-estetsko
govorno situacijo, se lahko poveže s tisto v možganih uskladiščeno miselno strukturo, kjer so
zbrani podatki o komunikacijski situaciji ob poslušanju pravljice, pripovedi in pesmice. V
običajni literarno-estetski govorni situaciji je tisti, ki pravljico neposredno pripoveduje (npr.
vzgojiteljica), t. i. prenosnik/kanal, saj pripoveduje (recitira, poje pesmi) pravljice, ki jih je kot
lastno sporočilo oblikoval nekdo drug, tj. pisatelj oz. pesnik.
Prepoznavanje takšne govore situacije pri branju in poslušanju literature mora biti eden izmed
izobraževalnih ciljev književne vzgoje že v vrtcu. Če bo vzgojiteljica ob tem, ko vzame
knjigo v roke, omenila še ime avtorja in naslov knjige, bo storila skorajda vse, kar je treba
storiti za ozaveščanje literarno-estetske komunikacijske situacije. Pri pripovedovanju pravljic
(ali recitiranju pesmi) je to nekoliko težje, saj je govorna situacija manj pregledna. Zato mora
vzgojitelj, preden začne pripovedovati pravljico (ali recitirati pesmico), otrokom razložiti, da
ne gre za njeno sporočilo.
Ob takem načinu najavljanja literarno-estetske govorne situacije otroci sprožijo signal za vrsto
poslušanja, v kateri bodo morali uporabiti za razbiranje pomena posebno strategijo poslušalca
– razbiranje sporočila nekoga drugega. Pravljica se razlikuje od pesmi, torej se strategija
poslušanja pravljice nekoliko razlikuje od strategije poslušanja pesmice. Tako si bo otrok
lahko, če bo razumel literarno-teoretično poimenovanje literarnega besedila, ki mu ga bomo
najavili, pripravil ustrezno strategijo poslušanja (prav tam, 1996/97).
2.

Prepoznavanje formalnih značilnosti nekaterih literarnih vrst:

Jean Piaget (1896–1980) govori o dveh postopkih, dveh medsebojno povezanih procesih
sprejemanja človekove izkušnje:
 prvi se imenuje asimilacija, ki je proces, pri katerem se vsak nov predmet, vsako novo
ravnanje integrira v že obstoječo miselno shemo;
 drugi proces se imenuje akomodacija, pri katerem gre za spremembe, popravke
miselne sheme, ki so potrebni za interpretacijo nove izkušnje.
Opisana miselna procesa veljata tudi za urejanje otrokovih izkušenj ob srečevanju z
leposlovjem. Pri pravljici bo otrok najprej skušal slišano poiskati v obstoječi miselni shemi.
Ko bo ugotovil, da teh reči tam ni, bo shemo ustrezno popravil. Vsakič, ko bo otrok poslušal
novo pravljico, bo istočasno preverjal svojo miselno shemo o pravljici, iz nje po potrebi
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izpuščal nepotrebne elemente in druge vanjo dodajal. Veda o mladem bralcu je dolgo iskala
odgovor na vprašanje, kako vedeti, kaj otroci vedo o literaturi, če nam tega sami eksplicitno
ne znajo povedati. V začetku raziskovanja miselne sheme so enostavno, kot tipično otroško
razmišljanje, določili vse tiste prvine, po katerih se pravljica razlikuje od literature za odrasle.
V sedemdesetih letih pa so razvili novo metodo, s pomočjo katere so opazovali, katere
formalne značilnosti uporablja otrok, kadar sam pripoveduje pravljice. Prišli so do ugotovitve,
da otroške pravljične miselne sheme že vsebujejo naslednje pravljične značilnosti:
 naslov in/ali tipična uvodna fraza (nekoč je bil/živel ...);
 pripoved v pretekliku;
 zaključna fraza (in potem so srečno živeli ...);
 izbor posebne (za pripovedovanje pravljic primerne) intonacije in barve glasu;
 jasno izraženo prizadevanje, da bi bile osebe in dogajanje v pravljici kar se da verjetni;
 za pravljico tipične literarne osebe (volk, čarovnica, najmlajši sin ...);
 za pravljico tipičen način zapletanja in razpletanja zgodbe.
Poznavanje teh značilnosti lahko definiramo kot izobraževalne cilje, ki jih bo otrok dosegal s
poznavanjem pravljice (prav tam, 1996/97).
3.

Spoznavanje kanona mladinske književnosti:

Otroci že v zgodnjem otroštvu spoznajo nekatera temeljna dela slovenske in svetovne
mladinske književnosti. Prav pravljice so tista zvrst literature, ki je že od nekdaj veljala kot
najprimernejša za otroke. Pravljice lahko vidimo kot domišljijske slike, ki so jih odrasli slikali
zato, da bi se v njih videli mlajše. Ob poslušanju pravljic in spoznavanjem njihovih simbolov
se otroci prelevijo iz individualistov v bitja, ki postajajo del družbe in naroda. Kot lahko
smatramo, da je srečevanje z ljudskimi pravljicami obenem srečevanje s starimi rodovi,
gradniki sedanje civilizacije, je srečevanje s sodobno mladinsko književnostjo lahko prvo
srečanje s sodobno narodno kulturo. Torej je srečevanje z mladinsko književnostjo v bistvu
prvi korak k spoznavanju svoje narodne identitete. Tudi to je vzgojni cilj otrokovega
srečevanja s književnostjo v vrtcu – otroci naj že v najzgodnejšem otroštvu spoznajo nekatera
ključna, bogata dela mladinske književnosti. V vrtcu pa naj se z njimi srečajo tudi tisti otroci,
katerih edini domišljijski svetovi, ki jih spoznajo doma, so iz televizijskih risank. Zgodnja
literarno-estetska izkušnja postane neločljivi del spominov, saj skorajda ni mogoče
nadomestiti primanjkljaja iz otroštva in pečat, ki ga pusti zgodnje srečevanje z literaturo. Tega
ni mogoče več izbrisati. Otrok se tako lahko preseli v enega izmed literarnih junakov, se z
njim identificira in, ko je pravljice konec, ima občutek, da mu je bilo tam, kjer je bil, lepo. In
ta povezanost otroka z literarnim junakom pravzaprav pomeni, da spozna otrok v pravljicah
prijatelje – in k prijateljem se človek rad zmeraj znova vrača (prav tam, 1996/97).
1.7 MODELI RAZISKOVANJA LJUDSKIH PRAVLJIC
V 19. stoletju se je vzporedno z obdobjem romantike razvijalo zanimanje za ljudsko izročilo,
ki se nadaljuje še danes. V tem obdobju je znanstveno proučevanje pravljic, ob številnih
pripovedovalskih festivalih in raznolikih dejavnostih, dobilo nova teoretična spoznanja.
Najbolj znani teoretični pristopi k obravnavi ljudskega izročila so: sociološki (Jack Zipes),
psihoanalitični (Bruno Bettelheim, Carl Jung in Marie-Louise von Franz), feministični
(Clarissa Pinkola Estés, Maria Tatar in Marina Warner), literarni (povezujemo ga s
proučevalcem Maxem Lüthijem), poststrukturalistični (Maria Nikolajeva), folkloristični
(Antti Aaarne, Stith Thompson) in strukturalistični pristop Vladimirja Proppa (Blažić, 2009).
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Pravljici posveča pozornost več znanstvenih vej:


folkloristika, ki pravljico proučuje kot kulturni in duhovni dokument ter opazuje njeno
vlogo v družbi;
 psihologija, ki pravljico dojema kot izraz psiholoških procesov in proučuje njen vpliv
na poslušalca/bralca;
 literarna veda, ki se sprašuje, kaj naredi pravljico takšno, kot je, in kakšna je njena
narava žanra. Sprašuje se tudi o izvoru in zgodovini različnih vrst pravljic.
Za folkloristiko, psihologijo in literarne vede so pomembni dobesedni zapisi. Idealno formo
lahko ustvarimo s primerjavo podobnih zgodb. Pravljico lahko smatramo kot skupinsko delo,
ko njeni pripovedovalci med seboj sodelujejo. Le-ti z novim in novim pripovedovanjem
spreminjajo pravljico in jo prilagajajo svojim ali poslušalčevim notranjim potrebam – tako se
približajo njenemu idealnemu slogu in formi. V tem smislu je lahko ljudska pravljica
kolektivno delo.
Posamična pravljica lahko v določenih odsekih odstopa od idealnega tipa, saj moramo vedeti,
da nobena od pripovedi ne more strogo izpolniti vseh zakonov žanra. Posamična vedenja o
žanru lahko dosega le znanstvenik z analizo in primerjanjem ali reden poslušalec, ki pozna
mnogo različnih zgodb. Nujnost in svoboda pravljice se prepletata; kljub temu, da je pravljica
lahkotna, svoboda sledi notranji formi in tako ustreza posameznim potrebam človekove
notranjosti in jo zadovoljuje.
Pravi varuhi in negovalci pravljice pa so folkloristi. Prav oni so zbirali in ohranjali pravljice v
znanstvenih in popularnih publikacijah. Ohranjenih je na tisoče zapisov v folklorističnih
arhivih po Evropi. Prav po njih lahko uveljavljamo vse bolj popularno objavljanje dobesednih
zapisov (Zipes, 2000).
1.7.1 Sociološki pristop: Jack Zipes
Jack Zipes (roj. 1937), ameriški literarni teoretik, opaža, do so si pravljice med seboj zelo
podobne, kar interpretira z obstojem bazičnih instinktov v človeku (ti naj bi bili gensko
pogojeni), ki se kažejo v odzivih na civilizacijske procese, ne glede na to, kje se nahajamo.
Ustavi se pri dilemi prenosa pravljic preko ustnega izročila po neznanih pripovedovalcih.
Pavi, da je jasno, da so zapisane pravljice teh pripovedovalcev povezane z rituali,
zgodovinskimi anekdotami in običaji, nenavadnimi dogodki ter čudežnimi preobrazbami.
Prenašalci ustnega izročila so pravljice spreminjali ali jim dodajali nove vsebine – prilagodili
so si jih po sebi in se tako lažje poistovetili z liki, ki so ustrezali njihovemu statusu.
Pravljica se je po njegovo razvila kot del točno določene pripovedne tradicije, ki se je
preoblikovala v tako imenovano čarobno/čudežno pravljico. Pripovedovanje od ust do ust,
čudežnost pravljice in vsi prebujeni občutki so služili krepitvi splošnih družbenih pravil in
njihovi ideologiji. Zanj ima prav čudežna pravljica to močno lastnost, da v spomin prikliče
pretekle odnose. Težko je določiti namen pripovedovalca in ideološko sporočilnost pravljice,
saj se je ta skozi tisočletja obstoja ves čas spreminjala.
V delu The Oxford Companion to Fairy Tales (2000) Zipes opisuje pristope k preučevanju
pravljic, ki oblikujejo ideološke domneve, govorijo o odnosih med družbo, jezikom,
pripovednostjo, pomenom, literaturo in literarno publiko ter zrcalijo kritične, zgodovinske in
kulturne kontekste, v katerih so nastali. Predstavi glavne pojmovne pristope k pravljici, ki so
se pojavili v 20. stol., in so:
1. folkloristični pristop, ki govori o tem, da ljudske pravljice izvirajo iz ustnega izročila
in da je edina definitivna verzija posebnega tipa pravljice rekonstruirana iz njenih prej
obstoječih različic;
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2. strukturalistični pristop se ukvarja s sestavnimi deli ljudske pravljice na splošno. Ta
pristop je precej podoben folklorističnemu, le da ti bolj identificirajo osnovne
sestavine določenega tipa pravljice;
3. literarni pristop, ki se usmerja v sam pomen pravljice;
4. psihoanalitični pristop je zelo usmerjen v simbolizem, kateremu se pripisuje izreden in
nekoliko pretiran pomen. Kljub temu je psihoanalitični pristop pomemben in nujen pri
raziskovanju pravljic;
5. zgodovinski, sociološki in ideološki pristopi ločijo dva temeljna pristopa:
 prvi pripisuje velik pomen socialnim in kulturnim učinkom posameznih skupnosti,
iz katerih pravljice izhajajo;
 drugi razlaga zgodovinsko sorodnost – besedilne različice pravljic odsevajo
posebne kulturne in zgodovinske kontekste, v katerih so bile ustvarjene.
Takemu pristopu, ki preučuje socialno–zgodovinski kontekst besedil, se očita
zanemarjanje oblike in strukture pravljice;
6. feministični pristop je kritičen do vsebin pravljic, ki uporabljajo »razdirajoče«
patriarhalne vrednote. Sporne so pravljice, v katerih so ženski liki pretirano ubogljivi,
pasivni, brez karakterja ipd. Pozdravlja pa pravljice, ki predstavljajo ženske močne
narave, pogumne, iznajdljive in karakterne (Zipes, 2000).
1.7.2 Psihoanalitični pristop: Marie-Louise von Franz
Marie-Louise von Franz (1915–1995) je bila najprej učenka Carla Junga (enega izmed
pomembnejših psihologov in filozofov 20. stoletja), kasneje pa tudi njegova sodelavka (od
leta 1934–1961 oz. do Jungove smrti). Prepoznavna je po svojem delu s sinhroniciteto,
alkimijo, sanjami in pravljicami. Posvečala se je analizi in interpretaciji pravljic z vidika
znanosti o duševnosti (nadaljevala je Jungovo delo).
Von Franzova ugotavlja, da se pravljice iz roda v rod ne prenašajo zaradi raznih človekovih
potreb, ampak zaradi svojega globokega pomena – če se jim znamo prepustiti, nas lahko
zdravijo, z uporabo analitičnega uma pa lahko razumemo njihov pomen. Pravi tudi, da je
interpretacija pravljice težavna zato, ker so vzorci v pravljicah tako abstraktni in temeljijo na
prvinah kolektivno nezavednega – arhetipih. Arhetipi v pravljici so čisti abstrakti nezavednih
izkustev, ki govorijo o težavah, ki so človeku naravno dane (von Franz, 1996).
Pravljice bi bile lahko zgodbe iz sanj posameznikov, ki izvirajo iz plasti nezavednega, kar
lahko pojasni, zakaj so včasih arhetipski liki/podobe pravzaprav značilnost kolektivno
nezavednega.
Von Franzova pravi, da so pravljice urejene po simbolu sebstva (tj. prirojena tendenca
človeške duševnosti ali faktor za razvoj ega, ki je tipična za človeka). Ob proučevanju
folklornih gradiv je prišla do ugotovitve, da se prenašajo le tiste pravljice, ki zadevajo
izključno nezavedno.
Ugotavlja, da pravljice izvirajo iz dveh faktorjev:
 prvi je človek, ki je doživljal neko videnje, h kateremu se vrača in ga predstavi svoji
skupnosti – to izkustvo kot zgodba zakroži med druge ljudi in pridobi kolektivni
značaj;
 drugi faktor je notranji vzgib človeka, da izraža in izživlja svojo bogato domišljijo in
jo s pripovedovanjem prenaša naprej (von Franz, 2002).
Da se zgodba ohrani in prenaša/pripoveduje skozi generacije, mora vsebovati nekaj, kar lahko
ponotranji duševnost širšega kolektiva. Če tega ni, pripovedovalec opušča ali popravlja vzorce
in obdrži tiste, ki imajo močen čustven potencial. In takšna pravljica ostane dalj časa v
19

spominu, saj se dotika človekovih emocij. Določeni vzorci se obdržijo le v posameznem
krogu, kjer jih posamezniki prepoznavajo in se z njimi lahko poistovetijo. Da pravljica ostaja
zvesta kolektivnemu, poskrbi tudi kolektivni proces neprestanega preverjanja pravljične
forme – človek ima močno težnjo pri ohranjanju forme. Če pripovedovalec poznano zgodbo
nekoliko spremeni, ga to moti. Še posebej pa so na to občutljivi otroci.
Pravljice vidi tudi kot igro narave, saj so tako kot ona polne pomena ali pa brezsmiselnosti.
Podobno kot se neprenehoma razvijajo procesi nezavednega, se razvijajo tudi procesi v
naravi. Ne glede na naš odnos do tega, se razvija tudi pravljica – živi v svojem univerzalnem
simbolnem jeziku, brez potrebe po našem zavestnem sodelovanju.
Za rabo psihoanalitike von Franzova svetuje interpretacijo pravljic, saj liki v njih nimajo
nekega notranjega življenja (imena, človeških karakteristik …) in njihova naravnanost se
nikoli ne spremeni. Ko zgodba prereže svoje korenine in potuje po svetu, dobi abstraktno
formo, ki jo spremeni v pravljico. Pravljična forma kaže na osnovne človeške temelje in je
pripravna za psihoanalitično interpretacijo (prav tam, 2002).
Von Franzova pravi, da ima pravljica štiri dramske prvine: ekspozicijo, postavitev oseb,
določitev problema in peripetijo (zgodbo) – te imajo svoje specifične značilnosti.
Prepoznavanje in določanje teh je prvi korak k interpretaciji pravljice (von Franz v: Lapajne,
2012).
1.7.3 Feministični pristop: Clarissa Pinkola Estés
Clarissa Pinkola Estés (roj. 1945), jungovska psihoanalitičarka, v svojem znamenitem delu
Ženske, ki tečejo z volkovi (2013), osvetljuje medosebne odnose, podobo o sebi in različne
oblike odvisnosti. V njem obuja spomine na druge kraje, pretekle čase in načine življenja ter
poglablja in nam predstavlja zgodbe in mite.
Te zgodbe in mite razlaga z zemljevidom vseh pasti, ki jih ženska doživlja ob vračanju k
instinktivnemu jazu divje ženske in jih hkrati poziva, naj se soočajo s svojimi strahovi in s
svojo izredno močjo. Njena knjiga je sprejeta kot klasično in ustvarjalno branje o notranjem
življenju žensk – je preplet starodavnega pripovedništva, psihoanalize in kulturne
antropologije, poziv ženskam, naj prebudijo ustvarjalne potenciale in postavijo zdrave meje.
Clarissa Pinkola Estés s svojim delom predstavlja feministični pogled na model ljudske
pravljice.
Estésova je ob analizi pravljic analizirala arhetip divje ženske v pravljicah: Sinjebradec,
Modra Vasilisa, Menave, Grdi raček, Mariposa – Metuljčica, Okostnjakinja, Rdeči čevlji,
Morska koža/Sorodna duša, Deklica z vžigalicami, Zlatolaska, Medved mlade lune, Dekle
brez rok in Trije zlati laski. Gre za prepletanje dveh teorij – Jungove arhetipske teorije in
feministične teorije.
Ob študiju Jungovih arhetipov je ugotovila, da se posamezni arhetipi ponavljajo običajno pri
izkoriščanju ženske duševnosti, kar je relativno neraziskano področje. Raziskala je arhetip
divje ženske – vzroke in posledice zatiranja ženske identitete in njeno podrejanje moškim.
Gre za znanstveno delo, napisano v metaforičnem slogu.
Estésova je tudi pravljičarka, ki pripoveduje pravljice. Zavzema se za zdravljenje s
pravljicami predvsem žensk, ki bi ob razmišljanju o lastni identiteti, moči in intuiciji
napredovale (Blažič, 2008).
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1.7.4 Literarni pristop: Max Lüthi
Lüthi v svojem delu Evropska pravljica, Forma in narava (2011), pravi, da je v evropski
pravljici nenavadna moč. Podobno kot ljudska pesem je tudi pravljica anonimna in
priljubljena.
V svojem delu želi Lüthi orisati značilnosti evropske pravljice s primerjanjem lastnosti
pravljic iz različnih dežel. Prikazati želi tisto, kar pravljico naredi takšno, kot je – išče skupne
lastnosti pravljice, redke razlike pa izpušča. Lüthi loči med naslednjimi značilnostmi
pravljice:
1.

Enodimenzionalnost:

Pravljica pozna veliko bitij iz t. i. onstranstva, vendar v njej navadni ljudje s temi bitji
vzpostavljajo samoumevne odnose, kakor da med njimi ne bi bilo razlik, prepada. Lik v
povedki se obremenjuje s skrivnostnostjo onstranskega, čeprav so mu takšni liki fizično blizu,
jih dojema povsem drugače. Pravljični junak jih na drugi strani jemlje zgolj kot
pomočnike/nasprotnike, ne zanima pa ga njihovo ozadje. Je aktivni udeleženec ob stiku z
onstranskim. Zdi se, da je obdarjen z nečim nadnaravnim, saj takšno srečevanje ne budi v
njem začudenja, niti ga ne gane. Pravljični junak dogajanje obravnava, kot da spada v isto
dimenzijo. Pravljici primanjkuje numinozni občutek, zato ne ločuje med tostranskimi in
onstranskimi bitji. Ta se sicer razlikujejo, vendar nemoteno, sproščeno skupaj delujejo.
Enodimenzionalnost pravljice pa predstavlja prav to – pravljični liki se ob srečanju z bitji z
onstranstva ne počutijo, kot bi vpadali v tujo dimenzijo.
2.

Ploskovitost:

Liki v pravljici so brez figure, vsebine, notranjega sveta, okolja in brez kategorije časa.
V pravljici so predmeti linearni ali ploski in se ne spreminjajo. V pravljici se uporabljajo za
specifično situacijo in enkrat samkrat.
Ravno tako v pravljici ljudem in živalim manjkata duhovna in telesna globina. Lastnosti in
čustva se kažejo skozi dejanja, psihološka globina ne spada k formi pravljice. Pravljični liki
so ploske figure, brez živahnega notranjega sveta in nimajo bogate celovitosti. Ne omenja se
inteligenca, rešitve se porajajo z neko naključno, navadno nadnaravno pomočjo, ki se sproža
po srečnem naključju.
Geografski opisi so ji tuji, se pa junak vedno odpravi na pot – pravljica za to vedno najde
tehtno pobudo. Junak mora od doma, da sreča bistveno.
Pravljični lik tudi ni vpet v družinsko strukturo, med liki ni trdnih in trajnih odnosov – ti
ostajajo vselej neotipljivi, nevidnih notranjih vezi preprosto ni. Pravljični junak nima okolja –
je izolirana figura.
K ploskovitosti pravljice prispeva tudi pomanjkanje dimenzije časa – pravljica je do
minevanja časa brezbrižna. To pomanjkanje časovne globine sovpada s pomanjkanjem
psihološke globine v pravljici. Čas je predstavljen kot funkcija psihološke izkušnje;
ploskovitost likov umika zaznavanje časa.
Pravljica se ogne poglobljeni časovni, prostorski in duhovni razčlenitvi. Vse poteka v
sočasnosti – preslikavo vsebine postavlja na isto raven. Iz predmetov je posrkana vsa
plastičnost, ostanejo le gole figure na osvetljeni dogajalni ploskvi.
3.

Abstraktni slog:

Pomanjkanje realizma v pravljici lahko pripišemo zgoščenosti, ki vodi v ploskovitost.
Pravljica ne posnema dogajanje realnega sveta, prav nasprotno – ustvarja svet, ki je samosvoj.
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Evropska pravljica ima ostre obrise, ki jih doseže s poimenovanjem stvari, ogne pa se
prikazovanju in opisovanju. Uporabi tehniko golega poimenovanja – omenja le tisto, kar je za
potek zgodbe nujno in to kratko ter jedrnato. Ljudje, bitja z onstranstva, predmeti in kraji – vsi
ti segmenti so deležni skopega opisa in tako dajejo določenost formi, h kateri pravljica stremi.
Teži pa tudi k temu, da živa bitja in predmete metalizira in mineralizira, kar še dodatno
prispeva k njeni trdni formi in definirani obliki. Rada ima plemenite in redke kovine ter jasne,
čiste barve, ki spet poudarjajo strogo linearnost pravljice.
Stroga je tudi dogajalna linija. Zdi se, da imamo popoln pregled nad dogajanjem, saj se
pripovedni dogodki realizirajo sočasno in v določenem zaporedju. Pravljica ne pozna
omahovanja, obotavljanja in polovičarstva. Čudežni predmet je namenjen prehodu skozi
posamezno dogajanje, največkrat je junaku položen v roke, ko ga neposredno potrebuje ali
nekoliko prej, vendar ga ravno tako uporabi le enkrat. Junaki postavljene roke vedno dosegajo
v zadnjem hipu. Predmeti in situacije se natančno prilegajo, prav tako trenutki v času in liki.
Abstraktni slog se uresničuje skozi:
 stalne obrazce ali formule;
 strogo ponavljanje;
 izreke in uvodne ter končne obrazce v pravljici;
 skrajnosti in čudež.
Zgoraj navedeni elementi abstraktnosti dajejo pravljici sijaj in določenost, kar se doseže le z
visoko razvito močjo forme. Z izjemno konsistentnostjo se ta forma prepleta z elementi
pravljice in ji daje trdnost ter obliko – pravljica z lahkotnostjo izpolnjuje najbolj stroge
zakone, ko se trdna forma in eleganca združita v celoto.
4.

Izolacija in univerzalna povezanost:

Enodimenzionalnost in ploskovitost pravljice vodita do prevladujočega elementa abstraktnosti
– izolacije. Odnosi med liki v pravljici so izolirani. Izolirana bitja našega sveta in iz
onstranskosti se srečajo, združujejo in navadno tudi razidejo, saj trajnih odnosov med njimi
pravljica ne vzpostavi. Izolirani so ljudje, predmeti, epizode, liki so si med seboj tuji.
Liki v pravljici so brez notranjega sveta in okolja, brez trdnih odnosov s sorodstvom,
požvižgajo se tudi na dimenzijo časa. V pravljici ljudi in predmete loči moten obris, oklepa pa
se vsega, kar je skrajno in dragoceno – torej izolirano. V izolacijo pade tudi dogajalni opis, saj
ta ni slikovit, ampak zgolj jasen in tog. Zaradi izolacije so liki v pravljici zmožni vzpostavljati
odnose z vsem in vsakim, saj je vse enako blizu in enako daleč, vse v izolaciji vzpostavlja
medsebojne odnose. Tudi elementi v pravljici so izolirani, saj se lahko vedno znova odcepijo
iz vsakršnega odnosa.
Epizoda je znotraj sebe zaključena; liki iz njih ne pridobivajo življenjskih izkušenj, ampak
znova in znova delujejo pod vplivom izoliranosti. Za modernega, razmišljujočega bralca je to
ena izmed najbolj absurdnih lastnosti pravljice.
Pravljica svojo formo udejstvuje tudi skozi težnjo k ponavljanju in variiranju – dobesedno
ponavljanje je tudi eden izmed elementov abstraktnega sloga, čeprav se zdi, da nasprotuje
tendenci izolacije.
Na hitro se zdi, da je vsak del pravljice zgodba zase – prav zato si pravljica lahko privošči, da
večkrat opisuje enake situacije, z enakimi besedami, saj želi risati slike, pa naj bodo podobne
ali enake kot tiste v prejšnjih epizodah.
Torej, ena izmed pomembnejših form pravljice sta nevidna univerzalna povezanost in vidna
izolacija, ki sta korelantni in tudi nakazujeta abstraktni slog pravljice. Dokaz izolacije in
univerzalne povezanosti so dar, čudež in motivni drobci.

22

5.

Sublimacija in vsevključenost:

Spreminjajoči se motivi so v pravljici zajeti skozi abstraktni, izolirani in shematični slog. Svoj
prvi izraz so dobili v preprostih, resničnih pripovedih.
Liki so brez personifikacije, prikazani kot transparentne figure. Pravljični liki niso tipi (ti so
odvisni od realnosti), ampak so figure (zgolj nosilke zgodbe), ki pa morajo biti dobro vidne in
trdno definirane.
Pravljični motivi ne izvirajo iz same pravljice. Večinoma so to skupni motivi, npr. snubitev,
poroka, revščina, razdori v družini. Predstavljajo nam odnose med vsemi akterji pravljice.
Poleg teh vsakdanjih motivov se v pravljici srečujemo tudi s čudežnimi in numinoznimi
motivi, ki se nanašajo na doživljanje realnosti. Najprej se je takšne motive lahko zasledilo v
povedkah. Te in vsakdanje motive vključuje tudi pravljica, ki jih spremeni v sebi ljubo obliko,
imenovano pravljični motiv. Vsakdanji motivi so prikazani podobno kot drugi. Svoje motive
črpa iz povsod, vendar jih po svoje preoblikuje – z izpraznitvijo, sublimiranjem in izolacijo
jim ponudi formo. Pravih, izvornih pravljičnih motivov ni, pravljica jih prevzema in si jih
preoblikuje. Pravljica daje prednost motivom, ki se prilegajo njenemu slogu.
V pravljici se nakazujejo stare navade, obredi in šege, vendar neposredno. Iz nje je izvzeta
seksualna in erotična tematika, spočetje in rojstvo otrok je lahkotno in neteatralno.
Pravljica ne sledi idealnim željam. Predmeti iz vsakdanjega življenja v pravljici vedno ne
izpolnjujejo naloge, za katere so namenjeni. Poleg numinozne dimenzije človekove izkušnje
izginja tudi posvetna. Nasveti v pravljicah so rekviziti in obrazci. Pravljica lahko kadarkoli
vpelje nov lik, ki nosi funkcijo svetovalca. Kot element čiste forme pravljice se kaže tudi
položaj najmlajšega, ki je obravnavan po principu izolacije.
V pravljici se lahko zgodi karkoli; vsak element ji je dobrodošel, je forma, ki vključuje svet,
torej vsevključujoča slovstvena oblika, v kateri se zrcalijo vsi glavni elementi človekovega
bistva. Pravljica prikazuje dogodke in odnose življenjskih skupnosti: junaku nudi sposobnosti
in znanja, opisuje različne oblike vedenja in reakcije nanje in se vpenja v onstranskost.
Pravljica združuje vse pole obstoja: utesnjenost in širjavo, mir in gibanje, svobodo in stroge
zakone, enotnost stilizacije in mnogoternost.
Pravljica je umetniška stvaritev z napredno formo, saj z izčrpanjem moči, iz motivov dosega
lahkotnost in transparentnost ter daje likom sposobnost, da z lahkoto vzpostavljajo stike.
6.

Funkcija in pomen pravljice:

Vprašanja o funkciji in pomenu pravljice se porajajo od nekdaj. Prave smernice lahko
razberemo iz ugotovitev skupine znanstvenikov, to so raziskovalci literarne vede, religij in
mitologije, etnologi, psihologi, sociologi in umetnostni zgodovinarji.
Forma umetniškega dela je odvisna od tvorca in tistega, ki jo neguje, in še pomembnejše, od
potreb poslušalcev oz. bralcev. Ker forma pravljice ustreza njeni funkciji, si lahko funkcijo
razlagamo iz forme.
Vsak dogodek, osnovan na realnih izkušnjah, teži k ubeseditvi. Tako so druga ob drugi
nastajale preproste spominske zgodbe, govorice, šale, sage, povedke, legende, miti in seveda
pravljice:
 šala ubesedi vsakdanjo norčavost;
 saga časti družino in izhaja iz njenega koncepta;
 povedka sporoča tisto, kar je bilo zapaženo kot nenavadno in nezaslišano;
 legenda razlaga skozi dogmatske »resnice«;
 mit ubesedi ponavljajoče se procese iz realnega življenja, ki vodijo k uresničevanju
usode;
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pravljica ostaja odločna ob globokem črpanju iz motivov, ki so se razvijali v
preprostih pripovednih formah. Pravljica vse ostale oblike zasenči.

Pravljico pogosto primerjajo s povedko in legendo. Povedka se hrani s pomembnimi dogodki,
osebami in vznemirljivimi doživetji in verjame v resničnost povedanega. Je podznanstvena,
predliterarna, kompleksna in osnovana stvaritev. Dogodki v njej se doživljajo z globino,
vendar ne temeljijo na razumu. Legenda pa na drugi strani osmišlja dejstva – središče je bog
in preko njega vse razčiščuje in utrjuje. Povedka zastavlja vprašanja, legenda pa išče in podaja
odgovore.
Pravljica pa je teh »okov« osvobojena, ne povezuje se z resničnim ali z dogmo, a kljub temu
na svojstven način podaja odgovore glede človeškega obstoja – svet pod njenim okriljem dobi
poetično noto. Pravljica si pridobi zaupanje bralca, ker nima težnje po razlaganju (kot
legenda) in nam riše svet, ki je tako oddaljen od naše zmedene in grozljive realnosti. V
posebnem smislu se predstavlja kot forma kompenzacijske literature in vizija splošnega
pomena. Želi nas zabavati in nam osvetliti naravo obstoja. Interpretaciji sveta se ogiba in s
tem tudi sistematičnosti, saj jo le upodablja. Je čista epska vizija, saj se v njej povezujeta
epsko gibanje in jasnost v strogo definirani formi.
Razdrobljeni motivi so kot predstavniki nedoločenega sveta; vsevključenost se kaže v epskem
zaznavanju in upodabljanju sveta, s sublimacijo in izpraznitvijo motivov pa prikazuje epsko
objektivnost pravljice – v njej vlada epska jedrnatost. Risanje abstraktnega dogajanja in likov
v pravljici nudi gotovost in jasnost, ki utrjujeta tudi njen slog izolacije.
V širšem pomenu je pravljica lahko simbolična literarna oblika oz. tisto posebno, o čemer
pripoveduje, razodeva nekaj, kar ima splošen pomen (Lüthi, 2011).
1.7.5 Poststrukturalistični pristop: Maria Nikolajeva
Maria Nikolajeva, švedska znanstvenica (rojena 1952), je v sklopu preučevanja pravljice
združila strukturalistično in psihoanalitično teorijo. Osnovo gradi na Vladimirju Proppu in
njegovi zgradbi pravljice – pri delitvi oz. ločevanju med seboj nasprotnih pojmov:
 manko – zapolnitev;
 prihod – odhod;
 prepoved – kršitev;
 spopad – zmaga;
 dober – škodljiv;
 duševnost – materialnost;
 pomočnik – nasprotnik;
 dajalec – prejemnik.
Proppova strukturalistična teorija temelji na temeljnem nasprotju pojma manka –
pomanjkanja le-tega. Dalje se Nikolajeva naveže na teorijo Algirdasa Juliusa Greimasa
(1917–1992), ki trdi, da pravljica temelji na nasprotju hoteti – morati.
Omenjena avtorja s svojima strukturalističnima teorijama predstavljata temelje, ki jih pri
gradnji dopolnjuje Jungova arhetipska teorija, ki pravi, da se pravljica začne v harmoniji,
jedro je kaos in zaključek nova harmonija. To sovpada s potovanjem junaka po Jungu in
fazami v razvoju zrelosti od uvodne separacije, osrednje iniciacije do končne individualizacije
(Nikolajeva v: Zorman, 2012).
1.7.6 Folkloristični pristop: Antti Aaarne, Stith Thompson in Hans-Jörg Uther
Eden največjih dosežkov na področju ljudskega pripovedništva je katalog in indeks
pravljičnih tipov in motivov. Izdelal ga je Antti Aarne, Stith Thompson pa razširil. Gre za
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uveljavljen indeks pravljičnih tipov, ki loči med pravimi pravljicami, živalskimi pravljicami
ter med anekdotami in šalami.
Obširnejši od tipnega indeksa je motivni indeks, ki vsebuje tudi napotke za obravnavo
strokovne literature, ki se ukvarja s posamičnimi motivi – oba indeksa sta abecednik tem in
tipov ljudskega pripovedništva in predstavljata zgled vsem ostalim podobnim raziskavam
visoke literature (Lüthi, 2011).
Leta 1910 je finski etnolog Antti Aarne razvil sistem tipne klasifikacije (Aarne, 1910). Razvil
ga je pod vodstvom Karla Krohna (1863–1933), izhajajoč iz danskih, nemških in finskih
pravljic. Sistem tipne klasifikacije je še danes temelj mednarodnemu sistemu klasificiranja.
Stith Thompson je njegovo sistemizacijo prvič dopolnil leta 1928, nato še leta 1961. V
obdobju med letoma 1955 in 1958 je Thompson literarno in ljudsko slovstvo razvrstil po
motivih – v šestih knjigah je objavil Motivni indeks slovstvene folklore. Ob tem je nastal
mednarodni motivni indeks pripovedništva, ki vključuje tudi motive iz literature.
Hans-Jörg Uther (roj. 1944) je leta 2004 razširil katalog za potrebe sodobnega znanstvenega
dela – nastala je mednarodna klasifikacija po ATU-številkah, ki označujejo posamične tipe
pravljic.
Tipi pravljic določajo relativno konstantno zaporedje motivov in predstavljajo manjše,
zaključene pripovedne enote, ki se pogosto pojavljajo v različnih pravljičnih tipih, vendar
skozi drugačne povezave in zaporedje motivov. Objavljenih je že obsežno število tipnih
indeksov ljudskih pravljic različnih narodov. Motivnih indeksov pa je malo in so omejeni na
posamezne vsebinsko zaokrožene tematike ljudskega pripovedništva.
Tipni indeksi imajo svoje pomanjkljivosti, saj vključujejo različne variante, pravljice pa so
mnogokrat sestavljene iz različnih pravljičnih tipov. Tako je Vladimir Propp v knjigi
Morfologija pravljice (1928) namesto tipov in motivov (po tipnem indeksu Anttija Aarneja)
razčlenil pravljico na 31 funkcij, s katerimi je želel sporočiti, da se pravljice ne razlikujejo le
po vsebini in likih, ampak tudi po funkcijah v besedilu (Kropej, 2015).
Folkloristični teoriji podajajo kritiko, da motive zgolj našteva in se ne poglablja v razlago
njihovega pomena. Motivi so se razvijali v različnih kulturah in se jim kulturno prilagajali.
Več različic istega motiva oz. tipa lahko najdemo v različnih kulturah in najrazličnejših vrstah
ljudske proze – od poezije do proze in dramatike (Blažić, 2008).
Uther je v monografiji, ki je izšla v treh delih, dodal 250 novih tipov pravljic. V prvi knjigi,
po uvodnem delu, predstavi različne tipe pravljic: živalske, čarobne, religiozne in realistične
(str. 619). V drugi knjigi so predstavljeni tipi pravljic pod kategorijami: neumni velikan,
anekdote in smešnice. Temu sledi še razlaga same formule zgodbe (str. 536). Tretja knjiga
služi kot nekakšen vodnik za iskanje pravljičnih tipov in motivov (str. 536) (Blažić, 2009).
Uthrovo delo The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography (2004)
je izboljšana, razumljivejša in preglednejša dopolnitev AT-indeksa. Število predstavljenih
virov je precej obsežnejše, kar je razvidno iz 102 strani dolge bibliografije (kar je mnogo več
kot 9 strani v AT). V ATU-indeks je dodanih približno 300 novih tipov, medtem ko se je
približno 700 vrst iz AT izbrisalo, saj so bili podtipi najdeni v zelo omejenem območju.
Namen te spremembe je poudariti mednarodno izenačenost, v nasprotju z lokalnimi
posebnostmi v pripovedi. V sistem tipnega indeksa vnese več prožnosti, saj ugotavlja, da so
nekatere vrste/skupine pravljic bolj razširjene in raznolike kot druge.
To stori na dva načina:
 prvič, ko najbolj raznolike tipe pravljic umesti pod poglavje »druge«;
 drugič, ko zgodbam, ki le spominjajo na posamezen tip (v njega pa jih ne moremo
čisto umestiti) doda oznako »ad«.
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Pri obeh naleti na kritiko, da prezre natančnost pri določitvi tipa (pripelje do tega, da imamo
manj jasno predstavo o tem, kaj lahko posamezna pripoved vsebuje). Vsekakor pa s tem
dovoli sistemu, da se lahko poslužuje sklicevanju na mnogo več virov kot prej.
ATU je pogosto nevarno odvisen od dela lokalnih tipnih indeksov, kar lahko pomeni, da nas
ob kasnejšem sklicevanju na ATU zavaja glede tipov zgodb, ki nam niso dostopni. Propp in še
nekateri drugi strokovnjaki trdijo, da je sistem tipnega indeksa napačen pristop, saj bi morala
analiza tradicionalne pripovedi temeljiti na nečem drugem kot na tipih pravljic. Izdelava
takšnega indeksa je izjemno nehvaležno in težavno delo. Kljub kritikam je ATU-indeks velik
doprinos k proučevanju pravljic in je kot tak izjemno uporaben.
Ta, v mnogih pogledih koristna sprememba tipnega indeksa, je pripeljala do nadaljevalnih
raziskovalnih del, kot je npr. Migratory Legends Types (1977) in The Motif Index (1997).
Spodbudila je tudi skupine strokovnjakov, ki so začeli delati na spremembah in širitvi teh
indeksov – navedeno tudi v dokumentih iz Antwerpna (1962) in v Helsinkih (1973):
International Society for Folk Narrative Research, na konferencah, vendar nobenega od teh
projektov niso pripeljali do konca.
Čeprav se zdi, da je kritik tega dela veliko, so te zanemarljive glede na veličasten dosežek
ATU-indeksa v folkloristiki (Uther v: Roper, 2008).
Temeljne kategorije ATU-indeksa:
1 Živalske pravljice (Animal Tales): 1–299
1.1 Divje živali (Wild Animals): 1–99
1.1.1 Pametna lisica in druge živali (The Clever Fox and Other Animal): 1–69
1.1.2 Druge divje živali (Other Wild Animals): 70–99
1.2 Divje in domače živali (Wild Animals and Domestic Animals): 100–149
1.3 Divje živali in ljudje (Wild Animals and Humans): 150–199
1.4 Domače živali (Domestic Animals): 200–219
1.5 Druge živali in predmeti (Other Animals and Objects): 220–299
2 Čudežne pravljice (Tales of Magic): 300–749
2.1 Nadnaravni nasprotniki (Supernatural Adversaries): 300–399
2.2 Nadnaravni ali začarani sorodniki (Supernatural or Enchanted Wife (Husband) or
Other Relative): 400–459
2.2.1 Žena (Wife): 400–424
2.2.2 Mož (Husband): 425–449
2.2.3 Bratje in sestre (Brother or Sister): 450–459
2.3 Nadnaravne naloge (Supernatural Tasks): 460–499
2.4 Nadnaravni pomočniki (Supernatural Helpers): 500–559
2.5 Magične predpostavke (Magic Objects): 560–649
2.6 Nadnaravna moč ali znanja (Supernatural Power or Knowledge): 650–699
2.7 Druge zgodbe o nadnaravnem (Other Tales of the Supernatural): 700–749
3 Verske pravljice (Religious Tales): 750–849
3.1 Nagrade in kazni Boga (God Rewards and Punishes): 750–779
3.2 Resnica prihaja na dan (The Truth Comes to Light): 780–799
3.3 Nebesa (Heaven): 800–809
3.4 Hudič (The Devil): 810–826
3.5 Druge verske pravljice (Other Religious Tales): 827–849
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4 Realistične pravljice (Realistic Tales): 850–999
4.1 Moški se poroči s princeso (The Man Marries the Princess): 850–869
4.2 Ženska se poroči s princem (The Woman Marries the Prince): 870–879
4.3 Dokazila zvestobe in nedolžnosti (Proofs of Fidelity and Innocence): 880–899
4.4 Pokoritev odločne žene (The Obstinate Wife Learns to Obey): 900–909
4.5 Dobre zapovedi (Good Precepts): 910–919
4.6 Pametna dejanja in besede (Clever Acts and Words): 920–929
4.7 Zgodbe o usodi (Tales of Fate): 930–949
4.8 Roparji in morilci (Robbers and Murderers): 950–969
4.9 Druge realistične pravljice (Other Realistic Tales): 970–999
5 Zgodbe o neumnem velikanu, velikanih in hudiču (Tales of the Stupid Ogre,
Giant and Devil): 1000–1199
5.1 Del pogodbe (Labor Contract): 1000–1029
5.2 Partnerstvo med moškim in velikanom (Partnership between Man and Ogre):
1030–1059
5.3 Tekmovanje med moškim in velikanom (Contest between Man and Ogre):
1060–1114
5.4 Moški ubije (poškoduje) velikana (Man Kills (Injures) Ogre): 1115–1144
5.5 Velikan se spopade z moškim (Ogre Frightened by Man): 1145–1154
5.6 Moški pametnejši od hudiča (Man Outwits the Devil): 1155–1169
5.7 Duša rešena pred hudičem (Souls Saved from the Devil): 1170–1199
6 Anekdote in šale (Anecdotes and Jokes): 1200–1999
6.1 Zgodbe o bedakih (Stories about a Fool): 1200–1349
6.2 Zgodbe o poročenih parih (Stories about Married Couples): 1350–1439
6.2.1 Neumna žena in njen mož (The Foolish Wife and Her Husband): 1380–
1404
6.2.2 Neumni mož in njegova žena (The Foolish Husband and His Wife): 1405–
1429
6.2.3 Neumni pari (The Foolish Couple): 1430–1439
6.3 Zgodbe o ženskah (Stories about a Woman): 1440–1524
6.3.1 Iskanje ženske: (Looking for a Wife): 1450–1474
6.3.2 Šale o služkinjah (Jokes about Old Maids): 1475–1499
6.3.3 Druge zgodbe o ženskah (Other Stories about Women): 1500–1524
6.4 Zgodbe o moških (Stories about a Man): 1525–1724
6.4.1 Pametni moški (The Clever Man): 1525–1639
6.4.2 Sreča v nesreči (Lucky Accidents): 1640–1674
6.4.3 Neumen moški (The Stupid Man): 1675–1724
6.5 Šale o duhovnikih in drugih verskih likih (Jokes about Clergymen and Religious
Figures): 1725–1849
6.5.1 Duhovnik je prelisičen (The Clergyman is Tricked): 1725–1774
6.5.2 Duhovnik in cerkovnik (Clergyman and Sexton): 1775–1799
6.5.3 Druge šale o verskih likih (Other Jokes about Religious Figures): 1800–
1849
6.6 Anekdote o drugih skupinah ljudi (Anecdotes about Other Groups of People):
1850–1874
6.7 Zgodbe (Tall Tales): 1875–1999
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7 Formula zgodbe (Formula Tales): 2000–2399
7.1 Izbrane zgodbe (Cumulative Tales): 2000–2100
7.1.1 Zgodbe osnovane iz številk, predmetov, živali ali imen (Chains Based on
Numbers, Objects, Animals, or Names): 2000–2020
7.1.2 Zgodbe, ki vključujejo smrt (Chains Involving Death): 2021–2024
7.1.3 Zgodbe, ki vključujejo hranjenje (Chains Involving Eating): 2025–2028
7.1.4 Zgodbe, ki vključujejo druge dogodke (Chains Involving Other Events):
2029–2075
7.2 Zgodbe o lovu (Catch Tales): 2200–2299
7.3 Drugače formulirane zgodbe (Other Formula Tales): 2300–2399 (Uther v: Janssen,
2012).
1.7.7 Strukturalistični pristop: Vladimir Propp
Svojo zibelko je strukturalistično proučevanje pravljice dobilo pod vplivom Vladimirja
Proppa, ki je leta 1928 izdal prelomno delo Morfologija pravljice. V njem nam razkriva, da
obstaja mnogo čudežnih pravljic z najrazličnejšo vsebino, a enako strukturo – v strukturi vidi
nespremenljivko, spremenljivka pa je zanj vsebina.
Lüthi Proppu priznava, da so v pravljici dejanja stalnejša in relativnejša od nosilcev dejanj, na
drugi strani mu očita, da podcenjuje pomen in impresivno stalnost nosilcev dejanja.
Stereotipni dogodki ter njihovo zaporedje pa tudi figure (kralj, princesa, čarovnica itd.) in
predmeti se pojavljajo s presenetljivo stalnostjo in tako dajejo pravljici svoj pečat. Če bi like
ter predmete zamenjali s tistimi iz resničnega življenja, bi sicer struktura ostala ista, značaj
žanra pa bi se popolnoma spremenil. Oslabela bi njegova simbolna moč in se predrugačila.
Propp govori o transformaciji oz. o tem, da obstajajo različni liki in dogodki z enakim
učinkom in funkcijo. V razpravi o transformacijah se Propp distancira od golega opisovanja in
se posveča zgodovinsko-genetskim domnevam. Ko razlaga, da strukturalno obstaja en sam tip
čudežne pravljice, vse druge pravljice dojema kot transformacije takšne pravljice. Po Proppu
je ukaz prvotna forma transformacije, omenja pa tudi stalno transformacijo osnovnega
elementa odpošiljanja.
Proppov namen in izhodišče so učinki vsakega od elementov na zgodbo. Te osnovne, zanj
stalne elemente, pa imenuje funkcije likov in s tem zastavi nekakšne strukturne šablone, ki se
jih lahko na različne načine napolni. Izpostavi, da je število funkcij omejeno na število
enaintrideset, kar predstavi z definicijo, da morfološko lahko za pravljico imenujemo vsak
razvoj zgodbe od škodovanja ali manka, preko vseh vmesnih funkcij, do poroke ali katere
druge funkcije, uporabljene za razplet in zaključek pravljice. Proop se ne zaustavlja ob
raziskavi najmanjšega možnega števila funkcij za gradnjo čudežne pravljice.
Propp stremi k uvrstitvi posameznih elementov v celoto in na ta način proučuje po
anatomizmu glede na motive. Podobno kot brata Grimm govori o tem, da se pravljica ustvarja
po istem principu kot sile v naravi – sama od sebe. V svoji raziskavi se Propp posveča ruskim
čudežnim pravljicam, vendar sklepa, da njegovi izsledki veljajo tudi za drug, neruski material.
Lüthi meni, da je največja vrednost Proppove definicije, da nam nenamenoma razkriva
pravljičnega junaka kot našega predstavnika in nosilca življenja, vendar meni, da je to
značilno tudi za mit. Lüthi se ne strinja z njegovo predpostavko, da pravljica izhaja iz mita in
s tem, da jo na tak način potisne pretesno ob mit. Prav tako meni, da je stvar razprave, ali je
zaporedje funkcij v čudežnih pravljicah res večinoma enako.
V svojem delu Morfologija Pravljice Propp razdeli funkcije med sedem pravljičnih likov:
škodljivec, darovalec, pomočnik, pošiljatelj, junak in protijunak. Lüthi meni, da tu ne gre za
vloge ali osebe, saj eno vlogo lahko odigra več likov, ali pa posamezen lik včasih prevzema
več vlog. Kritiko poda tudi na definicijo, ki bi se po njegovo morala razširiti z določitvijo
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minimalnega števila členov, ki se pojavljajo vmes, in meni, da bi Propp moral to dopolniti z
vključevanjem konstruktivnih lastnosti pravljičnega sloga.
Propp pravi, da je naprej potrebno dognati, kaj čudežna pravljica sploh je, zato vidi
strukturalno analizo kot obvezen predpogoj za slogovno analizo pravljice in zgodovinskogenetsko preučevanje. Vendarle pa Lüthi Proppu priznava, da je njegova strukturalna analiza
več kot le gola uvodna študija in da nosi težo. V njegovem delu ne gre le za sintagmatsko
strukturalno analizo, ampak za paradigmatske dokaze, za delo daljnosežnega pomena. Lüthi
zaključi, da se njegova slogovna analiza in Proppova strukturalna analiza dopolnjujeta (Luthi,
2011).
1.8 VLADIMIR JAKOVLJEVIČ PROPP
1.8.1 Življenje in delo
Vladimir Propp se je rodil 29. 4. 1985 v St. Petersburgu. Diplomiral je iz filozofije na domači
univerzi. Krajši čas je poučeval ruščino in nemščino. Kasneje se je posvetil izključno
folkloristiki in prevzel vodenje folklorističnega oddelka na državni univerzi v Leningradu.
Z delom Morfologija pravljice (1928) je želel pokazati, da je vse ljudske pravljice mogoče
preučevati po eni strukturi. Ker je bil nezadovoljen z Aarnejevim klasifikacijskim sistemom,
je predstavil preučevanje pravljice preko funkcij. Naslednje Proppovo delo z naslovom The
storical Roots of the Magic Tale je izšlo leta 1946 (več pod točko 1.8.2).
Leta 1948 je skupaj z drugimi sovjetskimi učenjaki postal tarča kritik. Njegovemu delu
Morfologija pravljice so očitali, da je preveč formalistično, drugemu delu The storical Roots
of the Magic pa, da naj bi bilo preveč odvisno od zahodnjaškega štipendiranja in moteče
naklonjeno ruski pripovedi v globalnem kontekstu. Kljub grožnjam ni bil aretiran in je
obdržal svoje mesto na univerzi. Preusmeril se je in njegovo naslednje delo, Russian Heroic
Epic (1958), je bolj marksistično – v njem povezuje epiko s stopnjo socialno-ekonomskega
razvoja.
V svojem zadnjem večjem delu, Russian Agrarian Holidays (1963), se je Propp vrnil k svoji
prejšnji metodologiji in pojasnil skupne elemente koledarskih ritualov. Vladimir Propp je
umrl 22. 8. 1970 v Leningradu in pustil velik pečat na področju raziskovanja ljudskih pravljic
(Kononenko, 2004).
Vladimir Propp je bil ruski folklorist in strukturalist, ki je analiziral osnovne komponente
ruskih pripovedk in opredelil svoje osnovne elemente pripovedi. Njegova raziskava pravljic je
dosegla svetovno priznanje kot prva aplikacija strukturalizma v humanistiko in ustvarila
osnovo za nove discipline, kot so naratologija, semiologija in strukturna antropologija.
Umberto Eco meni, da avtorji: De Saussure, Lévi-Strauss, Hjelmslev in Propp sestavljajo
metodo, ki se je poskušala združevati v eno znanje, ki ga lahko imenujemo strukturalizem
(Olshansky, 2008).
1.8.2 Zgodovinske korenine čarobne pravljice (2013)
Podrobno proučevanje in razčlenitev tega pomembnega dela predstavlja obsežno študijo, zato
so v naslednjih poglavjih predstavljeni povzetki celotnega dela, ki lahko služijo kot delovni
pripomoček za študijske namene. Le predstavitev dela v celoti, skozi vsa poglavja, lahko
bralcu približa Proppovo kompleksno znanstveno teorijo. Čeprav je analiza pravljic najprej
temeljila na Proppovih motivih, je bilo potrebno kasneje za temeljito in kakovostno analizo
pravljic aplicirati tudi druge literarne pristope.
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Knjiga Istoričeskie korni volšebnoj skazki je izšla leta 1946 (čeprav je nastala kot habitacijsko
delo že leta 1938) in prav tako kot predhodno delo, Morfologija čudežne pravljice, predstavlja
temelj moderni folkloristiki. V italijanščino je bila prevedeno že leta 1949, pa vendarle v
zahodnem svetu dolgo ni bilo prepoznano. V slovenščino je bila prevedena zelo pozno, šele
leta 2013.
Temu delu so očitali, da je preveč naklonjeno zahodnjaškemu razmišljanju, očitali so tudi
arhaičnost, formalističnost, idealističnost in celo nepatriotizem. Zaradi tega je bil Propp leta
1949 primoran zagovarjati se v Leningrajski univerzi, vendar profesure ni izgubil. S tem
delom je želel dokazati, da izvirajo ljudske pravljice iz starodavnih mitov in ritualov. Svoje
teoretične vidike je preučeval na bazi pravljičnega in zgodovinsko-antropološkega gradiva.
Knjigo je razdelil na osem poglavij, ki podajajo pravljično motiviko po istem vzorcu, kot si
sledijo funkcije v delu Morfologija čarobne pravljice (Kropej v: Propp, 2013).
1.8.2.1 Poglavje 1: Predpostavke
Cilj raziskave je poiskati zgodovinsko podlago, ki je obudila čarobno pravljico oz. ugotoviti
vire čarobne pravljice v zgodovinski stvarnosti. Zgodovinski pristopi k proučevanju folklore
so že znani, vendar jasnih, enotnih ugotovitev ni. Temeljno vprašanje tega dela je: katerim
pojavom iz zgodovinske preteklosti ustreza ruska pravljica in v kolikšni meri jo pogojujejo?
Prvi korak k odgovoru na to vprašanje je proučevanje geneze:
1.

Pomen predpostavk

Še preden raziskovalec začne proučevati, izhaja iz svojih predpostavk. Propp meni, da v
zgodovini proučevanja pravljice ni trdnih in utemeljenih izsledkov, ker avtorji izhajajo iz
predpostavk, ki niso pravilne. Do tega pride, ker ti raziskovalci živijo v določeni dobi in
socialnem razredu, ki pogojujeta njihov način razmišljanja. Pri večini primerov opazi, da si
avtorji sploh niso zastavili vprašanja predpostavk in poudari nujnost preverjanja teh pred
začetkom vsake raziskave.
2.

Izdvojitev čarobnih pravljic

Nemogoče je proučevati celoten pojav pravljice v vsej njeni veličini pri vseh ljudstvih, saj je
ta preveč raznovrstna in bogata. Zaradi tega se Propp omeji na čarobne pravljice – to so tiste,
ki jih preuči v predhodnem delu, Morfologija pravljice. V tem delu pa bodo preučevane
pravljice, ki se začnejo z neko izgubo, povzročitvijo škode ali z željo, nekaj imeti. Dogajanje
se nato razvije v odhod junaka od doma in njegovo srečanje s čudežnim darovalcem – ta mu
da v dar čarobno sredstvo ali čudežnega pomočnika, ki ga pripelje do želenega cilja. Nato
pride do dvoboja med junakom in nasprotnikom, do vrnitve in zasledovanja. Včasih se ta
kompozicija zaplete in se med junakovo vrnitvijo domov vmešajo bratje, ki se ga želijo
znebiti. Junak se reši in se vrne, nato se sooča s težkimi nalogami, ki jih uspešno opravi. Sledi
zasedba prestola in poroka. Na tem strnjenem shematičnem povzetku kompozicijskega jedra
temeljijo mnogi različni sižeji – pravljice, ki temeljijo na takšni shemi, so izdvojene in
imenovane kot čarobne in so središče pričujočega raziskovanja.
Čarobne pravljice tvorijo neko celoto in jih tako tudi jemljemo: Propp izpostavi predpostavki,
da nobenega sižeja čarobne pravljice ne moremo preučevati brez drugega in, da nobenega
motiva čarobne pravljice ne moremo proučevati brez njegovega razmerja do celote. S tem se
odpovemo proučevanju pravljice po posamičnih sižejih, saj čarobno pravljico jemljemo kot
celoto, njeni sižeji pa se med seboj pogojujejo in dopolnjujejo – posledično tudi ne moremo
posamično proučevati motiva.
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3.

Pravljica kot pojav, ki ima naravo nadgradnje

Temeljna predpostavka tega dela je skupna za proučevanje zgodovinskih pojavov.
Karl Marx in Friedrich Engels pravita, da družbeni, politični in duhovni proces življenja v
celoti pogojujejo način proizvodnje materialnega življenja. Iz tega lahko izluščimo, da je v
preteklosti potrebno poiskati način proizvodnje, ki pogojuje pravljico. Čarobna pravljica z
liki, kot so krilati konj, ognjeni zmaj, fantastična carična itn., kaže, da ni pogojena s strani
kapitalizma, saj med proučevanjem spoznamo, da je starejša celo od fevdalizma. Torej je bila
pravljica zgrajena na temeljih predkapitalističnih oblik proizvodnje in socialnega življenja.
Tako dobimo naslednjo pomembno predpostavko: pravljico je potrebno primerjati z
zgodovinsko stvarnostjo preteklosti in tu iskati njene korenine oz. potrebno je dešifrirati
pojem zgodovinske pravljice in razjasniti, kaj točno iz preteklosti potrebujemo, da pravljico
lahko razložimo.
4.

Pravljica in družbene institucije preteklosti

Namen tega raziskovalnega dela je najti družbeno ureditev, v kateri so nastali posamezni
motivi in celotna pravljica – izluščiti moramo konkretne pojavne oblike te socialne ureditve.
Izhajamo torej iz predpostavke, da pravljica ohranja sledi preživetih oblik
socialnega/družbenega življenja, ki jih je treba proučiti, kar razkrije vire mnogih pravljičnih
motivov. Z nekdanjimi institucijami pa vseeno ne moremo razložiti čisto vsega.
5.

Pravljica in obred

Pravljične korenine so povezane z religijo in kulti – pravljico moramo primerjati s
konkretnimi pojavnimi oblikami teh kultov ali religij. To nas pripelje do običajev in obredov
– med njima in pravljico obstajajo različne oblike odnosov in povezav, ki jih omenjeno delo
na kratko prouči.
6.

Neposredna skladnost med pravljico in obredom

Redko srečamo primer popolnega ujemanja pravljice z obredi/običaji. Pomembno je, da
folklorist najde vzporednice med njimi, jih obdela in lahko ugotovi, da posamični motiv izvira
iz kakšnega od obredov/običajev, kar pojasni njegovo genezo.

7.

Pravljica reinterpretira obred

To razumemo kot nadomeščanje enega ali več elementov obreda v pravljici, ki je zaradi
zgodovinskih sprememb postal neumestljiv. Termin reinterpretacija nam dokazuje, da je
prišlo do sprememb v življenju ljudstev, ki obenem spremenijo tudi motiv.
8.

Preobrat obreda

Z reinterpretacijo pride do obratne razlage oz. preobrata. Siže včasih nastane zaradi
negativističnega odnosa do pretekle zgodovinske stvarnosti – torej z zanikanjem stvarnosti
(ustreza stvarnosti, ki je postavljena na glavo).
Dobimo še eno predpostavko: če želimo opredeliti, kateri od motivov izhajajo iz posamičnih
obredov in v kakšnem odnosu so drug z drugim, moramo pravljico vzporejati z obredi in
običaji. Če ugotovimo povezavo med obredom in pravljico, lahko preko obreda pojasnimo
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ustreznost motiva v pravljici. Včasih pa se zgodi ravno nasprotno – pravljica se zaradi
podrobnega proučevanja spremeni v razlagalni pojav in postane vir proučevanja obreda.
9.

Pravljica in mit

Odnos pravljice do mita še ni znan, je pa mit potrebno raziskati in vključiti kot enega od
možnih virov pravljice. Mit je pripoved o božanstvenih bitjih, v katere verjame ljudstvo – gre
za vero kot zgodovinski dejavnik. Mit in pravljica se bistveno razlikujeta po svoji socialni
funkciji, vendar ju med seboj ni mogoče formalno ločiti.
Miti so dela zgodnjih stopenj ekonomskega razvoja, ki še niso izgubili vezi s svojo
proizvodno bazo in so prav zato pogosto ključ do razumevanja pravljice. Ločimo mite
predrazrednega izvora, obravnavanega kot neposreden vir, in mite vladajočih razredov,
staroveških kulturnih držav kot posreden dokaz obstoja posamezne predstave pri takratnih
ljudstvih. Od tod tudi predpostavka, da je potrebno pravljico primerjati z miti obeh izvorov.
10.

Pravljica in prvobitno mišljenje

To delo je usmerjeno k iskanju osnov pravljičnih podob in sižejev, ki izvirajo iz stvarne
preteklosti. Liki v pravljicah niso zgodovinsko verodostojni sami po sebi, je pa tak njihov
nastanek, ki ga je potrebno pojasniti.
Mite in obrede pogojujejo gospodarski interesi, ki dogajanja ne sprožijo neposredno, ampak
preko načina razmišljanja – tak produkt sta tako mit kot obred. Folklorist mora te oblike
mišljenja ne le upoštevati, ampak tudi razjasniti, na katerih predstavah posamezni motivi
temeljijo.
Prvobitno mišljenje ni ustvarjeno iz abstrakcije; oblikuje se v oblikah socialne organizacije,
folklori in jeziku. Včasih motiva ne moremo razložiti z zgoraj navedenimi predpostavkami.
Nekateri od motivov izhajajo iz razumevanja časa, prostora in motiva, ki ga mi ne
premoremo.
Izluščimo lahko predpostavko, da je potrebno pri razlaganju geneze pravljice upoštevati tudi
oblike prvobitnega razmišljanja.
11.

Genetika in zgodovina

To delo je genetična raziskava, ki proučuje izvor pojavov. Genetična raziskava je v svojem
bistvu zmeraj zgodovinska in se ukvarja s procesi, torej z nekim gibanjem. Vsak pojav, iz
katerega izhajajo korenine pravljice, obravnavamo kot proces. Velikokrat se je treba
osredotočiti na dejstvo, da povezava obstaja in nič več, saj niso vsa zgodovinska dejstva
enako obdelana, kar pripelje do tega, da vsi pravljični motivi nimajo enake teže.
12.

Metoda in gradivo

Folklora je mednarodni pojav, zato ne smemo vprašanj proučevati genetično, na podlagi
enega samega ljudstva. Raziskavi lahko damo zagon, če njeno gradivo ni v celoti izčrpano,
kar je tudi pomembna predpostavka.
V folklornem gradivu so zaznana ponavljanja in pravilnosti – to delo proučuje ponavljajoče se
elemente čarobne pravljice. Folkloristu ni treba upoštevati vse gradivo iz te knjige – če je
zakon pravilen, bo tak za vsako gradivo, ne le za tisto, ki je v delo vključeno.
Torej imamo novo predpostavko: pomembno je, da je naloga pravilno zastavljena, saj tako
dobimo pravo metodo, ki nas popelje do prave rešitve.
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13.

Pravljica in popravljične formacije

Strnemo lahko, da to delo obravnava mite, obrede, oblike prvobitnega mišljenja in določene
socialne uredbe, predpravljične formacije in pravljico lahko razloži preko njih.
Toda folklora ni le pravljica – obstaja še junaški ep, številne raznolike povesti, legende itd. Ti
sicer v tem delu ne bodo posebej obravnavani, lahko pa povemo, da se te oblike folklore
lahko pojasnijo s pravljico, saj prav iz nje izvirajo.
14.

Perspektive

Predpostavke so jasne, vendar se odpira še veliko vprašanj, ki jih bo pričujoče delo poskusilo
osvetliti:
 Kakšne perspektive nam odpirajo vzporejanje zgodovine in čarobne pravljice?
 Ali je motiv iz določenih primerov prišel v pravljico iz zgodovinske stvarnosti?
 Zakaj so vse to ljudje pripovedovali?
 Kako je nastala pravljica kot pripovedna zvrst?
 Od kod so se vzeli posamični motivi kot sestavni deli sižeja?
 Od kod se vzame pripovedovanje in pravljica kot celota?
Avtor pove, da to delo ni dokončno, prav tako niso dokončne rešitve, ki so navedene. Gre bolj
za uvajanje v krog proučevanja geneze pravljice. Na koncu še poudari, da to delo ne temelji
na raziskavi ruske pravljice, ampak na področju primerjalnozgodovinske folklore na bazi
ruskega gradiva, ki služi kot izhodišče.
1.8.2.2 Poglavje 2: Otroci v temnici
Odhod: mirno življenje neke družine prekine nenaden dogodek, ki enega ali več članov
družine (navadno je to otrok ali noseča žena) prisili, da odidejo od doma:
1. prepovedi, povezane z odhodom: z odhodom se začne zgodba razvijati in pogosto
pride do prepovedi, ki jo navadno da nekdo od starejših članov družine, ki sluti
nevarnost – to se potencira v strah, ki lahko vodi celo do tega, da nekoga
zaklene/zapre;
2. fraza o osamitvi vladarjev: poglavarju, carju ali kateri drugi vladajoči osebi se
pripisuje čarobno moč nad naravo – z varovanjem take osebe se zaščiti blagostanje
ljudstva. Tako pogosto pride do osamitve teh oseb;
3. osamitev carskih otrok v pravljici: popolna osamitev ali skrivanje v popolni temi sta
najpogostejši obliki, najdeni v pravljicah, ob katerih se večkrat pojavi poseben način
podajanja hrane tem osebam. Tu lahko vidimo, da se pravljica in zgodovinska dejstva
ujemajo in s tem odražajo stvarnost preteklosti, saj je nekoč za člane carske družine
veljala prepoved pogleda in stikov z ljudmi, prepoved svetlobe, hrane in dotikanja
zemlje;
4. zaprto dekle: pogosta prepoved, ki jo ohrani pravljica je tudi prepoved striženja las, saj
so ti veljali za vir moči. Ta običaj se vzporeja z osamitvijo deklet med menstruacijo.
Za dekleta, ki so običajno zaprta v stolp, pa je to predpriprava za poroko;
5. motivacija zapiranja: v želji, da je tisti, ki lahko komunicira in vpliva na višje sile na
varnem pred nevarnostmi (najpogosteje pred ugrabitvijo) se odločijo za
zaprtje/osamitev.
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Nesreča in protiukrepi:
1. nesreča: osnovna oblika, ki vodi k zapletu. Nesreča in ukrep proti njej tvorita siže.
Proti koncu pravljice se ta nesreča pogosto obrne v blagoslov;
2. oskrba junaka za pot: ko se zgodi nesreča, junak zanjo izve in to je dovolj, da se poda
na pot. Premik junaka je kompozicija, ki je značilna tako za pravljico kot za ep.
Pravljica se ne podaja v podrobnosti o samem premikanju, saj junak navadno prostor
premaga v momentu. Tako lahko vidimo, da ima v pravljici prostor dve vlogi: je nujen
kompozicijski element, po drugi strani pa se nam zdi, da ga ni, saj se pravljica razvija
in poslužuje podrobnejšega opisa, ko se junak nekje ustavi.
1.8.2.3 Poglavje 3: Skrivnostni gozd
1. Pridobitev čarobnega sredstva: ker je potrebno nesrečo odpraviti, se pogosto zgodi, da
junak naleti na čarobno sredstvo, ki določi izid pravljice;
2. tipi jage babe: ta lik je težko analizirati – poznana je jaga darovalka, jaga ugrabiteljica
in bojevita jaga. Vsaka od teh treh ima svojstvene značilnosti, pa tudi take, ki so
skupne vsem trem tipom, kar otežuje analizo. Iz razvoja pravljic lahko sklepamo, da je
jaga nekako povezana s carstvom mrtvih;
3. posvetitveni obred: pravljica ohranja zaznamke predstav o smrti in sledi nekdaj
pogostemu obreda, ki je s temi predstavami prepleten – obred posvetitve mladih ob
dosegu spolne dozorelosti. Posvetitev je ena izmed institucij, ki je veljala za rodovno
ureditev. Posvečenec pogosto doseže stanje navidezne smrti, vendar kasneje vstane od
mrtvih;
4. gozd: pogosto se junak znajde v skrivnostnem, temnem gozdu, v katerem pogosto
sreča lik jage babe. Gozd največkrat predstavlja niz nekih ovir za junaka. V
pravljičnem gozdu potekajo posvetitveni obredi, po drugi strani pa predstavlja vhod v
carstvo mrtvih – ti povezavi se prepletata;
5. bajtica na kurjih nogah: v različnih pravljicah junak v gozdu naleti na takšno bajtico,
ki jo mora pripraviti, da se obrne. Bajtica stoji na meji dveh svetov in ima v obredu
živalsko obliko, v mitu pa je največkrat namesto bajtice kar žival. Če želi junak v to
bajtico vstopiti, mora poznati/uganiti nekakšno geslo. Postavitev koče lahko povežemo
z iniciacijskim obredom v živalski obliki. Koča oz. vrata predstavlja prehod v drugo
carstvo;
6. fuj, fuj, fuj: ko se bajtica obrne in junak vstopi se zasliši: »Fuj, fuj, fuj!« Živi imajo
vonj, mrtvi oz. breztelesni ga nimajo. Torej naj bi bil ta »fuj« namenjen živemu
prišleku, ki oddaja neprijeten vonj;
7. napojila – nahranila: ne le jaga, tudi drugi liki pogosto junaku namenijo okrepčilo.
Lačen junak noče govoriti, zato ga nahranijo – ko zaužije hrano, ki je namenjena
mrtvecem, se združi s svetom umrlih. Hrana živim daje telesno okrepitev in energijo,
mrtvim pa posebno magično moč. Ko junak zahteva hrano, jagi pokaže, da je pravi,
torej izbranec. Motiv, ko jaga napoji junaka, naj bi nastal na podlagi mišljenja o
čarobni hrani, ki naj bi jo umrli zaužili, ko se odpravijo na pot v onstranstvo;
8. koščena noga: jaga navadno leži, njeno obličje zaseda celotno bajtico (bajtica je zelo
majhna), spominja pa na mrliča – vedno jo odraža koščena noga in nikoli ne hodi;
9. jagina slepota: to, da junaka prepozna po vonju, namiguje na njeno slepoto. Lahko
sklepamo, da je grda, saj so predstave o temi, slepoti in grdoti sorodne in zamenljive.
Slepota ne pomeni odsotnost vida, ampak nas pripelje k nevidnosti oz. nezmožnosti,
da živi vidijo mrtve in mrtvi žive. Zato junak, ko pride k jagi babi, oslepi ali pa ima
kakšne druge težave z očmi;
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10. gospodarica gozda: pri jagi je močno poudarjena ženska telesnost in ima vsa znamenja
materinstva, čeprav je vedno prikazana kot starka, brez moža – je starka in hkrati
žival. Je mati in gospodarica divjih gozdnih živali in ima nad njimi vso oblast. Torej
spoznamo ne le jago kot stražarko vhoda v carstvo mrtvih, temveč tudi jago kot
gospodarico gozdnih živali. Če je to povezano, morebiti izvira iz predstave, da so si
ljudje včasih smrt zamišljali kot spreminjanje v živali;
11. jagine naloge: junak se jage ne boji (ker je junak) in zato zna tudi z njo ravnati – jaga
pa tako rada ustreže. Če mu da kakšno nalogo, je najpogosteje taka, da iz množice
enakih izbere pravega, da obvaruje čredo ali da ne zaspi;
12. preizkus s spanjem: zdi se, da je prepoved spanja povezana z motivom gosli. Če v
jagini bajtici zaspiš, te čaka smrt. Zaspanost je šibkost živih in če se junak tega ne
vzdrži, ni vreden prestopiti praga umrlih. Preizkus s spanjem lahko povežemo z
območjem rojstva in smrti, ki sta sfera za iniciacijski obred;
13. izgnani in v gozd odpeljani otroci: pravljico je moč primerjati z obredom – obredu
sledimo kot celoti, od začetka do konca, in za primerjavo vzamemo tisto, kar nam nudi
pravljica. Tako se dotaknemo posameznih začetnih elementov pravljice. Posvetitveni
obred otrok navadno nastopi pred njihovo spolno dozorelostjo – takrat se v pravljici
otroke pošlje v gozd k nekemu skrivnostnemu, zastrašujočemu bitju. Najpogosteje se
starši odločijo odpeljati svoje otroke v gozd. To izvede moški član družine, ker je ta
kraj navadno za ženske prepovedan. Otroci si ta izgon bodisi zaslužijo bodisi se v
družini pojavi neka nova oseba (zelo znan motiv mačehe), ki otrok ne mara in se jih
želi znebiti. Drugi način pošiljanja je, ko otroke ugrabijo in odvedejo v gozd, in tretji,
ko se otroci sami, brez vedenja staršev, odpravijo v gozd;
14. ugrabljeni otroci: to je druga oblika odhoda, ki je lahko realna ali pa gre za inscenirano
ugrabitev otrok. Otroka ugrabi neka žival, zli duh, skrivnostno bitje … Ta bitja strašijo
ljudi, starši jih uporabljajo za ustrahovanje svojih otrok. Podobnost teh bitij z jago
ugrabiteljico je večkrat očitna;
15. zaobljuba: notranja organizacija življenja plemen nas pripelje do t. i. zvez, ki imajo
politično oblast. Vstop v zvezo je bil opravljen že pred ali ob rojstvu otroka. Tako
otroka na nek način zaobljubijo – ob njegovem rojstvu se sklene z nekim bitjem
dogovor in otrok mu zaradi tega pripada. Skoraj vedno je to fantek. Ko ta odide od
doma, navadno stopi v vajeništvo ali uk k osebi, ki ji je obljubljen;
16. tepla tepla: fantke niso le obrezovali, v gozdu so bili podvrženi strašnemu mučenju in
trpinčenju. Tepla tepla predstavlja fizično nasilje, ki se ga je izvajalo nad temi fantki.
Te, nam absurdne krutosti, naj bi služile temu, da se pride do neke meje blaznosti – ko
je deček na pragu izgube razuma, se zgodi neke vrste preporod oz. ponovno rojstvo.
Poleg prenašanja bolečine se od dečkov zahteva tudi premagovanje gnusa;
17. blaznost: znotraj teh obredov je bil včasih cilj z različnimi metodami neofita spraviti
na rob blaznosti ali besa. Ko se vanje naseli duh, pridobijo posebno moč. Naletimo
tudi na pojem obsedenosti, ki naj bi dajal posebno, nadnaravno sposobnost;
18. odsekan prst: pravljica ta način pohabljanja ohrani v različnih oblikah – ta motiv je
relativno pogost (junak ostane brez prsta, rok, pojavijo se osebe brez rok, posameznih
prstov itd.);
19. znamenja smrti: sekanje prstov ali rok se v pravljici pojavi namesto dejanske usmrtitve
oz. razkosanja. V dokaz, da so te osebe mrtve oz. razkosane (čeprav se jih pogosto
pusti pri življenju), se prinese njihove ude, okrvavljeno obleko, orožje itd.;
20. začasna smrt: umiranju in ponovnemu vstajenju se pripisuje pridobitev čarobnih moči.
Oblike izvajanja začasne smrti so zelo različne, smrt pa prevzame oblike prostorskega
premika, kar nas lahko pripelje do junakovega popotovanja;
21. razsekani in oživljeni: čeprav so raztelešanje in razsekovanje res izvajali, ni veliko
podatkov o tem. Pogosto se pojavlja prebadanje jezika in brskanje po drobovju, ki se
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ga pa vedno opravi, ko neofit ni pri zavesti, kar nam pove, da tega v resnici ne storijo,
ampak poteka le navidezno. Razsekanje in raztrganje ima posebno vlogo v pravljici,
saj predstavlja vir moči ali pogoj, da se navaden človek spremeni v božanstvo.
Najpogosteje se pojavlja pri šamanstvu in vsi šamani halucinirajo na podoben način.
Pojavlja se povezanost pravljice z obredom, kar nam kažejo okoliščine in nekatere
podrobnosti, npr. motiv bajtice, vnos ali odstranjevanje kač iz telesa in razsekani oživi
(narava začasne smrti);
22. jagina peč: neofiti so v iniciacijskem obredu na različne načine izpostavljeni ognju,
kjer naj bi dobili novo dušo in se prerodili. Ogenj ima očiščujočo in pomlajujočo moč.
Ta obred predstavlja na eni strani spust v podzemlje in predstavlja blagor, na drugi
strani pa je sežig oblika groze, ki se ji junak k sreči izogne;
23. umetnost zvijač: posvetitveni obred se prepleta tudi s pogostim sižejem, ko je junak
poslan v svet ali k neki osebi, vrne pa se z nekimi novimi spretnostmi ali veščinami.
Potek učenja navadno ni orisan. Del posvetitvenega obreda je bilo vsekakor učenje –
pomembne so veščine in vpliv navideznega sveta narave. Učitelji so pogosto gozdni.
V pravljici velikokrat naletimo na element plesa ali igranja na inštrument kot
spretnost, ki prepriča učitelja. Pravljica tudi tu nakazuje stvarnost, saj podobno
pridobivanje spretnosti med posvetitvenim obredom najdemo tudi v narodopisnem
gradivu;
24. čarobno darilo: pravljica ga ponudi junaku, da ta z njim doseže želeni cilj. To darilo je
največkrat kakšen predmet ali žival (pogosto konj);
25. jaga – tašča: jago bi lahko povezali z osebo/masko, ki izvaja posvetitveni obred.
Namen obreda je bil tudi priprava fanta na poroko, v katerem je v zgodovinskih virih
moč izslediti, da so mu darovalca izbirali s strani sorodstva, bodočo ženo, torej se
deduje po ženski liniji. To ohranja tudi pravljica – če je jaga ali katera druga darovalka
s kom v sorodstvu, je vedno sorodnica junakove matere ali žene. Tako se kaže
sorodstvo junaka z jago. Odgovor, zakaj je jaga ženska, pa je potrebno iskati v
matriarhalnih odnosih preteklosti. Posvetitev torej poteka preko ženinega sorodstva;
26. travestizem: posvečevalska bitja pogosto nosijo žensko podobo (tudi jaga ima žensko
naravo), kar kaže na matriarhalnost odnosov. Vendar je znano, da so obrede izvajali
moški, le da so bili ti pogosto preoblečeni v žensko in so imeli »umetniško« žensko
ime. Najvišja stopnja posvetitve je travestizem, do spreminjanja moškega v žensko pa
pride navadno v gozdu. To nam na nek način pojasnjuje jagino ženskost in moško
ekvivalentnost v pravljici.
1.8.2.4 Poglavje 4: Velika hiša
Gozdna bratovščina:
1. hiša v gozdu oz. moška hiša, ki je posebna institucija oz. pribežališče mladih fantov. V
njej živijo v izolaciji od družine (ko spolno dozorijo) pa do poroke, in sicer le samski
moški, ženskam se je prepovedano približati. Pravljica obdrži naslednje značilnosti
hiše: 1) hiša se nahaja v gozdu, 2) ponaša se po velikosti, 3) obdana je z ograjo (tudi z
lobanjami), 4) podpirajo jo piloti, 5) vstopi se po lestvi ali stebru, 6) vse odprtine so
zaprte in zakrite in 7) ima več ločenih prostorov. Pri prvi točki pa preučevalec naleti
na dvom, saj je znano, da se moške hiše niso vedno nahajale v gozdu, ampak je
pravljica naredila določen premik;
2. velika hiša in majhna bajtica: pravljica pozna tudi majhno bajtico, ki je podobna
jagini. V njej se v določenih pravljicah opravijo posvetitve. Med majhno ali veliko
hišo pravljica navadno ne izraža funkcionalnih razlik;
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3. pogrnjena miza: junak pogosto v bajti naleti na pogrnjeno mizo, drugačno kot jo je bil
vajen doslej – hrana je razdeljena na več enakih delov. To lahko priča o življenju in
delu po principu komune, kjer se živi bratsko in povezano;
4. bratje: čeprav se pravljica ogiba sočasnosti, bratje vedno pridejo v hišo isti čas. Število
bratov je v pravljicah različno, niha nekje od števila 2 do 12, včasih jih uporabi tudi do
30. Ni nujno, da so ti člani hiše med seboj v krvnem sorodstvu, zagotovo pa so si
bratje po duši. Pravljica odraža življenje posameznega kolektiva v okviru hiše;
5. lovci: ko junak pride v hišo, naleti na starko ali dekle, ki mu pojasni, da tu živijo neki
ljudje, pogosto razbojniki, ki pa so odsotni in so na lovu. Moška komuna se preživlja z
lovom, njihova hrana pa je pogosto samo mesna. Le posvečeni v zvezo smejo loviti;
6. razbojniki: člani komune se največkrat preživljajo še s kakšno drugo dejavnostjo.
Pogosto ropajo oz. se ukvarjajo z razbojništvom. Mladi junak se poistoveti z
razbojnikom, ki je prerogativ novoposvečencu. V pravljici se najdejo ostanki
obrednega kanibalizma, pogosto pa tudi zaznamovanje članov razbojniške tolpe
(tetovaža);
7. razporeditev dolžnosti: znotraj te primitivne organizacije izberejo vodjo, ki se včasih
pojavlja pod imenom »veliki brat«. Največkrat je prav najstarejši najmočnejši in
najbolj spreten ter poseduje posebno moč. Pri posvetitvi naj bi si možje lovci pridobili
moč nad gozdnimi živalmi. Znotraj te organizacije se razporeja zadolžitve, ki se jih
vedno izvaja po istem vrstnem redu;
8. »sestrica«: dinamika dogajanja se začne, ko se v moški/gozdni hiši pojavi ženska. V
pravljici je moč zaslediti več različnih oblik prihoda dekleta, vendar je med
najpogostejšimi prav ugrabitev. Položaj ugrabljenke je največkrat časten in to dekle
kmalu prevzame sestrske poteze. V hiši bivajo tri skupine moških: neposvečeni, tisti v
svobodni zakonski zvezi, ter tisti, ki so v reglementirani zakonski zvezi. Poleg
ugrabitve so znani tudi primeri, ko ženska pobegne možu in se znajde v hiši. Sestričin
častni položaj in njeno vlogo lahko zgodovinsko ovrednotimo. Te ženske v hiši ne
bivajo večno, saj odidejo in se poročijo. Čeprav pravljica zanika obstoj zakonskih
zvez, njihove sledi najdemo ob podrobnem preučevanju pravljic. Oblike zakonskih
odnosov v hišah niso bile povsod enake, ženska je lahko pripadala vsem, lahko le
nekaterim ali pa samo enemu. Skupinski zakon se razvije navadno tako, da se konča z
individualnim zakonom. Pravljica pa teh možnosti ne odraža – deklica v njej pripada
vsem ali pa nikomur;
9. rojstvo otroka: da so se iz zakonske ureditve rojevali otroci, je jasno. Tudi odnos do
otrok ni bil vedno enak. Če so ženske pripadale vsem skupaj, so navadno takšne
potomce umorili. Otrok je bil marsikdaj povod za spremembo svobodnega zakona v
individualnega;
10. lepotica v krsti: ženske so v moških hišah živele začasno. V pravljici takšna deklica
pogosto začasno umre, kar je stalni element posvetitvenega obreda. Ta je opravljen ob
odhodu iz hiše in je obenem jamčil varovanje skrivnosti. V pravljici dekle
nepričakovano umre in ta nepričakovanost ni zgodovinsko osnovana, saj mora dekle,
ki hišo zapušča zaradi poroke, ob posvetitvi umreti, da lahko znova vstane. Začasna
smrt navadno nastopi s pomočjo treh skupin predmetov: tisti, ki se zadrejo v kožo ali
lasišče, sredstva, ki se jih zaužije, in predmeti, ki se jih nadene. Sredstva za ponovno
vstajenje so enostavna: odstraniti tujek. Pri usmrtitvi posvečevalca se je med obredom
pogosto navidezno zadrlo nek predmet pod kožo – ta tujek v telesu povzroča
bolezen/smrt, šaman pa ga izvleče in dekle ozdravi/oživi. Krsta je poznejši pojav,
njene predhodnice so shrambe živalske oblike iz lesa, ki odražajo zgodnje predstave,
da človek ob smrti žival poje ali pa se po smrti preobrazi v njo. Ko živalski atributi
skozi zgodovino odpadejo, se pojavi krsta takšne oblike, kot je danes – pogosto je
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steklena. V religioznih predstavah sta kristal (pozneje steklo) in kremen imela posebno
čarobno moč, ta pa posebno mesto v posvetitvenih obredih;
11. Amor in Psiha: zakonsko življenje Psihe se vedno odvija na dvorcu in vrtu, v
različicah pa v gozdu. Njun zakon lahko odraža pojav začasnih zvez s sestrico. Dekle
je pogosto zaobljubljeno nekemu stvoru, čemur se slabotno upira. V novem domu pri
ugrabitelju vedno najde hrano, kar lahko povežemo z motivom velike hiše. Postrežba
je vedno navidezna. Ker je bivanje v hiši, bivanje v carstvu smrti, je nevidnost njena
posebnost. V pravljici se odraža motiv prave nevidnosti. Za ta ciklus pravljic je
specifičen obisk sorodnikov, saj carstvo, v katerem biva Psiha, razumemo kot carstvo
mrtvih. Pravljica tako izgublja na čarobnosti, saj naj bi bil obisk onstranstva namenjen
le izbrancem (to niso dekličini sorodniki);
12. žena na moževi poroki: fantje in dekleta so bili včasih poročena dvakrat. Prvi zakon je
bil svoboden, začasen in v hiši, drugi pa je sledil po vrnitvi domov – temu sledi
družina. Junak se velikokrat poroči, ker na prvo ženo pozabi (pogosto se to zgodi po
poljubu z drugo izbranko). Tudi v zgodovinski realnosti so fantje prvo ženo po
zapustitvi pozabili in po vrnitvi domov sklenili stalen zakon. Pravljica torej odraža
poznejši stadij, ko nastopi konflikt z ureditvijo, značilno za poljedelstvo, in je zahteval
druge oblike zakona. To pozabo nekateri avtorji razlagajo kot izgubo spomina pri
prehodu v cesarstvo mrtvih;
13. pacek: ko se junak po posvetitvi vrača domov, se zakamuflira z umazanijo in to
predstavlja motiv packa. V takem stanju so junaki v času potikanja po gozdu ali
služenja pri vragu – temu pa navadno sledi poroka. Prepoved čistoče sestavlja nujen
del posvetitvene ceremonije. Čas prepovedi umivanja je različen in traja, dokler je
junak v izolaciji. Posvečenec se poleg neumivanja še posipa s pepelom – povezava z
motiviko nevidnosti. Enako vpliva barvanje – navadno na črno ali belo. Zgodovinsko
se to lahko pojasni s poljedelskimi predstavami o odhodu božanstva rodovitnosti pod
zemljo. Pridelek je odvisen od stanja nevidnosti oz. neumitosti/obarvanosti. Odsotnost
čistoče na nek način predstavlja tudi predpripravo na poroko. Prepoved umivanja v
pravljici ni mogoče popolnoma razmejiti od junaka v živalski podobi. Tam, kjer so
posvečevanje opustili in je dobilo drugačen pomen, se packanje in mazanje še vedno
ohrani. Neumivanje je kompleksno stanje, povezano s slepoto in nevidnostjo, z
neprepoznavnostjo in živalsko podobo ter bivanjem v deželi mrtvih. Podoben pojav, ki
ga srečujemo v pravljicah, je tudi preoblačenje/zamaskiranje junaka z namenom skriti
identiteto;
14. neznalček: je tesno povezan s prejšnjim motivom. Ko junak pride domov, ga ne
prepoznajo. Tudi sam se pretvarja, da je neznanec brez spomina. Navadno ga ne
prepoznajo niti njegovi starši – tu se odrazi eden od momentov vrnitve, saj se je tudi v
realnosti zahtevalo, da se fant odreče svoji identiteti, pozabi na dom in starše, torej da
postane nov, prerojen, od mrtvih vstali človek (z novo identiteto);
15. plešasti in pokriti z mehurjem: neznalček ima pogosto brezlaso glavo ali glavo, pokrito
z mehurjem, črevom ali kakšno cunjo. Junak iz nekega razloga skriva glavo in lase. Ta
motivika je pogosto povezana z nasprotujočo si motiviko odkrite, brezlase glave in
motivom neznalčka. Pri posvetitvenem obredu so bili vsi deli telesa izpostavljeni
nekakšnim manipulacijam. Tako so lase ali ostrigli ali pa jih pustili rasti – ti lasje so
morali biti varno skriti pod pokrivalom. Klobuk predstavlja bodočega ženina, z rastjo
las pa deček spolno dozoreva v moškega. Lasem se od nekdaj pripisuje posebno moč;
16. mož na ženini poroki: navadno je junak, ki odide od doma, poročen in se mora vrniti,
ker izve, da se njegova žena moži z drugim – tako se vrača ravno na dan poroke. Tu
gre za primer zakona, sklenjenega pred iniciacijskim obredom. Pokaže se poznejša
oblika, saj so se kasneje fantje ženili, ne da bi počakali na posvetitev. Mož je torej
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odsoten in lahko sklepamo, da se nahaja v bivališču umrlih – v pravljici se vedno vrne
spremenjen in žena ga ne prepozna;
17. prepoved širokoustenja: lahko zasledimo povezave med motiviko velike hiše in med
prepovedjo širokoustenja in motivom prepovedane shrambe. Povratnik mora o vsem
molčati. V skrivnostnost je ovita pridobitev pomočnika ali čarobnega predmeta, ki ga
junak navadno prejme v gozdu;
18. prepovedana shramba: to je motivika velike hiše. V prepovedani sobi je večkrat
junakov bodoči pomočnik, ki ga odkrije po kršitvi prepovedi, a to ne izzove nobenega
konflikta. Zgodovinsko je prepoved veljala začasno tj. do določenega trenutka, ko
posvečenec lahko pridobi pomočnika. Hiša, v kateri biva junak, ni nikoli podrobno
opisana, zasledimo le, da so takšni prepovedani prostori res obstajali. V njih so bili
pogosto predmeti, ki so bili nedovoljeni neposvečenim. Bivanje v taki, prepovedani
sobi, da posamezniku čarobno moč. Ta skrivna soba je pogosto prostor za iniciacijo.
Skrivna je pa le za neofita – ko ta postane posvečenec, mu je dostopna. V pravljicah
skrivno shrambo velikokrat najdemo v veliki hiši ali razbojniški hiši in je stalen motiv
pravljice tipa Sinjebradec in Učenje zvijač. Vsebine, najdene v teh sobah, so različne:
od pomočnikov, trupel, grozot, zveri, čarobnih pripomočkov do ženske, s katero se
potem junak poroči.
Onstranski darovalci:
1. umrli oče: darovalca v obliki gozdnega duha nadomesti moški darovalec in prednik.
Jago zamenja umrli oče, ki pogosto junaka iz groba obdari s konjem oz. pomočnikom.
Skladno z zgodovinskim potekom, gozdne živali zamenja druga, sedaj pomembnejša
žival – konj. Med sinom in očetom se tako stke globoka, mistična naveza. Zanimivo
je, da imajo v pravljici še živeči starši patetično vlogo, tu pa je ravno obratno – mrtev
starš igra pomembno vlogo v življenju junaka. Pravljica je skorajda popolnoma ovrgla
žrtvovanje in pitno daritev. Namesto tega izpostavi pomembnost odnosa do umrlega
po njegovi smrti. Mrtvec prosi za žrtvovanje na lastnem grobu, živi mu mora ustreči,
saj drugače pokojnik ne najde svojega miru in se vrača, to pa je prvinski strah živih in
mrtvih – mrliči, ki ne morejo oditi iz tostranstva. Narodopisna gradiva prikažejo
sedenje na grobu pokojnika kot obliko apotropejskega akta – če pokojnik vstane, ga
sedeči spravi nazaj v grob oz. s tem mu zagotovi onstransko spokojnost. Mrtvec, ki
podari konja, prikazuje predstavo o prednikih, ki imajo moč zaradi bivanja na
onstranstvu. Pri iniciacijskem obredu živi poskuša priti na ono stran, zato pa se mora s
prednikom povezati v tostranstvu;
2. umrla mati: če ima v pravljici glavno vlogo junakinja, ji pomočnika navadno izroči
pokojna mati. Mati, podobno kot oče sinu, predstavlja hčerkino čarobno pomočnico iz
zagrobja;
3. hvaležni mrtvec: tudi »neznani« mrtvec, ki mu je junak izpolnil željo, lahko nastopi v
vlogi čudežnega pomočnika (večina motivov, ki nosijo enak morfološki pomen, je
zamenljivih – tako so lahko med seboj zamenljivi vsi darovalci);
4. mrtva glava: na antičnih gemah se pogosto sreča motiv bradate glave, ki raste iz
zemlje. Nad to glavo s priprtimi usti je navadno upodobljena sklanjajoča se oseba, ki
posluša – torej te glave nekaj oznanjajo oz. nosijo neko sporočilo. V pravljici takšna
glava predstavlja nepokopanega mrliča. Ta motiv bi lahko predstavljal tudi nemirnega
mrtveca, ki išče nekoga, da bi ga pokopal in mu tako priskrbel spokojnost. Oseba, ki
mu omogoči ta mir, je tako obdarjena s hvaležnim darovalcem, svetovalcem ali
pomočnikom. V zgodovinskih zapisih zasledimo običaj, ko so domači hranili lobanjo
pokojnika, saj so tako imeli oblast nad vsem njegovim bitjem in jim je bil tako
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prisiljen pomagati. Če mrtvecu ustrežemo in storimo to, kar nas prosi, ga tako
pripravimo, da nam služi oz. nam pomaga.
Darovalci – pomočniki:
1. hvaležne živali: gre za kombiniran lik, ki v pravljici deluje kot darovalec ali
pomočnik. V to vlogo navadno vstopi po tem, ko se ga junak usmili in ga pusti živeti,
ali pa tej živali pomaga, ko se ji godi nesreča. Tukaj so torej vidne sledi sočutja do
živali, kar se v zgodovini pojavi v kasnejšem obdobju. Pa vendarle, pravljica kot taka
ne pozna sočutja – junak živali pomaga, ker bo dobil neko korist v zameno. Včasih so
ljudje verjeli, da predniki po smrti prevzamejo živalsko obliko – torej je žival, ki jo
junak sreča na poti, njegov totemski prednik. Ko se totemska verovanja skozi
zgodovino zabrišejo, se ob prehodu na nomadsko in poljedelsko življenje odnosi do
živali spremenijo – gre za neko enotnost, prijateljstvo, ki temelji na nekakšnem načelu
dogovora;
2. bakreno čelo: ta lik naj bi bil različica hvaležne živali, imenovan tudi gozdno čudo in
spada v kategorijo darovalcev. Uporabljena formula: »Izpusti me, še prav ti bom
prišel!« ustreza besedam hvaležne živali. V znak hvaležnosti ponudi pomoč, pojavi pa
se takrat, ko ga junak kliče oz. potrebuje. Ta lik se v pravljico pogosto uvede, ko ga po
naključju najdejo v gozdu in odpeljejo domov, kjer ga držijo v ujetništvu. Ta verzija
nam pokaže gozdnega škrata, ki daje njegovemu ječarju oblast nad divjimi živalmi. To
bitje ima lovsko naravo in funkcionalno ustreza podobi jage – je gozdno bitje oz.
gospodar gozda in podari čarobno sredstvo. Njegovo ime je težko pojasniti: pravijo
mu bakreno čelo, železni tat, medeninasti deček itd. Zanimivo je, da ga s kovino ne
povezuje nič drugega kot ime. Domnevamo lahko, da je baker sinonim za rumeno
barvo, ki bi lahko predstavljala različico zlati. Dotik tega gozdnega bitja nas lahko
spremeni v zlato ali pa pozlati predmet. Zlato ne izhaja iz kovine, ampak iz ognja.
Motivu bakrenega čela je kasneje dodan motiv škodljivca, ki prizadene pridelek in
sodi v obdobje poljedelstva (v starejših različicah se bakreno čelo, podobno kot jaga,
pojavi nemotivirano). To, da se škodljivec pojavi na polju ali na vrtu, kaže, da se je
ustvarila umetniška motivacija, ki je pogojena z zgodovinskim razvojem dogodkov.
Gozd se še vedno ohrani kot prostor, ki je povezan z onstranstvom;
3. odkupljeni ujetniki, dolžniki idr.: če naletimo na babico darovalko, lahko v njej
prepoznamo deformiran motiv jage. Prav tako lahko izpuščene/rešene mačke in psi
predstavljajo različico hvaležne živali. Pojavijo se primeri, ko si junak čarobno
sredstvo prisluži s služenjem pri nekem mojstru, kar izvira iz služenja jagi, ki ob
koncu nastopi kot darovalka – gre za evolucijo pravljice, saj vanjo vdirajo resnične,
življenjske situacije (npr. služenje pri mojstru). Različic je ogromno in so modifikacija
obstoječih elementov pravljice.
1.8.2.5 Poglavje 5: Čarobni darovi
Čarobni pomočnik:
Pomočniki: vrhunec pravljice nastopi, ko junak prejme čudežno sredstvo, od tu dalje je tudi
razplet bolj ali manj jasen. Junak odločno stopa proti cilju, čeprav igra pasivno vlogo
(namesto njega vse opravi čarobno sredstvo ali pomočnik), pa vseeno ostaja veliki junak –
pomočnik/sredstvo sta le izraz njegove sposobnosti in moči. Pomočniki predstavljajo skupino
likov, ki delujejo popolnoma enako kot čarobna sredstva.
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1. Spremenjeni junak: pomočnik pooseblja junakovo sposobnost v pravljici. Pri
preučevanju pravljice se naučimo, da je junak, ki prevzame živalsko podobo, starejši
od junaka, ki žival dobi kot pomočnika. Pomočnik in junak sta funkcionalno ena in
ista oseba;
2. orel: ptice imajo funkcijo prenašanja, navadno v drugo carstvo. Junak orla hrani in
oskrbuje, kar je zgodovinski pojav – v pradavnini so orli prihajali k ljudem prezimit.
Verjeli so, da bo gospodar, ki bo orla redil, bogato nagrajen. Zgodovinsko hranjenje
predstavlja pripravo na žrtvovanje živali. Ko junak odleti z orlom, je to trenutek v
obredu, ko nastopi odpošiljanje preko smrti;
3. krilati konj: konj vstopi v človeško kulturo kasneje kot gozdne živali. Povezovanje z
gozdnimi živalmi bledi, pojavlja se udomačevanje konjev – ta žival se pojavi zaradi
novih gospodarskih potreb (tako pravljica, vzporedno s potrebami gospodarstva, uvaja
nove živalske motive). Nove podobe ustvarjajo nova verovanja, vendar se pojmi
pomešajo – konja imenujejo ptica, v folklori pa ga odenejo v ptičjo podobo (gre za
prenos stare besede na novo podobo). Tako nastane motiv krilatega konja. Ljudje so
verjeli, da lahko konj umrlega ponese v onstranstvo;
4. vzreja konja: to daje konju posebno, čudežno moč, na zunaj pa poveže pravljico z
resničnostjo. Konja ne hranijo zgolj, da preživi – hranjenje mu daje tudi čarobno moč.
Če se v pravljici pojavi garjavi/zanikrni konj, gre za pravljično tvorbo, saj pravljica
ljubi kontraste;
5. zagrobni konj: konj je v religiji nekoč veljal za zadušno žival. V gradivu kulturnih
ljudstev najdemo zapise, da so vojake pokopavali skupaj z njihovimi konji – junaku so
dali za spremstvo v smrti konja, ki ga je ponesel na ono stran. Kasneje se je v
zgodovini pojavil kult prednikov in navezanost na lastno zemljo, zato si umrle niso
več predstavljali v onstranstvu, ampak na domačih tleh, v grobu. Tako konj izgubi
funkcijo prenašalca, vendar ostane atribut umrlega;
6. zavrnjen in zamenjan konj: ko junaku še živeči oče ponudi konja, ta ni ustrezen. Ko pa
konja junaku ponudi kasneje, iz groba, postane primeren pomočnik. Gre za to, da živi
oče ponuja zemeljskega konja, pokojni pa čudežnega, krilatega – bitje z onstranstva;
7. konj v kleti: konj iz konjušnice ni pravi za junaka, pravi je tisti, ki je vzet iz grobnice.
Pravljica prostor zakamuflira, ne imenuje ga zares grobnica, ampak tega posebnega
konja postavi v klet. Konj se prenaša po moški liniji in potrjuje sklep zagrobne narave
pravljičnega konja, ki nam razkriva celotno sliko konjeve povezanosti s predniki
gospodarja;
8. barva konja: podoba konja se v pravljici pogosto potroji in vsak od teh treh konj ima
svojo barvo. Največkrat zasledimo rdečega, temno sivega in belega konja. Rdeči konj
prevzame barvo ognja – gre za konjevo ognjevito naravo. Beli konj je navadno
najmočnejši, saj je bela barva onstranskih bitij, ki so izgubila telesnost. Konj je včasih
omenjen kot neviden, saj si privide/duhove največkrat orišemo v beli barvi. Skratka,
povsod, kjer ima konj kultno vlogo, je bele barve. Barve niso stvar naključij, ampak
imajo pomembno, slikovito vlogo. Konji drugih barv so splet realističnih deformacij;
9. konjeva ognjevita narava: konj predstavlja posrednika med obema carstvoma oz. med
tem in onim svetom – prav takšno vlogo ima tudi ogenj. Ko se pojavi motiv konja, se
vloga ognja prenese nanj. Ta prenos nastopi tudi v religiji (ne samo v pravljici)
živinorejskega ljudstva, ki je ustanovilo državo. V konja se spojijo trije motivi: motiv
ptice, konja in ognja (ptica kot najstarejši in ogenj kot najmlajši motiv). Tak posrednik
med svetovoma je lahko tudi šaman, ki ima konja pogosto za pomočnika in je nasploh
povezan z njim. Šamani so sežigali žimo, ki je predstavljala magično sredstvo za
priklic prednikov;
10. konj in zvezde: konj, ki je posrednik med nebom in zemljo, lahko prevzame nebesna
znamenja in nosi s seboj simboliko neba;
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11. konj in voda: konja včasih povezujejo z vodo. Morski konj je nenavadna stvaritev,
njegova vodna narava je poznejši zgodovinski pojav;
12. nekateri drugi pomočniki: posebna kategorija so mojstri, ki so velikokrat bratje, s
čudežnimi sposobnostmi in nenavadnim videzom. Pogosto so ti mojstri gospodarji
naravnih sil. Drugi mojstri so razni strelci, vidci, kovači, rokohitrci, rokodelci itd., ki
predstavljajo like, ki poosebljajo sposobnost prodreti v globino, višino ali daljavo;
13. razvoj predstav o pomočniku: pomočnike v pravljici povezuje funkcionalna enotnost
in so splošen pojav pravljičnega kanona. Zgodovina pomočnikov nas pripelje do treh
skupin: pomočnik, pridobljen med obredom iniciacije, šamanova pridobitev
pomočnika in mrtvečeva pridobitev pomočnika na onem svetu. Kažejo nam smer
razvoja. Pravljičnega pomočnika lahko preko gradiv povežemo z institucijo
posvetitve. Najstarejša je predstava o prevzemanju živalske podobe med iniciacijo,
sledi ji pomočnik, ki je pridobljen individualno, najkasneje pa se pokaže pridobitev, ki
jo lahko izvrši le šaman. Pomočnikova lovska narava bledi, v ospredje se postavijo
šamanove funkcije posredovanja med obema svetovoma. Tudi sam pomočnikov lik se
spreminja s časom – žival se umika duhu, gozdne živali zamenjujejo tiste, ki so jih
povezovali s premiki (npr. orel se zlije v konja). Pravljica nam pokaže vse stopnje
pomočnikovega razvoja – pozna tako preobrazbe kot tudi najrazličnejše pomočnike.
Čarobni predmet:
1. predmet in pomočnik: čarobni predmet in pomočnik sta tesno povezana, saj so čudežni
predmeti pogosto posamezni primeri pomočnika in funkcionirajo enako. Obstajajo
tudi specifični, nezamenljivi pomočniki, ki pa ne kršijo načela morfološke sorodnosti.
Skorajda vsak predmet lahko funkcionira kot čarobni. Najdemo skupine oblačil,
okrasja, orodja, orožja, torbe, vreče, mošnje, posode, dele živalskega telesa, uporabne
predmete, pijače in hrano. Iste funkcije se pripisuje različnim predmetom in obratno;
2. kremplji, dlaka, kože, zobje: deli živalskega telesa imajo lahko funkcijo magičnega
predmeta. Po posvetitvi naj bi fantje posedovali oblast nad živalmi – tako so jim dali
dele te živali, ki jih je junak bodisi nosil s seboj, pojedel bodisi so jih vtrli vanj (tu se
razvije pojav mazil, ki so živalskega izvora). Deli živali kot čarobni pripomočki so
najstarejša oblika. Kot pomočnik lahko nastopi katerakoli žival. Amuleti in talismani
so v tesni povezanosti z živalmi, so prototip čarobnih sredstev, posebna kategorija pa
so mošnjički/skrinje/torbe, iz katerih se pojavijo duhovni pomočniki;
3. predmeti – orodja: glavne vloge pri lovu nima samo orodje, temveč magična sila, ki
pritegne žival. Lovec ne ubije živali, ker to obvlada, ampak ker pozna urok nad njo.
Magična moč, pripisana živalskemu pomočniku, se prenese na predmet, tako nastane
koncept, da orodje deluje zaradi svojih čarobnih lastnosti, brez in namesto človeka.
Orodje dobi božanstveno podobo. Taka orodja so obstajala v lovskih mitih in se od
tam prenesla v pravljico;
4. predmeti, ki prikličejo duhove: to so lahko predmeti živalskega porekla, orodja in
drugi predmeti. Predmete in zlasti orodja so nekoč razumeli kot nekaj živega, v katerih
biva posebna sila. To vodi h konceptu nastanka prstanov in drugih stvari, iz katerih je
moč priklicati duha. Gre za višjo stopnjo čaščenja predmetov, saj nastane čarobni
predmet, ki pa na zunaj ne kaže nikakršnih znakov sile. Taki predmeti so seveda
obstajali tudi v vsakdanji praksi – to so talismani, amuleti itd. Načini in oblika uporabe
takih predmetov se pogosto popolnoma ujemajo z dogajanjem v pravljici, saj tako
pravljica tudi v teh motivih odraža zgodovinsko stvarnost;
5. ognojilo: največkrat prikliče konja. V pravljici navadno nastopita kremen in kresilo v
povezavi s konjsko žimo (za priklic konja je žimo potrebno sežgati). Da se razložiti
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7.

8.
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ognjevito naravo – v ognojilu so čarobne moči, služi kot čarobni predmet, ki lahko
prikliče tako konja kot tudi duhove;
palčica: je posledica stikov človeka z naravo. Nekaterim rastlinam, koreninam in
travam se pripisuje zdravilno moč;
predmeti, ki prinašajo večno izobilje: čaroben predmet mora biti pridobljen na
poseben način. Pri obredu posvetitve je bil tak predmet pridobljen od starejših, v
pravljici pa ga podari čudežni pomočnik. Gre za predmet, navadno vzet iz gozda (v
zgodnjem stadiju) oz. iz onstranstva (v širšem pomenu) oz. po pravljici iz tridesetega
carstva. Gre za skupino predmetov, ki svojo čarobno moč črpajo iz onstranstva oz.
carstva mrtvih;
živa in mrtva, šibka in močna voda: živa in mrtva voda se dopolnjujeta, močna in
šibka voda pa sta njeni različici. Voda prinaša umrlemu blagor. V tem primeru je to
mrtva voda. Voda življenja, torej živa voda, pa naj bi bila za tiste, ki se iz podzemlja
vračajo nazaj. Junaka večkrat oškropijo z mrtvo vodo, ki ga dotolče – gre za neke vrste
pogrebni obred, podoben posipanju s pepelom. Šele po oškropitvi z mrtvo vodo deluje
živa voda osvobajajoče, poživi, vrača v kraljestvo živih;
pupe: je nekakšna figura, ki predstavlja umrlega. Zanjo je potrebno skrbeti, jo hraniti,
da umrli oz. inkarnirani, ki biva v tej pupi, pomaga živečemu.

1.8.2.6 Poglavje 6: Prehod
1. Prehod kot kompozicijski element: sredino pravljice predstavlja prehod v drugo
carstvo. Prehod omogoča neka motivacija – iskanje nečesa ali potovanje ... Temu
dodamo še primeren konec in imamo, sicer še nekoliko medlo, splošno in nezapleteno
ogrodje, ki pa je kljub vsemu otipljivo in ustvarja različne sižeje. Prehod je močan,
izrazit trenutek prostorskega premika junaka. Različne oblike prehoda prehajajo druga
v drugo in kažejo na njihov enovit izvor: nastale so iz predstav o potovanju umrlega s
tega sveta na oni in odsevajo pogrebne obrede;
2. prehod v podobi živali: jasne so povezave med preobrazbami v živali in predstavami o
smrti – to privede do preobrazbe junaka v neko žival z namenom priti v drugo carstvo
ali nazaj. Izvor te podobe je lovski, kar razkriva izbira živali. Najpogosteje se v
prehodih pojavlja ptica – predstave o njih so najstarejše. Po pojavu jezdnih živali se
funkcija prehoda prenese nanje, ptica pa vseeno ohrani vlogo, toda tudi kot jezdna
žival (junak jo zajaha in poletita). Najstarejša evropska jezdna žival je jelen, ki se
pojavlja v nekaterih pravljicah. Po pojavu konja se totemistična simbolika preobrazbe
spremeni in se začenja druga – jezdenje. Tu vidimo primer, ko se stare oblike magične
uporabe prenesejo na novo žival in obratno;
3. zašitje v kožo: pojavi se junakov prehod, ki ga ne izvede več tako, da je spremenjen v
žival, ampak zašit v živalsko kožo ali skrit v njeni mrhovini. Navadno ga kot takega
zgrabi ptica in odnese v onstranstvo. Variacije te motivike so različne. Gre za poznejšo
obliko, ki nadomesti živalsko preobrazbo – najstarejša podoba – ptica ni pozabljena,
ampak uporabljena za pomoč pri prehodu. V zgodovinskih gradivih najdemo
pokrivanje s kožo daritvene živali pri obredih posvetitve, ta motivika pa je povezana s
pogrebnimi obredi in miti lovskih ljudstev. Ljudstvo, navadno živinorejsko, ki te
običaje izvaja, ni z ničemer motivirano. Različico takega obreda je mogoče zaslediti
tudi v starodavnih poljedelskih kulturah, a le v obliki reliktov. Zgodovinsko osnovano
junak, ki zleze pod kožo živali, predstavlja pogrebni obred, katerega se je držalo
verovanje, da se po smrti duša umrlega poenoti z živaljo (v poljedelskem stadiju);
4. ptica: motivika junaka, ki za prenos sede na žival, bledi. Ptice so najstarejši pojav, tega
nadomestijo jezdne živali. Ptice se ujemajo s predstavo o prostranstvu, največkrat
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morju. V obredih in mitih se prav tako pojavlja vera v ptico kot žival, ki dostavlja
pokojne na oni svet, ter mišljenje, da ptica predstavlja dušo umrlega. Prav tako so
verjeli, da ptica preži na dušo umrlega in jo požre. Popelje nas tudi do predstav
kristjanov in njihovega prepoznavnega simbola – angela, krilate podobe, ki odnese
dušo umrlega v onstranstvo (nebesa);
na konju: konj se pojavi za ptico. Najverjetneje se je do obdobja udomačevanja konjev
predstava o preobrazbi živali umaknila v ozadje. Konj v obredih figurira; polet na
konju predstavlja prehod v carstvo smrti (enako kot ježa ptice);
z ladjo: ladja ali čoln nista običajna – največkrat imata posebno funkcijo letenja (kar
se je ravno tako razvilo iz podobe ptice). Predstava o potovanju pokojnika po zraku je
močna in tako pridemo do »ladje duš« oz. leteče ladje. Pojavi se tudi motivika
odsekanih rok in čolnarja, ki se s tem razkrije kot čolnar smrti;
po drevesu: v pravljicah srečamo tudi motiv drevesa, po katerem junak spleza v nebo –
drevo kot posrednik prav tako izvira iz motiva ptice posrednice. Drevo je torej
povezano s kultom pokojnih in kot posrednik predstavlja tudi povezavo s šamansko
posvetitvijo in podobo ptice ter čolnom, ki predstavlja leseno korito/krsto, v katerega
se položi mrtveca;
po lestvi ali po jermenih: lestve/jermeni so povezani z motivom drevesa – šamansko
drevo dobi obliko lestve, ki služi za vzpon na nebo ali goro. V podzemni svet
pomagajo jermeni, v katerih prepoznamo deformacijo živalske kože kot prenašalke.
Na goro se lahko pride tudi, če si junak nadene ptičje, železne kremplje, ki pa se
povezujejo z motiviko ptice prenašalke. Te različne oblike vzpona ali spusta
asimilirajo med seboj. Te oblike so iz poznejšega obdobja in izvirajo iz drugih oblik,
predvsem živalskih. Vse te oblike prehoda pa odražajo prehod v carstvo mrtvih;
s pomočjo vodnika: ti junaka popeljejo na drugi svet. Predstav o vodenju duš je veliko
in spet srečujemo iste živalske vodnike. Najpogostejši so trije: junak odleti,
spremenjen v ptico, junak sedeč na ptici odleti in junak ptici sledi. Vodenje junaka je
poznejša oblika pomoči.

1.8.2.7 Poglavje 7: Ob ognjeni reki
Zmaj v pravljici:
1. podoba zmaja: zmajevo podobo si lahko predstavljamo, vendar nam le-te ne oriše
pravljica sama. Določene zmajeve značilnosti so v pravljici konstantne in naši
domišljiji pomagajo pri predstavi, kakšen naj bi ta zmaj bil. Zmaj je v pravljici vedno
večglavo bitje, število glav pa se od pravljice do pravljice razlikuje. Pogosto (a ne
vedno) zasledimo, da ima krila, vendar se zdi, da jih ne uporablja za let po zraku.
Velikokrat je omenjena tudi zmajeva ognjena narava – zmaj ima ogenj v sebi in ga
bruha;
2. povezava z vodo v pravljici: zmaj ni le ognjeni varuh, ampak tudi vodni. Ti značilnosti
sta pogosto združeni. Zmajeva vodna narava se velikokrat odraža tudi v zmajevem
imenu;
3. povezava z gorami: zmajevo bivališče je v gorah, hkrati pa je tudi vodna pošast – ti
dve, sicer ločeni lokaciji, se v pravljici pogosto pojavljata skupaj;
4. zmaj ugrabitelj: navadno ugrabi žensko, kar se zgodi hipno in nepričakovano. Ni pa
zmaj edini ugrabitelj, znani so tudi drugi, ki delujejo enako kot on, npr. ptica, veter ali
vrtinec (za njim se običajno skriva zmaj, pojavlja se po izgubi svoje živalske/zmajeve
podobe). Deformacije zmaja ugrabitelja srečujemo tudi kasneje, pod vplivom religije,
ko ugrabljajo hudiči, zlobni duhovi itd.;
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5. zmajev davek: motiv zmaja, ki zavzame mesto, grozi in kot davek vzame žensko, je
dokaj pogost. Poteze se iz pravljice v pravljico precej slične, saj tak zmaj vedno
nastopi kot vodno bitje;
6. zmaj – varuh meja: kot varuh biva v reki, ki je velikokrat ognjena (podobnost z jago,
ki je tudi varuhinja vhoda);
7. zmaj goltalec: zmaj straži kakšen most, votlino itd. in želi pogoltniti junaka, ki se mu
približa. Junak ni vedno varen, ko porazi zmaja, saj se lahko pojavi zmajeva mater ali
tašča, ki prav tako želi junaka pojesti. Tako se podoba zmaja podvoji;
8. nevarnost spanca: na junaka preži nevarnost spanca (spet podobnost z jago). Junak
navadno ne zaspi, zaspita pa njegova brata, kljub prepovedi spanca – kasnejša
različica/deformacija je, ko brata opita prespita boj junaka z zmajem;
9. izvorni nasprotnik: pred bojem se v več pravljicah spopadeta nasprotnika, ki se prej
bahata in zmerjata. Med njunim kreganjem se pokaže ključna okoliščina – zmaj ima
nasprotnika in to je junak pravljice. Zmaj ve, da bo umrl v boju z junakom, čeprav ga
ni še nikdar srečal – med njima je zveza, ki se je začela že pred nastankom zgodbe.
Zmaj je nesmrten in nepremagljiv, dokler ne nastopi srečanje z junakom;
10. boj: v pravljici boj ni natančno opisan. Se pa pojavljajo določene značilnosti, na katere
moramo biti pozorni: 1. zmaj poskusi pokončati junaka tako, da ga zabije v zemljo, 2.
boji se stopnjujejo, tretji je najhujši, brata med tem spita, 3. v ključnem trenutku junak
prikliče pomočnika – konja (le on lahko pokonča zmaja), 4. boj se zaključi z junakovo
zmago, 5. zmajeve glave je potrebno dokončno uničiti, sežgati. Različica se pojavi,
kadar ima zmaj ugrabljeno žensko/carično, s katero je junak predhodno govoril – v
takem primeru junak pred bojem zaspi in spi bogatirsko spanje, iz katerega ga je težko
zbuditi. Tako vidimo, da ima spanec dve plati – med bojem spijo lažni junaki pa tudi
pravi junaki;
11. razširjenost boja z zmajem: iz zgodovinskih virov lahko sklepamo, da se je motiv boja
z zmajem pojavil skupaj z nastankom državnosti ali pa kot modifikacija prejšnjih
motivov. Motiv boja z zmajem ni nastal kot nov motiv, ampak se je razvil iz motivov,
ki so bili pred njim.
Zmaj goltalec:
1. obredno pogoltnjenje in izkrhanje: v pravljici imamo dve jedri: eno je boj junaka z
zmajem, drugo pa zmajevkin poskus pogoltnjenja junaka. Iz gradiv lahko razberemo,
da je motiv boja z zmajem nastal iz motiva pogoltnjenja in se nanj usedel. Zmaj
goltalec je najbolj arhaična verzija zmaja, ki izhaja iz obrednega dela iniciacije. V
gradivih srečamo primere, ko mora neofit zlesti skozi posebno kočo/hišo oblike
pošasti – tako je posvečenec prebavljen in izbljuvan (izhod iz stavbe). V gradivih
naletimo na več različic tega goltanja in izbljuvanja posvečencev;
2. ptičji jezik: v pravljicah srečamo tudi motiv ptičjega jezika – to spretnost junak pridobi
pri ovijanju okrog svojega telesa, kar je poznejša oblika pogoltnjenja, ki se ne dojema
več kot dobro. Ta vsevednost, pridobivanje posebnih spretnosti, se povezuje z
obredom iniciacije – med obredom je fant pogoltnjen in izbljuvan ali zaužije košček
neke živali, s čimer pridobi magične sposobnosti. Vzporedno s človekovim
razumevanjem narave in gospodarstvom so izzvenele magične narave teh spretnosti. V
mitu junak tudi kasneje pridobiva sposobnosti s pomočjo kač – sposobnost znanja
jezika ptic ali katerega drugega živalskega jezika kaže na nekoč priljubljeno lovčevo
oblastjo nad živalmi;
3. diamanti: včasih junak v zmajevem goltancu najde drage kamne, ki mu jih zmaj
podari. Tak motiv najdemo že na stopnji predrazrednega mita in se povezuje z
obredom iniciacije, ko so posvečencem v telo vstavljali različne kristale;
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4. goltalec – prinašalec: ko se pogoltnjenje več ne doživlja kot blagor, se vnese nov
moment junakovega premika v notranjost goltalčevega želodca. Razvijajo se elementi,
ki so embrionalni lastnemu obredu – kdor je bil v želodcu zverine, je obiskal carstvo
smrti. Žrelo predstavlja prehod v onstranstvo. To da se je goltalec kasneje v pravljici
premaknil (ni bil več samo statičen) z junakom v želodcu, kaže na predstavo o deželi
smrti kot oddaljeni deželi. Ta predstava izvira iz ljudstev, ki so prostor doživljala
gospodarsko – otočani in prebivalci obal so hodili na daljša potovanja. Mit o goltalcu
– prenašalcu je morski mit. Gozd se nadomesti z morjem – torej lovstvo ni več edini
vir preživetja in vzporedni ustrezni obredi izgubljajo smisel. Junak ne pridobi od
zmaja nikakršnih čudežnih sposobnosti, saj je v zmajevem goltancu in le-tega navadno
pokonča od znotraj. To so zametki prvih bojev z zmajem;
5. boj z ribo kot prva stopnja boja z zmajem: premiki na morje pripeljejo do junaka, ki se
znajde pogoltnjen v želodcu morske živali. Junak se v notranjosti bori za obstanek, ribi
povzroči bolečino in ta ga izkrha. Ne gre za boj med njima, le za potrebno motivacijo,
ki ribo prisili, da junaka osvobodi svojega drobovja. Ko junak v ribi vidi svoje
pokojne starše, se pokažejo jasne povezave s karakterizacijami obreda, saj ribja
notranjost predstavlja bivališče umrlih. Kasneje izkrhanje odpade in ga nadomesti
junakov izrez iz ribe – to so prvi prikazi boja z ribo. V zgodovini tega mita se zgodi
pomemben premik, saj se junaštvo obravnava v novi luči. Junak ni pogoltnjen, ampak
tisti, ki pogoltnjenca reši. Pogoltnjenje skozi zgodovino zamenjajo druge oblike boja
in siže se razvija naprej. Drugačne oblike požrtja in to, da je goltalec ubit od zunaj (za
njegov uboj ni potrebno magično sredstvo, zadostuje navadno orožje), motiv razvijajo
še dalje – junak se ne vrže več v žrelo sovražnika, ampak v goltanec meče vroče
kamenje. Ko dalje izzveni tudi metanje razbeljenega kamenja, ostane čisti boj z
zmajem. Pogoltnjenje zamenja ugrabitev, na hrbtu, deformira se povezava z ognjem.
Junak v pravljici zmaja pokonča, ker je v življenju ljudi prišlo do nekih sprememb.
Spremembe v zgodovini, napredek/razvoj se kažejo na več nivojih pravljice – pri boju
z zmajem že pri sami izbiri orožja: najprej puščice, dalje kopja in na koncu meč – to
seveda ustreza kulturnim stopnjam razvoja ljudstev;
6. sledovi pogoltnenja v poznih primerih boja z zmajem: sam boj z zmajem nastane iz
motiva pogoltnjenja. V zapisih predrazrednih ljudstev so vidne sledi prihodnjega boja
z zmajem, v poznejših gradivih sledi nekdanji motiv pogoltnjenja. Variacije so
različne.
Junak v sodu:
1. barka prenašalka: v pravljicah lahko zasledimo tudi motiv junaka v lesenem sodu ali
škatli, ki jo spustijo v vodo – izhaja iz motiva junaka v ribi. V različnih pravljicah
najdemo različne vzroke, zaradi katerih se junak znajde v takšnem sodu. Pogosto je
fantkova usoda takšna, ker prerokba pove, da bo ubil carja – ta skrit odrašča pri neki
drugi družini, zanj nihče ne ve. Ta skrivna vzgoja fantkov nas pripelje do obreda
posvetitve – tako obred kot tudi motiv pogoltnjenja in izbljuvanja izvirata iz
totemističnega časa. Za totem niso imeli le živali, ampak tudi drevesa, ki nas pripeljejo
do lesenega soda. Lahko bi si razložili, da se v motivu soda, v katerem je junak,
zlivata obe tradiciji.
Zmaj ugrabitelj:
1. podoba zmaja: zmajeva podoba se je razvila kasneje kot njegove funkcije. V motivu
goltalca se lahko skrivajo različne živali – prevladuje kača, srečamo pa tudi volka,
ptiča in, v obmorskih pravljicah, ribo. Te živali se kasneje zlijejo v motiv zmaja in
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njegovo podobo. Zmaja prvobitna ljudstva ne poznajo, saj kot fantastični produkt
izvira iz pozne mestne kulture in nastane v istem času kot antropomorfni bogovi.
Takrat je človekova povezanost z živalskim svetom začela usihati in pisani
totemistični živalski svet je izgubil svojo realnost. Iz umetnosti lahko vidimo, da je
zmaj sestavljen iz različnih živali. Najosnovnejšo mehansko komponento predstavljata
plazilec/kača in ptica, to sta živali, ki predstavljata dušo. Tako kot se žival spoji s
človekom, se kasneje spoji žival z živaljo in pride do nastanka hibridnih bitij (eden od
njih je zmaj). Iz starejših gradiv poznamo bitja z več številnimi udi – zmaj je večglavo
bitje z več žreli, kar kaže na hipertrofirano podobo požiranja. Linija večanja števila
glav vodi k stopnjevanju in izraža kvaliteto preko številčnosti (to je relativno pozen
pojav);
2. smrt ugrabiteljica: zmaj je povezan s predstavami o smrti, iz katerega izhajata dve
liniji, od katerih je ena povezana z obredom (starejša), druga pa je čisto miselna
(poznejša). Poznejšo obliko predstav o smrti vidimo pri motivu smrti ugrabiteljice –
ugrabljena duša ima za posledico smrt. Ta ugrabitelj je največkrat bitje iz onstranstva
in za seboj potegne žive ljudi. Gre za proces grajenja predstav o mrtvecu ugrabitelju
(ta navadno prevzame živalsko podobo) in je spojen s procesom objektivizacije duše
(ena od duš z objektivizacijo postane samostojno strašno bitje, ki po izgubi povezave z
gospodarjem sama seje smrt). Pojavi se verovanje v dušo kot samostojno bitje, ki
lahko biva zunaj osebe in za to stanje ni potrebno umreti. Verjeli so, da dušo ugrabi
pokojnik v živalski podobi in takrat nastopi smrt. Ena takih živali je zmaj. Če iz gradiv
izbrišemo samo smrt, nam ostane fantazija brez verske podlage – taka fantastika pa je
značilna za pravljico;
3. vnos erotičnega momenta: umrli, ki delujejo samostojno preko nastopa objektivizacije
duše, ima dva močna nagona – lakoto in spolno slo. Sprva so mu pripisovali le lakoto
– smrt požiralka je najstarejša oblika smrti. V najstarejših družbah ni prostora za
erotične momente. Z razvojem družbe se relativno pozno vzporedno pojavi tudi spolno
poželenje, ki se asimilira v že obstoječe religiozne nazore, najbolj v predstavo o smrti
ugrabiteljice. Božanstvo si izbere ljubljenega, ki umre, ker je bil od njega ugrabljen in
popeljan v carstvo mrtvih. Sorazmerno z razvojem individualne ljubezni se, iz
splošnega nagnjenja do nasprotnega spola, pojavi motiv izbiranja posamezne, točno
določene osebe drugega spola. Predstave o smrti tako postanejo erotično obarvane,
božanstvo zadovolji svojo spolno slo in se z izbranko navadno tudi poroči;
4. ugrabitev v mitih: miti oz. povesti prvobitnih ljudstev vsebujejo celo vrsto ugrabitev,
ki jo izvede žival. Z religioznim razvojem te živali nadomestijo bogovi, ki ohranjajo
živalskost. Pravljica se izkaže za bolj arhaično, saj ima v njej ugrabitelj še vedno
naravo živali – požiralke, ki v mitih skoraj izgine.

Vodni zmaj:
1. zmajeva vodna narava: zmaj je v pravljici vodno bitje in vpliva na vodo samo – če se
dvigne iz vode, se z njim dvigne tudi nivo gladine. Pred zmajem, varuhom voda, je
bila to kača. Iz gradiv je razvidno, da najzgodnejša ljudstva že pričajo o vodnem
zmaju. Slednji je vedno tudi zmaj goltalec, zato se motiv pogoltnjenja prenese po vodi.
Prvotno na zmaja goltalca gledajo kot na pozitivno bitje, čeprav je njegovo obličje
grozljivo. Motiv boja z zmajem se z vidika sižeja pojavi zaradi zmajeve zlorabe
oblasti/moči – uboj zmaja nastopi zaradi njegove goltalske narave (ne zaradi vodne).
Ko se v času oblikovanja državnosti pojavijo antropomorfni bogovi, se pojavi potreba
po bogovih s človeško podobo – ti imajo sedaj oblast nad vodo. Če vodnega zmaja
pokončajo, je to navadno zaradi neznanega razloga ali pa motivirajo boj s
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pripisovanjem krivde za sušo. Zmajev pomen je razvejan in ga ni mogoče zlahka
razložiti;
2. zmajev davek: spreminjanje zmajeve vodne narave v skladu s poljedelskim konceptom
pripelje do motiva zmajevega davka. Zmaj je najprej dekle ugrabil, sedaj pa mu jo
pripeljejo, kar ustreza obredu žrtvovanja deklet vodnim bogovom, z namenom
poskrbeti za rodovitnost dežele. Verjeli so, da spolno občevanje med božanstvom in
človekom pripomore k plodnosti narave – vpliva na letino in rast rastlin. Ta obred
izhaja iz mita, ki govori o izvoru in pomenu žrtvovanja. Najpogosteje so žrtvovali
device in otroke. Ko pa se pojavi lastništvo zemlje, se začnejo razvijati tudi tesni
družinski odnosi in s tem se poglobi tudi starševska ljubezen, ki ne dovoljuje
žrtvovanje otrok. Za daritveno jagnje izberejo nesrečno žrtev, sovražnika. Junak, ki
reši dekle pred žrtvovanjem, naj bi s tem kršil življenjske interese ljudstva in bi ga ti
pokončali – v pravljici pa ga častijo kot junaka. Ta junak skoraj vedno pride v tujo
deželo in tam reši deklico, kar nam kaže substiteto;
3. miti: ko obredov ni več, živijo naprej preko zgodb. V njih ostaja prvotna povezava s
plodnostjo in rodovitnostjo. Iz mitov skozi čas izpadejo bogovi, motivacije so
drugačne, spremeni se tudi stil pripovedovanja, saj se mit preobrazi v pravljico.
Pravljica je bolj arhaična kot so miti o ugrabitvi, torej odnos med pravljico in mitom ni
vedno enak. Iz religioznega mita, ki je plod religioznih predstav, lahko nastane
pravljica, ki ne vključuje sledi religije. Pravljica lahko izhaja tudi direktno iz religije in
se izogne mitu. Pomembno je, da vemo, da pravljica in mit s sličnim sižejem ne
moreta obstajati isti čas.
Zmaj in carstvo mrtvih:
1. zmaj stražar: voda predstavlja vhod v drugo carstvo, ki pa ga varuje/straži vodni zmaj.
Vodni zmaj straži vodo, gorski pa jame, ki so ravno tako veljale za vhod v carstvo
mrtvih (ta zmaj živi v brlogu). Zmaj, ki je bil prej statičen, se začne prostorsko
premikati, kar predstavlja povezavo s pojavom predstav o poti pokojnika. Vidimo
dvojno naravo prenosa: lahko se premakne navzdol v zemljo in postane htonsko bitje
ali pa se dvigne v višave in postane sončno, ognjeno bitje. Zasledimo lahko naslednje
etape goltalca: nepremičen v gozdu (izolirana ljudstva), plavajoč čez prostranstva
(višje kulturna ljudstva, ki potujejo), pod zemljo (primitivni poljedelci) in nebesni
(razviti poljedelci, obdobje državnosti). Pogoltnjenost je popeljala v carstvo mrtvih.
Kasneje je potrebno premagati oviro za ta prehod – zmaj grozi, vendar do pogoltnjenja
ne pride več. Gre za zadnjo stopnjo razvoja te predstave, ki se odraža v pravljici;
2. Kerber: je htonski varuh, ki se pojavi pri poljedelski kulturi. V prvotnih družbah zmaj
sedi ob ustju reke, Kerber pa varuje konec reke, kar priča o prenosu zmaja od izhoda
zemlje k vhodu v podzemlje. Funkcionalno in vizualno je podoben prejšnjemu zmaju
– ima tri pasje glave, iz gobcev se mu cedi strupena slina ter poseduje rep, s katerim
lahko piči. Premagan je tako, da mu junak meče predmete (navadno živila) v goltanec,
kar je substitut junakovega vstopa v žrelo. Umrle spušča naprej in prijazno maha z
repom, žive pa napade. Vidimo, da zmajeva funkcija pomočnika ni docela izzvenela,
kakor tudi opazimo, da se njegova stražarska vloga še ni čisto razvila. Od pravljičnega
zmaja se loči po pasjih glavah in po tem, da je mrhovinar – to je sled racionalizirane
stopnje požiranja/smrti. Dobri vodni zmaj se tako preobrazi v zlobnega, htonskega;
3. prenos zmaja na nebo: ljudstva, ki poznajo sončnega zmaja, so razvitejša. Ob prenosu
z zemlje na nebo se spremeni tudi objekt pogoltnjenja – golta sonce. Lahko pa je na
drugi strani sam predstavljen kot sonce. Ni več upravljalec zemeljskih, marveč
nebesnih voda. Lahko si ga orišemo kot oblak, ki zadržuje dež – njegova smrt sproži
dež. Pri ljudstvih (tipično je egipčansko), ki imajo močno razvite predstave o sončni
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deželi umrlih, se zmaj preobrazi v bitje, ki čuva nebesno bivališče umrlih. Vse, kar
zmaja obdaja, dobi barvo in naravo ognja – ognjena reka predstavlja mejo med
tostranstvom in onstranstvom. Kasneje so se iz tega razvile predstave o zmaju goltalcu
sonca (pri poljedelskih ljudstvih). Pri prehodni naravi ljudstva, od lova k poljedelstvu,
se razvija mit iz vodnega zmaja, ki golta mimoidoče, v zmaja, ki umrlemu grozi, da ga
bo na poti k soncu pokončal. Sprememba funkcionalnosti zmaja je čisto razložljiva –
interesi ljudstev se spreminjajo: lovec potrebuje oblast nad živalmi, razvitejši
živinorejec, ki s to živaljo upravlja po mili volji, pa želi moč nad soncem, dežjem in
reko;
stražarska vloga nebesnega zmaja, Jakuti: pri živinorejskem ljudstvu, ki se ukvarja z
vzrejo konjev in goveda, še ni razvilo svečeniškega stanu in je nepismeno, vloga
zmaja še ni zasenčena. Povezujejo ga z mrtvimi, čeprav še ni docela razvit kot varuh
sončnega carstva mrtvih – to se zgodi kasneje, ko se razvije poljedelstvo in ljudje bolje
razumejo in poznajo pojav sonca. Egipčani so si predstavljali sonce, ki v barki pluje
proti carstvu mrtvih – umrli postane sonce. Goltalec sonca torej golta pokojnike, ki
pridejo v onstranstvo (ne dejansko, s tem samo grozi);
zmaj v Egiptu: pravljica odraža pozni, egipčanski poljedelski koncept mita in priča o
razpadu pluralnosti lokalnih kultov. Značilno se umakne individualnosti in pride do
okostja pravljice, ki ga obraste živo meso drugačne vrste – pravljično živo meso.
Egipčansko gradivo nas pripelje do Knjige mrtvih, v kateri je zmagovalec nad zmajem
bog sonca Ra. V njej je navedeno ognjeno jezero ter motiv pogoltnjenja in izhrkanja.
To doleti mrtvega, če se ne opremi z magičnim vedenjem, ki ga pridobi iz Knjige
mrtvih – to priča o začetku materializacije predstav o pogoltnjenju. Ni več zahtevan
dokaz smrti, temveč dokaz junaštva. Za folklorista je Egipt pomemben tudi zaradi
omembe spanca, ki pa ima obraten, drugoten pomen kot, npr. pri jagi, kjer je spanec
pogoj za zmago. Pojavi se motiv bogatirskega spanca – junaka, ležečega na caričinih
kolenih, je zelo težko prebuditi;
psihostazija: požrtje predstavlja grožnjo in kazen, motivu se doda moralni instinkt.
Pred požrtjem je sojenje – sojenje/sodišče pa je nov pojav. Ohranja se predstava, da
težkega zmaj požre, lahki pa zmaga. Zanje je bilo carstvo sonca ciljna destinacija
junaka, ni pa ohranjen podatek, ali se vse to dogaja pokojnemu pred sprejetjem v
carstvo sonca;
zmajeva povezava z rojstvom: lik zmaja je praizvorno povezan z junakovim rojstvom
– zmaj junaka ne pozna, ve pa, da prihaja nadenj in ga bo pokončal, je njegov osebni
nasprotnik. Iz gradiv lahko vidimo, da zmaj ni povezan samo s smrtjo, ampak tudi z
rojstvom. Stopnje razvoja po sistematičnih etapah so naslednje: junak je tisti, ki gre
skozi zmaja – je iz njega rojen, nato junak zmaja pokonča, na koncu pa pride do
zgodovinske združitve, ki priča, da rojeni iz zmaja ubije zmaja. Kača figurira materin
trebuh ali očeta, prednika (gre za pozno predstavo). V obredu je izhod iz kačjega
trebuha mišljen kot novo rojstvo junaka. Nekatera ljudstva so verovala, da ima kača
moč plodnosti. Če se je kača približala ženski, je ta zanosila. Rojeni iz kače ima moč
nad naravo – moč zmaja;
smrt zmaja od zmajeve roke: ta motiv je pozen. Zmaj predstavlja grozovito bitje na eni
strani, na drugi strani pa še ostane vera v njegovo moč in mogočnost. Obstajajo
primeri bojev dveh zmajev (drug z drugim) in primeri, ko zmaj lahko umre samo od
svoje roke (naredi samomor). Zmaj svojega sovražnika pozna (čeprav ga ni še nikoli
srečal), ker je ta rojen iz njega, je njegov osebni nasprotnik in le od njegove roke lahko
umre.

49

1.8.2.8 Poglavje 8: Prek tridevetih dežel
Trideseto carstvo v pravljici:
1. lokalnost: junak se odpravi na pot od doma v drugo carstvo z nekim namenom (rešiti
carično, po različna čarobna sredstva, vodo življenja itd.). Na poti premaguje različne
geografske prostore in naleti na vrsto različnih težav, ki pa jih vedno uspešno reši.
Kako potuje, vemo, a njegovega cilja ne moremo opisati z enotno sliko, ker je carstvo
kompleksen motiv, predvsem zaradi svoje lokalizacije. V pravljici srečamo carstva
pod zemljo, na gori in pod vodo. Ne glede na to, kje se nahaja, so v njem dih jemajoči
travniki, vrtovi ... Stavb ne omenja, razen dvorca, ki je pogosto zlat, steklen ali
marmornat. Arhitektura je fantastična in lokacija, na kateri je zgrajen, je nedosegljiva
(razen za pravljičnega junaka). Včasih je junakov cilj naveden kot mesto ali država.
Zaradi zgodovinske racionalizacije je junak trgovec na trgovski plovbi, ki prispe preko
morja v pristaniško mesto. Podrobnosti o državi/mestu ni, izvemo le, da mu nekdo
vlada/carjuje. Ti zgoraj navedeni elementi se prepletajo v različne kombinacije, enako
dvorci, travniki in vrtovi, ki se prosto povezujejo med seboj in zlivajo v raznolike
okoliščine;
2. povezava s soncem: carstvo je večkrat povezano s soncem in obzorjem, je na nebu,
kjer je sonce. Včasih se omenjajo tudi gromi in strele itd.;
3. zlato: predmeti iz tridesetega carstva so navadno zlato obarvani (dvorci, čudežni
predmeti, živali ali deli živali itd.). Tudi pri carični se vedno omenja zlat atribut (biva
v zlatem stolpu, leti v zlati kočiji, ima zlate lase, sedi na zlatem prestolu itd.). Ker se
zlato figurira na vsakem koraku tridesetega carstva, ga lahko imenujemo tudi zlato
carstvo. Zlato v povezavi s tem carstvom predstavlja tipično, trdno potezo, ki mu daje
pečat;
4. tri carstva: ta motiv nastane zaradi težnje pravljice, da vse potroji (ne gre za povezave
s kovinami ali dobe), posledično sta ostali dve carstvi – srebrno in bronasto. Zlato
carstvo je ciljna etapa, bronasto in srebrno pa sta prehodni etapi – takšno prehodno
etapo najdemo tudi pri jagi, saj se tudi sicer lahko izločijo podobnosti med elementi
teh carstev in jage. Specifična so le imena teh carstev in zanje lahko trdimo, da so
nastala znotraj pravljične tvorbe;
5. teriomorfizem tridesetega carstva: trideseto carstvo je včasih (redko) predstavljeno kot
carstvo živali. Neka žival ugrabi carično in jo odpelje v carstvo, kjer bivajo same
živali, ali pa to izvede zmaj, ki deklico popelje v zmajevo carstvo. Živalska podoba
carstva pa ne zavrže dvorcev, vrtov in mest.
Oni svet:
1. zgodnje oblike onstranstva: vsa ljudstva imajo mnogovrstne in večkrat protislovne
predstave o onstranstvu. Predstavljajo si ga podobno kot tostranstvo, vendar se
skladno z oblikami človeške ureditve to spreminja. Vemo pa, da v pravljicah staro z
vpeljavo novega ne odmre čisto. Človek v onstranstvo prenese svojo socialno ureditev,
oblike življenja, geografske značilnosti svoje dežele in proizvodne interese;
2. žrelo in stikajoče se gore: vhod v carstvo gre skozi žrelo živali, ki se ves čas odpira in
zapira – to predstavlja vrata, ki vodijo v onstranstvo in so včasih opisana kot
loputajoča vrata, vrata z zobmi ali vrata, ki grizejo. Od takih vrat se motiv včasih
prenese na stikajoče se gore, ki želijo vsiljivca stisniti. Analogija ni naključna,
funkcija zapiranja/odpiranja, stražarska funkcija, nevarnost stisnjenja itd., vse to kaže,
da se funkcije prenesejo na vrata in gore;
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3. kristal: v deželo, ki junaku obljublja rešitev, se odpravi po neko sredstvo ali določeno
oblast. Združita se funkciji šamana in junaka, ki išče. Eno prvobitnih čarobnih
sredstev, ki ga prinesejo z onstranstva, je kamena strela ali kremen – kremen se vtre v
posvečevalčevo telo, diamante najde junak v zmajevi glavi … Tudi kristal se je utiralo
v neofitovo telo, povezuje se ga z zmajem;
4. dežela izobilja: človek s svojimi predstavami na oni svet ponese interese in ideale – če
mu v tostranstvu narava ne služi po željah, je v onstranstvu vsega v izobilju. Lovec na
onem svetu nadaljuje s svojo proizvodnjo, le da tam poseduje oblast nad naravo in
najde čarobno sredstvo, ki ga lahko odnese s seboj in mu ostane za večno uporabo.
Skladno s spremembo odnosa do dela, ki postane prisilno (v obdobju, ko se začne
lastninjenje – začetek poljedelske kulture), se to spremeni tudi v pravljici. V sklopu
poljedelstva se razvije tudi sadjarstvo in takrat se začno v pravljicah pojavljati drevesa,
čudežna jabolka itd. Želja po čudežnih sredstvih, ki brez napora nudijo izobilje,
pripelje do odpora do dela. Kasneje svečeniki tolažijo ljudstvo in jih nagovarjajo k
potrpežljivosti na tem svetu, ki jih bo popeljala k izobilju na onem svetu. Delovni sloj
se zaradi zdravega instinkta miselno upre takšnim predstavam, vendar privlačnost te
motivike ostaja in jih dela nesmrtne. Ta dva, nasprotujoča si notranja boja človeka,
vodita k komični interpretaciji tega motiva;
5. sončno carstvo: ta koncept se razvije postopoma pri razvitih ljudstvih v Egiptu in
dobiva simbolne oblike. Egipčanske predstave nam kažejo tri koncepte: živalskega,
sadjarskega in sončno poljedelskega. V tej agrarni ureditvi, kjer so pomembna drevesa
in sadovnjaki, pripelje do motiva drevesa življenja (nudi nesmrtnost). Magična
funkcija se prvič prenese na knjigo in pojavljajo se »čarobne knjige«. Kristali iz
prejšnjega obdobja tu rastejo na drevesih, ostanki teriomorfalnih predstav pa se kažejo
v prebivalcih carstva mrtvih, ki imajo ptičje perje;
6. antika: raznovrstnost predstav iz tega časa se stopnjuje do komičnosti (predvsem pri
njihovih mnogoštevilnih bogovih), vendar so njihove predstave tudi očarljive – kot
prvi prenesejo v pravljico navadno človeško glasbo. Iz vseh predstav je
najpomembnejša zlata obarvanost – iz njega izhaja želja po posedovanju zlatih čudes,
ki predstavljajo predmete z onega sveta, ki nudijo dolgo življenje ali celo nesmrtnost.
1.8.2.9 Poglavje 9: Nevesta
Caričin pečat:
1. dva tipa carične: srečata se dve plati carične. Po eni strani je zvesta nevesta, ki čaka
svojega ženina, po drugi strani pa je maščevalna in zlobna, pripravljena
škodovati/ubiti zaročenca. Junak jo mora ukrotiti, pridobiti zase (pogost motiv treh
palic in tepeža). Ali je nevesta zvesta ali hudobna, določi potek dogajanja – taka, ki jo
junak reši pred npr. zmajem, je hvaležna, krotka nevesta. Druga, ki je vzeta nasilno, s
strani zvijačneža, pa to ženitev bojevito zavrača. Pogosto se pokaže tudi njen odnos do
očeta. Junak, carična in car lahko predstavljajo več verzij znotraj tega trikotnika moči.
Drugi tip carične, ki jo junak pridobi brez njenega odobravanja, je povezan z očetom
in se skupaj z njim trudi odstraniti junaka. V drugi kombinaciji pa se carična poveže z
bodočim ženinom in deluje proti lastnemu očetu. Njeni ženski atributi v pravljici niso
podani, edina podrobnost, na katero občasno naletimo, so njeni zlati lasje. Njene
lastnosti prepoznamo preko njenega ravnanja;
2. ožigosanje junaka: junak pogosto pred bojem zaspi in carična se ga trudi zbuditi (spi
bogatirski spanec). Temu sledi zaznamovanje – nekakšen žig, sled, rana/brazgotina, ki
jo pusti carična na junaku in po kateri ga kasneje tudi prepozna. Junak je lahko
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ožigosan v boju ali pa tik pred poroko. Druga oblika ožigosanja je odrez pramena las.
Nanos znakov in brazgotin ter puščanje krvi so znaki sprejema v rodovno zvezo in ga
srečamo v obredu posvetitve, ob sprejemu novega člana v zvezo. Odrez las se pojavi
tudi pri krstu, meniškem posvečevanju in posvetitvi duhovnika – vsi ti vstopajo v novo
združenje skozi obred posvetitve. Povezava ožigosanja junaka z iniciacijo je torej
jasna. Posvetitev je pomenila simbolno smrt, zato so žigosanje (puščanje krvi,
striženje) uporabljali, ko je nekdo umrl. S prenosom tega motiva je nastal kasnejši
običaj striženja las kot odraz žalovanja za umrlimi. V pravljici to predstavlja prehod,
ko ženin vstopi v nevestino rodovno skupnost, zato le ona lahko ožigosa junaka.
Težke naloge:
A. Okoliščine:
1. težke naloge: druga funkcija carične je, da ženinu pred poroko postavlja različno težke
naloge, povezane s snubitvijo (ne s predajo čarobnega sredstva);
2. vsenarodni oklic: tako nalogo včasih najdemo že v samem začetku zgodbe. Navadno
gre po takšnem zaporedju: car bi rad hčerko oddal in razglasi oklic s pogoji za
morebitne snubce – naloga sproži snubitev. Najprej imamo nalogo, kot posledico
snubitev, ki je poskus rešitve težke naloge. Naloge carja so v pravljici nemotivirane in
tako težavne, da so nerešljive – junak jih lahko uspešno opravi le s pomočjo čarobnega
pomočnika;
3. naloge kot odgovor na snubitev: v nasprotnem primeru junak sam zasnubi carično,
dobi pa jo lahko le, če reši njene uganke. Tu je motivacija jasna – preizkušanje
junakove moči. Da junak opravi s tako nalogo, nujno potrebuje magično moč, ki jo
uteleša njegov čudežni pomočnik. Te naloge vsebujejo grožnjo (posledica, če naloga
ni uspešno opravljena), ki nam odkrijejo še eno motivacijo – za carično si bodo med
preizkusom izbrali ženina, ki si jo res zasluži, a po drugi strani ta težka naloga odraža
upanje, da tak ženin sploh ne obstaja. Te težke naloge so plod sovražnosti carične, ki
včasih te naloge samo še stopnjuje po težavnosti, v upanju, da se bo le znebila snubca,
hkrati pa z njimi želi odkriti njegove spretnosti/sposobnosti;
4. naloge pobegle in znova najdene carične: te naloge, dane iz sovražnosti, imajo naravo
bitke magičnih moči. Carična je neke vrste čarovnica, a junak jo kljub temu prekaša.
Tudi v primerih, ko car izda oklic ali so naloge napravljene kot odgovor na snubitev,
najdemo spopad magičnih moči (carična z dejanji izraža svojo čarovniško mogočnost).
Jasno je, da se carična ne želi možiti in porodi se odpor carične do junaka, ki sproža te
težke naloge, ki imajo naravo tekmovanja/pomerjanja v moči;
5. naloge carične, ki jo ugrabijo lažni junaki: motivacije se spremenijo v primerih, ko
bratje ugrabijo carično, junaka pa se znebijo. Ta se reši in vrne v drugi podobi.
Carična, z namenom najti pravega junaka, ki lahko izpolni njene zahteve, daje težke
naloge, ki razkrinkajo lažne junake. Pravemu ženinu carična dela uslugo, saj mu na ta
način daje možnost, da se razkrije. Pravljica, ki se pogosto srečuje z deformacijami, pa
včasih te faze tudi malce spremeni;
6. naloge povodnega moža: junak je obljubljen povodnemu možu in na poti k njemu
sreča njegovo hčerko, v katero se zaljubi. Ko stopi junak pred povodnega moža, mu ta
začne zastavljati različne, motivirane ali nemotivirane naloge. Ker pravljičar ne ve,
zakaj povodni mož daje te težke naloge, si sam izmisli vzrok. Ker tem nalogam sledi
poroka junaka z njegovo hčerko, vidimo popoln odsev pravljičnega kanona (snubitev
– težke naloge – poroka). Povodni mož je do zeta sovražen in ga zasleduje z
namenom, da ga zaustavi – hčerka pa ne stopi na očetovo stran, ampak se poveže z
junakom;
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7. naloge čarovniškega učitelja: junak je zaobljubljen čarovniku in ta ga drži v ujetništvu.
Ko po sina pride oče, mu ta zastavi naloge, ki jih oče reši po posvetovanju s sinom.
Naloge so podobne nalogam povodnega moža in enako jim sledi pobeg, ki ima princip
tekmovanja v magični moči. Vlogo sovražnega tasta prevzame čarovnik, težkih nalog
v zvezi s snubitvijo pa tu ni – naloge more rešiti oče, ženski lik ne igra vloge;
8. sovražni tast: dvojna narava iskanja ženina nam kaže, da skozi težke naloge želijo priti
do primernega ženina, na drugi strani pa v njih tli sovražnost do njega. Včasih
pravljica to sovražnost tasta zakamuflira in jo pripišejo drugim likom (nevoščljivcu,
obrekljivcu itd.). Če junak reši naloge, zasede carjev prestol. Včasih za caričino
nalogo stoji njen ljubimec, ki se želi znebiti tekmeca – tu je on nosilec sovražnega
odnosa. Pojavlja se tudi predsodek, ki vodi v sovražnost, saj junak, ki je videti kot
mali človek, preprosto ni vreden carične. Ko ima car vlogo maga, uporabi svoje
čarovniške moči, da bi pokončal junaka;
9. naloge, zastavljene staremu carju: ko junak izpolni/reši naloge, se vloga obrne za
junaka in carja. Junak na eni strani uspešno opravi z vsemi nalogami in prevzame
prestol, carja pa te naloge vedno pogubijo.
B. Vsebina nalog:
1. iskalne naloge: večina nalog pošilja junaka v trideseto carstvo in s tem dokaže, da je
sposoben priti do cilja preko vseh ovir, od tam prinesti posebno sredstvo (predmet je
vedno zlate barve, kar pomeni, da pripada drugemu carstvu) in se vrniti nazaj. Rešitev
težke naloge ali pridobitev čudežnega sredstva je povezana z junakovim nasledstvom
in smrtjo starega vladarja. Pogoj, da lahko pretendent zasede prestol, je uspešno
opravljena naloga, s čimer dokaže, da je obiskal onstranstvo (junak mora včasih tudi v
podzemlje), imenovano tudi sončno carstvo, in je snubec, vreden poroke s carično.
Naloge, ki spadajo v to skupino, so tudi tiste, ki jih ugrabljena carična zastavi lažnim
junakom oz. junakovim bratom. Take naloge imajo specifične direktive, saj ji morajo
prinesti predmet, povezan s poroko (poročno obleko, prstan, čevelj itd.). Te naloge se
od drugih razlikujejo zgolj po specifičnem objektu, ne pa po bistvu. Bratje, ki niso bili
na onem svetu, naloge seveda ne morejo rešiti, pravi junak pa jih lahko. Naloge so
praktično nerešljive in junak z njimi opravi zaradi svojega čudežnega pomočnika;
2. dvorec, vrt, most: v več pravljicah se pojavi skupek treh nalog, ki se pojavljajo v
različnih kombinacijah ali v kombinaciji s krotitvijo konja in drugimi. Te tri naloge so:
1) posaditi čarobni vrt, 2) v eni sami noči pripraviti žito, da je zrelo za žetev in ga tudi
omlatiti, 3) čez noč zgraditi dvorec zlate barve in most, ki vodi do njega. Naloga, ki
zahteva graditev dvorca z mostom je povezana z »moško hišo«, kar nam kaže, da je
prišlo nekoč do neke reinterpretacije. V »veliki hiši« se mladenič nauči upravljati z
elementi in preden postane poglavar, to veščino prinese s seboj. Prepoznamo ga tudi
kot urejevalca sveta, ki da ljudstvu grom in hišo, torej socialno ureditev. Tu vidimo, da
je pravljica izhajala iz mita, ki so ga neofiti pripovedovali ob obredu iniciacije. Dvorec
se navadno po čudežu prestavi v junakov domači kraj skupaj z amuleti, kar ustvarja
kult. Ko car od junaka zahteva, naj hišo pokaže, preverja, ali hišo pozna. Pravljica tu
razkriva mite o urejevalcih sveta, ki so zaslužni za to, kar ima njihovo ljudstvo.
Naloga izgraditve dvorca se pogosto naveže na veščino obvladovanja narave, ki v
pravljici dobi poljedelsko naravo. V začetku razvoja poljedelske kulture so magom
pripisovali moč nad zorenjem pridelka – isto se zahteva tudi od junaka. Tako lahko
vidimo, kakšne zmožnosti ima bodoči poglavar. Junak, ki lahko opravi z vsemi tremi
zgoraj naštetimi nalogami, izhaja iz predstav o magih/čarovnikih, ki zaradi posvetitve
pospešijo rast in zorenje pridelka;
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3. preizkus s kadjo: v več pravljicah se ponovi naloga, ki narekuje, da je potrebno prebiti
nekaj časa v banji, pod katero navadno kurijo. Junaku to uspe le s pomočjo čudežnih
pomočnikov. Junak torej zaradi pomočnika obvladuje elemente in ima moč nad njimi.
Ta preizkus lahko povežemo s preizkusom iz starodavnega, oceanijskega mita, ko je
moral bodoči poglavar skozi vročino in mraz. Iz mitov lahko razberemo več primerov,
ko mora junak pred poroko prestati preizkus z ognjem. Tega prestane zaradi čarobnega
daru, ki ga je dobil v gozdu. Preizkus z banjo torej izhaja tudi iz poročnih običajev.
Oče neveste preizkusi ženina, saj ta vstopa v njihov rod. Pred poroko poteka
sekundaren obred posvetitve pred očmi očeta, v katerem bodoči ženin skozi
karikiranje preizkusa z ognjem dokaže, da je kos takim preizkušnjam. Mit izhaja iz
obreda, ta pa za svoj nastanek črpa informacije iz insceniranja tega obreda ob
slovesnih priložnostih. V pravljici se tako ohrani epska tradicija, ki prikazuje
utelešenega antropomorfnega pomočnika, ki predstavlja junakovo magično moč. Ko
preizkušnjo opravi pomočnik, je z njo opravil tudi ženin;
4. preizkušnja s hrano: prejšnja naloga (vroča banja) je pogosto povezana s to
preizkušnjo. Za izpolnitev te naloge junak na pomoč pokliče posebne pomočnike.
Pogosteje se junaka preizkuša z enormno količino hrane kot z železno hrano. Junak, ki
obišče podzemlje, prejme magično moč in lahko ogromno poje. Junak si pridobi moč
mrtvecev, katerih narava vsebuje tudi neješčost. Hrana gre skoznje (so nevidni), zato
junak ne jé tako kot jedo živi. Obstaja možnost, da so prišle pri temu motivu do izraza
predstave, da skupno obedovanje združuje. Odrazijo se oblike obrednega uživanja
hrane, povezanega z bivanjem v onstranstvu in s poroko;
5. tekmovanja: junak se mora pred poroko izkazati v tekmovanjih, ki na pogled zahtevajo
športno kondicijo ter moč posameznika. V starodavnih družbah sta lepota in moč
igrala pomembno vlogo. Poroka s princeso ali pogoj za zasedbo prestola je bila zmaga
na atletskem tekmovanju. Ta atletska sposobnost junaka odraža njegovo mitološko
naravo. Ob preučevanju gradiva nam postane jasno, da za zmago nista ključni atletska
moč in spretnost, ampak povsem drugačna moč. Zmago lahko junak dobi le s pomočjo
čudežnega pomočnika. Ta tekmovanja vedno vsebujejo naloge, v katerih mora junak
teči, prenašati »živo vodo«, streljati z lokom itd. Vsi ti športni elementi so
predstavljali prehajanje med carstvi. Ob analizi čudežnih pomočnikov nam postane
jasno, da imajo ta tekmovanja magično noto, saj so pomočniki vendarle posredniki
med obema carstvoma. Včasih igre potekajo na grobu umrlega, kar se povezuje s
kultom duš. Tek, dirke, leteče puščice itd. lahko povežemo s potovanjem pokojnika na
oni svet;
6. skrivalnice: naloga skriti se je zanimiva zaradi pojava živalske preobrazbe in spopada
magičnih moči. Junak se preobrazi v neko žival, car, ki ga išče, pa v drugo, nasprotno,
ki pa je vedno šibkejša od junakove – to mu prinese zmago. Lažne junake vedno
najdejo in kaznujejo. Večkrat kot car nalogo junaku zastavi carična – pojavlja se
vzorec, ko carična junaka dvakrat odkrije, v tretje pa se mu uspe uspešno skriti. Junak
torej mora znati postati neviden, to je značilnost prebivalcev podzemlja. To
preizkušanje nevidnosti je včasih povezano z živalskimi preobrazbami oz. s
preizkusom preveriti junakovo bivanje v živali (junak demonstrira pogoltnjenje in
nevidnost). Pojem nevidnost lahko povežemo s predstavami o obredni ali pravi smrti.
V igri skrivalnic mrtvi nagovarja živega, mrlič je neviden, junak pa to sposobnost
prevzame od njega;
7. prepoznava iskanega: nalogo tipa skrivalnice pogosto zastavi carična, ki je pobegnila
od junaka. V drugem carstvu, pri povodnem možu, junak dobi podobne naloge, prav
tako oče, ki pride k čarodeju po sina. Ti morajo med množico enakih posameznikov
izbrati pravega – pravo nevesto, pravega sina … Iskani v drugem carstvu nima svoje
podobe. To nam želijo prikazati skozi naloge. Poznamo primere, ko junak ne nastopa
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sam, ampak ima tovariše, ki so mu na las podobni in jih ni mogoče razločevati. Motiv
podobnosti nas vodi do gozdne skupščine, kjer so vsi nevidni zaradi stanja pogojne
smrti, torej so vsi enaki. Naloge iskanja pravega med enakimi lahko srečamo tudi kot
poročni obred (ne le kot šamansko prakso);
8. poročna noč: pravljica se ne zaključi vedno s poroko/poročno nočjo in junaka čaka še
preizkušnja prve noči. Nevarnost poročne noči lahko prikazuje polaganje rok, kjer
carična poskuša junaka zadušiti (carični prejšnji ženini, če jih je imela, skrivnostno
preminejo na poročno noč). Druga nevarnost poročne noči je zmaj, ki leti k carični.
Zmago junaka nad tema dvema preprekama vedno omogoči njegov pomočnik, ki ga
na poročno noč zamenja. Torej se pojavi neka pravljična norma, po kateri nevesto
razdeviči ženinov magični pomočnik – ta carično premaga in ukroti (pogost motiv
tepeža s palicami). Odražajo se neke prastare povezave z zakonskimi odnosi. Pravljica
nam pravzaprav sporoča, da se preizkuša ženinovo/junakovo spolno moč. Odražajo se
odnosi med ženinovo nemočjo, nevestino magično močjo in močjo pomočnika, ki
prekosi nevesto. Pomočnik, ki premaga carično, odraža svoj »gozdni« izvor. Očitno so
v pradavnini razdevičenje ženske dojemali kot nevarnost mitološke narave oz.
predstave o posebni moči ženske. Pravljična carična je bojevita devica, ki je absolutna
vladarica svojega carstva. Kasneje se carična spremeni v boginjo, ki zliva v eni podobi
boginje lova in poljedelstva – te boginje ženina pokončajo na poročno noč. Čeprav
carično zamenja boginja, ostaja združitev z njo še vedno nevarna za moške. Obstajajo
zgodovinska dejstva, ki pričajo o ritualnem razdevičenju med obredom posvetitve
deklet. V poznejših predstavah se človeška poročna noč zlije v totemistično
razdevičenje – pomočnik opravi to razdevičenje in nato preda nevesto ženinu. V
določenih pravljicah po carično na poročno noč prihaja zmaj, ki ga dojemajo kot
vsiljivca oz. posiljevalca in se mu uprejo. Tu se pokaže dvojna narava razdevičenja
carične: pomočnikovo razdevičenje kot blagor in zmajevo razdevičenje kot posilstvo
(slednje junak prepreči, ko zmaja pokonča). V odločenih verovanjih se je na poročno
noč med zakonca dalo totemsko figuro, ki predstavlja ženinovega prednika, ki
domnevno oplodi nevesto, ženin pa je to noč vzdržen. Iz oplojevalnega orodja (figure)
kasneje nastane ločevalno orodje – motiv meča. Lahko bi si razložili, da je to
pravljična interpretacija vzdržnosti na poročno noč, ki jo ponekod še prakticirajo.
Včasih so si žensko nožnico predstavljali z zobmi in lasmi (takrat motiva mučenja na
poročno noč ni), kasneje pa se pojavi puljenje las in zob kot odvzemanje moči ženski.
Tako carična postane pokorna, njena ženska moč je zlomljena. Moški se bojijo moči
ženske, predvsem njene plodnosti oz. moči nositi v sebi naslednike. Tudi sicer je
ženska s svojo seksualnostjo nevarna in močna. Ta nevarnost poročne noči predstavlja
torej strah pred še ne zlomljeno caričino močjo/oblastjo. Z močjo posvetitve ji moški
to oblast odvzame in ženska se mu popolnoma preda – nad njo ima popolno
moč/oblast.
Junakova zasedba prestola:
1. fraza ob zamenjavi carjev: »težke naloge« so junaka čakale tudi pred zasedbo prestola,
kar je navadno spremljala usmrtitev starega carja. Menjava oblasti oz. carjev je
zgodovinski motiv, ki se skozi čas spreminja. Zamenjava carja je največkrat potekala
na pet, deset ali dvanajst let, tudi če je ta zbolel. Stari car naj bi z leti izgubljal svojo
magično moč kot svečenik/mag, kar se je odražalo na blagostanju polj in čred in je
ogrozilo celotno ljudstvo. Zato je »odsluženi« moral oditi, umreti (pogosto nasilne
smrti). Naslednik je moral dokazati svojo magično sposobnost preko rešitve »težkih
nalog«;
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2. prestolonasledstvo v pravljici: junak v folklori zelo redko nasledi carski stolček od
lastnega očeta (če zasledimo tak primer, pomeni, da je pravljica ohranila starejšo
različico). Pogosteje pride v neko tuje carstvo, kjer po uspešno opravljenih nalogah
oženi carično. Poznani so tudi primeri, ko se junak s carično vrne v domače mesto in
prevzame vladavino od svojega očeta. Te zgodbe se največkrat začnejo s carjevim
oklicem (povod zanj ni nikoli omenjen), v katerem naznani, da išče prestolonaslednika
oz. carja, ki bi se oženil z njegovo hčerko. Ko carju pade magična potenca (lahko
povezana z usihanjem spolne potence) in ne more več upravljati z naravo, je posledica
odstranitev s položaja (čisto zgodovinski pojav). Težka naloga, poroka in zasedba
prestola, so nerazdružljive komponente. Te težke naloge so dvojne narave – pridobiti
novega, primernega naslednika in na drugi strani prestrašiti kandidate z nemogočimi
nalogami, saj njihova izpolnitev prinese staremu carju smrt. Tudi carična se sreča z
dvojno naravo te situacije – ženina sovraži, saj ji pokonča očeta, po drugi strani pa
mora po svoji dolžnosti postati eno z ženinom in se skupaj z njim boriti proti očetu.
Prav zato si prizadeva ubiti ali očeta ali ženina – tako prvo kot drugo v določenih
pravljicah lastnoročno izvede;
3. starost: starost carju prinese bolehanje in šibkost, kar sproži pobudo za njegovo
zamenjavo. Starost igra vlogo tako na začetku kot tudi na koncu pravljice. Začne se z
opisom starega carja in njegovega stanja, konča pa z junakovim prevzemom prestola.
Na koncu oz. še pogosteje preden preda prestol car govori o svoji starosti, o tem, da je
prišel njegov čas in mora mesto prepustiti mlajšemu tekmecu. Stari car oblasti ne
preda naključnemu kandidatu, ampak izbrancu – junaku, ki se je spopadel s težkimi
nalogami, bil uspešen in tako dokazal svojo (čarobno) moč;
4. oraklji: tudi oraklji so lahko vzrok za zamenjavo starega carja. Obstajali sta dve verziji
predaje prestola. Pri prvi se preda preko carične, pri drugi pa nasledstvo prevzame sin
od očeta, kar se izide brez konflikta. Prva oblika je nastala v zgodnjem obdobju, druga
v poznejšem, ko konflikt v resnici izgine, a se ohrani v mitu. Stari konflikt se prenese
na nove odnose in proizvede siže poroke s carjevo vdovo, naslednikovo materjo.
Ženitev matere in sina predstavlja incest in je družbeno nesprejemljiva, zato pravljica
to dejanje zavije v nevednost. Sin ne ve, da je to njegova mati, saj je zapustil očeta, po
vrnitvi pa tudi mati njega ne prepozna. Tako ostane tudi motiv poroke s prišlekom in
uvede se lik oraklja. Ostane tudi težka naloga, katere cilj pa se spremeni v reševanje
ljudi pred pretečo nesrečo – tak junak (in ne več tisti, ki si pomaga z magijo) si zasluži
zasesti prestol. Kasneje se ta oblika ženitve (mati – sin) obravnava kot bogokletna in
se motivira z voljo bogov in slabo usodo. V tem primeru so oraklji pogosteje nečaki in
sinovi (ne zeti). Kadar sin uniči očeta, pravljica potrebuje lik oraklja – ta tako v
pravljici kot tudi v resnici naznanja, da je smrt carja, od naslednikove roke, znana v
naprej;
5. usmrtitev carja v pravljici: v pravljici ni vedno navedeno, da je bil car ubit. Naletimo
tudi na predajo prestola, ki mine brez konfliktov. Car in junak skupaj vodita carstvo ali
pa ga naslednik prevzame po carjevi (naravni) smrti. V izvirnem, zgodovinskem
položaju pa je naslednik carja ubil in dobil celotno carstvo, »pol carstva« se pojavi
kasneje kot pravljična (omiljena) različica. Car je pogosto pokončan zaradi
junakovega magičnega orožja ali pomočnika, ki je funkcionalni nadomestek čudežnih
predmetov. Pozneje se pojavi tudi oblika, ko car pade v vojni s sovražnikom ali naredi
samomor, kar kaže na nekakšen omiljen kompromis;
6. lažni junak: pravljica najde še en način, kako se izogniti situaciji uboja carja, od
sinove roke, in sicer tako, da na koncu pravljice uvede nepričakovan lik (npr. generala
ali razvažalca vode), ki boj skrivaje opisuje in zasluge za zmago pripiše sebi. Ta lik je
nekakšen nadomestni krivec, ki namesto carja nase prevzame kazen ali smrt;
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7. most iz vrvi: v nekaterih pravljicah carju ukažejo, da mora čez jamo/prepad preko vrvi
ali droga. Tu mu spodrsne, pade in umre. Pri proučevanju gradiva lahko ugotovimo, da
motiv tankega mostu izhaja iz predstave, da sta tostranstvo in onstranstvo ločena s
tankim mostom, ki ga prečkajo duše umrlih. Ta motiv vedno vključi žival. Vendar je
jasno, da gre čez ta most lahko le pokojnik – torej lahko sklepamo, da so carja
pokončali in ker je izgubil svojo magično moč, tega mostu ne more prečkati. Pravljica
ustvari iz posledice smrti njen vzrok in stari car zgrmi v prepad zaradi svoje magične
šibkosti, ki je posledica magične nemoči;
8. vrelo mleko: tu povezave niso tako jasne. Mogoče je car pred usmrtitvijo opravil
obredno kopanje, sledi mu neka ceremonija, v kateri žrtvuje samega sebe in naredi
samomor. Nekatera gradiva pričajo o tem, da je obredno kopanje opravila duša
umrlega v podzemlju. V resničnosti imamo vodo, ki jo pravljica pretvori v mleko –
takšno kopanje junaku prinese lepoto in poživitev. Pravljica opravi transfiguracijo in v
ta obred umetno vključi smrt starega carja. Ljudje so si včasih predstavljali, da duša v
podzemlju doživi preobrazbo.
Magični beg:
1. beg v pravljici: nastopi proti koncu pravljice, tudi po poroki. Beg in zasledovanje
lahko sledita vsaki etapi in znotraj teh etap dobivata različne oblike (npr. beg od jage,
beg deklice pred razbojniki, beg fantka pred čarovnikom, beg pred povodnim možem
itd.);
2. beg z metanjem glavnika idr.: ko otroci bežijo od jage, mečejo kamenčke/kremen (ta
se spremeni v goro) ali glavnik in brisačo. Omenjene predmete ukradejo v jagini
hišici. Tako bežijo tudi, npr. pred carjem – medvedom. Močan element je tudi ogenj,
ki ga junak ukrade in prinese ljudem – postane ne le gospodar ognja, marveč tudi
gozdov, rek in gora, ki jih osnuje, ko vrže predmete nazaj. »Ognjeni« junak ne meče
predmete, kot je npr. glavnik, ampak dele živali, torej gore, reke in gozdovi nastanejo
preko čarobnega pomočnika. Junak izmakne točno tisti predmet, ki ga bo kasneje rešil
pred zasledovalcem – ta vzporednost pokaže, da je prej igral vlogo drug predmet.
Junak je tu predstavljen kot urejevalec sveta. V prvotnih oblikah je imel moč nad
soncem, tu pa podobno z onega sveta prinese moč nad elementi. Ni le urejevalec,
ampak tudi ustvarjalec, saj ustvari gozdove, reke in gore – torej ustvarja naravo;
3. beg s preobrazbami: ta oblika je relativno pozna in je nastala preko pravljice in ne na
podlagi zgodovinskih osnov. O tem pričajo predmeti, v katere se bežeči preobrazi: v
vodnjak in korec, cerkev in pop ipd. Cerkev ali drevo se uporabi za zavajanje
zasledovalca, voda pa je ovira (nastane kot poznejša oblika gozda). Nastaneta dva
arhetipa, od katerega je eden najverjetneje nastal prej, drugi pa kasneje, vendar ne
moremo reči, da sta nastala drug iz drugega;
4. preobražanje zmaja v vodnjake, jablane itd.: ne spreminja se vedno ubežnik, ampak to
včasih prakticira zasledovalec. Ko je zmaj poražen, se za junakom požene zmajeva
tašča ali sestra, ki se spreminja v tiste predmete, v katere se v drugih pravljicah
spreminja junak – ubežnik, torej v jablano ali vodnjak s korcem. Če bi se past
posrečila in bi junak zaužil kaj od tega, bi umrl. Manjka le element spreminjanja v
cerkev, ki pa je logičen, saj zmaj v krščanski veri predstavlja hudiča. Podobnost teh
predmetov s tistimi, v katere se spreminja junak – ubežnik, je tako velika, da se nam
zdi, da ena verzija izhaja iz druge, ne moremo pa potrditi, katera je izvorna oz.
starejša;
5. beg in zasledovanje, ki jima sledijo preobrazbe: beg in zasledovanje sta jasno
izpričana. Spreminjata se tako bežeči kot zasledujoči. Živalska preobrazba je odraz
vrnitve iz dežele mrtvih v deželo živih – umrli se ob vrnitvi lahko spreminja v več
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različnih živali. Pri prisilnih oblikah, ko npr. carično ali mrtveca želijo vrniti nazaj, ta
pa se upira, nastopi zaporedno spreminjanje v več različnih živali. Poznejša oblika je
preobrazba človeka v predmet. Ob tem se pojavi motiv lomljenja predmetov.
Lomljenje predstavlja prehod iz enega stanja v drugo (neporočeni v poročeni, živi v
mrtvi);
6. odločilna ovira: poglavitne verzije bega z zasledovanjem smo preko zgodovinskega
vidika povezali iz carstva mrtvih v carstvo živih. Pri tem nastopi kot pogosta ovira
voda, ki izhaja iz predstav, da carstvo živih in mrtvih ločuje reka. Voda je magična
ovira, ki junaka vselej ustavi. Ta reka je pogosto ognjena – kot taka je že bila
omenjena kot ločnica med obema carstvoma. Zasledovalec ne more prestopiti meje,
saj njegova moč ne sega v carstvo živih. Predpostavljamo lahko, da je morebiti beg
potreben zaradi kraje čudežnega predmeta, ki ga junak želi prinesti na ta svet.
1.8.2.10 Poglavje 10: Pravljica kot celota
Enotnost čarobne pravljice
To delo predstavi proučitev zgradbe pravljice po zaporedju njenih sestavnih delov. Poznani
so nam viri posamičnih motivov, viri pravljice kot celote pa ne.
Veliko pravljičnih motivov izhaja iz različnih socialnih ureditev, od katerih posvetitveni
obred igra osrednjo vlogo in je najstarejša osnova pravljice. Tudi predstave o potovanju na oni
svet in o podzemlju imajo posebno moč v pravljicah.
Razporeditev virov po zgodovinskih ujemanjih:
1. ciklus:
a) posvetitveni obred in njegovi motivi:
 otroke se izžene ali odpelje v gozd;
 gozdni duh ugrabi otroka;
 bajtica;
 zaobljuba;
 jaga pretepe junaka;
 sekanje prstov;
 navidezna znamenja smrti;
 jagina peč;
 razsekanje in oživljenje;
 pogoltnjenje in izbljuvanje;
 pridobitev čarobnega sredstva ali pomočnika;
 travestizem;
 gozdni učitelj in
 učenje zvijač.
b) motivi obdobja pred poroko in trenutkom vrnitve:
 velika hiša;
 pogrnjena miza v veliki hiši;
 lovci;
 razbojniki;
 sestrice;
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lepotice v krsti;
lepotice v čudežnem vrtu in dvorcu;
pacek;
mož na ženini poroki;
žena na moževi poroki;
prepovedana hramba idr.

Vsi ti zgoraj našteti motivi lahko tvorijo neskončno število različnih pravljic.
2. ciklus: predstave o smrti:
 zmajeva ugrabitev dekleta;
 različice čudežnega rojstva in vrnitev umrlega;
 odhod na pot z železno obutvijo idr.;
 gozd kot prehod v drugo carstvo;
 vojna junaka;
 kropljenje vrat bajtice;
 jagina pogostitev;
 prevoznik – vodnik;
 dolga pot z različnimi sredstvi;
 boj s stražarjem vhoda, ki hoče junaka požreti;
 tehtanje na tehtnici;
 prihod v drugo carstvo in
 različni rekviziti.
Če zložimo skupaj oba ciklusa, imamo večino osnovnih komponent pravljice. Natančno ju pa
ni mogoče razmejiti.
Enotnost pravljice
Pravljica ne izvira iz človeške psihe ali specifike umetniškega ustvarjanja, ampak iz
zgodovinsko-stvarne preteklosti. Kar so ljudje pred davnimi časi delali, uprizarjali in si
predstavljali, to še danes pripovedujemo. Kasnejše obdobje nastajanja sižeja je vključilo
novejše stvarnosti; nove specifike in zaplete. To novejše življenje pa ustvarja tudi nove žanre
(novelistične pravljice), ki z naplastevanjem, zamenjavami, reterpretacijo in novotvorbami
prispevajo k razvoju pravljice. Spremenjeni način življenja in vsakdanjika so vir gradiva za
zamenjavo v pravljici. Čarobna pravljica je izvorno tvorjena iz elementov, ki izhajajo iz
pojavov in predstav predrazredne družbe.
Pravljica kot žanr
Povezanost in zaporednost posameznih motivov ni naključna. Večina zbranih zgodb
prvobitnih ljudstev je sestavljena iz golih besedil, zato ne izvemo nič o okoliščinah, v katerih
so jih pripovedovali, in kaj vse je zgodbe spremljalo. Včasih zbiralci navajajo tudi
podrobnosti o tem, kako te zgodbe delujejo v kontekstu.
Pomembna sta dva aspekta:
1. zgodbe vedno delujejo skupaj z obredom in so njegov neločljivi del;
2. izvor pojava prepovedi pripovedovanja, ki izhaja iz magične funkcije zgodbe in lika
pripovedovanja.
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Miti niso le kompozicijski deli bivanja, ampak tudi vsakega posameznika – če človeku
vzamemo zgodbo, mu vzamemo življenje. Miti predstavljajo neločljivo proizvodno in
socialno vlogo, in to je zakon. Razkritje bi mitu izsesalo svetost in mistično moč.
Pravljica, ki je po vsebini sižeja relikt, je v nasprotju z mitom, ki prikazuje živo povezavo in
življenjsko stvarnost ljudstva s proizvodnjo, socialnimi ureditvami in oblikami verovanja.
Pravljica ni pogojena z ureditvijo, znotraj katere deluje. Zgradba in siže čarobne pravljice sta
tesno povezana z rodovno ureditvijo. Siže z novo socialno funkcijo in umetniško uporabo je
povezan s preživetjem ureditve, ki ga je ustvarila.
Proces posodobitve mita v pravljico priča o razdvojitvi sižeja in akta pripovedovanja od
obreda – moment te odcepitve predstavlja rojstvo pravljice, medtem ko njeno združevanje z
ritualom predstavlja njeno prazgodovino. Do te ločitve je prišlo bodisi zaradi zgodovinske
nujnosti po naravni poti bodisi zaradi umetne spodbuditve Evropejcev, ki so Indijance prisilno
pokristjanjevali in preseljevali. Morebiti pa tudi zaradi sprememb načina življenja. Pravljico,
iz katere so izginile religiozne predstave, ne moremo obravnavati kot skvarjeno verzijo mita,
iz katerega izhaja, ampak kot žanr, ki se zaradi različnih socialnih faktorjev pribori svobodo
umetniškega izražanja in zaživi v polnem sijaju.
Obredi in miti prvobitnih ljudstev so v tem delu navezani na sodobne pravljice, vendar se ni
upoštevalo možnosti umetniške tradicije od čistega začetka. Možno je, da obstajajo povezave
med izvorom čarobnih in drugih sižejev oz. da imajo isto zibelko. Iniciacija ni edini obred,
obstajali so obredi lovcev, poljedelcev idr. in vsak od njih ima lahko svoj mit o izvoru.
Parametri teh ritualov z miti in povezava obeh s pravljico še niso dobili svojega epiloga.
Folkloro lahko torej proučujemo po dveh poteh:
1. po poti študija podobnosti pojavov ali
2. po poti proučevanja razlik.
Pravljica ni le enolika, ampak nam nudi tudi pestrost in izredno bogastvo. Proučevanje te
raznolikosti in posameznih sižejev se zdi težje od proučevanja kompozicijskih podobnosti
(Propp, 2013).
1.9 MONIKA KROPEJ: PRAVLJICA IN STVARNOST (1995)
Monika Kropej se v omenjenem delu sprašuje, ali so pravljice res tako daleč od resničnosti.
Kar se sicer v tem času zdi kot plod bujne domišljije, je bilo mogoče nekoč doživeto kot sveto
in resnično. Čas in okolje nenehno po sebi oblikujeta pravljice in povedke in vanje vnašata
nekatere svoje poglede. Te nas lahko popeljejo v pestro dogajanje vsakdanjega življenja naših
prednikov, kažejo nam povezanost med človekom in naravo, z vidnim in nevidnim svetom in
nerazložljivimi silami (za katere imamo danes po večini znanstvene razlage), ki so v
pradavnini burile človeško domišljijo. Tako lahko vidimo, da so pravljice in povedke na nek
način predstavnice tako pretekle kot tudi sedanje kulture.
Pri mnogih teoretičnih raziskavah se je pokazalo, da pravljice izhajajo iz motivov, ti pa so
odsev šeg. Propp pravljične motive razlaga skozi pretekle družbene ureditve in religije, Lutz
Röhrich realistične prvine primerja z zgodovinskimi stvarnimi pojavi, A. Nitsche pa vidi v
pravljicah zgodovinski vir, ki nam govori o zgodnjih družbenih ureditvah v Evropi. Novejše
teorije pogosto povzemajo, da gre za odsev življenja preteklih, arhaičnih obdobij, ki se jim
lahko teoretično približamo.
Raziskovanje na področju pravljic nam pokaže, da se celo pri vsebini, ki zveni povsem
fantazijsko, v resnici kažejo opisi splošnih stanj in navzkrižij iz vsakdanjega življenja ter
osebne izkušnje pripovedovalca. Vsaka pripoved je enkratna stvaritev, ki se je gradila na
skupni dediščini. Pa vendarle je prepletanje starih prvin, ki odsevajo zgodovinske dogodke,
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včasih v posameznih pripovednih sklopih tako zelo podobno, da so motivike težko
določljive/ločljive. Redko je mogoče z gotovostjo trditi in dokazati konkretne, stvarnozgodovinske elemente in jih določiti. Je pa jasno, da so vse te stvaritve plod duha, mišljenja in
čustev stvariteljev ter prenašalcev, ki so poskrbeli, da je prenekatera zgodba šla iz roda v rod.
Čudežnost bi lahko bila odsev resničnih dogodkov, ki jih je človek s svojo domišljijo napihnil
ali pa odsev preživetih predstav… Mogoče je to prastara razlaga stvarstva ali pa tudi odsev
arhaične družbene ureditev in – ni nemogoče – nekaj povsem neresničnega (Kropej, 1995).
Monika Kropej je v delu Pravljica in stvarnost skozi primerjalno analizo izbranih del iz
Štrekljeve zapuščine ugotovila, da izbrana besedila ne ustrezajo današnjim, mnoge tudi ne
Štrekljevim merilom oz. kriterijem o zapisovanju ljudskega slovstva. Izidor Modic je npr.
zapisoval v knjižni slovenščini (kar opaža Štrekelj pri več zapisovalcih) in pogosto zelo
suhoparno – takšen material pa ne nudi toliko možnosti za raziskovanje, kot bi si želeli. Kljub
temu pa resnejših vsebinskih predelav v besedilih ni bilo. Zaradi želje po ohranjanju
avtentičnosti pripovedi Kropejeva napak ni popravljala do potankosti, na enak način in z istim
namenom sem tudi sama pretipkala pravljice.
Kropejeva pravi, da se v teh pripovedih največ odlomkov in podatkov iz vsakdanjega
življenja pojavlja že v uvodnem delu pravljice ali povedke. Opaziti je mogoče raztresenost
krajših drobcev, ki so podani stvarno, brez daljših opisov. Zapisi so nastali v drugi polovici
19. stoletja in odsevajo omembe stanja v času zapisa ali malo prej, le tu in tam se zasledijo
motivi iz starejših obdobij (navadno, kjer to zahteva vsebina pripovedi) (Kropej, 1995).
1.10 KAREL ŠTREKELJ
1.10.1 Življenje in delo Karla Štreklja
Karel Štrekelj se je rodil materi Mariji in očetu Jožefu Štreklju 24. 2. 1859 na Gorjanskem pri
Komnu, na Krasu. Prve razrede je obiskoval na ljudski šoli v rojstni vasi, višje razrede pa od
jeseni 1867 na ljudski šoli v Gorici, kjer se je pridružil starejšemu bratu Francu.
Od leta 1870 do 1878 je obiskoval gimnazijo. Tu se je začelo tudi večno prijateljstvo med
njim in prof. Levcem, ki je Štreklja navdušil nad slovenskim jezikom, kar je pri njem
spodbudilo ljubezen do domovine. Leta 1871 je nastopil na goriški realki kot profesor. Tam je
spoznal Frana Erjavca, ki je ravno tako močno vplival nanj. Erjavec mu je prinesel zapis
zagovora iz Gabrij pri Mirnu, ki spada med najstarejša ohranjena pesemska besedila v
slovenskem jeziku. Na gimnaziji se je naučil italijanščine, furlanščine in ruščine (ruska proza
mu je bila zelo blizu in jo je tudi prevajal), kasneje še češčino, ukrajinščino in poljščino.
Iz pisma iz leta 1874, ki je bilo namenjeno Levcu, izvemo, da se je začel ukvarjati tudi s
pesništvom. Že leta 1877 v Zori objavi pesmi Jesensko cvetje in Oblak, ki ju je napisal pod
psevdonimom Gorjanec.
Leta 1878 je z odličnim uspehom zaključil gimnazijo in se odpravil na Dunaj, kjer se je vpisal
na Modroslovno fakulteto. Udeleževal se je filologije, splošnega jezikoznanstva in njemu
najljubše slavistike.
Štrekelj se je vključil v Slovensko literarno društvo in je bil 1879 izvoljen tudi za tajnika
društva. Pri dvajsetih se je že odločil, da bodo njegove raziskave na področju jezikoslovja
temeljile na živi govorici narodov. Od tedaj je svoje življenje posvetil slovenski ljudski pesmi
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in ljudskemu izročilu v širšem pomenu. V času študija na Dunaju je postal Levec njegov
svetovalec in opora.
Leta 1879 je začel s prostovoljno službo v vojski. Ko je rok odslužil, se je vrnil k študiju na
Dunaj in se z veliko vnemo posvetil slovanski filologiji.
Pogosto je prevajal, največ iz ruščine in poljščine, vadil je tudi prevajanje iz grščine in
latinščine v slovenščino. Že zelo zgodaj se je zavedal strokovne odgovornosti, vsako delo je
opravil skrbno in natančno. Fran Levec, ki je zaznal Štrekljev izjemen talent, ga je spodbujal
k manjšim objavam v Ljubljanskem zvonu (pošiljal mu jih je z Dunaja).
Med letoma 1880 in 1881 je poleg študija samostojno odkrival posamezna področja slavistike
in raziskoval posebnosti narečij z namenom, da bi še bolje spoznal slovenski jezik. Na Dunaju
je sprva služil predvsem s poučevanjem, vse pogosteje pa tudi s pisanjem. Z jezikoslovnimi in
dialektološkimi vprašanji se je ukvarjal od leta 1881.
Svojo doktorsko disertacijo je predložil isto leto, kot jo je prijavil. Leta 1884 je postal doktor
filozofije.
Zavzeto je sodeloval na vseh področjih, ki so ga že od začetka študija zanimala in Levcu
pošiljal vse več prispevkov za Ljubljanski zvon. Te številne obveznosti so ga pogosto
spravljale v časovno stisko. Levec je v Štreklja tako verjel, da mu je prepustil nekatere
uredniške naloge. Aktiven je bil tudi znotraj društvenega delovanja in se je vse bolj
publicistično udejstvoval. Zelo si je želel prevzeti izdajo Slovenskih narodnih pesmi in
objaviti Vrazovo zapuščino.
V letu 1885 še ni imel stalne službe in se je preživljal z občasnimi zaposlitvami. Potegoval se
je za mesto domačega učitelja pri grofinji Mansfeldovi. Tako je čez poletje in jeseni služboval
pri grofici na Češkem, kjer je spoznal angleško vzgojiteljico, s katero se je pozneje poročil in
imel dva otroka.
Leta 1886 je podal prošnjo za docenturo slovanske filologije, ki jo je podprl s tremi
znanstvenimi razpravami. Po poskusnem predavanju je bil avgusta istega leta imenovan za
privatnega docenta. Tega leta je začel tudi z življenjskim projektom zbiranja narodnega blaga
iz vseh krajev slovenskih dežel. Štrekelj je gojil upe, da bo Matica založila njegovo knjigo,
vendar je v njenih krogih naletel na neodobravanje. To ga ni ustavilo, še bolj vneto je študiral
narodno poezijo in vanjo vključeval širša področja slovanske etnologije. Posegal je izven
meja Slovenije, na širši slovanski svet in dalje na indoevropsko območje. Kot prvi pri nas je
uvedel pojem folklore, ki jo je razlagal kot nauk ali vedo o narodu.
Do 1887 je služboval pri grofici in imel hkrati odprta predavanja kot privatni docent. To mu
ni prinašalo dovolj prihodka in izziva, zato se je potegoval še za službo v ljubljanski knjižnici.
V enem izmed predavanj na dunajski slavistični slovnici je predstavil ugotovitve o poglobitvi
v zgodovino pravljic, ob katerih je ugotovil, da nimajo domačega izvora. Smatral je, da je
napak slovensko pravljico razlagati kot mit, iz katerega sevajo slovanske verske predstave, saj
mitološkost, ki jo izžareva pravljica, pripada ljudstvu, iz katerega pravljica izvira. Štrekelj je
znal zgodovinske vire obdelati tako, da je preko njih predstavil tudi jezikovne, državne,
verske in družbene starožitnosti, kar priča o njegovem izjemnem čutu in sposobnosti.
V predavanjih v letu 1887 se je ukvarjal s pojmoma etnologija in antropologija – slednja po
njegovo klasificira ljudi v rase, prva pa ljudi deli na ljudstva, ki jih družijo isti jezik in šege. S
svojimi predavanji je posegel v izvor slovanske etnološke problematike in na področje njene
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prazgodovine, ki ga pokrivata predvsem arheologija in antropologija. Skozi raziskovanja
etnoloških vprašanj je združil filologijo, etnologijo/antropologijo in historične vede (najbolj
arheologijo). Štrekelj je menil, da je za razumevanje etnološke podobe posameznega naroda,
potrebno v prvi vrsti poznati zgodovinski razvoj ljudstva, do tega pa je mogoče priti z
etnološkimi metodami in študijo najstarejših pisnih virov ter materialnih spomenikov.
Leta 1890 je bil sprejet kot urednik slovenske izdaje državnega zakonika na Dunaju. S
prevajanjem deželnega zakonika za vojvodino Kranjsko je začel že 1888, zaključil pa 1891.
Štrekelj se je vse manj ukvarjal z informativno publicistiko in njegovi članki, objavljeni v
Ljubljanskem zvonu, so postajali strokovni. Ko mu je čas dopuščal, je šel na deželo, med ljudi,
saj se je želel učiti od izvornega in glavnega jezikotvorca – naroda samega. Štrekelj je v te
zapise vključil tudi tujke, kar odraža njegov širši in modernejši pristop k besednemu zakladu.
Njegove glavne naloge so bile: etimološke raziskave, prevajanje zakonika in priprava
Slovenskih narodnih pesmi – Matica mu je posodila narodno blago in je tako lahko začel s
pripravami prvega snopiča.
Leta 1893 mu je po rojstvu druge hčerke umrla žena.
1895 mu je končno uspelo izdati prvi snopič Slovenskih narodnih pesmi – njegova izdaja
izstopa, tudi po evropskih merilih, zaradi znanstvene metode, ki temelji na delitvi pesmi na
umetne, narodne in ponarodele. Štrekljev velik doprinos je bil ta, da tekstov ni spreminjal v
knjižno slovenščino, objavljal je variante, podajal številne pripombe, navajal kraje ter pripisal
velik pomen pevcem. Z objavo prvega snopiča pa so se začele težave, ki so Štreklja
spremljale ves čas urednikovanja pri zbirki Slovenskih narodnih pesmi.
Drugi snopič, ki je izšel kmalu po prvem, je naletel na še večji odpor in je bil označen za
pohujšljivega. Rokopis so mu vrnili, izločiti je moral vse t. i. pohujšljive vsebine, zato je drugi
snopič žal izšel v okrnjeni obliki. Po drugi strani pa so nekateri svetovno znani strokovnjaki
zbirko ocenili kot najbolje urejeno znanstveno predstavljeno zbirko v svetovnem merilu
nasploh.
Oktobra leta 1896 je bil Štrekelj imenovan za izrednega profesorja slovanskih jezikov na
stolici za slavistiko graškega vseučilišča. S službovanjem je začel aprila 1897. Njegove
delovne naloge so zajemale vsakoletna predavanja o slovenskem jeziku in iz drugih
predmetov slovanske filologije. Tudi to službo je opravljal zagnano in veliko vložil v pripravo
predavanj. Z nastopom te službe je zaključil s predavanji na dunajski univerzi (zadnje
predavanje je imel v zimskem semestru 1896/97). Od graških dejavnosti je opravljal tudi
tajniško delo pri Podpornem društvu slovenskih visokošolcev in imel občasna predavanja v
Slovenskem delavskem društvu.
Leta 1897 je brez posebnih zapletov izšel tudi njegov tretji snopič Slovenskih narodnih pesmi,
1898 pa še četrti. S tem se zaključi prva knjiga, ki vsebuje pripovedne pesmi.
V šolskem letu 1898/99 je imel predavanja, poimenovana Zgodovina slovenskega slovstva, ki
so prvi ohranjeni poskus slovenske literarne zgodovine – hrani ga Slavistični inštitut na
univerzi v Gradcu, kopijo pa Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. V teh zapisih je
predstavljeno takratno poimenovanje literarnozgodovinske vede, z nalogami, v katerih je
vidno prekrivanje z etnologijo. Gre za literarno zgodovino, katere središče je nacionalni
značaj in odigra pomembno vlogo pri utemeljevanju narodne zavesti, predvsem pri tako
majhnem evropskem narodu, kot je slovenski.
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Leta 1901 je z zamikom izšel peti snopič Slovenskih narodnih pesmi, ki je bil sprejet z
odobravanjem. Že 1902 se zopet pojavijo burne polemike »matičnih moralistov«, saj je
njegov šesti snopič zaradi zakasnitve izšel brez cenzure. Konec istega leta (le pet mesecev po
šestem snopiču) je Štrekelj po daljši bolezni odposlal sedmi snopič. Zbirko je spremljal
izjemen odziv, saj je bila sprejeta tako s strani izobražencev kot med pismenim
prebivalstvom, med katere se je hitro širil. Njegovo delo je bilo cenjeno predvsem v tujini, pri
nas pa je moral prenesti veliko napadov in moralnih kritik. Kljub temu je bil 1902 imenovan
za častnega člana Imperatorske akademije znanosti v Sankt Peterburgu.
1903 je bil natisnjen sedmi snopič. Tega leta je Štrekelj postal tudi osrednja znanstvena
osebnost novoustanovljenega Zgodovinskega društva za slovensko Štajersko.
Osmi snopič je izšel 1904. Razprave o neprimernosti vsebine Slovenskih narodnih pesmih
potihnejo, saj vsebuje nesporne koledniške in kresne pesmi. Istega leta je izšlo tudi več
njegovih znanstvenih prispevkov, predvsem etimološke raziskave naših in sosednjih tujk. Leta
1905 je izšel deveti snopič, iz katerega je bilo po Maticini novi metodi cenzuriranja
(glasovanje za primerne ali neprimerne pesmi) izločenih 21 pesmi. 1906 je izšel deseti snopič
s Pobožnimi zdravicami. Z delovnim odborom je sestavil navodila in vprašanja za zbiranje in
zapisovanje narodnih pesmi, narodnih godb, plesov in šeg – ta zbiralcem dajejo natančne
smernice. Izdal je še dva tehnična pripomočka, imenovana Poprašalna pola in Osnovna
načela. Tega leta je bil imenovan tudi za vodjo seminarja za slovensko filologijo.
1907 izide enajsti snopič pobožnih pesmi. Še vedno pa ni, kljub goreči želji, imenovan za
rednega profesorja. Povabljen je bil na stolico za slovansko filologijo v Sofijo, vendar ga
zaradi družinskega življenja in dela to ni mikalo. 1908 je končno postal redni profesor. Izšel je
tudi tanek dvanajsti snopič stanovskih pesmi. Vse bolj ga je pestila vodenica, neozdravljiva
bolezen, ki mu je načela zdravje, vendar mu ni vzela zagona za nadaljnje načrte in delo.
Leta 1909 je izšel tanek trinajsti snopič Slovenskih narodnih pesmi, v katerem so vojaške
pesmi. Štrekelj je bil vse bolj izčrpan, saj si je nalagal ogromno dela, bolezen pa mu ni
prizanaša. Postal je predsednik slovenskega odbora Avstrijskih narodnih pesmi, enega takrat
uspešnejših odborov.
1910 je bil izvoljen za dopisnega člana Kraljevske akademije v Beogradu. Dopisoval si je s
številnimi slovečimi filologi, predvsem s tistimi, ki so delovali na podobnih področjih kot on
sam (dialektologija, leksikografija, pravopis in slovnica ter narodopisje). Štrekelj je že takrat
veljal za mednarodno priznanega strokovnjaka slovanske filologije.
Da njegovo petdesetletno delo ni opaženo, kot bi moralo biti, je kriva tudi njegova skromnost
– Štrekelj ni maral nastopov v javnosti in se je raje zadrževal v ožjem krogu prijateljev.
Bolezen je neusmiljeno napredovala in Štrekelj je še zadnjič dejavno predaval v zimskem
semestru 1910/11.
Leta 1911 je izšel štirinajsti, zadnji snopič, ki je bil izdan pod Štrekljevim urednikovanjem.
Ocenil je, da je gradiva Slovenskih narodnih pesmi za osemnajst snopičev, z dodatki k prvemu
in drugemu zvezku in z obsežnimi indeksi k celotni zbirki. Njegov naslednji plan je zajemal
izdajo pripovedk in pravljic, pripovedi, anekdot, pregovorov in rekov, vraž, zagovorov in
kletvin, ki jih je po večini že prepisal iz rokopisov. V načrtu je imel izdati še šege in navade,
ljudsko medicino, igre in pravo.
V juliju 1912 je Karel Štrekelj, veliki graški filolog, preminil.
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V svojih predavanjih je Štrekelj historično predstavil etnografijo Slovanov in raziskave
posvetil starim slovanskim kulturam. Našo etnologijo je najbolj usmerjal v raziskovanje ras,
kulture in jezika ter jo močno zgodovinsko, jezikoslovno in antropološko začrtal.
V kasnejših predavanjih je etnološke teme opuščal, a je hkrati pripravljal monumentalno
zbirko Slovenskih narodnih pesmi, katerim se je posvečal vse do zadnjega diha. Imel je jasen
cilj spoznati slovensko ljudsko kulturo.
V naše izrazoslovje je vpeljal besedo folklora, ki se jo, kot pravi, uporablja za narodno blago
in učenje o njem in pomeni nauk ali vest o narodu.
Z zbirko Slovenskih narodnih pesmi nam je želel podati kritičen prispevek k psihologiji
slovenskega naroda in prispevati k slovenski folklori. Zavedal se je, da je to pomembno za
razvoj stroke in slovensko narodno zavest. Prepričan je bil, da narod, poleg jezika, najbolj
označuje njegovo duševno blago. Slovenske narodne pesmi so njegovo največje objavljeno
delo v celotnem opusu.
Imel je veliko jezikoslovnega znanja. Ponašal se je z močnim poznavanjem slovanskih in
evropskih jezikov, kar se kaže v njegovih mnogih etimoloških prispevkih in razpravah o
narodnem besednem zakladu in v člankih o tujih elementih v našem jeziku in o slovenskih
elementih v tujih jezikih. Njegovo izjemno poznavanje zgodovinske slovnice in dialektologije
obravnavanih jezikov se kaže v strokovnih etimoloških izsledkih.
Štrekelj se je posvečal tudi leksiki – zbiral je ljudsko besedje in ga objavljal z bogatimi
jezikoslovnimi in stvarnimi razlagami. Proučeval je etimologijo krajevnih imen, izvor tujk v
slovanskih jezikih in slovenske prvine v furlanščini, italijanščini in nemščini.
Kot urednik slovenske izdaje državnega zakonika, je spoznal, da noben filolog ne more pri
ustvarjanju jezika prenesti posameznih besed iz sebe – vedel je, da je pri jeziku
najpomembnejši družbeni dejavnik in da je treba rešitve iskati pri ustvarjalcu besede, torej pri
narodu samemu.
Po njegovi smrti so ostala nedokončana mnoga življenjska dela, med njimi tudi Zgodovinska
slovnica slovenskega jezika, Gradivo o narečju s Cerknega, Terminološko slovarsko
izrazoslovje, Gradivo, zbrano za razpravo o jeziku na poskusnem listu za Dalmatinovo Biblijo
itd.
Poleg Levčevega in Pleteršnikovega pravopisa so Škrabčevi in Štrekljevi spisi temelj
slovenskega knjižnega jezika. Igral je pomembno vlogo v boju za pravilno pisanje. Njegovo
delo na področju slovničnih in pravopisnih vprašanj najbolj zavzeto nadaljuje Anton Breznik.
Matija Murko je omenil pomembno Štrekljevo rokopisno predavanje o slovenski narodni
pesmi, ki pa ga v arhivu ni mogoče najti.
Slovenske pesmi si je Štrekelj zamišljal kot košček evropske celote, v njegovi izjemni
knjižnici so bile zbrane tako slovenske pesmarice kot tudi zbirke narodnih pesmi drugih
indoevropskih narodov. Knjige iz njegove knjižnice so po večini odkupili Narodni muzej ter
tudi druge javne ljubljanske knjižnice, medtem ko je razprave obdržal slavistični inštitut
Univerze v Gradcu.
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Joža Golnar je po Štrekljevi smrti nadaljeval in dokončal zbirko Slovenskih ljudskih pesmi
(uredil je 15. in 16. snopič) in v Slovenskem etnografu objavil pesmi, ki jih je bil Štrekelj
primoran izpustiti zaradi nespodobnosti. Slovenske ljudske pesmi so pustile pečat na
literarnem, likovnem, pesniškem in glasbenem ustvarjanju v času od njihovega nastajanja pa
vse do danes.
Štrekelj je uresničil načrte na področju slavistike, narodopisno gradivo pa še po večini čaka na
objavo (Kropej, 2001).
Slika 1: Karel Štrekelj

Vir: Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti, 2001
1.10.2 Štrekljevi zbiralci
Za Štrekljeva obsežna projekta s ciljem izdati slovensko ljudsko izročilo (ali kot sam imenuje,
»folklore«) in Avstrijske narodne pesmi se je zbralo veliko gradiva. Tega je delno zbiral ali
prepisoval sam, zelo prav pa mu je prišla velikodušna pomoč zbiralcev in zapisovalcev iz vse
Slovenije. Veselil se je dejstva, da se narod prebuja, saj mu gradiva niso pošiljali le
izobraženci (duhovniki, uradniki, profesorji, učitelji in dijaki), temveč tudi trgovci, delavci in
kmetje.
Njegova »Prošnja za narodno blago« je med Slovenci prebudila zanos, število zbiralcev je ves
čas naraščalo in prav ti so pripomogli, da je lahko v zbirko Slovenskih ljudskih pesmi zajel
celotno slovensko etnično ozemlje.
Po njegovi smrti je gradivo dobila v roke Slovenska matica, ki ga je želela v celoti izdati kot
svojo publikacijo – ta načrt se žal ni uresničil in gradivo je bilo več let pozabljeno. Leta 1942
je gradivo pristalo v današnjem NUK-u in šlo 1957 na Inštitut za slovensko narodopisje ZRC
SAZU, kjer je dobilo več možnosti za obravnavo – večina del še vedno čaka na objavo.
Leta 1887 je Štrekelj v Ljubljanskem zvonu objavil »Prošnjo za narodno blago«, kar je
zbiralce narodopisnega gradiva spodbudilo, da so začeli pošiljati gradivo na Slovensko matico
in Štreklju. Točno število vseh zbiralcev ni znano (znanih je 342), saj je v Štrekljevi zapuščini
več zapisov, ki so prišli vanjo na drugačen način, tudi vsa imena pomagačev niso znana, saj so
nekateri pošiljali gradivo anonimno, pod psevdonimom ali podpisano le s kratico. Med
zbiralci je bilo največ učiteljev, duhovnikov, študentov in dijakov – ti so kazali največjo
vnemo ob prelomu v 19. stol. Kakovost zapisov se seveda razlikuje, saj so bili zapisovalci
večinoma samouki, ki so se bolj ali manj trudili slediti Štrekljevim navodilom. Kako je
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posameznik zapisoval, gotovo zaznamuje njegova doslednost/natančnost, njegov socialni
izvor in nadarjenost (prav tam, 2001).
1.11 IZIDOR MODIC
Slika 2: Izidor Modic

Vir: MyHertiage, 2016
Eden od Štrekljevih zbiralcev je bil Izidor Modic, rojen leta 1884 v Lahovem pri Blokah.
Gradivo je pošiljal kot študent slavistike in germanistike na Dunaju, pa tudi kasneje kot
profesor na učiteljišču v Ljubljani. Štrekelj se mu je v sklopu Slovenskih narodnih pesmi
zahvalil za 154 pesmi, 11 pravljic, 35 vraž in nekaj pregovorov ter rekov z Blok. V Štrekljevi
zapuščini so ohranjene tudi njegove pesmi (pod arhivsko številko ŠZ, IV. a, 103 in 104) in
ljudsko pripovedno gradivo (pod arhivsko številko ŠZ 7/227-270). Padel je leta 1915 v
Renčah na Goriškem. Inštitut hrani tudi 16 pravljic, ki jih je Modic zbral na območju
Cerknega (pod arhivsko številko ŠZ 7/227-239) (Kropej, 2001).
»Izidor Modic in Rudolf Andrejka sta zbirala pripovedi na Notranjskem. Ker sta zapisovala v
poknjiženem jeziku, njuni teksti ne prinašajo narečnih izrazov, pač pa prihaja ljudski način
izražanja bolj do izraza v premem govoru in rimah« (Kropej, 1995).
V arhivu župnijske cerkve v Velikih Blokah je shranjena družinska knjiga (lat. Status
Animarius) družine Modic iz Lahovega. S fotografije te družinske knjige lahko razberemo:
 oče Franc Modic je bil rojen l. 1847, poročen z Uršulo Štrbenk (dekliški priimek),
rojeno l. 1850;
 poročila sta se leta 1874. V zakonu se jima je rodilo osem otrok: France (rojen 1874),
Jožef (rojen 1877), Ema (rojena 1980), Matilda (rojena 1882), Izidor (rojen 1884),
Justina (rojena 1885), Marija (rojena 1887) in Julijana (rojena 1892);
 Izidor je bil torej peti otrok, za njim so se rodile še tri sestre, skupno pa je imel dva
brata in pet sester;
 iz pogovorov je mogoče razbrati, da naj bi dva od osmih otrok umrla že majhna. Po
zapisu iz družinske knjige lahko sklepamo, da sta to bila Jože (rojen 20. marca 1877,
datum smrti 30. november 1878) in Matilda (rojena 28. septembra 1982, datum smrti
je nečitljiv);
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najdlje od Modičevih otrok je živela Julijana Modic – najmlajša izmed otrok, ki je
umrla leta 1979, stara 87 let.
Slika 3: Fotografija družinske knjige – lat. Status

Foto: Eva Petan, 2016
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Slika 4: Fotografija družinske knjige: datum rojstva Izidorja Modica

Foto: Eva Petan, 2016
Iz arhiva župnijske cerkve je bila pridobljena tudi fotografija krstnega lista Izidorja Modica, v
katerem je zapisano, da je bil krščen 10. 2. 1984, torej na dan rojstva. Zabeleženo je tudi, da je
bil oče (po poklicu) posestnik.
Slika 5: Fotografija leve strani iz krstne knjige

Foto: Eva Petan, 2016
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Slika 6: Fotografija strani iz krstne knjige

Foto: Eva Petan, 2016
V krstnem listu je naveden tudi podatek, da se je Izidor Modic poročil z Marijo Čapin dne 5.
7. 1910 v Trnovem v Ljubljani – Modic je bil takrat star 26 let. V kratkem petletnem zakonu
so se jima rodili štirje otroci. Marija Modic je postala vdova konec leta 1915.
Od pranečaka Izidorja Modica, dr. Iva Keržeta oz. njegovega očeta, se je pridobilo podatke
(imena) treh (od štirih) otrok. O prof. dr. Romanu Modicu in Levu Modicu so informacije
dosegljive tudi na spletu, o prof. Ivanu Modicu (letnici iz nagrobnika: 1912–1991) pa ne. O
četrtem otroku, hčerki, žal ni bilo mogoče pridobiti nobenih informacij.
Roman Modic, slovenski kemik in pedagog, se je rodil 27. maja 1911 v Ljubljani, umrl 1.
avgusta 2003 v Ljubljani. V svoji dolgoletni akademski karieri je bil profesor za kemijo
(1952–), prodekan Fakultete za kemijo (1953/54), dekan Fakultete za rudarstvo, metalurgijo
in kemijsko tehnologijo (1958–1960), prodekan Fakultete za naravoslovje in tehnologijo
(1960–1962), prorektor (1965–1967) in rektor Univerze v Ljubljani (1967–1970) (Wikipedija,
2016). Je najstarejši od sinov Izidorja Modica.
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Slika 7: Roman Modic

Vir: Wikipedija, 2016
Lev Modic (1913–1989) je bil novinar in publicist (Wikipedija, 2016). Bil je tudi urednik
glasila Ljudske pravice v obdobju med letoma 1945 in 1948 (Brankovič, 2004).
Na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije je mogoče najti tudi nekaj njegovih člankov,
objavljenih v revijah Naša sodobnost, Novi svet in Sodobnost (Digitalna knjižnica Slovenije,
2016).
Slika 8: Lev Modic

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije, 2016
1.11.1 Rojstna hiša
Rojstna hiša Izidorja Modica se nahaja v majhnem kraju Lahovo pri Blokah (Lahovo 1, 1385
Nova vas, Bloke), to je vasica z eno samo bivalno hišo, ki pa je hkrati tudi stara domačija
Modičevih. Hiša je na samem, obdajajo jo travniki, v ozadju je gozdnata površina.
O predhodnikih, živečih v tej hiši, ni znanega veliko, sedanji lastniki so se v hišo naselili po
letu 2003 in jo tudi delno obnovili – hiša je zelo podobna tisti iz časa Izidorja Modica
(zunanja podoba). Informacije o tem sem pridobila tudi od Izidorjeve sorodnice Nade
Žnidaršič – nečakinje njegove najmlajše sestre Julijane Modic (1892–1979), ki so jo, kot
pravi, klicali Julka.
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Za Izidorja Modica nihče od njih še ni slišal (vzrok gre pripisati temu, da je umrl zelo mlad in
da je večino svojega življenja preživel v Ljubljani), a se nekaj informacij o življenju njegove
družine in o rojstni hiši vendarle da izbrskati.
Zadnji izmed sorodnikov Izidorja Modica, ki je živel v hiši na Lahovem, je bil Franc Modic z
družino – v času druge svetovne vojne in denacionalizacije so jim posest odtujili. Hišo in vse
njihovo imetje so izropali, otroci so morali od doma ... To naj bi Franca Modica tako potrlo,
da je od silne žalosti preminil. Na domačiji torej že dolgo ne biva nihče od Modičevih
sorodnikov.
Slika 9: Objava v glasilu občine Bloke – peti z leve proti desni sedi Franc Modic,
najstarejši Izidorjev brat

Vir: Bloški korak, 2000
Na sliki je brat Izidorja Modica napačno poimenovan kot Franc Lah (najbrž, ker je bil
gospodar na Lahovem).
V času, ko je bil Izidor Modic še otrok, naj bi Modičevi z Lahovega veljali za »na pol«
meščansko družino. Kljub temu, da je bilo njihovo posestvo pravzaprav kmetija z več
gospodarskimi poslopji, so imeli tu zaposlene hlapce in delavce. Otrokom tako ni bilo
potrebno opravljati težaških kmečkih del. Starša sta bila za tisti čas precej izobražena in
svetovljanska – to sta prenesla tudi na svoje otroke. Znano je, da so vsaj trije Modičevi otroci
prevzeli učiteljski poklic (dve Izidorjevi sestri in Izidor). Njihovo posestvo je bilo v tistem
času obkroženo z visokimi lipami, ki so jih podrli po 2. sv. vojni, ko je na praznem posestvu
zaživela zadruga. O tem, da je bila družina premožna, priča tudi kočija, s katero so se vsako
nedeljo vozili k maši v Male Bloke (kasneje Velike Bloke) oz. današnjo Novo vas.
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Slika 10: Rojstna hiša Izidorja Modica

Foto: Eva Petan, 2016
»Porekla imena Lahovo, ene izmed vasi, ki imajo samo eno hišno številko, ni težko uganiti:
gotovo ima opraviti s kakšnim Lahom. Res je v 19. stoletju tam živela italijanska plemkinja,
je potrdil sogovornik in v dokaz pokazal zapis v knjigi Bloke, središče Kranjske (avtorja
Jožeta Lavriča Cascija). Posestvo je nato kupila družina Modic, a so jo po drugi svetovni
vojni razlastili in nekdanji veleposestnik, ki mu je ostalo le stanovanje v zgornjem nadstropju
velike hiše, je bil menda tako nejevoljen zaradi tega, da sploh ni več prišel ven, po enem letu
je umrl, žena in hči pa sta se preselili, je pripovedoval Franc Hiti. Vsega tega se dobro
spomni, kajti z mamo sta stanovala v enem izmed štirih stanovanj, ki so jih uredili v spodnjem
delu hiše. Posestvo je postalo zadruga, po denacionalizaciji pa je začelo hirati. Okoli hiše je
približno 60 hektarov zemljišča, zraven spadajo še trije hektarji ribnika. Lahovo je torej vas s
samimi priseljenci. Nad vhodnimi vrati v veliko hišo je zdaj izobešen iz lesa izrezljan lipov
list, na njem piše Lahovo 1. Okoli hiše so velika poslopja, v zraku je bilo zaznati vonj po
silosu in govedu.« (Bandur, 2013).
1.11.2 Rojstni kraj Lahovo, Bloke
Slika 11: Lahovo na zemljevidu Slovenije

Vir: Wikipedija, 2016
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Slika 12: Lahovo na zemljevidu

Vir: Google, 2016
Slika 13: Bližnja okolica domačije

Foto: Eva Petan, 2016
Lahovo je majhen kraj (vasica) v občini Bloke (Primorsko-notranjska regija), v letu 2015 je
bilo v njem registriranih 8 prebivalcev. Od Lahovega do Blok je kar nekaj za tisti čas težko
premagljivih kilometrov, vendar je Modičeva družina morala tja po živež, otroci so do leta
1911 tja hodili tudi v šolo. Ker so imeli kočijo in konje, je bilo vsekakor lažje in mnogo
hitreje.
Ni znano, kdaj je spodnja fotografija nastala, iz virov na spletni strani pa lahko sklepamo, da
bi lahko to bile Bloke konec 19. stol. oz. na začetku 20. stol., torej takrat, ko je tudi Izidor še
živel doma. Slika je del razglednice, ki je bila izdana 1938, poimenovali so jo Velike Bloke –
Pet motivov.
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Slika 14: Velike Bloke – osrednji del vasi, motiv iz razglednice (1983)

Vir: stare slike.cerkinca.org, 2012
Slika 15: Bloke danes

Foto: Tomi Lomabar/Delo, 2013
Ob sliki je napisano: »Bloke imajo 45 vasi, 1500 prebivalcev in nič kredita.«
(Vir: http://www.delo.si)
Starša Izidorja Modica ter njuni otroci so bili krščeni v t. i. cerkvi pri Fari v Novi vasi. Kot
globoko verna družina so se redno udeleževali tudi bogoslužja. Iz Lahovega do tu je družina
prehodila ali prevozila štiri kilometre.
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Slika 16: Najstarejša najdena slika, ki prikazuje cerkev pri Fari

Vir: stare slike.cerknica.org, 2013
1.11.3 Šolanje
Slika 17: Stara slika stavbe, kjer je Izidor Modic obiskoval osnovno šolo

Vir: stare slike.cerknica.org, 2013
Ob sliki je navedeno: »Na levi je stavba prve zidane šole na Blokah, zgrajene leta 1828, ki je
služila do leta 1911. Pred njo je še s slamo krita kaplanija. To stavbo so pred drugo sv. vojno
podrli, jo prestavili nižje k mostu ter cesto skozi Faro proti Hudemu Vrhu speljali v useku za
kaplanijo.« (Mazij, 2013)
Izidor Modic je moral za pot v šolo premagati dobre štiri kilometre poti.
O nadaljnjem poteku šolanja Izidorja Modica največ izvemo iz članka, ki ga je napisal Karel
Capuder (1879–1960) in je bil objavljen v Slovenskem biografskem leksikonu (1933):
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Modic, Izidor (1884–1915)
Rojstvo: 10. februar 1884, Lahovo, Slovenija
Smrt: 19. december 1915, Renče, Slovenija
 Ime: Modic Izidor
 Poklic ali dejavnost: jezikoslovec (op. av.: podatki v zapisu Text Encoding Initiative).
Modic Izidor, jezikoslovec, r. 10. febr. 1884 v Lahovem pri Blokah na Notranjskem, padel 19.
dec. 1915 v Renčah na Goriškem kot rez. nadporočnik in poveljnik delavskega oddelka. Nižje
razr. je dovršil na II. drž. gimn. v Lj. razen enega semestra, ki ga je naredil v Novem mestu,
višje razr. na I. drž. gimn. v Lj., kjer je mat. 1903. Na dunajski univerzi je 1904–8 študiral
slavistiko in germanistiko in 1909–10 opravil prof. izpit. Služboval je 1909–10 na II. drž.
gimn. v Lj., nato na drž. ženskem učiteljišču v Lj. Delna mobilizacija 1912/13 v Bosni in
Hercegovini in svetovna vojna sta ovirali njegovo znanstveno delo. Kot dijak je v glasilu kat.
nar. dijaštva Zori objavil članek Slov. vseučilišče (1906, 168–70). Največ se je bavil z
Vodnikom in je del svojih študij priobčil pod nasl. Vodnik kot jezikoslovec v DS 1909, 414–
21, 446–53, 495–500. — Prim.: I. Grafenauer, DS 1916, 50. Slika IG 3. febr. 1916. Cpd.
(Capuder, 1933).

Kot je zapisal Karel Capuder, je Izidor Modic nižje razrede obiskoval v II. državni gimnaziji v
Ljubljani. Bil je eden prvih učencev po ustanovitvi – prvi razred je začel obiskovati v šolskem
letu 1895/1896, star 11 let, maturiral pa je leta 1903, star 19 let.
O tej šoli je zapisano: »Kot nižja gimnazija je bila ustanovljena že 27. decembra 1889 z
odlokom Ministrstva za bogočastje in uk Avstro-Ogrske. Nižja gimnazija je bila razdeljena v
sedem oddelkov, poučevalo je devet profesorjev, prvi ravnatelj pa je bil Fran Wiesthaler.
Takrat je šola delovala v licejskem poslopju. Leta 1895 je potres licejsko poslopje
poškodoval. Gimnazija se je preselila v Beethovnovo ulico številka 6, v hišo dr. Josipa
Waldherrja. Učni načrt je bil humanističen, učni jezik nemški, slovenski jezik pa je bil
obvezni učni predmet itd.« (Premerl in Šengelaja, b. p.).
Slika 18: II. državna gimnazija v času Modičevega šolanja

Vir: Gimnazija Poljane, 2016
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Slika 19: Zapis varovancev po razredih v šolski kroniki oz. Izvestje c. kr. državne nižje
gimnazije, leto 1898/1899

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije, 1898/1899
1.11.4 Službovanje in delo
Slika 20: Dopis k zvezku ljudskih pesmi Izidorja Modica

Vir: Arhiv ZRC SAZU, 2016
Preden je začel učiti na gimnaziji, je Izidor Modic naredil učiteljski izpit za pouk slovenščine
in nemščine na srednjih šolah (Grafenauer, 1916).
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Izidor Modic je s študijem na dunajski univerzi začel v zimskem semestru šolskega leta
1904/05. Tečaje in predavanja, na katere se je vpisal, je opravljal do poletnega semestra 1908.
20. maja 1908 se je vpisal na strokovni izpit, potreben za pridobitev pedagoške kvalifikacije
za poučevanje nemškega in slovenskega jezika v srednjih šolah. Da je opravil ta izpit
(Lehramtsprüfung), je moral pripraviti dve pisni nalogi na temo, ki so jo določili izpraševalci.
Pisnih nalog kandidatov arhiv ne hrani, so pa zabeležene kratke pisne ocene s strani
ocenjevalcev. Prva nalogo z naslovom »Der Stil v Luther je Flugschriften« je Izidor Modic
dobil od prof. Jakoba Malija, ki jo je tudi ocenil. Drugo temo mu je predložil in ocenil prof.
Vatroslav Jagić: »Welche Verdienste hat V. Vodnik für die slovenische Sprache als
Grammatiker und Lexikograpf – slovenisch abzufassen«. Oba izpita sta bila ocenjena z
odlično oceno. Potem, ko je opravil še en pisni in en ustni izpit, je 20. junija diplomiral
(Maisel, T., osebna komunikacija, 6. 8. 2016).
Med letoma 1909/10 je na omenjeni gimnaziji poučeval tudi kot nadomestni učitelj nemščine
(v 1. c, 5. a in b razredu) in slovenščine (v 5. a, 6. in 7. razredu). Bil je razrednik 1. c razreda
in zaposlen za 17 ur na teden. Ob tem je zapisano, da je bil tudi rezervist oz. poročnik v
rezervi pri 2. bosanskem pešpolku.
Slika 21: Šolska kronika državne gimnazije: Modic nastopi kot začasni učitelj

Vir: II. državna gimnazija, Ljubljana, 1909/10
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Slika 22: Šolska kronika državne gimnazije: »Učitelj Izidor Modic«

Vir: II. državna gimnazija, Ljubljana, 1909/10
Slika 23: Prispevek Izidorja Modica o Vodniku v literarnem mesečniku Dom in svet

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije, 1916
Gre za raziskavo, dolgo 86 strani, razdeljeno na dva dela in štiri podpoglavja. Hrani jo tudi
Digitalna knjižnica Slovenije. Omenja jo tudi Grafenauer: »Posebno pa študij Vodnikove
slovnice in njenega razmerja do Kopitarjevega dela ga je pripeljalo do nekaterih novih
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odkritij: nekateri oddelki Kopitarjeve slovnice (1808–1809) so delo Vodnikovo, pa tudi do
novih vprašanj …« (Grafenauer, 1916).
V naslednjem šolskem letu je bil Modic zaposlen na državnem ženskem (in moškem)
učiteljišču v Ljubljani (šolsko leto 1910/11).
Slika 24: Fotografija takratnega ženskega in moškega učiteljišča v Ljubljani

Vir: Letni izvestji državnega moškega učiteljišča in državnega ženskega učiteljišča, 1910/11
Slika 25: Letopis Slovenske Matice za leto 1910

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije, 1910
Zgornja slika je sestavljena iz dveh delov – prvi del je bil najden na strani 30 in priča o
kategoriji, drugi del pa na str. 41 – v zadnji vrstici je zabeležen tudi Izidor Modic, in sicer pod
kategorijo B: ustanovniki in letniki. Bil je eden izmed 649 t. i. društvenikov Slovenske Matice
za leto 1910 v Ljubljanski regiji. Ta podatek je zabeležen v Narodnem koledarju in letopisu
Matice Slovenske za leto 1910 (letnik 18, številka 10).
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Slovenska matica ima dolgo tradicijo kulturnega in znanstvenega dela. Tiska strokovna in
znanstvena dela z raznoraznih področij in dviga raven izobraženstva. Člani so bili izobraženci
in dejavni strokovnjaki, med katere je spadal tudi Izidor Modic.
Študiral je tudi pouk jezikovnih predmetov v kurzu za meščanske izpite, ki ga je vodil med
leti 1912/13 kot profesor na učiteljski pripravnici v Ljubljani. Leta 1913 je prišlo do
»mobilizacije o priliki albanskega spora«, leta 1914 pa je bil vpoklican v vojsko (Grafenauer,
1916).
Umrl je mlad (star 31 let), zato je bilo njegovo delo prekinjeno. Zaradi svoje predanosti in
močnega zagona, je kljub prerani smrti pustil pečat.
Po objavljenih zapisih – memorialih po njegovi smrti lahko razberemo, da je bil izjemno
cenjen in spoštovan med kolegi. Zanimivo je, da oba prijatelja njegovo izgubo doživljata
tragično, ne le zaradi tega, ker je bil marljiv literarni delavec, ampak tudi zato, ker je bil zanje
velik človek.
Slika 26: Družinska hiša v Ljubljani

Foto: Eva Petan, 2016
1.11.5 Izidorju Modicu v slovo
V slovenskem literarnem mesečniku Dom in svet (1916) je Ivan Grafenauer (1880–1964),
slovenski literarni zgodovinar in etnolog ter veliki prijatelj Izidorja Modica, zapisal takole:
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Profesor Izidor Modic
»Dom in Svet« žaluje zopet za enim svojih sotrudnikov in prijateljev. Nadporočnik
Izidor Modic je padel na italijanskem bojišču. Težka italijanska granata je zadela 19. decembra
1915 njegovo bivališče in ga ranila tako hudo, da je v nekaj urah izdihnil. Sredi dela ga je
presenetila vojska, domovina ga je poklicala od učiteljskega dela in od znanstvenega
raziskovanja, iz kroga njegove rodbine. Kot poveljnik bosenske delavske kompanije je
opravljal najprej utrjevalna dela v ozadju severovzhodne fronte, potem od marca 1915 naprej
ob jugozapadni fronti, spočetka v ozadju, kmalu po izbruhu vojske pa v fronti sami. Zdaj
počiva njegovo truplo v začasnem grobu v Renčah, za njim pa žaluje žena s štirimi otrokisirotki.
Tudi nas, njegove prijatelje in znance, je bridko zadela izguba ljubega prijatelja,
tovariša. A ni čas, da bi danes o tem govorili; postaviti hočem na tem mestu samo skromen
spomenik Izidorju Modicu kot znanstvenemu delavcu in raziskovalcu.
Za posebno svojo nalogo si je Modic postavil, da na podlagi rokopisnega gradiva, ki
ga hranita ljubljanska licejska knjižnica in kranjski deželni muzej, razjasni in oceni
jezikoslovno delo ustanoviteljev našega narodnega preporoda ob koncu XVIII. in ob začetku
XIX. stoletja. Povod za to mu je dala naloga, ki mu jo je zastavil njegov učitelj slavistične
vede na dunajskem vseučilišču, učenjak Vatroslav Jagič, da naj oceni zasluge, ki si jih je
pridobil Valentin Vodnik za slovenski jezik kot slovničar in leksikograf. To delo, posebno pa
študij Vodnikove slovnice in njenega razmerja do Kopitarjevega dela, ga je pripeljalo do
nekaterih novih odkritij: nekateri oddelki Kopitarjeve slovnice (1808—1809) so delo
Vodnikovo, pa tudi do novih vprašanj: Odkod je zajemal Vodnik? Kako je zasledil posebno
značilni dvojni naglas v našem jeziku (dan, vrat — dan [od dati] vrat [2. sklon množine od
vrata]), in to pred Vukom in Kopitarjem? — To ga je privedlo do obširnega študija
rokopisnega gradiva. Pripravljal je obširno in temeljito študijo o vseh tozadevnih vprašanjih,
posebno pa o Kumerdeju, o njegovem slovarju in o njegovi slovnici. A tega dela ni mogel več
dovršiti. Najprej je bilo treba napraviti učiteljski izpit za pouk slovenščine in nemščine na
srednjih šolah (1909/10), potem mu je prekinil študije pouk jezikovnih predmetov v kurzu za
meščanske izpite, ki ga je vodil leta 1912./13. kot profesor na učiteljski pripravnici v
Ljubljani. Nato je prišla leta 1913. mobilizacija o priliki albanskega spora, leta 1914 pa vojska
in zdaj – smrt.
Glavne misli svojih raziskovanj o Vodniku je Modic v kratkih potezah začrtal v
razpravi »Vodnik kot jezikoslovec«, ki jo je prinesel »Dom in Svet« l. 1909. Za glavno delo je
sicer v rokopisu pripravljeno skoro vse gradivo, a zdaj po pisateljevi smrti manjka temu
gradivu glavnega, tega namreč, kar je med vrsticami, avtorjevih misli, ki bi uredile in zvezale
gradivo v znanstveno stavbo.
Ne da se pa povedati z besedami, kaj je bil idealni, krepostni mož svoji rodbini, s kako
ljubeznijo je visel na svojcih on, ki je umrl s pogledom uprtim na slike svoje dece. — In s
kako veliko ljubeznijo je ljubil svojo domovino, ožjo in širšo, in svoj narod! Ko se je dne 18.
novembra 1915 zadnjič poslovil od žene in od otrok in se odpeljal s temnimi slutnjami na
bojišče smrti nasproti, je pisal svoji ženi: »Kako težko je bilo slovo od otrok, od tebe, od
doma, od Ljubljane, od Kranjske; kako sem zrl nazaj na Nanos, ko sem ga zadnjič videl, . . .
Bog čuvaj mojo ožjo domovino, Bog čuvaj tebe in otroke in vse, vse Slovence . . .« — Kaj je
bil Modic svojim učencem, je povedal Rudolf Pečjak v »Slovenskem Učitelju« (1916, 1. št.),
in kako so ga ljubili njegovi Bošnjaki, nam je živo orisal Modičev prijatelj vojni kurat dr. Fr.
Kulovec v krasnem listku »Slovenca« z dne 30. decembra 1915 »Sveti večer«. Kar je govoril
o njem preprosti Bošnjak s solzami v očeh, to si ponavljamo tudi mi vsi, ki smo ga ljubili in ki
nas je ljubil: »To vam je bio čovjek, da ga nemogu opisati!«
Lux perpetua luceat ei (Grafenauer, 1916).
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Slika 27: Kopija članka, Dom in Svet, 1916

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije, 1916
V predhodnem zapisu Grafenauer omenja ganljivi zapis z naslovom »Sveti večer«
Modičevega prijatelja in vojnega kurata dr. Fr. Kuloveca, ki je bil objavljen v časopisu
Slovenec (1915):
»Mimo mene je prišel oddelek naših ljudi. Vsi so gledali tja proti Podgori in Oslavju.
Vsi ti so bili tam. »Vidite, tam je Podgora in Oslavje,« jih nagovorim.
»Bil je pravi pekel tam, so odgovorili vsi. Dali smo jim pa le popra, da jih bo še dolgo peklo.«
In šli so dalje, eni zamišljeni, drugi prešerno veseli. Četovodja se vrne in mi pomoli listek.
»Prav, da sem se domislil. Neki nadporočnik, ki Vas pozna, Vas pozdravlja in pošilja ta
listek.«
Zadovoljno sem pospešil pot v dolino. Vesel sem bil, da Ti po sedemnajstih mesecih
zopet sežem v roko, dragi Izidore. Kolikokrat sem že korakal tam doli po cesti in nisem vedel,
da si Ti tukaj, dragi prijatelj. Ogoljufan sem bil za uro veselja, ki bi jo bil vžil v prijateljskem
razgovoru s Teboj, plemenita duša.
»Kje je g. nadporočnik,« nagovorim četovodjo Bošnjaka, stoječega v dolini pri
oddelku Bošnjakov, ki je delal. Zamišljeno je gledal predse, kakor bi mu kaj težkega ležalo na
duši. Koščeni obraz je razodeval rezkost in odločnost, da bi človek kar stopil korak nazaj. Le
ko si mu pogledal v oči, si videl v njih toliko udanost in prijateljsko odkritosrčnost, da bi mu
segel v roke in rekel: »Ostaniva prijatelja tudi še nadalje.« »Kje je gospod nadporočnik
Modic,« ponovim vprašanje. Neodločno in tiho, kakor da ne bi sam sebi veroval, mi odgovori:
»Nema ga više.« »Kaj?« ga začudeno vprašam. »Kaj naj to pomeni?« In zle slutnje so mi
napolnile dušo. Ali nisem včeraj slišal, da se je nekemu nadporočniku pripetila velika nesreča?
Kdo je bil to? »Gospodine! Nema ga više,« ponovi znova in debela solza mu zdrkne po
koščenem obrazu. »To Vam je bio čovjek, da ga je nemožno opisati,« in druga solza se mu
prikaže na obrazu. »Sedemnajst mesecev sva skupaj živela in trpela, stradala in se veselila in
— molila. To Vam je bio čovjek, da ga je nemožno opisati.« In mož se je obrnil in se razjokal
kakor otrok. Oddelek je videl ta prizor in je čutil, kaj govoriva. Vedno več jih je bilo okoli
naju. Vsak je ponavljal: »To Vam je bio čovjek, da ga je nemožno opisati« in se je obrnil v
stran, kakor bi hotel sam zase potočiti solzo hvaležnosti in spoštovanja do Tebe, dragi Izidor,
ki mu je privrela na koščeni obraz. Danes sva bila zopet s prijateljem v dolini. »Hočeš zvedeti
sodbo o ranjkem nadporočniku?« mu pravim. »Tam je četovodja, ki je bil pri nesreči zraven.«
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In zopet ni govoril, ampak je rekel: »To Vam je bio čovjek, da ga je nemožno opisati.« In
zopet mu je solza zaiskrila v poštenih očeh ...
In nocoj vasuješ pri meni. Moj duh se ne more ločiti od Tebe. Dolga leta prijateljstva
so naju družila. Tvoje življenje leži odkrito pred menoj in ne opazim na njem madeža,
krepostni mož. In srce si stavlja zagonetno vprašanje: »Zakaj si moral od nas, Ti najboljši med
najboljšimi?« — Srce ali sedaj veš, zakaj si žalostno in tako prazno nocoj? Jutri ali
pojutrišnjem poromam na Tvoj sveži grob. In oko, ki ne pozna več solza, ker jih je neizmerno
gorje, ki ga je že gledalo, vse posušilo, naj porosi zadnjo solzo za Teboj, dragi prijatelj, v
imenu prijateljev, ki ne morejo do Tebe. Ave, anima pia!« (Kulovec, 1915).

Grafenauer omenja tudi zapis, ki pove »kaj je bil Modic svojim učencem«, objavljen v
Slovenskem učitelju z naslovom Naš podpredsednik:
Rudolf Pečjak, Lir. 27, III. komp., vojna pošta 53.:
»Tako čuječe in zvesto se nas drži; vedno je tu in vedno prihaja, vedno je ista in vedno
nova … Tisti dan je kanila zopet s krvavo solzo v srce, zabolelo me je tako čudno, kakor boli
le srce otroka, ki je še mehko, nedolžno, pravično: Moj dobri profesor Izidor Modic je padel.
Pravijo, da otrok najbolje pozna svojega očeta — učenec najbolje svojega učitelja. Dobro in
hudo občuti; ne ve, kako in zakaj, ne razmišlja in ne presoja; tu je le dobro ali hudo, ki pride k
srcu naravnost iz srca. Zato je njegova sodba včasih v takem nasprotju s svetom: je čista,
nesebična.
Zato sem se namenil, da napišem tu nekrolog, ko ga že jutrišnja krogla lahko napiše
meni — krvavega.
Vzbujal sem spomine in iskal izrazov svojim mislim. Toda namesto besedi sem zrl
pred sabo le slike, in pri vsaki je otroško-preprosto čuvstvo zaklicalo v srcu te in samo te
besede: bil si dober!
Oj, ti veliki svet, ki presojaš vse s svojega visokega stališča, ali veš, kaj izrazi srce
otroka in učenca s temi preprostimi besedami! Ti ne moreš tega nikoli …
Bil si dober! S temi besedami je začelo pisati srce nekrolog, ga končalo in povedalo
vse.
Mrtev si, toda srce tega noče verjeti, vedno in vedno te hoče videti živega: v šoli,
prijatelja med prijatelji — vsem enakega. Srce te hoče še videti.
Pred leti! ... »Vojska bo!« je zavelo med nami kakor krvava slutnja. Mi vsi — vsa
domovina bo šla — vsa domovina! Pred Tvojo hišo! Vse je zbrano: učenci, učenke s šopki —
s srci! Na oknu bleda žena z otrokom v naročju, zraven nje — Ti. Sama bol. Izročili smo ti
šopke — naša srca Te bodo spremljala. Toda besede so se vsem ustavile, in še se dobro
spominjam: Vsi smo jokali, vsi brez razlike. Ljubezen do Tebe — značaja nas je združila,
ljubezen do moža trdnih krščanskih načel, ki si vselej in vsakomur neomahljivo kazal svoje
versko prepričanje.
Bil si naš podpredsednik, bil si nam tovariš. Dober učitelj — dober tovariš! — Imeli
smo abiturientski sestanek. Lahkih korakov si priskakal po stopnicah.
»Tudi vi?« sem se začudil.
»Seveda; moram pozdraviti svoje fante,« in stisnil si mi roko.
In pozneje sem se srečal s Tabo na mnogih naših zborovanjih; a ne samo na velikih in
javnih, kjer se žanje slava in čast, veliko bolj na onih majhnih, kjer je doma delo, nauk in
požrtvovalnost.
Korak si odločno nameril k nam; bil si naš in hotel si biti še bolj naš. Že smo čutili
Tvojo setev: dati si nam hotel inteligentnih in vernih fantov. Čutili smo to na pripravnici, kjer
si bil učitelj; čutili v društvih, kjer si bil vsem veren tovariš. Tvoje delo je bilo obsežno, Tvoja
setev plodonosna, in veselili smo se nate.
Nisi želel slave, želel si dela, in zato si stopil k nam, kjer je bila potreba največja in
kjer se slave žanje tako bore malo.
Živi so še spomini, žive, polne življenja in dela so slike, toda sredi njih je zadnja
krvava.
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Vse zastonj?! Ne, smrt Te je naredila še večjega in napisala na Tvoj bledi obraz
oporoko, ki je kakor obsodba nas samih: — Bratje, na delo s podvojenimi močmi — delajte
plemenito!« (Pečjak, 1916).

Slika 28: Kopija članka, Slovenski učitelj, 1916

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije, 1916
»Decembra 1915 je v Renčah padel komaj enaintridesetletni slovenski jezikoslovec Izidor
Modic, ki je z obetavnimi znanstvenimi razpravami že postal uveljavljeno ime v svoji stroki.«
(Arčon, 2009).
Slika 29: Renče v času 1. svetovne vojne, kjer je Izidor Modic padel v boju

Vir: Spletna stran Renče, 2016
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Slika 30: Slika nagrobnega spomenika Izidorja Modica na Žalah

Foto: Eva Petan, 2016
V istem grobu sta ob njem pokopana tudi sinova, dr. Roman Modic in Lev Modic, ter žena,
Minka Grobming vd. Modic, ki je umrla leta 1965. Ob njej je pokopan tudi njen drugi mož,
prof. Adolf Grobming, s katerim se je poročila po smrti Izidorja Modica.
1.11.6. Zapuščina
Modic je izdal ali zbral sledeče gradivo:





v okviru »Prošnje za narodno blago« je Izidor Modic v zbirko Slovenskih narodnih
pesmi prispeval 154 pesmi, 11 pravljic, 35 vraž in nekaj pregovorov ter rekov z Blok
(nekaj objavljenih pesmi je v prilogi);
v Štrekljevi zapuščini so ohranjene tudi druge njegove pesmi (pod arhivsko številko
ŠZ, IV. a, 103 in 104) in ljudsko pripovedno gradivo (pod arhivsko številko ŠZ 7/227270);
raziskava o Vodniku: Modic, I. (1909). Vodnik kot jezikoslovec. Dom in svet, 22 (9),
str. 414–500;
inštitut hrani tudi 16 pravljic, ki jih je Modic zbral na območju Cerknega (pod
arhivsko številko ŠZ 7/227-239).

V magistrskem delu bo predstavljen in analiziran rokopisni izbor šestnajstih pripovedi (13
pravljic: od tega jih je 11 čarobne narave, ena je verska in ena realistična pravljica ter tri
šaljive zgodbe oz. anekdote), ki je bil pridobljen na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC
SAZU (shranjena je pod arhivsko številko ŠZ 7/227-239).
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Slika 31: Del rokopisa Izidorja Modica

Vir: Inštitut za slovensko narodopisje
V arhivu Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU hranijo rokopise šestnajstih
pripovedi, ki jih je Izidor Modic zapisal po pripovedovanju domačinov, živečih na Sv. Vidu
nad Cerknico in Blokah pri Cerknici. To gradivo je bilo uporabljeno pri analizi in raziskavi.
Modic je omenjena dela zapisal po poslušanju pripovedovalcev: 9 zgodb Franceta Rota (iz
Lešnjakov, pri posameznih pravljicah ga imenuje »Rot od Lešnjakov«), 3 zgodbe Fr. Baraga
(iz Ravnika) in 4 zgodbe Zadnika K. od Lužarjev.
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1.12 ANALIZA PRAVLJIC ZAPISOVALCA IZIDORJA MODICA PO PROPPU IN
ÜTHERJU (ATU-INDEKS)
Po klasifikaciji se pripovedi natančneje delijo na:






čarobne pravljice (teh je 13: Muož pa žiena in hčier, Od Drajskarja, Reven oče in
dvanajst sinov, Sv. Jurij in sv. Marko, Reven ribič, Vojak in 12 roparjev, Uboga
pastorka in grajščak, Dvanajst sinov in ena hčerka, Trije bratje: Karolček, Janez in
Tonček, Trije bratje lovci, Graščak, trije sinovi in zakleta hči);
versko pravljico (Revni sin in čarovnik);
realistično pravljico (Pretkani sosed in roparji) ter
šaljive zgodbe (te so tri: Povest od Pavlihe, Krava in cekin, Trije bratje in zapuščina).

Najprej je bila na pravljicah narejena razčlenitev motivov čarobne pravljice po Proppovem
delu, v katerem je predstavil ritualistično razlago ljudskih pravljic. Stavki ali besedne zveze
oz. besede, ki vsebujejo tak motiv, so označeni z odebeljenim tiskom in oštevilčenimi
opombami, ki pojasnjujejo, za kateri motiv po Proppu gre. Označitev pravljic po ATUindeksu oz. številkah je zahtevala poglobljeno študijo temeljnih ATU-kategorij.
Ker so pravljice po zgradbi večinoma atipične, je klasifikacija še toliko težja. Pri vseh
povedkah se je sicer dalo določiti soroden/podoben tip, ki je ustrezal zgradbi zgodbe, vendar
te povesti večinoma predstavljajo variante teh tipov. Pravljice, ki imajo poleg ATU-številke
tudi oznako »ad«, močno odstopajo od osnovnega tipa, a so mu še najbližje.
V izboru Modičevih rokopisov je več primerov pravljic, ki so sestavljene iz več ATU-tipov –
to pomeni, da ni bilo mogoče določiti en sam tip, saj se v vsebini prepletajo elementi različnih
tipov – pri posameznih številkah pride do odstopanj.
Po ATU-tipih se je, za primerjavo, poiskalo najustreznejšo oz. najsorodnejšo pripoved med
Grimmovimi deli – ta so tudi oštevilčena, navedeni so slovenski in angleški naslovi. Med
pravljicami je narejena tudi kratka primerjalna analiza.
Pripovedi so označene ob mentorstvu dr. Monike Kropej Telban, ki Utherjev motivni indeks
že dalj časa uporablja za označevanje pravljic (več o ATU-indeksu pod točko 1.7.6.).
1.12.1 Čarobne pravljice
1.12.1.1 Muož pa žiena in hčier – ATU 480A, št. 1
Arhivska številka: ŠZ 7/227.1
Pokrajina: Notranjska
Kraj zapisa: Lešnjaki (Sv. Vid nad Cerknico)
Povedal: Rot France
Zapisal: Modic Izidor
Ankrat sta bla muož pa žiena. Imejla sta ano hčier. Žiena je umrla1, muož pa se je
drugič ožienu. Dobila sta spiet hčier2, pa od te prve žeine je bla lejpša, zetu je mačeha nej
muogle videt3. Poslala jo je po svejti4 v an zakliet grad5, spiekla ji je kruha6 s pipela, s
pejskam ga je pa osolila. Dejklci sta pršla na cejstu naprute mačca pa petelinčik.7 Pridejo
pod grad, pa je blu vse zeprtu. Sejli so ne kluop, punčka je pa odvezala rutco, da bi jejla, pa je
biu kruh s pipiela. Petelinčik pravi: »Micka, dej še meni malu!« »Kaku bouš, srutka jejla,
ki še jest ne muorem.« Pa pravi mačca: »Dej še meni malu!« »Kaku buoš jejla, sej še jest
ne muorem.«8
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Zvečier se pa vrata v gradi odpruo, griedo vsi nuotri. Nuotri je bla puastla, nanjo je
punčka sejla, mačka in petielin pa vsak ne enu stran. Neč nej spala, cejlo nuč je molila9.
Ob anajstih pride hudič pa pravi10: »Pejdi, grieva pliesat!« »Mačca, petelinčik, kaj
čem reč?« »Ji, kaj buoš lačna plesala?«11 Hudič ji priniese jist.
»Pejva pliesat.«10 »Mačca, petelinčik, kaj čim reč?« »Nej ti prinese čevle; kaj buoš
buosa plesala?«11 Hudič ji prniese zlate čižme12.
»Alo, pejva pliesat,«10 pravi hudič trietjič. »Mačka, petelinčik, kaj čim reč?« »Naj ti
prniese zlat gvant. Sej vidiš, da si naga. Kaj buoš taka plesala?«11 Hudič grie, pa prniese
zlat gvant12.
»Zdej pa le; pejva pliesat!«10 »Mačka, petelinčik, kaj čim reč?« »Nej ti prinese an
žakil dnarja.«11 Pa ji je prniesu an žakil dnarja. Takrat je bila punuč, hudič je odšu.
Zjutrej grijo vsi trije damu, mačca in peteličik naprej, Micka pa z enimi. Pridejo damu,
pa pravta mačca in petelinčik: »Lejte, lejte, kok je Micka lejpa!« »Kaj mieni mar. Imi, če čiš,«
godrna mačeha. »Če je ta tuolku dobila, kaj buo šele muoja hči!« Puošle svuojo hči4,13 v
grad5 pa ji da potico ze ne puot6. Mačka in petelinčik sta šla ž nuo.7 Pridejo pred grad,
siedejo na kluop, pa začne hči potico jist. »Miau; daj še mieni malu!« »Kaj boš ti jejla!
Pejsi miši lovit!« »Kikirikiki; daj še mieni malu!« »Kaj tiebi; pejdi žitu zuobat!«8
Zvečier so šli vsi v grad, liežejo v puostlo pa je hči cejlo nuč spala.9 Ob anajstih
pa pride hudič: »Pejva pliesat!«10 »Mačca, petelinčik, kaj čim reč?« »Sama jejla, sama reci!«
Pa sta šla pliesat, pa sta plesala, da si je vse nogie znucala, samo rokie so ostale, pa še tistu je
vrgu hudič ke pod ano mizo.
Zjutrej pa pravi mačeha: »Ji muorem jit nepruti!« Bug vej, kaj je dobila, da ne muore
nest.« Grie, pa pride v grad. Išče hčier, pa jo nej nikier, samu pod mizo je najdla rokie in
ramie. Pa je ne mejsti duol pala in umrla.

Analiza po ATU-indeksu in Proppovih motivih:
Pravljica se uvršča pod pravljični tip ATU 480A prijaznih in neprijaznih deklet (The Kind and
the Unkind Girls), torej med čarobne pravljice (Tales of magic: 300–749:), pri katerih se
pojavi motiv nadnaravne naloge (Supernatural Tasks: 460–499:). Tej pravljici sta sorodni
pravljici bratov Grimm: št. 201, Sv. Jožef v gozdu (St. Joseph in the Woods), in št. 24, Gospa
Holle (Frau Holle). Gre torej za pravljico o nezaželeni pastorki, ki s svojo dobroto v nesreči
pridobi čarobne pomočnike, ki jo rešijo. Ob njej sta lika zlobne mačehe in prave hčerke, obe
sta neprijazni in zato končata tragično.
V njej je najdenih 14 motivov po Proppu: motiv nesreče1, rojstva otroka2, približek motivu
jagina tašča3. Nato se motivi podvajajo (prvič na poti pastorke, drugič pri hčerki mačehe):
odhod4, grad5, oskrba junaka za pot6, nekateri drugi pomočniki7, preizkušnja s hrano8,
preizkus s spanjem9, naloga hudiča10, hvaležne živali11, zlato12 in lažni junak13.
1.12.1.2 Od Drajskarja – ATU 650A, št. 2
Arhivska številka: ŠZ 7/227.3
Pokrajina: Notranjska
Kraj zapisa: Lešnjaki (Sv. Vid nad Cerknico)
Povedal: Rot France
Zapisal: Modic Izidor
En oče in ena mati sta imela sina, ki je bil zelo sneden. Vse jima je pojedel in popil, še
bajto jima je pojedel. Mati ga ni mogla več rediti, pa ga je poslala po svetu.1 Pred
odhodom mu je spekla še vrečo kruha2, pa komaj je bil na pol pota, že ni imel kruha več,
vse je bil že snedel.
Pride h kmetu, ki je ravno hišo popravljal in dosti delavcev rabil. »Rabite kaj
delavcev«, vpraša Drajskar kmeta. »Pa gotovo prav dosti poješ?« »Pa tudi dosti naredim.«
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Kmet ga vzame v službo. Mati je ravno kruha pekla, Drajskar je pa hlebe v klet nosil. Dosti
kruha je morala gospodinja speči za delavce. Štela je hlebe, bilo jih je petdeset. Ko so bili že
vsi v kleti, gre gospodinja in prešteje hlebe. Bilo jih je samo še pet in dvajset; pol jih je
Drajskar spotoma snedel.3
Dekla je šla po vino. Drajskar je pa pazil, kam bo ključ dala. Vzame ključ, gre v klet,
zgrabi sod, nagne in spije na dušek cel sod vina; dekla je pa tarnala, kam je vino. »I, jaz sem
bil malo žejen, pa sem ga spil,« se odreže Drajskar.
Pošlje kmet svoje delavce v gozd po drva. Z vsakim vozom sta šla po dva, samo
Drajskar je šel sam s svojim vozom. Drugi so drva sekali, on je pa kar pulil in metal na voz, pa
odpeljal domov. Potoma pride do mosta4, pa se sredi mosta vserje. Dolgo čaka kmet druge
hlapce, pa jih le ni, le ni! »Pojdi jim naproti; poglej, kaj se jim je zgodilo«, veli kmet
Drajskarju. Drajskar gre, sreča jih na mostu. Vozovi niso mogli čez drek. Hitro razmeče
Drajskar tisti kup, potegne voz in srečno pridejo domov. »Kje ste pa bili tako dolgo«, vpraša
kmet. »Na mostu je bil kup dreka, pa nismo mogli čez.«
Spiše kmet pismo in ga da Drajskarju, ki bi se ga bil rad znebil, na ga nese tje in tje tu
iztirja, kakor je bilo zapisano. V pismu je pa bilo, naj Drajskarja potolčejo. Drajskar gre, odda
pismo in čaka. Ljudje pa začnejo s flintami nanj streljati. »Le brž dajte, tukaj so hude muhe,«
veli Drajskar. Ko tudi s kanoni nič ne dosežejo, dajo Drajskarju malo denarja, pa gre domov.
»No, če te tukaj niso, pošljem te pa drugam! Pojdi v pekel po ta starja!«5 Drajskar
vzame drog in klešče in gre. Pride pred pekel, pa potrka. Vsi so plesali, samo starec je za pečjo
sedel. Nihče noče iti odpirat, starec mora iti. Odpre vrata, pa komaj pokaže nos, zgrabi ga
Drajskar s kleščami za nos, pa ga vleče seboj. Na potu srečata pogreb. Starcu se nos odtrga, da
uide v pekel nazaj. Drajskar se vrne pred pekel in potrka. Spet mu odpre starec. Zgrabi ga
Drajskar za ramo in nese domov. Doma pa zgrabi hudič gospodarja in ga vzame s seboj v
pekel. Drajskar je zdaj sam tam za gospodarja, pa še tam gospodari, če ni že vsega
pojedel, ali pa vmrl.6

Analiza po ATU-indeksu in Proppovih motivih:
Pravljica se uvršča pod pravljični tip ATU 650A močni Janez (Strong John): spada v
kategorijo čarobnih pravljic (Tales of magic: 300–749), v katerem se kaže motiv nadnaravnih
moči ali znanja (Supernatural Power or Knowledge: 300–749). Pod isti tip pravljice spada
pravljica bratov Grimm: št. 15, Mladi velikan (The young giant – Type 650A: Introduced with
an episode of type 700, Tom Thumb). Sem spada tudi norveška pravljica Rumble-Mumble
gosje jajce (Rumble-Mumble Goose-Egg) avtorjev Asbjørnsen in Moe. Gre torej za pravljico
o nenavadno močnem moškem liku, ki obvladuje onstranske sile. Takšen lik je viden tudi v tej
pravljici, saj ga odražata nadnaravna lakota in fizična moč – tudi puške mu niso kos. Brez
težav se sooči tudi z onstranskimi silami, tj. s hudičem, ki mu pomaga, da pride do lastne
domačije.
Pravljica je po zgradbi zelo atipična in v njej ni najti veliko motivov po Proppu. Zasleden je
bil: odhod1, oskrba junaka za pot2, motiv preizkušanja s hrano3, most4, težka naloga5, nekateri
drugi pomočniki6.
1.12.1.3 Reven oče in dvanajst sinov – ad ATU 327B + ad 531, št. 3
Arhivska številka: ŠZ 7/228
Pokrajina: Notranjska
Kraj zapisa: Lešnjaki (Sv. Vid nad Cerknico)
Povedal: Fr. Baraga
Zapisal: Modic Izidor
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Imel je oče dvanajst sinov. Reven je bil, da ni vedel, s čim bi jih zredil, pa je zato
pobegnil1 v gozd2. Tam si je naredil kajžico iz lubja3. Odrasli so sinovi, pa so začeli
spraševati svojo mater po očetu. Pove jim mati, kaj se je z očetom zgodilo, sinovi pa hajd v
gozd, da poiščejo očeta in ga pripeljejo domov. Oče pa – v tem dolgem času je bil že
popolnoma podivjan in je hodil nag seveda, ker je obleko, ki jo je seboj prinesel, že vso
raztrgal – oče jim uide iz hišice v gozd4. Kako ga vjeti? Pa si zmislijo sinovi; nacvro
»pohanih šnit«, prineso celo obleko in par čevljev, ki so bili pa za stremene zvezani, tudi liter
žganja so vzeli seboj. Postavijo sinovi pohanje ob stezi, koder je hodil oče navadno v gozd po
hrano, zelišča in koreninice. Žganje pa in drugo postavijo v hišico. Gre oče po stezi domov in
pobira dobro pecivo: »Vendar me še Bog ni zapustil, ker mi je dal še šnit«, zelišč se je bil že
naveličal. Vzame in prinese v kočo še seboj šnite, vseh ni mogel snesti. Mirno zaspi starec v
postelji v svoji koči. Pride jutro, zbudi se starec in vidi zraven sebe novo obleko. Ves vesel jo
obleče. »O, pa čevlji so tudi še tu.« Od veselja skoči kar z obema nogama naenkrat v čevlje.
Zagleda še žganje, zgrabi steklenico in popije vse. Seveda je bil pijan od tega. Stopijo pa sedaj
sinovi v hišo, oče pa, da jim bo ubežal, toliko še ni bil pijan. Pa pade, kakor je bil dolg in širok
po tleh, ker so bili čevlji zvezani, in pijan je bil seveda tudi. Pripeljejo sinovi očeta domov,
kjer se je kmalu udomačil in privadil.
»Kupimo si vsak enega prav lepega konja,« reče nekoč najstarejši brat. Gredo vsi, da
store tako. Nakupili so si lepih, krasnih konj. Vrnejo se bratje na lepih konjih, da jih je bilo
veselje gledati. Vsi so že bili doma, samo najmlajšega ni bilo. »Kakšnega konja bo pa še-le ta
kupil, ko ga tako dolgo ni. Gotovo bo najlepši od vseh.« Tako so se pogovarjali bratje5
pričakujoč najmlajšega. Ta pa je med tem kupčeval z Ipavcem za neko staro kljuko, ki je
bila že vsa tepena.6 Dolgo sta kupčevala, da je hotel fant že oditi. Kar spregovori konj: »Kupi
me. Če ne bo slabe za te.« In res kupi fant kljuko in odide proti domu.7 Posmehujejo se mu
bratje, da je kupil tako kljuse; ko so mislili, da bo pripeljal najlepšega konja. »Mi bomo
naenkrat za mejo, pa bomo morali povsod tebe čakati,«8 mu kriče nasproti. In res spuste
svoje konje v dir, da so bili naenkrat daleč, daleč proč.1 To kljuse je pa stalo, kakor bi se ne
moglo ganiti iz mesta. Ko pa se že drugih več ne vidi, pravi najmlajšemu bratu njegov konj:
»Kod pa midva, po zraku ali po zemlji?« »Pa pojdiva po zraku.«9 Najmlajši brat je bil prvi
na mestu. In spet so ga tam bratje zasmehovali radi slabega konja, ko so hoteli iti k mogočni
čarovnici: »Zmeraj te bomo morali čakati.« In skokoma oddirjajo.8 Spet vpraša konj
dvanajstega brata: »Kod pa danes, po zraku ali po zemlji?« »Pa pojdiva enkrat po zemlji.«9
In spet sta bila ona prva na mestu, pri hiši čarovnice. Tam pa privežejo vsi svoje konje za
češpe na vratu. Čarovničini konji – bilo jih je tudi dvanajst – pa so stali v hlevu. Vedno je
hodil dvanajsti brat okoli konj in jih snažil. Pa se oglasi njegov konj: »Dobro si zapomni, kar ti
bom sedaj povedal. Izvršiti pa moraš danes po noči vse v eni uri. Prišla bo čarovnica in bo nas
vse odvezala od češp in prepeljala v hlev, svoje pa bo k češpam privezala. Ti moraš pa spet
vse nazaj prepeljati, kakor je bilo poprej. Tudi dvanajst hčera ima čarovnica, k vsakemu bratu
bo dela po noči eno spat na levo stran. Ti pa prenesi vse, da bodo bratje na levi strani.«10
Pride noč; čarovnica naredi vse, kakor mu je konj njegov povedal, a tudi dvanajsti brat stori
vse po naročilu konjevem. Pa pride o polnoči čarovnica v spalnico in poseka svojim hčeram
glave, gre v hlev, pa poseka svojim konjem glave. Zbude se zjutraj bratje in vidijo, kaj se je
zgodilo. Pa začnejo vsi hvaliti svojega brata: »Ti si nas rešil, ker ti si nas predal na levo stran«;
povedal jim je bil že prejšnji večer, da bo to storil. Zasedejo konje in odjahajo. »Kako bova pa
danes hodila?« vpraša dvanajsti svojega konja. »Počasi, ker bodo šli tudi drugi počasi.7 Pa
to ti povem, kar boš pobral danes, ti bo žal, kar ne boš, ti bo žal.11« Jezdijo dalje po cesti
pa zagleda najmlajši nekaj svitlega. »Kaj pa je to?« »Kar boš pobral, ti bo žal,«11 odgovori
konj. »Žal gori ali doli; pobral bom.« Pobere in spravi, bila je zlata12 podkev13. Gredo dalje,
zopet vidi najmlajši ob poti nekaj svitlega. »Kaj pa je to?« »Kar boš pobral, ti bo žal,«11
odgovori konj. »Žal gori ali doli; pobral bom,« in spravi zlato12 gosje pero13. Gredo dalje,
zopet vidi najmlajši nekaj blestečega, zopet ga svari konj. »Kar boš pobral, ti bo žal, kar ne
boš, ti bo žal.«11 »Ah, kaj, žal gori ali doli! Pobral bom.« Bila je zlata12 kit13. Pri bogatem
gospodarju se vstavijo bratje, da tam prenoče. Vsi gredo spat, le najmlajši hodi okoli konj in
jih snaži pri svitu brleče svetilke. Zasliši gospodar, da nekdo konje snaži, pa gre vun in vzame
svetilko. »Konje pa moram osnažiti,« si misli fant, pa obesi podkev12, da mu je svetila. Sliši
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spet gospodar snaženje, pa vstane in vzame podkev. »Še le tri sem osnažil, pa moram vse,« si
misli fant, pa obesi pero13; to mu je še bolj svetilo. Pa spet pride gospodar in mu vzame zlato12
pero13. Pa mladenič si zna pomagati, odnehati noče, vzame še zlato11 kito12; ta mu je pa
najbolj svetila. Pa kaj, čez nekaj časa se spet zbudi gospodar, zasliši ga, pride in vzame mu še
zlato kito. Ko hočejo bratje drugo jutro oditi, pa reče gospodar: »Hej, ti, pripelji mi zlato12
ženo. Zlato kito imaš, veš, kje je tudi žena; privedi mi jo, sicer ti vzamem glavo. 11 Za ženo
pa dobiš zlato12 obleko.« Gre dvanajsti brat v hlev in se milo joče. Pa ga vpraša konj: »Zakaj
se pa jokaš?« »Zlato ženo hoče od mene imeti gospodar, sicer mi vzame glavo; pa še sam ne
vem, kje je zlata žena. Še nikdar je nisem videl.« »Saj sem ti pravil, da kar boš pobral, ti bo
žal, kar ne boš, ti bo žal. Žal bi ti bilo tam pustiti vse, žal ti je pa sedaj, da si pobral. Pa nič se
ne boj,bova že dobila zlato ženo. Zajezdi me, ponesem te k hiši one čarovnice.9 Tam
zacvilim, poskočim in vdarim v zid, da se vse potrese. Tedaj pa pogleda zlata hči čarovničina
skozi okno za hip. Hiter moraš biti, zgrabiti jo, pa oddirjati.« Gresta do čarovničine hiše.
Zacvili konj in vdari v hišo, da se vse potrese, za hip tedaj pogleda zlata žena skozi okno.
Mladenič pa jo zgrabi, posadi na konja in oddirjajo.9, 14 Čarovnica pa dirja za njimi z
mečem, pa ne dohiti jih, prej so bili čez mejo.15 Pripelje mladenič gospodarju zlato12 ženo in
hoče za to zlato12 obleko. »Kaj? Še zlato12 gos mi pripelji, pa jo dobiš,« veli gospodar.11
Spet gre mladenič v hlev, britko se joče. »Kaj ti je, da tako jočeš?« sprašuje konj. »Zlato12 gos
hoče gospodar od mene, pa še sam nisem nikdar videl.« »Saj sem ti pravil, kar boš pobral, ti
bo žal, kar ne boš, ti bo žal, pa si rekel: »Žal gori ali doli! Pobral bom.« Pa ne boj se, bova že
naredila, samo uren moraš biti. Šla bova spet k oni čarovnici. Tam bom poskočil in zarezgetal,
da bo šlo skozi ušesa. Ustraši se gos in prileti na okno. Ti jo pa hitro zgrabi in oddirjava.«
Zgodilo se je, kakor je konj naročal. Ko je konj zarezgetal, preletel je vse njegov glas, da je
strahu zletela zlata gos iz peči na okno. Pa jo je pograbil mladenič in v urnem diru jo ubere
nazaj.9, 14 Brzo je bila za njima čarovnica z mečem, že jim je bila bliže kot prvič, pa so bili
že za mejo.15 Tam pa ni imela čarovnica nobene moči. Prinese mladenič gospodarju zlato12
gos: »Ha! Kaj misliš, da mi je to že zadosti? Še zlatega12 konja mi pripelji, sicer ti pa glavo
odsekam,«11 rohni gospodar. Spet se potoži fant svojemu konju: »Saj si djal, žal gori ali doli,
pobral bom, dasi sem te svaril. Sedaj pa imaš. Pa ne boj se! Hitra bova morala biti, pa bo šlo.
Jezdiva spet k oni čarovnici.9 Tam me na vrtu priveži ravno za tisto češpljo kakor prvič.
Potem pojdi pa v hlev. Tam boš našel zlatega12 konja med dvanajst drugimi. Hitro moraš vse
storiti, ker bodo konji rezgetali in ropotali, vzbude čarovnico, ko boš ti konja odvezoval.«
Prideta k čarovnici. Priveže fant svojega konja k češpi, kakor mu je bilo naročeno, pa gre v
hlev po zlatega12 konja. Hržejo, rezgečejo in tolčejo drugi konji, fant pa hitro odvezuje
zlatega12 konja, kar odrezal ga je; njegov konj se je pa kar strgal, dasi je bil fantu naročil,
da ga mora odvezati.14 V najhitrejšem diru brze vsi proti meji, čarovnica še hitreje za
njimi.9, 15 Že je z mečem dosegla konju rep, ko so bili na meji. Rešeni so bili. »Sedaj sem vam
vse pripeljal, kar ste hoteli, sedaj mi morate dati zlato obleko,« stopi mladenič pred
gospodarja. »Kaj, zlato12 obleko hočeš ti od mene? Vari, da ti še glave ne vzamem,« kriči
gospodar. »Vi meni glavo vzeli? Ali ne vidite, da znam več kot vi, ko sem vam pripeljal
konja, gos in ženo! Varujte se, da jaz vas ne! Takoj mi daste zlato12 obleko, konja, ženo in
gos, če ne vam pa glavo odsekam!« Začel se je bati in tresti gospodar, pa mu je vse dal.14
Vesel gre fant k svojemu konju in mu pove, da je vse nazaj dobil. »No, sedaj pa pelji mene na
polje in tam skoplji veliko jamo. Zdaj imaš tako že vse,« veleva konj mladeniču. Pelje
mladenič konja na polje, tam pa skoplje globoko jamo. »Sedaj me pa čez sredo presekaj,«
zapove zopet konj. »Ti si meni toliko dobrega storil, zato naj pa jaz sedaj tebe vbijem«, brani
se mladenič. »Moraš. Ali ti mene ali jaz tebe.« Vda se mladenič in preseka konja na dvoje,
da pade vse v jamo.17 Iz krvi pa sedaj zleti bel golobček proti nebesom. Bil je ta konj zaklet
človek, kakor se je v starih časih često zgodilo, da se je človek v to spremenil, kar se je
zaklelo.18

Analiza po ATU-indeksu in Proppovih motivih:
Pravljica se uvršča pod pravljični tip ad ATU 327B otrok in ljudožerec (The Children and the
Ogre) + ad 531 zvesti Ferdinand (Faithful Ferdinand), torej med čarobne pravljice (Tales of
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magic: 300–749). Pri pravljičnem tipu ATU 327B otrok in ljudožerec (The Children and the
Ogre) se pojavi motiv nadnaravne naloge (Supernatural Tasks: 460–499). Pri pravljičnem tipu
ATU 531 zvesti Ferdinand (Faithful Ferdinand) se pojavi motiv nadnaravnega pomočnika
(Supernatural Helpers: 500–559). Tej pravljici sta sorodni pravljici bratov Grimm: št. 15,
Janko in Metka (Hansel and Gretel), in št. 126, Hvaležni Ferdinand (Ferdinand the faithful).
Gre za pravljico, ki združuje motiv pravljice Janko in Metka, kjer lik velikana prevzame
čarovnica. Jezni gostilničar junaku zastavlja težke naloge, ki jih najmlajši brat razreši s
pomočjo svojega pomočnika – hvaležnega konja. Magični predmeti so zlati predmeti, ki jih
mora pridobiti od čarovnice. Junak sicer pridobi zlato ženo, ki jo tudi »obdrži«, kar nakazuje
na sorodnost motivov pridobitve lepe neveste.
V pravljici je najdenih mnogo motivov po Proppu, nekateri se večkrat ponovijo: odhod1
(najprej očeta od doma, nato sinov), gozd2, hiša v gozdu3, skrivalnice4, bratje5, zavrnjen in
zamenjan konj6, hvaležna žival7, tekmovanje8, na konju9, preizkus s spanjem10, težke naloge11,
zlato12, predmeti – orodja13, pridobitev čarobnega sredstva14, beg v pravljici15, odločilna
ovira16, zagrobni konj17 in hvaležni mrtvec18. Motivi 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 se ponovijo večkrat.
1.12.1.4 Sv. Jurij in sv. Marko – ad ATU 300 + ad 303, št. 4
Arhivska številka: ŠZ 7/230
Pokrajina: Notranjska
Kraj zapisa: Bloke pri Cerknici
Povedal: Zadnik K. od Lužarjev
Zapisal: Modic Izidor
Oba brata1, sv. Juri in sv. Marko sta imela vsak svojega leva, tigra, volka in lisico2.
Pa gresta oba po svetu.3 Pa prideta v gozd na razpotje. Tu zasadi sv. Marko meč4 v drevo in
pravi: »Kdor pride prvi nazaj, naj potegne ta meč. Če bo kri pritekla, se drugemu slabo
godi, hitu mu na pomoč.«5 Pa odide sv. Juri po levi poti, sv. Marko jo zavije na desno.
Kmalu se vrne sv. Marko, potegne meč – bil je krvav.6 »Slabo se godi mojemu bratu, iti mu
moram na pomoč,« si misli in gre dalje po levem potu.
Na svoji poti je bil sv. Juri prišel v mesto, ki je bilo vse v črnem.7 Bil je tam zmaj,
kateremu so morali dati vsak dan po enega človeka.8 Ravno tisti dan je bila grofova hči
na vrsti.9 Že se je peljala k oni jami, ko pride sv. Juri, zve kako in kaj ter sklene rešiti mesto
zmaja. Pripelje se grofova hči k jami v zaprti kočiji. Tam izstopi in silno plače. Že pride
zmaj, da pograbi deklico, pa se vstopi pred njo sv. Juri; enkrat mahne z mečem, da
zmaju takoj vse tri glave odlete.10 Sv. Juri odreže glavam konce jezikov in odide. Tedaj pa
pravi kočijaž grofici: »Reci, da sem te jaz rešil, sicer bo slabo zate.«11 Brani se hči, a ne
pomaga nič, vdati se mora. Kočijaž pa stopi in poreže glavam jezike, katerim se je seveda
poznalo, da so jim konci že odrezani. Pridejo v mesto in tam bi se bil moral poročiti
kočijaž z grofovo hčerjo, ki jo je bil njen oče obljubil v zakon tistemu, ki jo reši in vbije.12
Vsi so sedeli že na gradu pri gostiji, kar stopi tudi sv. Juri spremljan od svojih živali v
dvorano.13 Vesela mu teče naproti mlada grofica in se ga oklene: »To je moj pravi
rešitelj.«14 Dokaže sv. Juri resnico teh besedi in takoj vstrele ženina – kočijaža, sv. Juri pa se
poroči z grofovo hčerko.15 Drugo jutro vstane sv. Juri in stopi k oknu. Vidi od daleč, kako se
vali dim iz jame: »Kaj je to? Kaj to pomeni?« »Ne hodi tja, nevarno je«, ga svari žena.16
»Grem pa na lov,«3 pravi sv. Juri in odide s svojimi živalmi. Pride do tiste jame in
zavpije trikrat: »Kdo je notri?«17 Pa še – le na tretji klic se oglasi iz jame: »Jaz sem, ena
stara, vboga ženica tu na samoči.«18 »Alo, vun!« zavpije sv. Juri. Nič. »Jaz pravim, da vun!«
»Ali smem vun priti?« sprašuje ženica. »Takoj vun,« vpije sv. Juri. Prileze stara ženica iz jame
in vpraša: »Ali se smem tega leva malo dotakniti?« »Le dotakni se ga, le.« Pa se dotakne
žena leva in takoj se vsi spremene v kamenje.19 Ravno tedaj je bil pa prišel sv. Marko do
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onega razpotja in našedši krvaveči meč hitel bratu na pomoč. Tretji dan po tem pride v tisto
mesto, cesta pa je držala ravno pod gradom.7 Zagledala ga je grofica, podoben pa je bil
sv. Marko do pičice svojemu bratu, da ga grofica ni razločila, pa mu je tekla na proti,
objemala ga, ker je bila že v silnih skrbeh za svojega moža,11 seveda, saj ga pa tudi tri dni
že ni bilo domov. Pride sv. Marko na dvorišče in vpraša: »Kam hočem pa to žival dati?« »Ali
si čuden! Saj veš, v ta hlev jo zapri.« Pride noč, oba ležeta spat kot mož in žena, samo svoj
meč je sv. Marko v sredo med se in grofico dal. Zjutraj vstane sv. Marko in pogleda skozi
okno, pa vidi, kako se vali dim iz jame. Radoveden vpraša: »Kaj pa pomeni ta dim?« »Ali si
pozabil? Saj sem ti že pravila, da je nevarno tam, kmalu bi bila jaz tam – le nesrečna,« čudeč
se odgovarja grofica. »Ravno tamle se je ponesrečil moj brat,« si misli sv. Marko in odhiti
svojimi živalmi3. Trikrat zakliče v jamo: »Kdo je notri?«17 Ali še le tretjič se mu odgovori:
»Jaz, stara sirota, sem tu na samoči.« »Takoj vun!« tako zavpije trikrat sv. Marko, potem šele
prileze starka iz jame. »Ali se smem dotakniti leva?«20»Ne dotikaj se mi ga! Takoj mi vrni
brata nazaj!« »Odtrgaj šibico21 in dotakni se tega kremena,« odgovarja žena. »Dotakni se ga ti,
pa precej,« zavkaže sv. Marko. Dotakne se žena s šibo kamenja in takoj oživi sv. Juri in
njegove živali.22 Kar tresla sta se tiger in lev, ko sta videla starko; pa slednjič ne more več
premagati tiger, da bi ne skočil na starko, a ne more ji nič storiti. Tudi lev se je komaj
vzdrževal in čakal, da se mu vkaže raztrgati baburo. Namigne mu sv. Marko in v hipu
raztrgata tiger in lev starko. Vrneta se oba brata v mesto, grofica jima pride nasproti, a ne ve,
kateri je sv. Juri, njen mož, tako sta si podobna. Nazadnje ga vse eno spozna po lisici, ker je
bila brez repa.14 Odsekal ji ga je bil malo s konca sv. Juri, ko je zmaju glavo jemal. Vrnejo se
v grad, pa ženitnino so naredili, ker se je sv. Marko v tistem mestu oženil.

Analiza po ATU-indeksu in Proppovih motivih:
Pravljica se uvršča pod pravljični tip ad ATU 300 zmajev ubijalec (The Dragon-Slayer) +
ATU 303 bratje po krvi (The Blood Brothers), torej med čarobne pravljice (Tales of magic:
300–749), pri katerih se pojavi motiv nadnaravnih nalog (Supernatural Tasks: 460–499). Tej
pravljici je sorodna pravljica bratov Grimm: št. 60, Dva brata (The Two Brothers). Gre za
pravljico, ki se meša z elementi legende in govori o bratski povezanosti – dva brata na las
podobna, z enakimi živalskimi pomočniki. Eden izmed bratov reši carično pred zmajem in se
z njo poroči. Kasneje drugi brat reši ženina pred čarovnico, ki ga je začarala v stanje
okamenelosti.
V njej je najdenih 22 motivov po Proppu: bratje1, živalski pomočniki2, odhod3, čarobni
predmet4, nesreča in protiukrepi5, znamenja smrti6, lokalnost7, zmaj goltalec8, zmajev davek9,
boj z zmajem10, lažni junak11, naloga kot odgovor na snubitev12, mož na ženini poroki13,
prepoznava iskanega14, prestolonasledstvo15, prepovedi, povezane z odhodom16, iskanje
naloge17, tip jage babe18, spremenjen junak19, odločilna ovira20, paličica21 in začasna smrt22.
Motivi odhoda, lokalnosti, lažnega junaka, prepoznave iskanega in iskanja naloge se ponovijo
večkrat.
1.12.1.5 Graščak, trije sinovi in zakleta hči – ad ATU 550, št. 5
Arhivska številka: ŠZ 7/239
Pokrajina: Notranjska
Kraj zapisa: Sv. Vid nad Cerknico
Povedal: France Rot od Lešnjakov pri Sv. Vidu
Zapisal: Modic Izidor
Živel je graščak, bogat, da ni vedel kam z denarjem. Imel je tri sine1 in hčer2, ki je
bila pa zakleta v lisico3, sinovi so živeli pa pri očetu. Sklenil je grof, da sezida cerkev. Ko so
jo dozidali, pa pravi grof sinovom: »Idite v cerkev in poglejte, kaj ji še manjka!« Po noči je
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šel jeden izmed sinov v cerkev in se tam skril.4 Prišlo je dvanajst hudičev, ki so se
pomenkovali: »Vse je lepo in dobro, samo tiča še ni, ki poje za devetindevetdeset
godcev.«5 Ko grof to zve, pošlje svoje sinove po takega tiča.6 Najprvo ga je šel iskat
najmlajši sin.7 Mati mu je spekla še kruha8 in odšel je9. V grmovju mu pride nasproti lisica,
sestra njegova.2,10 Brat ji da kruha, pa se je takoj spremenila v dekle: »Kam greš?« »Po tiča,
ki poje za devetindevetdeset godcev.« »Le pojdi z menoj, jaz ti ga pokažem.« Brat gre s
svojo sestro – lisico.11 Prideta pred grad12: »Tu je tisti tič13. Vzemi tiča, tičnico pa pusti.6 Če
boš tičnico vzel, zapel bo tič, da se bo zbudila straža in te peljala pred grofa.« Brat gre v grad.
Pa se mu je tičnica bolj dopadla kakor tič. Pograbi tičnico, da jo bo vzel, pa zapoje tič. Straža
se zbudi, vjame tatu in ga pelje pred grofa. »Zakaj si hotel vzeti tiča?« Mladenič mu vse pove.
»Dobro. Jaz ti dam tiča, če mi pripelješ konja, ki v eni uri ves svet obteče.«6 »Kako je?«
vpraša lisica brata. Brat ji pove. »Nič se ne boj, boš že dobil konja.« Prideta spet pred grad:
»Idi notri, vzemi konja in navadno brzdo.6 Če boš vzel zlato14 brzdo, bo zarezgetal konj, da
se bo zbudila straža in te vjela.« Fant gre v grad: »Škoda, tako lep konj, pa tako grda uzda!« In
je vzel zlato brzdo. Konj pa je zarezgetal, da se je zbudila straža in ga vjela. »Kaj si hotel
konju?« vpraša grof. Fant mu vse pove. »Če mi prineseš zlato jabolko, ki je na drevesu
zrastlo, pa ti dam konja zanj.«6 Zunaj pove mladenič vse lisici – sestrici. Pelje ga dalje.
Prideta pred lep, obzidan vrt:12 »Tu rastejo zlata14 jabolka. Tiho odtrgaj jabolko z drevesa
in odidi. Pa ne delaj šuma, da se ne zbude straže.6« Brat pa gre v vrt. Polno zlatih jabolk je
tam rastlo. A zazdelo se mu je, da bi jih več vzel, pa je začel tresti jabolka. Šum je zbudil
straže, da so ga vjele in peljale pred grofa, gospodarja. »Čemu ti bodo jabolka?« Fant mu
pove. »Dam ti jih, če mi prineseš zlato punčko v zibelki.6« Fant gre k lisici in ji pove. Pa sta
šla malo naprej in lisica se je spremenila v zlato14 deklico. »Nesi me grofu, da ti da zlato
jabolko zame. Potem pa počasi odidi, dojdem te.« Fant nese zlato deklico grofu, ki mu da
zlato jabolko15, potem odide. Grof pa je sklical sosede in sorodnike, da jim pokaže zlato
punčko. Pa komaj jo eden zagleda, že pravi: »Lepa je res, samo lisičjo glavo ima.« Pa je lisica
skočila iz zibeli in zbežala16. Kmalu doteče lisica brata. »Škoda bi bilo jabolka,« pravi in se
spremeni v zlato jabolko. To nese brat drugemu grofu, da bi dobil konja zanj. Grof mu da
konja, fant odide.15,17 Grof pa spet skliče sosede in sorodnike, da jim pokaže zlato jabolko, ki
je na drevesu zrastlo. »Lepo je res, samo lisici je podobno«, reče spet eden – in lisica zbeži
iz grada.16 Pride k bratu. »Ne daj pravega konja grofu za tiča,« veli mu in se spremeni v
konja. Konja pa je dal brat grofu in dobil zanj tiča.15 Spet jih je ta grof mnogo povabil, da
bi videli konja, ki v eni uri ves svet obteče. Pa pravi eden: »Lep je res, samo lisici je
podoben« – in lisica skoči iz hleva za bratom.16
Brat pa je šel domov z vsem, kar je dobil. Na poti sta ga pa že čakala njegova brata,
ki sta mu vse vzela, njega pa prevezala tje za en plot, doma sta pa rekla, da sta ona našla
tiča.18 Nesli so tiča v cerkev, pa ni hotel peti. Med tem je pa že lisica rešila svojega brata, ki je
šel naravnost v cerkev, da je prišel še pred mašo tje. Ko je stopil v cerkev, zapel je tič, ko je on
odšel, nehal je tudi tič peti. Ljudje so se pa čudili in so fanta prijeli: »Ali si ti prinesel tiča,
da tako lepo poje, če ti prideš?«19 Pa jim je fant povedal, kdo je in kaj se je z njim zgodilo.
Nato so zaprli oba njegova brata, on je pa vse dobil. Lisica je pa ostala lisica, ker je ni mogel
nihče rešiti.

Analiza po ATU-indeksu in Proppovih motivih:
Pravljica se uvršča pod pravljični tip ad ATU 550 zlata ptica (The Golden Bird), torej med
čarobne pravljice (Tales of magic: 300–749), pri katerih se pojavi motiv nadnaravni
pomočniki (Supernatural Helpers: 500–559). Tej pravljici je sorodna pravljica bratov Grimm:
št. 57, Zlata ptica (The golden bird). Gre za pravljico, v kateri je osrednji motiv čudežna ptica,
ki je potrebna za »blagoslov« pri graditvi cerkve. Takšno ptico išče najmlajši brat – uspe jo
dobiti s pomočjo sestre, ki je začarana v lisico (živalski pomočnik), prav tako je viden motiv
izdaje – bratje ga zvežejo in skušajo prevzeti zasluge.
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V njej je najdenih 19 motivov po Proppu: bratje1, »sestrica«2, nesreča3, skrivalnice4, nekateri
drugi pomočniki5, težke naloge6, iskanje naloge7, oskrba junaka za pot8, odhod9, hvaležna
žival10, prehod s pomočjo vodnika11, dvorec, vrt12, ptica13, zlato14, pridobitev čarobnega
sredstva15, beg s preobrazbami16, na konju17, lažna junaka18 in prepoznava iskanega19.
Pogosteje se ponavljajo motivi težkih nalog, zlata, pridobitve čarobnega sredstva in beg s
preobrazbami.
1.12.1.6 Vojak in 12 roparjev – ATU 590, št. 6
Arhivska številka: Z 27/232
Pokrajina: Notranjska
Kraj zapisa: Bloke pri Cerknici
Povedal: Zadnik K. od Lužarjev
Zapisal: Modic Izidor
Oče in mati sta imela sina. Bil je vojak, in ko je sin prišel od vojakov, je oče umrl.1
Prodala sta mati in sin, kar sta imela, kupila si konja2 in voz in se vozila po svetu.3 Po dolgih,
dolgih letih se pripeljeta enkrat na noč v gozd.4 Silno se je tam nekaj svetilo; pa pravi sin:
»Grem gledat, kaj je to.«5 »Le pojdi, samo da se ti kaj ne zgodi,« pravi mati.6 Odide sin in
najde sabljo, na kateri je bilo zapisano: »Srečen, kdor ima mene, vse on poseka.« 6 Vrne
se sin k svoji materi. »Samo, da si se zdrav vrnil,« ga pozdravi mati. Odpeljeta se dalje po
gozdu in prideta do gostilne, v kateri je bilo 12 roparjev.8 Šest jih je bilo od teh vedno doma,
šest pa na ropu. Vstopita v gostilno in prosita prenočišča in jedi. »Le dobro jima skuhaj, pa
vsakemu tri človeške prste deni v jed,9« zapove kuharju glavar tega oddelka roparjev. Jesta
mati in sin, kar so jima roparji dali, kar zajame sin že s prvo žlico tri prste. 10 »To pa ni
lepo, da nam daste človeških prstov jesti. Jaz sem tudi človek in človeških prstov ne bom
jedel,« se oglasi sin. »Bomo videli, če boš ali ne. Še hudo se ti bo godilo.« Prineso mu na
krožniku revolver in nož, pa mu zapovedo: »Izbiraj.«11 »Če hočem, siliti me ne more
nihče.« »Kar pripravi se, pa kes obudi,« mu reko roparji. »Že prav, samo eno besedo mi pa
menda že še privoščite pred smrtjo?« »Tisto pa,« mu odgovore roparji. Sin pa vzame sabljo in
z enim mahom vsem šestim glave odseka. Mati in sin pa mrtva trupla odneseta v jamo, kamor
so roparji ubite metali.
Pod večer pride drugih šest roparjev. Najvišji poglavar gre naravnost v svojo sobo,
drugih pet pa v ono sobo, kjer sta bila naša znanca, začudijo se, da dobe dva živa tujca v svoji
hiši, pa si že mislijo: »So ju že oni pustili, ko so odhajali,« odšli so namreč vsaki malo pred
odhodom drugega krdela. Vprašajo tujca: »Hočete kaj jesti?« »Ni treba, sem ravno
odvečerjal,« odvrača sin. Vendar mu prinesejo jesti, in spet najde sin prste v jedi.10
Razhudi se in noče jesti. »Čakaj, boš že jedel,« mu groze roparji in mu spet prineso
revolver in nož, da si izbira.11 »Ne bom nič izbral,« odgovarja sin, poseže po sabljo in vsem
poseka glave, jednemu samo se je še malo držala. Nato gre sin v sobo k poglavarju, ki se silno
čudi, da so ga pustili njegovi ljudje prav do njega. Pa poseže ropar po revolverju, da bi
vsiljivca ustrelil, ta pa ga na mestu razseka. Vse roparje spet pomečeta v jamo, a sin se
odpravi, da se popelje v svet. Ko odide, izvleče mati še onega malo živega roparja in ga
izleči, da ozdravi.12 Ropar in mati se poročita, pa oba tuhtata, kako bi sinu utajila, da bi se
roparju ne bilo treba bati. Pride sin domov in odide spat, sabljo pa odloži. Hočeta mu jo
mati in ropar vzeti, pa je imel trak od sablje sin k roki privezan, da ni bilo nič.13 Ko se sin
nekoč umiva, reče mu mati, naj trak odloži, da ga ne zmoči: »To pa že ne, kar pustite mati,« se
brani sin. A le sili in sili mati v sina, da odloži trak: »Naj bo, mati. Še vselej sem vas ubogal,
vas bom pa tudi sedaj. Mati pa vzame trak in zavpije: »Sedaj ga pa že imava.« Vzame vilice in
mu iztakne oči, pa ga požene po svetu. Sin gre počasi dalje in pride do nekih žensk. Lep je bil,
zasmilil se jim je, pa reko: »Ozdravimo ga, da se ne bo mučil.« Peljejo ga k studencu,
vmijejo ga enkrat one, potem se je pa sam umival. Ko se je trikrat umil, je videl.14 Vrnil
se je sin na svoj dom, pa mati ga ni spoznala, ker je videl, a odšel je vendarle slep. 15 Prosi
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sin službe: »Vzemite me za hlapca. Bil sem že v hlevu, videl sem konje, dva belca sta16.«
»Prav rada! Podobni ste zelo mojemu sinu, samo da je bil ta slep,« odgovarja mati. Služil je za
hlapca sin, pa je tudi vedno gledal, kam devata njegovo sabljo, da jo izmakne. Bila je med
njima, ko sta ležala vedno in trak tudi. Vzame sin sabljo6, pa reče: »No, zdaj vam bom pa jaz
pokazal. Tebe bom mučil hudo, vas, mati, pa prav na lahko.« Odseka roparju najprvo nogo,
potem roko, a naposled še-le glavo. Mati pa ga začne prositi: »Usmili se me, odpusti in
pozabi.«17 »Ne, mati! Kakor ste se vi mene usmilili, tako se bom tudi jaz vas,« pravi sin in
vihti sabljo nad materjo, preseka jo na dvoje ravno pod pazduho, da se je mrtvo zgrudila.

Analiza po ATU-indeksu in Proppovih motivih:
Pravljica se uvršča pod pravljični tip ATU 590 princ in zapestnice (The Prince and the
Bracelets), torej med čarobne pravljice (Tales of magic: 300–749), pri katerih se pojavi motiv
čarobni pripomočki (Magic Objects: 560–649). Tej pravljici je sorodna pravljica bratov
Grimm: št. 121, O kraljeviču, ki se ni ničesar bal (Der Königssohn, der sich vor nichts
fürchtet). Gre za pravljico, v kateri lik zlobne mačehe prevzame prava mati (po očetovi smrti).
Fant najde čarobno sredstvo: sabljo, ki mu jo kasneje mati, ki se poveže z roparjem, želi vzeti.
Ob tem mu z vilico iztakne oči. Sledi junakov odhod in ozdravitev slepote s čudežno vodo, na
koncu pa kaznovanje – usmrtitev matere.
V njej je najdenih 17 motivov po Proppu: nesreča1, na konju2, odhod3, gozd4, iskanje naloge5,
prepovedi, povezane z odhodom6, pridobitev čarobnega sredstva7, razbojniki8, odsekani prsti9,
znamenja smrti10, težke naloge11, razsekani in oživljeni12, preizkus s spanjem13, živa voda14,
spremenjen junak15, barva konja16, odločilna ovira17.
1.21.1.7 Revni sin in čarovnik – ATU 400, št. 7
Arhivska številka: Z 27/233
Pokrajina: Notranjska
Kraj zapisa: Bloke pri Cerknici
Povedal: Fr. Baraga
Zapisal: Modic Izidor
Revni stariši so imeli enega sina. Ko odraste, ga hočejo dati služiti, pa pride k njim
velik »cuprjan« (čarovnik) in jima reče: »Dajte ga meni služit, dobro se mu bo godilo.
Čez eno leto vam ga pa spet nazaj pripeljem.« Stariši privolijo, in predno odideta, jim da
čarovnik 100 gld. kot plačo sinovo, čez leto dni jim hoče pa spet dati 100 gld. in sina
vrniti. Veseli so bili stariši: »Dobro se mu bo godilo, pa še toliko bo zaslužil, ko mu je že
zdaj dal gospodar toliko.«1
Čarovnik vzame fanta in ga pelje seboj.2 Gresta po cesti, prideta v gozd.3 Ozre se
fant, pa pravi: »Kako je pa to? Cesto pred sabo vidim, za sabo pa ne!« »I, ovinki so pa drevje,
da se ne vidi.« Prideta do hišice.4 Tu pravi čarovnik: »To hišo boš vsak dan pometel. Čez
leto dni se vrnem, pa samo gori in doli bom šel po hiši in takoj bom vedel, če si bil
pošten.5 Jed bo pa sama od sebe prišla in spet izginila, za to ne skrbi.« Odide čarovnik, fant pa
dela, kakor mu je bilo naročeno. Preteče leto; čarovnik se vrne in pogleda po hiši: »Dobro si
delal, sedaj si pa že doslužil, le pojdi domov!« »Že, saj je komaj en teden!« Tako kratko se je
zdelo fantu leto, se mu je dobro godilo, piti in jesti je imel dovolj, pa že privadil se je bil. »Že
vsa brezna tod okoli sem preiskal, samo enega še nisem,« pravi čarovnik. »Pa ga dajva
midva,« hiti fant.6 »Pa le.« Vzameta vrv in gresta k breznu.7 »Na zvonec, in če ti bo hudo,
pozvoni, jaz te potegnem vun,« reče čarovnik in spusti fanta v globočino. Fant pride na dno in
vidi pred seboj lepo dolino. Zelo se mu je tam dopadlo, nič več ni hotel iti vun. Pa vzame
kamen, priveže ga za vrv in pozvoni. Čarovnik vleče kamen vun, fant pa gre po dolini.
Nikjer ne more iz doline. Res je bila dolina lepa in dosti sadja in vsega je imel dovolj,
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drugega pa nič. Išče, išče, pa ne najde nič, samo skozi skalovje vodi ena luknja, pa še ta
je ozka in polno zveri v nji.8 Na zadnje se fant vendar opogumi, da leze skozi luknjo. Povsod
so zveri vanj prežale, vendar mu ni nobena nič naredila. Koncem luknje so bila vrata, katera
fant odpre: »Aha, tu so pa že blizu ljudje.« Stopi skozi druga vrata in od tod v tretjo sobo.9
Tu najde ženo, vso črno seveda, ker je prišel v zakleto mesto.10 »Kaj pa ti tukaj iščeš, ko že
toliko časa ni bilo nobenega sem,« ga ogovori ženska. »Službe iščem, službe,« odvrne fant.
»Jaz že imam službo, samo težka je, zdržal ne boš.« »Nič bat.« »Že prav. V oni sobi je jed in
pijača, pa tudi smokve. Najej se in napij, pa kadi, kolikor hočeš.« Fant stori, kakor mu je bilo
rečeno, potem se vrne v prvo sobo. »Tu le se vlezi in spi,« mu veli žena. »Prišli bodo sem k
tej mizi po noči ljudje, pa igrali in kvartali bodo. Tudi tebe bodo silili, samo ti se ne
zmeni zanje.«11,12 »Že prav,« odvrne mladenič, leže na klop k peči in zaspi. Kar pridejo ob
enajstih, sedejo za mizo in začno igrati. Eden pa gre in začne buditi in drezati fanta za pečjo.
»Pojdi še ti!« Fant pa nič, kar spal je lepo naprej. Vdari ura polnoči in vse izgine.
Pride dan, zbudi se fant. Pa se mu pokaže ona žena: »Glej, do kolen sem že čista« ter
mu pokaže noge; bile so do kolen bele. »Zdaj se pa spet najej in napij; drevi pa spet tako,
kakor danes.«11,12 Pride spet noč. Ob enajstih spet pridejo igravci, kakor prejšnji večer. Zopet
silijo fanta, da bi šel igrat, a fant mirno in stanovitno dalje leži in spi na klopi. O polnoči spet
vse izgine. Napoči dan, prikaže se mu spet ona ženska: »Danes pa ne boš prestal, prehudo
bo. Tvoj najboljši prijatelj, tvoj oče in mati, ki jih že več kakor leto nisi videl, bodo prišli
in te silili, da bi šel igrat. Pa ti ne smeš iti. Pa te bodo potem tepli in razsekali na drobne
koščke, ti se pa nič ne straši, po polnoči boš spet cel in zdrav.«11,12 »Nič se ne bojte,«
odvrne fant in gre v drugo sobo, da se okrepča z jedjo in pijačo, kakor prvi in drugi dan,
zvečer gre pa spet v ono sobo spat, kakor prejšnja večera. Vdari ura enajst in v sobo pride
fantov najboljši prijatelj, mati in oče, sedejo za mizo, pa da bodo igrali. »Pojdi še ti, pojdi, saj
že eno leto nismo bili skupaj,« prigovarja mu prijatelj. Fant pa le ne, mirno leži dalje na klopi
za pečjo. »Dajte ga no, lumpa! Nabita ga, pa razsekajta!« se oglasi oče za mizo. Hudo je bil
fant tepen, na drobne kose so ga razsekali. O polnoči pa spet vse izgine, fant pa spet
oživi, spet se zraste in sceli.13 Leže na klop in zaspi do jutra. Dolgo je spal, izmučen je bil, ker
so ga bili dobro zdelali ponoči. Hotel je še malo poležati, kar zasliši godbo in veselje od zunaj.
»Moram pa vse eno vstati, da vidim, kaj imajo zunaj, da je vse tako veselo.« Obleče se hitro in
gre vun. Pa mu že pride naproti njegova gospodinja, prej črna, sedaj pa silno, silno lepa
kraljičina, gospa v tisti deželi, »zlati deželi«.14 Hitro ga pelje in mu da lepo zlato obleko15,
kakor jo imajo samo cesarji in kralji. S svojo stanovitnostjo je bil fant rešil zakleto zlato
deželo. Ko se preobleče, gresta na izprehod po mestu. Povsod mu kličejo: »Živio naš rešitelj,
živio, živio.« Dobro se je sedaj godilo mlademu fantu – cesarju v zlati deželi16, kraljičina
pa ga je vedno nagovarjala, da bi se poročila, a mladi cesar ni hotel. »Čemu, saj ni treba. Še
enkrat bi rad videl svojo domačijo prost kot fant. Rad bi jim pokazal, da sem še živ, če so me
tudi takrat tako grdo razmesarili. Ko se vrnem, se pa vzameva.« Kraljičina pa mu je nato na
prsi zapisala svoje ime in s šivanko našpikala, da je šlo vse pod kožo in se ni moglo nič
več izbrisati.17 Dala mu je dva regimenta vojakov18, poslovila se od njega, pred odhodom
pa mu še zabičala: »Če te bo kdo doma vprašal, kakšno ženo imaš, ne smeš reči, lepo,
sicer bo vse takoj od tebe palo in poti nazaj k meni ne boš dobil, ti reci le, 'tako eno
stvar'.«19
Cesar zajaha konja20 in odide s svojimi vojaki proti domu. Blizu doma že pa pošlje
svoje vojake nazaj in jezdi sam dalje. Pride domov in gre najprvo v gostilno. Tam poprašuje:
»Kako je pa pri teh?« »O, slabo se jim godi. Imeli so sina, pa je šel z nekim čarovnikom služit.
Obljubil jim je bil, da ga pripelje čez eno leto nazaj, pa ga ni. Našli so ga bili že potem enkrat,
pa ni hotel k njim, zato so ga pa zelo natepli.« Pošlje tujec po svoje stariše. Oba prideta; mati
pogleda skozi okno, pa takoj plane notri, oče pa ponižno stisne klobuček pod pazduho in
obstoji na mestu: »Kaj zapoveste, zlati cesar?«21 »Le notri, oče, le notri, pa nič se ne bojte.«
Najedli so se in napili; pa se ne more več mati zadrževati in radovedno vpraša: »Ali imaš kaj
lepo ženo?« »Lepo, lepo,« odgovori sin, a pri tej priči vse od njega pade, bil je oblečen v
staro, raztrgano obleko.19 Ko to gostilničarjevi vidijo, ga začno brcati in suvati. »Nikarte ga
ne; imam še eno knjižico; to vzemite in prodajte, da bo plačano to,« se oglasi oče.
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Sin je bil malo časa doma, pa se mu zazdi, da bi se vrnil v svojo deželo. Pota ni
vedel. »Pa bom že našel in poprašal,« si misli in odide. Pride na hrib, pa vidi v dolini med
dvema hriboma8 dva moža, ki sta se na vso moč tepla. Pogleda eden gori in vidi na hribu stati
človeka. »Pridi, pridi dol, da nama razsodiš in poveš, kdo ima prav!« »Kako vama naj
razsodim, ko ne vem, zakaj se tepeta? Koga naj pa tepem? Le tepita se le, pa brez zamere!«
»Le pridi, le, naju boš že razmiril.« Pride k njima, pa vpraša, zakaj se tepeta. »Ene čevlje
imava, ki z enim korakom človeka nesejo 300 milj daleč; eno suknjo, ki stori človeka
nevidnega, in en klobuk, ki poči, če ga na glavi obrneš.« »Pokažita, da vidim, če je to res.«
Obuje čevlje: »Ti so pa meni prav.«23 »Seveda, saj so vsakemu, kdor jih obuje.« Obleče si
suknjo. »Tudi ta je meni prav. Dajta mi še klobuk, da ga poskusim.« Vzame klobuk, pokrije
se, obrne ga na glavi, pa je počilo kakor iz pištole.23 Stopi in bil je 300 milj daleč. Zdaj se
pa ona dva nista več tepla.
Mladenič pride k vetru. Vpraša ga po zlati deželi.24 »Ne vem, kje je, ker jaz samo
en del zemlje prepišem. Pojdi k burji, ona ti pove,« odvrne veter. Pride k burji, pa tudi ona
ne ve za zlato deželo, ker prepiše le dva dela zemlje; spremi pa ga k severu.25 »On pa
gotovo ve, ker prebije vso zemljo.« Prideta k domu severjevemu, burja ga pokliče. Izza skal
stopi star sivec, z razmršeno, grdo brado.24 »Kaj pa ti, pozemeljski črv, tu delaš? Ali ne veš,
da jaz prebrišem celo zemljo in tebe lahko raztrgam?« zagrmi sever. »Nikar, to je cesar zlate
dežele,« tolaži burja. »Povej mu, če veš, kje ta dežela leži.« »Jaz ne vem, pa morda vedo to
moji tovariši.« Zapiska na piščalko, od vseh strani prilete tiči, a nobeden ne ve, kje je zlata
dežela. Manjkalo je še enega tiča. »Če ta ne ve, pa ni zlate dežele,« meni sever. »Jaz pa vem,
da je, ker sem bil že tam,« odgovarja fant. Zapiska drugič, in kmalu prileti orel. »Ali veš,
kje je zlata dežela?« vpraša sever. »Seveda vem, ravnokar sem bil tam.«26 »Kako pa je?«
hiti fant. »Mlada kraljičina se moži. Imela je že ženina, pa se ji je izgubil. Sedaj jemlje
drugega,« odvrača orel. »Le hitro me pelji tje.« »Kako, saj te bom moral vedno čakati?«
»Morda pa ne bo treba,« odgovarja fant, stopi – in bil je 300 milj daleč. Tam sede na
kamen in čaka orla. »To je pa že zlata dežela,« mu pokaže orel.2 »Saj jo vidim zdaj, že
vem.« Fant gre v mesto, sreča berača. »Menjava za obleke,« ponudi beraču. »Kako bom pa
menjal, moja je vsa raztrgana, tvoja pa cela.« »Kaj če to,« meni fant. Menjata za obleke in se
preoblečeta, seveda ono suknjo, čevlje in klobuk si je fant pridržal. Neviden pride fant v grad
in v sobo kraljičine.21 Ženin jo je bil prisilil, da je morala trditi, da je on rešil njo in
mesto, sicer bi jo bil končal.27 Bala se je kraljičina smrti, pa je tako trdila, zraven pa je vedno
jokala in se bala kazni iz nebes: »Gotovo me bo zato Bog kaznoval.« Pristopi mladenič k nji in
jo poči za uho. »O Bog, to je že gotovo kazen iz nebes.« Obrne fant klobuk na glavi. »Pok.«
»Joj, nebo me kaznuje,« stoče nevesta. Pride ženin, odpelje jo pred grad in sedeta v kočijo, da
se odpeljeta v cerkev. »Pred gradom mora pokati,« zapove ženin; naš fant pa stopi pred konje
in tresk, tresk, poči iz klobuka pred vzpenjajoče se konje. »Pred gradom ne smejo več
streljati,« zapoveduje ženin; pa vseeno je pokalo pred konji. Vrneta se v grad, da odideta peš
v cerkev, pa celo pot je pred njima pokalo. Stopita v cerkev, pa ravno med poroko obrne
mladenič klobuk, da je silno počilo.
Vrnejo se svati in poročenca v grad in sedejo za mizo, neviden se pa vsede naš
fant za mizo na nevestin stol in je, kar more. Ženin pa nevesto od strani suje: »Kaj toliko
ješ! Drugi imajo še polne krožnike, tvoji so pa že vsi prazni.« Najedel se je nevidni svat in
šel vun; zunaj pa je odložil klobuk, plašč in čevlje in se v razcapani beraški obleki vrnil v
sobo; tam pa sede za peč.28 Nevesta pa od strani pogleduje tujega moža, pa mu pravi: »Ali bi
radi vina?« »Le, le, žejen sem že. Pečenke sem imel dovolj, do vina pa nisem mogel. Prileglo
bi se mi.« Nevesta po strani pogleduje tujega moža, pa pravi svojemu ženinu: »Jaz grem pa
plesat z beračem.« Pa zaplešeta po sobi; nevesta pa odgrne tujcu obleko na prsih in vidi
svoje ime.29 Obrne se k svatom in pravi: »Imela sem kluč od omare, pa sem ga izgubila. Delati
sem dala novega; pa sem zdaj našla stari ključ, katerega naj rabim?« »I, starega rabi,« hitro
odgovori ženin, ki je bil jezen, da je nevesta plesala z beračem, »novega pa obesi na kljuko.«
»Torej glejte. Imela sem ženina, ki je bil vas in mene rešil; pa se mi je bil izgubil. Sedaj sem
ga našla in starega ženina hočem imeti, novega pa obesite.« Pa so po sili ženina obesili, s
starim pa sta srečno živela.
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Analiza po ATU-indeksu in Proppovih motivih:
Pravljica se uvršča pod pravljični tip ATU 400 iskanje izgubljene žene (The Quest for a Lost
Bride), torej med čarobne pravljice (Tales of magic: 300–749), pri katerih se pojavi motiv
nadnaravni ali začarani mož/žena ali drugi sorodniki (Supernatural or Enchanted Wife
(Husband) or Other Relative: 400–459). Pod isti tip se uvrščata pravljica bratov Grimm: št.
193, Bobnar (The drummer), ter Modic: št. 11, Trije bratje lovci. Gre za pravljico o sinu, ki
ga v službovanje vzame čarovnik. Zvrsti se cela paleta čarobnih pomočnikov. Črna žena oz.
kraljična je za razvoj pravljice ključna – skupaj rešita zakleto kraljestvo. Motiv izgubljene
neveste prevzame izgubljeni ženin, ki ga želi nadomestiti lažni junak.
V njej je najdenih kar 27 motivov po Proppu: zaobljuba1, prehod s pomočjo vodnika2, gozd3,
hiša v gozdu4, naloge čarovniškega učitelja5, iskanje naloge6, prehod po lestvi ali jermenu7,
lokalnost8, motiv treh carstev9, osamitev carskih otrok10, naloge carične11, kar je ob enem tudi
motiv preizkusa s spanjem12, razsekani in oživljeni13, zlato carstvo14, zlato15,
prestolonasledstvo16, ožigosanje junaka17, oskrba junaka za pot18, prepoved širokoustenja19, na
konju20, spremenjen junak21, pridobitev čarobnega sredstva22, nekateri drugi pomočniki23,
živalski pomočniki24, lažni junak25, mož na ženini poroki26 in prepoznava iskanega27. Od tega
se ponovijo motivi lokalnosti, nalog/preizkusov, spremenjenega junaka, prehoda z vodnikom,
iskanja naloge, pridobitve čarobnega sredstva in pomočniki.
1.12.1.8 Uboga pastorka in grajščak – ATU 706, št. 8
Arhivska številka: ŠZ 7/234
Pokrajina: Notranjska
Kraj zapisa: Sv. Vid nad Cerknico
Povedal: Rot od Lešnjakov
Zapisal: Modic Izidor
Živela sta mož in žena, ki sta imela eno »punco«. Žena vmrje1, mož se drugič oženi
in dobi spet hčer.2 Obe dekleti sta se pogovarjali, katera je lepša.3 Zgodi pa se, da gre
mož v sejm.4 Pred odhodom je pa še najel štiri može, da bi mu drv napravili. Žena ponuja
vsakemu izmed njih dvajset goldinarjev, da vbijejo v šumi neljubo ji pastorko. »Da ste jo res
vbili, prinesite mi njene oči in njene roke za dokaz.«5 Možje odidejo v gozd. O poldne ji
nese dekle južinat. Nihče se ne oglasi na njen klic. Ko pokliče drugič, pove ji eden izmed
drvarjev, kako in kaj. Začne jih prositi dekle, naj ju puste živeti: »Nihče me ne bo več videl,
samo pustite me!« »Pa tvoja mati hoče imeti tvoje oči in tvoje roke v znamenje, da si res
mrtva.« »Izkrožite mojemu psičku oči in odsekajte meni roke, pa ji nesite!« Izkrožijo res psu
oči, a deklici odsekajo roke, da jih poneso nevsmiljeni mačehi.6 Deklica pa odide dalje po
gozdu.7 Gre, gre in pride zvečer do graščakovega vrta8, ki je bil ves obzidan, samo skozi
kanal je mogla priti v grad8. Sadje je ležalo po tleh; z usti ga je pobirala in objedala, ker ni
imela rok. Grajščaku se je čudno zdelo, da je vse sadje objedeno. Vzame zvečer puško, da bi
stražil vrt: »Moram videti, kakšno žival mi tako sadje objeda.« Zleze na drevo in pazi. Ko
pride dekle, zakliče grajščak na drevesu: »Kdo je? Če si človek, oglasi se, če ne bom streljal!«
Nič. »Če si človek, oglasi se, sicer vstrelim!« Spet nič. Tretjič zakliče grajščak: »Če si človek,
oglasi se, če ne, te bom vstrelil!« »Jaz sem, vboga sirota, brez rok, gospod,« oglasi se dekle
pod drevesom.9 »Počakaj, da pridem doli,« veli grajščak. Dekle počaka grajščaka, ki jo pelje
seboj v grad. Da ji tam sobo in najme strežnico, ki bi ji stregla in oskrbovala. Čez malo časa
sta se pa poročila.10 Čez malo časa je moral iti grajščak k vojakom4 in ženo samo doma
pustiti. Ko je bil grajščak še pri vojakih, je žena rodila dva lepa sina. 2 Pisali so očetu, kaj
naj store. Sel je moral mimo hiše ženine mačehe, ki je med tem zvedela, kako in kaj se je
zgodilo z njeno pastorko. Vzela je slu pismo in vse prepisala in zapisala, da je rodila žena dva
nestvora, pol človeka, pol žival. Gospod se je začudil in hudo mu je bilo, a odpisal je, naj
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počakajo njega, pa naj bosta sinova kakoršna koli. Na poti je pa spet vzela mačeha slu pismo
in prepisala: »Ubijte mater in otroka.« Doma so naredili ženi dva žepa pod prsmi pri cizkih,
deli otroka notri in mati je odšla po svetu.4, 11 Na poti je priteče nasproti pesek, ki je bil slep.
Teče, pa pade v studenec12 – in takoj je videl. Žena gre k studencu, da bi pila. Sklone se pa se
dotakne konec roke vode – in takoj ji je zrastla cela roka. Vtakne še drugo roko v vodo, tudi
druga roka ji zraste. Zdaj je imela spet zdrave roke, kakor poprej.13 V tem se je storila
noč. Od daleč zagleda žena luč. Gre tje in pride do zapuščene, prazne hiše.14 Tu je ostala in
imela vsega dovolj.
Med tem je pa že prišel grajščak domov in vprašal za ženo in otroka. Povedo mu, kaj
se mu je zgodilo. »Moram jo iti iskat, morda jo najdem,« pravi grajščak in se odpravi na
pot.4,15 En vojak je šel ž njim. Prideta tudi do one zapuščene hišice in prosita za prenočišče.
Žena ga je takoj spoznala, mož pa nje ne, ker je imela roke.16 Tudi njena sinova sta bila že
malo odrastla, lepa fantka; vsak je imel zlato zvezdo na čelu. Grajščak in vojak gresta spat,
žena je prela celo noč. Kar omahne grajščaku roka v spanju: »Tonček, pojdi ati roko
popravit,« veli žena sinu. Vojak pa še ni spal in je vse dobro slišal.16
Zjutraj vstaneta oba gosta in odideta. Med potom pove vojak grajščaku, kaj je slišal.
Takoj skleneta, da gresta tudi še ta večer k oni ženi spat. Cel dan sta hodila po hosti, zvečer
prideta spet v ono hišico. »Cel dan sva po gozdu hodila pa nisva nikamor prišla. Ali bi naju ne
hoteli še danes prenočiti?« Žena ju sprejme. Gresta spat pa spet grajščaku roka omahne. Pa
ni še spal, samo potajil se je.17 »Janezek, danes pojdi pa ti ati roko popravit,« veli mati
svojemu drugemu sinu. Takrat pa skočita tujca po koncu. »Zakaj mi pravite ata?« Žena se
prestraši, poklekne in prosi za odpuščanje ter pove, kdo je in kaj se je z njo zgodilo. Vesel
objame mož svojo ženo.18 Odpravijo se domov in narede tam veliko gostijo. Tudi mačeho so
povabili v goste. Pri pojedini pa vpraša grajščak, kaj naj se s tistim zgodi, ki je bil vzrok
nesreče in preganjanja njegove žene. Mačeha odgovori: »Na štiri kose naj se ga s konji
raztrga!« Pa so prijeli mačeho in konji so jo raztrgali na štiri kose.

Analiza po ATU-indeksu in Proppovih motivih:
Pravljica se uvršča pod pravljični tip ATU 706 deklica brez rok (The Girl Without Hands),
torej med čarobne pravljice (Tales of magic: 300–749), pri katerih se pojavi motiv nadnaravne
naloge (Supernatural Tasks: 460–499). Pod isti tip se uvršča pravljica bratov Grimm: št. 31,
Deklica brez rok (The girl without hands). Gre za pravljico, ki je najverjetneje nastala po
izvirniku bratov Grimm in se prenašala med ljudmi, ki so jo nekoliko prilagodili svojim
kulturnim vzorcem. Deklica brez rok je v pravljici prikazana kot uboga pastorka – izgnana je
že pred poroko z graščakom; poroči se z njim, ko je brezroka. Zaradi hudobne mačehe pa
mora še enkrat na pot, da bi zavarovala svoja otroka, kjer naključno naleti na zdravilno vodo,
ki ji povrne roki.
V njej je najdenih 18 motivov po Proppu: nesreča1, rojstvo otroka2 (se ponovi dvakrat),
»sestrica«3, odhod4 (se večkrat ponovi), znamenja smrti5, odsekane roke6, gozd7, dvorec, vrt8,
skrivalnice9, prestolonasledstvo10, beg v pravljici11 (tudi odhod4), živa voda12, razsekani in
oživljeni13, hišica v gozdu14, iskanje naloge15 – obenem tudi odhod4, spremenjen junak16,
preizkus s spanjem17 in prepoznava iskanega18.
1.12.1.9 Dvanajst sinov in ena hčerka – ATU 709, št. 9
Arhivska številka: ŠZ 7/236
Pokrajina: Notranjska
Kraj zapisa: Sv. Vid nad Cerknico
Povedal: France Rot od Lešnjakov
Zapisal: Modic Izidor
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Starši so imeli dvanajst sinov1 in eno hčer2, ki je bila pa še majhna in vedno žalostna.
Svojih bratov ni poznala, ker so bili šli3 vsi med roparje.4 Nekoč je prala hči srajce, dosti jih
je bilo. Čudno se ji je zdelo, zato je vprašala, čegave so vse te srajce. Tako je zvedela za svoje
brate. »Jaz grem za njimi,« pravi in odide3. Pride pred grad5, v katerem je bilo dvanajst
roparjev, njenih bratov, ki jih ni poznala. Gre notri in najde vse razmetano in razkopano. Dekle
pomete, pospravi in omije vse. Pred gradom je bil pa votel hrast. Vanj se deklica skrije čez
noč, ko so bili roparji doma.
Roparjem se je čudno zdelo, kdo jim vse tako lepo osnaži in pospravi. Da zvedo,
mora eden ostati doma in paziti na to.6 A ropar se napije in zaspi. Deklica pride, pospravi
vse in odide. Tako spet roparji niso vedeli, pri čem so. Drugi dan ostane drugi ropar doma.6
Tudi ta se napije in zaspi, da ni deklice videl. Tretjič ostane sam poglavar doma.6 Leže v
posteljo in se dela, kakor bi spal.7 Deklica pride in začne pospravljati. Kar jo prime ropar za
roko: »Nič se nikar ne boj, nič hudega se ti ne bo zgodilo. Ostani pri nas. Kuhala in
pospravljala boš.«6 »Bom,« se odloči dekle.
Ko drugi roparji odidejo3, ji naroče: »Naš grad je zaklet. Prišla bo baba in ti
razno ponujala, pa ničesar ne kupi od nje.«8 Komaj roparji odidejo, pride baba9 in jo sili,
naj kaj kupi.10 Dekle se brani in brani, pa nazadnje jo baba le prisili, da je kupila prstan.11
Dekle se opravi, umije in počeše, pa natakne prstan na roko. Pri tej priči pade kakor mrtva
na tla.12
Zvečer se roparji vrnejo. Vse je bilo temno v gradu. »Aha, je že bila baba tukaj.«13
Poiščejo dekle in snemajo prstan s prsta. Takoj je dekle oživelo.
Drugi dan ji spet naročijo roparji pred odhodom: »Ne kupi nič od babe«.8 Pa
baba pride, dekle se brani: »Danes pa res ne bom nič kupila.« A baba jo sili in prisili, da
kupi trak, da bi nogavice privezala.10 Dekle se opravi in zaveže nogavice s kupljenim
trakom.11 Takoj pade kakor mrtva na tla.12
Zvečer pridejo spet roparji domov. Tema je bila v gradu. »Je bila že spet baba
tukaj.«13 Iščejo dekle v temi. Kar se zadane ropar ob ležečo deklico. Iščejo, iščejo, pa šele po
dolgem trudu najdejo trak. Odvežejo ga in deklica je oživela.
Tudi tretjič naročijo roparji dekletu, naj od babe ničesar ne kupi.8 Baba pride s
košarico in ponuja to in ono v nakup. Dekle se brani, noče kupiti; pa baba je sitna,10 vsili
ji glavnik, da ga kupi.11 Dekle se obleče, vmije in počeše, vtakne kupljeni glavnik v lase,
pa pade kakor mrtva na tla.12 Zvečer najdejo roparji grad ves v temi, dekleta pa nikjer.13
Po dolgem iskanju najdejo tudi dekle, a glavnika ne dobe, da bi ga odstranili in dekle
oživili.14 Spet mora vsak dan eden izmed roparjev doma ostajati, da jim kuha in
pospravlja.6
Roparji so imeli v gradu tri krste15, zlato16, srebrno in bakreno, ter eno uro17, ki je ni
bilo treba navijati, pa je vendar šla. V bakreno krsto denejo denar, v srebrno uro, v zlato pa
dekle.18 Skopljejo jamo in polože notri na dno bakreno, potem srebrno, na vrh pa zlato krsto,
vse skupaj pa dobro zakopljejo.
V tistem kraju je enkrat lovil grofov sin.19 Kar sliši uro biti. Gre za glasom in
zasadi kol nad mestom, kjer je slišal uro.14 Drugi dan pripelje seboj delavcev, da bi
kopali na onem mestu.6 Odgrnejo zlato krsto. »Le naprej kopljite, vam bom že plačal, da bo
prav.« Odkopljejo tudi srebrno in bakreno krsto. Vse to veli grofič spraviti v svojo sobo.
Materi in sestri grofovi se je pa čudno zdelo, da grof sedaj vsak dan zaklene svojo sobo,
če odide, kar se prej nikdar ni zgodilo.20 Pazijo, kam deva ključ. Ko grof odide, odpro
njegovo sobo. V kotu vidijo deklico, lepo, samo malo razkuštrano: »Vsa je lepa, samo počesati
jo morava še.« Začno jo česati, kar se dekle zgane. Strahu zbežita obe iz sobe.
Grof se kmalu vrne: »Kaj sta pa naredili z deklico, da je tako razkuštrana?« Mati in
sestra mu povesta, kaj se je zgodilo. Grof zapove, naj deklico počešejo.6 Vzamejo ji glavnik
iz las in deklica je oživela, grof pa jo je kmalu vzel za svojo ženo.21

Analiza po ATU-indeksu in Proppovih motivih:
Pravljica se uvršča pod pravljični tip ATU 709 Sneguljčice (Snow White), torej med čarobne
pravljice (Tales of magic: 300–749), pri katerih se pojavi motiv druge zgodbe o nadnaravnem
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(Other Tales of the Supernatural: 700–749). Pod isti ATU-tip sodi pravljica bratov Grimm: št.
53, Mala Sneguljčica (Little Snow White). Gre torej za pravljico, ki sledi motivom
Sneguljčice: izločen je motiv zlobne mačehe. Deklica gre na pot, ker želi najti brate. Motiv
dvanajstih palčkov prevzame dvanajst roparjev, ki pa, prav tako kot palčki Sneguljčico,
vzamejo deklico k sebi, da jim čisti in ureja dom. Baba prevzame motiv čarovnice/mačehe in
ji po istem principu ponuja sredstva, ki ji prinašajo (začasno) smrt. Na koncu jo reši grof – ne
s poljubom, ampak z ukazom, da jo razčešejo.
V njej je najdenih 21 motivov po Proppu: bratje1, sestrica2, odhod3, razbojniki4, dvorec, vrt,
most5, razporeditev dolžnosti6, obrnjen motiv preizkusa s spanjem7, prepovedi, povezane z
odhodom8, tipi jage babe9, težke naloge10, pridobitev čarobnega sredstva11, začasna smrt12,
znamenja smrti13, iskanje naloge14, predmeti, orodja15, zlato16, čarobno darilo17, lepotica v
krsti18, lovci19, skrivalnice20, prestolonasledstvo21. Ker se čarovnica oz. t. i. baba pojavi trikrat
in trikrat skuša deklico, se tudi motivi razvrstijo trikrat (prepovedi, povezani z odhodom,
odhod bratov, težka naloga, začasna smrt, znamenja smrti in iskanje naloge); pogost je tudi
motiv razporeditve dolžnosti.
1.12.1.10 Trije bratje: Karolček, Janez in Tonček – ad ATU 590 + 300 + ad 315, št. 10
Arhivska številka: ŠZ 7/237
Pokrajina: Notranjska
Kraj zapisa: Bloke pri Cerknici
Povedal: Fr. Baraga iz Ravnika
Zapisal: Modic Izidor
Oče in mati sta imela tri sinove; Karolčka, Janeza in Tončka.1 Karolček je bil med
vsemi najbolj »forbac« (še najbolj »fiakast«) tj. premeten. Umre oče in mati ne more sama
svojih sinov rediti.2 Odide zato Janez po svetu, pa se ne vrne; gre Tonček, pa ga tudi ni
nazaj. Nazadnje se odpravi Karolček za svojimi brati in najde oba.3 Gredo nato vsi skupaj,
da pridejo do nekega razpotja, tam pa se ločijo; na levo jo krene Janez, na desno mahne
Karolček, na ravnost pa jo vdari Tonček. Vsi prenoče pod milim nebom, Tonček samo je našel
smreko in pod njo zaspal. Drugo jutro gre spet Karolček iskat svojih bratov, pa najdejo pod
smreko Tončka. Vojak je stal pred njim. Vstraši se Karolček, pa mu pravi Tonček: »Nič se ne
boj! To je moj čuvaj, že celo noč me je stražil.« Vojak izgine, rešil ga je bil Tonček s temi
besedami4. Kar priteče lisica po poti. Vzame Karolček kos lesa in spodnese lisico, da ji je
odbil nogo. Pa vzame lisica les in ga nese Karolčku. »To je pa moj varuh,« veli ta svojemu
bratu ter da lisici kos slanine, pa lisica le še čaka, da si jo Karolček odganja od sebe proč. Da ji
še kos slanine in jo odganja od sebe, a lisica se ne gane; vrže ji tretji kos in pravi: »Na še to,
potem se pa poberi, če ne, te vbijem.« »Ne pobij me, še mnogo ti bodem koristila.5 Pojdi z
menoj, pokažem ti do sreče pot,« veli lisica.6 Karolček vstane in gre za njo. Teče lisica nekaj
časa pred njim po poti, pa mu reče: »Glej, po tej poti pojdi dalje; boš že našel, da bo prav
zate.« Karolček gre dalje in pride do smreke, pod katero je ravno ciganka otroka rodila.7
Odide ciganka3, Karolček pa vzame otroka: »Kaj bo to tukaj ležalo. Škoda bi bilo, če bi se
otroče mučilo in morda umrlo.« Pa zakliče ciganka: »Ne vzemite mi otroka! Daj mi ga nazaj
in še mnogo ti bom koristila.«4 Da ji Karolček dete, ciganka pa mu reče: »Pojdi le po tej
cesti dalje; prišel boš do razvalin, pa le dobro si jih oglej!«6 Kmalu pride do razvalin in
pogleda kvišku. Kar vidi nad seboj visečo rjavo sabljo. Vzame jo in pripaše ter potegne iz
nožnice, pa najde zapisane besede: »Kdor ima mene, štirideset jih zmore.« 8 »Zdaj sem pa
že dober,« si misli Karolček in gre dalje. Najde psa in ga vzame s seboj. Kmalu dohiti mesarja
in ga vpraša: »Kam pa ti?« »Teleta grem nakupovat,« odgovarja mesar. »Tudi jaz grem po
teleta; par sto imam seboj,« pravi Karolček. Pa pojdiva skupaj, tudi jaz imam nekaj stotakov.«
Gresta skupaj in prideta v gozd.9 Kar potegne mesar samokres in zapove: »Denar sem, če
ne pa glavo!«10 »Že prav,« pravi Karolček. »Denarja ti pa ne dam. Ta (pes) jih sedem zmore,
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jaz pa enega.« Vstreli mesar psa: »Sedem jih je že padlo, samo eden je še ostal.« Sedaj mu da
Karolček denar, pa potegne sabljo in poseka mesarja, pa vzame svoj denar, njegovega se pa ni
dotaknil. Žal je bilo Karolčku za psa: »Moram dobiti kje kakega dobrega psa,« pravi in vpraša
pastirja4, ki je tam blizu pasel, če ve, kje bi se dobil kak dober pes. »Tam – v gradu imajo
tri pse. Pa enega ne dajo, ampak samo vse tri skupaj. Pa vari se, psi so divji«, pravi
pastir.6 Gre Karolček v grad11, pa ga komaj psi zagledajo, že planejo k njemu in se mu začno
prilizovati. »Prihrani pse zame. Jaz jih bom kupil, samo sedaj še ne, ko se vrnem, vzamem vse
tri,« veli Karolček gospodarju psov. Odide Karolček in pride do roparskega gradu, v
katerem je bilo 40 roparjev.10 Hodi okoli gradu, pa ne najde vrat, samo do mlinskega kolesa
pride, pri katerem je sedela stara ženica.4 Potrka. Pa pravi ženica: »Nesrečnež, kaj si sem
prišel! Vsakega pa moram spustiti v grad, kdor pride sem, notri ga pa roparji pobijejo.« Gre
Karolček v grad in najde notri 20 roparjev, drugi so bili na ropu. Prineso mu revolver in nož
in mu vele, naj izbira.12 »Kdo me more siliti, če jaz nočem.« Pa planejo roparji nanj, da ga
potolčejo, Karolček pa vzame sabljo in vse poseka. Z ženico sta potem vse zmetala v neko
jamo ter vse dobro po gradu očistila. Potem si pa izmislita in poročita drugi tolpi, naj gredo v
neko mesto na pomoč svojim tovarišem. Čez dolgo časa pridejo roparji domov, čudijo se, da
se vse tako sveti in je vse tako čisto. Pa zagledajo Karolčka in pravijo: »Ravno prav, saj nismo
danes še nobenega potolkli, bomo pa tebe. Izbiraj« – pomole mu revolver in nož.12 »Če
hočem,« pravi Karolček in oslepi vseh dvajset. Z ženo sta potem pokopala roparje v oni jami.
Potem pa da Karolček ženi zlata13 in srebra, kolikor hoče, in jo odpusti. Hodi Karolček po
gradu, pa najde v sobi ženo. »Oj, mati! Ali ste vi?« Bila je njegova mati. Pa ni bil Karolček
Štefana, poglavarja roparjev, do dobra posekal. Odkoplje ga mati in mu zaveže rane.14
»Nikar! To je moj mož,« zakliče mati. »O, ste vi to, oče,« pravi Karolček. »Ravno prav, smo
vsaj spet vsi skupaj.« Domenijo se, da gredo drugi dan na lov. Mati in oče vzameta puške,
sin pa pse, da bi »brekiral«.15 Postavita se oče in mati na pripravno mesto pa veli mati: »Ko
bo prignal zajca, ne streljaj nanj, ampak na Karolčka!« Priteče zajec, pa nihče ga ne vstreli;
pride Karolček. »Bum,« poči Štefanova puška, da pade Karolček po tleh.16 »Si ga že, si ga
že! Meni ga ni treba,« klikne mati in vstreli v zrak. Odideta domov in se veselita, da sta
spravila s poti nadležnega sina. Pride večer in Karolček ž njim v grad. »Oh, sinko, da si le
zdrav, da si le prišel! Kako sem se vstrašila, ko si zjutraj po nesreči ti padel mesto zajca,« hiti
mati, ga objame in poljubuje. »Jutri gremo pa spet na lov. Sedaj se pojdi pa malo okopat, je
gorka voda,« pravi mati, voda je bila pa ledeno mrzla. »Vroče ti je, ohladiš se v kopeli.«17
Menila pa je huda mati: »Vroče mu je, voda je pa mrzla, kar strepetal bo; ali mu pa sabljo
vzamem.« Res se gre Karolček kopat, sleče se, pa sablje ne odloži. »Deni, deni še sabljo proč,
saj ti bo samo na poti,« mu prigovarja mati. »Kaj vas to briga! Sablje ne odložim,« pravi sin.
Pa zgrabi mati sabljo, da mu jo vzame, a ni šlo, tako težka je bila. Drugi dan gredo spet na
lov.15 Prikaže se iz grmovja Karolček. »Bum, tresk,« počita dve puški, da se zgrudi
Karolček.16 »Sedaj sva ga pa že,« menita oba. Pa pride zvečer in živ in zdrav prileze Karolček
po pesku v grad. Spet mu mati ponuja toplo kopel, a voda je bila mrzla: »Omij se malo
Karolček. Vmazan si ves, znojen in truden, poživiš se malo v kopeli.«17 Karolček res gre, a
omamljen kakor je bil, vrže sabljo od sebe. Zgrabi mati sabljo in teče k Štefanu: »Sedaj je pa
že naš – kaj boš storil ž njim?« »Ubil ga ne bom, ker tudi on mene ni, a po svetu mora iti.«
Gre Karolček v svet in pride do hiše, v kateri je bilo polno deklet.3, 4 Prosi jih obleke, da se
dostojno obleče. Dado mu je, in Karolček se preobleče v žensko obleko, Micka mu je bilo
sedaj ime.18 Vrne se Micka v grad in pravi: »Slišala sem, da rabi eno deklo, pa sem prišla jaz
ukordat.« Mati Micko res vzame v službo, a glede na plačilo ji pravi: »14 dni bodi za
poskušno. Če boš zame, dobiš dobro plačilo.« Micka ostane. Komaj preteče teden dni, že pravi
mati: »Danes greš z menoj na semenj v mesto, kupila ti bom obleko.« Zvečer pozno se vrneta;
pa si Micka misli: »Tako ne bo nič; tako ne dobim sablje.« Pa glej, čez en teden spet pravi
mož svoji ženi: »Veš, Micka je tako zanesljiva, jo že lahko vzameva, da bo spala v najini
sobi.« Zvečer gredo res vsi v isto sobo spat. Ropar seveda sablje ni nikdar odložil, pa je
že udarila tisto noč sablja ženo po nogi, da mu je rekla: »Vrzi, vrzi železo proč, saj vidiš,
da me ravno po nogah tolče.«19 Ropar res odvrže sabljo in jo vrže na mizo. Kar se oglasi
Micka na postelji: »Že vidim, da je sedaj bolje, da vaju sedaj sama pustim. Jaz grem vun!«
Res vstane, da bi šla vun, pa komaj pride do sablje, zavpije: »Sedaj bom pa jaz gospodar,
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do zdaj ste bili pa vi.«8 Vzame sabljo in preseka takoj Štefana čez pol in ga vrže pod posteljo.
»Karolček, kaj si pa naredil, da si mojega moža posekal?« krikne mati. »Kaj bi bili rajši videli,
da bi bil on mene?« »Deloma rajši, deloma pa tudi ne!« Ko Karolček to zasliši, zavihti sabljo
in preseka še mater, nato si nabere v krila polno denarja, a sam se preobleče v možko obleko
in gre spat k onim dekletom. »Ali vam je to zadosti?» jih vpraša in jim da krilo, v katerem je
bil denar zavezan. »Zadosti.« »Nate pa še to, pa spravite, če bom jaz kedaj rabil.« Nato odide
Karolček, da kupi one 3 pse. Kupi jih in vsi odrinejo.3, 5 Pridejo v gozd; tam pa najde
Karolček piščalko.20 Spravi jo v žep in gredo dalje po poti. Pridejo do grada, velikanski kamen
je zapiral vhod, da niso mogli ne naprej ne nazaj. »Tigrček, vrzi to kolo proč.« Zgrabi pes
kamen, velik kot mlinsko kolo. »Pinček, ti zgrabi tigrčka za rep, ti pa pinčka, pa povlečite kolo
iz zemlje, pa nazaj ga denite.« Psi postavijo kolo na prejšnje mesto. Pa veli Karolček: »Jaz
grem notri; pa le dobro pazite, če bo kaj treba!« Vstopi Karolček v grad, pa dobi staro
ženico4. »Ne hodi dalje, roparji so tu, pobijejo te.« Vendar stopi Karolček dalje. V prvi sobi ni
bilo nikogar, le luč je prav svetlo gorela. V drugi sobi je bilo pa ob stenah po 12 postelj, na
njih so spali roparji, najbolj zgoraj v kotu je bil njih glavar. Vseh je bilo ravno štiriindvajset.
Privita luč je medlo razsvetljevala sobo. Karolček gre od postelje do postelje in pogleda
vsakega roparja, za njim pa vstajajo roparji drug za drugim. Pride do glavarja, pa so bili že vsi
pokonci. »Zdaj pa nič več dalje. Obudi le svoj kes, pobijemo te.« »Pa eno besedo mi vse eno
še privoščite menda, vsak jo ima, predno ga usmrtite. »Tisto pa le! Kar imaš nad pasom, delaš
lahko, kar hočeš, kar je pod pasom, se pa ne smeš dotikati.« Bali so se roparji sablje. Karolček
pa vzame piščalko in zažvižga.21 Vdarijo v sobo njegovi psi in vse razmečejo in pokončajo.
Pokliče Karolček ženo in pravi: »Na, vzemi si denarja, kolikor hočeš, pa pojdi, rešil sem te.«
Odidejo vsi iz grada, psi pa zavale kamen pred vhod. Da nihče ni mogel notri. Pred gradom
je bila lepa ravnica. Po tisti gre Karolček in pride polagoma na grič, onstran griča, v
dolini je bilo mesto, vse s črnim prepreženo.22 Čudi se Karolček, kaj je to, pa vpraša
voznika, ki ga sreča: »Kaj pa je to, da je mesto vse v črnem?« »V onem le jezeru prebiva
zmaj.23 Vsako leto mu moramo dati človeka, sicer bi pokončal mesto. Danes je prišla
vrsta na cesarjevo hči.«24 Karolček jo mahne v grad, kjer ga okrepčajo z jedjo in pijačo. Pa
vpraša: »Kaj ste danes tu vsi tako žalostni?« »Mojo hčer moram dati zmaju. Ali je ni škoda, le
glej, kako je lepa. In nihče je ne more rešiti,« pripoveduje cesarica. »Morda pa,« pravi
Karolček. Vesela teče cesarica k cesarju s to novico. »Če jo rešiš, pa jo dobiš za ženo. Vem,
da je ne moreš, pa vendar naj bo, ker imaš tak pogum,« pravi cesar.25 »Pustite le, da grem
z vašo hčerko k jezeru«, prosi Karolček. Seveda so mu takoj dovolili. Komaj se pripeljejo tje,
že lomasti zmaj po jezeru. »Skoči, tigrček, pa odtrgaj kar moreš.« Tigrček odtrga zmaju
tri glave, a tudi zmaj ga dobro zdela. Karolček namaže psa, takoj se mu zacelijo rane.
»Sedaj je pa na tebi vrsta, pinček. Odtrgaj, kar moreš.« Odtrga zmaju dve glave, a ves
zdelan se vrne. »Zdaj pa ti, skoči in odtrgaj, kar moreš.« Pes odtrga zmaju eno glavo in
čeljust od druge, pa se ves razmesarjen vrne. »Spet si ti na vrsti, tigrček. Pozdravil si se
že: odtrgaj mu, kar moreš.« Tigrček odtrga zmaju zadnjo glavo, cesaričina je bila
rešena.26 Pa si zmisli voznik, da bo morda lahko preslepil cesarja, da je on rešil njegovo
hčer, pograbi glave, da jih vzame.27 »Kaj pa ti tukaj iščeš,« vpije Karolček; voznik pa, da ga
bo z bičem. »Saj ti ne branim, samo jaz moram svoje vzeti,« pravi Karolček, poreže jezike in
jih spravi v torbo, voznik pa vzame glave. Cesaričina je priganjala rešitelja, da se poročita.
»Počakaj! Čez eno leto se vrnem, tedaj bo poroka,« veli Karolček in odide.28, 3 Čez leto
dni se vrne, pa se silno čudi, ko vidi mesto vse v zastavah in v veselju. »Kaj pa to pomeni?«
vpraša gostilničarja, pri katerem se ji bil nastanil. »Cesaričina se moži s svojim rešiteljem.
Ravno danes je leto minilo, kar jo je rešil iz zmajevega žrela,« mu pove ta. »To pa še mene
veseli, da se dobi tak junak,« pravi Karolček, vzame svinčnik in papir ter zapiše: »Dajte nam
jesti za štiri ljudi, pa še ne povemo, kdo smo.« List da tigrčku: »Na, nesi v grad in daj
cesaričini.« Cesaričina vzame list in pošlje jedi in vino. Spet zapiše Karolček na list: »Dajte
nam prenočišča za štiri ljudi.« Spet nese to tigrček vesel v grad češ: »Zdaj bo pa nekaj.« Vspne
se po cesaričini in ji da listek. »Le pridite vsi štirje,« zapiše cesaričina na list. Res pride
Karolček s pesmi v grad in sede za peč.29 Pa si misli tigrček: »Prej so nam dali liter vina,
zakaj nam zdaj dveh ne?« Gre pod mizo, pa mu nihče nič ne da. Jezen vdari z gobcem ženina,
da mu odbije nogo. »Kaj mi češ, saj ti nisem nič storil.« »Jesti mu daj, lačen je,« pravi
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Karolček. Da mu dva litra vina in jesti, da so se vsi najedli in napili. Karolček pa ženinu zaceli
nogo, ker je lahko vsako škodo, ki so jo naredili njegovi psi, popravil. Pa si spet misli tigrček:
»Kaj je to; nekaj lačen sem! Zakaj nam ne dajo sedaj 4 litrov vina? Gre k ženinu, ki mu da
takoj dva litra vina, pa tigrček ga vdari po nogah, da mu obe odbije, moral mu je dati takoj še 2
litra vina. Zdaj pa vpraša Karolček: »Kaj je, da ste tako veseli vsi danes?« »Glej, moja hči se
moži s svojim rešiteljem«, pravi cesar. »Nič ni bil, samo kočijaž, pa je pobil zmaja in rešil
mojo hčerko. Danes je pa zato poroka njegova z mojo hčerko.« »To pa še mene veseli, da se
dobe taki ljudje,« pravi Karolček. »Ali pa imate kak izkaz, da je res on to naredil.« »Imamo,
imamo! Zmajeve glave imamo!« »Ali pa imajo glave jezike?« Pogledajo, pa jih ni. Takoj
zapove cesar stražam, da ne smejo nikogar izpustiti. Prebledi kočijaž in prosi: »Slabo mi je,
pustite me vun.« »Nihče ne pojde vun, če tudi pogine,« pravi cesar. »Ali imaš ti jezike?«
sprašuje cesar vse po vrsti. Nihče jih nima. »Ali jih imate morda vi, tam za pečjo?« »Imam jih,
da! Ta je od te glave, ta od te, ta od one.« Spoznajo sedaj vsi, da jih je kočijaž prevaril, da
je pa Karolček pravi rešitelj cesaričine.30 »Kaj zasluži ta, ki je to storil?« vpraša cesar. Vsi
molče, pa se nazadnje oglasi starešina: »Konji naj ga raztrgajo!« »Pripeljite konje, tu naj ga
raztrgajo pred našimi očmi,« zapove cesar. Pripeljejo konje, priprežejo jih par za glavo, par za
noge in poženejo, da takoj raztrgajo nesrečnega kočijaža. »Spravite to vun!« »Bom že jaz
spravil,« pravi Karolček. »Ti pa že ne, saj je drugih dovolj,« odgovarjajo drugi. »Jaz, jaz, le
pustite mi ga! Tigrček, vrzi to tako, da ga ne bo nihče več spoznal!« Zgrabi tigrček kočijaža in
ga vrže skozi, da ga ni nihče več videl. Veselo so potem obhajali svatbo cesaričino s
Karolčkom.31 Tudi jaz sem bil tam, pa so mi dali iz naprstnika piti in z lopato po riti.

Analiza po ATU-indeksu in Proppovih motivih:
Pravljica se uvršča v podpravljični tip ad ATU 590 princ in zapestnice (The Prince and the
Bracelets) + ATU 300 zmajev ubijalec (The Dragon-Slayer) + ad ATU 315 zahrbtna sestra
(The Treacherous Sister), torej med čarobne pravljice (Tales of Magic: 300–749:). Pri tipu ad
ATU 590 se pojavita motiva nadnaravne naloge (Supernatural Adversaries: 300–399) in
čarobni pripomočki (Magic Objects: 560–649:). Pri ATU 300 se pojavi motiv nadnaravne
naloge (Supernatural Adversaries: 300–399:). Pri ad ATU 315 se pojavi motiv nadnaravne
naloge (Supernatural Adversaries: 300–399:). Tej pravljici sta sorodni pravljica bratov
Grimm: št. 121, O kraljeviču, ki se ni ničesar bal (Der Königssohn, der sich vor nichts
fürchtet), in Modičeva: št. 6, Vojak in 12 roparjev. Gre za pravljico, ki je sestavljena iz več,
med seboj skorajda nepovezanih, epizod in likov, ki se pojavljajo in izginjajo ter spreminjajo
funkcije. Motiv zlobne mačehe prevzame mati (pomaga ji tudi oče), ki želi priti do sinove
sablje. Ta se v pravljici večkrat odpravi na pot in pridobi živalske pomočnike (najprej lisico,
nato pse). Mati ga poskuša večkrat pokončati, a se vedno čudežno ozdravljen vrne ali pa se
izogne škodovanju. Mačeho kaznuje s smrtjo.
V njej je najdenih kar 31 motivov po Proppu: bratje1, nesreča2, odhod3, nekateri drugi
pomočniki4, hvaležne živali5, s pomočjo vodnika6, rojstvo otroka7, pridobitev čarobnega
sredstva8, gozd9, razbojniki10, dvorec11, težke naloge12, zlato13, razsekani in oživljeni14,
lovci15, začasna smrt16, preizkus z banjo17, travestizem18, preizkus s spanjem19, predmeti –
orodja20, umetnost zvijač21, lokalnost22, zmajeva povezava z vodo23, zmajev davek24, naloge
kot odgovor na snubitev25, boj z zmajem26, lažni junak27, zaobljuba28, spremenjen junak29,
prepoznava iskanega30 in prestolonasledstvo31. Zgodba je sestavljena iz več različnih,
nekoliko protislovnih epizod, vendar se motivi redko ponavljajo, z izjemo odhoda,
pomočnikov in hvaležnih živali ter razbojnikov.
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1.12.1.11 Trije bratje lovci – ATU 300 + ad 400 + 303, št. 11
Arhivska številka: ŠZ 7/237
Pokrajina: Notranjska
Kraj zapisa: Sv. Vid nad Cerknico
Povedal: France Rot od Lešnjakov
Zapisal: Modic Izidor
Eni starši so imeli tri sinove1, vsi so bili lovci2, oče tudi. Pošljejo jih starši po svetu3,
ker jih niso mogli preživeti. Bratje pridejo do treh potov. Najmanjši gre na desno, drugi na
levo, najstarejši pa po srednji poti.
Najmlajši brat pride kmalu do mesta, ki je bilo vse črno pregrnjeno. 4, 5 Fant gre k
grofu in vpraša: »Kaj to pomeni?« »Kaj sprašuješ, ko pa pomagati ne moreš!« »Morda pa
vendarle.« Grof je bil tega vesel in mu je vse povedal, kako je sedaj njegova hči na vrsti,
da jo mora dati lintvernu, da jo požre.6 »Morda jo pa jaz rešim,« pravi fant. Grof mu
obljubi hčer za ženo, če jo res reši.7
Ko so peljali hčer lintvernu, sedel je fant v voz in se peljal z njo. Zmaj je imel sedem
glav.8 Eno za drugo mu jih je fant posekal, glavam pa jezike odtrgal.9 »Čez eno leto se
vrnem,« pravi fant grofici in odide.3, 10 Voznik je pa zvezal zmajeve glave in jih vrgel na
voz, grofovo hči je pa prisilil, da je doma rekla, da jo je on rešil.11 Grof ga je hotel oženiti s
svojo hčerjo.
Fant pa je prišel na svojem potu do roparjev12, ki so ravno enega izmed svojih
tovarišev iskali, ki se jim je bil izgubil. »Morda je pa ta. Ravno tak je bil,« pravijo. In res, vse
je bilo tako, ime, postava in vse. »Ostani pri nas,« mu pravijo roparji. In fant je ostal pri njih in
se tam privadil. Nekega dne pa mu pravijo roparji: »Glej, kaj smo dobili.« Pokažejo mu čevlje.
Kdor jih je obul, je tako tiho šel, da ga ni bilo slišati. »Dajte, da jih pomerim!« Fant pomeri
čevlje in gre sem ter tje.13 »Ali me res ne slišite?« »Res ne.« Pokažejo mu klobuk. Kdor ga je
pred se vrgel, precej se je naredila ravnina pred njim. Fant pokrije klobuk; dobro mu je
stal.13 Pokažejo mu tudi plašč. Kdor ga je ogrnil, nihče ga ni videl. Fant ga ogrne.13 »Ali me
res ne vidite?« »Prav res te ne!« Fant pa je odšel z darovi.
Rad bi šel fant v ono mesto, kjer je posekal zmaja, pa ni pota več vedel. Daleč je
bilo tja, v deveti deželi je stalo mesto.14 Gre fant k solncu15, da bi ga vprašal za pot. Solnca
ravno ni bilo doma, samo njegova kuharica15 je bila. »Kaj iščeš?« »S solncem bi rad govoril.«
»Zlezi en meter pod zemljo. Ko solnce o polnoči domov pride, bo tako vroče, da bi vse
zgorelo.« Fant zleze pod zemljo. O polnoči pride solnce; vroče je bilo. Fant ga vpraša, če ve,
kje leži ono mesto. »Danes ne grem nič tje. Pojdi k mesecu, morda on ve!«
Fant gre k mesecu15. Ni ga bilo doma, žena15 njegova ga je sprejela. »Ali je mesec
doma?« »Ni ga, pride o polnoči. Skrij se en meter pod zemljo, če hočeš ž njim govoriti. Ko
pride, bo nastal tak mraz, da bo vse zmrznilo.« O polnoči pride mesec. Fant ga vpraša za ono
mesto. »Jaz ne vem zanj. Pojdi k vetru, morda ti on pokaže pot tje.« Fant se odpravi dalje in
pride k vetru.15 »Ali veš za to mesto?« »Vem, vem, ravno sedaj grem tje, da bom svatom
pihal. Grofova hči se moži.« »Smem s teboj?« »Le, če me boš dohajal.« 16 Veter začne
pihati, fant teče za njim. Težko ga je že dohajal. Pa se spomni klobuka in ga začne pred se
lučati. Povsod se je naredila ravan, da je fant lahko šel. Kmalu prideta v ono mesto; ravno v
cerkev so šli svatje. Neviden in neslišen gre fant z njimi v cerkev in se vstopi poleg neveste
k oltarju.17 Gospod začne brati iz knjige18 in poročati. »Trsk,« odleti knjiga po tleh. Gospod
jo pobere in hoče dalje brati. »Trsk,« vdari fant drugič po knjigi, da pade na tla. Še enkrat
poskusi župnik; pa se je spet tako zgodilo. »Tukaj je kak zakonski zadržek, le k spovedi še
enkrat,« veli župnik ženinu in nevesti. Prva gre nevesta. Pri nji ni bilo nič. Ženin je pa vse
povedal, kako je prisilil nevesto, da je povedala, kako jo je rešil zmaja. Gospod pa hud, da je
tako naredil: »Sedaj pa še svetega zakramenta ne morem deliti.« Tako ni bilo nič iz poroke.
Svatje in vsi drugi so se vrnili nazaj v grad. Pa je doma ženin spet silil nevesto, da bi se
poročila; nevesta je pa le odlašala. Pa vzame fant plašč z ram in se pokaže nevesti.19
Nevesta je bila pa vesela svojega pravega rešitelja. Fant pa zahteva od grofa, naj odpre glavam
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gobce. Odpro jih – in jezikov ni bilo. »Tu so jeziki,« pravi fant. In vsi so se dobro vjemali z
glavami. Napačnega ženina so usmrtili. Rešitelj pa se je poročil z grofovo hčerjo.21
Ko sta prvo noč skupaj ležala20, zagledal je mož luč skozi okno. »Kdo je pa tam-le?«
»Ne sprašuj. Kdor je šel tje, še nihče se ni vrnil.«22 Pa drugi dan je mladi mož le šel tje23 s
svojim psom, volkom in medvedom.3, 24 Tam je stalo drevo, na njem pa je čepela
čarovnica.25 »Kako bi rada doli šla, pa se bojim tvojih živali. Na šibico26 in dotakni se jih, da
me ne raztrgajo.« Mož je res vdaril s šibico živali – in vse so okamenele. Baba pa je sfrčala z
drevesa možu na rame – in tudi on je okamenel.27
Drugi dan pa je prišel v ono mesto srednji brat. Grofica, žena njegovega brata,
pa je mislila, da je njen mož, tako mu je bil podoben.11 Tudi tri živali je imel seboj, kakor
brat njegov.24 Ko sta ležala po noči skupaj, spet zagleda fant lučko na polju. »Kaj pa je tam?«
»Kaj si že pozabil? Čarovnica je tam. Kdor gre tje, ne vrne se nikdar več.« Drugi dan je pa le
šel tudi ta brat tje.3, 23 »Tako bi šla rada doli, pa se bojim. Dotakni se s šibico26 svojih živali.«
Fant je storil tako, živali so okamenele, baba mu je sfrčala na ramo, da je tudi on
okamenel.27
Tretji dan pride v grad najstarejši brat. Grofica je mislila, da je njen mož, tako so si
bili vsi trije bratje podobni.11 Po noči spet vpraša fant. »Kaj pa ona luč?« »Saj sem ti že
dvakrat povedala. Čarovnica je tam. Kdor gre tje, se ne vrne.« Fant gre vse eno drugi dan k
luči.3, 23 Na lipi spet pravi čarovnica: »Vzemi šibico25 in dotakni se svojih živali. Rada bi šla
doli, pa se bojim.« Fant pa je spoznal svoje okamenele brate, vzame šibico, pa vdari v
zrak. Baba mu je pa sfrčala na ramo. »Primi, tresi!« veli fant svojim živalim. Prijele so jo
in tresle, dokler ni baba rekla: »Vzemi šibo in dotakni se kamna.« Fant stori, pa je bilo
vse še stokrat bolj kamen. »Le tresite!«28 In tresle so živali babo, da je spet oživela brata
fantova in njihove živali.
Vrnili so se bratje v grad. »Izbiraj, kdo je tvoj mož,« vele tam grofici. In grofica je
izbrala pravega, sicer bi se ji bilo hudo godilo.19

Analiza po ATU-indeksu in Proppovih motivih:
Pravljica se uvršča pod pravljični tip ATU 300 zmajev ubijalec (The Dragon-Slayer) + ad
ATU 400 iskanje izgubljene žene (400: The Quest for a Lost Bride) + ATU 303 brata dvojčka
(The Twin Brothers), torej med čarobne pravljice (Tales of magic: 300–749). Pri tipu ATU
300 se pojavi motiv nadnaravne naloge (Supernatural Adversaries: 300–399). Pri tipu ad ATU
400 se pojavi motiv nadnaravni ali začarani mož/žena ali drugi sorodniki (Supernatural or
Enchanted Wife (Husband) or Other Relative: 400–459). Pri tipu ATU 303 se pojavi motiv
nadnaravnih nalog (Supernatural Adversaries: 300–399). Tej pravljici sta sorodni pravljica
bratov Grimm: št. 193, Bobnar (The drummer), in Modičeva pravljica: št. 7, Revni sin in
čarovnik. Gre torej za pravljico, v kateri junak res reši princeso pred zmajem, ki mu odreže
jezike, le-ti mu kasneje pomagajo, da se identificira kot pravi junak in ženin. Lažni junak –
voznik kočije, ki želi prevzeti zasluge in se poročiti z grofično, je tako razkrinkan in kaznovan
s smrtjo. V tej pravljici prav tako srečamo motiv izgubljene neveste (zmaj jo želi požreti),
pojavi se motiv začaranih (okamenelih) bratov in živalskih pomočnikov (bratje imajo vsak po
tri živalske pomočnike: psa, volka in medveda).
V njej je najdenih 28 motivov po Proppu: bratje1, lovci2, odhod3, znamenja smrti4, nesreča5,
zmajev davek6, naloge kot odgovor na snubitev7, zmajeva podoba8, boj z zmajem9,
zaobljuba10, lažni junak11, razbojniki12, pridobitev čarobnega sredstva13, lokalnost14, nekateri
drugi pomočniki15, s pomočjo vodnika16, spremenjen junak17, predmeti – orodja18, prepoznava
iskanega19, prestolonasledstvo20, poročna noč21, prepovedi, povezane z odhodom22, iskanje
naloge23, hvaležne živali oz. živalski pomočniki24, tipi jage babe25, paličica26, začasna smrt27
in odločilna ovira28.
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1.12.2 Verska pravljica
1.12.2.1 Reven ribič – ad ATU 756 B, št. 12
Arhivska številka: ŠZ 7/231
Pokrajina: Notranjska
Kraj zapisa: Bloke pri Cerknici
Povedal: Zadnik K. od Lužarjev
Zapisal: Modic Izidor
Šel je reven ribič lovit ribe, da bi dobil on in njegova noseča žena kaj jesti. Pride mu
nasproti gospod in mu reče: »Če mi daš, kar bo najprvo prišlo k hiši, ti dam vrečo
denarja.« Vesel sklene ribič dobro kupčijo, ker ni vedel, da mu bo žena kmalu rodila.1
Vrne se domov in pove ženi, kaj se je zgodilo: »Nesrečnež, svojega sina si prodal«2, vsklikne
žena; ravno ta čas je rodila sina3. Krstili so sina za Miklavža, pa kedar mu je mati kruha dala,
se je jokala. Sprašuje sinček mater: »Zakaj se jokate, kedar meni košček kruha urežete?« Mati
mu pa ni hotela povedati; šele, ko je bil sv. Miklavž sedem let star, mu pove: »Kako bi ne
jokala? Še nisi bil rojen, ko te je tvoj oče prodal vragu za vrečo denarja.« »Nič ne jočite, mati.
Po svetu bom šel, morda se sam rešim, ker me drugi ne morejo, ko so me moj oče tako
neumno prodali.« Odide Miklavž po svetu4 in pride v gozd5 k staremu svetemu
puščavniku.6 Tega prosi, da ga reši. »Jaz te ne morem,« odgovarja menih. »Pojdi k mojemu
stricu Tolovaju, da te reši. Pa povej in pokaži mu, kako revno jaz živim, kakšne živali jaz
jem«. – Jedel je kače, žabe in tako golazen –. »Na poti pa vsako žival, ki jo boš našel v
nadlogi, deni s pota.« Odide Miklavž,7 pa najde na potu zajčka, ki se je zaganjal v seč, da bi
jo preskočil, pa ni mogel. Vzame ga Miklavž v roke in ga dene čez seč. »Name se spomni, če
ti bo hudo, pridem ti pomagat,« veli jazček.8 Miklavž gre dalje in najde kačo, ki se zaganja
ob plot, da bi prišla skozenj. Tudi tej pomaga Miklavž. »Še rešila in pomagala ti bom zato,«
se mu zahvaljuje kača.8 Gre, gre Miklavž dalje, pride do luže. Notri je bilo polno mravelj.
Začne se jokati: »Kako bom s pota spravil toliko živali?« Pa vzame vejo9 in jo pomoči v lužo;
mravlje so se mu spravile na njo in vse je dal na suho. »Pomoremo ti, ko nas boš
potreboval,« mu obljubljajo tudi te.8 Kmalu pride sv. Miklavž do hiše stričevega doma;
stric pa je bil velik ropar10, pa ga tedaj ni bilo doma, samo ženske so bile. Zasmili se tem lepi
fantič, pa ga skrijejo pod kad.11, 12 Pride domov ropar in zavpije: »Krst mi diši!« Nasproti mu
pride hči: »Oče, tako lepega fantka smo dobili, pa mu ne smete nič storiti.« »Saj mu ne bom,«
obljubi oče in ženske vzamejo sv. Miklavža izpod kadi. »Kaj iščeš tukaj?« »Rešite me, vi me
lahko,« prosi Miklavž. »Te bom, samo naredi, kar ti vkažem,« pravi ropar,6 vzame tristo
mernikov prosa in tristo pepela in vse poseje. »Do večera moraš vse pobrati«13, zapove
Miklavžu. Začne Miklavž pobirati pepel in proso, pa ni mu šlo, začne se jokati in v tem zaspi.
Tedaj pa prilezejo mravlje in zberejo proso in pepel, da ga je bilo v vrečah kakor
poprej.8 Zbudi se fantič, vidi polne vreče prosa in pepela ter gre veselo domov. »Ali si
opravil?« ga vpraša ropar. »Sem. Tam na njivi je vse, kar iskat pojte.« »No, jutri boš pa moje
zajce pasel; tristo domačih in tristo divjih, pa ne smeš nobenega izgubiti, zvečer morajo
biti vsi doma.«13 Drugo jutro res spuste ropar svoje zajce, ki seveda takoj izginejo in se
razkrope. Začne jih klicat deček, pa zaman. Milo zajoka Miklavž, kar pride zajček, ki mu
pravi:8 »Na, vzemi to piščalko in piskaj proti domu grede, jaz pojdem prvi za teboj.« Dečko
vzame piščalko, gre proti domu, zajček pa za njim. Komaj začne piskat, priteko od vseh strani
zajci, da je vse prignal nazaj v hlev. Tudi to delo je torej Miklavž dobro opravil.
Tretji dan zgodaj da ropar dečku svinčeno sekiro14 ter ga pošlje v gozd5 posekat
debelo drevo.13 Pa kaj bo s svinčeno sekiro, komaj je naredil par debelih iveri, že se mu zvari
sekira. Začne dečko zdihovati in tarnati, pa prileze kača in ga vpraša: »Kje imaš tisto, ki je tu
odpadlo?« »Tu le je,« pokaže dečko. »Vzemi in pritisni, kakor je bilo poprej. Jaz obližem od
vsake strani sekiro, pa boš prav lahko posekal drevo.« Stori Miklavž, kakor mu je rekla
kača. Kača oblizne sekiro od obeh strani, pa je potem sekala, kakor bi bila jeklena.8
»Sedaj pa odsekaj par velikih iveri in naredi mi hišico.15 Opoldne ti prinese žena kosilo in
bo hotela iti okoli drevesa. Ko bi trikrat okoli in okoli prišla, bi bilo drevo trikrat debeleje
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kakor sedaj, da bi ga danes ne posekal. Jaz ji to zabranim. Vprašala te bo, kaj imaš v hišici, ti
pa ji reci: »Moj kužek je.« Res naredi deček tako. Opoldne mu prinese žena kosilo in hoče iti
okoli drevesa, pa se vselej stegne kača iz hišice, da ne more mimo. Vpraša žena Miklavža:
»Kaj imaš pa tukaj-le?« »Moj kužek je.« »Vzemi ga, vzemi proč, da me ne bo, saj vidiš, da se
vedno izteguje, da bi me.« »Ne smem, bi tudi mene, ker je kužek hud.« »Tebe ne bo, saj sta
vedno skupaj.« Pa stopi res deček proti hišici, kača pa nalašč na videz po njem hlastne. Odide
žena domov, Miklavž pa kmalu poseka drevo in odpelje domov. »Dobro si vse naredil,« ga
pohvali ropar. »Kaj hočeš za plačilo?« »Rešite me iz pekla!« »Te bom, samo z menoj idi.«16
Gresta v pekel, pa vpraša ropar: »Kdo ima tega fanta zapisanega v »regešlah«?« »Jez ne«, mu
odgovore prvi trije hudiči, še – le četrti ga je imel. »Izbriši ga,« mu zapove ropar, hudič pa, da
ne, pa se mora vendar slednjič vdati roparjevemu povelju. Ko gresta iz pekla, pa vidi Miklavž
železno posteljo za vrati: »Ta je pa za mojega botra,« reče in se je dotakne z mezincem. Pri
priči mu je mezinec proč padel, kakor res še dandanes sv. Miklavž nima desnega
mezinca.17 Prideta iz pekla. Pa pravi ropar dečku: »Tu imaš devet in devetdeset vrvi in
devet in devetdeset nožev.14 Zveži me z vsemi vrvmi in dregni me z vsakim nožem enkrat,
ker ravno devet in devetdeset ljudi sem jaz pobil.« Stori Miklavž tako in zgrudi se ropar.
Pokoplje ga Miklavž, odreže mladiko od jablane in vsadi na grob, potem gre v mesto. Tam gre
Miklavž v šole, se izuči in postane škof. Kupi si konje in se pelje tje18, kjer je bil zakopal
roparja. Lepa jablana je tam stala, polna dišečih, rdečih jabolk. »Tu sem jaz enkrat vsadil
jabolko. Pa so vendar lepa ta jabolka, si moram utrgati tri.« Stopi iz voza in odtrga prvo
jabolko, drugo, ko pa utrga tretjo jabolko, izleti iz jablane bel golobček, duša roparjeva je
bila rešena.19

Analiza po ATU-indeksu in Proppovih motivih:
Pravljica se uvršča pod pravljični tip ad ATU 756 B odpuščanje in kesanje (Forgiveness and
Redemption), torej med verske pravljice (Religious tales: 750–849), pri katerih se pojavi
motiv Bog nagrajuje in kaznuje (God Rewards and Punishes: 750–779). Tej pravljici je
sorodna pravljica bratov Grimm: št. 206, Tri zelene veje (The Three Green Branches). Gre za
pravljico o junaku, ki gre na pot, da se reši pogodbe s hudičem – na poti sreča puščavnika in
ga prosi odrešenja. Ta ga pošlje k svojemu bratu – roparju, ki mu po rešitvi težkih nalog
zagotovi svobodo. Motiv »zelene veje« v pravljici najdemo, ko mladenič na grob posadi
mladiko jablane – kasneje tam zraste jablana, bogata s sadeži.
V njej je najdenih 19 motivov po Proppu: zaobljuba1, nesreča2, rojstvo otroka3, odhod4, gozd5,
nekateri drugi pomočniki6, iskanje naloge7, hvaležne živali8, paličica9, razbojnik10, preizkus z
banjo11, skrivalnice12, težke naloge13, predmeti – orodja14, hišica v gozdu15, s pomočjo
vodnika16, odsekani prst17, na konju18 in začasna smrt19.

1.12.3 Realistična pravljica
1.12.3.1 Pretkani sosed in roparji – ATU 954, št. 13
Arhivska številka: ŠZ 7/235
Pokrajina: Notranjska
Kraj zapisa: Sv. Vid nad Cerknico
Povedal: France Rot od Lešnjakov pri Sv. Vidu
Zapisal: Modic Izidor
Enkrat sta bila dva, pa sta imela prav dosti otrok. Nič niso imeli, da bi jedli, nagi so
bili; sama nadloga pri hiši. Pa vzame mož koš in gre v grmovje. Pride do ene luknje, iz katere
je prišlo štiri in dvajset roparjev. Ko roparji odidejo, gre mož notri. Pride v prvo sobo. Bila je
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polna samih krajcarjev. Nabere si jih poln koš. Druga soba je bila polna samih šestic in kron.
Vzame si jih eno pest. V tretji sobi so bili pa sami tolarji do stropa. Vzame jih eno pest in
odide proti domu.
Drugi dan se mož vrne k luknji. Ko odidejo roparji, vstopi. V prvi sobi vzame za pest
krajcarjev, šestic tudi eno pest, kron in goldinarjev nabere pa poln koš. Tako je mož hitro
zabogatel. Sosedu se je čudno zdelo, zato ga je vprašal, kje je dobil toliko bogastva. Mož mu
pove in ga vzame, ko gre tretjič k roparjem, s seboj. Sosed si je nabral poln koš krajcarjev, naš
mož pa samo eno pest, pa poln koš tolarjev in kron. »Zdaj pa ne bom šel več,« meni mož. »Jaz
pa še,« trdi sosed.
Drugi dan gre sosed po grmovju. Roparji so pa že zapazili, da jim nekdo denar krade.
Pustili so enega doma, da bi čuval hišo, drugih tri in dvajset pa spet odide. Sosed pa roparjev
ni štel, in ko so odšli, vstopil je brez pomisleka v luknjo. Ko ga ropar vidi, zapišče na piščalko.
Takoj so bili vsi roparji doma. Preparali so soseda in ga obesili na klin v tretji sobi.
Naš mož je čakal soseda en dan. Nič. Drugi dan – tudi nič. Gre ga iskat. Odšlo je zopet
vse štiri in dvajset roparjev. Mož gre notri in najde soseda mrtvega, obešenega na klin. Sam ga
ni mogel nesti, zato gre po črevljarja, da mu tristo gld., da bi mu šel pomagat, pa prej mu je še
oči zavezal. Črevljar je pa korake štel, ko sta se vračala noseč mrtveca.
Zvečer so se roparji vrnili. Kmalu zapazijo, da je izginil obešenec. »Ta je pa še bolj
tič, ki nam je denar kradel,« pravijo roparji in se odpravijo iskat moža, ki jim je mrtveca
odnesel. Pridejo k črevljarju in ga vprašajo: »Si vedel iti tod moža, ki je mrtvega nesel?«
»Sem, sem, pa še sam sem ga pomagal nesti. Samo oči sem imel zavezane pa sem korake
štel.« Roparji dajo črevljarju 300 gld. in ga peljejo k svoji luknji. Črevljar je pa šel in stopinje
štel. Ravno pred hišo obogatelega moža se vstavi. Roparji narede plav križec na vrata in
odidejo. Drugim se je to dopadlo pa so tudi oni naredili križec na vrata. Pa niso vedeli roparji,
katera hiša je prava. Gredo spet k črevljarju, da jim pokaže hišo. Na vrata narede sedaj bel
križec. Pa tudi drugi so naredili take križce na vrata, ker se jim je dopadlo.
Zvečer pridejo roparji s tremi vozmi pred hišo. Vozniki so bili poglavarji roparjev, v
sodih pa mesto olja drugi roparji skriti. Ponujajo gospodarju olja v nakup in ga prosijo, če bi
smeli tam prenočiti. Vozniki so v sobi pili, roparji so se pa tiho v sobi pogovarjali. Slišala jih
je dekla in gospodinja. Zavreta vodo in zlijeta krop v sode, da so bili takoj vsi roparji
poparjeni. Potem se zmenijo, da bodo plesali. Gospodinja in dekla si izbereta manjše roparje,
gospodar pa največjega. Med plesom vzamejo nože, da bi roparje poklali. Gospodinja in dekla
sta takoj gotovi, gospodarju se pa to še ni posrečilo. Pomagali sta mu gospodinja in dekla, da
so tudi tega pobili.

Analiza po ATU-indeksu:
Pravljica se uvršča pod pravljični tip ATU 954 štirideset roparjev (The Forty Thieves), torej
med realistične pravljice (Realistic Tales: 850–999), pri katerih se pojavi motiv roparji in
morilci (Robbers and Murderers: 950–969). Tej pravljici ni sorodna nobena od pravljic bratov
Grimm. Gre za pravljico o pretkanem možu, ki krade roparjem. Ko mu roparji pridejo na sled,
se mu želijo maščevati. Roparska zasedba nastopa v nekoliko okrnjenem številu (štiriindvajset
roparjev). Na koncu jih pobijejo.
1.12.4 Šaljive zgodbe (anekdote)
1.12.4.1 Povest od Pavlihe – ATU 1696 + 1685, št. 14
Arhivska številka: ŠZ 7/227.2
Pokrajina: Notranjska
Kraj zapisa: Lešnjaki (Sv. Vid nad Cerknico)
Povedal: Rot France
Zapisal: Modic Izidor
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Uoče in mati sta imejla neumniga sina. Mati ga puošle po soli. »Kam čim pa it?« »Kar
pejdi; tam buoš vidu ano bejlo hišco, nuotri pejdi, pa prosi soli!« Sin grie, pa pride do anga
britofa. Grie v tuotenkamro, v kitieri je liežou mrlič. »Soli, soli,« pravi fant. Miežnar ga
oklofta. »Kaj buoš soli tukej!« »Kaku čim pa reč?« »Bug se vsmili ze duše v vicah!« Fant grie
neprej, pa cejlo puot godrna: »Bug se vsmili ze duše v vicah!« Pride do plota, ze ktierim sta
dva crkneno kobilo drla: »Bug se vsmili ze duše v vicah!« »Kej buoš tukej tu rieku,« pravta,
pa ga spiet okloftata. »Ji, koku čim pa reč?« »O, fuj te buodi, mrha!« Grie neprej, pa srieča
uohcet. »O, fuj te buodi, mrha!« Svatje pa hudi, pa ga spiet nabijejo. »Koku čim pa reč?«
»Bug dej, de bi zdrou in lejp sin guori rasteu.« Grie fant, grie, pa pride do anga hrasta, ki sta
ga dva žie dougu časa spodrzala, pa le nej tu past. »Bug dej, de bi zdrou in lejp sin guori
rasteu.« Una dva pa huda spiet. »Kaku čim pa reč?« »Deb hmali duol pou!« Čez nejkej časa
pride fant do cejste, pa vidi gospuda, ki je kuojna jahau. »Deb hmali duol pou.« Gospud je biu
pa spiet hud sevejde.
Grie fant, pa pride brez soli damu. Mati pa huda.
Odpravi se sin, de buo šu k maši. Mati mu da tri soude, de bi dau v muto. »Kam čim
pa dit?« »Kier buo zvonilu!« Sin grie, pa pride do trejh kobil, ki so se pasle; ana je imejla
zvuonc okul vrata, de je zvonilu. Fant grie, pa ji tiste tri soude v rt tlači. Kobila ga pa vdari.
Sin grie damu, pa ga praša mati: »Als biu pr maši, si dau u multo?« »Sim, sim, pa še vdarla me
je!«
Mati je bla žie stara, da nej muogla več dejlat, pa pravi sini: »Oženi se, jest ne muorem
že nič več, sim žie stara!« »Se pa buom. – Koku se pa čim?« Ke pejdi v cirku, pa okul gliedi,
ketiera se te buo narbil dopala. Ne ktieri si buodo oči obvisejejle, tisto pa vzemi!« Sin grie, pa
pride do čejde ovac. Pa je vsim tistim ovcam oči skruožu, pa v žakil du. Grie, pride v cirku, pa
zečne tiste oči okul mietat. Anu je šlu ciganki ze fli, pa uondi obvisejlu. Sin grie k ni, če ga če.
Ciganka je bla kuntent.
Mati je zečiela ze uohcet nepravlat. Kar jue nepravla, vse je sin spruti snu in spiu,
piolej se pa nej muogu osnažit. »Nu, zdej, ki si vse poju, pejdi pa druzga iskat, de buam ze
uohcet napiekla. Pejdi drva nesejkat!« Sin grie ne čejšno. Ne kuonc veje se vstuopi, pr diebl je
pa sejkau. Pride baba mimu, vidi ga, pa pravi: »Duol buoš pou!« Fant pa kar naprej sejkau.
»Trsk,« pa je biu ne tlejh. »Ta baba je pa neprej vejdla, de buom duoli pou; jo muorem še kej
vprašat!« Tieče za babo, pa ji pravi: »Vejdli ste, da buom duol pou; zdej mi pa še povejte,
kidaj buom vmru!« »Kider buoš trikrat prdnu!« Mati ga puošle v malin. Stuopi, pa prdne.
»Oh, samu še dvakrat!« Grie, čez prag, pa spiet prdne. »Samu še ankrat, pa buom vmru!«
Niese mejh, pride do ane ograje, nuotri so se pa prašiči pasli. Lejze čez plut, pa prdne. »Zdej
sm pa žie mrtu!« Pa se je kar zevalu čez plut, mejh je pa po tlejh pou. Pridejo prašiči pa
začnejo tisti mejh trgat. »O, de bi jest še živu, jest bi vam žie dau, de mi niebi trgali miha.«

Analiza po ATU-indeksu:
Povest se uvršča pod pravljični tip ATU 1696 »Kaj naj bi rekel?« (What Should I Have Said?)
+ ATU 1685 neumni ženin (The Foolish Bridegroom), torej med anekdote in šale (Anecdotes
and Jokes: 1200–1999:), pri katerih se pojavi motiv neumni mož (The Stupid Man: 1675–
1724). Pri ATU 1685 se pojavi motiv zgodbe o možu (Stories about a Man: 1525–1724). Tej
pravljici sta sorodni pravljici bratov Grimm: št. 32, Pametni Hans (Clever Hans) in Grem na
potovanje, št. 143 (Going a-travelling). Gre za zgodbo o moškem, ki ga mati in druge osebe,
ki jih sreča na poti, učijo, kaj mora reči v tej ali oni situaciji. Ta uporabi te besede na najbolj
nemogoč način in je zato vedno kaznovan.
1.12.4.2. Krava in cekin – ad ATU 1415, št. 15
Arhivska številka: ŠZ 7/238, a
Pokrajina: Notranjska
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Kraj zapisa: Sv. Vid nad Cerknico
Povedal: France Rot od Lešnjakov
Zapisal: Modic Izidor
Mož in žena sta imela samo eno kravo in en cekin. Mož je gnal kravo v semenj. Pride
kupec: »Koliko hočete zanjo?« »Tristo goldinarjev.« »Kaj, za to kravo 300 gld.?« »Majhna je
res, pa zato cekine serje.« »Pokažite, če je res.« Mož pa pelje kupca pred sejmišče. Tam se je
bila krava vsrala in notri je bil mož cekin skril. Kupec je res našel cekin in takoj kupil kravo za
300 gld.
Prižene kupec kravo domov. Krava se je spet vsrala. Hitro mož razbrba vse njene
odpadke, pa cekina le ni bilo. Spoznal je, da ga je mož ogoljufal in žene kravo nazaj. Prejšnji
lastnik krave pa ga je že od daleč videl. Hitro skrije svojo ženo v peč in jo začne s krevljo
nagnetati. Kupec njegove krave pride in ga dobi pred pečjo. »Kaj pa delate?« »Svojo ženo
pomlajam. Stara je šla notri, mlada bo vun prišla.« In res je prišla mlada žena iz peči. »Kaj ti
dam za krevljo?« »Tristo goldinarjev.« Mož mu jih takoj odšteje in gre svojo pot. Pride k
gradu. »Kaj pa nosite tisto krevljo seboj?« »Da stare babe ž njo pomlajam.« Takoj so mu deli
gospodinjo v peč, on jo je pa s krevljo tako stolkel, da je precej umrla. Zato je bil še nekaj
kaznovan in spoznal je tudi, da ga je prodajalec spet ogoljufal. Jezen gre nazaj, da bi dobil svoj
denar. Pa mož ga je od daleč zagledal. Naredil se je mrtvega, žena pa je pri njem jokala in ga z
rjuho ogrnila, kakor mrliča. Kupec pride in vidi mrliča. »Kaj mu hočem zdaj narediti? V usta
se mu bom vsral.« Pa mož zgrabi z zobmi in stisne, kar more. »Pusti me! Ti bom dal precej
300 gld., če me spustiš!« Mož ga je spustil, tujec pa mi je dal 300 gld. in zbežal, da ga ni bilo
nič več nazaj.

Analiza po ATU-indeksu:
Povest se uvršča pod pravljični tip ad ATU 1415 trgovanje z lastno srečo (Trading Away
One's Fortune), torej med anekdote in šale (Anecdotes and Jokes: 1200–1999:), pri katerih se
pojavi motiv zgodbe o poročenih parih (Stories about Married Couples: 1350–1439), motiv
neumnega moža in njegove žene (The Foolish Husband and His Wife: 1405–1429:). Tej
zgodbi je sorodna šaljiva zgodba bratov Grimm: št. 83, Srečni Hans (Hans in luck). Gre za
zgodbo naivnem možu, ki ga kupec vedno znova pretenta – večkrat sklene z njim
nepremišljeno kupčijo in na koncu ostane brez vsega.
1.12.4.3 Trije bratje in zapuščina – ATU 1650, št. 16
Arhivska številka: ŠZ 7/229
Pokrajina: Notranjska
Kraj zapisa: Bloke pri Cerknici
Povedal: Zadnik K. od Lužarjev
Zapisal: Modic Izidor
Živel je oče s tremi sinovi. Reven je bil, pa ni vedel, kaj bi zapustil svojim sinovom.
Pa voli najstarejšemu kosu, srednjemu petelina, a najmlajšemu – bil je tudi malo prismojen ta
tretji sin – voli mačko. Vzame prvi koso in gre sreče iskat. Pride v neko vas, pa vidi tam 6
ljudi, da so na polju travo streljali. Trava seveda ni bila prida, ker je bila vsa osmojena. Pa
vzame fant koso in natihem za njimi še enkrat vse pokosi. Začudijo se oni, pa ga sprašujejo:
»Kaj ti damo za to?« »Je ne prodam.« »Damo ti vsak pol vreče denarja.« »Če mi daste vsi
skupaj le eno vrečo, pa vam jo le dam. Toliko lahko nesem.« Dajo mu vrečo denarja, on pa
domov. »Malo mi je oče zapustil, pa vendar dovolj. Denarja imam zadosti, nič več ne bom
delal,« pravi najstarejši svojima bratoma. – Odide sedaj srednji brat, ki vtakne petelina v
vrečo. Pride do hiše in prosi: »Ali bi me hoteli čez noč pod streh vzeti?« »Ne! Pri nas je tako
dolgčas, da bi ne mogel spati.« »Kaj to! Imam nekaj takega seboj, da vsak dolgčas prežene,«
reče fant in odveže vrečo. Pa skoči petelin na peč pa maha s perutmi. »Slaba bo, če bo tako
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tolkel,« si mislita gospodar in gospodinja. Pa pride petelinček k sapi in zapoje tak lepo.
Razveselita se gospodar in žena njegova. »Kaj hočeš zanj?« »Vrečo denarja,« zahteva fant.
Dajo mu, on pa odide domov. »Tako malo in vendar tako dosti mi je zapustil oče,« pravi, ko
pride domov. »Zdaj pa vidim, da je meni oče najslabše zapustil. Neumen sem, pa vendar čutim
to,« tako modruje najmlajši izmed bratov. »Pa vseeno pojdem z mačko po svetu; morda mi
prinese srečo, če ne, jo pa vbijem.« Odide tudi on in pride v gostilno. Tam so pa jedli z eno
roko, z drugo pa so miši odganjali, toliko jih je bilo. »Kaj pa je to?« »Toliko miši je, da se
komaj branimo,« mu toži gospodar. Fant pa spusti mačko, ki začne daviti in klati miši. »Kaj ti
damo za to žival?« »Tri vreče denarjev in konja, da mi pelje vse domov,« odgovarja fant.6
Dajo mu in fant se odpelje proti domu. Pa pride do strmega klanca, konj s težkim vozom ne
more dalje. Zadene fant vrečo na rame in jo odnese vrh klanca, da potem lažje izpelje. Za njim
pa prideta oni gostilničar s svojo ženo in vpijeta oddaleč: »Kaj pa je mačka, če miši ni?« »Kar
živi ljudje!« Razumela sta pa gostilničar in žena oba: »Kar žive ljudi.« »Sedaj bo pa naju
požrla,« si mislita in v strahu bežita domov. Vzameta mačko, zapreta jo v hlev in ga povsod
zapažita, da mačka ni mogla iz hleva. Potem pa hlev zažgeta. Hudo vpije mačka v gorečem
hlevu »grmav, grmav«. »Anka, tebe kliče,« vpije mož svoji ženi, pa se hitro skrije pod peček,
žena pa v strahu zleze na jablano. Pa je že mačka dobila kako luknjo, da je zbežala iz hleva pa
na jablano. Strahu pade žena raz jablano, da na mestu mrtva obleži, mačka pa skoči v hišo in
naravnost v zapeček. »Je že prišla pome,« skoči mož iz hiše; a vsled silnega strahu se zgrudi
na pragu.

Analiza po ATU-indeksu:
Pravljica se uvršča pod pravljični tip ATU 1650 trije srečni bratje (The Three Lucky
Brothers), torej med anekdote in šale (Anecdotes and Jokes: 1200–1999), pri katerih se pojavi
motiv zgodbe o moških (Stories about a Man: 1525–1724) in motiv sreča v nesreči (Lucky
Accidents: 1640–1674). Tej zgodbi je sorodna šaljiva zgodba bratov Grimm: št. 70, Trije
otroci sreče (Three children of fortune). Gre za zgodbo, v kateri oče trem bratom preda
dediščino: najstarejši dobi koso, srednji petelina in najmlajši mačko. Zgodi se srečna prodaja,
s katero največ pridobi najmlajši.
1.13 ANALIZA PRAVLJIC ZAPISOVALCA IZIDORJA MODICA PO LUTHIJU IN
KROPEJEVI
1.13.1 Literarni pristop: Max Lüthi
1.

Enodimenzionalnost

Pravljični liki se ob srečanju z bitji z onstranstva ne počutijo, kot bi vpadali v tujo dimenzijo
(Lüthi, 2011). Prav to kaže vsaka od klasificiranih čarobnih pravljic:
 v pravljici št. 1 deklica pleše s hudičem;
 v pekel gre in se sooči s hudičem tudi junak v pravljici št. 2;
 v pravljici št. 3 se soočajo s čarovnico – konec pravljice pa nam razkrije, da je bil konj
v resnici zakleti človek (po pokopu iz groba zleti bel golob);
 čarovnica se, v podobi stare ženice, pojavi v pravljici št. 4;
 v pravljici št. 7 junak službuje pri »velikem coprnjanu«;
 v pravljici št. 12 oče nerojenega sina nevede proda hudiču (imenovan tudi kot gospod)
– sin gre kasneje v pekel skupaj z roparjem, kjer bivajo štirje hudiči. Kasneje se v
zakletem mestu sooči z zakleto ženo;
 zloben lik čarovnice nastopi v pravljici št. 9;
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2.

v pravljicah št. 10 in 11 najdemo motiv boja z zmajem (v pravljici št. 11 nastopa tudi
čarovnica);
v pravljici št. 12 pa zakleto hčerko.
Ploskovitost

Liki v pravljici so brez figure, vsebine, notranjega sveta, okolja in brez kategorije časa (prav
tam, 2011). V obravanih pravljicah liki niso podrobno opisani, tu in tam se omeni zunanji
videz (lepota, opis oblačil) ter kakšna od karakternih lastnosti (poštenost, stanovitnost,
požrešnost, premetenost, zanesljivost, neusmiljenost itd.). Vsekakor pa vse pravljice
potrjujejo, da ljudem in živalim manjkata duhovna in telesna globina.
Opaziti je mogoče, da se pri kategoriji časa občasno naleti na motivne drobce, ki pričajo o
posameznih časovnih elementih, omenja se:
 polnoč (3, 7, 9, 11) ali poldan (8, 12), kot magična časovna meja tudi ob enajstih (1,
7);
 deli dneva: zjutraj (1, 4, 8, 10) oz. drugo jutro (3, 4, 12), zvečer (1, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13) in ponoči oz. ko pride noč (1, 3, 4, 6, 7, 8, 12) – tudi prvo noč (11) in celo noč (1);
 v povezavi z dnevom: danes (3, 8), vsak dan (4, 13), ko napoči dan (7), cel dan (8),
nekega dne (11). Najpogosteje: drugi ali/in tretji dan (10, 11, 12, 13) – tudi tri dni (4);
 časovne omejitve: čez eno leto se vrnem (7, 10, 11), čez en teden (10), šele, ko je bil
sedem let star in do večera (12), 14 dni kot poskusna doba (10), tudi takoj (se pojavi
večkrat, tudi kot omejitev – pod alinejo ostalo);
 prvič, tretjič (1, 8, 13);
 ostalo: nekoč (3, 6), enkrat oz. naenkrat (3, 12, 13), čez nekaj, malo ali dolgo časa (7,
8, 10, 13, 14,), dolgo/dolgem času/letih (2, 3, 6), kmalu (3, 10, 11, 12, 13), ravno ta
čas in zgodaj (12), pred odhodom (8), prej (10, 13), potem (10, 13), nato (10), preteče
teden dni (10). V večini pravljic drobci, kot so: sedaj/takoj/precej/tedaj/pri tej priči (1,
3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 15).
Da so predmeti linearni oz. ploski in se ne spreminjajo ter uporabljajo za specifično
situacijo in enkrat samkrat, potrdijo vse pravljice. Izjema je meč v pravljici št. 4 oz. sablja v
pravljicah št. 6 in 10. Junaki v teh pravljicah se večkrat srečajo s škodljivci in tudi večkrat
uporabijo čarobno sredstvo oz. magično rezilo.
Vse čarobne pravljice potrjujejo, da ta literarna zvrst ne omenja inteligence: le pravljica št.
10 enega od bratov opiše kot premetenega. Na drugi strani pa šaljiva zgodba oz. pripoved št.
14 za razvoj zgodbe mora omeniti, da je bil sin neumen; prav tako istozvrstna zgodba št. 16,
ki najmlajšega opiše kot prismojenega. Iz verske pravljice št. 12 pa bi se lahko višjo stopnjo
inteligence razbralo iz segmenta, kjer je zapisano, da gre Miklavž v šole, se izuči in postane
škof (to funkcijo so in še vedno lahko prevzemajo učeni teologi). Realistična pravljica št. 13
nam junaka prikaže kot preračunljivega in premetenega, saj denar jemlje po skrbno
premišljenem vzorcu.
Da so v pravljici geografski opisi tuji je vsekakor res, toda tu in tam nam navrže skop opis
okolice:
 pravljica št. 2 opiše del poti z elementom mosta;
 pravljica št. 7 povzame del poti: »Res je bila dolina lepa in dosti sadja /…/ drugega pa
nič /…/ Samo skozi skalovje vodi ena luknja, pa še ta je ozka /…/ Koncem luknje so
bila vrata /…/«;
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v pravljici št. 8 je opisan graščakov vrt;
v pravljici št. 10 se omenja razpotje; smreke, ceste, razvaline, gozd inp.; ter dalje na
poti v kraljestvo: lepa ravnica, pot preko griča v dolino in črno mesto …
šaljiva zgodba št. 14 prav nasprotno opisuje junakovo pot in okolico, kar jo med
drugim naredi drugačno od pravljice.

Dejstvo, da se junak vedno odpravi na pot, je ključno za razvoj pravljice in se pojavi
praktično v vseh šestnajstih pripovedih.
Ploskovitost pravljice odsevajo tudi pravljični liki, ki niso vpeti v družinsko strukturo – med
liki ni trdnih in trajnih odnosov (prav tam, 2011). Res, da se v obravnavanih pravljicah ne
opisuje družinske dinamike in čustvene povezanosti, pa vendarle vsaka od pripovedi
potrebuje prav družino, da lahko začne:

















»Ankrat sta bla muož pa žiena. Imejla sta ano hčier. Žiena je umrla, muož pa se je
drugič ožienu. Dobila sta spiet hčier /…/« (št. 1);
»En oče in ena mati sta imela sina, ki je bil zelo sneden.« (št. 2);
»Imel je oče dvanajst sinov /…/« (št. 3);
»Oba brata sv. Juri in sv. Marko /…/« (št. 4);
»Živel je grajščak, bogat, da ni vedel kam z denarjem. Imel je tri sine in hčer, ki je bila
pa zakleta v lisico; sinovi so živeli pa pri očetu.« (št. 5);
»Oče in mati sta imela sina.« (št. 6);
»Revni stariši so imeli enega sina /…/« (št. 7);
»Živela sta mož in žena, ki sta imela eno »punco«. Žena vmrje, mož se drugič oženi in
dobi spet hčer.« (št. 8);
»Starši so imeli dvanajst sinov in eno hčer /…/« (št. 9);
»Oče in mati sta imela tri sinove, Karolčka, Janeza in Tončka.« (št. 10);
»Eni starši so imeli tri sinove, vsi so bili lovci, oče tudi.« (št. 11);
»Šel je reven ribič lovit ribe, da bi dobil on in njegova noseča žena kaj jesti.« (št. 12);
Enkrat sta bila dva, pa sta imela prav dosti otrok.« (št. 13);
»Uoče in mati sta umejla neumniga sina.« (št. 14);
»Mož in žena sta imela samo eno kravo in en cekin.« (št. 15);
»Živel je oče s tremi sinovi.« (št. 16).

Pravljice, sicer skopo, pa vendarle, omenjajo družinske odnose:
 v pravljici št. 3 gredo sinovi iskat pogrešanega očeta;
 v pravljici št. 4 je poudarjena povezanost bratov, ki skrbita drug za drugega (tako, da
sledita znamenju – krvav meč – brat v stiski);
 v pravljici št. 5 lisica »sestrica« pomaga bratu;
 v pravljici št. 8 nastopa graščak, ki je zelo skrben do svoje pohabljene žene;
 v pravljici št. 9 je sestra žalostna, ker ne pozna svojih bratov in jih gre iskat;
 v pravljici št. 11 si bratje pomagajo med seboj;
 v pravljici št. 12 mati ves čas joče, ker ve, da bo izgubila sina.
Da se velikokrat ne ozira na čustveno tendenco, zgovorno pričata pravljici št. 6 in 10 – v
obeh namreč junak svoja starša brez pomisleka kaznuje s smrtjo. V pravljici št. 7 pa v
primeru, ko oče, mati in najboljši prijatelj pokončajo junaka zgolj zato, ker noče z njimi
kartati.

117

3.

Abstraktni slog

Zgoraj navedene ugotovitve potrjujejo, da pravljica rada uporabi tehniko golega poimenovanja – kratko in
jedrnato omenja tisto, kar je za potek zgodbe potrebno. Da se v pravljici pogosto naleti na pojav metalizacije in
mineralizacije, lahko izluščimo iz naslednjih pravljic:








št. 1: deklica pridobi zlate čevlje in zlato obleko;
št. 3: junak najde zlato podkev, zlato pero in zlato kito; gospodarju pa mora prinesti
zlatega konja, zlato gos in zlato ženo – v zameno mu obljubi zlato obleko;
št. 5: zlata uzda, zlato jabolko, zlata punčka v zibelki;
št.12: svinčena oz. jeklena sekira in železna postelja;
št. 7: zlata obleka in zlata dežela in
št. 9: zlata, srebrna in bakrena krsta.

Prav tako se potrjuje, da pravljica rada uporablja jasne, čiste barve:
 v pravljicah št. 4, 10 in 14: junak prispe v črno mesto;
 v št. 6 nastopata bela konja in
 v št. 7 črna žena.
Obe lastnosti poudarjata strogo linearnost pravljice.
V realistični pravljici (št. 13) se poleg belega križca pojavi tudi plav križec – modra barva
vsekakor ni tipična za pravljice s čarobno vsebino. Sablja v pravljici št. 10 je najverjetneje
med prenašanjem pripovedi pridobila to atipično rjavo barvo.
Pravljica ne pozna omahovanja, obotavljanja in polovičarstva (prav tam, 2011). To
izkazuje tudi celoten izbor Modičevih pravljic – boj z zmajem, izvršitev težkih nalog,
usmrtitev, dovoljenje, da ti odsekajo ude itd. Le drobni motivi tu in tam vpeljejo kanček
omahovanja:
 v pravljici št. 1 deklica, preden gre plesat s hudičem, povpraša za nasvet živalskega
pomočnika;
 v pravljici št. 3 se junak brani izvršitve usmrtitve svojega živalskega pomočnika, prav
tako obupuje nad težkimi nalogami, ki mu jih zadaje gospodar;
 v št. 5 junak nemočen joka ob težkih nalogah;
 deklica v pravljici št. 9 se brani nakupa, a vendarle vedno znova popusti in
 lik v pravljici št. 10 večkrat popusti materi, ki se ga želi znebiti.
Pa vendarle v vseh pravljicah (zgoraj omenjenih in stalih) prevladujejo epizode, kjer liki sicer
delujejo brez obotavljanja.
Predmeti, situacije, liki in trenutki v času se natančno prilegajo (prav tam, 2011). Tako
se, npr. pomočniki vedno pojavijo pravi čas, junakinja pride ravno pred pravšnji grad, osrednji
lik naredi vedno pravo stvar, da ga pripelje do srečnega konca …
Stalni obrazci ali formule sovpadajo s strogim ponavljanjem (prav tam, 2011):
 v pravljici št. 1 gresta hčerki na isto pot in sta podvrženi istim preizkušnjam in
pomočnikom;
 junak v pravljici št. 3 trikrat prejme enako svarilo, trikrat najde zlat predmet in ga
pobere; trikrat izpolnjuje težke naloge gospodarja in trikrat beži pred čarovnico (vse
poteka po istem principu);
 v pravljici št. 4 brata sledita istemu vzorcu pri soočenju z grofico in starko;
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v št. 6 roparji dajo dvakrat enako jed pred junaka, obakrat ga postavijo pred enako
izbiro in obakrat jih junak pokonča;
v št. 7 mu črna žena zastavi tri enake naloge, ki se stopnjujejo. Trikrat za pot povpraša
antropomorfne pomočnike;
v št. 8 mati v dveh nočeh sinovoma izda enak ukaz;
v št. 9 roparji trikrat na enak način posvarijo deklico, deklica trikrat popusti babi in
tako kupi tri smrtonosne predmete, zaradi katerih trikrat pade v začasno smrt;
v št. 10 gredo trikrat na lov, trikrat ustrelijo junaka in ga trikrat zvabijo v kopel;
v pravljici št. 12 junak trikrat reši živali, si tako pridobi tri vrste živalskih pomočnikov,
ki mu pomagajo pri treh težkih nalogah;
tudi šaljiva zgodba št. 16 vse tri brate pošlje z enakim namenom na pot, vsi trije
zamenjajo žival za denar.

Abstraktnost ponazarjajo tudi:
 ponavljajoči se izreki: »Mačca, petelinčik, kaj čim reč?« (št. 1); »Kar boš pobral, ti
bo žal, kar ne boš, ti bo žal.« »Ah, kaj, žal gori ali doli! Pobral bom.« (št. 3); »Takoj
vun.« (št. 4); »Če si človek, oglasi se /…/« (št. 8); »Ničesar ne kupi /…/« (št. 9); »To
pa še mene veseli /…/« (št. 10); »Dotakni se s šibico svojih živali /…/« (št. 11);
»Pomagamo ti /…/« (št. 12). Ponavljajoči se izrek najdemo tudi v šaljivi zgodbi:
»Kaku čim pa reč?« (št. 14);
 uvodni in končni obrazci v pravljici: najpogosteje se med pravljicami zasledi uvod
»Nekoč sta živela /…/«; podoben uvod imajo pravljica št. 1: »Ankrat sta bla /…/«; št.
5: »Živel je grajščak /…/«; št. 8: »Živela sta mož in žena /…/«; št. 13: »Enkrat sta bila
dva /…/«. Sicer so uvodni obrazci opis družine: »En oče in ena mati sta imela sina.«
(št. 2); »Imel je oče dvanajst sinov.« (št. 3); »Oče in mati sta imela sina.« (št. 6);
»Revni stariši so imeli enega sina.« (št. 7); »Starši so imeli dvanajst sinov in eno hčer,
ki je bila pa še majhna in vedno žalostna.« (št. 9); »Oče in mati sta imela tri sinove,
Karolčka, Janeza in Tončka.« (št. 10); »Eni starši so imeli tri sinove, vsi so bili lovci,
oče tudi.« (št. 11). Tudi realistična pravljica ima podoben vzorec: »Enkrat sta bila dva,
pa sta imela prav dosti otrok.« (št. 13); prav tako šaljivi zgodbi: »Uoče in mati sta
umejla neumniga sina.« (št. 14); »Živel je oče s tremi sinovi.« (št. 16);
 skrajnosti: skrajnosti pravljica niza neprestano; brez njih ne bi bila več pravljica, ker
v njej je najbolj nemogoče mogoče. Iz vsake pripovedi je izpostavljena zgolj ena: »Pa
sta šla pliesat, pa sta plesala, da si je vse nogie znucala, samo rokie so ostale, pa še
tistu je vrgu hudič ke pod ano mizo.« (št. 1); »Vse jima je pojedel in popil, še bajto
jima je pojedel.« (št. 2); »Kod pa midva, po zraku ali po zemlji?« »Pa pojdiva po
zraku.« Najmlajši brat je bil prvi na mestu.« (št. 3); »Že pride zmaj, da pograbi
deklico, pa se vstopi pred njo sv. Juri; enkrat mahne z mečem, da zmaju takoj vse tri
glave odlete.« (št. 4); »Prišlo je dvanajst hudičev, ki so se pomenkovali: »Vse je lepo
in dobro, samo tiča še ni, ki poje za devetindevetdeset godcev.« (št. 5); »Po dolgih,
dolgih letih se pripeljeta enkrat na noč v gozd.« (št. 6); »Pa te bodo potem tepli in
razsekali na drobne koščke, ti se pa nič ne straši, po polnoči boš spet cel in zdrav.«
(št. 7); »Izkrožijo res psu oči, a deklici odsekajo roke, da jih poneso nevsmiljeni
mačehi. Deklica pa odide dalje po gozdu.« (št. 8); »Roparji so imeli v gradu tri krste,
zlato, srebrno in bakreno, ter eno uro, ki je ni bilo treba navijati, pa je vendar šla.« (št.
9); »Dado mu je, in Karolček se preobleče v žensko obleko, Micka mu je bilo sedaj
ime.« (št. 10); »Zmaj je imel sedem glav. Eno za drugo mu jih je fant posekal, glavam
pa jezike odtrgal.« (št. 11).
Skrajnosti ne obideta tudi verska in realistična pravljica ter šaljive zgodbe: »Zveži me z
vsemi vrvmi in dregni me z vsakim nožem enkrat, ker ravno devet in devetdeset ljudi
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sem jaz pobil.« (št. 12); »V tretji sobi so bili pa sami tolarji do stropa.« (št. 13); »Sin
grie, pa pride do čejde ovac. Pa je vsim tistim ovcam oči skruožu, pa v žakil du.« (št.
14); »Takoj so mu deli gospodinjo v peč, on jo je pa s krevljo tako stolkel, da je precej
umrla.« (št. 15); »Ne! Pri nas je tako dolgčas, da bi ne mogel spati.« (št. 16);
čudež, ki je prisoten v vsaki obravnavani čarobni pravljici, vendar ne kot čudež, ki si
ga lasti legenda, temveč kot pojem, ki zajame vse, kar je nadnaravno in magično (od
čudežnih pomočnikov do čudežnih sredstev in dogodkov).
Izolacija in univerzalna povezanost

Da med liki ni trajnih odnosov, je predstavljeno že pod točko ploskovitost. Živalski in
antropomorfni pomočniki pridejo v trenutku, ko jih junak potrebuje – navadno pomagajo, ker
so hvaležni ali zgolj zato, da junaka pripeljejo do srečnega konca. Junak se ne vrača nazaj
domov (le v pravljici št. 7 reče junak nevesti: »Še enkrat bi rad videl domačijo, prost kot
fant.«):
 Micika, v pravljici št. 1, se po prestali preizkušnji sicer vrača proti domu, a pravljica
mimogrede omeni, da je odšla z enimi;
 pravljica št. 12 se zaključi s tem, da se junak vrne na roparjev grob. Pravljica ne želi
nakazati, da je med njima vez, ampak le prikazati fenomen odrešenja duše,
 šaljiva zgodba (št. 16) vrača vse brate nazaj domov; prav tako realistična pravljica (št.
13), kjer junak odhaja v luknjo in se vedno vrne domov. Pa vendarle se ne omenja več
otrok ali žene (kot v uvodu), na pomoč mu priskočita gospodinja in dekla (ki bi lahko
prevzela lik žene in hčerke). V pravljici št. 4 pa si brata sledita, si pomagata in tudi
ostaneta skupaj na istem kraju.
Zaradi izolacije so liki v pravljici zmožni vzpostavljati odnose z vsem in vsakim:
 živalski pomočnik: mačka in petelin (št. 1); konj (št. 3); lev, tiger, volk in lisica (št. 4);
lisica (št. 5); lisica in psi (št. 10); pes, volk in medved (št. 11) ter zajček, kača in
mravlje (št. 12);
 antropomorfni pomočniki (št. 6, 7, 10, 12); hudič (št. 1, 2, 5, 12); čarovnica ali
čarovnik (št. 3, 4, 7, 9, 11); zmaj (št. 4, 10, 11); člani plemiških družin (št. 4, 5, 7, 9,
10, 11) ali roparji (9, 10, 12, 13) itd.
Epizoda je znotraj sebe zaključena; liki iz njih ne pridobivajo življenjskih izkušenj,
ampak znova in znova delujejo pod vplivom izoliranosti (prav tam, 2011).
To značilnost pravljice najbolje predstavijo naslednje pravljice:
 št. 3: junak kljub svarilu pomočnika pobira predmete in izvršuje težke naloge
gospodarja, ki mu nikoli ne da obljubljenega plačila;
 št. 4: kljub prepovedi kraljične gresta oba brata k votlini čarovnice in tvegata tragičen
konec;
 št. 5: junak kljub opozorilom lisice, vedno krši prepoved in je ujet;
 št. 9: deklica trikrat kupi smrtonosni predmet, kljub svarilom in slabim izkušnjam;
 št. 10: junak gre trikrat na lov s staršema, čeprav vedno streljata nanj; tudi drugič se
pusti zvabiti v kopel, pa čeprav ve, da ima mater slabe namene;
 št. 11, ko gredo vsi trije bratje k čarovnici, kljub svarilom;
 v šaljivi zgodbi št. 14 junak vedno znova prosi za boljši odgovor, ki ga vedno uporabi
v neprimernih okoliščinah.
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Dokaz izolacije in univerzalne povezanosti so:
 dar: zlati čevlji, zlata obleka in vreča denarja (št.1); domačija oz. posest (št. 2); zlati
predmeti: podkev, kita, pero, konj, žena, gos in obleka (št. 3); zlato jabolko, konj in
ptica (št. 5); sablja (št. 6); 100 goldinarjev, zlata obleka, čudežni čevlji, suknja in
klobuk (št. 7); sablja, piščal (št. 10); čudežni klobuk in plašč (št. 11) ter vreča denarja
in piščal (št. 12). Dar, ki ga kot dediščino prejmejo bratje, so tudi: kosa, petelin in
mačka, ki jih zamenjajo za denar (št. 16);
 čudež: čudežna voda v pravljici št. 6 in 8 ter vsi ostali že našteti čudežni oz. čarobni
predmeti in dogodki (čudežna oblačila, konj, ptica, sablja itd.);
 motivni drobci: teh je ogromno, saj je pravljica prežeta z motiviko. Iz vsake pravljice
je izvzet zgolj eden: preizkus s hrano (št. 1); nadnaravna požrešnost (št. 2); zakleti
človek oz. konj kot pomočnik (št. 3); okamenelost (št. 4); zakleta »sestrica« – lisica
(št. 5); zdravljenje/oživitev razsekanega (št. 6); naloge čarovnika (št. 7); čudežna voda
(št. 8); začasna smrt (št. 9); kopel (št. 10); soočenje z nravnimi pojavi – pomočniki (št.
11); prodaja duše nerojenega otroka (št. 12), križci na vratih (št. 13).
5.

Sublimacija in vsevključenost:

To lastnost izražajo vsakdanji motivi, ki se prepletajo s čudežnimi in numinoznimi
motivi (prav tam, 2011).
V pravljici je težko razmejiti, kdaj se začne vsakdanje in konča čarobno, a ne, če se vanjo
poglobimo. Obravnavane pravljice vsebuje drobce, ki pričajo o življenju čisto običajnih ljudi
– nekaj teh drobcev je nastalo v času, ko je pripovedovalec zgodbo prenašal. Tisto, kar je
zaposlovalo njegove misli, je prenesel v pripoved. Nekaj jih je prenesel iz pravljice, ki so
lahko nastala v pradavnini … Vse te motivne drobce je težko vzeti iz zgodbe, ker se podre
dogajalni niz – lahko pa jih prevzamejo drugi, sorodni motivi, ki sovpadajo času, ko zgodba
potuje:
 v pravljici št. 1 je to lahko kruh kot naše osrednje živilo, ki pa ga pravljica potrebuje
za preizkus in pridobitev živalskih pomočnikov: »Sejli so ne kluop, punčka je pa
odvezala rutco, da bi jejla, pa je biu kruh s pipiela. Petelinčik pravi: »Micka, dej še
meni malu!«;
 v pravljici št. 2 je to lahko sekanje drv – v času nastanka pravljice je vsaka hiša
potrebovala les oz. drva, pravljica pa sekanje drv uporabi za opis nadnaravne moči
junaka: »Drugi so drva sekali, on je pa kar pulil in metal na voz, pa odpeljal domov.«;
 v pravljici št. 3 lahko izpostavimo konja kot živalskega pomočnika – konj je bil v
tistem času izjemno koristna žival, ki bi jo rade volje imel vsak, še najmanjši kmet.
Konj je pravzaprav tudi v realnem življenju pomočnik, pravljica pa mu zraven pripiše
še čarobne lastnosti: »Pa se oglasi njegov konj: »Dobro si zapomni, kar ti bom sedaj
povedal.«;
 v pravljici št. 4 se tak preplet zopet kaže pri živalskih pomočnikih – junaka spremljajo
štirje plenilci, štiri živali, ki sicer v naravi živijo, vendar jih človek ne more udomačiti:
»Oba brata, sv. Juri in sv. Marko sta imela vsak svojega leva, tigra, volka in lisico.«;
 v naslednji pripovedi, št. 5, sadež, ki raste na drevesu v graščakovemu vrtu, pozlati.
Znano je, da je plemstvo res imelo bogate vrtove, vendar jabolko mora biti zlate barve,
da lahko pravljici ponudi tisti nadnaravni čar: »Če mi prineseš zlato jabolko, ki je na
drevesu zrastlo, pa ti dam konja zanj.«;
 v št. 6 lahko prepoznamo običajen motiv v tem, da se popotnika ustavita v gostilni –
po daljši poti se je bilo potrebno spočiti od ježe. Pravljica pa doda še gozd in
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razbojnike, da stopnjuje magično napetost: »Odpeljeta se dalje po gozdu in prideta do
gostilne, v kateri je bilo 12 roparjev.«;
v št. 7 naletimo na žalostno, a realno dejstvo, da so morali nekateri že kot otroci, če so
izhajali iz revnih družin, služiti pri premožnejših gospodarjih/kmetih. Tu pripoved
vpelje lik čarovnika in postane čarobna: »Ko odraste, ga hočejo dati služiti, pa pride k
njim Velik »cuprjan« (čarovnik) in jima reče: »Dajte ga meni služit, dobro se mu bo
godilo.«;
v pravljici št. 8 je opisan vsakdanji motiv pitja vode iz potoka. Vendar pravljica vodo
omeni z namenom – nekaj osnovnega spremeni v čudežno, zdravilno: »Žena gre k
studencu, da bi pila. Sklone se, pa se dotakne konec roke vode – in takoj ji je zrastla
cela roka.«;
pravljica št. 9 omenja enega izmed osnovnih pripomočkov za nego – glavnik. Vendar
to ni običajen glavnik, saj deklico spravi v stanje začasne smrti: »Dekle se brani, noče
kupiti; pa baba je sitna, vsili ji glavnik, da ga kupi.«;
tudi pravljica št. 10 ima več takšnih prepletov, eden izmed njih je piščalka – to je bilo
glasbilo pastirjev, ki so si ga navadno sami naredili, da so si z njim krajšali čas.
Vendar pravljica ne ponudi običajne piščalke – je čudežna, saj se pojavi na pravem
kraju ob pravem času in ubrani junaka pred gotovo smrtjo: »Pridejo v gozd; tam pa
najde Karolček piščalko.«;
v zadnji od čarobnih pravljic, št. 11, so čevlji kot obutev, ki je nekaj čisto vsakdanjega,
nenavadni in junaku dajo čarobnih moči: »Pokažejo mu čevlje. Kdor jih je obul, je
tako tiho šel, da ga ni bilo slišati.«;
tudi verska pravljica št. 12 pozna tak preplet čudežnega in vsakdanjega, npr. mravlje,
drobne živalice, ki so del vsakdanjih in marsikdaj nadoga. V tej pravljici pa so to
živalski, čudežni pomočniki: »Pa vzame vejo in jo pomoči v lužo; mravlje so se mu
spravile na njo in vse je dal na suho. »Pomoremo ti, ko nas boš potreboval«, mu
obljubljajo tudi te.«.

V pravljici se nakazujejo stare navade, obredi in šege, vendar neposredno (prav tam,
2011). Takšne motivne drobce razlaga tudi Propp:
 v pravljici št. 1 je najden motiv hvaležnih živali, ki naj bi predstavljal sledi sočutja do
živali, kar se pojavlja v kasnejših obdobjih. Ljudje so nekoč verjeli, da predniki po
smrti prevzamejo živalsko obliko in je žival, ki jo junak sreča na poti, v bistvu njegov
totemski prednik. Ob prehodu na nomadsko in poljedelsko življenje se odnosi do
živali spremenijo in pride med človekom in živaljo do neke vrste prijateljstva, ki
temelji na nekakšnem načelu dogovora;
 v pravljici št. 2 je junak nadnaravno požrešen, kar bi lahko bila sled motiva
preizkušanja z ogromno količino hrane. Tu se odražajo oblike obrednega uživanja
hrane, povezanega z bivanjem v onstranstvu;
 junak v pravljici št. 3 jezdi na konju – konj nadomesti motiv ptice. V obdobju
udomačevanja konjev se je predstava o preobrazbi živali umaknila v ozadje. Konj je
obredna figura in polet na konju predstavlja prehod v carstvo smrti (enako kot ježa
ptice);
 v pravljici št. 4 je najden motiv čarovnice s paličico, s katero okameni junaka. Paličica
je motiv, ki je nastal kot posledica stika človeka z naravo. Nekaterim rastlinam,
koreninam in travam se pripisuje zdravilno moč;
 v pravljici št. 5 gre junak na grofov vrt, ki je predstavljen kot lep, obzidan, bogat, poln
zlatih jabolk. Ta vrt bi lahko predstavljal motiv dežele izobilja: človek na oni svet
ponese svoje notranje interese in ideale – če mu na tostranstvu narava ne gre toliko na
roko, je v onstranstvu vsega dovolj. V sklopu poljedelstva se razvije tudi sadjarstvo, s
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tem pa se začno v pravljicah pojavljati drevesa, čudežna jabolka itd. Gre za naravno
željo človeka po čudežnih sredstvih, ki brez napora nudijo izobilje …;
v pravljici št. 6 junak po naključju odkrije sabljo, ki je motiv predmeta oz. orodja:
orodje deluje zaradi svojih čarobnih lastnosti, brez in namesto človeka. Orodje dobi
božanstveno podobo. Pomaga junaku, ko ga potrebuje, je vedno pri roki in mu služi v
vsaki situaciji. Predstavlja fantazijo človeka, pridobiti tak predmet, ki olajša življenje;
v pravljici št. 7 naletimo na motiv ožigosanja junaka (kraljična junaku našpika
znamenje z iglo): zaznamovanje – nekakšen žig, sled, rana/brazgotina, ki jo pustu
carična na junaku, služi kasnejši prepoznavi. Ožigosanje junaka je povezano z
iniciacijo: posvetitev je predstavljala simbolno smrt, zato so žigosanje uporabljali, ko
je nekdo umrl. V pravljici to predstavlja prehod ženina v nevestino rodovno skupnost;
v pravljici št. 8 je motiv žive in močne vode (ta voda poskrbi, da deklici zrasteta nazaj
roki): voda življenja, torej živa voda pa naj bi bila za tiste, ki se iz podzemlja vračajo
nazaj. Torej bi lahko predstavljala prastar motiv – deklica se prerodi, je cela …;
v pravljici št. 9 je zelo očiten motiv lepotice v krsti, ki predstavlja del obreda
iniciacije, ko so ženske v moških hišah živele začasno. V pravljici takšno deklico
lahko doleti začasna smrt, kar je stalen element posvetitvenega obreda. Smrt junakinje
v pravljici je enak verovanju, da mora dekle, ki hišo zapušča zaradi poroke, ob
posvetitvi umreti, da lahko znova vstane. Začasna smrt navadno nastopi s pomočjo
treh skupin predmetov: takih, ki se zadrejo v kožo ali lasišče; sredstva, ki se jih
zaužije, in predmeti, ki se jih nadene. Ponovno vstajenje sproži odstranitev tujka. Pri t.
i. obredu usmrtitve posvečevalca se je navidezno zadrlo nek predmet pod kožo, ki je v
telesu povzroča bolezen/smrt – ko ga šaman izvleče, pride do ozdravitve/oživitve.
Krsta je kasnejši pojav, pred njimi so trupla shranili v lesene shrambe živalske oblike,
kar odraža zgodnjo predstavo, da človek ob smrti poje žival ali pa se v njo preobrazi.
Ko odpadejo živalski atributi, se pojavi krsta takšne oblike, kot je danes;
v pravljici št. 10 je najden zanimiv motiv travestizma: posvečevalska bitja so pogosto
imela žensko podobo (tudi jaga je ženska), kar kaže na matriarhalne odnose. Obrede
so sicer izvajali moški, ki so bili pogosto preoblečeni v ženske, imeli so tudi
»umetniško« žensko ime. Gre za najvišjo stopnjo posvetitve – do spreminjanja
moškega v žensko pa pride navadno v gozdu;
iz zadnje čarobne pravljice št. 11 je izluščen motiv prehoda s pomočjo vodnika: ta
junaka popelje na drugi svet. Predstav o vodnih duš iz pradavnine je veliko, srečamo
se z živalskimi vodniki. Vodenje junaka preko drugih pomočnikov je poznejša oblika
pomoči;
v verski pravljici št. 12 najdemo močan motiv, imenovan naloge čarovniškega učitelja
– čarovnik junaka drži v ujetništvu. Nalogam sledi pobeg, ki prikazuje tekmovanja v
magičnih močeh. Gre za prevzeto vlogo sovražnega tasta (prevzame ga čarovnik) oz.
sledi ostanka obredov preizkušanja ženina pred poroko.

Pravljica pogosto vpelje nov lik, ki nosi funkcijo svetovalca: vsi ti svetovalci (živalski in
antropomorfni pomočniki) so že navedeni pod točko štiri (izolacija in univerzalna
povezanost).
Prav tako tudi predstavi položaj najmlajšega, ki je obravnavan po principu izolacije. Tak
položaj je viden:
 v pravljici št. 3 – junak kupi staro kljuse, bratje se mu posmehujejo. Kasneje se mu
zahvalijo, saj jim reši življenje;
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v pravljici št. 5: »Najprvo ga je šel iskat najmlajši sin /…/ Na poti sta ga pa že čakala
njegova brata, ki sta mu vse vzela, njega pa prevezala tje za en plot, doma sta pa rekla,
da sta ona našla tiča /…/ Nato so zaprli oba njegova brata, on je pa vse dobil.«;
v pravljici št. 10 se je sicer najverjetneje motiv najmlajšega izgubil – v pravljici ni
omenjen, je pa jasen: »Oče in mati sta imela tri sinove, Karolčka, Janeza in Tončka.
Karolček je bil med vsemi najbolj »forbac« (še najbolj »fiakast«) tj. premeten.«;
tudi v pravljici št. 11 je junak najmlajši brat: »Eni starši so imeli tri sinove, vsi so bili
lovci, oče tudi /…/ Najmlajši brat pride kmalu do mesta, ki je bilo vse črno
pregrnjeno.«;
v takem položaju je tudi junak v šaljivi zgodbi št. 16: »Pa voli najstarejšemu kosu,
srednjemu petelina, a najmlajšemu – bil je tudi malo prismojen ta tretji sin – voli
mačko.«

V širšem pomenu je pravljica lahko simbolična literarna oblika, tisto posebno, o čemer
pripoveduje, razodeva nekaj, kar ima splošen pomen (prav tam, 2011).
1.13.2 Analiza pravljic po Kropejevi (1995)
Analiza poteka po povzetkih poglavij, v katerih so podani motivi, ki jih je Kropejeva izluščila
in obravnavala. Po njenem vzorcu je narejena tabela (glej prilogo 2), prilagojena značilnostim
Modičevih pravljic. V njej je označeno, kateri isti oz. podobni motivni drobci se pojavljajo v
pripovedih, obravnavanih v delu Pravljica in stvarnost in pripovedih, obravnavanih v
magistrskem delu. Ta primerjalna analiza je smiselna ravno zato, ker so pripovedi,
obravnavane v tem magistrskem delu, nastale v približno istem času, kot pripovedi, ki so
obravnavane v delu, iz katerega se aplicira analizo. Pravljice se se širile na podoben način
(ustno, med preprostimi ljudmi) in tako je med njimi mogoče najti mnogo povezav.
Modičeve pravljice so označene s številkami od 1 do 16 – po vrsti, tako kot so predstavljene:
Muož pa žiena in hčier – ATU 480A, št. 1; Od Drajskarja – ATU 650A, št. 2; Reven oče in
dvanajst sinov – ATU ad 327B + ATU ad 531, št. 3; Sv. Jurij in sv. Marko – ATU ad 300 + ad
303, št. 4; Graščak, trije sinovi in zakleta hči – ATU ad 550, št. 5; Vojak in 12 roparjev –
ATU 590, št. 6; Revni sin in čarovnik – ATU 400, št. 7; Uboga pastorka in grajščak – ATU
706, št. 8; Dvanajst sinov in ena hčerka – ATU 709, št. 9; Trije bratje: Karolček, Janez in
Tonček – ATU ad 590 + 300 + ad 315, št. 10; Trije bratje lovci – ATU 300 + ad 400 + 303, št.
11; Reven ribič – ATU ad 756B, št. 12; Pretkani sosed in roparji – ATU 954, št. 13; Povest
od Pavlihe – ATU 1696 + 1685, št. 14; Krava in cekin – ad 1415, št. 15; Trije bratje in
zapuščina – ATU 1650, št. 16.
Številke v oklepajih so uporabljene pri naštevanju najdenih elementov. Če je motivika podprta
s citirano besedo ali stavkom (poševni tisk in navednice) iz pravljice, pa je zapisano po
principu: v pravljici št. … Za nizanje številk je izbrana oblika, ki je bila za povezovalni tekst
smiselnejša. Številke povedo, v kateri Modičevi pravljici je bil najden posamezen element oz.
motivni drobec stvarnosti naših prednikov.
1.

Gospodarstvo:

Prodor gospodarjenja z denarjem pripelje do kapitalističnih odnosov tudi na podeželju.
Razslojenost po vaseh – veliki gospodarji so premožni, mali kmetje se borijo z revščino
(Kropej, 1995).
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V Modičevih pravljicah je ekonomski položaj likov večkrat nazorno opisan:
 grof, ki ima zlato, srebrno in bakreno krsto (9);
 junak, ki pomočniku reče: »Vzemi si denarja, kolikor hočeš« (10);
 bogat grajščak (12);
 gospoda, ki konja jaha (14 – konje so imeli premožnejši);
 bogat gospodar (16):
 reven oče (3 in 16);
 revni starši (7);
 otrok niso mogli preživeti (11);
 reven ribič in revni menih (12);
 »nič niso imeli, da bi jedli, nagi so bili, sama nadloga pri hiši« – v isti pravljici pa
junak zaradi prebrisanosti »zabogati« (13) itd.
Poljedelstvo: pogosta omemba oranja kot težaškega dela, konjska ali kravja vprega; omemba
orodja. Po razpadu fevdalizma mora tudi gospodar plačati najete delavce. Pogosto se v
pravljicah pojavljajo naloge čarovniškega učitelja v povezavi z žiti (prav tam, 1995). Elementi
poljedelstva se v obravnavanih pravljicah nizajo bežno:
 žito se mimogrede omeni v pravljici št. 1: »Kikirikiki; daj še mieni malu!« »Kaj tiebi;
pejdi žitu zuobat!«;
 v pravljici št. 3 se omenja polje, na katerem junak pokoplje konja – pomočnika;
 prav tako je polje omenjeno v pravljici št. 16 – ob njem pa tudi trava in košnja, kot
orodje pa kosa;
 poleg kose se omenjajo tudi pripomočki, kot je koš (8) in sodi za olje (13);
 v pravljici št. 2 se omenja hlapce;
 v pravljici št. 9 grof pripelje s seboj delavce, da kopljejo jamo;
 povezava med čarovniškim učiteljem in žitom je najdena tudi v Modičevi pravljici št.
12, kjer mora junak na njivi pobrati tudi proso: »Te bom, samo naredi, kar ti vkažem«,
pravi ropar, vzame tristo mernikov prosa in tristo pepela in vse poseje. »Do večera
moraš vse pobrati«, zapove Miklavžu.;
 kot pripomočke za nošenje se omenja »žakl« in »mejh« v pripovedi št. 14 in vrečo v
pripovedih št. 2, 5 in 16.
Živinoreja: pašništvo je že razvito, živinoreja je v razmahu – takratni pastirji že dobivajo za
plačilo denar. Pastirji so navadno vrednoteni kot pošteni, zato v pravljicah dobijo nadnaravne
sposobnosti (prav tam, 1995):
 v pravljici št. 12 fant dobi še drugo težko nalogo: »No, jutri boš pa moje zajce pasel;
tristo domačih in tristo divjih, pa ne smeš nobenega izgubiti, zvečer morajo biti vsi
doma.«
 v pravljici št. 10 junak pridobi informacijo od pastirja, ki je tam blizu pasel: »Žal je
bilo Karolčku za psa: »Moram dobiti kje kakega dobrega psa,« pravi in vpraša
pastirja, ki je tam blizu pasel, če ve, kje bi se dobil kak dober pes.«
Omenjena so tudi manjša kmečka opravila, npr. žetje – košnja trave (prav tam, 1995): v
pravljici št. 16: »Pa vzame fant koso in natihem za njimi še enkrat vse pokosi.«lk – v neki vasi
je 6 ljudi na travo streljalo in ta seveda ni bila nič prida – zanje je kosa nov, skorajda čudežen
pripomoček.
Ovčjereja nazaduje, prašičjereja je v razmahu (prav tam, 1995):
 obe panogi sta omenjeni v pripovedi št. 14 (»čejde ovac« in »prašiči pasli«);
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v pravljici št. 14 se omenja kravo z zvoncem;
v naslednji pravljici je krava kot žival samo omenjena (15).

Pogost motiv je tudi trgovanje na sejmu za živino (prav tam, 1995): ta se omenja v pravljici št.
10, a le zaradi samega poteka dogajanja, pravljica se na sejmu ne odvija (»Kmalu dohiti
mesarja in ga vpraša: »Kam pa ti?« »Teleta grem nakupovat,« odgovarja mesar. »Tudi jaz
grem po teleta; par sto imam seboj,« pravi Karolček. »Pa pojdiva skupaj, tudi jaz imam nekaj
stotakov.«).
Kot valuta se omenja le stotake in ne goldinarjev – ti so bili pri kupčevanju na sejmih
največkrat omenjeni (prav tam, 1995):
 sejmarjenje je tudi sicer omenjeno v zvezi s kupovanjem konj v pravljici št. 3;
 v pravljici št. 8 pa je za povod, za odhod očeta od doma in razvoj pravljice, zapisano:
»Gre mož v sejem«;
 v pravljici št. 15 je junak »gnal kravo v semenj«.
Konjereja je stara panoga – uporaba konj se za delo ali druge aktivnosti v pravljicah in
povedkah večkrat omenja. Konje so praviloma (v tistem času) imeli premožnejši (prav tam,
1995). V pravljici št. 3 je konj glavni junakov pomočnik, poleg njega pa se tudi sicer veliko
omenja konje (nakup/kupčevanje; lepi konji, ki si jih nabavijo brati; kljuseta/kljuke –
pretepeni in zavrženi konjia; nega konj – snaženje in jahanje; čarovničinih 12 konjev in njen
zlati konj). V pravljici št. 6 se prav tako omenja »snaženje« konj in najem junaka, ki želi
skrbeti za konja (»belca sta«). Konja se omeni tudi v pravljici št. 7 in v št. 8, kjer konj služi
kot sredstvo za rezčetverjenje škodljivca/lažnega junaka. V pravljici št. 10 se ob lažnem
junaku – kočijažu omeni tudi bič (pri čemer lahko navežem, da ga je uporabljal za konje, ki so
vodili kočijo). V pravljici št. 5 mora junak pridobiti čudežnega konja »ki v eni uri ves svet
obteče«, pri tem pa ga skomina po zlati brzdi/uzdi. In nazadnje so konji tudi v povesti
(anekdoti) št. 14 – junak »pride do plota, ze ktierim sta dva crkneno kobilo drla« in dalje: »Sin
grie, pa pride do trejh kobil, ki so se pasle; ana je imejla zvuonc okul vrata, de je zvonilu.«
Kot delovni pripomoček pri živinoreji je zaslediti klin v pravljici št. 13 (»Mož gre notri in
najde soseda mrtvega, obešenega na klin.«).
Vrtnarstvo in sadjarstvo: vrtovi, povezani z gradovi (pogosto na njih rastejo čudežna
drevesa). Gospoda se je rada postavljala z bohotnimi vrtovi (del njihove kulture). Škoda na
grajskem vrtu: lastnike vznemirja kraja zlatih jabolk ali čisto običajnih sadežev (prav tam,
1995).
V pravljici št. 3 se omenja čarovničin vrt: »Tam pa privežejo vsi svoje konje za češpe na
vratu.«. V ostalih dveh primeri pa, kot opaža tudi Kropejeva, se pojavlja motiv vrta ob gradu:
obzidan graščakov vrt s kanalom v pravljici št. 8 in »lep, obzidan vrt« v pravljici št. 5. V prvi
omenjeni pravljici lastnika vrta vznemirja kraja jabolk (običajnih); v drugih pa gre za krajo
zlatih jabolk.
Vrtnar je v pravljici pogosto glavni ali pomembnejši lik (tega lika v obravnavanih pravljicah
ni). Pri motivu ozelenitve mrtvega lesa gre za simboliko odrešenja – grešnik jo navadno
doseže po ustrezni pokori (prav tam, 1995).
Ta motiv je najden v pravljici št. 12, ko na svežem grobu grešnika zrastejo lepa jabolka:
»Kupi si konje in se pelje tje, kjer je bil zakopal roparja. Lepa jablana je tam stala, polna
dišečih, rdečih jabolk. »Tu sem jaz enkrat vsadil jabolko. Pa so vendar lepa ta jabolka, si
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moram utrgati tri.« Stopi iz voza in odtrga prvo jabolko, drugo, ko pa utrga tretjo jabolko,
izleti iz jablane bel golobček, duša roparjeva je bila rešena.«.
Od dreves se omenja še »češpo« (slivo) v pravljici št. 3 in »čejšno« (češnjo) v pravljici št. 14.
Vinogradništvo je navadno omenjeno v pravljicah, ki se jih je zapisovalo v vinogradnih
krajih (prav tam, 1995). V obravnavanih pravljicah se mnogokrat pojavlja vino kot pijača (več
pod točko hrana).
Gozdno gospodarstvo: gozd in gozdarska opravila so bila v 19. stol. pomemben vir zaslužka.
Kmetje so pogosto delali za lastnike gozdov – za dodaten vir zaslužka (prav tam, 1995):
 gozd, kot kraj dogajanja, se pojavlja v mnogih pravljicah (št. 3, 4, 7, 8, 9 in 13);
 v pravljici št. 2 »pošlje kmet svoje delavce v gozd po drva«. Ob tem se omenja
nadnaravna moč junaka: »Drugi so drva sekali, on je pa kar pulil in metal na voz«;
 najem delavcev za gozdna opravila se omeni tudi v pravljici št. 8: »Pred odhodom je
pa še najel štiri može, da bi mu drv napravili.« Nato v pravljici mačeha istim delavcem
naroči, da v »šumi« (gozdu) pokončajo njeno pastorko: »Žena ponuja vsakemu izmed
njih dvajset goldinarjev, da vbijejo v šumi neljubo ji pastorko.«;
 le v eni izmed pripovedi (št. 12) se omenja orodja za delo z lesom: svinčena sekira
(»Jaz obližem od vsake strani sekiro, pa boš prav lahko posekal drevo.« Stori
Miklavž, kakor mu je rekla kača. Kača oblizne sekiro od obeh strani, pa je potem
sekala, kakor bi bila jeklena.«);
 sekanje se dvakrat pojavi tudi v pripovedi št.14: »Grie fant, grie, pa pride do anga
hrasta, ki sta ga dva žie dougu časa spodrzala, pa le nej tu past.« In drugič: »Sin grie
ne čejšno. Ne kuonc veje se vstuopi, pr diebl je pa sejkau.«;
 elementi gozda so najdeni tudi v pravljici št. 5, kjer se omenja votel hrast; v št. 11 pa
je najprej omenjeno le drevo, ki je nato poimenovano kot lipa (zanimiv motivni drobec
iz stvarnosti – lipa kot drevo je eden izmed simbolov na Slovenskem); v pravljici št.
13 pa smreka in kos lesa.
Lov in ribolov: tudi podložniki oz. kmetje so ponekod imeli pravico do lova. Male živali so
kmetje nato oddali gospodarjem, za kar so potem dobili odstrelnino ali pa so zanje plačali
odškodnino. Zato se pojavijo (revni) divji lovci, ki lovijo predvsem za preživetje (prav tam,
1995):
 elementi lova se pojavijo v pravljici št. 4;
 grofov sin lovi v pravljici št. 9;
 bolj podrobno se lovu posveča pravljica št. 10, kjer se liki kar trikrat podajo na lov.
Prvič je odprava opisana takole: »Domenijo se, da gredo drugi dan na lov. Mati in oče
vzameta puške, sin pa pse, da bi »brekiral«;
 lovci so omenjeni tudi v pravljici št. 11.
Preprosti ljudje so se pogosteje kot z lovom ukvarjali z ribolovom, vendar je ta zaradi hitrega
razvoja poljedelstva in živinoreje nazadoval in se ga navadno omenja le takrat, ko to zahteva
vsebina povesti. Ribiči so skoraj vedno revni (prav tam, 1995): motiv ribiča – reveža je najden
v pravljici št. 12, sicer se ribolov ne omenja.
Nabiralništvo: poleg gozdov so voda in vodnjaki tudi mitični elementi. Oblike nabiralništva
(zdravilne rastline, sadeži …) se omenja, če je nujno za nadaljevanje pravljice (pogosto v
povezavi z mačeho, ki pošlje nabirat pastorko …) (prav tam, 1995):
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v pravljici št. 6 je zapisano takole: »Peljejo ga k studencu, vmijejo ga enkrat one,
potem se je pa sam umival. Ko se je trikrat umil, je videl.«;
prav tako tudi v pravljici št. 8 pri omembi žive vode ni opisano pridobivanje vode,
voda je naravni vir – enako, kot v prejšnjem primeru, je to studenec (ozdravi slepoto,
vrne deklici roki);
v obravnavanih pravljicah je omenjen le en primer nabiralništva: oče nabira zelišča in
koreninice (št. 3).

Čebelarstvo je v tem času v Sloveniji zelo razvito, a v obravnavanih pravljic ni omemb.
Obrt: v ljudskih pripovedih (pogosto anekdotah) se privošči različne obrtnike – ljudje so se
norčevali iz njihovih slabosti. Včasih ima omemba, da junak opravlja neko obrt, čisto
naključno vlogo, so pa opisane tudi njihove dogodivščine. Omenjajo se kovači, čevljarji,
krojači, tkalstvo (preja), mlinarji (kot goljufi in skopuhi), krošnjarji, delo z lesom – gozdarji,
brusači, zidarji in tesarji, čistilci čevljev (prav tam, 1995).
V obravnavanih pravljicah se o poklicu in značilnostih ne razgovorijo:
 v povezavi z mlinarstvom se omenja mlinsko kolo (št. 10) in »malin« (mlin, št. 14);
 v pravljicah št. 2 in 16 se pojavi lik kmeta – v prvi tudi omemba delavcev;
 kočijaž (št. 4 in 10);
 ribič (št. 12);
 vojak (št. 6, 7, 8 in 10);
 roparji – če na to gledamo kot na poklic (št. 6, 11, 12 in 13);
 gostilničar (v pravljicah št. 7, 10 in 16);
 v pravljici št. 7 junak išče službo, pojavita pa se tudi lika kuharja in hlapca;
 v pravljici št. 8 se zasledi poklice drvarja, strežnice in sla;
 v pravljici št. 10 nastopa mesar – ropar ter voznik;
 lik dekle (hišne pomočnice) najdemo v pravljicah št. 9 in 13;
 lik kuharice v pravljici št. 11;
 stražarje v pravljici št. 12;
 gospodinje v pravljici št. 15 in 13, v kateri je omenjen tudi poklic čevljarja;
 v zvezi z nabožnimi poklici se pojavi župnik (gospod, št. 11), škof (št. 12) in
»miežnar« (mežnar, št. 14).
Trgovina: sejem je kraj, ki se pogosto znajde v pravljici, tudi na Slovenskem. Nastajali so ob
trgovskih poteh – izmenjava blaga z različnih dežel. V zvezi s sejmarjenjem je pogosto
omenjeno goljufanje (prav tam, 1995):
 goljufivega »prekupčevalca« srečamo v pravljici Krava in Cekin (št. 15) (več pod
točko pravne sestavine);
 semenj se omenja tudi v pravljici št. 10: »Danes greš z menoj na semenj v mesto,
kupila ti bom obleko.«.
Denar: v pravljicah najdemo odraz pisanega kovnega sistema iz 19. stol. pri nas –
prevladujeta predvsem dva sistema, zato se najpogosteje omenjata dve različni valuti.
Goldinarji, kar je v skladu z realnostjo (v tem času so z njimi poslovali). To je bil sprva zlat
denar (razberemo iz imena), kasneje so jih kovali iz srebra. Omenja se tudi krajcarje (redkeje,
starejša valuta – odsev starejših motivov). Ponekod so omenjeni tudi vinarji, krone, tolarji itd.
Pravljičar pa navadno želi, ko govori o ceni, to podpreti s količino (npr. več vreč – več
denarja) oz. številom (prav tam, 1995):
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v obravnavanih pravljicah je denar večkrat omenjen prav s tem izrazom: v pravljicah
št. 2, 4, 5, 9 in 10;
sicer se omenjajo goldinarji – v pripovedi št. 7 (»sto in sto gold«), št. 8 (»dvajset
goldinarjev«), št. 15 (300 gld. oz. 300 goldinarjev) in v pravljici št. 13: v tej so
omenjene še druge valute, in sicer krajcarji, šestice, krone in tolarji;
cekin pa je omenjen v pripovedi št. 15;
izraz »soudi« najdemo v pripovedi št. 14;
ko gre za količino pa: »žakl dnarja« (št. 1); par sto – stotakov (št. 10); za vrečo denarja
nevede oče proda sina hudiču (št. 12) …

Promet: kot prevozno sredstvo so, po večini, omenjeni konji, tudi ladje in vozovi, redkeje
železnica (jih še ni bilo). Začele so se graditi prve ceste (glavna cesta Dunaj–Trst), z njimi se
je razvilo tovarništvo. Ob cestah so začeli zidati hleve, na to pot so šli pogosto prevozniki t.i.
furmani, o katerih pa ni šel dober glas. Kočije in vozovi, kot prestižna prevozna sredstva; so
tudi v pravljicah pogosto pokazatelj premožnih likov. Ob tem je v pravljici pogost pojav
kočijaža kot lažnega junaka. Vozove, za kmečka dela, so imeli le bogati kmetje. Vodni
promet opisan redkeje, največkrat čolnarstvo. Za prevažanje so si pogosto pomagali s
samokolnicami, koši, nosilnicami itd. (prav tam, 1995):
 konj kot prevozno sredstvo se v Modičevih pravljicah pojavi večkrat: »konja jahu« v
pravljici št. 14, prevažanje s konji tudi v pravljici s št. 3, 6, 7 in 12;
 konjska vprega in kočija se pojavita v pravljici št. 7;
 kočijaž. kot lažni junak, pa se najde kar v treh pravljicah – s št. 4, 10 in 11;
 vozovi so omenjeni v pravljicah s št. 2, 6, 11, 12, 13 in 16;
 v zvezi s prometom se omenja še ceste (v pravljicah s št. 3, 4, 7 in 14) ter takšni in
drugačni opisi poti, ki jih ubere junak (za mejo, po zraku ali po zemlji in leva stran v
pravljici št. 3; razpotje – leva in desna pot, v pravljici št. 6; dolina in gori-doli v št. 7; v
št. 10 pa razpotje: eden od bratov gre levo, drugi, desno, tretji naravnost, tudi lepa
ravnica, grič, dolina; v pravljici s št. 11 je tudi motiv razpotja in treh likov, ki gredo
vsak v svojo smer).
2.

Kultura in bivanje:

Hrana (in njen pomen): v ljudskem pripovedništvu se jo pogosto omenja. V arhetipski
motiviki je ta imela zgolj simbolni pomen. V slovenskih pripovedih se najpogosteje pojavlja
kruh – saj je to simbol za hrano v pravem in prenesenem pomenu (prav tam, 1995).
Kruh se v različnih oblikah pojavlja v pravljicah št. 1 in št. 5 (mati, ki peče kruh); št. 2
(hlebi); št. 3 (»Pohane šnite – dobro pecivo.«); in št. 12 (»Kadar mu je mati kruh dala, se je
jokala.«).
Na slovenskem podeželju v tistem času za mnoge ni bilo kruha vsak dan na mizi, reveži so
jedli kašo, žgance, močnik in druge preproste jedi. Revni del prebivalstva si je moral
pomagati, kot je vedel in znal. Če je v pravljici kruh pridobljen na čudežen način, gre navadno
za simboliko kruha kot duševne hrane. V prazgodovini so določeni kulti dajali poseben
pomen zaužitju kruha in vina, saj so npr. verjeli, da se s tem zaužitjem prerodijo, okrepijo
dušo in dosežejo večno luč (prav tam, 1995).
Od pijače se poleg vina (v pravljicah št. 2, 7 in 10) omeni tudi žganje (št. 3) in pitje vode v
pravljici št. 8 (»Žena gre k studencu, da bi pila.«). V pravljicah št. 2 in 7 se junak z vinom
odžeja; v pravljici št. 10 pa pes – junakov pomočnik želi priti do vina in stopnjuje želeno
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količino: »Pa si misli tigrček: »Prej so nam dali liter vina, zakaj nam zdaj dveh ne?« Gre pod
mizo, pa mu nihče nič ne da. Jezen vdari z gobcem ženina, da mu odbije nogo. »Kaj mi češ,
saj ti nisem nič storil?« »Jesti mu daj, lačen je,« pravi Karolček. Da mu dva litra vina in jesti,
da bi se vsi najedli in napili. Karolček pa ženinu zaceli nogo, ker je lahko vsako škodo, ki so
jo naredili njegovi psi, popravil. Pa si spet misli tigrček: »Kaj je to; nekaj lačen sem! Zakaj
nam ne dajo sedaj 4 litrov vina?« Gre k ženinu, ki mu da takoj dva litra vina, pa tigrček ga
vdari po nogah, da mu obe odbije, moral mu je dati takoj še 2 lira vina.« Zanimivo se zdi, da
sta pojma lakota in žeja popolnoma pomešana (pes zahteva vino, ker je lačen …) in da psu
dajo vino.
Določene pravljice spadajo v poglavje s hrano kot tudi v čudežne pravljice, saj se pogosto
zgodi, da junak svoj kruh prepusti čudežnim pomočnikom – največkrat živalskim (prav tam,
1995). Ta motivika je najdena v dveh pravljicah:
 v prvi pravljici: »Sejli so ne kluop, punčka je pa odvezala rutco, da bi jejla, pa je biu
kruh s pipiela. Petelinčik pravi: »Micka, dej še meni malu!« »Kaku bouš, srutka jejla,
ki še jest ne muorem.« Pa pravi mačca: »Dej še meni malu!« »Kaku buoš jejla, sej še
jest ne muorem.«) in
 v pravljici št. 12: »V grmovju mu pride nasproti lisica, sestra njegova. Brat ji da kruha,
pa se je takoj spremenila v dekle.«;
 čudežna hrana se pojavi tudi v pravljici št. 7: »Jed bo pa sama od sebe prišla in spet
izginila, za to ne skrbi.«;
 mesne jedi se redkeje omenjajo (slanina najpogosteje – tudi v pravljici št. 10; tudi
pečenka v pravljici št. 7);
 v pravljicah št. 6 in 7 se hrano samo omeni; sicer pa se zasledi potico (št. 1), smokve
(št. 7) in sol kot začimbo (št. 14);
 v pravljici št. 8 se omeni kosilo: »Opoldne jim nese dekle južiat.«;
 v pripovedi št. 12 svojo revščino menih še poudari s tem, ko opisuje, kaj zauživa:
»kače, žabe in tako golazen«;
 v pravljici št. 13 gospodinja in hči »zavreta vodo in zlijeta krop«; v isti pravljici pa se
omenja olje, shranjeno v sodih;
 nenavadna postrežba čaka junaka in njegovo mater v pravljici št. 6, ko jima je kar
dvakrat ponujen obed, pripravljen takole: »Le dobro jima skuhaj, pa vsakemu tri
človeške prste deni v jed …« Junak se temu upre, za kar ga želijo kaznovati: »To pa ni
lepo, da nam daste človeških prstov jesti. Jaz sem tudi človek in človeških prstov ne
bom jedel,« se oglasi sin. »Bomo videli, če boš ali ne. Še hudo se ti bo godilo.« Prineso
mu na krožniku revolver in nož, pa mu zapovedo: »Izbiraj.«. Tudi »pravljici« se ne zdi
sprejemljivo jesti ljudi in je nad tem zgrožena;
 sadeži so pogosto čudežni: običajni sadeži v pravljicah št. 7 in 8; zlato jabolko na
drevesu v pravljici št. 5 in jabolka, ki zrastejo na grobu, v pravljici št. 12. Več pod
točko vrtnarstvo in sadjarstvo;
 gostije, poroke in takšni ali drugačni obedi so v pravljicah pogosto omenjeni, redkeje
pa opisani (v pravljicah št. 1, 4, 7, 8 in 14; več o gostijah pa pod šege in navade).
Ribje jedi so uživali pretežno gospodje; pri nenavadnih učinkih ob zaužitju rib gre za
pravljično razlago partenogeneze (prav tam, 1995). Omemba rib kot hrane (ali sploh) le v
pravljici št. 5: »Šel je reven ribič lovit ribe, da bi dobil on in njegova noseča žena kaj jesti«.
Nadnaravna požrešnost naj bi prinašala izobilje in blagostanje ter pospeševala rodovitnost
narave in so jo povezovali z željo po vplivanju na rodovitnost (prav tam, 1995). Motiviko
nadnaravne požrešnosti najdemo v pravljici št. 2 (»En oče in ena mati sta imela sina, ki je bil
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zelo sneden. Vse jima je pojedel in popil, še bajto jima je pojedel /…/«) in anekdoti št. 14
(»Mati je zečiela ze uohcet nepravlat. Kar jue nepravla, vse je sin spruti snu in spiu /…/«).
Včasih je pri jedači omenjeno tudi kaj o kulturi hranjenja:
 bežno se omeni v pravljici št. 7: »Ženin pa nevesto od strani suje: »Kaj toliko ješ!
Drugi imajo še polne krožnike, tvoji so pa že vsi prazni.«;
 lahko bi, pod kulturo hranjenja, omenili tudi dogajanje v povesti št. 16, ko ljudje ne
morejo obedovati v miru: »Tam so pa jedli z eno roko, z drugo pa so miši odganjali,
toliko jih je bilo.«.
Oblačila in osebna oprema: poleg čarobne ima obleka v pravljici/pripovedi še označevalno
vlogo – za prepoznavanje družbenega položaja posameznika (obleka je skopo, a nazorno
opisana). Lepa obleka pripomore k pomembnosti človeka, a se v pravljici velikokrat pokaže,
da se za njo skriva nekaj slabega. Hudič je pogosto predstavljen kot »gospod«, kar se dotika
predvsem njegovega videza. Ne gre za odsev stvarnosti na naših tleh, ampak je to splošna
veljava povsod. Globinsko nam pravljica pokaže, da mnogokrat sodimo po obleki – ne le
položaj v družbi, ampak tudi notranjost. Zlata in srebrna (tudi škrlatna) so božanske barve –
torej obleka nosi s to barvo simbolični pomen. Obleka ima tudi pogosto magičen značaj in
služi kot čarobno sredstvo. Pogoste so omembe srajc, saj te predstavljajo pomoč pri
odrešenju, odčaranju, prilagajanju. Pokrivala so pogosto omenjena kot zunanji atribut – to
lahko odseva dejstvo, da je bil takrat klobuk tisti del noše, ki je imel neko veljavo (fantje po
Sloveniji so v tem obdobju dobili svoj prvi klobuk ob birmi). Nadnaravne osebe imajo
navadno v vseh pravljicah podobna oblačila, ki stopnjujejo njihovo dramatičnost in
poudarjajo njihov pomen/vlogo. Pojavljajo se tudi motivi čudežnih prstanov, zlatih (srebrnih)
čeveljev, ki gredo navadno k zlati (srebrni) obleki – vse to so simbolični znaki vrednosti
junaka/junakinje. Kot oprema se najpogosteje omenja torba in culica. Zasledimo tudi železne
čevlje (kot breme) – to najbrž izvira iz starodavnega motiva, saj so arhaična ljudstva verjela,
da kovine odganjajo duhove oz. demone (prav tam, 1995):
 zadnjega motivnega drobca v Modičevih pravljicah ni zaslediti;
 izmenjevanje lepih oblačil, ko je junak premožen, in »slabih« oblačil, ko izgubi
blagostanje, je nazorno podano v pravljici št. 7. V pravljici št. 7 junak po opravljeni
nalogi postane grof: »Hitro ga pelje in mu da lepo zlato obleko, kakor jo imajo samo
cesarji in kralji.«;
 zlato obleko (in obutev) pridobi tudi deklica v pravljici št. 1;
 v pravljici št. 11 pa junak pridobi zanimivo in uporabno vrhnje oblačilo: »Pokažejo
mu tudi plašč. Kdor ga je ogrnil, nihče ga ni videl.«;
 v pravljici št. 12 je hudič poimenovan kot »gospod« (k temu nazivu gotovo pripada
gosposka obleka);
 v pravljici št. 9 so prav srajce povod za odhod junakinje od doma: »Nekoč je prala hči
srajce, dosti jih je bilo. Čudno se ji je zdelo, zato je vprašala, čegave so vse te srajce.
Tako je zvedela za svoje brate.«;
 v pravljici št. 7 junak pridobi »en klobuk, ki poči, če ga na glavi obrneš«;
 v pravljici št. 11 pa: »Pokažejo mu klobuk – kdor ga je pred se vrgel, precej se je
naredila ravnina pred njim.« Junak v isti pravljici (št. 11) uporabi tudi plašč: »Kdor ga
je ogrnil, nihče ga ni videl.«;
 pojavljajo se tudi čudežni prstani (v pravljici št. 9): »Dekle se opravi, umije in počeše,
pa natakne prstan na roko. Pri tej priči pade kakor mrtva na tla.«;
 v pravljici št. 1 živalska pomočnika svetujeta junakinji, naj ji Hudič prinese čevlje, da
ne bo plesala bosa: »Hudič ji prniese zlate čižme«. Ko jo vabi tretjič plesat, junakinja
pridobi še zlato vrhnje oblačilo: »Hudič grie, pa prniese zlat gvant.«;
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v pravljici št. 7 junak pred zaključkom zgodbe svojo obleko zamenja z beračevo in ta
pripomore, da ga ne prepoznajo (v isti pravljici se omenja tudi suknja kot vrhnje
oblačilo);
v pravljici št. 11 junak poleg plašča in klobuka dobi tudi čevlje: »Pokažejo mu čevlje.
Kdor jih je obul, je tako tiho šel, da ga ni bilo slišati …;
v pravljici št. 3 s pomočjo čevljev sinovi ujamejo očeta: »Od veselja skoči kar z
obema nogama naenkrat v čevlje. Pa pade, kakor je bil dolg in širok po tleh, ker so bili
čevlji zvezani, in pijan je bil seveda tudi.«;
v obravnavanih pravljicah se kot dodatke zasledi: ruto v pravljici št.1;košarico, trak za
privezovanje nogavic in glavnik v pravljici št. 9 in torbico v pravljici št. 10;
kot neobičajno, improvizirano oblačilo se napravi »dva žepa pri cizikah«, da lahko
brezroka deklica vzame s seboj svoja otroka (št. 8);
v pravljici št. 10 junak z obleko spremeni tudi spol: »Prosi jih obleke, da se dostojno
obleče. Dado mu je, in Karolček se preobleče v žensko obleko, Micka mu je bilo sedaj
ime.« V isti pravljici se junak kasneje preobleče v »možko obleko«; omenja se tudi
krilo in žep (kot del oblačila);
zanimiva je tudi omemba krevlje v pripovedi št. 15, ki je sicer služila kot pripomoček
za hojo.

Med analiziranjem pripovedi je bilo mogoče v mnogih pravljicah zaslediti omembo osebne
higiene oz. nega telesa in »pomen« lepote:
 v pravljici št. 1 je omenjeno, da je bila od prve žene hčerka lepša;
 junak v pravljici št. 6 je bil lep in so se ga zato ženske usmilile;
 nevesta v št. 7 je bila celo silno, silno lepa;
 v pravljici št. 8 sta se dekleti pogovarjali, katera je lepša; junakinja je kasneje imela
lepa sina, z zlato zvezo na čelu;
 v pravljici št. 9 je opisano, kako se junakinja trikrat obleče/opravi, umije in počeše.
Kasneje jo grofova mati in sestra najdeta lepo, samo malo razkuštrano (in pravita:
»Vsa je lepa, samo počesati jo morava.«);
 v pravljici št. 10 mati nagovarja sina (»Pojdi se malo okopat, je gora voda; vmazan si
ves, znojen in truden, poživiš se malo v kopeli.«). V isti pravljici roparji medse
vzamejo junaka, ker so ob enega člana: »Ravno tak je bil: ime, postava in vse.«;
 mati plemkinje v pravljici št. 11, ki mora kot žrtvena daritev k zmaju, pa junaku pravi:
»A je ni škoda, le glej, kako je lepa.«;
 v anekdoti št. 15 pa se na šaljiv način privoščijo pripomočkov za pomlajevanje: »Hitro
skrije svojo ženo v peč in jo začne s krevljo nagnetati. Kupec njegove krave pride in
ga dobi pred pečjo. »Kaj pa delate?« »Svojo ženo pomlajam. Stara je šla notri, mlada
bo vun prišla.«.
Bojna oprema: pripovedi omenjajo raznovrstno orožje. Junaki ali razbojniki imajo navadno
nož, meč, puško; tudi meč in puško hkrati. Lovec ima vedno puško (prav tam, 1995):
 v pravljici št. 10 je motiv lovca in puške: »Domenijo se, da gredo drugi dan na lov.
Mati in oče vzameta puške …«. V isti pravljici zasledimo tudi kombinacijo rezila in
strelnega orožja: kot strelno orožje omenja samokres, puško in revolver; kot rezilo pa
sablja;
 revolver najdemo tudi v pravljicah št. 6 in 8;
 v pravljici št. 2 pa se omenja »flinto« in »kanone«;
 v obravnavanih pravljicah se pojavljajo tudi rezila: čudežna rjava sablja, ki si jo junak
pripaše in potegne iz nožnice (št. 9); meč (v pravljici št. 3 in 4) in najpogosteje nož (v
pravljicah št. 6, 9, 12 in 13).
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3.

Gradnja in stanovanjska oprema

Največkrat je omenjena gradnja cerkva in mostov. Okoli gradnje cerkve se vrti pravljica št.
12, ki gradnji objekta pripisuje poseben pomen in se poveže tudi z nadnaravnimi silami (12
hudičev in čudežna ptica): »Prišlo je dvanajst hudičev, ki so se pomenkovali: »Vse je lepo in
dobro, samo tiča še ni, ki poje za devetindevetdeset godcev.«
V pravljici se ohranja odsev verovanja v zvezi z gradnjo – pri gradnji pomembnih objektov so
navadno opravili neko obliko žrtvovanja, za katero se verjeli, da jih bo zaščitila pred slabimi
silami. Prvo je šlo za človeško, kasneje za živalsko daritev, ki jo je nadomestil sakralni
predmet in/ali denar. Prvotna vsebina motiva gradnje mostu je bila povezana z nekoč stvarnim
prizadevanjem povezovalnosti (tudi za povezovanje tostranstva in onstranstva). Graditelje
mostov so posebej častili in jim pripisovali velike zasluge (prav tam, 1995). Most je omenjen
le v enem delu, vendar ne v povezavi z gradnjo, most služi le kot element za prehod (pravljica
št. 2).
Kot stavba je velikokrat omenjen tudi grad. V gradove so preprosti ljudje redko prišli (razen
služabnikov), zato je ljudem domišljijo burila zunanjost te mogočne zgradbe. Bujne predstave
so se velikokrat pojavile tudi kot motivi v pravljicah (prav tam, 1995). Grad se omenja tudi v
večini Modičevih pripovedi (št. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12 in 15).
Pravljica je navadno skopa z opisi – največkrat govori le o velikosti, ki navadno pove tudi o
vrednosti bivališča. Pogosto se omenjajo tudi krčme kot postojanke in zaplet pri odvijanju
pravljice (prav tam, 1995):
 te so omenjene v pripovedih št. 6, 7, 10 in 16;
 kot bivanjski prostor znotraj hiše se največkrat omenja sobo ( v pravljicah št. 6, 7, 8 in
10; tudi spalnica v pravljici št. 3); pogosto je v eno od njih prepovedano
stopiti/pogledati (prav tam, 1995);
 prehajanje iz sobe v sobo je omenjeno v pravljici št. 10 (dve sobi) in št. 13 (tri sobe);
 v pravljici št. 9 se pojavi motivika zaklepanja sobe (v njej je skrita deklica tipa
Sneguljčica).
Pomemben je tudi element vhoda v stavbo – prehod iz zunanjosti v notranjost (hkrati ta
prehod lahko tudi zapira). V zvezi s tem dobijo na vrednosti predmeti, kot so vrata, prag, ključ
(prav tam, 1995):
 tako se v pravljici št. 2, omenja ključ;
 v pripovedih št. 6 in 14 prag;
 v št. 7 vrata;
 v št. 10 pa junak dvakrat naleti na mlinski kamen, ki zapira vhod in v pravljici in dalje
poskrbi, da se v grad nihče ne more vrniti/oditi: »Odidejo vsi iz grada, psi pa zavale
kamen pred vhod. Da nihče ni mogel notri.«
 v pravljici št. 13 roparji rišejo križce na vrata, da bi si zapomnili nahajališče iskanega;
 omemba hiše je pogosta (v pravljicah št. 7, 8, 12, 13 in 16); zunanjost je redko
opisana, le v enem primeru je zapisano, da mora junak poiskati »bejlo hišico« (št. 14);
v pravljici št. 2 so »hišo poprauljal«; v pravljici št. 3 pa se omenjata tudi zid in okno
(slednje tudi v št. 4) ter strop (št. 13).
Gospodarska poslopja so bila sestavni del kmečke domačije (izraz domačija le v pravljici št.
7), največkrat so v pravljicah omenjeni hlevi – domače živali imajo v pravljicah pogosto
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pomembno vlogo. Hlev je bil tudi zatočišče za popotne živali, lastniki so spali v gostilnah
(prav tam, 1995):
 hlev se omenja v pravljicah št. 3, 4, 5, 6 in 16;
 v pravljicah se omenja tudi kašče, ki so bile v stvarnosti ponos gospodarjem in kot
take pogosto tudi zunaj okrašene;
 v ostalih pravljicah je mogoče zaslediti še klet, ograjo in plot (št. 2) – slednji je
omenjen tudi v pravljici št. 5.
Pri notranji opremi je včasih opisana peč. Za kmete so to bile priljubljeno ležišče, posebej
pozimi. Ob kurišču je bil pepelnjak. Najden je tudi motiv štedilnika, ki pa se je v stvarnosti
pojavil šele v 50-ih letih 19. stol., torej relativno pozno (prav tam, 1995):
 peč se omenja v pripovedih št. 2, 10, 15 in 16 (tu se uporabi izraz »pod peček«);
 v pravljici št. 2 se omenja peč v peklu.
Omenja se tudi postelje. Te pogosto ni mogoče povezati s stvarnostjo – npr. postelja v peklu
(prav tam, 1995):
 ta motiv je mogoče zaslediti v pravljici št. 12: »Ko gresta iz pekla, pa vidi Miklavž
železno posteljo za vrati: »Ta je pa za mojega botra,« reče in se je dotakne z
mezincem. Pa priči mu je mezinec proč padel, kakor res še dandanes sv. Miklavž nima
desnega mezinca«;
 postelja se omenja še v pravljici št. 1 (»paustla«), št. 3 (»Mirno zaspi starec v postelji v
svoji koči.«) št. 9 (»junak leže v posteljo« in »junak vrže presekanca pod posteljo«) in
št. 10 (»ob stenah devet postelj«).
Postelje so sicer imeli premožnejši, revnejši so še pogosto spali na klopi, ki se v pravljicah kot
ležišče pogosto pojavlja (prav tam, 1995). Klop kot ležišče se pojavi v pravljicah št. 1 in 7.
Omare so se začele pojavljati v drugi polovici prejšnjega stoletja, ko so začele izrivati skrinje
(prav tam, 1995): omaro s ključem se zasledi v pravljici št. 7.
Drugi hišni elementi:
 trikrat se pojavi miza (v pravljicah št. 1, 7 in 10);
 v pripovedih se omenja tudi skrb za notranje prostore oz. čiščenje – ta motivika je
najizrazitejša v pravljici št. 9 (»Najde vse razmetano in razkopano; pomete, pospravi
in omije vse. »Ostani, kuhala in pospravljala boš.«), omemba čiščenja je tudi v
pravljici št. 10 (»Vse dobro po gradu očistila /…/ Čez dolgo časa pridejo roparji
domov, čudijo se, da se vse tako sveti in je vse tako čisto«);
 najdeni so tudi drugi »hišni« motivni drobci, kot so: žlica, krožnik in vilica v pravljici
št. 6; kljuka za obesit ključ (št. 7); ura (št. 9) in luč (št. 10) – pripovedovalec se celo
posveti svetlobi, ki jo oddaja ta luč (»svetlo gorela; privita luč je medlo razsvetljevala
sobo /…/«);
 zaslediti je bilo mogoče tudi druge predmete, ki jih je praviloma imela vsaka hiša: sod,
drog in klešče (v pravljici št. 2); steklenico (št. 3) in kad (št. 12).
4.

Odsev družbenih razmer

Te so pogosto narekovale verske predstave in svetovni nazori, kar je pogosto skorajda
nemogoče ločiti eno od drugega.
Družbeno življenje: odnosi med ljudmi in položaj posameznikov so v povedkah podani
sproti. Najlažje jih lahko razberemo iz zunanjega opisa (najbolj izrazit položaj posameznika,
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ki živi v pomanjkanju je v pravljicah št. 3 in 8, kjer so liki nagi) – to odseva podobo družbenih
in socialnih razmer, v katerem je živel pripovedovalec (ali pa so to sledi nekoliko starejših
predstav). V pravljicah se pogosto vidijo zapleteni odnosi med družinskimi člani, ki junaka
nemalokrat spravijo na pot (prav tam, 1995):
 tak motiv se zasledi v večini pravljic: št. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in 14;
 pogosto gre junak iskati »novo« družino oz. sopotnika (zakonca) – pogost motiv,
najden v pravljicah št. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 in 14.
V pravljicah se pojavljajo vedno ene in iste stereotipne osebe, ki imajo enake vloge. Mačeha
in pastorka sta na primer vedno v sovražnem odnosu – a mačeha nikoli ne uspe dokončno
uničiti pastorke in ji trajno škodovati. Najmlajši je navadno najmanj sposoben, a pravljica
poskrbi zanj in vedno konča kot zmagovalec (prav tam, 1995):
 ta motivika je jasno izražena v pravljici št. 1 (odnosi med mačeho, pravo hčerko in
pastorko) in
 št. 8 (odnos mačeha – pastorka).
Pogost pojav je tudi sovražni tast, ki se nikakor ne more sprijazniti z zetom. Pojavlja se
vprašanje: od kot je ta večno zlobni lik mačehe, ki ni povsem v skladu z realnostjo? Proppov
učenec, E. M. Meletinski, to utemeljuje z družbenozgodovinskega vidika in pravi, da naj bi
šlo za odsev razpada matriarahalnega rodovnega reda in prehod k patriarharni družbeni
ureditvi – mačeha je iz drugega rodu in zato sovražnica. V praskupnosti so imele vse očetove
žene položaj matere in pogosto se poimenovanje mačeha nanaša le na žensko iz drugega rodu,
od drugod (kjer niso bile ženitvene povezave običajne). V pravljicah, kjer ob mačehi nastopa
pastorka, pa strokovnjaki vidijo odsev iniciacijskih šeg. Mačeha je konstantno kruta in ljubi
svojo slabo, pravo hčer, ter zaničuje pastorko. A dobro zmaga kljub vsem nakanam. Ta
vzorec, ki se je vseskozi prenašal, je občečloveški in najverjetneje izhaja iz močnih notranjih
želja: vzpon iz nizke na višjo družbeno stopnjo oz. priložnost za srečo, tudi odrinjenim in
revnim, izravnavanje krivice, poplačilo za trpljenje … Vse to se želi imeti vsaj v pravljicah,
če se že v realnem življenju težko uresniči. V pravljicah je pogost »boj« med tremi liki –
mačeho, njeno pravo hčerko in pastorko, ali tremi sestrami/brati. Konec je seveda srečen za
»ubogo« pastorko ali najmlajšega od sinov ali hčera.
Pravljični junak je skoraj vedno najmlajši. Ta zmore in pridobi vse tisto, kar starejša dva ne
moreta, pa čeprav velja za šibkega ali neumnega, torej velja za najmanj potencialnega.
Izhodiščni položaj najmlajšega je vseeno bližji stvarnosti kot pri najmlajši izmed treh sestra –
ta je navadno najlepša in najboljša, tudi legitimna dedinja. Uspeh najmlajših bratov na kmetiji
iz tega časa je bil redek, navadno mogoč le, če so se izučili kakšne obrti ali šli študirat.
Mističnost treh bratov lahko razložimo s tripartitnim sistemom, ki je izhajal iz religije
(upoštevajoč moč stopnjevanja). Pravljična trojica ni le mit iz pravljice, lahko je tudi odraz
mišljenja arhaične družbe (prav tam, 1995):
 motiv najmlajšega kot tepčka najdemo le v pravljici št. 16: »Bil je tudi malo prismojen
ta tretji sin«;
 motiv najmlajšega – zmagovalca pa je izražen v pravljici št. 3: »Najmlajši brat je bil
prvi na mestu /…/ In spet sta bila ona prva na mestu, pri hiši čarovnice /…/ Pa začnejo
vsi hvaliti svojega brata: »Ti si nas rešil, ker ti si nas predal na levo stran /…/« in
 pravljici št. 5: »Najprvo ga je šel iskat najmlajši sin /…/« Pri tem ne gre za tipični
primer, pa vendarle gre na pot le on in tudi on izpolni nalogo. Ob tem pa izzove
ljubosumje starejših dveh bratov: »Na poti sta ga pa že čakala njegova brata, ki sta mu
vse vzela, njega pa prevezala tje za en plot, doma sta pa rekla, da sta ona našla tiča.« A
konec je zanj seveda srečen: »Nato so zaprli oba njegova brata, on je pa vse dobil.«;
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najmlajši brat – junak prevladuje tudi v pravljici št. 10: »Karolček je bil med vsemi
najbolj »forbac« (še najbolj »fiakast«) tj. premeten.

Poroka je najpogostejši odraz družbenega vzpona: ta motiv je bil najden v pravljicah št. 2, 4,
7, 8, 9, 10, 11 in 14. Družbeni vzpon ni bil mogoč zgolj s poroko, ampak tudi:
 s pridobitvijo čudežnega sredstva ali pomočnika: v pravljicah št. 1, 2, 3, 5, 6, 12;
 z večjo količino denarja: v pripovedih št. 13, 15 in 16;
 z odhodom obupanega v svet s trebuhom za kruhom (v večini pripovedi).
Sanje in up marsikaterega revnejšega člana družbe je bil vzpon po družbeni lestvici. V takrat
obstoječi družbeni ureditvi pa je bilo to skorajda nemogoče – če pa že, so premožnejši skušali
na vsak način preprečiti (tako v pravljici kot tudi v stvarnosti). V pravljicah in povedkah je
družbena ureditev prikazana naivno in preprosto, odnosi med liki so neposredni in domači,
pogojeni s položajem in lastnostmi posameznikov. Gospodarji so pogosto nezaupljivi do
neznancev, ki jih vzamejo v službo (prav tam, 1995). To je bežno omenjeno le v pravljici št.
2: »Rabite kaj delavcev?« vpraša Drajskar kmeta. »Pa gotovo prav dosti poješ?« »Pa tudi
dosti naredim.« Kmet ga vzame v službo.«
V posameznih pravljicah je prikazan tudi odnos do popotnih beračev, ki odseva stvarnost iz
časa, ko so bili vsi tujci, ki so potrkali na vrata, dobrodošli. Dober odnos je odločilen in
ključen za uspeh lika v pravljici (prav tam, 1995). Ti odnosi se v obravnavanih pravljicah
večkrat kažejo v obliki:
 odnosa do beračev: v pravljicah št. 6 in 7;
 odnosa do prišlekov, ki prosijo prenočišča: v pravljicah št. 8 in 10 (v slednji kraljična
na dan poroke sprejme in pogosti neznanca, ki je v resnici pravi ženin);
 v pravljici št. 11 lahko junak kot podložnik brez težav pride do grofa in ga izpraša,
čeprav vemo, da navadni ljudje (povrhu vsega še tujci) niso mogli kar tako do
plemstva.
Izluščiti je bilo mogoče tudi nekaj vrlin in slabih lastnosti, ki so mimogrede omenjene v
pripovedih:
 vrline: radodarnost – udomačil in privadil (št. 1); ubogljivost/vodljivost (št. 3);
pogumen (št. 7); pošten (št. 7 in 10); zanesljivost (št. 10) itd.;
 in tiste, ki za družbo niso toliko sprejemljive: požrešnost – »se vserje na most« (št. 2);
podivjan, pijan (št. 3) – slednje tudi v pravljici št. 9; ljubosumje (št. 12); prdenje (št.
14) itd.
V več primerih se je pripovedovalcu zdelo pomembno, da likom pripne ime: Micika (št. 1),
Drajskar (št. 2), Ipavec (št. 3), sv. Jurij in sv. Marko (št. 4), Miklavž (št. 5), Tonček in Janezek
(št. 8), Štefan in Micka, poimenovana celo dva od treh psov: tigrček in pinček (št.10); Pavliha
(št. 14) in Anka (št. 16).
Opazimo, da gre za tipična slovenska imena iz tistega časa ali znane svetnike, za katere se zdi,
da so se po naključju znašli v pravljici. Pavliha pa je tipično poimenovanje za »norčka« pri
nas. Navadno pravljica govori zgolj o očetih, materah ali mačehah, sinovih – bratih, hčerkah –
sestrah itd., poimenuje jih v res redkih primerih.
Zanimivo je tudi, da se kar v dveh delih pojavlja lik ciganke (št. 10 in 14), v nobeni od
pripovedi pa ni predstavljena v negativnem tonu (čeprav vemo, da so o »ciganih« vedno
krožile negativne predpostavke oz. stereotipi).
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5.

Pravne sestavine

Te so v pravljicah posredovane na preprost in simboličen način kot neka gibala, ki sprožijo
potek dogodkov in so, kot takšna, lahko ključna za potek. Ta del je najmanj dovzeten za
spremembe in mu zato lažje pripišemo arhetipe (ob upoštevanju prilagajanja pripovedovalca).
V večini primerov lahko o prvotnem pomenu le ugibamo. Pogost je motiv iskanja novega
prestolonaslednika – do prestola lahko v pravljici pride junak le s pomočjo višjih sil. Tudi v
stvarnosti preteklih obdobij, ko so pripisovali velik pomen takšnim ali drugačnim znamenjem,
so se morali kandidati za vladarje izpostaviti različnim preizkušnjam. Tu bi lahko potegnili
vzporednico, ni pa nujno, da je tu resnična povezava med pravljico in stvarnostjo. V
pravljicah se mora junak za preboj do kraljične boriti z njenimi ali tastovimi nalogami ali
premagovati zmaje. Tudi kraljična, nevesta, ima navadno čudežne sposobnosti in darove
(prav tam, 1995):
 v pravljicah št. 4, 10 in 11 junaki premagajo zmaja in dobijo roko plemkinje: v
nobenem primeru ne gre za oklic ali načrtno iskanje novega vladarja, ampak je
prikazano kot naključje oz. nagrada mimoidočemu, ki se pogumno odloči rešiti
kraljično pred zmajem;
 motiv zaklete kraljične, ki postavlja junaku težke naloge najdemo v pravljici št. 7.
Določene družinske zaplete je nemogoče umestiti, ali spadajo k matriarhalno ali patriarhalno
urejeni družbi, saj je ljudska pripoved dovzetna za spremembe – v isti pravljici ima lahko
glavno vlogo oče, v naslednjem trenutku mati … Matriarhalna uredba se kaže pri liku
mačehe, ki ima neomejeno moč in lahko na kakršenkoli način škoduje pastorki, ne da bi bila
za to kaznovana (prav tam, 1995): v pravljicah št. 1 in 8 jo kazen sicer na koncu doleti; v prvi
je kazen sicer naključna, a usodna; v drugi pa jo doleti po nekoliko bolj pravni poti oz.
razsojanju, saj si jo nevede določi sama.
Patriarhalno urejena družba pa se kaže v primeru, ko lahko npr. mož, ko izve, da mu je žena
rodila »spačke«, izžene ali ubije ženo, kar ni v skladu s stvarnostjo (prav tam, 1995). Podobna
motivika se kaže v pravljici št. 8, ko žena v strahu zbeži z otrokoma od doma (tu dejansko ne
gre za lik neusmiljenega moža/očeta, ampak za spletkarjenje škodoželjne mačehe).
Pravljica pogosto kaznuje nezvesto ženo – v srednjem veku so bile kazni za prešuštnice
izjemno drastične, kasneje pa so jih omilili. Žena se je lahko na primer ponovno poročila, če
se mož več let nepojasnjeno ni vrnil (prav tam, 1995). Ta motivika se kaže tudi v pravljicah
št. 10 in 11. V obeh pravljicah junak odide in obljubi, da se bo vrnil čez eno leto, a kraljična
se ravno na dan njegove vrnitve moži z lažnim junakom.
Odhod je v pravljicah pogosto podkrepljen s simboliko, s katero si prisežeta večno zvestobo
oz. pripadnost (v pravljici št 7: »Kraljičina pa mu je nato na prsi zapisala svoje ime in s
šivanko našpikala, da je šlo vse pod kožo in se ni moglo nič več izbrisati.«). Za odtujitev,
izpostavljanje ali usmrtitev otrok je v preteklih obdobjih veljalo, da ni oprostitve/odpuščanja –
kazni, ki jih je določil zakon, so ljudje imeli za zaslužene. Kaznovanje za storjeno slabo je
pogosta motivika (prav tam, 1995):
 kaznovanje goljufov oz. lažnih junakov zasledimo v pravljicah št. 7, 10 in 11;
 kaznovanje zlobne mačehe v pravljici št. 8;
 junak v pravljici št. 9 poseka mesarja, ki ga želi okrasti, kaznuje tudi roparje, svojo
mater in očeta;
 v pravljici št. 5 se nevoščljive in goljufive brate zapre;
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v pripovedi št. 15 junak dejansko ves čas goljufa, a pravljica njegovo zvitost in
iznajdljivost nagrajuje – kaznovan in opeharjen pa je vedno nesrečni lik, ki pride
junaku na pot.

Pogost je motiv pogodbe z vragom, prodaje še nerojenega otroka. Ta pogodba se pogosto
zapečati – napisano na papir, kar lahko odseva pravno plat veljavnosti pogodb. Srečamo se
tudi z motivikami t. i. delovnih pogodb, največkrat s čarovniškim učiteljem ali neznanim
gospodom – te pogodbe nimajo realne podlage (prav tam, 1995). Navajam omembo pogodb v
pregledanih pravljicah:
 v pravljici št. 5: »Vesel sklene ribič dobro kupčijo, ker ni vedel, da mu bo žena kmalu
rodila.«;
 podoben motiv je tudi v pravljici št. 7: »Ko odraste, ga hočejo dati služiti, pa pride k
njim velik »cuprjan« (čarovnik) in jima reče: »Dajte ga meni služit, dobro se mu bo
godilo. Čez eno leto vam ga pa spet nazaj pripeljem.« Omenja se tudi plačilo za
dogovorjeno delo, o katerem se obe strani dogovorita že pred izvršitvijo;
 v pravljici št. 7 mačeha za usmrtitev pastorke obljubi 20 goldinarjev;
 v pravljici št. 9 grof delavcem obljubi: »Le naprej kopljite, vam bom že plačal, da bo
prav.«;
 v pravljici št. 10 pa: »Mati Micko res vzame v službo, a glede na plačilo ji pravi: »14
dni bodi za poskušno. Če boš zame, dobiš dobro plačilo.«;
 trgovski dogovori se kažejo v pripovedih št. 3 in 16; slednja govori tudi o zapuščini:
»Pa voli najstarejšemu kosu, srednjemu petelina, a najmlajšemu – bil je tudi malo
prismojen ta tretji sin – voli mačko.«.
Ljudsko pripovedništvo se dotika tudi sosedskih sporov. Vendar te motivike v obravnavanih
pravljicah ni, z izjemo realistične pravljice št. 13, ko sosed želi pomagati sosedu in tudi
odnese njegovo truplo in se s tem skorajda spravi v težave.
Pri maščevanju ubitih članov družine se srečamo s »krvnim maščevanjem« - na nek način gre
za družinsko pravo. Vse do 16. stol. so verjeli, da duša umorjenega ne bo našla spokoja,
dokler njene smrti ne maščujejo. Pa vendarle pravljica nič kolikokrat pokaže, da logičnost
nima pravega mesta v njej, tako tudi ne pravo z izvršitvijo v pravem pomenu (prav tam,
1995). Ta motivika je vidna v pravljici št. 4: »Ravno tamle se je ponesrečil moj brat,« si misli
sv. Marko in odhiti svojimi živalmi. /…/ »Ne dotikaj se mi ga! Takoj mi vrni brata nazaj!«
Namigne mu sv. Marko in v hipu raztrgata tiger in lev starko.«

Pravne drobce je zaslediti tudi v sledečih pravljicah:
 št. 2, ko naj bi junak iztirjal dolgove: »Spiše kmet pismo in ga da Drajskarju, ki bi se
ga bil rad znebil, na ga nese tje in tje tu iztirja, kakor je bilo zapisano.«;
 št. 7, ko oče poplača sinove dolgove: »Nikarte ga ne; imam še eno knjižico; to vzemite
in prodajte, da bo plačano to,« se oglasi oče.«);
 št. 8 in 10, ko liki želijo imeti dokaze: »Da ste jo res vbili, prinesite mi njene oči in
njene roke za dokaz.« in »Ali pa imate kak izkaz, da je res on to naredil?«.
Mere: v posameznih primerih (redko) pripovedovalci omenjajo dolžinske (v pravljici št. 7:
300 milj,) in količinske mere (v pravljici št. 2: cel sod, 25 hlebcev, malo denarja in vrečo
kruha; v pravljici št. 3 steklenica žganja; v št. 5: ena in tri vreče denarja; v pravljici št. 7: sto in
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sto goldinarjev), ki pa niso vedno podkrepljene z resničnostjo (pravljično pretiravanje v
pravljicah št. 2 in 7).
6.

Šege in navade

Te se da iz drobcev, vzetih iz pripovedi, zgodovinsko in etnološko ovrednotiti. Največ
prostora se namenja prav ženitvenim obredom oz. poroki. Gre za pester nabor motivov. V
čudežni pravljici mora bodoči ženin vedno opraviti nekaj težkega: razne naloge, premagati
ovire, razrešiti uganke, dosledno ubogati navodila in zapovedi … To bi lahko odsevalo
preizkus sposobnosti in zrelosti pred ženitvijo. Pogosto ima pri izvrševanju pomočnike,
največkrat živali, kar lahko povežemo z naslednjim ljudskim običajem – šrango (ovire na poti,
ki jih mora ženin premagati, da pride do neveste). Obenem gre tudi za običaj, da si skupnost
vzame pravico zahtevati odkupnino za nevesto, kateri pripada. Ta motiv je kasneje
nadomestita dobrota in usmiljenje junaka, ki mu sledijo hvaležni pomočniki in srečen konec.
Druga, tudi pogosta, poročna šega je lažna nevesta – ta je poleg šrange še vedno prisotna na
naših tleh (običaj pred poroko). Pojavlja se tudi motivika mask – zamaskirani ženin ali
nevesta, pogosto do nerazpoznavnosti, včasih so zamaskirani tudi posamezni svatje. Maska
simbolizira začasno smrt, kar je nekoč v stvarnosti predstavljalo preroditev – prehod iz enega
življenjskega obdobja v drugega (kot maska lahko le čista obleka). Srečamo tudi pojave
ugrabljene neveste, ki se kot šega pri nas še vedno izvaja na dan poroke. Poroka je sicer od
nekdaj veljala za pomemben dogodek, v katerega se je vložilo veliko časa, energije in denarja.
Poročna gostija je v pravljicah na kratko opisana, omenjajo se le bogato obložene mize,
jedača in godci (prav tam, 1995). Ti motivni drobci (jedača, pijača, godci) se pojavljajo v
pravljicah št. 7, 10 in 14.
Sicer pa je poroka res pogost motiv v obravnavanih pripovedih:
 najdemo jo v pripovedih št. 1: »ožienu«; št. 4 »ženitna«; št. 7: »vrnejo se svati in
poročenca v grad«; v št. 8: »mož se je drugič oženiu« in »čez malo časa sta se
poročila«; št. 9: »grof pa jo je kmalu vzel za svojo ženo«; št. 10: »obhajali svatbo«; št.
11: »poročil z grofovo hčerjo«; št. 14: »oženi se« itd.;
 v pravljicah št. 4, 10 in 11 mora junak za kraljičino roko pokončati zmaja;
 v pravljici št. 7 mora bodoči ženin dosledno upoštevati navodila in izpolniti težke
naloge zaklete kraljične;
 ovire na poti v »zakon« morajo premagovati junaki v pravljicah št. 4, 7, 10 in 11.
Med obravnavanimi pravljicami motiva lažnih nevest ni, se pa pojavljajo lažni ženini v
pravljicah št. 4, 10 in 11.

O maskiranju na porokah govori:
 pravljica št. 7: junak je oblečen v beraška oblačila;
 št. 10, ko nevesta ne prepozna pravega ženina (ne omenja se maskiranja, vendar lahko
sklepamo, da je bil zaradi nečesa drugačen in nerazpoznaven, zato bi lahko imel tudi
masko) in
 pravljica št. 11, kjer junak nosi plašč, ki ga naredi nevidnega.
V vseh treh pravljicah junak odide takoj, ko reši kraljično, in obljubi, da se bo vrnil čez eno
leto. Vsi pridejo nazaj ravno na dan, ko se kraljična ženi z lažnim junakom.

139

Šege ob rojstvu: pogost pojav vil rojenic na Slovenskem – te napovejo novorojencu usodo. V
Modičevih pravljicah ni najti te motivike.
Šege ob smrti: npr. prižiganje sveč, vahta, krste, pokopališča (»britof«, v pripovedi št. 4, tudi
»tuotenkamra« in »mrlič«), grobovi itd. Pogreba se ne opisuje neposredno:
 neke vrste pokop je opisan v pravljici št. 3: »Vda se mladenič in preseka konja na
dvoje, da pade vse v jamo. Iz krvi pa sedaj zleti bel golobček proti nebesom.«;
 št. 5: »Pokoplje ga Miklavž, odreže mladiko od jablane in vsadi na grob, potem gre v
mesto.«;
 št. 6: »Mati in sin pa mrtva trupla odneseta v jamo, kamor so roparji ubite metali.« in
»Vse roparje spet pomečeta v jamo.«;
 št. 9: »V bakreno krsto denejo denar, v srebrno uro, v zlato pa dekle. Skopljejo jamo in
polože notri na dno bakreno, potem srebrno, na vrh pa zlato krsto, vse skupaj pa dobro
zakopljejo.«;
 v pravljici št. 10: »Vse zmetala v neko jamo …«;
 v pripovedi št. 15 pa žena zaigra moževo smrt: »Je žena jokala in ga z rjuho ogrnila,
kakor mrliča.«
Praznovanja: se ne pojavljajo pogosto (z izjemo porok), se pa bežno omeni v pravljici št. 8,
ko praznujejo vrnitev žene in otrok.
Igra in zabava: tudi ta motivika je v Modičevih pravljicah prej izjema kot pravilo. Le v
pravljici št. 7 se omenja kajenje, igranje in igralce pri kvartanju ter sprehod. Kot spretnost, ki
so jo ženske uporabljale predvsem v dolgih zimskih dneh, se v pravljici št. 8 omenja predenje
(»prela celo noč«).

Izobrazba, znanje in zdravilstvo:
Izobrazba in znanje: odnos podeželskih ljudi do izobraževanja je bil raznolik – stališča v
pravljicah so navadno naravnana primerno želenemu poteku zgodbe. Osnovne šole so bile
vpeljane ob koncu 18. stol. po vseh večjih slovenskih krajih. Pravljice nam tudi sicer ne
kažejo ljudskega znanja in modrosti – to najdemo bolj v povedkah in še pogosteje v
pregovorih (prav tam, 1995). Pravljice nakažejo, da so bili liki pismeni: »napiše pismo« (št.
2); mačeha »prepiše in zapiše« (št. 8); junak prebere zapisane besede na meču in kasneje
vzame svinčnik in papir in zapiše (št. 10) itd. V pravljici št. 13 črevljar šteje stopinje (gre za
osnove matematike).
Zdravilstvo: zdravljenje v pravljicah je navadno bolj magične narave. Dostikrat sredstva sploh
niso omenjena. Čeprav so v tem času na Slovenskem že uvajali zdravstvene službe, so se
ljudje še po 19. stol. pogosteje obračali na »vaške zdravilce«. V tem času so še vedno nekateri
verjeli v čudežno moč nekaterih voda – predvsem blagoslovljena voda iz studencev v naravi
(prav tam, 1995):
 takšne studence s čudežno vodo najdemo v pravljici št. 6: »Vzame vilice in mu iztakne
oči, pa ga požene po svetu. Sin gre počasi dalje in pride do nekih ženskih. Lep je bil,
zasmilil se jim je, pa reko: »Ozdravimo ga, da se ne bo mučil.« Peljejo ga k studencu,
vmijejo ga enkrat one, potem se je pa sam umival. Ko se je trikrat umil, je videl.« in
 št. 8: »Teče, pa pade v studenec – in takoj je videl. Žena gre k studencu, da bi pila.
Sklone se pa se dotakne konec roke vode – in takoj ji je zrastla cela roka. Vtakne še
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drugo roko v vodo, tudi druga roka ji zraste.« V tej pravljici mož deklici, preden ji
zrasteta roki, priskrbi strežnico, ki jo oskrbuje in neguje;
v pravljici št. 10 junak namaže psa in rane se mu takoj zacelijo; kasneje zaceli nogo
tudi lažnemu junaku/ženinu – torej junak poseduje neko čudežno mazilo.

Motivi v mitologiji in preživeti pojavi v kultih pripeljejo do mednarodnih motivov zdravljenja
in oživljenja ob razkosevanju (prav tam, 1995):
 oživljanje in zdravljenje razsekanih je navedeno v pravljici št. 6: »Ko odide, izvleče
mati še onega malo živega roparja in ga izleči, da ozdravi.« in št. 10: »Pa ni bil
Karolček Štefana, poglavarja roparjev, do dobra posekal. Odkoplje ga mati in mu
zaveže rane.«;
 v pravljici št. 7 se zdravljenja ne omenja, razsekani ob uri spet oživi: »Hudo je bil fant
tepen, na drobne kose so ga razsekali. O polnoči pa spet vse izgine, fant pa spet oživi,
sept se zraste in sceli.«
Glasba in ples sta stalna spremljevalca zabav in veselic – v ljudskem pripovedništvu
največkrat omenjena ob svatbah, za katere se je najemalo godce. Pogost motiv je igranje na
piščal za zbiranje zajcev (prav tam, 1995):
 prav tak motiv je v pravljici št. 12: »Na, vzemi to piščalko in piskaj proti domu grede,
jaz pojdem prvi za teboj.« Dečko vzame piščalko, gre proti domu, zajček pa za njim.
Komaj začne piskat, priteko od vseh strani zajci, da je vse prignal nazaj v hlev.«;
 piščal uporabi tudi junak v pravljici št. 10: »Karolček pa vzame piščalko in zažvižga.
Vdarijo v sobo njegovi psi in vse razmečejo in pokončajo.«;
 v pravljici št. 12 se omenja tudi petje;
 podoben motiv – pojoča ptica – vodi na pot pustolovščin junaka v pravljici št. 5, saj
išče ptico, ki poje za 99 godcev;
 godba in veselje se omenjata tudi v pravljici št. 7;
 ples kot preizkus nastopi v pravljici št. 1; motiv plesa v pravljici pa najde svoje mesto
v pravljici št. 2., v pravljici št. 13 pa se zmenijo, da bodo plesali, preden pokončajo
roparje.
Likovne sestavine: umetniški izdelki so v ljudskem pripovedništvu omenjeni zgolj
izjemoma. Od slikarij so omenjene le poslikave zunanjosti poslopij, od kiparstva pa le
nabožna znamenja – z znamenji so ljudje v stvarnosti navzven pokazali svojo gorečnost pri
verovanju (prav tam, 1995). V pravljici št. 13 je medel motivni drobec poslikave zunanjosti
hiš: »Roparji narede plav križec na vrata in odidejo. Drugim se je to dopadlo pa so tudi oni
naredili križec na vrata. Pa niso vedeli roparji, katera hiša je prava. Gredo spet k črevljarju, da
jim pokaže hišo. Na vrata narede sedaj bel križec. Pa tudi drugi so naredili take križce na
vrata, ker se jim je dopadlo.«. Sicer pa ni zaslediti drugih sestavin, ki bi pričale o tem
področju.

7.

Odsevi verovanj

Če želimo spoznati predkrščanska verovanja naših prednikov, se je najbolje podati v
raziskovanje bajk in povesti, ki praviloma vsebujejo bajeslovna bitja, a iz arhaičnih predstav
ostaja v pričujočih pravljicah le motiv zmaja/lintverna (v pravljicah št. 4, 10 in 11), drugih
bajeslovnih bitji v Modičevih zapisih ni.
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Smrt in onstranstvo: v predkrščanskem verovanju je bila duša nesmrtna (ta lahko zapusti
telo ne le po smrti, ampak tudi v spanju ali v kakšnem drugem stanju). Verjeli so, da jih po
smrti čaka novo življenje. Stari Slovani so verjeli, da gre duša v bivališče senc, ki so ga
navadno opisovali kot prostran zelen travnik in gozd – t. i. raj. V številnih pravljicah se
poudarja pomen čiste duše (ima jo posameznik, ki je prijazen, dober in pošten) in hude
posledice »nečiste«. Simboli onstranstva so v pravljicah pogosto: steklena hiša, ptica (rajska),
bel golob itd. Pravljica pogosto opisuje pokoro in načine, kako je duša odrešena grehov. Pri
vseh ljudstvih je bil odnos do posmrtnih ostankov zelo spoštljiv (prav tam, 1995):
 motiv belega goloba, ki zleti proti nebu po pokori (oz. odrešitvi zakletve), najdemo v
pravljicah št. 3 in 5;
 omemba smrti (ali pa želja po usmrtitvi/odstranitvi nekoga) se pojavlja v večini
obravnavanih pripovedi, tj. v št. 1, 2, 4, 8, 9 in 15. Navadno je nasilna – v pravljicah
št. 6, 8, 10, 11 in 13.
Pogodba z vragom: večino poganskih bogov so kristjani nadomestili z likom vraga – ta se ne
zadržuje le v peklu, ampak hodi po svetu in mami ljudi k slabemu. V pravljici navadno vrag,
ki uspe pridobiti človeško dušo, to nemudoma odpelje v pekel, če je ne, ji s tem nehote
pomaga. Največkrat poskuša vrag človeško dušo pridobiti s pogodbo ali z dogovorom.
Pogosto se pojavi pogodba z vragom, ko oče otroka proda vragu za denar. Pripovedni tip
AaTh 756B prodani sin – vrag kupi dušo še nerojenega sina – pot do pekla lahko pokaže le
tolovaj (prav tam, 1995).
Ta, že omenjeni motiv, najdemo v Modičevi pravljici št. 12, kjer oče proda še nerojenega
sina. Junaka pelje ropar v pekel, da prekine »pogodbo«. Prehod v pekel se omenja tudi v
pravljici št. 2.
Gradbena pogodba je znana že iz starih mitov. Navada, da ljudje zavarujejo gradnjo pred
negativnimi rušilnimi silami, je ukoreninjena šega človeške, kasneje živalske daritve pri
indoevropskih ljudstvih (prav tam, 1995). Kot že omenjeno, je podobna motivika najdena v
pravljici št. 5.
Zakletev: zakleti gradovi, mesta in dežele z zakletimi kraljičnami so pogost motiv v
slovenskem pripovednem gradivu. V povedkah je zakletev največkrat božja kazen, v
pravljicah pa ima ta drugačen vzrok. V pravljicah se (nasprotno povedka) s takim stanjem
začne. Vedno se zakleti glavni junaki rešijo. V pravljicah se ta motiv navadno pokaže
mimogrede ali kot eden osrednjih motivov. Največkrat so ženski liki zakleti v kačo – ta motiv
je na Slovenskem zelo pogost. Kača je po arhaičnih predstavah povezana s predniki, torej v
pravljici zakletost kraljične lahko predstavlja zakletost v mrtvo ženo. Zakleto stanje v
pravljicah navadno spremlja neko prehodno obdobje, zaradi te zakletve pa trpi celotno
kraljestvo. Spremembe videza prikazujejo neko obdobje prehajanja, zato si lahko zakleto
kraljično (črno, okamenelo, kačo …) razlagamo kot alegorijo predhodnega stanja. Večinoma
so vse pravljice odrešilne, saj imajo cilj, da rešijo/osvobodijo iz nekega stanja (prav tam,
1995):
 zakleti grad: v pravljici št. 9 (»naš grad je zaklet«);
 zakleta mesta: v pravljicah št. 4, 10 in 11 – dvakrat je opisu dodana tudi črna barva;
 motiv zaklete kraljične je najden v pravljici št. 7;
 v pravljici št. 3 je motiv konja – zakletega človeka, ki se po izpolnitvi nalog in pokopu
reši zakletve;
 v pravljici št. 12 pa je lisica zakleta sestra, ki za vedno taka tudi ostane: »Lisica pa je
ostala lisica, ker je ni mogel nihče rešiti.«.
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Čarovništvo: pogosto so v pravljici omenjeni čarovniški podvigi, ki pa so najverjetneje
posledica preživelih predstav, česa so ta bitja zmožna. V času preganjanja so jih obsodili, da
imajo pakte s hudiči in jih kaznovali (tudi tiste, ki so dejansko zdravili, pomagali). Pravljica
pa je do čarovniških pojavov in sposobnosti večkrat pozitivna (za razliko od povedke) –
poznane so številne različice s čarovniškimi učitelji in njihovimi vajenci oz. učenci. Pogosto
so opisani tudi (magični) begi pred čarovnicami. V ohranjenih pripovednih motivih je
čarovniški lik predstavljen v odvisnosti od kulture in družbe (njihovih vrednot, norm), v kateri
ima svoje korenine oz. je pripovedovana (prav tam, 1995):
 čarovniški podvigi so opisani v pravljicah št. 3, 4 in 9;
 večina čarovniških likov je v obravnavanih pravljicah predstavljena v obliki
negativnih likov, npr. v pravljicah št. 3, 4, 9 in 11;
 le v pravljici št. 7 ima ta lik pozitivno noto – čarovniški učitelj kot pomočnik.
Krščanske prvine: svetopisemske osebe in svetniki, ki nastopajo v pravljicah, navadno
stopijo na mesta drugih likov oz. jih zamenjajo. Legenda, kot ena izmed pripovednih zvrsti,
doživi svoj razcvet v srednjem veku, njen razvoj je pospešen tudi z velikimi srednjeveškimi
zbirkami (prav tam, 1995):
 takšna zamenjava likov v čarobni pravljici se zgodi v pripovedi Sv. Jurij in sv. Marko
(št. 4);
 svetniški lik je tudi (sv.) Miklavž v pravljici št. 5 – v isti zgodbi nastopata tudi sv.
puščavnik/menih in t. i. boter (ker je pravljica verska, je poleg likov tudi dogajanje
prežeto s krščanskimi prvinami);
 sicer se v dveh pravljicah pojavi tudi omemba cerkve, tj. v št. 14 in 11 – v slednji se
omenjajo še: oltar, knjiga, župnik, zakonski zadržek, spoved in sveti zakrament. Poleg
župnika se v pripovedi št. 14 omenja tudi duhovnika;
 pravljica št. 5 omeni mašo;
 greh, spoved, pokora in kesanje se omenjajo v pravljicah št. 3, 7, 10 in 12;
 hudič oz. vrag nastopa v pravljici št. 1, 5 in 12;
 v pripovedi št. 14 pa se omenja tudi mežnarja, »muto« in zvonjenje.
Nabožni vzkliki:
 v pravljici št. 14: »Bog se usmili za duše v vicih.« in »Bug dej, de bi zdrou in lejp sin
guor rasteu.«;
 v pravljici št. 3: »Vendar me še Bog ni zapustil!«;
 in pravljici št. 7: »Nebo me kaznuje.«.
Kozmološke prvine: njihovo alegorično sporočilnost je mogoče najti v posamičnih
pravljicah. Pojavlja se skozi simboliko in ne pomensko, odsevajo preživeta arhaična
verovanja. Ne ve se, ali so na tak način zaposlovale misli naših prednikov, a prikradle so se v
posamične povedke in pravljice.
Naravni red in sile: v pravljičnih vsebinah je mitičnost izgubila globino in postala preprosta
zgodba – boj s pošastjo (zmajem, kačo …) pa nam, npr. kaže le še na značaj snubčeve
preizkušnje in tako zapira širše raziskovalne možnosti. Glavni junak je popotnik – gibanje je
nujno za akcijo v pravljici. Odpotuje celo takoj po zmagi in se vrača, ko se leto obrne (kot že
omenjeno v pravljicah št. 7, 10 in 11). Junak bi lahko tako predstavljal božanstvo, ki premaga
zlo in vnese mir ter ponavljajoč se ciklus v naravi. Grofična, ki se prevaža v kočiji, je
povezana s pogostim motivom voznika/kočijaža kot lažnega junaka, kar bi lahko izviralo iz
alegorije, da se sonce in luna prevažata po nebu v zlati kočiji (kot že omenjeno v pravljicah št.

143

5, 10 in 11). Grofična bi tako lahko predstavljala ogrožen del narave oz. zemlje. Število tri
(treh zmajevih glav) predstavlja osnovo indoevropskega religioznega koncepta (zmaj ima tri
glave v pravljici št. 9). V pravljici je število tri predstavljeno tako pozitivno kot negativno; je
izrazito pravljično število in predstavlja njen stil (prav tam, 1995). To pravljično št. je pogosto
med Modičevimi pripovedmi – v pripovedih št. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 16.
Predmeti iz žlahtnih kovin (zlati čeveljci in zlato):








zlati čeveljci in zlat gvant: pravljica št. 1;
zlata podkev, gosje pero, kita, zlata žena, obleka, gos in konj: št. 3;
zlata brzda, zlato jabolko in zlata punčka v zibelki: v pravljici št. 5;
zlata dežela in obleka: št. 7,
zlata zvezda na čelu: št. 8;
tri krste: zlata, srebrna in bakrena: št. 9 in
ženi zlata in srebra, kolikor hoče: št. 10.

Čudežni pomočniki: na junakovi strani se pogosto pojavi žival ali oseba s čudežnimi
sposobnostmi – brez nje junak ne bi mogel uspeti. Največkrat se pojavljajo naslednji živalski
pomočniki: orel, veliki ptič, medved, lisica, konj, maček, pes, krava, mravlje, čebele, miši.
Med antropomorfnimi pomočniki se najpogosteje pojavljajo starčki, personificirani vetrovi,
osebe z nadnaravnimi sposobnostmi. Mnogi analitiki imajo živali v pravljicah za božanske
sile, ki prevzamejo živalsko podobo. Hvaležna žival, ki preizkuša junaka, predstavlja oba
nasprotujoča si nagiba človeka do živali: jo na eni strani ubiti, na drugi strani pa z njo lepo
ravnati, z njo sodelovati … Iz nekaterih primerov bi lahko sklepali, da so antropomorfni
pomočniki mlajši pravljični motiv, ki prevzema mesto živalskim pomočnikom – ti poplačajo
dobroto in kaznujejo zlo. Tudi živalski pomočniki pomagajo dobrim, vendar niso izvršilci
kazni. To bi lahko izviralo iz dejstva, da živali predstavljajo duhove umrlih, ti drugi
pomočniki pa božanstva (prav tam, 1995).
V obravnavanih pravljicah se pojavijo naslednji živalski pomočniki: mačka in petelin (št. 1);
konj (št. 3); lev, tiger, volk, lisica (št. 4); »sestrica« – lisica (št. 5); ptiči in orel (št. 7); lisica
(št. 10); psi (št. 10); pes, volk in medved (št. 11); zajček, kača in mravlje (št. 12). Med
antropomorfnimi pomočniki se pojavi starka (št. 7), personificirani vetrovi (št. 7 in 11); tudi
vojak (št. 10); sonce in mesec (št. 11); celo hudič nastopi kot pomočnik v pravljici št. 2.
Po analizi lahko sklepamo, da pravljice in povedke preko simbolike odsevajo pojmovni svet,
ki je podlaga predstav in pojmovnih osnov določenih družbenih institucij. Na svojstven način
nam kaže družbeni in ideološki ustroj časa, v katerem so nastajali posamični pripovedni
motivi, kar nam lahko potrdi, da družba nastaja in se oblikuje po simbolnih sistemih.

1.14 ZAKLJUČNA (LASTNA) ANALIZA PRAVLJIC
1.

Pravljica Muož pa žiena in hčier

Za razvoj te pravljice je vpeljan pogost motiv hudobne mačehe, ki je brezpogojno predana
svoji pravi hčerki, pastorko pa sovraži. Pravljica tega sovraštva ne utemelji, je samoumevno –
odnos med tema dvema likoma je v pravljicah skoraj vedno skrajen. Pravljica sicer omeni, da
je pastorka lepša od prave hčerke, kar je tudi tipično. Pravljica pa ne govori zgolj o zunanji
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lepoti, temveč tudi o notranji oz. o dekličini dobroti. Svojo naravo potrdi, ko brez pomisleka
deli svojo borno malico z mačko in s petelinom, ki ju sreča na poti.
Pravljica rada posega po skrajnostih in to prikaže tudi pri elementu kruha: »Spiekla ji je kruha
s pipela, s pejskam ga je pa osolila.« Na drugi strani pa prava hčer dobi »gosposki« obrok:
»Pa ji da potico ze ne puot.« Potica je jed, ki je bila na slovenski mizi zgolj ob praznikih,
najrevnejši pa si jo tudi takrat niso mogli privoščiti. Ta motivni drobec je bil najverjetneje v
pravljico dodan, ko je pripotovala do slovenskih pripovedovalcev.
Tudi živalska pomočnika sta, kot lika, del vsakdanjika preprostih ljudi, vendar imata čarobne
lastnosti: govorita oz. svetujeta. Liku pripravita nekakšen preizkus in če ga ta prestane, mu
pomagata. Deklici tako v pravem trenutku posredujeta prave informacije.
Motivna drobca, kot sta molitev in hudič, sta krščanske narave in najverjetneje v pravljico
dodana kasneje. Zanimivo je, da ples s hudičem nima zgolj naravo preizkušnje, ampak tudi
nagrajevanja – deklica je ob enem pridobila tudi sredstva za lagodno življenje. Pred plesom je
deklico čakal tudi preizkus s spanjem – pokaže se, da lahko velik pomen pripišemo tudi
dejstvu, da deklica ponoči ni spala, ampak je molila.
Zdi se, da pravljico oz. njenega pripovedovalca kar naenkrat ne zanima več deklica, saj se
ji/mu mudi opraviti z mačeho in hčerko, in jo na nek način izrine iz vsebine: »Zjutrej grijo vsi
trije damu, mačca in peteličik naprej, Micka pa z enimi. Pridejo damu, pa pravta mačca in
petelinčik: »Lejte, lejte, kok je Micka lejpa!« Pa vendarle se to ne sklada z nadaljevanjem, saj
mačka in petelin mačeho opomnita, kako je Micika lepa (torej je še vedno prisotna). Pravljica
se zdi nekoliko prazna in manjka ji pravi zaključek – konča se s smrtjo, ki pusti nekoliko
grenak priokus. Prav tako ne pove, kaj se je zgodilo z junakinjo.
Sicer pa je ta ena od treh pripovedi, ki jih je Modic zapisal v neknjižnem jeziku – kot taka
priča tudi o narečju pripovedovalca.

2.

Pravljica Od Drajskarja

Težko jo je klasificirati kot pravljico, saj v njej skorajda ni čarobnih elementov. Junak sicer
ima nadnaravne moči, vendar so mu dane same po sebi (ne pridobi si jih preko pomočnikov
inp.). Nekaj odsekov pravljice kaže na šaljivo zgodbo (npr.: »Vse jima je pojedel in popil, še
bajto jima je pojedel.«), vendar pravljica na koncu vpelje neke vrste pomočnika, ki junaku
(nehote) pomaga do blagostanja.
Pravljica predstavi junaka, močnejšega od hudiča – v krščanskem verovanju pa to zmore zgolj
bog. Torej bi bil lahko Drajskar neke vrste »polbog«. Poleg tega mu niti s streljanjem ne
morejo priti do živega. Toda pravljica mu ne pripiše nesmrtnosti: »Drajskar je zdaj sam tam
za gospodarja, pa še tam gospodari, če ni že vsega pojedel, ali pa vmrl.«
Sicer so v dogajalno linijo pravljice vpeta kmečka opravila in je predstavljenih več elementov,
ki odsevajo stvarnost: hrana, pijača, revščina, kruh, delavci, kmečka opravila, dekla, vino,
sekanje drv itd.
Čeprav gospodar v začetku dvomi v junaka, mu vseeno ponudi priložnost, da se izkaže.
Vendar se tukaj zgodba na nek način ponovi – tako kot je bil prej staršem v breme, je tudi
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gospodarju in ta sklene, da se ga bo znebil. Vendar to ne opravi sam, ampak naroči drugim.
Ironija je, da gospodar načrtuje, da se bo Drajskarja rešil s pomočjo hudiča – a to na koncu
predstavlja pogubljenje zanj in nagrado za junaka (prevzame gospodarjevo mesto).
Pravljica nam pošilja mešana sporočila – predhodno ugotovitev bi lahko povzeli s slovenskim
pregovorom: »Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.« Na drugi strani pa junak dela
škodo, a za to ni kaznovan, ampak nagrajen. To bi lahko na nek način povezali z arhaičnim
verovanjem, da nadnaravna požrešnost prinaša blagostanje.
3.

Pravljica Reven oče in dvanajst sinov

Sestavljena je iz dveh zgodb, ki se med seboj ne povezujeta in bi lahko »živeli« vsaka zase.
Postavlja se vprašanje, ali sta bili zgodbi včasih ločeni in sta se čez čas združili v eno.
V prvem delu pravljica prikaže nekakšen beg pred odgovornostjo, kar sicer utemeljuje z
revščino. Ker se pravljica ne ozira na čustva, sinovi očetu tega ne zamerijo – prav nasprotno –
ko odrastejo, želijo tudi očeta nazaj. To neposredno priča, kako brezpogojna je lahko prava
ljubezen.
Tudi v nadaljevanju se zgodba dvakrat zaplete . Ustvari dve epizodi, katerima so skupni le liki
(najmlajši brat, konj, čarovnica, bratje).
Navadno se pravljica z rešitvijo težke naloge in soočenjem s škodljivcem, ki se konča junaku
v prid, zaključi. V tej pravljici pa se niz dogodkov ponovi: škodljivec – naloga – pomočnik –
uspešen zaključek. V delu, ko se junak sooča z gospodarjem, ki mu zaseže zlate predmete, so
prikazane logične povezave, ki v pravljici niso pogoste: zlata podkev – zlat konj, zlato gosje
pero – zlata gos in zlata kita – zlata žena. Nenaden preobrat, ki je sicer v pravljici »naraven«,
sproža mešane občutke – junak obupan in prestrašen trikrat slepo uboga gospodarjeve ukaze
in tvega življenje. Zgodi se nenaden preobrat in junak se gospodarju upre z grožnjo, ki
zadošča, da pridobi vse darove nazaj.
Konec pravljice je nenavaden – pomočnik, ki zvesto in vdano služi svojemu gospodarju, mora
od njegove roke umreti. Sicer pravljica pojasni, da je to nujno za rešitev zakletve, pa vendarle
si poslušalec zaželi, da bi konja – pomočnika čakal prijetnejši konec, ki si ga vsekakor
zasluži.
Ker junak pridobi zlato ženo (kar v pravljici navadno upodablja plemkinjo), se pričakuje, da
bo sledila ženitev, vendar nas pravljica prikrajša tudi za to.
4.

Pravljica Sv. Jurij in sv. Marko

Gre za tipično čarobno pravljico. Kar v njej izstopa in kaže na kasnejše spremembe, sta imeni
likov. Svetniški imeni pravzaprav nimata nobene povezave s samo pravljico. Glavno
sporočilo pravljice je pozitivno – prikazuje močno bratsko povezanost in stalno pripravljenost
priskočiti na pomoč.
Okrvavljen meč, ki simbolizira nevarnost za brata, je prvi izmed elementov, ki pravljico
naredi čarobno. Dogajalni niz v okviru boja z zmajem je skopo opisan in zdi se, da se je
veliko elementov izgubilo. Kočija skorajda klišejsko vpelje tudi lik kočijaža, ki je pravzaprav
v celotni rokopisni zbirki edini lik, ki predstavlja lažnega junaka (v treh različnih pravljicah).
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Takšnemu tipu pravljice navadno sledi umik ženina (za eno leto), vendar tudi to pravljica
izpusti – zdi se, da se vse dogaja v enem samem dnevu. Da je bila poroka z grofično
pravzaprav nagrada rešitelju (kar je tudi ena izmed značilnosti tega tipa pravljice), pa
pravljica kasneje le bežno omeni.
Pravljica se z razkritjem pravega junaka in poroko ne zaključi, ampak vpelje nov zaplet, ki
naredi prvi del pravljice, kjer je predstavljen pomen okrvavljenega meča, smiseln. Ženin išče
novo nalogo in se sooči s čarovnico. Čeprav je uspešno premagal zmaja, ga čarovnica ukani in
spremeni v kamen. Zato pa mu lahko sedaj na pomoč priskoči brat. To, da sta si brata do
pičice podobna (s seboj imata tudi iste živali), nas napelje k misli, da gre morda za isto osebo,
ki ima dve plati osebnosti – eno zaupljivo in drugo, bolj preračunljivo in tenkočutno.
Čarovnici je pripet motiv paličice (čarobna paličica), ki je, poleg omenjene starosti, bivanja na
samem in sredstev za privabljanje žrtev, eden od pogostejših elementov čarovništva.
Pripoved se zaključi na primeren pravljičen način – čarovnica je kaznovana, brata spet skupaj,
nevesta tokrat ženina prepozna in tudi drugi brat stopi na zakonsko pot (pot od doma je
navadno tudi vstopnica v novo življenjsko obdobje, iskanje nove družine).
5.

Pravljica Graščak, trije sinovi in zakleta hči

Tu se čarobni elementi prepletajo z elementi legende. V uvodnem delu pravljice je omenjeno,
da je oče bajno bogat – najverjetneje želi pravljica pojasniti, da si je le kot tak lahko privoščil
graditi tako mogočno stavbo, kot je cerkev.
Povod za odhod junaka od doma je iskanje čarobne ptice, ki bo gradnjo cerkve izpopolnila.
Zanimivo je, da ta pravljica starejša brata omenja zgolj v uvodnem in zaključnem delu, saj
navadno v pravljicah, kjer nastopajo trije brate (najstarejši, srednji in najmlajši), vse tri pošlje
na pot. Najprej gre najstarejši, nato srednji, na koncu najmlajši, ki je tudi edini, ki uspešno
opravi. Pravljica sicer sledi svojemu stilu in predstavi najmlajšega kot najuspešnejšega,
nimamo pa priložnosti ugotoviti, kako bi šlo starejšima bratoma. Spoznamo ju kot ljubosumna
in okoriščevalska, vendar sta za te hibe tudi kaznovana. To je edina od pravljic, ki lažnega
junaka ne kaznuje s smrtjo (kazen je zaprtje).
Pravljica ob odhodu najmlajšega vpelje tudi zakleto sestro – lisico. Da se ta spremeni iz lisice
v dekle, je ključna predaja kruha (podoben motiv tudi v pravljici št. 1). V nadaljevanju sledijo
prepovedi lisice – pomočnice, ki jih brat vztrajno krši in je ob tem zasačen. To ga pripelje do
novih težkih nalog in novih prepovedi. Brat pravzaprav nič ne naredi tako, kot bi moral – vse
je na lisici: ona daje navodila in izpolnjuje bratove naloge, čemur vedno sledi beg s
preobrazbami. Brat je kljub svoji neposlušnosti na koncu nagrajen. Ker vse pravljice, kjer
nastopa najmlajši, tega brezpogojno nagrajujejo, tudi ta pravljica v tem ne odstopa.
Pravljica zaključi z neprijetnim dejstvom, da bo »sestrica« večno ostala ujeta v lisičjem
obličju. Torej ugotovimo, da ni bila nagrajena za to, ker je pomagala. Zanjo bi si želeli boljši
konec – preobrazbo in vrnitev k družini.
6.

Pravljica Vojak in 12 roparjev

Dogajalna linija je kruta in prežeta z nasiljem. S tem, ko sin pridobi sabljo, pridobi tudi
možnost in sposobnost množično pobijati. To pravljici odvzame vso čarobnost, kljub temu, da
je tako kategorizirana.
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Bizarna juha s človeškimi prsti kot del preizkusa s hrano je najbolj grotesken preizkus, ki je
bil najden med obravnavanimi pripovedmi. Ta preizkus se kasneje še enkrat ponovi, s čimer
pravljica poudari, da so roparji na tak način postregli in ustrahovali tujce oz. goste.
Pripovedovalcu se je časovno sosledje zdelo pomembno, saj se trudi relativno natančno
razložiti, v kakšnem vrstnem redu (in zakaj) so prihajali roparji, ga izzivali in bili na koncu
ubiti.
Mati, ki nastopa ob junaku, je v uvodu predstavljena kot skrbna (»Le pojdi, samo da se ti kaj
ne zgodi,« pravi mati.), a kasneje brez pomisleka izda lastnega otroka. Sin namreč potem ko
opravi z roparji, odide na pot, mati pa enega od roparjev izvleče iz jame (zdravljenje
razsekanih – motiv, ki se ponovi tudi v pravljici št. 10 ) in z njim skuje zloben načrt. S tem se
iz sopotnice spremeni v vlogo škodljivca. Najprej mu odvzame meč – brez njega je junak
ranljiv in nemočen. Mati sinu iztakne oči in ga slepega pošlje v svet, skrbi zanj več ne pozna.
Junak je ob vid zaradi svoje zaupljivosti in spoštljivega odnosa, ki ga goji do matere. »Naj bo,
mati. Še vselej sem vas ubogal, vas bom pa tudi sedaj.« Kasneje spregleda in vidi, da materi
ne more zaupati, kar bi lahko simboliziralo prav umivanje v čudežni vodi. Junaku pomagajo
deklice – naveden je zanimiv razlog: »Lep je bil, zasmilil se jim je, pa reko: »Ozdravimo ga,
da se ne bo mučil.« Pravljice pogosto poudarjajo pomen lepote. Tudi v realnem življenju je
tako, da so privlačnejši ljudje priviligirani, kar je neke vrste problematika, zato želimo verjeti,
da pravljica govori predvsem o notranji lepoti. Čeprav je bil junak deležen usmiljenja, ga sam
na koncu ne premore – osredotočen je na maščevanje, ki ga skrbno premisli oz. načrtuje:
»Tebe bom mučil hudo, vas, mati, pa prav na lahko.«
Pravljica, ki ves čas prikazuje nasilje kot primeren način reševanja težav in na koncu tako tudi
zaključi, nam dejansko ne pokaže nobenih junakovih kvalitet in mu tudi ne poišče pravega
srečnega konca – težko se je sprijazniti s tem, da ima pravljica tako grozen konec in da sin
besno pokonča mater, ki mu je s tem, ko ga je poslala v svet, dala možnost, da živi na novo.
Še več, pravljica mu povrne tudi vid in ga spet naredi celostnega, vendar junak to uporabi, da
zaključi »vojno«.
7.

Pravljica Revni sin in čarovnik

Povod za odhod otroka od doma je revščina. Čarovnik se pojavi ob pravem času in ponuja
dobro plačilo za sinovo služenje. Zanimivo je, da v nadaljevanju izvemo, da je edina junakova
naloga pometanje. Kljub temu, da čarovnik reče: »Dajte ga meni služit …« pa dejansko ne
pometa hiše, kjer čarovnik biva in tudi sicer ne počne nič koristnega (pometanje prazne hiše).
Gre zgolj za preizkus – čarovnik ga preizkuša, ali je vreden nagrade.
Pravljica postane čarobna, ko vpelje lik čarovnika, ki pa je zgolj eden od mnogih čarobnih
elementov. To so še pot, ki izginja; čas, ki mineva bliskovito; hrana, ki se sama pojavlja in
izginja itd. Zdi se, da je čarovnikova ključna vloga biti junakov vodnik – najprej ga pelje do
hiše, v kateri služi, nato mu pokaže pot v novo življenje (prehod skozi brezno).
Junak tako sreča svojo bodočo ženo in reši zakleto deželo (»S svojo stanovitnostjo je bil fant
rešil zakleto zlato deželo.«) z opravljanjem t. i. težkih nalog, pri čemer je v relativno pasivni
vlogi – trikrat mora prezreti povabilo h kartanju. Zadnja od treh preizkušenj je sicer res težka,
saj ga k igri vabijo njegovi najbližji, od katerih je bil dolgo ločen. Kljub temu, da so to
domači, ki ga še hudo kaznujejo, se ne ukloni – to pravljica kasneje »utemelji«: »Našli so ga
bili že potem enkrat, pa ni hotel k njim, zato so ga pa zelo natepli.« V tem delu je prikazano,
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da se je junak pripravljen odcepiti od družine in prijateljev in se zavezati nevesti – to kaže na
njegovo pripravljenost na zakon. Junak se vseeno pred vstopom v zakon želi poloviti od
družine in s tem pokaže tudi kvaliteto, ki jo junak v predhodni pravljici ne zmore – odpuščati:
»Rad bi jim pokazal, da sem še živ, če so me tudi takrat tako grdo razmesarili.«
S tem, ko se vrne k domačim, se oddalji od neveste – nazaj pošlje vojake, ki mu jih nevesta da
kot spremstvo (kar lahko simbolizira prekinitev nadzora), pa tudi stanoviten ni več (kar
pravljica nekaj odstavkov prej poudari kot njegovo vrlino). Prekrši prepoved in izgubi adute,
ki jih je dobil kot ženin (»A pri tej priči vse od njega pade, bil je oblečen v staro, raztrgano
obleko.«).
Zdi se, da pravljica opisuje preplet starega in novega življenja, ter prehod iz samskega v
zakonski stan. Zanimivo je, da oče, ki je v prejšnji epizodi sodeloval pri sinovemu umoru, v
danem trenutku stopi na njegovo stran in ga želi rešiti: »Nikarte ga ne; imam še eno knjižico;
to vzemite in prodajte, da bo plačano to«, se oglasi oče.« Sicer pa na ta način doseže, da sin
nekaj časa ostane doma in preživi čas z njimi (»Sin je bil malo časa doma, pa se mu zazdi, da
bi se vrnil v svojo deželo. Pota ni vedel.«).
Toda pot nazaj k nevesti ni preprosta, saj je ne pozna oz. jo pozabi (to mu kasneje uspe s
pomočjo antropomorfnih pomočnikov, čudežne suknje, čevljev in klobuka). Zdi se, da so
junaku vse sile sveta naklonjene. Ko najde pot nazaj k nevesti, to zanj ne predstavlja konca –
nadomestiti ga skuša lažni junak/ženin. Junak bi se lahko prej razkril in preprečil poroko,
vendar se odloči, da se bo z ženinom in nevesto malce pošalil. Razkrije se šele po sami poroki
(na gostiji).
Pravljice pogosto uporabljajo uganke – v tem primeru je ob enem izbrana tudi »primerna«
oblika kazni za lažnega junaka: »Imela sem kluč od omare, pa sem ga izgubila. Delati sem
dala novega; pa sem zdaj našla stari ključ, katerega naj rabim?« Zelo prikladno si smrtno
obsodbo podpiše kar lažni junak sam, ko odgovori: »I, starega rabi,« hitro odgovori ženin, ki
je bil jezen, da je nevesta plesala z beračem, »novega pa obesi na kljuko.«
8.

Pravljica Uboga pastorka in grajščak

V uvodnem delu je omenjena prava (mačehina) hčerka, ki pa nato nima nikakršne funkcije.
Izstopa stavek »Obe dekleti sta se pogovarjali, katera je lepša.«, saj v nadaljevanju ni
pojasnjeno, katera je lepša oz. zakaj bi bilo to za razvoj pravljice pomembno. Zdi se, kot bi
pripovedovalec izpustil del pravljice, ker se mu mudi k vrhu in razpletu le-te. V uvodnem delu
je zelo podobna Sneguljčici – omenja se lepota deklice; odhod očeta, ki ga mačeha izkoristi,
da prežene pastorko od doma ter dokazila, ki jih zahteva kot znamenja njene smrti. Je pa
pravljica tu bolj kruta do junakinje, saj ta ostane brez rok.
Podobno kot pri vsaki pravljici, ki omenja odnos mačeha – pastorka, je prav odhod očeta od
doma povod, da se mačeha opogumi in se znebi pastorke. Deklica, ki ostane brez rok, je
dejansko iznakažena, vendar jo plemič vseeno vzame pod streho in kasneje tudi za ženo. Še
več, priskrbi ji tudi nego oz. pomoč. Kljub temu, da je deklica našla nov dom, je v trenutku,
ko mož odide, zopet izpostavljena nevarnostim škodljivca – mačehe. Kljub temu, da na
deklico nima več neposrednega vpliva, se znajde in deklico znova pahne v beg in stisko.
Tragika njenega večnega bežanja se izkaže kot koristna. S tem, ko postane mati, se bori tudi
za otroka. Ta vloga jo naredi še močnejšo in samostojnejšo (sama se naseli v hiši na samoti).
S tokratnim begom ji pravljica vrne tudi roki – spet postane celovita.
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Motiv žive, zdravilne vode je v pravljicah relativno pogost in pravljico naredi čarobno.
Psiček, ki ima bled motiv pomočnika (prevzame njeno slepoto, pripelje jo do čudežne vode),
vmes izgine in se zopet pojavi v trenutku, ko ga pravljica za razplet potrebuje.
Poskrbljeno je tudi za ponovno snidenje družine, kar pa je prikazano kot naključje. Družina je
končno skupaj in pravljica poskrbi za pravi zaključek. Ne pozabi na kaznovanje zlobne
mačehe, ki si, podobno kot škodljivec v predhodni pravljici, kazen nevede izbere kar sama:
»Pri pojedini pa vpraša grajščak, kaj naj se s tistim zgodi, ki je bil vzrok nesreče in
preganjanja njegove žene. Mačeha odgovori: »Na štiri kose naj se ga s konji raztrga!« Pa so
prijeli mačeho in konji so jo raztrgali na štiri kose.«
9.

Pravljica Dvanajst sinov in ena hčerka

Celoten potek pravljice kaže, da gre za tip pravljice Sneguljčica, zamenjani so zgolj liki.
Namesto palčkov so to bratje (roparji); povod za odhod pa sproži želja po snidenju z brati in
ne mačeha.
Deklica pride do svojih bratov po naključju (kar je sicer tipično za pravljico), zanimivo pa je,
da se njihove sorodstvene vezi tudi kasneje ne razkrijejo. Glede na to, kako pogosto se v
pravljicah pojavljajo liki roparjev, je v času, ko so se te pravljice prenašale, očitno to zelo
burilo domišljijo ljudi. Roparji se navadno pojavljajo kot negativci, redkeje, tako kot v tej
pravljici, pa kot pozitivni liki.
Za vstop oz. sprejem deklice v »moško« hišo se uporabi tipičen patriarhalni razlog: »Ostani
pri nas. Kuhala in pospravljala boš.« Ker je to že prej (naskrivaj) počela in se tudi izkazala
kot dobra gospodinja, je zanje primerna.
Deklico dalje roparji seznanijo, da je grad zaklet in da vanj prihaja »baba«, čemur sledi niz
treh izmenjav blaga po izjemno podobnem principu dogajanja kot v Sneguljčici. Deklica
prejme predhodna opozorila in trikrat (začasno) umre, a se še vedno pusti prepričati. To bi
lahko pripisali tudi moči čarovnice in mehki naravi junakinje. Tretji predmet pripelje deklico
do princa.
Krsta, ki je sicer v izvorni pravljici steklena, je tokrat zlata in zakopana v zemlji. Ta prehod
oz. preporod lahko priča o iniciacijskem obredu pred poroko. Grof, ki se z deklico poroči,
dobi ob tem tudi »balo« oz. darove (krste iz žlahtnih kovin in denar).
Grof deklico skriva, kot bi jo želel imeti samo zase, ali pa zato, ker ni »popolna« – deklica je
sicer lepa, a razkuštrana. Ko jo počešejo in izderejo tujek, oživi in postane prava nevesta za
plemiča. Pravljica se ne zmeni za usodo čarovnice in je tako ena redkih pravljic, kjer
škodljivec za svoja dejanja ne odgovarja (oz. to ni navedeno).
10.

Pravljica Trije bratje: Karolček, Janez in Tonček

Vsebina te pravljice je najbolj nenavadna med vsemi. Zdi se, da je sestavljena iz več različnih
epizod, ki med seboj nimajo nobenih povezav. Stalnica je le junak. Po zgradbi spominja na
pravljico št. 6, Vojak in 12 roparjev (o čemer priča tudi to, da se obe pravljici uvrščata pod
pravljični tip ATU 590). Omenjajo se trije bratje, vendar ima osrednjo vlogo najmlajši –
ostala dva se kmalu »izgubita« v pripovedi.
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Junak pridobi naklonjenost pomočnikov z nekoliko nenavadnimi metodami: lisici odbije
nogo, ženi želi odnesti otroka … Junaku, ne glede na vse, pomoč na poti do sreče pripada.
Tako pride do čudežnega sredstva, sablje, ki ga spremlja skozi vso pripoved.
Pravljica v nadaljevanju nekoliko po nepotrebnem oz. brezsmiselno vpelje lik psa, ki je kmalu
usmrčen, in lik mesarja, ki je v resnici ropar. Slednji je prvi od škodljivcev, ki je odstranjen s
pomočjo čudežnega sredstva. Zdi se, da junak sam ne zna priti nikamor – ves čas srečuje
vodnike in pomočnike, ki ga usmerjajo in mu pomagajo na njegovi poti. Po drugi strani pa
ima junak moč, da si lahko pokori tudi divje pse in je tako pogumen, da se kljub opozorilom
(starke) izpostavlja nevarnostim (roparjem). Motiv 40-ih razbojnikov bi bil lahko vzet iz
pravljice Alibabba in 40 razbojnikov. Junak vse razbojnike pobije s pomočjo sablje in se
polasti njihovega imetja.
Pravljica nato nepričakovano vključi junakovo mater: »Hodi Karolček po gradu, pa najde v
sobi ženo. »Oj, mati! Ali ste vi?« Kmalu po tem pa še očeta: »Nikar! To je moj mož,« zakliče
mati. »O, ste vi to, oče,« pravi Karolček.« To priča o nedoslednosti pri nizanju dogodkov, saj
je v uvodu zapisano: »Umre oče in mati ne more sama svojih sinov rediti.«
Ker je dogajanje v pravljici groteskno, ni presenečenje, da se starša odločita znebiti se
lastnega sina. Še bolj nenavadno je, da ga kar trikrat ustrelita, a se on vedno nepojasnjeno
vrne nazaj. Starša sklepata, da ga varuje prav magično sredstvo – sablja, saj se zelo trudita
priti do nje. Tako se junak kar dvakrat pusti prepričati materi, da ga zvabi v kopel, kljub temu,
da se ga je že poprej skušala znebiti (na lovu). Ko materi uspe priti do sinove sablje, ta
povpraša moža oz. očeta, kaj storiti s sinom. Glede na to, da sta prej brez pomisleka streljala
nanj, je njegov odgovor prav toliko nenavaden, kot je tudi celotna pravljica: »Ubil ga ne bom,
ker tudi on mene ni, a po svetu mora iti.«
Tudi kasneje ni razpletanje dogodkov nič manj kontrastno – junak s preobleko spremeni tudi
spol in se vrne kot dekla k staršema na grad. S to preobleko mu uspe pridobiti »vstopnico« v
njuno spalnico: »Veš, Micka je tako zanesljiva, jo že lahko vzameva, da bo spala v najini
sobi.« Junak mora dobiti nazaj magično sabljo, saj brez nje nima prave moči, vendar je pot do
nje nenavadna. Sin ni v dilemi, ko pokonča očeta (ki v pravljici kasneje spet zbledi v vlogi
očeta in se ponovno preobrazi v Štefana – razbojnika), a materi daje novo možnost, ki pa je ne
izkoristi (s tem tudi umre oz. je kaznovana).
Pravljica pa je vendarle pri nečem ves čas dosledna: kaznuje škodljivce in nagrajuje
pomočnike.
Ko junak ponovno odide na pot, pravljica zopet vplete isti niz dogodkov: grad – starka –
razbojniki – preizkus – pokol s sabljo. Zdi se, da to stori zgolj zato, da upraviči nakup psov –
pomočnikov.
Po izjemno pestrem dogajanju junak le pride do končnega cilja – zakletega mesta in cesarične.
Temu sledi pogost motiv boja z zmajem, ki ga, za razliko od drugih pravljic, ne opravi sam.
Kljub temu, da ima čarobno sabljo, pošlje v boj svoje pse. Pravljica se je prej odvijala počasi
(niz dogodkov je bil za pravljico atipično razvlečen), kar naenkrat pa se zdi, da želi pravljica
zaključiti – v nekaj stavkih naniza boj, odhod junaka, zaplet z lažnim junakom in njegovo
poroko s cesarično. A zgodba se ne razplete takoj, saj se posveti kaznovanju lažnega junaka in
šele nato pripelje zgodbo do konca.
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Čeprav pravljica, sama po sebi, ni logična, pa nosi nekakšen smisel – poslušalca popelje na
domišljijsko potovanje v svet, kjer je vse mogoče. Vendar ta pravljica poslušalca zgolj zmede,
težko ji je slediti in ji »verjeti.«
11.

Pravljica Trije bratje lovci

V posameznih odsekih močno spominja na pripoved št. 4, Sv. Jurij in sv. Marko – (ATU ad
300 + ad 303), kar potrjujejo tudi sorodni ATU-tipi.
Pravljica sicer med tremi brati spet postavi najmlajšega v vlogo junaka, vendar ta, brez
starejših bratov, ne bi dočakal srečnega konca – pravi čas mu priskočita na pomoč. Pravljica
nam torej predstavi globoko bratsko povezanost.
Tudi v tej pravljici se ponovi motivika o zakletem mestu (zakleto mesto – boj z zmajem –
rešitev kraljične – kočijaž, lažni junak – odhod junaka). Zanimivo je, da so po tem
omenjenem vzoru pripovedovali različni pripovedovalci.
Tudi v tej pravljici so vpeljani liki roparjev, ki pa nimajo nobene druge funkcije, kot to, da
junaku priskrbijo čudežna sredstva, da se lahko vrne nazaj v svojo deželo oz. k svoji bodoči
nevesti. Podobno pot s pomočjo antropomorfnih pomočnikov in čudežnih oblačil prehodi tudi
junak v pravljici št. 7, vendar sta zgodbi povedala različna pripovedovalca.
Junak pride nazaj ravno na dan poroke z lažnim junakom, kar je za ta tip pravljice značilno.
Ponovi se tudi naslednji vzorec – junak se ne razkrije takoj, ampak se z liki še malce »pošali«.
Tu se pravljica ne zaključi, ampak vpelje nove zaplete – junak je radoveden in išče nove
naloge. Niti prvo noč ne more preživeti ob nevesti, nekaj ga »sili« dalje. Premami ga luč in
kljub opozorilom neveste gre tja in je zaradi neupoštevanja prepovedi tudi kaznovan –
čarovnica ga spremeni v kamen.
Ta pravljica je, kot ena izmed redkih iz Modičeve zbirke, dosledna – v uvodu z razlogom
omeni tri brate, saj jih tudi kasneje vplete v zaključek oz. razplet zgodbe. Nenavadno je
dejstvo, da na koncu vlogo junaka prevzame najstarejši brat, kar za pravljico ni tipično.
Vendar zaradi tega ni priviligiran, saj se zgodba odvija zgolj v prid najmlajšemu bratu.
12.

Pravljica Reven ribič

Posebnost te pravljice je v zgradbi – nad čarobnimi motivi namreč prevladajo verski. Gre za
neke vrste legendo o Sv. Nikolaju – Miklavžu. Vseeno pa je v zgodbi najdenih več čarobnih
elementov: škodljivec, prodan otrok, iskanje naloge, vodniki, živalski pomočniki, tri težke
naloge, izvršitev težkih nalog, rešitev »zakletve« … Po tem bi lahko sklepali, da je bila
pravljica sprva zgolj čarobna, a so se tako liki kot dogajanje, pod močnim vplivom krščanske
vire, predrugačili.
Tudi ta pravljica vpelje lik roparja, kar se zdi nenavadno, glede na to, da so vsi ostali liki
kristjanizirani. Nato nam zgodba razkrije, da gre pravzaprav za primeren lik grešnika, ki si
mora s pokoritvijo očistiti dušo grehov.
Puščavnik ima vlogo vodnika in pomočnika – junaku priskrbi živalske pomočnike, ki jih ta
potrebuje za rešitev težkih nalog.
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Pojavi se relativno pogost motiv junaka, ki je opisan kot lep – kot tak pa sproži v ljudeh
usmiljenje in željo po tem, da mu priskočijo na pomoč.
Nenavadno se zdi, da ropar kot velik grešnik brez težav dostopa do pekla in ukazuje hudičem
ter tako priskrbi junaku osvoboditev.
Motiv železne postelje, ki čaka na botra v peklu, je nenavaden s tega vidika, da gre
pravzaprav za kos pohištva, ki si ga v peklu težko predstavljamo in da je namenjen botru, ki
ga sicer pravljica poprej ne omeni.
Tudi kasneje se zgodi nekaj nenavadnega – Miklavžu odpade mezinec, kar pravljica pojasni
takole: »Pa priči mu je mezinec proč padel, kakor res še dandanes sv. Miklavž nima desnega
mezinca.« V nobenem od zapisov o svetnikih namreč ni zaslediti, da bi, sicer eden izmed
najbolj priljubljenih in poznanih svetnikov, bil po kakršnikoli legendi brez mezinca.
Takšna pot in te vrste preizkušnje za junaka morda niso naključne, saj na koncu postane škof,
kar je v krščanski ureditvi pomemben položaj. V zgodovinskih zapisih je sicer razvidno, da je
sv. Nikolaj to tudi res bil. Kot svetnik je tudi primeren lik, ki poskrbi za odrešitev
spokorjenega razbojnika.
13.

Pravljica Pretkani sosed in roparji

To je zadnja pripoved, ki je klasificirana kot pravljica v rokopisnem izboru Izidorja Modica.
Po strukturi se razlikuje od ostalih pravljic in se uvršča med realistične pravljice. V njej
namreč ni nič čarobnega – junak se znajde popolnoma sam, uporabi lastno iznajdljivost in
preračunljivost. Niz dogodkov v pravljici pa je seveda naravnan tako, da služi junaku v prid in
nameniti mu mora srečen konec.
Razbojniki, ki tudi sicer v obravnavanih pravljicah najpogosteje nastopajo v vlogi
škodljivcev, so tudi v tej zgodbi negativci. Vendarle pa posredno priskrbijo junaku
premoženje in s tem tudi boljše življenje.
S tem, ko pravljica vpelje lik soseda, poudari kvalitete junaka – sosed prav nasprotno teh
veščin nima, saj ravna lahkomiselno in zaletavo, za kar je tudi kaznovan. Pravljica nam s tem
sporoča, da je modro narediti dober načrt, biti dosleden, tenkočuten in spreten.
Roparji sicer vseeno pridejo do junaka in imajo maščevanje za oškodovanje na dosegu roke,
vendar sta junakovi pomočnici (gospodinja in dekla) ob pravem času na pravem mestu in
pomagata, da se zgodba srečno zaključi, kot se za pravljico tudi spodobi.
14.

Šaljiva zgodba Povest od Pavlihe

Je druga (in zadnja) od pripovedi, ki je zapisana v narečju – glede na to, da je v okviru zbirke
oštevilčena kot druga, bi lahko sklepali, da je Izidor Modic najprej nameraval pravljice
zapisovati v narečju, a si je kasneje premislil. Zakaj se je tako odločil, ni znano, saj je Štrekelj
želel, da zapisovalci pravljice zapišejo v pogovornem jeziku, saj kot take nosijo dodatno
kulturno-zgodovinsko vrednost.
Pripoved je neke vrste zabavna kratkočasnica. Junak, za razliko od ostalih junakov v
obravnavanih pripovedih, ni priviligiran ali obdarjen z lastnostmi/sredstvi, ki bi mu bile v
pomoč. Vedno naredi vse narobe – izbere napačne besede, ob napačnem času in je zato
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kaznovan. Predstavljen je kot nesamostojen osebek, brez lastne volje in iznajdljivosti. Vendar
prav zaradi teh lastnosti poskrbi za pestro in zabavno dogajanje in sprosti poslušalca, ki lahko
ob tem pozabi na lastne težave in se lahko nasmeje/naslaja ob težavah »junaka« iz zgodbe.
15.

Šaljiva zgodba Krava in cekin

Zgodba predstavi junaka, ki ima ravno nasprotne karakteristike od lika iz prejšnje pripovedi:
je namreč izjemno iznajdljiv in ima močno trgovsko »žilico«, saj lahko še tako neuporabni
lastnini naredi dobro reklamo in jo tudi proda. Zgodba spominja na mnoge oglasne bloke, ki
obljubljajo »čudeže«, potrošnike prepričajo, da jih potrebujejo in jih zato tudi kupijo. Na
koncu sledi razočaranje in želja, da bi stvar vrnili ali zamenjali.
Junak zgodbe je dejansko goljuf, ki nesrečnega kupca večkrat pretenta in mu proda »mačka v
žaklju«. Sicer so takšne lastnosti, kot jih ima junak, koristne, vendar ko je nekaj narejeno na
podlagi škode, storjene drugemu, je to sporno.
Sporočilo zgodbe je tako lahko po eni strani poučno ali pa pereče. Žalostno pa je, da je na
koncu kaznovan naiven kupec, goljufivec pa je za svoje ukane poplačan oz. nagrajen.
16.

Šaljiva zgodba Trije bratje in zapuščina

Zadnja v zbirki Modičevih pripovedi je klasificirana kot šaljiva zgodba in ima s čarobno
pravljico skupno to lastnost, da predstavi položaj najmlajšega, ki ima sicer najslabše
preddispozicije, vendar na koncu pridobi največ.
Zgodba v uvodu sicer predstavi junaka kot »tepčka«: »Pa voli najstarejšemu kosu, srednjemu
petelina, a najmlajšemu – bil je tudi malo prismojen ta tretji sin – voli mačko.« Zanimivo je,
da tudi sam tako gleda nase: »Zdaj pa vidim, da je meni oče najslabše zapustil. Neumen sem,
pa vendar čutim to.« Neumni ljudje naj se ne bi bili sposobni vrednotiti, kar pa junak v tej
pripovedi počne. Najbrž zgolj zato, da je še dodatno poudarjeno oz. podkrepljeno njegovo
slabo izhodiščno stanje, iz katerega pa na koncu pridobi največ.
Junak pokaže veliko mero iznajdljivosti, ki nas prepriča v to, da v resnici sploh ni tako
neumen, kot ga želi zgodba prikazati. Razbrati je mogoče zgovorno sporočilo, da se lahko iz
malega naredi veliko. In kljub temu, da nismo v najboljšem položaju, se lahko do njega
dokopljemo. Če je to uspelo »neumnemu« najmlajšemu bratu, lahko tudi nam.
2 EMPIRIČNI DEL
2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Otroci se bolj ali manj vsakodnevno srečujejo s pravljicami. Pri opazovanju prakse strokovnih
delavk bi lahko opazili, da se vse redkeje pripoveduje tiste stare, večne pravljice, ki nosijo s
seboj tradicijo in duh preteklih rodov, pogosteje pa se posega po sodobnih pravljicah. Prav je,
da vzgojiteljica predšolskih otrok, svoje poslanstvo vidi tudi v predajanju slovenskih kulturnih
zakladov – in prav pravljica nam lahko služi kot odlično sredstvo.
Raziskovalno delo je odprlo veliko vprašanj in predpostavk, ki so predstavljena v
nadaljevanju.
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Potem ko je bila rokopisna zapuščina Izidorja Modica pretipkana in se je med pravljicami
iskalo motive čarobne pravljice, se je konstantno porajalo vprašanje o primernosti teh pravljic
za otroka v predšolskem obdobju. Med Modičevimi pravljicami so bile izbrane tri takšne, za
katere se je smatralo, da bodo otrokom zanimive, da nosijo bogato vsebino, so raznolike in
primerne njihovi starosti.
V izvirni obliki so za predšolskega otroka v drugem starostnem obdobju (starega štiri leta)
nekoliko prezahtevne (navsezadnje so bile te pravljice namenjene odraslim) in so bile za ta
namen prirejene. Pri tem se je skušalo čim manj oddaljiti od izvirnika oz. njihovega pristnega
izročila, zato so bile pripovedi preoblikovane le do tolikšne mere, da so bile za otroka
razumljivejše in zanj, kot mladega poslušalca, primerne.
V pripovedih se pojavlja tudi nasilje – fizični obračuni so sicer skopo opisani, a še vedno gre
za kruta dejanja, ki pa so bila v priredbah izpuščena in nadomeščena z blažjimi različicami.
Največkrat se takšno dogajanje pojavlja v pravljici Reven oče in dvanajst sinov (št. 3), zato ga
je bilo treba prirediti. Tako čarovnica, ki v originalu obglavlja, v priredbi likov ne usmrti,
temveč jih začara. Na koncu, ko junak konja – pomočnika preseka z mečem, ga v priredbi
zgolj zakopa. Da se pravljica ne zaključi tako tragično, je dodana še junakova vrnitev domov
in večen spomin na pokojnega živalskega pomočnika.
Pri pravljici Trije bratje in zapuščina (št. 16) je bil preoblikovan zaključek/konec pravljice,
saj se ne zdi smiselno, da se pravljica konča s smrtjo likov, ki so neškodljivi. Na koncu
izvirnika tudi ne izvemo nič o usodi mačke – glede na to, da je junaku pomagala do srečnega
konca, pa si ga zasluži tudi ona … Otroci so izjemno dovzetni za krivice, nesreče in neljube
dogodke – tudi v pravljicah. Potrebujejo srečne konce in čarobnost in prav pravljica je tista, ki
jim tega res ne sme vzeti.
Pravljica Dvanajst sinov in ena hčerka (št. 9) je primerna za obravnavo zaradi vsebinske
podobnosti s pravljico Sneguljčica in 7 palčkov in je predstavljena v najmanj »okrnjeni«
obliki.
Zavedanje, da so si te pravljice pripovedovali odrasli med seboj in kot take niso namenjene
najmlajšim, osmisli prirejanje posameznih segmentov pripovedi. Kljub vsemu pa je prav
vsaka od izbranih pripovedi vsebinsko bogata in kot taka v otroku lahko budi pravljično
mističnost, buri njegovo domišljijo in ga naskrivaj odpelje v življenje njegovega prednika, ki
je živel čisto drugače. Lahko si ga predstavljamo, kako se je, po trdem delu, razvedril v družbi
soljudi in živih zgodb.
Ker se izbrane tri pravljice nekoliko razlikujejo od tistih, ki jih otroci navadno poslušajo, se je
z različnimi postopki zbiranja podatkov pridobilo povratne informacije o tem, kako so
pripovedi doživljali.
2.2 CILJI RAZISKAVE





Ugotoviti, ali bodo priredbe izbranih treh pripovedi otroke motivirale k poslušanju in
ali jim bo vsebina všeč;
potrditi hipotezo, da otroci z večjim zanimanjem sledijo pripovedovanju kot branju;
ugotoviti, katere epizode in liki se otrokom najbolj vtisnejo v spomin;
ugotoviti, ali otroci opazijo razliko med sodobno in starinsko pravljico in med
originalom in priredbo;
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ugotoviti, v kolikšni meri otroka dodatno motivira k poslušanju vizualna podlaga
(ilustracije) in položaj pri poslušanju pripovedi.

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Ali bo otrokom posamezna pravljica, ki je po zgradbi nekoliko atipična in drugačna od
sodobne, všeč?
2. Kaj se bo otrokom pri posameznih pravljicah najbolj vtisnilo v spomin?
3. Katera pravljica jim bo najbolj všeč in katera najmanj?
4. Katere razlike v primerjavi s sodobnimi pravljicami bodo opazili in izpostavili?
5. Kaj se bo otroka po branju posamezne pravljice najbolj dotaknilo, da bo poustvaril?
6. Ali jim bo slikovni material, ki ga bom pridobila kot vizualno spodbudo pri poslušanju
pravljice, pritegnil k bolj pozornemu sledenju vsebini pravljice?
7. Kateri pravljici bodo otroci bolj pozorno sledili: brani ali pripovedovani?
8. Ali bodo otroci pri tretji pravljici opazili podobnost s pravljico Sneguljčica in 7
palčkov?
9. Kakšen položaj pri poslušanju pravljic najbolj ustreza otrokom?
2.4 RAZISKOVALNE HIPOTEZE




Hipoteza 1: Otroci z večjim zanimanjem sledijo pripovedovanju pravljice kot branju.
Hipoteza 2: Otroci so bolj motivirani k poslušanju krajših in enostavnejših pripovedi.
Hipoteza 3: Otroke ilustracije dodatno motivirajo k poslušanju in jim pomagajo kot
asociacije pri obnovi vsebine in odgovorih na vprašanja.

2.5 METODE RAZISKOVANJA
Gre za empirično magistrsko delo.
Teoretični del je nastal na osnovi študija literature; za temeljni inštrument zbiranja podatkov
je bila uporabljena literatura.
Na zastavljena raziskovalna vprašanja so odgovori podani glede na analizo in primerjavo
dosedanjih znanstvenih spoznanj o raziskovalnem problemu. Pri tem se odkriva podrobnosti
in razlike, izpeljuje temeljne ugotovitve in predloge.
Pri empiričnem delu je metodološka plat sestavljena iz raziskovalne metode, raziskovalnega
vzorca ter postopkov zbiranja in obdelave podatkov.
2.6 TEHNIKA ZBIRANJA PODATKOV
Za postopke zbiranja podatkov so bile uporabljene kvalitativne tehnike: nestandardizirane
tehnike, katerih inštrumenti prinašajo kvalitativne podatke, torej podatke, primerne za
kvalitativno obdelavo.
Pri postopku zbiranja podatkov je bil izbran nestandardizirani intervju in nestrukturirano
opazovanje. Inštrument (intervju in smernice opazovanja) je avtorica magistrskega dela
oblikovala sama na podlagi izbranih pravljic, ki so obravnavane v oddelku.
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Izjave otrok so bile posnete in zabeležene v pisni obliki, prav tako rezultati opazovanja in vse
ugotovitve ter materialni viri, ki so bili pridobljeni na podlagi podoživljanja in poustvarjanja
po pripovedovanju omenjenih del.
2.7 OPIS VZORCA
Raziskovalni vzorec je neslučajnostni oz. namenski. Velikost vzorca: 18 predšolskih otrok; 11
dečkov in 7 deklic, starih povprečno 4 leta.
2.8 OBDELAVA PODATKOV
To je obdelava kvalitativnih, besedno izraženih podatkov, ki bodo pridobljeni s kvalitativnimi
postopki, in sicer s kvalitativno vsebinsko analizo z:
1. urejanjem gradiv;
2. določanjem enot kodiranja;
3. pripisovanjem pojmov in kategorij ter vzpostavljanjem odnosov znotraj kategorij;
4. izborom in definiranjem relevantnih pojmov in kategorij;
5. vzpostavljanjem odnosov med kategorijami in
6. formuliranjem teorij.
2.9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
2.9.1 Didaktična obravnava treh izbranih pripovedi v drugem starostnem obdobju
predšolskih otrok
Izbor pripovedi iz zbirke obravnavanih Modičevih del je temeljil na selektivnem dejstvu, da
so ta namenjena odraslemu poslušalcu. Zato so bile izbrane tri pripovedi in prirejene za
mlajšega poslušalca oz. prilagojene njegovi zmožnosti. Cilj je bil pripoved ohraniti čim bolj
podobno originalu, hkrati pa jo predrugačiti do te mere, da bo primerna razvojni stopnji
štiriletnega otroka.
Otroci vedno radi prisluhnejo pravljici, saj se ta zna približati njihovemu svetu, polnemu
domišljije in čarobnosti. Iz pripovedi so bili odstranjeni vsi elementi nasilja ali smrti, saj
otroci potrebujejo brezpogojno srečen konec, ki pa jih, kot poslušalce, ne travmatizira.
Izbrani sta bili dve čarobni pravljici, Reven oče in dvanajst sinov in Dvanajst sinov in ena
hčerka, ter šaljiva zgodba Trije bratje in zapuščina. Vsa tri pripovedne enote sem otrokom
najprej prebrala, kasneje pa pripovedovala. Tretji dan obravnave pripovedi je bila ta
obogatena tudi z ilustracijami. Opazovalo se je njihovo odzivanje na branje, pripovedovanje
in na poslušanje ob ilustracijah.
Metodična obravnava je vključevala:






pripovedovanje izvirnika in priredbe posamezne pripovedi s primerjavo;
razlago starinskih besed;
razlago pojma pravljica in preprostih pravljičnih znanosti;
podoživljanje in poustvarjanje vsebine pravljic in
odgovarjanje na vprašanja in razreševanje dilem, ki so se pojavile ob tem.

Potekala je v skladu s tremi cilji jezika kot enega izmed temeljnih kategorij Kurikuluma za
vrtce (1999):
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1. ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del otrok razvija
zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno
osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje;
2. otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu;
3. otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta
(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora).
2.9.1.1 Reven oče in dvanajst sinov
Pravljica je bila zanje že po predpostavkah prezahtevna. V izvirni obliki otrokom ni bila
brana, saj med originalom in priredbo ni bistvenih razlik. Pravljico so le redki otroci dojemali
kot celoto. Vsebuje namreč več v sebi zaključenih epizod, ki se ne navezujejo med seboj.
Pravljica jim je bila zato eksperimentalno predstavljena tudi v treh delih – v toku celotnega
dneva, vendar v razmiku dveh ur. Na ta način so sicer lažje razumeli posamezne epizode,
vendar je bilo iz njihovih kasnejši pričevanj vidno, da jih je obenem tudi zbegalo – večina
otrok ni več vedela, ali gre še vedno za isto pravljico. Tako je, npr. Blaž v pogovoru po
prebranem tretjem delu postavil vprašanje: »Danes pa ne boš prebrala celo tisto pravljico o
revnih sinovih?« Takšen način bi bil primernejši, če bi to storila že ob prvi predstavitvi
pravljice, saj imajo otroci tudi zaradi stalnosti radi pravljice – takšne jim nudijo določeno
stopnjo varnosti.
Iz njihovih risb, ki so nastajale kot posledica poustvaritve tistega, kar se jih je v pravljici
najbolj dotaknilo, lahko sklepamo, da so si najbolj zapomnili dogajanje iz prve epizode (v
kateri gredo sinovi po očeta v gozd). Kar osem risb je vsebovalo lik revnega očeta (največkrat
tudi poimenovan kot reven oče; tudi zgolj oče in ati), čigar vloga sicer ni osrednja, pa
vendarle se jim je najbolj vtisnil v spomin. Na treh risbah se je znašel konj, na dveh čarovnica
in gospodar, po eno mesto pa so prevzeli naslednji elementi: podkev, zlato pero, meč, mati,
hiša in najmlajši sin. Zanimivo, da je bil slednji, kot glavni junak, v razgovoru z otroki
omenjen zelo redko.
Komentarji otrok ob risbah:
 Blaž: »To je tist gospodar, pa tist, ki je najmlajši.«
 Ela: »Oče.«
 Ivano: »Reven oče, ki je pobegnil v gozd.«
 Iza: »Mama od dvanajst sinov, ki je naredila pohane šnite.«
 Julija: »Reven oče.«
 Kaja: »Konj, reven oče, čarovnica, pa še ena revna čarovnica, podkev, zlato pero in
meč v roki.«
 Lea: »Reven oče šel v gozd hiško naredit. Od njega sini so ga pa iskali. Mamico so
vprašali, kje je oče bil.«
 Nik: »To je od hudobnega gospodarja slika.«
 Tilen: »Konj pa avto.«
 Tim: »To je cela hiša, to pa od bratov konji.«
 Timotej: »Reven oče.«
 Val: »Ati, ki je pobegnil v gozd.«
 Zoja: »Hiška, pa dimnik, pa oblaki, pa sonček, pa čarovnico, pa travo … Čarovnica, ki
je odčarala.«
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Po intervjuju je bilo jasno, da otroci najmlajšega ne dojemajo kot glavnega junaka – zanje je
le eden od bratov, enakovreden ostalim. Pridevnik »najmlajši« za otroke ni dovolj konkreten
in junak, s tem poimenovanjem, v njihovih očeh ne izstopa. Zato je bil narejen preizkus –
najmlajši sin je dobil ime po izboru otrok – to je bilo kasneje uporabljeno v pripovedovanju.
V intervjuju, opravljenem po pripovedovanju te verzije pravljice, je bilo zaznati, da
najmlajšega sina tokrat dojemajo kot glavnega junaka in ga tudi pogosteje omenijo.
Branju pravljice so otroci sicer sledili z velikim zanimanjem, kljub temu, da je trajala dvajset
minut in da je vsebinsko zahtevna. Vendar so bili njihovi odzivi bolj skopi, pravljično
dogajanje pa so dojemali v dokaj skrčeni obliki (veliko dogajanja in elementov so izpustili).
Pri pripovedovanju pravljice pa je bila vsebina prilagojena njihovemu zanimanju in stopnji
koncentracije, pripovedovanje je omogočilo doživetost, ki se je prenesla na poslušalce
(otroke). Ko so bile pripovedovanju dodane tudi ilustracije, se je njihova pozornost še dodatno
podkrepila. Razumevanje pravljice se je, po pričakovanjih, krepilo tudi v razmerju s tem,
kolikokrat so pravljico slišali.
Otrokom so bila v intervjuju (po obravnavi vsake pravljice) zastavljena tri stalna vprašanja:
1. Kakšen je naslov pravljice?
2. Kateri liki nastopajo v pravljici?
3. Kaj iz pravljice se ti je najbolj vtisnilo v spomin?
Otroci so ob zaključku tedna, v katerem so obravnavali pravljico Reven oče in 12 sinov,
odgovarjali na vprašanja:
1. Kakšen je naslov pravljice?














Blaž: »Čarovnica in zlate stvari.«
Ela: »Sinovi.«
Ivano: »Fant in konj.«
Ivo: »Dvanajst sinov in ena hčerka.«
Iza: »Dvanajst sinov in reven oče.«
Julija: »12 sinov in reven oče.«
Kaja: »Štiri bratov.«
Lea: »Hčerke.«
Nik: »Čarovnica in gospodar hudoben.«
Tim: »Čarovnica.«
Timo: »Konji.«
Viktor: »12 in ena čerka.«
Zoja: »Sinovi.«

Pri njihovem povzemanju je mogoče opaziti, da so naslov pomešali, tudi zaradi pravljice
12 sinov in ena hčerka, ki jim je bila predhodno obravnavana in vsebuje enake ključne
besede.
2. Kateri liki nastopajo v pravljici?




Blaž: »Sinovi, ati, čarovnica, konj, ki mu je rekel, da kar bo pobral, mu bo žal, kar ne
bo, mu bo tud žal, pa gospodar.«
Ela: »Velik bratov, konj, čarovnica, hud stric.«
Ivano: »Čarovnica, najmlajši fant, star konj, veliko stvari.«
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Ivo: »Roparji so bili. Reven fant, kupil si je konja. Konj je bil čaroben, bila je tud
čarovnica, zlata goska.«
Iza: »Čarovnica, pa sinovi, pa reven oče, gospodar, poseben konj.«
Julija: »Čarovnica, gospodar, konj, 12 bratov.«
Kaja: »Čarovnice, bratje, najmlajši brat, stari konj, hudoben stric.«
Lea: »Hčerke – dala jih je čarovnica spat, konj, bratje, reven.«
Nik: »Konji, 7 bratov in njegova hčerka, gospodar, čarovnica.«
Tim: »Oče si je naredil iz slame hišo, bratje so šli ga iskati. Konji lepi, pa smešnega
mali brat. Čarovnica pa tist človek, on ko ga je zbudu.«
Timotej: »Gospodar – novo obleko je oblubu, reven oče, sinovi, konji.«
Viktor: »12 sinov, ena čerka, konj, čarovnica, ko mu je odrezala rep.«
Zoja: »Konjiček, sinovi, stric, čarovnica, ki je mela metlo.«

3. Kaj iz pravljice se ti je najbolj vtisnilo v spomin?














Blaž: »Najmlajši je rekel, da bo kupu zelo starga konja in pol sta šla s tem starim
konjem do čarovnice, in je gospodar vprašal, zakaj je jokal in sta s konjem kar šla. In
pol je konja kar mogu zakopat.«
Ela: »Konj – je pomagal je stricu.«
Ivano: »Čarovnica, ki je zamenjala konje.«
Ivo: »Čarovnica je začarala konje. Potem pa je imel zlato ženo.«
Iza: »Da je bila tam čarovnica, ki je prestavla konja.«
Julija: »Čarovnica, tam je dala brate, zraven hčer.«
Kaja: »Ko so bli konji zelo lepi.«
Lea: »Hčerke od čarovnice in da je nastal iz groba konj.«
Nik: »Ko so prišli k čarovnici pa njegovo gosko, jo je začarala v tako magično gosko.«
Tim: »Ko je čarovnica kos repa odsekala pa sta hitro zbežala, da jih ni še bol
čarovnica odsekala.«
Timotej: »Konji od bratov, pa ta pameten, ki je čaral.«
Viktor: »Da je on pol jokal, ta konjiček – čarovnik je rekel pa, da mu bo pomagal.«
Zoja: »Da je odčarala punčko od strica, zlato in lepo.«

Otrok se je najbolj dotaknil lik čarovnice, kar je bilo pričakovati, saj si otroci zapomnijo
močne, kontrastne in čarobne like. Čarovnica ima v pravljici še enega »konkurenta« –
gospodarja, ki pa se otrokom ni vtisnil v spomin, saj ne izstopa ne po imenu ne po
karakteristikah.
2.9.1.2 Trije bratje in zapuščina
Otroci to šaljivo zgodbo dojemajo kot pravljico. Ker je zgodba primerno dolga in dovolj
dinamična, so jo otroci hitro vzljubili. Preprosta dogajalna linija s ponavljajočimi se vzorci in
liki, ki so otrokom blizu, jih je znova in znova pritegnila k poslušanju. Otrokom se pripoved
ni zdela nenavadna, kar lahko pripišemo tudi temu, da je kot priredba relativno podobna
klasični, sodobni pravljici.
Najprej je bila otrokom prebrana in pripovedovana priredba. Ko so zgodbo že zmogli spretno
obnoviti, jim je bil predstavljen tudi original. Originalna zgodba vsebinsko ni veliko drugačna
od priredbe, z izjemo zaključka. Otroci, ki so to razliko opazili/zaznali so jo povzemali kot
nedobrodošlo:
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Blaž: »Zakaj reče ona, da je bil neumen sin, ko pa je dobiu tulk velik?« (Je edini, ki
opazi tudi spremembo v uvodnem delu pri označitvi najmlajšega.) »Mačka je hotla
pojest žive ljudi, pa sta jo pol kr zažgala. In še sebe. Pol un ni dobil več mačke nazaj?
In tist stric pa teta sta hotla umret, al kaj?
Iza: »Zakaj sta ona dva zaprla muco? Pa jo hotla spečt? Ona je pol pobegnla, ne? Je
šla nazaj k bratu?«
Kaja: »Ja, spremenjena pravljica. Tam, ko dobijo darila. Pa tam, ko ma fant muco,
uno, ko je zadavila miši. Muce fant ni pol dobil nazaj. Sam vreče denarja.«
Lea: »Nič ni blo drugače … Am … Al pa to, da je muca mrčkala?«
Nik: »Ni mi blo všeč, da so muco zaprli v svinjak.«
Tim: »Muca je mjavkala ful, ker so jo hotli zažgat. Ma je pobegnla … Ne vem, kam je
šla.«
Tristan: »Neee, ni blo prav tako. Ne smejo oni muce ubit. Ona mora it nazaj.«
Val: »Boga muca, zakurjena bla. Je tak praskala in mjavkala fejst, da sta kr umrla. Ne
vem, kaj je blo pol z muco … Najbrž je zbežala kam. Al pa, če je šla pol nazaj h
najmlajšemu.«
Zoja: »Se mi zdi drugačna. Malo samo. Tam pri muci in najmlajšemu. Ko je mogla
pobegnit. Al ni tko prav?«

Ostali otroci razlike niso zmogli ubesediti ali pa je niso opazili.
Skorajda vsi otroci so ob koncu tedna bolj ali manj znali zgodbo obnoviti v celoti – zamenjali
so zgolj vrstni red (kaj je kateremu od bratov zapustil oče).
Iz njihovih risb, ki so nastajale kot posledica poustvaritve tistega, kar se jih je v pravljici
najbolj dotaknilo, lahko sklepamo, da fante fascinira predvsem kosa oz. košnja trave in
streljanje nanjo – kar sedem otrok je v svojo risbo vključilo zapuščino najstarejšega brata oz.
njegovo dogodivščino. Pet otrok je v risbo vključilo očeta; štirje so narisali mačko; trije vreče
denarja. Na njihovih risbah so se znašli tudi bratje (vsi trije, ali pa samo eden od njih), miši,
zapuščina (čeprav pojma ne razumejo najbolj), petelin, voz in hrib. Komentarji otrok ob
risbah:
 Blaž: »Vreča denarja, ena zaprta, ena odprta.«
 Ela: »Mačko in miši.«
 Ivano: »Reven oče.«
 Ivo: »Petelin, muca, kosilnica.«
 Iza: »Vreča denarja.«
 Julija: »Reven oče.«
 Kaja: »Pištola, ko so streljal na travo. Pa koso, pa vrečo denarja.«
 Lea: »Reven oče, pustil je neki bratom: največjemu koso, tretjemu petelina, drugemu
pa je zapustil mačko.«
 Nik: »Kosa, ki jo je mel fantek.«
 Tilen: »Muca.«
 Tim: »Kosa, trava požgana.«
 Timotej: »Reven oče, pa pištolo za streljati travo, bombulo za gasit požar.«
 Tristan: »Zapuščino tako.«
 Val: »Ati, pa trije bratje. On je zapustil mačko, petelina. Pa še za kosit.«
 Viktor: »Koso, ko kosi travo.«
 Zoja: »Zapuščino, fantek, voz, pa hrib.«
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Tako branju zgodbe kot tudi pripovedovanju so otroci sledili zavzeto in z veliko stopnjo
interesa. Ni bilo opaziti velikih odstopanj v odzivih. Zgodba jim je bila zelo zanimiva – ni bila
ne predolga ne prezahtevna. To se je kazalo tudi pri njihovi domišljijski igri, v katero so
vključevali elemente iz zgodbe. Prav tako so sami predlagali, da gibalno uro v telovadnici
popestrimo s posnemanjem dogajanja in likov po zgodbi.
V dveh primerih se je zgodilo, da so otroci ob pripovedovanju opomnili, ko je bil izpuščen
posamezen element, kar potrjuje, da imajo otroci radi stalnost v pravljici in da so zgodbo
pozorno poslušali.
Dodana vrednost pa so zagotovo bile ilustracije – ilustratorka je tokrat like približala otrokom
tako, da jih je narisala kot otroke.
Vprašanja iz strukturiranega dela intervjuja:
1. Kakšen je naslov pravljice?
2. Kateri liki nastopajo v pravljici?
3. Kaj iz pravljice se ti je najbolj vtisnilo v spomin?
1. Kakšen je naslov pravljice?

















Blaž: »Reven oče, ki pustil neki bratom.«
Ela: »Zapuščina.«
Ivano: »Reven oče.«
Ivo: »Zapuščina od bratov.«
Iza: »Trije bratje in zapuščina.«
Julija: »Reven oče in zapuščina.«
Kaja: »Reven oče in zapuščina.«
Lea: »Zapuščina in trije bratje.«
Nik: »Fantek in kosa.«
Tilen: »Muca.«
Tim: »Trije brati in puščina.«
Timotej: »Trije bratje in zapuščina.«
Tristan: »Zapuščina.«
Val: »Ati, pa trije bratje.«
Viktor: »Kosa, mačka in petelin.«
Zoja: »Zapuščina in trije bratje.«

Otrokom je bil pojem zapuščina sprva tuj. Po pogovorih in razlagi ter dejstvu, da so
naslov slišali velikokrat, je pojem našel mesto v njihovem besednjaku – tako so ga
velikokrat uporabili pri naslovu.
2. Kateri liki nastopajo v pravljici?






Blaž: »Reven oče, bratje in njihova kosa, petelina in mačka. Pa miši, ki jih je pol muca
kr požrla.«
Ela: »Oče, sinovi, petelin, mačka in miši.«
Ivano: »Reven oče, brati.«
Ivo: »Oče, fant, petelin, muca, za kosit. Konjiček tud pa miške.«
Iza: »Oče, trije bratje, petelin, muca, mož in žena.«
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Julija: »Oče, trije bratje, muca in petelinček.«
Kaja: »Trije bratje: največji in kosa, najmlajši s petelinom in še en.«
Lea: »Reven oče in sinovi, pa mucica, petelinček ... Tudi za kositi. Pa tisti, ko so miši
odganjali ...«
Nik: »Kosa pa fantek.«
Tilen: »Fant, muca.«
Tim: »Reven oče, bratje; un ko kosi; pa uni, ko na travo streljajo. Pa še petelin en.«
Timotej: »Reven oče, pa pištola in kosa. Pa mačka in kokoš. Pa fantje taki.«
Tristan: »Zapuščina, oče in brati.«
Val: »Ati, trije bratje, mačko, petelin, kosilnica.«
Viktor: »Bratje. Pa un, ko je travo zakuril. Pa muca in konj, ki je vlekel denar.«
Zoja: »Zapuščino, oče, sinovi: najmlajši, velik in še tist, ki je imel muco. Pa pol tud
konja in največ denarja.«

3. Kaj iz pravljice se ti je najbolj vtisnilo v spomin?

















Blaž: »Reven oče pa bratje. Pa tud muca in petelin.«
Ela: »Mucka, ki je lovila miške. Pa petelinček.«
Ivano: »Oče, bratje, petelin, muca.«
Ivo: »Cela mi je bla lepa ta pravljica. Najbolj pa mucka pa kokoška.«
Iza: »Vse: brati, kosa, muca … Pa reven oče in tisti, ki niso znali kosit. Pa da so lovili
tako miši. In, da je petelinček tolkel s krilami.«
Julija: »Reven oče pa brati. Pa zapuščina.«
Kaja: »Pištola, pa kosa. Všeč mi je bilo, da je petelinček tako lepo pel.«
Lea: »Da je najmlajši dobil use: tolk velik dinarčkov, pa voz en, pa konjička in
mucko.«
Nik: »Kosilnica tista. Am ne … Ne vem, kaj že. Sej veš, ko je un mel, ko so strici
streljali gor po travi. Pa jo tak zažgali.«
Tilen: »Muca.«
Tim: »Kosa tista. Pa pištola za streljat travo.«
Timotej: »To, ko so streljali na travo. Pa je on jih naučil pokosit.«
Tristan: »Zapuščina pa muca, pa še en petelin in za kosit.«
Val: »Ko so streljali na travo.«
Viktor: »Kosa za kosit. Pa puška za kosit. Pa muc tist.«
Zoja: »Fantek, ki je mel muco.«

2.9.1.3 Dvanajst sinov in ena hčerka
Pravljica, ki vsebinsko spominja na Sneguljčico, je otroke v hipu pritegnila. Njen močan vpliv
se je kazal tudi kasneje, ko so dogajanje in like prenašali v pravljico Reven oče in dvanajst
sinov. Sicer pa to ni tako nenavadno, saj v obeh pravljicah nastopa enako število sinov oz.
bratov, zelo podobna sta si tudi naslova.
Pravljica jim je takoj prirasla k srcu – prvič so jo slišali v jutranjem krogu, po zajtrku, zaželeli
pa so si jo še isti dan pred počitkom. Otroke so najbolj pritegnili elementi, ki so tudi sicer
pogosti v čarobnih pravljicah: razbojniki, grad in čarovnica (baba).
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Zanje je bila to tudi edina pravljica, pri kateri so doumeli jasno sporočilo in ga zmogli
ubesediti.
 Ela: »Čarovnice se je treba bati.«
 Iza: »Tujcem se ne odpira vrata. Niti se ne sme pogovarjati z njimi.«
 Nik: »Ne smemo od nesramnih ljudi kopuvat stvari!«
 Timotej: »Lahko bi se zaklenila, ane. Pa bi se skrila. Al pa bi se kar delala, da je ni
doma.«
 Val: »Brat en bi jo lahko pregnal. Jo prebutal.«
 Viktor: »Bi uno čarovnico lahko ubila. Tko z mečem. Pa poklicala razbojnike, da bi jo
…«
 Zoja: »Ona ni ubogala bratov svojih. Če bi, je ne bi baba mogla prodat.«
Iz njihovih risb, ki so nastajale kot posledica poustvaritve tistega, kar se jih je v pravljici
najbolj dotaknilo, opazimo, da so glavno osebo oz. junakinjo samo pri tej pripovedi večkrat
upodobili. Najverjetneje tudi zato, ker kot edini ženski lik (poleg babe, ki je njen čisti
kontrast) izstopa. Deklica je našla mesto na šestih risbah, baba in prstan na treh, grad na štirih.
Narisali so tudi posteljo, glavnik in drevo. Komentarji otrok ob risbah:
 Blaž: »Grad.«
 Ela: »Sneguljčico.«
 Ivano: »Grad.«
 Ivo: »Prstan.«
 Iza: »Punčka. Una, ko je pospravljala.«
 Julija: »Grad in deklica, ko puca.«
 Kaja: »Grad sem narisala.«
 Lea: »Narisala sem hčerko, ko pere.«
 Mark: »Ko vetr piha na votlo drevo. Deklica se pa skriva.«
 Nik: »Stara baba.«
 Tim: »Postelja od punce brata. Pa punca, ko spi.«
 Timotej: »Narisal sem prstane.«
 Tristan: »Baba pa prstan in glavnik.«
 Val: »Baba.«
 Viktor: »Ena, ko je umrla.«
 Zoja: »Prstan, pa zvezdica.«
Vprašanja iz strukturiranega dela intervjuja:
1. Kakšen je naslov pravljice?
2. Kateri liki nastopajo v pravljici?
3. Kaj iz pravljice se ti je najbolj vtisnilo v spomin?
1. Kakšen je naslov pravljice?









Blaž: »12 bratov in ena hčerka.«
Ela: »12 sinov pa ena hčerka.«
Ivano: »Ena hčerka in tri bratov.«
Iza: »12 sinov in ena hčerka.«
Kaja: »Bratje in baba.«
Lea: »Baba in roparji.«
Mark: »Roparji.«
Nik: »Baba pa 7 … Am, ne poznam še.«
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Tim: »Hčerka pa baba.«
Tristan: »Baba pa roparji.«
Val: »Trije roparji pa ena čerka.«
Viktor: »Roparji in ena hčerka.«
Zoja: »20 sinov in ena hčerka.«

2. Kateri liki nastopajo v pravljici?














Blaž: »Baba, pol. Sneguljčica mala. Bratje tud. Grof pa od njega hčerka in mama.«
Ela: »Fantje, pa punčka in baba.«
Ivano: »Baba in ena hčerka n še roparji.«
Iza: »Bratje, pa ena punčka, pa roparji in baba.«
Kaja: »Punčka, pa njeni bratje, pa roparja, pa baba.«
Lea: »Baba, roparji in deklica.«
Mark: »Hčerka, roparji, baba.«
Nik: »Kraljica in 7 roparjev, stara baba, pa grof.«
Tim: »Hčerka, pa še njegovi bratje, pa babi.«
Tristan: »Baba in roparji in mala deklica, ki je bila ves čas žalostna.«
Val: »Trije roparji, pa baba, pa čerka mala.«
Viktor: »Baba in roparji in ena hčerka.«
Zoja: »Hčerka, baba …«

3. Kaj iz pravljice se ti je najbolj vtisnilo v spomin?
















Blaž: »Pol, ko je bla Sneguljčica mala ni poznala svojih bratov. Grad je bil zaklet.
Grof je rekel, kaj sta naredila z deklico, da je tak razkuštrana. Je reku, dej jo počesajte.
Ko sta vzela glavnik, se je premaknila in sta se ustrašla in zbežala.«
Ela: »Sneguljčica pa babica.«
Ivano: »Grad in ko je baba prišla.«
Ivo: »Da je deklica prala in umivala. In da je prišla čarovnica in ji hotla usilit use.«
Iza: »Da je pospravljala, ker je blo tak fejst razmetano. Njim se je pa čudno zdelo, da
je vse pospravljeno. Se odločijo pol, da eden ropar ostane doma. Pa skos se je oblekla
in zrihtala. Pa, da so ji odvezali trak in je deklica oživela, in glavnik za v lase. To je
blo, ko je prišla baba.«
Julija: »Grad je bil votel. Noter je blo use razmetano počes. Pa, da ji je baba prstan
dala.«
Kaja: »Prstan in glavnik in bratje, ki so ji pomagal. Baba je punčki vzela prstan. Ji ga
je prodala, no.«
Lea: »Da so jo počesali in babica, nesramna. Pa, da se je pogumni ropar delal, da spi.
Pa trak za zavezat nogavice.«
Mark: »Da je padla punca. Spet je tuki bla baba, so vedli roparji – bratje.«
Nik: »Da se je napil ropar in zaspal. Da je mručkala, ko je prišla baba.«
Tilen: »Zmaj, baba.«
Tim: »Ko je babica prišla in ko je punca pospravljala in pomivala.«
Timotej: »Da je bla baba. Prstan – ji je vzela baba. Pa počesali so se.«
Tristan: »Čarovnica, ki je začarala prstan v žabo. Deklica je pa umrla, ko je dobila
glavnik. Dala je punci za v lase in je kar padla na tla. Ni ubogala roparje, ker ji je baba
usilila.«
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Val: »Da je punca pospravljala in kuhala in da je baba vzela prstan. Iskali so deklico
roparji. Deklica je preživela.«
Viktor: Da je prstan vzela.«
Zoja: »Da je pospravljala in da je blo velik oblek za oprat.«

4. Ali bodo otroci pri tretji pravljici opazili podobnost s pravljico Sneguljčica in 7
palčkov?
Sorodnost med pravljicama je opazilo sedem otrok. Nekaj od teh je kasneje deklico tudi
poimenovalo kot Sneguljčico, dva otroka sta naslov pravljic pogosto menjavala.
Pogovor med otrokoma:
Val: »Ela, zakaj ti govoriš od Sneguljčice in palčkov? To so roparji, pa punčka ena mala!«
Ela: »Če to je od Sneguljčice pravljica, pa od čarovnice in ona tak umre in se poroči s
fantom!«
Podobnost med pravljicama in dejstvo, da so otroci pravljico o Sneguljčici slišali večkrat, se
kaže tudi v tem, da dogajalno linijo hitro dojamejo in že po prvem poslušanju pravljico
relativno natančno povzemajo.
2.10 POVZETEK RAZISKAVE
Pravljični tedni so vnesli v našo skupino posebno čarobnost. Otroci so dnevno spraševali,
katero pravljico bodo poslušali, in večkrat, kot so posamezno pripoved slišali, bližje jim je
bila.
Pripovedne enote so bile za štiriletne otroke nekoliko kompleksne za razumevanje in prav
zato se je pokazal pomen elementa časa. Otroku ga je potrebno dati dovolj, da lahko pravljico
ponotranji in se tako lahko vživi v dogajanje in like.
Vsaka pripovedna enota je bila obravnavana v enem delovnem tednu; z novim tednom pa je
prišla na vrsto naslednja. Projekt obravnave treh izbranih Modičevih del je tako trajala tri
tedne. Smiselno bi bilo med njimi narediti večdnevni premor, da bi lahko naslednjo zgodbo
poslušali brez ostankov vtisov prejšnje, saj so otroci pravljične like in dogajanje med seboj
pomešali.
Kot prva jim je bila predstavljena pravljica Dvanajst sinov in ena hčerka (št. 9), ki se jim je
tudi najbolj vtisnila v spomin. Lik hčerke se je namreč pogosto znašel tudi v ostalih dveh
pripovedih, tudi razbojniki so zavzeli posebno mesto v njihovi zavesti – slednji lik se je
ohranil predvsem pri fantih, saj se z lahkoto idetificirajo z liki bojevite narave (povezujem z
gledanjem risank akcijske narave).
Najmanj zanimanja je bilo opaziti pri pravljici Reven oče in 12 sinov (št. 3), kar se kaže
predvsem v njihovih odzivih nanjo oz. preko kategoriziranja in primerjanja odzivnosti.
Obenem se potrdi tudi hipoteza št. 2, da so otroci bolj motivirani k poslušanju krajših in
enostavnejših pripovedi, saj zgoraj navedena ugotovitev izhaja iz te hipoteze. Na drugi strani
pa je bila ovržena predpostavka, da ji posamezni otroci ne bodo zmogli sledili do konca.
Kljub temu, da je bila pravljica za štiriletne otroke nekoliko predolga in vsebinsko zahtevna,
so pokazali veliko mero zanimanja. Prav pri tej pravljici se je najbolj pokazala premoč
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pripovedovanja nad branjem. Slikovno gradivo pa je interes otrok podkrepilo, spodbudilo jih
je k temu, da so lažje razumeli časovno zaporedje dogodkov in sledili vsebinsko pestremu
dogajanju.
Otroci so pri vseh treh enotah bolj doživeto sledili pripovedovanju kot branju – po
pričakovanjih. Pripovedovanje namreč dopušča več svobode in dinamike za pripovedovalca in
posledično tudi za poslušalca. Pripoved sem tako lahko prilagodila stopnji interesa in
koncentracije otrok. S tem je potrjena hipoteza št. 1, saj otroci z večjim zanimanjem sledijo
pripovedovanju pravljice kot branju.
Čeprav originalna pravljica in priredba nista bistveno drugačni, so otroci opazili razlike – ob
izvorni pravljici so izpostavljali prav tiste elemente, ki sem se jih odločila preoblikovati.
Nasilno, kruto dogajanje ter takšno, ki ga zaznamujejo nesreče, jih navdaja z negativnimi
občutji in prav zaradi teh so čisto vsi med intervjujem povzeli, do so jim bile bolj všeč
priredbe. Otroci potrebujejo ugoden zaključek. Ker odraščajo v relativno varnem okolju, jih
nasilje in krutost vznemirjata.
Slikovno gradivo oz. ilustracije so močno motivacijsko sredstvo, predvsem za otroke, ki imajo
nižjo stopnjo koncentracije in težje dalj časa sedijo ter zbrano sledijo. Največji učinek nanje
so imele prav ilustracije na velikem platnu – pravljici s tako močno vizualno podporo so
sledili z velikim zanimanjem in jo vsi, brez izjeme, zbrano poslušali do konca. S tem
potrdimo tudi zadnjo, tretjo hipotezo, da otroke ilustracije dodatno motivirajo k poslušanju in
jim pomagajo kot asociacije pri obnovi vsebine in odgovorih na vprašanja.
Položaj pri poslušanju pravljice bistveno ne vpliva na dovzetnost za dogajanje v pripovedih.
Je pa spreminjanje položajev (leže, sede, v posebni »pravljičnem kotičku« ali na velikih stolih
ob platnu v zbornici) doprineslo k dinamiki in popestrilo dogajanje. Otroci radi preizkusijo
nekaj novega in drugačnega, njihovo pričakovanje je tako večje, in s tem tudi pripravljenost
na poslušanje.
Slika 32: Poslušanje pravljice na blazinah

Foto: Eva Petan, 2016
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Otroci so sami predlagali, da bi poskusili poslušati pravljico na blazinah. Sicer pa to zanje ni
novost, saj v takšnem položaju dnevno poslušajo pravljico v času pred počitkom. Vendar pa je
bil čar ravno v tem, da se to ni dogajalo v času počitka in da so lahko ležali vsi skupaj, eden
ob drugem. Med seboj so se spodbujali, da zaprejo oči in se mirili. Skrb, da bodo imeli
premalo prostora in miru za pozorno poslušanje, je bila odveč.
Slika 33: Priprava prostora

Foto: Eva Petan, 2016
Otroci sodelujejo pri oblikovanju prostora. Možnost, da to storijo sami, jih navdaja s ponosom
in občutkom, da so aktiven člen skupine.
Slika 34: Poslušanje v krogu, sede

Foto: Eva Petan, 2016
Ta način poslušanja je tudi sicer najpogosteje prakticiran, poleg sedenja na tleh, otroci so ga
najbolj navajeni in so ga na nek način ponotranjili. Sklenjen krog daje občutek povezanosti.
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Slika 35: Ilustracije na velikem platnu

Foto: Eva Petan, 2016
Poslušanje pravljice na »velikih« stolih ob spremljanju ilustracij na velikem platnu otroke
navdaja s posebnim navdušenjem in pričakovanjem. Ob uporabi IKT-opreme, ki je lahko
odličen učen pripomoček, ima pravljica na otroke še bolj intenziven učinek.
Slika 36: Poslušanje v pravljičnem kotičku

Foto: Eva Petan, 2016
Predlog, da si poskusimo v igralnici narediti neke vrste skrivališče in pravljico poslušamo v
temi, ob lučki, vzbudi v otroku raziskovalni duh. Odločijo se, da bo najprimernejši prostor
pod omarami in da se lahko »zapremo« z blazinami. Prostor poimenujejo bunker in
navdušeno sedijo v tej improvizirani t. i. pravljični komori. Takšen način je bil otrokom sicer
všeč, vendar za pripovedovalca oz. bralca ni toliko efektiven, saj nima očesnega stika s
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poslušalci in se tako težje prilagaja atmosferi. Poleg tega ima nanje močnejši učinek
»skrivalni« prostor kot sama pravljica – na ta način je pravljično dogajanje osiromašeno.
Otroci so najbolj presenečali pri poustvarjanju zgodbe – na list papirja so prenesli veliko
elementov iz pripovedi, ki jih ni bilo pričakovati.
Predpostavka, da bodo pripovedi zanje nekoliko prezahtevne in da posledično ne bodo imeli
pravega interesa zanje, se je izkazala za brezpredmetno. Ob pravem pristopu je otrok
pripravljen/motiviran k poslušanju, saj ima pripovedne enote rad. Dovoljeno nam je, da jo
zanj nekoliko preoblikujemo, kar pa, če otroke in njihove značilnosti poznamo, ni tako težko
storiti. Pomembno je tudi, na kakšen način jim podajamo zgodbo – če se kot pripovedovalci
vanjo vživimo in vanjo verjamemo, ji lahko dahnemo tisto čarobnost, kateri otroci radi
prisluhnejo.
Te pravljice so otrok dale veliko:
 prispevale so k bogatitvi njihovega besednega zaklada;
 boljše razumevanje elementa časa – dogajalna linija se je odvijala v njim nedojemljivi
»daljni« preteklosti; pri obnovi zgodb so se urili v smiselnem povzemanju časovnega
zaporedja pripovedi;
 jih obogatila z močno izkušnjo, saj so lahko potovali skozi domišljijski svet
»starinske« pravljice, ki je v podobni obliki živela stoletja in se v tem času, ob porasti
sodobne literature, izgublja.

3 SKLEP
Da je pravljica svojevrsten fenomen, ki krepi domišljijo tako otrokom kot tudi odraslim, vedo
tudi nepoznavalci. Njeno največje bogastvo izvira iz dejstva, da nastaja med ljudmi in nosi s
seboj drobce svetovnega arhaičnega ljudstva ter sledi življenja naših prednikov.
Kdor jo razume zgolj kot fantazijsko zgodbo, ki potencira in kratkočasi, ji dela veliko krivico.
Lüthi pravi, da pravljico lahko razumemo kot čisto in skrivnostno vsevključujočo dinamično
zgodbo, izraženo v prenesenem in prefinjenem slogu, ki nam predstavlja literarno zgovoren,
začasno celosten pogled na človeka in svet nasploh. Betelheim v njej prepozna zdravilo in
pravi, da pravljica svetuje, kako premagati te konflikte in postati večji človek. In, da je
pravljico mogoče razumeti in razložiti, potrjuje tudi Terseglav, ki meni, da se pravljica odvija
skozi domišljijski svet, a se vseeno lahko poveže z znanostjo, ki je sicer živo nasprotje
pravljic.
Za pojem pravljica obstajajo številne klasifikacije, ki nam kažejo, da je mogoče na pravljico
gledati iz različnih zornih kotov in si jo razlagati oz. jo razumeti na več načinov. Za potrebe
klasifikacije pa je ogromno prispeval prav Vladimir Propp, ki se jo je lotil z oblikovne plati.
Pri oblikovanju idejne zasnove za magistrsko nalogo je bila predvidena le analiza po
njegovem delu Zgodovinske korenine čarobne pravljice oz. iz osmih poglavij pravljičnih
motivov, razvrščenih po analognem zaporedju – po vzoru funkcij iz Proppovega predhodnega
dela Morfologija čarobne pravljice, ki je bil podrobno preučen v diplomskem delu. Ker je
bilo potrebno za aplikacijo Proppove strukturalistične teorije delo temeljito preštudirati in si,
za potrebe analize, narediti natančen izpis motivov (navedenih je kar 156), je bila v ta namen
oblikovana tabela (priloga št. 2), prilagojena pravljicam, ki jih je zapisal Izidor Modic. Poleg
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tabele, ki je služila kot delovni pripomoček pri analizi, so narejeni tudi povzetki celotnega
dela, z razlago vseh motivov, ki prav tako lahko služijo kot študijski pripomoček.
Folkloro torej lahko proučujemo po dveh poteh: po poti študija podobnosti pojavov ali po poti
proučevanja razlik. Proučevanje pravljičnih raznolikosti in posameznih sižejev se zdi težje od
proučevanja kompozicijskih podobnosti (Propp, 2013). Obravnavane pripovedi so bile
preučene tako skozi študijo podobnosti kot tudi razlik pri pojavih.
Vsem pripovedim se je določilo isti ali soroden ATU-tip, kar je zahtevalo poznavanje ATUindeksa Hansa-Jörga Utherja (The Types of International Folktales, 2004). S tem so bile
Modičeve pripovedi postavljene v svetoven kontekst. Zdi se povsem neverjetno, da podobne
pravljice oz. pripovedi že obstajajo. To pa potrjuje njihovo zgodovinsko moč in trdnost –
potovale so po različnih deželah, v različnih obdobjih in pristale na naših tleh. Tu so jih
prenašalci nekoliko predrugačili in preoblikovali po sebi oz. kontekstu, v katerem so živeli.
Pri večini Modičevih pripovedi je bilo mogoče potegniti vzporednice tudi s pravljicami iz
zbirke bratov Grimm – navedene so tiste, ki spadajo pod isti ali soroden indeks.
Med pravljicami se je po literarnem pristopu Maxa Lüthija in njegovem delu Evropska
pravljica, Forma in narava, iskalo skupne značilnosti, ki jih Lüthi kategorizira v pet skupin,
ki po njegovo pravljico naredijo takšno, kot je (enodimenzionalnost, ploskovitost, abstraktni
slog, izolacija in univerzalna povezanost ter sublimacija in vsevključenost). Aplikacija
njegove teorije potrjuje, da so si evropske pravljice, če jih primerjamo preko lastnosti pravljic,
med seboj zelo podobne. Tudi Modičeve pravljice tako ne izstopajo iz konteksta in so bile po
večini umeščene pod vsako od navedenih značilnosti.
Primerjalna analiza na podlagi dela Monike Kropej, Pravljica in stvarnost, pa je služila kot
pomoč pri iskanju elementov iz stvarnosti oz. resničnosti. Ker je teh drobcev, ki odsevajo
stvarnost, ogromno, je bila za lažje formiranje pridobljenih podatkov narejena tabela (priloga
št. 3), ki omogoča jasnejši pregled nad vsemi elementi. Seciranje pripovedi je terjalo veliko
časa in pozornosti, a je prikazalo tisto, kar želi tudi avtorica: »Odkriti v naših pravljicah
odseve te stvarnosti in s tem pokazati, zakaj jih imenujemo naše, slovenske, je poleg
odkrivanja drugih sledov resničnosti v pripovednem izročilu, glavni cilj te študije.« (Kropej,
1995).
Na koncu je bila narejena tudi analiza oz. pogled na pravljice, predvsem iz vidika njihove
sporočilnosti in primernosti za mlajše bralce. Ob tem se je zgolj utrdila predpostavka, ki se je
pokazala že pri selekciji oz. izbiranju/iskanju treh del, ki bi bile primerne za obravnavo pri
otrocih v vrtcu – te pripovedi niso bile namenjene mlajšim bralcem, pripovedovali so si jih
namreč odrasli med seboj. Tudi s prirejanjem vsebine se je porajalo vprašanje, ali so primerne
za štiriletne otroke in njihovo stopnjo razumevanja in dojemanja. Otroci so hvaležni
poslušalci – če jim kot prenosniki teh pripovednih enot to predajamo z žarom in zavedanjem,
da bodo to predelali v skladu z lastnim dojemanjem sveta in povezovanjem domišljije, nam
bodo prisluhnili. In ne le to, dobili bomo tudi odzive, vibracije in povratne informacije, ki se
ne le čutijo, ampak tudi slišijo, če jim le prisluhnemo oz. jih zmoremo s pravilnim pristopom
izvabiti iz njih.
Karel Štrekelj, jezikoslovec izjemnega pomena za razvoj slovenske znanosti in kulture, ki je
postavil temelje slovenski etnologiji, je v prvi vrsti zaslužen, da so te pripovedi dočakale
svojo prvo objavo. Pravljice, ki so bile predstavljene in analizirane v magistrskem delu, so del
njegove zapuščine iz zbirke ljudskih pripovedi in drugega ljudskega izročila, ki je bilo zbrano
v obdobju od leta 1887 do 1912. Veliko gradiva je zbral preko zbiralcev in eden izmed njih je
bil tudi Izidor Modic (1884–1915), ki je na območju Cerknega oz. Blok zbral in zapisal teh 16
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pripovedi (13 pravljic: od tega jih je 11 čarobne narave, ena je verska in ena realistična
pravljica ter tri šajive zgodbe oz. anekdote), ki so bile pridobljene na Inštitutu za Slovensko
narodopisje ZRC SAZU (shranjene pod arhivsko številko ŠZ 7/227-239). Izidor Modic je bil
v svojem relativno kratkem življenju izjemno dejaven in cenjen med jezikoslovci. O
njegovem življenju in delu doslej ni bilo zapisov, zato se je poskušalo pridobiti čim več
stvarnih podatkov – preko raziskovanja zgodovinskih virov s področja Cerknega (točneje
Blok), povezovanjem z domačini in pogovori s sorodniki. Ob stoletnici njegove smrti je to
vsekakor primeren poklon za tako velikega človeka, čigar pot se je prekmalu končala.
V empiričnem delu je predstavljena metodična obravnava izbranih Modičevih pripovedi:
Reven oče in dvanajst sinov, Trije bratje in zapuščina ter Dvanajst sinov in ena hčerka,
narejena v vrtcu pri predšolskih otrocih. Te tri pripovedi so bile prirejene za otroke, stare
povprečno štiri leta. Pripovedim je bil dodan tudi slikoven material – ilustracije umetnice
Ingrid Križnic, ki so služile kot vizualna spodbuda in motivacija pri poslušanju. Sledilo se je
kurikularnim ciljem jezikovnega področja in ugotovljalo, na kakšen način otroci, stari
povprečno štiri leta, dojemajo nekoliko atipično prozo, ki se je preko naših prednikov
prenašala od ust do ust. Preko polstrukturiranega intervjuja, zapisov, posnetkov in ostalega
pridobljenega materiala je bilo ugotovljeno in povzeto, kaj so otroci doživljali ob teh
pripovedih, kaj se jim je najbolj vtisnilo v spomin in kakšen pečat so pustile na njih.
Ugotovljeno je bilo, da otroci z večjim zanimanjem sledijo pripovedovanju pravljice kot
branju, da otroke ilustracije dodatno motivirajo k poslušanju in jim pomagajo kot asociacije
pri obnovi vsebine ter da otroke bolj pritegnejo krajše in enostavnejše pripovedi.
Poleg drugih ugotovitev in odgovorov na vprašanja so otroci razvijali koncentracijo in
sposobnost poslušanja, širili domišljijski svet, ustvarjalnost, kreativno mišljenje in bogatili
besedni zaklad.
Izidor Modic je verjel, da je zbiranje pravljic v rodnem kraju, med preprostimi ljudmi, delček
mozaika, ki bo pomagal orisati in ohranjati kulturno dediščino našega naroda. In prav tej
drobci krepijo našo identiteto. Vneti zbiralci, kot je bil Modic, pod mentorstvom Karla
Štreklja, so pustili za seboj izjemno zapuščino.
Velik pomen takemu besednemu bogastvu dajejo tudi mnogi, svetovno znani avtorji: Zipes
pravi, da so pripovedovanje od ust do ust, čudežnost pravljice in občutki, ki se ob tem
prebujajo, orodje za krepitev splošnih družbenih pravil in njihove ideologije. Zagovorniki
zgodovinsko socioloških in ideoloških pristopov vidijo v besedilnih različicah pravljic, odseve
posebnih kulturnih in zgodovinskih kontekstov, v katerih so bile ustvarjene. Von Franz pravi,
da je razlog ohranitve neke zgodbe, da ta vsebuje nekaj, kar lahko ponotranji duševnost
širšega kolektiva. Propp trdi, da je pravljico potrebno primerjati z zgodovinsko stvarnostjo
preteklosti in tu iskati njene korenine in da pravljica ohranja sledi preživetih oblik
socialnega/družbenega življenja Luthi pa verjame, da pravljica na svojstven način podaja
odgovore glede človeškega obstoja in daje svetu poetično noto.

172

4 LITERATURA IN ELEKTRONSKI VIRI
4.1 LITERATURA
Bahovec, E. idr. (1999). Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih. Ljubljana:
Ministrstvo za šolstvo in šport.
Bajec, A. (ur.) (1991). Slovar slovenskega knjižnega jezika. 4. knj. Ljubljana: Slovenska
akademija znanosti in umetnosti.
Bettelheim, B. (1999). Rabe čudežnega, O pomenu pravljic. Ljubljana: Studia humanitatis.
Bešter, T. (2013). Bibliografija prevodov pravljic bratov Grimm v slovenskem jeziku.
Knjižnica, let. 57 (1), str. 17–85.
Blažić, M. (2008). Aplikacija teorij pravljic na primeru Lepe Vide v slovenski mladinski
književnosti. Jezik in slovstvo, let. 53, št. 6.
Blažić, M. (2013). Maemetika in kulturna evolucija Grimmovih pravljic na Slovenskem
(1849–2012). Knjižnica, let. 57, št. 1.
Blažić, M. (2014). Slovenske pravljice v evropskem kontekstu. Prihodnost v slovenskem
jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj (str. 95–104). Ljubljana: Znanstvena založba
Filozofske fakultete.
Blažić, M. (2009). Aplikacija folkloristične teorije Stitha Thompsona na zbirko Slovenskih
pravljic. Slavistična revija, let. 5, št. 2.
Brankovič, J. (2004). Slovensko časopisje med dvema blokoma (1947–1953). Diplomsko delo.
Univerza v Ljubljani: Fakulteta za družbene vede.
Fekonja, U., Lešnik Musek, P., in Marjanovič Umek, L. (2002). Otroška literatura kot
kontekst za govorni razvoj predšolskega otroka. Psihološka obzorja, let. 11 (1), str. 51–64.
Franz, Marie-Louise von. (1996). The interpretation of Fairy Tales. Shambhala: Boston.
Franz, Marie-Louise von. (2002). Sklepne misli: Znanost in nezavedno. V: Jung, Carl Gustav
(ur.); Človek in njegovi simboli. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Gerstner, H. (1974). Brata Jacob in Wilhelm Grimm: življenjepis. Maribor: Obzorja.
Goljevšček, A. (1991). Pravljice, kaj ste? Ljubljana: Mladinska knjiga.
Kmecl, M. (1996). Mala literarna teorija. Ljubljana: Založba M & N.
Kordigel, M. (1996/97). Književna vzgoja v vrtcu ali česa naj se o književnosti naučijo otroci
v otroškem vrtcu. Jezik in slovstvo, l. 42, št. 4–5.
Kos, J. idr. (2009). Literatura: leksikon. Ljubljana: Cankarjeva založba.

173

Kropej, M. (1995). Pravljica in stvarnost: odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in
povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center
SAZU.
Kropej, M. (2001). Karel Štrekelj: Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC,
ZRC SAZU.
Kropej, M. (2008). Od ajda do zlatoroga: slovenska bajeslovna bitja. Ljubljana: Mohorjeva.
Kropej, M. (2015). Smeh je pol zdravja: Navihane in šaljive slovenske pripovedi. Radovljica:
Didakta.
Kropej, M. (2015). Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic: Živalske pravljice in basni.
Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU.
Lapajne, R. (2012). Analiza ljudske pravljice po metodologiji Marie-Lousie von Franz:
Čudno drevo. Diplomsko delo. Koper: Fakulteta za humanistične študije, Univerza na
Primorskem.
Legiša, L. (ur.). (1956). Zgodovina slovenskega slovstva: Od začetka romantike. Ljubljana:
Slovenska Matica.
Lüthi, M. (2011). Evropska pravljica: forma in narava. Ljubljana: Sophia.
Modic, I. (1909). Vodnik kot jezikoslovec. Dom in svet, 22 (9), str. 414–500.
Novak, B. (2011) v Zupan, B. (2012). Obravnavanje ljudskega pripovednega besedila v
izobraževanju. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.
Občinski možje leta 1935. (2000). Glasilo občine Bloke, 3 (1), str. 17.
Proop, V. (2005). Morfologija pravljice. Ljubljana: Studia humanitatis.
Propp, V. (2013). Zgodovinske korenine čarobne pravljice. Ljubljana: Založba ZRC: Inštitut
za slovensko narodopisje ZRC SAZU.
Stanonik, M. (1999). Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana: DZS.
Stanovnik, M. (2008). Iterdisciplinarnost slovstvene folklore. Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU.
Štefan, A. (2003). Pripovedovanje danes. V: Blatnik Mohar, M. (ur.). Beremo skupaj:
priročnik za spodbujanje branja. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Štefan, A. (2009). Pripovedovanje v družinskem krogu. Branje za znanje in branje za zabavo:
priročnik za spodbujanje družinske pismenosti. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.
Terseglav, M. (1995/96). Monika Kropej, Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v
slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine. Jezik in
slovstvo, let. 41 (6), str. 279.

174

Uther, H. J. (2004). The types of international folktales: a classification and bibliography:
based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki: Suomalainen
Tiedeakatemia = Academia Scientiarum Fennica.
Zipes, J. (2000). The Oxford companion to fairy tales. New York: Oxford University Press.
Zorman, T. (2012). Primerjava slovenskih in estonskih ljudskih pravljic. Diplomsko delo.
Univerza v Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
4.2 INTERNETNI VIRI
Ashliman, D. L. (1998–2016). The Grimm Brothers'Children's and Household Tales
(Grimms' Fairy Tales). Pridobljeno 7. 3. 2016 iz http://www.pitt.edu/~dash/grimmtales.html
Bandur, S. (2013). Na Blokah so kraji, kjer lahko z eno domačijo dobiš vso vas. Vir:
http://www.delo.si/druzba/panorama/na-blokah-so-kraji-kjer-lahko-z-eno-domacijo-dobisvso-vas.html/
Capuder, Karel: Modic, Izidor (1884–1915). Slovenska biografija. Slovenska akademija
znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenskabiografija.si/oseba/sbi373042/#slovenski-biografski-leksikon (5. februar 2015). Izvirna objava
v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana,
Zadružna gospodarska banka, 1933.
Digitalna knjižnica Slovenije. Pridobljeno 2. 4. 2016 iz:
http://www.dlib.si/results/?query=%27contributor=Lev+Modic%27&pageSize=25
Gogala, D. (21. 11. 2012). 1938 Velike Bloke – Pet Motivov. Pridobljeno 23. 3. 2016 iz
https://stareslike.cerknica.org/2012/11/21/1938-velike-bloke-pet-motivov/
Grafenauer, Ivan (1916). Profesor Izidor Modic. Dom in svet (Ljubljana), letnik 29, številka
1/2.URN:NBN:SI:DOC-CQPW1YJI from http://www.dlib.si.
Izvestje c. kr. državne nižje gimnazije (1898/1899). URN:NBN:SI:DOC-FRU3NL90 from
http://www.dlib.si
Izvestje c. kr. II. državne gimnazije (1909/1910). URN:NBN:SI:DOC-2OJBSWR2 from
http://www.dlib.si.
Janssen, M. (2012). Multilingual Folk Tale Database. Pridobljeno 17. 12. 2015 iz:
http://www.mftd.org/index.php?action=atu
Kononenko, N. (2004). Gall Encyclopedia of Russian History: Vladimir Iakovlevich Propp.
Pridobljeno 27. 4. 2015 iz http://www.answers.com/topic/vladimir-propp.
Kulovec, F. (1915). »Sveti večer.« Slovenec: političen list za slovenski narod, letnik 43 (298),
str.: 1–2. Pridobljeno 7. 3. 2016 iz http://www.dlib.si.
Lahovo na Google maps. Pridobljeno 3. 2. 2016 iz: https://goo.gl/maps/7jrd3tAiZor

175

Lahovo na zemljevidu Slovenije. Pridobljeno 3. 2. 2016 iz:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lahovo
Letni izvestji državnega moškega učiteljišča in državnega ženskega učiteljišča (1929/1930).
URN:NBN:SI:DOC-FCJQF1FF from http://www.dlib.si.
Lev Modic (1913–1989). (1947). URN:NBN:SI:IMG-Y99LP4KN from http://www.dlib.si
Mazij, A. (2013). 1927 Nova vas – Fara. Pridobljeno 23. 3. 2016 iz:
http://stareslike.cerknica.org/2013/05/11/1927-nova-vas-fara/.
Modic – Wikipedija, prosta enciklopedija. (3. 3. 2016). Pridobljeno 2. 4. 2016 iz:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Modic
Olshansky, D. (2008). The Literary Encyclopedia. »Vladimir Propp«. Pridobljeno 7. 9. 2015
iz www.litencyc.com/php/speople.php?rec=true&UID=3652.
Pečjak, R. (1916). Naš podpredsednik. Slovenski učitelj, let. 17 (1). Pridobljeno 2. 4. 2016 iz
http://www.dlib.si.
Premerl, A in Šengelaja, M. (b.p). V času Avstro-Ogrske. Pridobljeno 24. 3. 2016 iz
http://www.gimnazija-poljane.com/index.php/sl/skozi-cas/
Roman Modic – Wikipedija, prosta enciklopedija (24. 2. 2016). Pridobljeno 7. 4. 2016 iz:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Roman_Modic. Pridobljeno 7. 4. 2016.
Roper, J. (2008). Review Essay on Aarne-Thompson-Uther. Pridobljeno: 22. 3. 2016 iz:
http://ogp.me/ns/fb/academia.
Štrekelj, K. (1895). Slovenske narodne pesmi, Zvezek III. Pridobljeno 26. 2. 2016 iz:
http://www.archive.org/details/slovenskenarodn00matigoog.
Vsi rezultati za Izidor Modic in Vse Zbirke – MyHeritage. Pridobljeno 4. 4. 2016 iz
http://www.myheritage.si/FP/search-plans.php?s=193869301&colId=1&itemId=2193113911-500071

176

POGOVORNE IN STARINSKE BESEDE
als – ali si
an, ana, ano, anu – en,
ena, eno
ankrat – enkrat
anajstih – enajstih
bajta – hiša
bejlo – belo
biu – bil
blu – bilo
bodem, buo, buoš – bom,
bo, boš
brekiranje – način lova
britof – pokopališče
brzda – uzda
brzo – hitro
buam – bom
buosa – bosa
bou, bouš – bo, boš
bug – bog
cejlo – celo
cejsta – cesta
cirku – cerkev
cizike – prsi
če – hoče
čejda – čreda
čejšna – češnja
često – pogosto
češpa/češplja – sliva
čem/čim, čiš – hočem,
hočeš
čižme – čevlje
damu – domov
dasi – da je
deb – da bi
dejklca – deklica
deni – daj
diebl – deblu
dit – dat
dobe – dobijo
dojdem – dohitim
dopasti – je všečno
dougu – dolgo
du – dal
duol – dol
enu – eno
flinta – puška
gliedi – gledaj
gorko – toplo
gospuoda – gospoda

griedo/grijo – grejo/gredo
guor – gor
gvant – obleka
hajd – hitro, pojdi
hčier – hčer
hosta – gozd
idi, idite – pojdi, pojdite
imejla – imela
imi – imej
izleči – ozdravi
izprehod – sprehod
jahau – jahal
janga – enega
jazček – zajček
jeden, jednemu – eden,
ednemu
jejst/jist – jesti
jest – jaz
jue – je
južinat – jesti kosilo,
kositi
kajžica – majhna kajža
kaku – kako
kanon – puška
ke – tja
kedaj/kidaj – kdaj
kedar – kdar
ki – ko
kluč – ključ
ktiera – katera
kuonc – konec
kider – kadar
kitieri – kateri
kok/koku – kako
krevlja – palica za
opiranje
kuntent – zadovoljen
kluop – klop
kuojna – konja
lejp – lep
lejze – leze
liežau – ležal
lintvern – zmaj
lučati – metati
mačca – mačka
malin – mlin
malu – malo
mejh – meh
mieni – meni
177

miežnar – mežnar
muogle, muorem – mogla,
morem
muoja – moja
muta – bera v cerkvi
muož – mož
nagnetati – nagnesti
najprvo – naprej
napieči – napeči
naprute – naproti
narbil – najbolj
ne (kluop) – na (klop)
neč – nič
nej – ni
nepravlat – napravljati
nepruto – nasproti
neumniga – neumnega
niese – nese
nikarte – nikar
nji – njej
nogie – noge
nu – no
nuč – noč
nuo – njo
nuotri – notri
obvisejti – obviseti
odpruo – odpro
odšu – odšel
okul – okoli
omiti – umiti
osnažit – očistiti
ožienu – oženil, poročil
pala – padla
peček – zapeček
pejdi – pojdi
pliesat – plesat
puastla – postelja
puot – pot
puošle – pošlje
pejsek – pesek
petelinčik – petelinček
piepel – pepel
piolej – potem
plut – plot
pomoremo – pomagamo
poročenca – ženin in
nevesta
potoma – po poti
pou – padel

poušle – pošlje
precej – takoj, pri priči
prepišem – prepiham
prniesu – prinesel
punuč – ponoči
ramie – rame
rasteu – rastel
ravan – ravnina
raz – raza
razmiril – pomiril
reč – reči
regiment – pehotni polk
regleše – neke vrste
pogodba
rokie – roke
rt – rit
rutca – rutka
samoči – samoti
samu – samo
seč – živa meja
sejkat – sekati
sejli – sedli
serje – iztreblja se
sevejde – seveda
sim – sem
skruožiti – izkrožiti
snažiti – čistiti
snesti, snu – pojesti,
pojedel

solnce – sonce
soudi – denar
spiekla – spekla
spiet – spet
spiu – spil
spruti – sproti
srieča – sreča
srutka – sirota
stariši – starši
stuopi – stopi
suje – suva
svejti – sveti
šnite – ocvrt kruh
šuma – gozd
tič – ptič
tičnica – ptičnica
tieče – teče
tistu – tisto
tje – tja
tlejh – tleh
trejh – treh
tu – to
tuhtata – premišljujeta
tuolku – toliko
tutenkamra – mrtvašnica
trietjič – tretjič
ukordat – udinjati se
umejla – doumela
uoče – oče
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uohcet – poroka
uondi – tam
vari – obvaruj
vej – ve
vejdli – vedeli
vmrl/vmru – umrl
voli – zapusti
vsled – zaradi
vun – ven
zabranim – preprečim
začiela – začela
zakliet – zaklet
zapažiti
–
zadelati
odprtine
zdrou – zdrav
zeprtu – zaprto
zevalu – zavalil
zjutrej – zjutraj
znucala – izrabila
zuobat – zobat
zveičer – zvečer
zvonilu – zvonilo
zvuonc – zvonec
ž – z (predlog)
žakil – vreča (pog. žakelj)
žeine – žene
žie – že
živu – živel

5 PRILOGE
Priloga št. 1: Otroške in hišne pravljice bratov Grimm, označene z ATU-indeksom
No.

English Title

German Title

1

The Frog King, or
Iron Heinrich
Cat and Mouse in
Partnership
Mary's Child
The Story of a
Boy Who Went
Forth to Learn
Fear
The Wolf and the
Seven Young
Kids
Faithful Johannes
The Good
Bargain
The Strange
Musician
The Twelve
Brothers
The Pack of
Scoundrels
Little Brother and
Little Sister
Rapunzel
The Three Little
Men in the
Woods
The Three
Spinning Women
Hansel and Gretel

Der Froschkönig oder der
eiserne Heinrich
Katze und Maus in
Gesellschaft
Marienkind
Märchen von einem, der
auszog das Fürchten zu
lernen

The Three SnakeLeaves
The White Snake

Die drei Schlangenblätter

Straw, Coal, and
Bean
The Fisherman
and His Wife
The Brave Little
Tailor

Strohhalm, Kohle und
Bohne
Von dem Fischer un syner
Fru
Das tapfere Schneiderlein

Cinderella

Aschenputtel

2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21

Aarne-Thompson-Uther Type
Type titles not given resemble the
tales' titles
Type 440
Type 15
Type 710
Type 326

Der Wolf und die sieben
jungen Geißlein

Type 123

Der treue Johannes
Der gute Handel

Type 516
Type 1642. Includes an episode of
type 1610.
Type 151

Der wunderliche
Spielmann
Die zwölf Brüder

Type 451

Das Lumpengesindel

Type 210

Brüderchen und
Schwesterchen
Rapunzel
Die drei Männlein im
Walde

Type 450

Die drei Spinnerinnen

Type 501

Hänsel und Gretel

Type 327A. Includes an episode of
type 1121.
Type 612

Die weiße Schlange
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Type 310
Type 403B. Includes an episode of
type 480.

Type 673. Includes an episode of
type 554.
Type 295
Type 555
Type 1640. Includes episodes of
type 1060, type 1062,; type 1052
and type 1051.
Type 510A

The Riddle
The Mouse, the
Bird, and the
Sausage
Frau Holle
The Seven
Ravens
Little Red Cap
The Bremen
Town Musicians
The Singing Bone
The Devil with
the Three Golden
Hairs
Little Louse and
Little Flea
The Girl without
Hands
Clever Hans
The Three
Languages
Clever Elsie

Das Rätsel
Von dem Mäuschen,
Vögelchen und der
Bratwurst
Frau Holle
Die sieben Raben

Type 851
Type 85

Rotkäppchen
Die Bremer
Stadtmusikanten
Der singende Knochen
Der Teufel mit den drei
goldenen Haaren

Type 333
Type 130

Läuschen und Flöhchen

Type 2022

Das Mädchen ohne Hände

Type 706

Der gescheite Hans
Die drei Sprachen

Type 1696
Type 671

Die kluge Else

The Tailor in
Heaven
Table-Be-Set,
Gold-Donkey,
and Cudgel-outof-the-Sack
Thumbthick

Der Schneider im Himmel

Type 1450. Ends with an episode of
type 1383.
Type 800

Mrs. Fox's
Wedding
The Elves

Die Hochzeit der Frau
Füchsin
Die Wichtelmänner
Der Räuberbräutigam

46
47
48

The Robber
Bridegroom
Herr Korbes
The Godfather
Frau Trude
Godfather Death
Thumbling's
Travels
Fitcher's Bird
The Juniper Tree
Old Sultan

49

The Six Swans

Die sechs Schwäne

22
23

24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36

37
38
39

40
41
42
43
44
45

Type 480
Type 451

Type 780
Type 461

Tischchendeckdich,
Goldesel und Knüppel aus
dem Sack

Type 563, introduced by type 212.

Daumesdick

Type 700. Includes an episode of
type 41.
Two tales. Type 65.
Three tales. Tale one: type 503,
type 7015. Tale two: type 476, type
5070, type 5085.
Type 955

Herr Korbes
Der Herr Gevatter
Frau Trude
Der Gevatter Tod

Type 210
Type 332
Type 334
Type 332
Type 700

Fitchers Vogel
Von dem Machandelboom
Der alte Sultan

Type 311. Similar to type 312.
Type 720
Type 101. Concludes with an
episode of type 103 and of type
104.
Type 451
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50
51
52
53
54

54a
55
56
57
58
59

Little Brier-Rose
Foundling-Bird
King Thrushbeard
Little SnowWhite
The Knapsack,
the Hat, and the
Horn
Hans Dumb
Rumpelstiltskin
Sweetheart
Roland
The Golden Bird
The Dog and the
Sparrow
Freddy and Katy
Lizzy

Dornröschen
Fundevogel
König Drosselbart
Sneewittchen

Type 410
Type 313A
Type 900
Type 709

Der Ranzen, das Hütlein
und das Hörnlein

Type 569

Hans Dumm
Rumpelstilzchen
Der Liebste Roland

Type 675.
Type 500
Type 1119, followed by type 313C.

Der goldene Vogel
Type 550
Der Hund und der Sperling Type 248
Der Frieder und das
Catherlieschen

60

The Two Brothers Die zwei Brüder

61

The Little Peasant

Das Bürle

62
63

The Queen Bee
The Three
Feathers
The Golden
Goose
All-Kinds-Of-Fur
The Hare's Bride
The Twelve
Huntsmen
The Thief and His
Master
Jorinde and
Joringel
The Three
Children of
Fortune
How Six Men Got
On in the World
The Wolf and the
Man
The Wolf and the
Fox
The Fox and His
Cousin
The Fox and the
Cat
The Carnation
Clever Gretel

Die Bienenkönigin
Die drei Federn

64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77

Die goldene Gans
Allerleirauh
Häsichenbraut
Die zwölf Jäger

Types 1387. Includes an episode of
type 1291B, 1291; 1653A, 1653;
1383; 1791.
Type 567A, followed by type 303.
Includes an episode of type 300.
Type 1535. Includes an episode of
type 1737. Similar to type 1539.
Type 554
Type 402
Type 571, plus an episode of type
513B.
Type 510B
Type 311
Type 884

De Gaudeif un sien
Meester
Jorinde und Joringel

Type 325

Die drei Glückskinder

Type 1650. Includes episodes of
types 1202; 1651 and 1281.

Sechse kommen durch die
ganze Welt
Der Wolf und der Mensch

Type 513A

Der Wolf und der Fuchs

Type 41

Der Fuchs und die Frau
Gevatterin
Der Fuchs und die Katze

Type 152A

Die Nelke
Das kluge Gretel

Type 652
Type 1741
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Type 405

Type 157, Learning to Fear Man

Type 105

78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

The Old
Grandfather and
His Grandson
The Water Nixie
The Death of the
Little Hen
Brother Merry

Der alte Großvater und der
Enkel

Type 980

Die Wassernixe
Von dem Tode des
Hühnchens
Bruder Lustig

Gambling Hansel
Hans in Luck
Hans Gets
Married
The GoldChildren
The Fox and the
Geese
The Poor Man
and the Rich Man
The Singing,
Springing Lark
The Goose-Girl
The Young Giant

De Spielhansl
Hans im Glück
Hans heiratet

Type 313A
Type 2021. Includes an episode of
type 2021A.
Includes episodes of type 785; type
753A; type 330B; type 330.
Type 330A
Type 1415
Types 859B and 859A.

Die Goldkinder

Type 555 followed by type 303.

Der Fuchs und die Gänse

Type 227

Der Arme und der Reiche

Type 750A

Das singende springende
Löweneckerchen
Die Gänsemagd
Der junge Riese

Type 425C

The Gnome
The King of the
Golden Mountain
The Raven

Dat Erdmänneken
Der König vom goldenen
Berge
Die Rabe

The Peasant's
Clever Daughter
Old Hildebrand
The Three Little
Birds
The Water of Life
Dr. Know-All
The Spirit in the
Glass Bottle
The Devil's Sooty
Brother
Bearskin
The Wren and the
Bear
Sweet Porridge
The Clever
People
Tales of the Toad

Die kluge Bauerntochter

Type 533
Type 650A. Introduced with an
episode of type 700.
Type 301A
Type 401A.. Introduced with an
episode of type 810, and type 518.
Type 401. Includes an episode of
type 518.
Type 875

Der alte Hildebrand
De drei Vügelkens

Type 1360C
Type 707

Das Wasser des Lebens
Doktor Allwissend
Der Geist im Glas

Type 551
Type 1641
Type 331

Des Teufels rußiger
Bruder
Der Bärenhäuter
Der Zaunkönig und der
Bär
Der süße Brei
Die klugen Leute

Type 475

The Poor Miller's
Boy and the Cat
The Two

Der arme Müllerbursch
und das Kätzchen
Die beiden Wanderer

Märchen von der Unke
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Type 361
Type 222
Type 565
Type 1384. Includes episodes of
type 1385 and type 1540.
Three tales. Tale 1: type 285, tale 2:
type 672B, tale 3: type 2075.
Type 402
Type 613, followed by type 554.

108
109

110
111
112
113
114

115

116
117
118
119

120
121

122
123
124
125
126

127
128
129
130

Travelers
Hans-MyHedgehog
The Burial Shirt
(The Little
Shroud)
The Jew in the
Thorns
The Trained
Huntsman
The ThreshingFlail from Heaven
The Two Kings'
Children
The Clever Little
Tailor
The Bright Sun
Will Bring It to
Light
The Blue Light
The Willful Child
The Three Army
Surgeons
The Seven
Swabians
The Three
Journeymen
The King's Son
Who Is Afraid of
Nothing
The CabbageDonkey
The Old Woman
in the Woods
The Three
Brothers
The Devil and His
Grandmother
Ferdinand the
Faithful and
Ferdinand the
Unfaithful
The Iron Stove
The Lazy
Spinning Woman
The Four Skillful
Brothers
One-Eye, Two-

Hans mein Igel

Type 441

Das Totenhemdchen

Type 769

Der Jude im Dorn

Type 592

Der gelernte Jäger

Type 304

Der Dreschflegel vom
Himmel
De beiden Künigeskinner

A combination of types 1960A,
1960G and 1889K.
Type 313C

Vom klugen Schneiderlein

An expurgated version of type 850.
Includes episodes of type 1061 and
1159.
Die klare Sonne bringt's an Type 960
den Tag
Das blaue Licht
Das eigensinnige Kind
Die drei Feldscherer

Type 562
Type 779
Type 660

Die sieben Schwaben

Several episodes, mostly of type
1321. One episode is type 1231;
conclusion belongs to type 1297.
Type 360. Similar to type 1697.

Die drei
Handwerksburschen
Der Königssohn, der sich
vor nichts fürchtet

Type 590 and type 401A

Der Krautesel

Type 567. Similar to type 566.

Die Alte im Wald

Type 442

Die drei Brüder

Type 654

Der Teufel und seine
Großmutter
Ferenand getrü un
Ferenand ungetrü

Type 812

Der Eisenofen
Die faule Spinnerin

Type 425A
Type 1405

Die vier kunstreichen
Brüder
Einäuglein, Zweiäuglein

Type 653
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Type 531

Type 511

131
132
133

134
135

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148

149
150
151
151
*
152
153
154

Eyes, and ThreeEyes
Fair Katrinelje
and Pif Paf Poltrie
The Fox and the
Horse
The Shoes That
Were Danced to
Pieces
The Six Servants
The White Bride
and the Black
Bride
Iron Hans
The Three Black
Princesses
Knoist and His
Three Sons
The Girl from
Brakel
Household
Servants
The Little Lamb
and the Little Fish
Simeli Mountain
Going Traveling
The Little
Donkey
The Ungrateful
Son
The Turnip

und Dreiäuglein

The Little Old
Man Made Young
by Fire
The Lord's
Animals and the
Devil's
The Rooster
Beam
The Old Beggar
Woman
The Three Lazy
Ones
The Twelve Lazy
Servants
The Little
Shepherd Boy
The Star Talers
The Stolen

Das junggeglühte
Männlein

Die schöne Katrinelje und
Pif Paf Poltrie
Der Fuchs und das Pferd

Type 2019

Die zertanzten Schuhe

Type 306

Die sechs Diener
Die weiße und die
schwarze Braut

Type 513A
Type 403A

Der Eisenhans
De drei schwatten
Prinzessinnen
Knoist un sine dre Sühne

Type 502
Similar to type 401A.

Type 47A

Dat Mäken von Brakel

Type 1965. Includes an episode of
type 1963.
Type 1476A

Das Hausgesinde

Type 1940

Das Lämmchen und
Fischchen
Simeliberg
Up Reisen gohn
Das Eselein

Type 450

Der undankbare Sohn

Type 980D

Die Rübe

Types 1960D and 1689A. Includes
an episode of type 1737.
Type 753

Type 676
Type 1696
Type 430

Des Herrn und des Teufels
Getier

Unclassified

Der Hahnenbalken
Die alte Bettelfrau

Type 987. Includes an episode
similar to type 1290.
Unclassified

Die drei Faulen

Type 1950

Die zwölf faulen Knechte

Type 1950

Das Hirtenbüblein

Type 922

Die Sterntaler
Der gestohlene Heller

Type 779
Type 769
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155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

Farthing
Choosing a Bride
The Hurds
The Sparrow and
His Four Children
The Tale of
Cockaigne
The Tall Tale
from Ditmarsh
A Riddling Tale
Snow-White and
Rose-Red
The Clever
Servant
The Glass Coffin
Lazy Heinz
The Griffin
Strong Hans
The Peasant in
Heaven
Lean Lisa

Die Brautschau
Die Schlickerlinge
Der Sperling und seine
vier Kinder
Das Märchen vom
Schlauraffenland
Das Diethmarsische
Lügenmärchen
Rätselmärchen
Schneeweißchen und
Rosenrot
Der kluge Knecht

Type 145
Type 1451
Similar to type 157.

Der gläserne Sarg
Der faule Heinz
Der Vogel Greif
Der starke Hans
Das Bürle im Himmel

Type 410
Type 1430
Types 610, 461 and 570.
Type 650A and type 301A.
Type 802

Die hagere Liese

Type 1930
Type 1930
Type 407
Type 426
Similar to type 1681B.

The Hut in the
Woods
Sharing Joy and
Sorrow
The Wren
The Flounder
The Bittern and
Hoopoe
The Owl
The Moon
The Duration of
Life
Death's
Messengers
Master Pfriem

Das Waldhaus

Type 1430. Includes an episode of
type 2411.
Type 431

Lieb und Leid teilen

Similar to type 921D.

Der Zaunkönig
Die Scholle
Rohrdommel und
Wiedehopf
Die Eule
Der Mond
Die Lebenszeit

Type 221
Type 250A
Type 236. Compare type 2075.

Die Boten des Todes

Type 335

Meister Pfriem

The Goose-Girl at
the Well
Eve's Unequal
Children
The Nixie in the
Pond
The Gifts of the
Little People
The Giant and the
Tailor
The Nail
The Poor Boy in

Die Gänsehirtin am
Brunnen
Die ungleichen Kinder
Evas
Die Nixe im Teich

Type 801. Includes an episode of
type 1248.
Type 923

Type 1281
Unclassified
Types 173 and 828.

Die Geschenke des kleinen
Volkes
Der Riese und der
Schneider
Der Nagel
Der arme Junge im Grab
185

Type 758
Type 316
Type 503
Type 1049, 1053 and 1051.
Type 2039
Episodes include type 1876, and

186
187

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

205
206
207
208
209
210

the Grave
The True Bride
The Hare and the
Hedgehog

Spindle, Shuttle,
and Needle
The Peasant and
the Devil
The Crumbs on
the Table
The Rabbit
The Master Thief
The Drummer

Die wahre Braut
Der Hase und der Igel.
This link is to a High
German translation of the
Grimms' original Low
German text.
Spindel, Weberschiffchen
und Nadel
Der Bauer und der Teufel
Die Brosamen auf dem
Tisch
Das Meerhäschen
Der Meisterdieb
Der Trommler

The Ear of Grain
The Grave
Mound
Old Rinkrank
The Crystal Ball

Die Kornähre
Der Grabhügel

Maid Maleen
The Boot of
Buffalo Leather
The Golden Key
St. Joseph in the
Woods
The Twelve
Apostles
The Rose
Poverty and
Humility Lead to
Heaven
God's Food
The Three Green
Branches
Our Lady's Little
Glass
The Aged Mother
The Heavenly
Wedding
The Hazel Switch

Jungfrau Maleen
Der Stiefel von
Büffelleder
Der goldene Schlüssel
Der heilige Joseph im
Walde
Die zwölf Apostel

Oll Rinkrank
Die Kristallkugel

type 1313.
Type 510, followed by type 884.
Type 275A. Compare type 1074.

Type 585
Type 1030
Type 236. Compare type 2075.
Type 554. Similar to 851.
Type 1525A
Type 400 and type 313C. Includes
an episode of type 518.
Type 779
Similar to type 815. Contains an
episode of type 1130.
Similar to type 311.
Type 552A. Includes episodes of
type 302 and type 518.
Type 870
Type 952
Type 2260
Type 480
Similar to type 766.

Die Rose
Armut und Demut führen
zum Himmel

Unclassified
Unclassified

Gottes Speise
Die drei grünen Zweige

Type 751G
Type 756A

Muttergottesgläschen

Unclassified

Die alte Mütterchen
Die himmlische Hochzeit

Unclassified
Type 767

Die Haselrute

Unclassified
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Priloga 2: Elementi iz stvarnosti po Kropejevi (Pravljica in stvarnost, 1995)
GOSPODARSTVO

KULTURA/
BIVANJE

ODSEV DRUŽBENIH
RAZMER

1. BOGAT/REVEN

1. HRANA

2. POLJEDELSTVO
a. konjska ali kravja
vprega
b. orodja, oranje

a. kruh
b. kmečke jedi

1. DRUŽBENO
ŽIVLJENJE
a. odsev položaja iz oblačil
b. odnosi v družini (ki
vodijo v odhod junaka)
c. na pot – skok v zakon

c. najeti delavci
č. žito + čarovniški
učitelj
3. ŽIVINOREJA

č. gostije
d. kultura hranjenja

a. pašništvo in pastirji

f. nadnaravna
požrešnost
2. OBLAČILA IN
OSEBNA
OPREMA
a. lepe/grde obleke
(bogat/reven)
b. hudič »gospod«
c. barva oblačila

b. manjša kmečka dela
c. ovčjereja
č. prašičjereja
d. sejmarjenje
e. konjereja
f. oprema/pripomočki
4. VRTNARSTVO
IN SADJARSTVO
a. vrtovi ob gradovih
b. čudežna drevesa,
sadeži
c. kraja sadeža

c. vino

e. čudežni sadeži

č. srajce
d. pokrivala (kot
atribut)
e. dodatki
f. čevlji/čudežna
obutev
g. zunanji videz

č. mačeha – pastorka
d. mačeha, prava hči,
pastorka
e. sposobni/zmagovalni
najmlajši
f. najmlajši tepček
g. opeharjeni, prikrajšani,
maščevalni bratje

VEROVANJA,
PREDSTAVE IN
NADNARAVNO
1. ODSEV VEROVANJ
a. bajeslovna bitja
b. krščanske prvine
2. SMRT IN
ONSTRANSTVO
a. pomen čistosti duše
b. prehod v pekel
c. smrt
3. POGODBA Z
VRAGOM
4. ZAKLETEV

h. sovražni tast

a. zakleti grad

i. nezaupljivi gospodar
j. odnos do popotnikov,
beračev
2. PRAVNE SESTAVINE
a. iskanje
prestolonaslednika
b. kraljična (nadnaravna)
in njene naloge
c. zaprisega ženina nevesti

b. zakleta kraljična
c. zakleta žival

č. kaznovanje goljufov
(npr. lažnih junakov)
d. izgon žene ob rojstvu
otrok
e. pogodba z vragom

c. čarovnica kot – lik

č. rešitev zakletve
5. ČAROVNIŠTVO
a. čarovniški podvigi
b. čarovnica kot + lik

6. KRŠČANSKE
PRVINE
a. svetopisemske osebe
in svetniki
b. cerkve

č. vrtnar

2A: BOJNA
OPREMA
a. sablja, meč

d. ozelenitev

b. nož in/ali puška

5.
VINOGRADNIŠTVO
6. GOZDNO
GOSPODARSTVO
a. kmet, kot dodatni
vir zaslužka

c. lok

f. delovne pogodbe
(čarovniški učitelj)
h. plačilo po dogovoru

č. lovec in puška

i. krvno maščevanje

č. greh/spoved/pokora

3. GRADNJA,
NOTRANJA
OPREMA
a. gradnja
cerkva/mostu
b. pomembnost

j. sosedski odnosi (spori)

d. drugo

k. trgovski dogovori

e. nabožni vzkliki

l. zapuščina

7. NARAVNI RED IN

b. orodja za delo z
lesom
c. gozd, elementi
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c. maša

gozda
7. LOV IN RIBOLOV

a. lovci in elementi
lova
b. ribič – revež
8. NABIRALNIŠTVO
a. zdravilne rastline,
sadeži
b. voda in vodnjaki
9. ČEBELARSTVO

10. OBRT
a. poklici
11. TRGOVINA

gradnje
c. povezava gradnje
z nadnaravnimi
silami
č. žrtvovanje ob
gradnji
d. grad, most
e. krčme/
gostilne/gostišča
f. soba

m. dokazi o opravljenem
delu
n. iztirjatev, poplačilo
dolgov
3. MERE
a. dolžinske
b. količinske

g. element vhoda

c. pretiravanje

3A.
GOSPODARSKA
POSLOPJA
a. hlev
3B: NOTRANJA
OPREMA
a. peč

č. enote: seženj, funt, cent
…

a. kupčevanje
b. denar – valute,
količina denarja
12. PROMET

b. postelja
c. klop, miza

a. konji
b. ceste
c. samokolnice, koši,
nosilnice …
č. kočija – kraljična –
voznik – lažni junak

d. čiščenje

č. skrinje/omare

4. ŠEGE IN NAVADE
4A: ŽENITVENI
OBREDI
a. težke naloge pred
ženitvijo
b. jedača, pijača, godci
c. Ženinov odhod
4B: ŠEGE OB ROJSTVU
IN SMRTI
a. pokop
b. prižiganje sveč
c. pokopališče
č. drugo
5. PRAZNOVANJA
6. IGRA IN ZABAVA
7.IZOBRAZBA/
ZNANJE/ŠOLE
8. ZDRAVILSTVO
a. mazila, zelišča
b. zdravilna voda
c. zdravljenje razsekanih
č. bolezni
d. omemba zdravja
9. GLASBA IN PLES
a. na zabavah, porokah
b. inštrument
10. LIKOVNE
SESTAVINE
a. okrašena zunanjost
stavb
b. kipi, slike …
11. HUMOR
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SILE
a. pravljično število

b. zlato
c. čudežni predmeti
8. ČUDEŽNI
POMOČNIKI
a. živalski pomočniki
b. antropomorfni
pomočniki
c. starčki
č. personificirani vetrovi
d. osebe z nadnaravnimi
sposobnostmi

Priloga 3: Razčlenitev motivov čarobne pravljice po Proppu (Zgodovinske korenine čarobne pravljice, 2013)
1.
ODHOD

2.
NESREČA
IN
PROTIUKREPI

3a.
SKRIVNOSTNI
GOZD

3b.
GOZDNA
BRATOV ŠČINA

4.
- DAROVALEC (a.)
- POMOČNIK (b.)
- ČAROBNI
PREDMET (c.)

5.
PREHOD

6.
ZMAJ

7.
TRIDESETO
CARSTVO

Prepovedi,
povezane z
odhodom
Osamitev
carskih otrok
v pravljici
Zaprto dekle

Nesreča

a. Pridobitev
čarobnega sredstva

b. Hiša v
gozdu

a. Umrli oče

Podoba
zmaja

Lokalnost

Oskrba
junaka za
pot

a. Tipi Jage Babe

b. Pogrnjena
miza

a. Umrla mati

Prehod v
podobi
živali
Ptica

8.
TEŽKE
NALOGE:
OKOLIŠČINE
(a.)
- VSEBINA
(b.)
a. Težke naloge

Povezava
z vodo

Povezava s
soncem

a. Vsenarodni
oklic

a. Gozd

b. Bratje

a. Hvaležni mrtvec

Na konju

Povezava
z gorami

Zlato

a. Gospodarica
gozda

b. Lovci

a. Hvaležne živali

Po drevesu

Zmaj
ugrabitelj

Tri carstva

a. Jagine naloge

b. Razbojniki

b. Spremenjen junak

Zmajev
davek

a. Preizkus s
spanjem

b.
Razporeditev
dolžnosti
b. »Sestrica«

b. Vzreja konja

Po lestvih
ali po
jermenih
S pomočjo
vodnika

a. Naloge kot
odgovor na
snubitev
a. Naloge
povodnega
moža
a. Naloge
čarovniškega
učitelja
a. Sovražni tast

b. Rojstvo
otroka
b. Lepotica v
krsti
b. Mož na
ženini poroki

b. Zavrnjen in
zamenjan konj
b. Barva konja

a. Izgnani in v gozd
odpeljani otroci
a. Ugrabljeni otroci
a. Zaobljuba
a. Blaznost

b. Zagrobni konj

Zmaj
goltalec
Boj

b. Nekateri drugi
pomočniki
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b. Iskanje
naloge
b. Dvorec, vrt,
most
b. Preizkus z
banjo
b. Tekmovanja

9.
JUNAK
ZASEDE
PRESTOL

10.
MAGIČNI
BEG

Prestolonasledstvo v
pravljici
Starost

Beg v pravljici

Lažni junak

Most iz vrvi

Beg z
metanjem
predmetov
Beg s
preobrazbami
Beg in
zasledovanje +
preobrazbe
Odločilna
ovira

a. Odsekan prst
a. Znamenja smrti
a. Začasna smrt
a. Razsekani in
oživljeni
a. Umetnost zvijač

b. Prepoved
širokoustenja
b.
Prepovedana
shramba

c. Kremplji, dlaka,
koža, zobje
c. Predmeti – orodja

b. Skrivalnice

c. Paličica
c. Predmeti, ki
prinašajo večno
izobije
c. Živa in mrtva,
šibka in močna voda

b. Poročna noč

b. Prepoznava
iskanega

a. Čarobno darilo
a. Jaga tašča
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Priloga 4: Priredba pravljice Reven oče in dvanajst sinov z ilustracijami:

I. del
Nekoč je živel oče, ki je imel kar 12 sinov. Tako zelo reven je bil, da jih ni mogel
nikakor preživljati. V obupu se je odločil pobegniti v gozd, kjer si je naredil skromno hišico iz
lubja.

Sinovi so rasli in vse pogosteje spraševali svojo mamo, kje je njihov oče. Nekega dne
se mama odloči, da bi to lahko bil pravi čas in sinovom razloži, kaj se je zgodilo z njihovim
očetom.
Ko sinovi slišijo za očetovo zgodbo, se takoj odločijo, da gredo poiskat očeta v gozd
in ga pripeljejo nazaj domov. Oče pa je dolga leta živel čisto sam tako kot divje zveri v gozdu.
Naokoli je hodil nag, saj se je njegova stara obleka že čisto raztrgala. Ko oče zagleda sinove,
ki mu hodijo naproti, se ustraši in zbeži iz hišice naravnost v gozd. Ko se sinovi sprašujejo,
kako bi ga ujeli, se spomnijo, kako zelo rad je imel oče ocvrte kruhove rezine. Hitro tečejo
domov in mamo prosijo, da pripravi očetu rezine. Nato se vrnejo nazaj do očetove gozdne
hiške, s seboj imajo zanj tudi obleko, čevlje in vino. Toda pazite: čevljem so sinovi zvito
zavozlali vezalke, da sta se tesno skupaj držala. In tako sinovi postavijo kruhove rezine ob
pot, po kateri je oče navadno hodil v gozd po hrano. Te ni našel prav veliko, le malce zelišč in
koreninic. Vino in oblačila so sinovi odnesli v hišico.
Pozno zvečer se oče, ki misli, da so sinovi že obupali in odšli, tiho vrača po stezi proti
svojemu skromnemu domu. Ko zagleda slastne kruhke, jih hiti pobirati in se čuditi: »Poglej,
poglej, pa me le ni sreča popolnoma zapustila, da dobim takšne slastne kruhke! Zelišč sem že
vrh glave sit!« Sit in zadovoljen starec mirno zaspi. Ko se zgodaj zjutraj zbudi, si pomane oči
in kar verjeti ne more – včeraj kruhki, danes pa ga čaka še nova obleka! Vesel jo obleče. »O,
pa čevlji so tudi tu!« Od veselja skoči kar z obema nogama naenkrat v čevlje. Zagleda še
vino, ga zagrabi in na mah z užitkom vse popije. Seveda pa je bil od tega pošteno pijan!
Takrat pa stopijo v hišo sinovi. Oče se prestraši in jim skuša zbežati, a pade, kakor je dolg in
širok po tleh! Seveda, saj so bili čevlji zvezani, za povrh vsega pa je bil še pijan. Tako oče nič
ne more. Njegovi močni sinovi ga pripeljejo nazaj domov, kamor spada. Pa saj se je kmalu
udomačil in privadil, saj je bilo pri hiši sedaj vsega dovolj in še družbo je imel.
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II. del
Ker se je oče lepo privadil, njegovi sinovi pa nimajo več te skrbi, se začnejo
dolgočasiti. Tako reče nekega dne najstarejši brat: »Dajmo, kupimo si vsak enega lepega
konja!« In tako tudi res naredijo. Vsak si kupi sijočega in močnega konja. Vsi bratje so že
prispeli domov, le najmlajšega še ni bilo. »Le kakšnega konja bo šele on kupil, ko ga tako
dolgo ni. Gotovo bo najlepši od vseh!« se pogovarjajo bratje, ko čakajo najmlajšega.

Ta pa je med tem sklepal kupčijo z gospodom Ipavcem za nekega starega konjiča, ki je
bil ves pretepen, star in v res slabem stanju. Tako dolgo kupčujeta, da fant že hoče oditi.
Naenkrat pa ga ogovori sam konj: »Kupi me, prosim, pomagal ti bom in ne bo ti žal.« Pa se
fant res tako odloči in kupi govoreče kljuse ter odide proti domu.
Ko pride najmlajši domov, se bratje valjajo po tleh od smeha in govorijo: »To naj bi
bil najlepši konj?! Pa saj je le uboga starina!« Da bi si ga še malce privoščili, ga izzivajo: »Mi
bomo s svojimi konji takoj na drugi strani, tebe pa bomo morali vedno čakati.« In se tako
spustijo v dir in so v hipu daleč, daleč proč. Kljuse najmlajšega brata pa res kar stoji, kakor da
se ne more ganiti z mesta. Ko se konje bratov ne vidi več, konj nagovori najmlajšega: »Kje
greva pa midva, po zraku ali po zemlji?« Najmlajši pa začudeno: »Pa pojdiva po zraku.« Ne
boste uganili – najmlajši brat je bil prvi na cilju!
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A bratje se niso dali in so se mu kar naprej posmehovali zaradi slabega konja.
Nekega dne, ko je bratom spet silno dolgčas, se odločijo, da gredo do mogočne
čarovnice. Ko zajahajo konje, zakričijo najmlajšemu: »Tokrat te bomo pa res čakali, zadnji
boš!« In skokoma oddirjajo. Stari konj pa spet vpraša dvanajstega brata: »Kje greva pa danes,
po zraku ali po zemlji?« Najmlajši pričakujoče: »Pa pojdiva enkrat po zemlji!« In zgodba se
ponovi – spet sta bila onadva prva na cilju pri hiši čarovnice.

Tam vsi bratje privežejo svoje konje za slive na vrtu. Čarovnica pa je prav tako imela
dvanajst konjev, ki pa so bili privezani v njenem hlevu. Dvanajsti brat ni šel v hišo, ampak je
hodil okoli konj in jih čistil. Takrat pa se oglasi njegov konj: »Dobro si zapomni, kaj ti bom
sedaj povedal! Vse to moraš opraviti danes ponoči, v le eni uri. Poslušaj, prišla bo čarovnica
in bo nas, vse konje, odvezala od sliv in prepeljala v hlev, svoje konje pa bo privezala k
slivam. Ti pa moraš vse nazaj zamenjati, da bomo spet mi pri slivah, oni drugi pa v hlevu. Pa
še to: čarovnica ima tudi dvanajst hčerk – ko bodo bratje trdno zaspali, bo k vsakemu od njih
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dala na levo stran ponoči eno spat. Ti pa zamenjaj, da bodo bratje na levi strani, hčerke
čarovnice pa na drugi.«

Ko pade noč, čarovnica res naredi vse tako, kakor mu je njegov konj napovedal! A
tudi dvanajsti brat naredi vse tako, kot mu je njegov prebrisani konj naročil. Ko pride
čarovnica ob polnoči v spalnico, začara svoje hčerke, misleč, da so bratje ,in gre še v hlev ter
začara še svoje konje, namesto njihovih. Ko se bratje zjutraj zbudijo in ugotovijo, čemu so
ponoči ubežali po zaslugi najmlajšega brata in njegovega konja, se mu srečni zahvaljujejo.
Tako spet zajahajo svoje konje in odhitijo dalje. »Kako bova pa danes hodila?« vpraša
dvanajsti brat svojega konja. »Kar lepo počasi, ker bodo tudi drugi šli tako. Pa še na to te
moram opozoriti: karkoli boš danes pobral, ti bo žal, a žal ti bo tudi za to, kar ne boš pobral!«
Ko takole jezdijo po cesti, zagleda najmlajši brat nekaj svetlečega. »O, kaj pa je to?« vpraša
konja. On mu odgovori: »Saj veš, kar boš pobral, ti bo žal!« odgovori konj. Najmlajši brat
malo pomisli in naposled reče: »Žal gor ali dol, kar pobral bom!« In najde zlato podkev, ki jo
previdno shrani v žep suknjiča.
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Pa jezdijo dalje, ko najmlajši spet najde ob poti nekaj svetlečega. »Kaj pa je to?«
vpraša. Konj mu spet odgovori: »Ne pozabi, kar boš pobral, ti bo žal!« »Žal gor ali dol, kar
pobral bom,« reče najmlajši in previdno spravi najdeno zlato gosje pero.

Gredo dalje in najmlajši že tretjič najde nekaj bleščečega. Konj ga svari: »Kar boš
pobral, ti bo žal, kar ne boš, ti bo žal.« »Ah, kaj, žal gor ali dol! Kar pobral bom!« Bila je
zlata kita.
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Po daljši ježi se ustavijo bratje pri bogatem gospodarju, da tam prenočijo in naberejo
moči za naprej. Vsi bratje gredo v posteljo, le najmlajši ostane pri konjih in jih čisti pri svitu
brleče svetilke.

Gospodar sliši, da nekdo čisti konje. Ker mu ropot ne da spati, gre ven in fantu vzame
svetilko ter odide nazaj v posteljo. »A jaz moram konje do konca oskrbeti,« si reče fant,
pobrska po žepu suknje in najde zlato podkev. Tako se je bleščala, da jo je obesil in mu je
svetila tako dobro, da je lahko nadaljeval z delom. Gospodar se še ne obrne dobro v postelji,
ko zasliši, da fant nadaljuje s čiščenjem konj. Jezen vstane in mu vzame še podkev. »Šele tri
sem uspel osnažiti, a prav bi bilo, da vse,« si misli fant in tokrat iz žepa suknjiča potegne
svetleče pero – to mu je še bolj svetilo! Gospodar je bil sedaj že besen in mu je vzel tudi zlato
pero. Mladenič pa kar noče odnehati in si ne more kaj, da ne bi vzel še zlato kito, da bi lahko
dokončal delo. Ta mu je pa še bolj svetila! Komaj gospodar zadrema, spet zasliši ropot iz
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hleva in kar ne more verjeti – privihra in mu vzame še zlato kito. Tako je najmlajšemu
zmanjkalo svetlečih predmetov in poklapan odide v posteljo. Pri hiši pa je končno mir!

Drugo jutro hočejo bratje že oditi, ko najmlajšega nagovori gospodar: »Hej, ti, takoj
mi pripelji zlato ženo. Ker imaš zlato kito, gotovo veš, kje je tudi žena, ki ji ta kita pripada.
Pripelji mi jo, sicer ti bo trda predla. V zameno za ženo ti bom dal zlato obleko.« Dvanajsti
brat se groznega gospodarja boji, gre v hlev in se milo razjoka. Njegov konj ga vpraša: »Zakaj
se pa sedaj jokaš?« »Gospodar hoče, da mu pripeljem zlato ženo, sicer bo joj! Jaz pa sploh ne
vem, kje bi lahko bila ta zlata žena, ker je še nikoli nisem srečal.« »Pa saj sem ti govoril, da ti
bo žal, za kar boš pobral, a žal bi ti bilo tudi, če ne bi. Nič se ne boj, jaz vem, kje bova našla
zlato ženo! Kar zajezdi me in te ponesem k hiši tiste čarovnice. Tam bom zacvilil, poskočil in
se tako zaletel v zid, da se bo vse streslo. Takrat bo za hip pogledala zlata čarovničina hči
skozi okno. Hiter boš moral biti, jo zgrabiti in z njo oddirjati.« In tako gresta do čarovničine
hiše. Konj res tako naredi: zacvili in se zaleti v hišo, da se vsa strese. Takrat res za trenutek
pogleda skozi okno žena, ki je cela zlata.
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Mladenič jo zagrabi, posadi na konja in vsi skupaj oddirjajo. Čarovnica pa vidi in jezna zdirja
za njimi, a jih ne dohiti, ker je čudežni konj prehiter. Tako pripelje mladenič onemu
gospodarju zlato ženo in čaka na obljubljeno plačilo – zlato obleko. »Kaj? Kar misli si! Še
zlato gos mi pripelji in takrat si jo res prislužiš,« ukaže gospodar. Mladenič prestrašen priteče
v hlev in bridko joče. »Kaj ti je spet, da tako jočeš?« sprašuje konj. »Zdaj pa hoče gospodar
od mene še zlato gos, pa je še nisem nikdar videl.« »Saj sem ti pravil: kar boš pobral, ti bo žal,
kar ne boš, ti bo tudi žal. Ti pa si mi rekel – žal gor ali dol, pobral bom! Toda ne boj se, bova
že uredila, samo hiter boš moral biti. Šla bova spet k tisti čarovnici, ona ima takšne zlate
stvari! Pred njeno hišo bom poskočil in tako glasno zarezgetal, da bo šlo skozi ušesa. Gos se
bo v hiši prestrašila in priletela na okno. Ti jo pa takrat hitro zgrabi, da oddirjava.« Zgodilo se
je, kakor je konj napovedal. Ko je konj pri čarovničini hiši zarezgetal, je zlata gos v strahu
zletela s peči na okno.
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Takrat jo je zgrabil mladenič in v urnem diru sta jo ubrala proč. Kot poprej je čarovnica spet
zdivjala za njima. Komaj so prišli na varno za mejo, kjer čarovnica ni imela nobene moči več.
Tako prinese mladenič gospodarju to zlato gos. Ta pa mu naduto reče: »Ha! Kaj
misliš, da mi je to že zadosti? Še zlatega konja mi pripelji, sicer ti že pokažem,« rohni
gospodar. Fant se nemočen ponovno potoži svojemu konju, ki ga vnovič pobara: »Saj si dejal,
žal gor ali dol, pobral bom, pa čeprav sem te svaril. Sedaj pa imaš! Pa ne boj se! Spet bova
morala biti hitra, pa bo šlo. In spet bova jezdila k tisti čarovnici. Tam me, tako kot prvič,
priveži za isto slivo. Potem pojdi v hlev. Tam boš našel zlatega konja med drugimi
dvanajstimi. Hitro moraš to storiti, saj bodo konji rezgetali in ropotali, zbudili bodo
čarovnico, ko boš odvezoval konja.« In tako spet prideta k čarovnici. Fant priveže svojega
konja k slivi, kakor mu je bilo naročeno, in gre v hlev po zlatega konja.

Hržejo, rezgečejo in topotajo drugi konji, fant pa hitro odveže zlatega konja. V najhitrejšem
diru hitijo proti meji, čarovnica pa gre še hitreje za njimi. Že je skoraj dosegla konju rep, ko
so bili na varnem čez mejo. Za las so bili rešeni.
Tako stopi mladenič zopet pred gospodarja in mu reče: »Pripeljal sem vam vse, kar ste
hoteli, sedaj mi pa res že morate dati tisto zlato obleko!« »Kaj, zlato obleko hočeš ti od mene?
Pazi se, da te ne pretepem,« kriči gospodar. Tedaj pa ima fant končno dovolj in se razjezi: »Vi
boste mene pretepli? Ali ne vidite, da zmorem veliko več kot vi, saj sem vam pripeljal zlato
ženo, gos in še konja! Vi bi se morali bati mene, ne jaz! Takoj mi dajte nazaj zlato ženo, gos,
konja in še tisto obleko, ki ste mi jo obljubili, sicer vam pokažem, kaj vse še zmorem, in hudo
žal vam bo!« Gospodar pa se zave, da ima fant res čarobne moči, prestraši se in mu da hitro
vse, kar zahteva.
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Fant gre srečen k svojemu konju in mu veselo pove, kako se je razjezil in dobil vse
nazaj. Ne ve pa, da mu je dal prav njegov čarobni konj to moč, da se upre zlobnemu
gospodarju.
Stari konj je sedaj že res izmučen od vseh dogodivščin. Ve, da je opravil svojo nalogo
in pomagal dobremu bratu. Zato mu reče: »Sedaj pa ti mene pelji na polje in tam skopaj
globoko jamo. Zdaj imaš tako že vse in me ne potrebuješ več.« Negotov in nerad pelje
mladenič konja na polje. Tam pa skoplje globoko jamo, kakor ga prosi konj. »Sedaj me pa
zakoplji vanjo,« ukaže konj. Mladenič pa se presenečeno brani: »Ti si meni toliko dobrega
storil, kako naj te zakopljem? Rad te imam in želim večno ostati s teboj!« »Moraš me, če ne
boš ti mene, bom moral jaz tebe,« reče konj. Mladenič je obupan, a stori tako, kot mu konj
naroči – zakoplje ga v globoko jamo. Ko je jama zakrita, naenkrat iz nje pride bel golobček,
ki leti proti nebu.
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Ta konj je bil namreč začaran človek, kakor se je v starih časih pogosto zgodilo. Moral
se je odkupiti in pomagati nekomu, da se je lahko spet spremenil v človeka.
Fant se tako vrne spet domov k bratom, ki ga čakajo. Nič več se mu ne posmehujejo,
saj jim je rešil življenje. Fant pa ne pozabi nikoli na konja, ki mu je toliko dobrega storil.
Priloga 5: Primeri poustvaritev po pravljici Reven oče in 12 sinov
Risba 1: »Reven oče« (Timo, 4 leta)

Risba 2: »Vlka čarovnica. Pa še ena revna čaovnica. Podkev, zlato pero, meč v roki. Pa konj
in reven oče.« (Kaja, 4 leta)
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Risba 3: »Mama od 12 sinov, ki je naredila pohane šnite.« (Iza, 4 leta)

Risba 4: »Hiška pa dimnik pa oblaki pa sonček pa čarovnico pa travo … Čarovnico, ki je
odčarala.« (Zoja, 4 leta)

202

Priloga 6: Priredba pravljice Trije bratje in zapuščina
Živel je nekoč oče s tremi sinovi.

Reven je bil in ni vedel, kaj bi zapustil svojim sinovom. Pa zapusti najstarejšemu koso,
srednjemu petelina, a najmlajšemu – bil je malce poseben ta tretji sin – zapusti mačko.

Vzame prvi brat koso in gre iskat srečo.
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Tako pride v neko vas in vidi tam šest ljudi, ki so na polju travo streljali. Trava seveda ni bila
veliko vredna, saj je bila vsa osmojena. Pa vzame fant koso in tiho za njimi vse pokosi. Ko to
vaščani vidijo, se začudijo in ga sprašujejo: »Kaj hočeš v zameno za koso?« Fant odgovori:
»Je ne prodam.« »Damo ti vsak pol vreče denarja,« rečejo oni. Najstarejši brat pomisli in
reče: »Če mi daste vsi skupaj le eno vrečo, vam jo dam. Toliko lahko nesem.«

Dajo mu vrečo denarja, on pa se odpravi domov. Tam pravi najstarejši svojima bratoma:
»Malo mi je oče zapustil, pa vendar dovolj. Denarja imam sedaj zadosti, nič več ne bom
delal.«
Odide sedaj v svet srednji brat, ki vtakne petelina v vrečo.
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Pride do neke hiše in prosi: »Smem prespati pri vas čez noč?« Oni odgovorijo: »Ne! Pri nas je
tako dolgčas, da še spati ne bi mogel.« »Nič zato! Imam nekaj takega s seboj, da vsak dolgčas
prežene«, reče fant in odveže vrečo. Pa skoči petelin iz vreče na peč in maha s perutmi.
»Slaba bo, če bo tako tolkel«, si mislita gospodar in gospodinja. Ko pa pride petelinček do
sape, zapoje tako lepo, da se razveselita gospodar in njegova žena. Vprašata ga: »Kaj hočeš
zanj?« »Vrečo denarja«, zahteva fant.

Dajo mu, on pa z njo odide domov. »Tako malo in vendar tako dosti mi je zapustil oče«,
pravi, ko pride domov.
»Zdaj pa vidim, da je meni oče zapustil najslabše. Čeprav sem neumen, čutim to!« modruje
najmlajši izmed bratov. »Pa vseeno grem z mačko po svetu, morda mi pa le prinese srečo –
drugače se je pa znebim.«
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Odide tudi on na pot in pride v gostilno. Tam so z eno roko jedli, z drugo pa so morali
odganjati miši, ker jih je bilo toliko. Najmlajši brat vpraša: »Kaj se tu dogaja?« »Toliko miši
je, da se komaj branimo!« mu potoži gospodar. Fant pa spusti mačko, ki takoj začne loviti
miši. »Kaj hočeš v zameno za to žival?« vprašata gospodar in gospodinja. »Tri vreče denarja
in konja, da mi pelje vse to domov!« jima odgovori fant. Dajo mu, kar želi, in fant se odpelje
proti domu.

Ko pride do strmega klanca, pa konj s tako težkim vozom ne more dalje. Zadene si fant vrečo
na rame in jo odnese na vrh klanca, da potem lažje spelje. Za njim pa pride takrat oni
gostilničar s svojo ženo in vpijeta mu daleč: »Kaj pa jé mačka, če miši ni?« Tretji brat jima
pove: »Kar živi ljudje!« Razumela pa sta oba, gostilničar in žena: »Kar žive ljudi!« »Sedaj bo
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pa naju požrla,« si mislita in v strahu bežita domov. Mačko odženeta od doma, ta pa priteče za
najmlajšim sinom, ki se je silno razveseli.
Tako najmlajši, ki so ga vsi imeli za tepčka, z iznajdljivostjo največ dobi: tri vreče denarja,
konja in voz pa še mačka pomagačka mu ostane!
Priloga 7 : Primeri poustvaritev po zgodbi Trije bratje in zapuščina
Risba 1: »Zapuščina, fantek, voz pa hrib.« (Zoja, 4 leta)

Risba 2: »Kosa, ko kosi travo.« (Viktor, 3,6 leta)
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Risba 3: »Vreča denarja, ena zaprta, ena odprta.« (Blaž, 4 leta)

Risba 4: »Oče in bratje.« (Ela, 3, 2 leta)
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Priloga 8: Priredba pravljice Dvanajst sinov in ena hčerka
Nekoč so starši imeli dvanajst sinov in eno hčer, ki je bila še majhna in vedno žalostna. Svojih
bratov ni poznala, ker so šli že pred njenim rojstvom med roparje.

Nekega dne je hči prala velik kup srajc. Čudno se ji je zdelo, da jih je toliko, zato je vprašala
starše, čigave so. In tako je izvedela za svoje brate. »Jaz grem za njimi,« pove staršem in
odide. Tako pride pred grad, v katerem je živelo dvanajst roparjev – njenih bratov, ki pa jih ni
poznala.

Gre notri in najde vse razmetano in razkopano. Dekle pomete, pospravi in vse pomije.
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Pred gradom je stal votel hrast. Vanj se je deklica skrila čez noč, ko so bili roparji doma.
Roparjem se je seveda čudno zdelo, da je vse tako lepo očiščeno in pospravljeno. Da bi
izvedeli, kdo je to storil, je moral eden od njih ostati doma in stražiti. A ropar se napije in
zaspi. Deklica pride, spet vse pospravi in odide. Tako roparji tudi tokrat niso ugotovili, kaj se
pri njih dogaja.
Naslednji dan ostane drugi ropar doma. Tudi ta se, enako kot prejšnji, napije in zaspi, tako da
spet ne vidi deklice.
Tretjič pa ostane sam poglavar doma. Leže v posteljo in se dela, da spi. Deklica spet pride in
začne pospravljati. Na kar jo prime ropar za roko in ji reče: »Nikar se ne boj, nič hudega se ti
ne bo zgodilo. Ostani pri nas. Kuhala in pospravljala nam boš.« »Pa bom,« se odloči dekle.
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Ko drugi dan roparji odidejo, ji naročijo: »Naš grad je zaklet. Prišla bo baba in ti razne stvari
ponujala, vendar ne smeš ničesar kupiti od nje.« Komaj roparji dobro odidejo, že pride baba
in jo sili, naj si kaj kupi.

Dekle se brani in brani, a nazadnje jo baba le prisili, da si kupi prstan.

Dekle se obleče, umije, počeše in si natakne prstan na roko. Pri priči pade kakor mrtva na tla.

211

Zvečer se roparji vrnejo. V gradu je vse temno, zato takoj vedo: »Aha, je že bila baba tukaj.«
Poiščejo dekle in ji snamejo prstan s prsta. Dekle je takoj oživelo.
Drugi dan ji roparji spet isto naročijo pred odhodom: »Ne kupi nič od babe!« In baba spet
pride, dekle pa se brani: »Danes pa res ne bom nič kupila.« A baba jo sili in sili in jo na koncu
prepriča, da si kupi trak, da bi nogavice privezala.

Dekle se obleče in si s trakom zaveže nogavice – takoj pade kakor mrtva na tla.

Zvečer pridejo spet roparji domov. Ker je bila tema v gradu, vedo: »Je že bila spet baba
tukaj!« Iščejo dekle v temi. Kar zadane ropar ob ležečo deklico. Iščejo, iščejo, pa šele po
dolgem času najdejo trak. Odvežejo ji ga in deklica spet oživi.
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Tudi tretjič roparji naročijo dekletu, naj od babe ničesar ne kupi. Baba spet pride s košarico in
ponuja to in ono v nakup. Dekle se brani, noče kupiti, pa baba je sitna in ji vsili glavnik.

Dekle se obleče, umije, počeše in si vtakne kupljeni glavnik v lase. Spet pade kakor mrtva na
tla.

Tudi ta večer najdejo roparji grad v temi, dekleta pa nikjer. Po dolgem iskanju najdejo tudi
njo, a glavnika ne dobijo, da bi ga odstranili in dekle oživili. Tako mora spet vsak dan eden
izmed roparjev ostajati doma, da jim kuha in pospravlja.
Roparji so imeli v gradu tri krste – zlato, srebrno in bakreno – ter uro, ki je delala brez, da bi
jo bilo treba navijati. V bakreno krsto dajo denar, v srebrno uro, v zlato pa dekle. Skopljejo
jamo in položijo na dno najprej bakreno, nanjo dajo srebrno in na vrh zlato krsto ter vse
skupaj dobro zakopljejo.
V tistem kraju je nekega dne lovil grofov sin. Naenkrat sliši biti uro. Gre za glasom in zasadi
kol nad mestom, kjer je slišal uro. Drugi dan pripelje s seboj delavce, da bi kopali na tistem
mestu. Najprej odgrnejo zlato krsto.
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Grof jim naroči: »Le kopljite naprej, vam bom že plačal, da bo prav.« Odkopljejo tudi srebrno
in bakreno krsto.
Vse to ukaže grofič spraviti v svojo sobo. Grofovi materi in sestri pa se je čudno zdelo, da
grof sedaj vsak dan zaklene svojo sobo, ko odide, kar se ni prej nikdar zgodilo. Zato pazita,
kje skriva ključ. Ko grof odide, odpreta njegovo sobo. V kotu vidita deklico – lepo, a malo
razkuštrano: »Vsa je lepa, samo počesati jo še morava.« Začneta jo česati, ko se dekle zgane.
V strahu zbežita obe iz sobe.
Grof se kmalu vrne in ju sprašuje: »Kaj pa sta naredili z deklico, da je tako razkuštrana?«
Mati in sestra mu povesta, kaj se je zgodilo. Grof ukaže, naj deklico počešejo. Vzamejo ji
glavnik iz las in deklica oživi, grof pa jo kmalu po tistem vzame za svojo ženo.
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Priloga 9: Primeri poustvaritev po zgodbi 12 sinov in ena hčerka
Risba 1: »Prstan.« (Ivo, 3,4 leta)

Risba 2: »Narisala sem hčerko, ko pere.« (Lea, 4 leta)
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Risba 3: »Baba.« (Val, 4, 3leta)

Risba 4: »Grad.« (Ivano, 3,8 leta)
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Priloga 10: Modičeva pravljica Prebrisani tat (iz Pravljica in stvarnost, 1995)
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Priloga 11: Modičeva pravljica Lisica pomaga najti čudežno zdravilo (iz Pravljica in
stvarnost, 1995)
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Priloga 12: Pesmi Izidorja Modica iz Slovenskih narodnih pesmi, II. zvezek
IH. — III. Pesmi svatovske. 5375, 5376, 5377. 289

404 HI. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5704 — 5707. Str. 403

III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5744—5748. 413
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III. — IV Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5913 — 5916.

III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 5970, 5971, 5972. 477

III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 6014 — 6017.
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II.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6058 — 6061.

III. — V. Pesmi obsmrtnice. A. 6293, 6294, 6295.

IV. Pesmi pobožne. I. 6564, 6565, 6566, 6567. 731
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