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POVZETEK 

 

V prvem delu diplomskega dela je predstavljena mladinska književnost kot literarna zvrst. 

Predstavljen je razvoj mladinske književnosti v Sloveniji ter na Hrvaškem. Opredeljena je 

definicija pravljice in opisane so vrste pravljic: ljudska, klasična umetna in moderna pravljica.  

 

V drugem delu je predstavljenih šest teorij preučevanja pravljic: folkloristična, 

strukturalistična, psihoanalitična, sociološka, feministična in literarna teorija. Največji 

poudarek je na literarni teoriji Maxa Lüthija. Predstavljenih je njegovih pet značilnosti modela 

ljudske pravljice: enodimenzionalnost, ploskovitost, abstraktni slog, izolacija in univerzalna 

povezanost ter sublimacija in vsevključenost. 

 

V empiričnem delu diplomskega dela je narejena primerjalna analiza slovenskih ljudskih in 

hrvaških ljudskih pravljic, in sicer po literarni teoriji Maxa Lüthija. Analizirane so tri 

slovenske in tri hrvaške pravljice. Analize so predstavljene v preglednicah, po vsaki 

preglednici je tudi povzetek ugotovitev analize. 

 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, v čem so si slovenske in hrvaške pravljice podobne in v 

čem se razlikujejo. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: ljudska pravljica, literarna teorija, slovenske ljudske pravljice, hrvaške 

ljudske pravljice, primerjalna analiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

First part of the thesis defines youth literature as a literary genre. It features the evolution of 

youth literature in Slovenia and Croatia. It introduces the definition of a fairytale and 

describes different types of fairytales: folk, classic authorial and contemporary fairytale.  

 

The second part introduces six theories of studying fairy tales: folklorist, structuralist, 

psychoanalytic, sociologic, feminist and literary theory. Main focus is on the literary theory of 

Max Lüthi. The thesis presents five characteristics of the folk tale model according to him: 

one-dimensionality, depthlessness, abstract style, isolation and universal interconnection, and 

sublimation and all-inclusiveness. 

 

The empirical part of the thesis contains the comparative analysis of Slovenian and Croatian 

folk tales, according to the literary theory of Max Lüthi. Three Slovenian and three Croatian 

fairytales have been analyzed. Results of the analysis are presented in tables, and each table 

contains a summary of the findings of an analysis. 

 

The objective of this thesis is to determine similarities and differences between Slovenian and 

Croatian fairytales. 

 

 

KEY WORDS: folk tale, literary theory, Slovenian folk tales, Croatian folk tales, comparative 

analysis. 
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1. UVOD 

 

»V evropski pravljici je nenavadna moč. Njene privlačnosti ne čuti le vsaka nova 

generacija otrok, tudi odrasli vedno znova in znova izkušajo njen čar« (Lüthi, 2011, str. 

ix.). 

 

V diplomskem delu najprej predstavljam mladinsko književnost kot literarno zvrst. 

Zanimanje za mladinsko književnost se je v Evropi začelo po drugi svetovni vojni. 

Zanimalo me je, kako se je, glede na skupno zgodovino dveh držav, mladinska 

književnost razvijala v Sloveniji in kako na Hrvaškem.  

 

Opredelitvi mladinske književnosti in pregledu le-te v Sloveniji in na Hrvaškem sledi 

definiranje pravljic. Pravljica je ena najstarejših literarnih zvrsti in je bila prisotna pri 

različnih narodih skozi različna časovna obdobja. Max Lüthi (2011) je pravljico definiral 

kot vsevključujočo zgodbo, ki vsebuje veliki in mali svet, javne in zasebne dogodke in 

odnose med bitji iz onstranstva in ljudmi.  

 

Prva zbirka pravljic za otroke Pravljice matere goske je bila izdana leta 1697. Avtor   

zbirke je Charles Perrault. Najbolj znana zbirka pravljic za otroke je zbirka Otroške in 

hišne pravljice, ki sta jo izdala brata Jacob in Wilhelm Grimm leta 1812 (Blažić, 2014). 

 

Darka Tancer – Kajnih (1994) pravljico kot literarno zvrst razdeli na tri skupine, in sicer 

na ljudske pravljice, klasične umetne pravljice in moderne pravljice. Te so v diplomskem 

delu tudi opisane. 

 

Jack Zipes je v Oxfordovem priročniku pravljic navedel šest glavnih teoretičnih pogledov 

na model ljudske pravljice: folkloristično, strukturalistično, psihoanalitično, sociološko, 

feministično in literarno teorijo (Blažić, 2008). Vsaka izmed naštetih teorij je podrobneje 

opisana, navedeni pa so tudi temeljni avtorji vsake teorije. 

 

Največji poudarek je na literarni teoriji Maxa Lüthija (2011), saj je njegova teorija 

teoretično izhodišče primerjalne analize empiričnega dela. Lüthi je v svoji knjigi Evropska 

pravljica: Forma in narava opredelil pet značilnosti evropske ljudske pravljice. 
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Najtipičnejša značilnost, ki jo je prvi utemeljil, je enodimenzionalnost oziroma prepletanje 

realnih in fantastičnih dogodkov, brez občutka prisotnosti druge dimenzije. Druga 

značilnost je ploskovitost pravljice, ki se doseže z nedoločenim časom in krajem 

dogajanja in pomanjkljivim opisom likov. Abstraktni slog zaznamujejo stalnice in obrazci 

v obliki številk 1, 2, 3, 7, 12 in 100, zaporedje dogodkov oziroma dvojnost in trojnost, 

tipični začetek in konec, metalizacija in mineralizacija, čudežni predmeti in pripomočki, 

ponavljanje dogodkov in stavkov, okrasni pridevniki in golo poimenovanje. Izolacija in 

univerzalna povezanost se kaže kot dar, čudež in motivni drobci. Zadnja značilnost je 

sublimacija in vsevključenost, ki vsebuje vsakdanje motive, ki se prepletajo s čudežnimi 

motivi, motivne drobce starih navad in obredov ter pomembnost položaja najmlajšega 

(Lüthi, 2011). 

 

Cilj diplomske naloge je primerjati slovenske ljudske pravljice s hrvaškimi in ugotoviti, 

ali se med njimi pojavljajo podobnosti oziroma tudi razlike. Primerjane so tri slovenske 

ljudske pravljice s tremi hrvaškimi pravljicami, in sicer po značilnostih literarne teorije 

Maxa Lüthija. 
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2. MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

 

Definicija mladinske književnosti ni tako preprosta, kot se zdi. Za nekatere je mladinska 

književnost skupek knjig na policah otroškega oddelka v knjigarnah, za druge so to knjige, 

ki so jih brali v otroštvu, za tretje so to knjige, ki jih berejo otroci. Za prve je to zabava, za 

druge umetnost (Hemeršak in Zima, 2015).  

 

Mladinska književnost je nadpomenka za otroško književnost, ki je namenjena mlademu 

bralcu do 15. oziroma 18. leta starosti (Blažić, 2007). 

Crnković (1986) pravi, da je mladinska književnost umetnost, ki se služi z besedami in 

opisuje življenje na otrokom razumljiv način. 

 

V Evropi se je večje zanimanje za mladinsko književnost začelo šele po drugi svetovni 

vojni. Takrat se pojavijo prvi obsežnejši prispevki o teoriji mladinske književnosti, 

začnejo izhajati strokovne revije za to področje, ustanovili so posebne strokovne ustanove 

in organizacije na nacionalni in mednarodni ravni. V ospredju ni bila toliko mladinska 

književnost kot del književnosti, ampak pedagoško kvalitetna mladinska knjiga (Kobe, 

1987).  

 

Mladinska književnost je bila na začetku povezana z versko vzgojo in je imela vzgojno 

funkcijo. Večja dostopnost izobraževanja je bistveno vplivala na razvoj mladinske 

književnosti, ki je postala močno vzgojno sredstvo za socializacijo otrok, opismenjevanje 

in igro. Zato so nastale različne teorije in pogledi na mladinsko književnost (Blažić, 

2007). 

 

Zgodovinsko gledano se je mladinska književnost poskušala definirati s pomočjo svojega 

namena. To vidimo v definiciji, ki sta jo podala Hameršak in Zima (2015), in sicer, da 

mladinska književnost kot del književnosti zajema književna besedila, ki so po tematiki in 

obliki primerna otroški dobi ter so jih avtorji namerno ali nenamerno namenili otrokom.  

 

Crnković (1986) je zapisal, da obstajajo: 

1) književna besedila, ki jih otroci ne morejo brati z razumevanjem, preden dosežejo 

določeno starost; 
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2) književna besedila, ki jih lahko berejo odrasli in otroci, ampak ena bolj zanimajo 

otroke, druga pa odrasle; 

3) besedila, ki jih avtorji niso napisali za otroke, ampak se otroci z njimi seznanijo že 

v zgodnjem otroštvu. 

 

Leta 1970 le bila ustanovljena mednarodna strokovna organizacija »International 

Federation for Basic Research in the Field of Children's and Young People's Literature«. 

Nastala je iz potrebe po mednarodnem sodelovanju strokovnih moči in usklajevanju 

raziskovanj. V organizaciji je sodelovala tudi nekdanja Jugoslavija (Kobe, 1987).  

 

2.1.MLADINSKA KNJIŽEVNOST V SLOVENIJI 

 

V slovenskem prostoru se je prva faza strokovnih obravnav začela leta 1945, ki jo 

označuje močno pomanjkanje teorije in potreba po temeljitejšem reševanju teoretičnih 

problemov. Drugo fazo raziskovanja je spodbudil mednarodni simpozij o mladinski 

književnosti leta 1965 v Ljubljani. Šele po drugi svetovni vojni oziroma v petdesetih in 

prvi polovici šestdesetih let prejšnjega stoletja je raziskovanje in kritično obravnavanje 

mladinske književnosti stopilo iz okvirov pedagogike. Takrat se je razvila prva 

specializirana založba, Mladinska knjiga v Ljubljani. Ta je bila temeljni pogoj za 

razširitev mladinske književnosti (Kobe, 1987).  

 

Razvoj slovenske mladinske književnosti z literarnozgodovinskega vidika lahko opišemo 

v treh fazah. V prvi fazi je pisanje za mladino postopno izhajalo iz monopola duhovščine 

in njenih kriterijev o funkciji in namenu slovstva za mladino. Ta faza je trajala do leta 

1900 oziroma do izida mladinskega lista Zvonček. Druga faza je pomembna po laiziranju 

mladinske književnosti, saj pisanje za mladino in kritično vrednotenje prevzame 

učiteljstvo. V tretji fazi prihaja do postopne depedagogizacije besednega ustvarjanja za 

mladino in strokovnega pisanja o tej veji književnosti (Kobe, 1987). 

 

2.2. MLADINSKA KNJIŽEVNOST NA HRVAŠKEM 

 

Hrvaška mladinska književnost se je začela razvijati v šestdesetih letih 19. stoletja pod 

vplivom nemške književnosti, ki je takrat dominirala v Evropi. Na razvoj mladinske 

književnosti je močno vplivala tudi otvoritev »Hrvatskog pedagoško-književnog zbora u 
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Zagrebu« leta 1871, ki je objavljal besedila za mladino. Hrvaška mladinska književnost 

kot književno ustvarjanje, namenjeno otrokom, se je začela leta 1850. Začetnik je bil 

književnik in pedagog Ivan Filipović. Leta 1850 je izdal knjigo »Mali tobolac«, ki je bila 

izrecno namenjena mladini in otrokom. Filipović je leta 1864 izdal prvi otroški časopis 

Bosiljak, ki je izhajal do leta 1868. Prva hrvaška otroška knjiga, ki je bila zavestno 

namenjena otrokom in je odgovarjala njihovim interesom in zmožnostim dojemanja, je 

Vranjićev prevod Mlajšega Robinzona (Joachim Campe) iz leta 1796 (Crnković, 1978). 

 

Pomembno je omeniti, da na Hrvaškem mladinska književnost obstaja že stoletja prej v 

obliki narodne (ljudske), ustne književnosti. Pogosto so zamešali pojme, kot so namenjeno 

otrokom in namenjeno navadnemu ljudstvu, saj so trdili, da so navadno ljudstvo in otroci 

neizobraženi ter jim pripada ista književnost. Pri tem so pozabili na različne interese in 

življenjske izkušnje obeh skupin (Crnković, 1978).  

 

3. DEFINICIJA PRAVLJICE 

 

Crnković (1986) je v svoji knjigi Dječja književnost zapisal, da je ljudska pravljica stara 

toliko, koliko je star tudi ljudski govor. Omenja tudi ljudsko pravljico »Bajka o 

brodolomniku«, ki naj bi bila najstarejša ohranjena pravljica, stara več kot 4.000 let in 

izvira iz starega Egipta. V Evropi so se pravljice začele razvijati v času križarskih vojn in 

v času romantike, ko so se začele tudi sistematično zapisovati (Crknović, 1986).  

 

Prva zbirka pravljic, in sicer za odrasle, je bila La Piacevoli notti [Prijetne noči], ki jo je 

napisal Giovanni Francesesco Straparola leta 1550. Šele leta 1697 je Charles Perrault izdal 

prvo zbirko pravljic za otroke Pravljice matere goske. Najbolj znana zbirka pravljic za 

otroke je zbirka Otroške in hišne pravljice, ki sta jo izdala brata Jacob in Wilhelm Grimm 

leta 1812 (Blažić, 2014). Velik vpliv na evropsko pravljičarstvo je imel francoski prevod 

in priredba zbirke pravljic Tisoč in ena noč avtorja Antonia Gallanda (Lüthi, 2011). 

 

Kmecl (1996) v svoji knjigi Mala literarna teorija bajke definira kot domišljijske ljudske 

pripovedke, utemeljene na starih poganskih verovanjih. Za pravljico pa pravi, da je krajša 

prozna pripoved o čudežnih oziroma fantastičnih dogodkih, predmetih in zmožnostih, brez 

krajevne in časovne opredelitve. 
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M. Hameršak in D. Zima (2015) pojasnjujeta pravljice primarno kot književni žanr, ki 

otroškim bralcem omogoča umetniški užitek, aktivacijo ustvarjalne domišljije in vstop v 

svet, izpolnjen z nevsakdanjimi dogodki in pustolovščinami (Hemeršak in Zima, 2015).  

 

Bruno Bettelheim (1975, v Hameršak in Zima, 2015) pravljice opredeljuje kot prostor, v 

katerem otroci razrešujejo strahove in konflikte kot zgodbe, ki ponujajo primere rešitev 

težav, s katerimi se sreča otrok.  

 

Pravljica je opredeljena tudi kot vrsta fantastično-čudežne pripovedi, ki je najpogosteje 

namenjena otrokom in ne upošteva naravnih zakonitosti (Tancer – Kajnih, 1993).  

 

Po D. Tancer – Kajnih (1994) je Max Lüthi tako definiral pravljico: »Pravljica je 

vsevključujoča zgodba, povedana v prefinjenem, sublimarnem slogu … Celo ena sama 

pravljica običajno vsebuje veliki in mali svet, zasebne in javne dogodke, odnose med bitji 

iz onstranstva in ljudmi« (Lüthi, 2011, str. 98). Lüthi pravljico definira po več različnih 

merilih, med katerimi so jasna struktura, značaj umetniške fikcije, igrivost in lahkotnost, 

nepomembnost poučnih elementov, prepletanje resničnega in neresničnega sveta; čudežni 

pojavi so del organskega sveta. 

 

3.1. VRSTE PRAVLJIC 

 

Darka Tancer – Kajnih (1994) pravljico kot literarno zvrst razdeli v tri skupine, in sicer: 

1) ljudske pravljice, 

2) klasične umetne pravljice, 

3) moderne pravljice. 

 

3.1.1. LJUDSKE PRAVLJICE 

 

Na začetku je pomembno pojasniti pomen besed pravljica in bajka ter pomen besed 

ljudska in narodna v slovenskem in hrvaškem jeziku. V slovenskem jeziku govorimo o 

ljudskih pravljicah, v hrvaškem pa o narodnih bajkah. V slovenskem jeziku bajka pomeni 

pripoved o poganskih bogovih oziroma neresnično pripoved, izmišljotino (SSKJ, 2017). 

V hrvaškem jeziku beseda bajka po glagolu čarati – čarati (Crknković, 1986) označuje 

kratko zgodbo o neverjetnem in čudežnem dogodku, ki temelji na domišljiji (Bošković-



7 
 

Stulli, 1983). Termina ljudska in narodna se nanašata na ljudstvo oziroma pomenita, da 

izhajata iz ljudstva, naroda (SSKJ, 2017). V tujih jezikih se termin ljudska pravljica 

pojavlja v različnih oblikah, kot so: folk-tale in Volksmärchen (Bošković-Stulli, 1982). 

 

Brata Grimm sta izraz pravljica uvedla v literarno vedo s svojo zbirko Kinder und 

Hausmärchen leta 1812 in s tem sta postala začetnika in utemeljitelja znanstvene metode 

zbiranja in zapisovanja ljudskih pravljic. Ob vedno večji množici gradiva, ki so ga po 

vzoru bratov Grimm zbirali po različnih deželah, je nastala potreba po mednarodni 

klasifikaciji pravljic. Finski raziskovalec Antii Aarne je naredil prvi korak k izdelovanju 

mednarodnega kataloga. Prepričan je bil, da zgodovine pravljic ne moremo spoznati, 

dokler ne raziščemo zgodovine vsakega pravljičnega tipa posebej. Vse pravljice je 

geografsko in kronološko označil in jih primerjal. Njegov katalog je pozneje razširil Sith 

Thompson, ki sedaj šteje več kot 40 tisoč motivov (Tancer – Kajnih, 1994). 

 

Crknović (1986) je zapisal štiri teorije o nastanku in širjenju ljudskih pravljic: mitološko, 

migracijsko, kontaktno in antropološko. Mitološka teorija zastopa mnenje bratov Grimm, 

da so se pravljice razvile iz mitov nekateri narodov. Po migracijski teoriji so se motivi 

razširili iz enega središča ter so mlajši narodi prevzemali teme in zgodbe od starejših. 

Kontaktna teorija trdi, da je en narod vzel motive drugega in jih spreminjal na svoj način, 

skupnega vira pa ni bilo. Predstavniki antropološke teorije verjamejo, da je vsak narod 

ustvarjal podobne zgodbe zaradi podobnih življenjskih razmer in stopenj razvoja. 

 

Jezik ljudskih pravljic je čist in bogat ter je živi zaklad ljudskega govora, saj zbiratelji 

pravljice zapisujejo tudi v narečjih (Crnković, 1986).  

 

3.1.2. KLASI ČNE UMETNE PRAVLJICE 

 

Po zunanji obliki je klasična umetna pravljica krajše prozno literarno delo z linearno   

stopnjujočo se pripovedjo. V prvi polovici 19. stoletja se je povečalo zanimanje za ljudsko 

izročilo, ki so ga zapisovali v čim bolj izvirni obliki. Pozneje je romantično navdušenje 

pognalo zapisovalce oziroma avtorje, da so začeli prirejati in predelovati zbrano gradivo 

in tudi svobodno tvoriti svoje zapise. Hans Christian Andersen je pravljico prepoznavno, 

individualno zaznamoval v svoji prvi zbirki iz leta 1835. Uspelo mu je združiti elemente 

ljudske pravljice s sodobno literarno naravnanostjo. Njegove pravljice so imele 
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subjektivno noto, poudarjale so emocionalnost, fantazijo in posameznikovo življenje, kar 

je omogočilo možnost večplastnega branja (Tancer – Kajnih, 1995). 

Klasična pravljica najpogosteje označuje pravljico, ki bolj ali manj ohranja značilnosti 

strukture ljudske pravljice. Elementi klasične umetne pravljice so (Tancer – Kajnih, 

1995): 

1) enodimenzionalnost dogajanja; 

2) jasna struktura, ki temelji na bogati fabuli; 

3) privlačna zgodba, ki poudarja moralna sporočila; 

4) poudarjena vloga pozitivnih vrednot; 

5) nadnaravni, harmonični red sveta. 

 

3.1.3. MODERNE PRAVLJICE 

 

Sodobna oziroma moderna pravljica se pojavi v drugi polovici 20. stoletja in spada v 

sodobni čas in prostor. Sodobna pravljica se deli na kratko sodobno pravljico in 

fantastično pripoved. Poleg izraza sodobna pravljica najdemo tudi druga poimenovanja, 

kot so: moderna pravljica, fantazijska pravljica, moderna fantazijska pravljica, 

domišljijska pripovedka in moderna domišljijska pripovedka (Kobe, 1999). 

 

3.2. TEORIJE PREUČEVANJA PRAVLJIC 

 

Jack Zipes je v Oxfordovem priročniku pravljic navedel šest glavnih teoretičnih pogledov 

na model ljudske pravljice (Blažić, 2008). 

 

3.2.1. FOLKLORISTI ČNA TEORIJA (Antti Aarne in Stith Thompson) 

 

Glavna predstavnika folkloristične teorije sta finski znanstvenik Antti Aarne in ameriški 

raziskovalec Stith Thompson. Aarne je leta 1910 objavil indeks motivov ljudskih pravljic, 

ki ga je kot osnovo za svojo knjigo z naslovom Motif-Index of Folk-Literature uporabil 

Thompson. Leta 1961 je izšla razširjena različica, ki je v svetu znana kot Aarne-

Thompsonov indeks ali krajše AT. Nemški znanstvenik Hans-Jörgen Uther je leta 2004 

dopolnil indeks, ki se odslej imenuje Aarne-Thompson-Uther ali ATU-sistem (Blažić, 

2008). 
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Folkloristična teorija je bila deležna številnih kritik, saj so trdili, da le našteva motive, ne 

da bi razložila njihov pomen. Na seznamu je čez 30 motivov, najpogostejši motivi, ki se 

pojavljajo v pravljicah so motivi o pametnih in neumnih, čarobni motivi, čudežni in 

mitološki motivi, (ne)srečni preobrati, prevare, preizkušnje, živalski motivi, tabuji in tako 

naprej (Blažić, 2008). 

 

3.2.2. STRUKTURALISTI ČNA TEORIJA (Vladimir Propp) 

 

Predstavnik strukturalistične teorije je ruski formalist Vladimir Propp. Svojo teorijo in 

bistvene značilnosti je zapisal v knjigi Morfologija pravljice (1928). Opisal je 31 funkcij 

pravljice, ki se ponavljajo skoraj v vsaki pravljici in so nespremenljive, ter sedem likov 

oziroma nosilcev, ki nastopajo v pravljici: pošiljatelj, prejemnik, subjekt, objekt, 

pomočnik, nasprotnik in lažni junak, ki pa se spreminjajo. Propp je trdil, da je za 

preučevanje modela pravljice pomembno troje (Blažić, 2008): 

1) KAJ delajo liki v pravljici; 

2) KDO kaj dela; 

3) KAKO dela. 

 

3.2.3. PSIHOANALITI ČNA TEORIJA (Bruno Bettelheim) 

 

Najbolj znan pristop psihoanalitični teoriji je pristop Bruna Bettelheima, na katerega je 

imel velik vpliv Sigmund Freud. Svoj pristop je uporabil v knjigi Rabe čudežnega (1967), 

kjer je svojo teorijo predstavil na modelu ljudske pravljice in jo praktično apliciral nanj in 

na motivno-tematski sklop ljudskih pravljic o živalskem ženinu. Njegova ključna misel je, 

da model ljudske pravljice omogoča psihoanalitično gledano vpogled v globlji smisel 

življenja. V modelu ljudske pravljice je prikazan red, ki ima kljub kaosu srečen konec, s 

čimer otrokom omogoča, da na simbolni ravni aplicirajo model reda. Bettelheim je bil 

osredotočen le na model ljudske pravljice, ki otroku omogoča podoživljanje tudi 

negativnih čustev, in ne na model avtorske pravljice, ker nimajo značilnosti prvega 

modela, predvsem pa nima srečnega konca, ki otrokom daje občutek varnosti. 

 

S psihoanalitično teorijo sta se ukvarjala tudi švicarski znanstvenik Carl Gustav Jung, ki je 

analiziral arhetipe v pravljicah, in njegova učenka Marie-Louise von Fonz (Blažić, 2008). 

. 
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3.2.4. SOCIOLOŠKA TEORIJA (Jack Zipes) 

 

Jack Zipes je kot najpomembnejši predstavnik sociološke teorije objavil številne knjige o 

zgodovini ljudske pravljice, teoriji modela in poglobljene interpretacije ljudskih in 

avtorskih pravljic. Svojo teorijo je poimenoval socialni darvinizem. Preučevanju pravljic 

je dodal potrebno znanstvenost in sociološki kontekst vpliva časa in prostora. Trdi, da so 

pravljice po eni strani internacionalne oziroma univerzalne in po drugi strani nacionalne 

zaradi določene kulture, časa in prostora.  

 

Zipes meni, da so v literarni zgodovini preživeli motivi, ki so ohranili svoje elementarno 

bistvo in se hkrati prilagodili času, prostoru in kulturi. Trdi, da je na svetu okrog 50–75 

pravljičnih motivov, ostali so le različice istega motiva. Zipes se je ukvarjal z moralno 

platjo pravljice, odnosom elita – ljudstvo, moški – ženske, nadrejeni – podrejeni (Blažić, 

2008). 

 

3.2.5. FEMINISTI ČNA TEORIJA (Clarissa Pinkola Estes) 

 

Predstavnice feministične teorije so ameriška znanstvenica Maria Tatar, britanska 

mitologinja Marina Warner in ameriška psihoanalitičarka Clarissa Pinkola Estes, ki je 

znana po knjigi Woman who run with wolves (1993). Njena teorija temelji na Jungovi 

arhetipski teoriji in feministični teoriji. Posvetila se je analizi arhetipa divje ženske 

oziroma odkrivanju vzrokov in posledic zatajevanja ženske identitete in njeno podrejanje 

moškim. Pinkola Estes je poleg znanstvenice tudi pravljičarka in se posvetila zdravljenju s 

pravljicami v smislu ozaveščanja žensk o lastni identiteti, moči in intuiciji (Blažić, 2008). 

 

4.  LITERARNA TEORIJA (Max Lüthi) 

 

Max Lüthi je bil švicarski znanstvenik, rojen leta 1909 v Bernu, umrl je leta 1991 v 

Zürichu. Študiral je na univerzi v Bernu, kjer je leta 1943 tudi doktoriral. Bil je 

univerzitetni predavatelj nemškega jezika in književnosti. Predaval je tudi o evropskem 

izročilu. Znan je bil kot član več mednarodnih združenj, kot so International Society for 

Folk Narrative, Internationale Vereinigung für Germanische Sprach und 
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Literaturwissenchaft. Bil je urednik Enciklopedije pravljic (1973–1984). Leta 1988 je 

prejel evropsko nagrado za pravljice (Europäischer Märchenpreis) (Blažić, v Lüthi, 2011).  

 

Lüthi je napisal veliko monografij, v mednarodni javnosti je največ pozornosti vzbudila 

monografija Evropska pravljica: Forma in narava iz leta 1947. Monografija je postala 

temeljna teorija pravljic in edina literarnoteoretična analiza pravljic (Blažić, v Lüthi, 

2011).  

 

Kot že sam naslov njegove monografije pove, se Max Lüthi ukvarja z obliko pravljice.   

Meni, da skrivnost pravljice ni v motivih, ki jih uporablja, temveč v načinu, kako jih 

uporablja. V knjigi želi ugotoviti značilnosti evropske pravljice na način, da išče tisto, kar 

je skupno vsem in kar pravljico naredi pravljico. Njegova raziskava temelji na nemških, 

francoskih, retoromanskih, irskih, skandinavskih, finskih, ruskih, latvijskih, estonskih, 

madžarskih, bolgarskih, albanskih, jugoslovanskih in novogrških pravljicah. Lüthi je 

navedel pet bistvenih značilnosti pravljic, in sicer: enodimenzionalnost, ploskovitost, 

abstraktni slog, izolacijo in univerzalno povezanost ter sublimacijo in vsevključenost 

(Lüthi, 2011). 

 

4.1. ENODIMENZIONALNOST 

 

V pravljicah se pojavljajo liki, za katere lahko povemo, da so iz onstranstva, na primer 

čarovnice, vile, velikani, zmaji. Dogaja se, da živali govorijo, imajo nadnaravne moči. 

Neznani starci ali pojavi, na primer veter, junaku podarijo čudežne darove ali nasvet, ki ga 

v trenutnem položaju potrebuje. Osebe v pravljicah so s temi bitji iz onstranstva v stiku in 

se z njimi sporazumevajo, kot da med njimi ni razlik. Junak ne vidi in ne doživlja 

fantastične stvari in ga ne ganejo. V pravljicah ne obstaja numinozni strah. Tudi 

radovednost v pravilu ne obstaja, če pa se že pojavi, je vsakdanja in usmerjena v dogodke 

in ne vsebino. Tudi strah ni vsakdanji, bojijo se nevarnosti ne pa grozljivosti (Lüthi, 

2011).  

 

Pravljičnim junakom vse spada v isto dimenzijo, nič se jim ne zdi nenavadno. Bitja iz 

onstranstva ne živijo s prebivalci tega sveta, ko se pokažejo junaku, tega ne zanima 

njihova drugačnost, saj so mu pomembna le njihova dejanja. Čudežni dogodki ne 

zahtevajo posebne razlage. Pravljica loči med tostranskimi in onstranskimi bitji. Pravljični 
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liki nimajo občutka, da je srečanje z bitjem iz onstranstva srečanje s tujo dimenzijo (Lüthi, 

2011). 

 

Lüthi je torej enodimenzionalnost definiral kot dogajalno raven, na kateri se brez 

konfliktov prepletajo realni in fantastični dogodki, brez občutka prisotnosti druge 

dimenzije (Lüthi, 2011). 

 

4.2. PLOSKOVITOST 

 

Ploskovitost je značilnost pravljic, ki pomeni, da so liki figure brez vsebine, notranjega 

sveta, okolja, manjka jim stik s preteklostjo in prihodnostjo ter kategorija časa na splošno. 

Predmeti v pravljici so primerni za določeno situacijo in se uporabijo le enkrat. Ne omenja 

se njihova vsakdanja raba in niso vpeti v življenjski prostor lastnika (Lüthi, 2011). 

 

V pravljici ljudem in živalim manjka telesna in duhovna globina. Ko v pravljici nekdo 

zboli, ni znano, katero bolezen ima in ne, kako se bolezen kaže navzven. Tudi pohabe niso 

predstavljene, kakšne so. Ko na primer nekomu odrežejo nogo, ne vidimo teči krvi in 

naprej hodi in teče brez šepanja, kot da se ni nič zgodilo. Ta sprememba učinkuje 

ornamentalno (okrasno) ali pa sploh nima učinka (Lüthi, 2011). 

 

V pravljici se redkokdaj omenjajo čustva, pomembna so le za ustvarjanje določenega 

vzdušja in ko vplivajo na dogajanje. Lastnosti in čustva se kažejo v dejanjih in se s tem 

projicirajo na isto površino, kjer se dogaja vse drugo. Pravljica nam namesto ljudi z 

notranjim življenjem prikazuje ploske figure. Različne oblike vedenja so razdeljene med 

ljudi, ne najdemo jih pa združene v enem človeku. Zato za vsakega izmed likov obstaja le 

en način, kako ravnati v danem položaju. Zunanja pobuda, na primer darovi, naloge, 

prepovedi in podobno, ženejo naprej pravljične like, ne pa notranji vzgib oziroma njegovo 

srce. Pravljica pozna okrutne kazni, ne pozna pa maščevalnosti. Pozna poroko, erotičnih 

čustev pa ne. Pozna onstransko, numinoznega občutka pa ne (Lüthi, 2011).  

 

V pravljicah osebe nimajo niti okolja, saj ne izvemo nič o mestu, kjer junak odrašča. 

Vemo pa, da junak vedno zapusti svoj dom in odide v svet. Razlogov za zapustitev doma 

je nešteto. Lahko je to revščina, mačehina zloba, naloga, ki jo dobi od kralja in tako 

naprej. Tudi družinsko razmerje je za pravljico nepomembno, saj so sorojenci zgolj 
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kontrastni liki, starši so omenjeni le kot pobudniki za odhod. Med posameznimi liki v 

pravljici ni globokih odnosov, zakon pa ni cilj, po katerem junak hrepeni, temveč je 

končna točka zgodbe, polne dogodivščin (Lüthi, 2011).  

 

Ploskovitost se vidi tudi v primeru, ko junak pridobi darilo in ga uporabi le enkrat ali 

največ trikrat, takrat ko se znajde pred odločilno nalogo. Ko to reši, se več niti ne spomni, 

da bi ga še kdaj uporabil. Darovi niso namenjeni temu, da junaku omogočijo ugodje in 

udobje, temveč da mu pomagajo pri nalogi (Lüthi, 2011). 

 

V ploskovitem svetu pravljice manjka tudi dimenzija časa. Nepomembnost minevanja 

časa je bistvena značilnost pravljice. V pravljici obstajajo stari in mladi ljudje, matere in 

hčerke, mlajši in starejši sorojenci, ampak starajočih se ljudi ni. Mladi so nespremenljivo 

mladi in stari so nespremenljivo stari. 

 

Lüthi (2011) je zapisal: »Pravljica se odreka globoki prostorski, časovni, duhovni in 

psihološki razčlenitvi. Prepletenost in zaporedje začara v sočasnost. Z občudovanja 

vredno doslednostjo preslikava vsebine najrazličnejših področij na eno in isto raven: telesa 

in predmete kot ploske figure, lastnosti kot dejanja, odnose med posameznimi bitji kot 

fizično vidne materialne darove« (Lüthi, 2011, str. 23). 

 

4.3. ABSTRAKTNI SLOG 

 

Lüthi meni, da imajo pravljice abstraktni ali splošni slog. Ta se uresniči skozi več 

različnih značilnosti, ki so opisane v nadaljevanju. V ploskovitem svetu pravljice so 

posamezne figure ločene samo z ostrimi obrisi. Pomanjkanje realizma povzroča 

zgoščenost oziroma ploskovitost. To pomeni, da si pravljica ne prizadeva ustvariti 

konkretnega sveta in vseh njegovih razsežnosti. Pravljica svet spremeni, njegove elemente 

začara in jim da drugo obliko in tako ustvari novi, samosvoj svet. Omenja le tisto, kar je 

pomembno za potek zgodbe. To Lüthi poimenuje enost pridevnika, kar pa pomeni, da pri 

opisovanju praviloma gre k enemu samostalniku le en pridevnik. Tehnika golega 

poimenovanja (tehnika, s katero stvari le poimenujemo) vse poimenovano razume kot 

dokončno definirano enoto (Lüthi, 2011). 
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V pravljicah se predmete in včasih tudi živa bitja metalizira in mineralizira. To pomeni, da 

so različni predmeti v pravljici kamniti, železni, zlati, srebrni in tako naprej. Naklonjenost 

metalizaciji in mineralizaciji prispeva k trdni formi in definirani obliki pravljice. V 

pravljici ne najdemo veliko barv. Če se že omenjajo, imajo prednost jasne in čiste barve, 

kot so na primer rdeča, bela, črna, zlata in srebrna.  

 

Čudežni predmeti junakom pomagajo skozi določene situacije, ki se pojavijo med zgodbo. 

Pogosto čudežen predmet junak dobi šele, ko ga zares potrebuje, če pa ga dobi prej, 

običajno pozabi, da ga ima in se nanj spomni šele, ko ga nujno potrebuje. Ko je naloga 

opravljena, na predmet čisto pozabi.  

 

Ena izmed značilnosti abstraktnega so stalni obrazci oziroma formule. Večinoma se 

ponavljajo števila ena, dve, tri, sedem in dvanajst, ki imajo izvirno čudežen pomen in 

moč. Par in trojica imata strukturno funkcijo, števili sedem in dvanajst pa slogovno, saj 

utelešata množino in trdnost stalnega obrazca. Prevladuje število tri: trije bratje ali sestre, 

tri naloge, ki jih treba rešiti, trikrat se pojavi pomočnik, junak dobi tri darove. To 

nagnjenje k okroglim številom v obrazcih je namenjeno temu, da pravljica dobi tog 

značaj.  

 

Togost pravljice se doseže tudi s strogim ponavljanjem. Smiselno je, če se ponavlja isti 

dogodek, da se ponavlja vedno isti stavek ali celo odstavek. Takšni deli v pravljici zvenijo 

kot ritmično ponavljajoč se ornament. Tudi ponavljanje dogodkov in stavkov se 

največkrat pojavlja v obliki trojnosti. 

 

Ena izmed najbolj opaznih značilnosti abstraktnega sloga je tipičen uvodni in končni 

obrazec oziroma tipičen začetek in konec. »Jasna enopramenskost zgodbe pomeni 

opustitev neposrednega prikazovanja večslojnega prepletanja. Enočlenska povedka nam 

predstavi prostor, globino, slojevitost in vzdušje. Enopramenskost in veččlenskost tvorita 

podlago in pogoj za abstraktni slog« (Lüthi, 2011. str. 38). 

 

V pravljici opažamo kontraste, ki segajo v skrajnost. Zato so liki v pravljici lepi in dobri 

ali grdi in zlobni, so revni ali bogati, zelo pridni ali zelo leni. Pojavljajo se tudi skrajnji 

zločini in metode kaznovanja, kot so detomori, bratomori, kletve in podobno.  
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»Čisto in jasno, z radostno, lahkotno gibljivostjo pravljica izpolnjuje najbolj stroge 

zakone« (Lüthi, 2011, str. 41). Abstraktna stilizacija daje pravljici sijaj in določenost, s 

čimer doseže visoko moč forme. Shematičen slog daje pravljici trdnost in obliko (Lüthi, 

2011).  

 

4.4. IZOLACIJA IN UNIVERZALNA POVEZANOST 

 

Prevladujoča značilnost pravljice je izolacija. Izoliranost odnosov med pravljičnimi liki se 

kaže z odsotnostjo numinoznega čudenja, radovednosti, hrepenenja, odsotnostjo strahu ob 

stiku z bitji iz onstranstva. Pravljični liki nimajo notranjega sveta, okolja, odnosa do 

prednikov ali prihodnjih rodov, odnosa do časa. V pravljici so liki izolirani posamezniki 

brez poglobljenih odnosov z družino in družbo. Takšni odnosi obstajajo le, če so povezani 

z dogajanjem ali nasprotji.  

 

Tudi opis dogajanja je izoliran. Predstavljena so le dejanja brez kakršnega koli slikovitega 

opisa. Vidimo dogajalno linijo, ne pa dogajalnega prostora. Okolje je omenjeno le, če 

vpliva na zgodbo. Dogajalna linija je ločena na več plasti, ki so med sabo strogo ločene. 

Pravljični liki se ne naučijo ničesar in ne pridobijo izkušenj, saj v podobnih situacijah 

ravnajo tako, kot jim stanje izoliranosti narekuje, ne uporabijo znanja iz preteklih 

izkušenj. V pravljici je samoumevno, da likom ni treba misliti na prejšnje dogodke, ker so 

izolirani. Pravljica izolira ne samo ljudi, ampak tudi predmete in epizode. Bitja iz 

onstranstva nastopajo posamezno in z le eno nalogo: pomagati junaku. Po izpolnjeni 

nalogi spet izginejo. Bitja vedno vedo, kaj junak v določenem trenutku potrebuje. 

 

Pravljica ima rada igre ponavljanja oziroma dobesedno ponavljanje odstavkov. Še posebej 

je to opazno pri čudežnih besedah, katerih učinek je odvisen od formuliranja. Zato 

moramo razlikovati zunanjo in notranjo izolacijo. Če posamezne epizode ne bi bile zaprte 

same vase, bi prejšnji odlomek morali obnoviti tako, da ga prikličemo v spomin, kar bi 

povzročilo krajšave ali variacije. Pomembno je, da se pred očmi pojavi slika, takšna kot je 

bila v prejšnjih epizodah, kar dosežemo le s popolnim formuliranjem.  

 

Vidna izolacija in nevidna univerzalna povezanost sta pomembnejši značilnosti forme 

pravljice. Oba vidika sta med seboj povezana. Izoliran lik, voden z nevidno roko, se 

združi v medsebojno sodelovanje. Ta soodvisnost je nakazana s fenomenom ponavljanja.  
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Abstraktni slog pravljice kot predmet zakonov izolacije in univerzalne povezanosti izdela 

posamezne elemente zgodbe, jih loči z nenaravno čistostjo, telesom in gibom daje trdnost 

in ostre obrise, kar pomeni, da uresničuje izolacijo, kakršna bi v realistični pripovedi bila 

nepredstavljiva. Izolacija omogoča vzajemno igro vseh likov in pustolovščin. 

 

Izolacija in univerzalna povezanost sta korelata. Zaradi izolacije so liki zmožni vzpostaviti 

stike z vsemi. Elementi pravljice so popolnoma izolirani. Brez težav se ločijo iz vsakega 

obstoječega odnosa in so tako prosti za nove odnose.  

 

Dar je osrednji motiv pravljice. Darila junaku pomagajo iti naprej po svoji nalogi, ki jo je 

dobil na primer od kralja ali očeta. V pravljici junak brez pomoči ni zmožen doseči cilja. S 

tem, ko pravljica svoje junake vodi do cilja z verižno pomočjo, ustvarja vizualno podobo 

univerzalne povezanosti.  

 

Pravljičnemu junaku je dostopen tudi čudež, ampak ga ne more narediti sam ali ga 

nadzirati. Čudežne predmete dobi od zunaj in kadar je to potrebno. Čudežni dar ima 

sposobnosti, da ustvari kakršne koli odnose in s tem postane manifestacija principa 

izolacije in univerzalne povezanosti. V pravljici je čudež element godbe in ima svoj 

določeni smisel, zato se ga dojema samoumevno brez vznemirjanja in začudenja.  

 

Motivni drobec je bistveni del pravljice. Razdrobljenost pomeni izoliranost. Izolacija 

omogoča, da posameznim elementom ni treba delovati v vse smeri, ampak po eni plati 

lahko ostanejo razdrobljeni. Pravljica ne stremi k sistematičnosti, vsi elementi so strogo 

določeni. Niti, ki vodijo k njim, pa ostajajo nevidne. Lüthi razlikuje med motivnim 

drobcem in slepim motivom. Slepi motiv je element, ki je popolnoma brez funkcije. 

Motivni drobec pa opredeli kot motiv, ki ni čisto brez funkcije, ampak na bistven način 

ostane brez povezave. Pravljica išče motivne drobce na primer s tem, ko o onstranskem 

svetu govori, kot o nečem samoumevnem. Govori pa le o dogodkih, v katere je vpleten 

junak in ki so predmet vplivov iz onstranstva. Tako je pravljica polna razdrobljenih, delno 

razdrobljenih in slepih motivov, ki kažejo na svet, ki ni prikazan kot celota. Zaradi njih 

slutimo, da je v tem svetu vse nevidno povezano, sami obstajajo le v navidezni izolaciji. 
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Junak je tisti, ki je nosilec izolacije in univerzalne povezanosti v pravljici. Ostali liki v 

pravljici so izolirani in zmožni vzpostavljati vsestranske odnose, ampak le junak ima 

sposobnost vzpostaviti dejanske odnose. Pot, ki si jo izbere junak in on sam je v središču 

zanimanja zgodbe. Pravi pravljični junaki so slepi, najmlajši, tisti brez staršev, izgubljeni, 

saj so izolirani posamezniki in s tem prosti za vse, kar je bistveno. Živijo v figurah in 

ravnajo tako, da izražajo resničen odnos, ne da bi poznali svoje resnično mesto (Lüthi, 

2011).  

 

4.5. SUBLIMACIJA IN VSEVKLJU ČENOST 

 

Lüthi (2011) je sublimacijo in vsevključenost definiral kot vzvišenost ali 

spremembo/preusmeritev nagnjen/teženj/ciljev na višjo oziroma vzvišeno stopnjo.  

 

V pravljicah je erotična in seksualna tematika oslabljena. Tudi golota se kaže popolnoma 

neerotično. Otroci se v pravljicah spočnejo brez vznemirjanja in rojstvo poteka brez 

bolečin. Poleg dogodkov, ki spadajo v krog ljubezni, se najde tudi veliko motivov in 

podob, ki so nekoč imeli erotičen pojem. Zato Lüthi pravi, da pravljica sama ne razume 

svojega lastnega pomena. Motivi so izpraznjeni svoje vsebine, od numinoznih, čudežnih 

in mitičnih, erotičnih in do navadnih, vsakdanjih motivov. Vsakdanji motivi so prikazani 

na enak način kot vsi drugi, kažejo se v jasnih podobah. Ko pripoveduje o umorih, nasilju, 

izdaji, nesrečah, to naredi brez tragičnega prizvoka.  

 

Liki v pravljici niso tipi, temveč figure, saj je figura le nosilka zgodbe, tip pa je odvisen 

od realnosti. Pravljične figure nimajo notranje motivacije, naprej jih potiskajo nasveti, 

naloge, pogoji, pomoč in darovi. Položaj najmlajšega je v pravljici element čiste forme.  

 

Izpraznitev motivov pomeni istočasno izgubo in pridobitev. Izgubijo se konkretnost in 

realnost, globina doživljanja in odnosov, nianse in polnost vsebine. Pridobitev je   

določenost forme in jasnost. Izpraznjenost je obenem sublimacija. Vsi elementi postanejo 

čisti, lahki ter se združijo v lahkotno součinkovanje, kjer se pokažejo pomembni motivi 

človeškega obstoja. Sublimacija omogoči, da pravljica vase sprejme svet in s tem postane 

vsevključujoča.  
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Pravljica svoje motive pridobiva iz realističnih zgodb, povedk, mitov in resničnega 

življenja, toda vse motive spremeni. S tem ko jih izprazni, sublimira in izolira, jim da 

formo. Pravih čudežnih motivov v pravljici ni, saj čudež predstavlja vrh izolacije in 

sublimacije. Zato vsak motiv, ki je vključen v pravljico postane čudežni motiv. Pravljica 

nekaterim motivom, kot so to kralji, princese in sirote, daje prednost. Junake obdari z 

nasveti in darovi, ob bok jim postavi kontrastne like. Protijunak nima sreče zaradi slabe 

lastnosti ali napake.  

 

V pravljici je mogoče vse, sprejema vsak element in je forma, ki vključuje svet. Pravljica 

ni sposobna le asimilirati in sublimirati elementov, v njej se zrcalijo bistveni elementi 

človekove biti. Pravljica pripoveduje o poslušnosti in neposlušnosti, potrpežljivosti, 

zločinu, nagradi in kazni. Opisuje dobra in hudobna dejanja, skromnost in napuh, 

obupanost in neustrašnosti.  

 

V pravljici kot formi vidimo združevanje polov obstoja, ki so utesnjenost in širjava, mir in 

gibanje, zakon in svoboda, enotnost in mnogoterost. Za utesnjenost in širjavo je Lüthi 

zapisal, da je stroga zaprta forma vseh figur, s katero pravljica definira dogodke in 

predmete v nasprotju z zgodbo. Mir pravljice je utemeljil z gotovostjo, s čistostjo, z 

jasnostjo in s trdnostjo njene forme. Zgodba se razvija hitro in odločno, liki se čez 

ploskovito površino premikajo z gibanjem. Takšna lahkotna gibljivost daje občutek velike 

svobode. Ta svoboda pa ni samovoljna, saj formo pravljice obvladujejo strogi zakoni. Pri 

izbiri motivov sledijo zakonom, ki jih izpolnjujejo v duhu svobode, saj se le v 

izpolnjevanju teh zakonov pravljica sama uresniči. Mnogoternost stvari v fizičnem svetu 

je v pravljici izražena s stalnimi obrazci in formulami, ki izražajo številnost. Predmeti, 

liki, obdobja, epizode ali elementi se pojavljajo v dvoje, troje, sedmero, po dvanajst ali 

sto. Ti obrazci mnogoternost spremenijo v enotnost.  

 

Elementi, ki jih vključuje pravljica, predstavljajo svetove, iz katerih izvirajo. Pravljična 

figura ni zavezana nobenemu določenemu okolju ali individualnemu notranjemu življenju. 

Enotna stilizacija znotraj iste forme neposredno drugo poleg druge postavlja tostransko in 

onstransko, visoko in nizko, domače in tuje. Na ta način izolacija in sublimacija sestavnih 

elementov pravljice omogočata njihovo součinkovanje (Lüthi, 2011).  
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5. UVOD V EMPIRI ČNI DEL 

 

V empiričnem delu sta najprej predstavljeni zbirki slovenskih in hrvaških ljudskih 

pravljic. Za primerjavo so izbrane tri slovenske in tri hrvaške pravljice. Primerjane so v 

parih, s pomočjo preglednice. Za vsako izmed značilnosti literarne teorije Maxa Lüthija 

(2011) je kot utemeljitev zapisan citat. Citati hrvaških ljudskih pravljic bodo v izvirnem 

jeziku, saj se s prevajanjem izgubi avtentičnost. Vsaka pravljica je na kratko povzeta, po 

vsaki preglednici pa sledi opisna analiza oziroma povzetek opažanj.  

 

5.1. METODOLOGIJA 

 

Skladno s predmetom in problemom so zastavljeni naslednji cilji:  

1) ugotoviti, v čem se razlikujejo slovenske in hrvaške pravljice; 

2) ugotoviti, v čem so si slovenske in hrvaške pravljice podobne. 

 

Prvo raziskovalno vprašanje oziroma hipoteza je, da se med slovenskimi in hrvaškimi 

pravljicami pojavljajo skupne značilnosti ljudske pravljice. 

 

Drugo raziskovalno vprašanje oziroma hipoteza je, da med slovenskimi in hrvaškimi 

ljudskimi pravljicami obstajajo razlike. 

 

V empiričnem delu sta uporabljeni kvantitativna in kvalitativna metoda raziskovanja.  

 

 

5.2. ZBIRKA SLOVENSKIH LJUDSKIH PRAVLJIC  

 

Zbirka pravljic z naslovom Slovenske narodne pravljice je prvič izšla leta 1952, leta 2000 

je izšel dvanajsti natis in je del knjižne zbirke Zlata ptica. Pravljice v zbirki je izbral in 

uredil Alojzij Bolhar, ilustriral jih je Maksim Gaspari.  

 

Spremno besedo je napisal Milko Matičetov. Zapisal je, da je med slovenskim ljudstvom 

pripovedovanje in poslušanje pravljic bilo in še vedno je zelo priljubljeno. Omenil je 

najpomembnejšo zbirko južnoslovanske folkloristike: zbirko Matije Valjavca Narodne 
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pripovjedke u i oko Varaždina iz leta 1858. Zbirka je izšla na Hrvaškem, saj je Valjavec 

služboval na Hrvaškem. Matičetov je v spremni besedi zapisal, da naj bi ta zbirka v 

prerezu pokazala slovensko ljudsko pravljico, kot se je ohranila v zapisih zbiralcev. 

Zbirka vsebuje 56 pravljic, ki so jih zapisali številni zapisovalci in zbiralci. 

 
Slika 1: Naslovnica izbrane zbirke slovenskih ljudskih pravljic 
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5.3. ZBIRKA HRVAŠKIH LJUDSKIH PRAVLJIC 

 

Zbirka hrvaških ljudskih pravljic z naslovom Hrvatske narodne bajke je izšla leta 2008. 

Pravljice je zbrala in uredila Ranka Javor, ilustriral pa jih je Tomislav Tomić.  

 

Spremno besedo je napisala Ranka Javor. Tudi ona, kot M. Matičetov omenja zbirko M. 

Valjavca kot prvo in najpomembnejšo zbirko pravljic. R. Javor je zapisala, da od ostalih 

narodov hrvaške pravljice loči jezik (tri popolnoma različna narečja) in lokalne 

značilnosti, kot so junaki iz naroda, narodna prepričanja in podobno. Zbirka vsebuje 14 

pravljic, ki jih je zapisala Ranka Javor. Nekatere pravljice je zaradi lažje razumljivosti 

prevedla iz narečja v književni jezik.  

 
Slika 2: Naslovnica izbrane zbirke hrvaških ljudskih pravljic 
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6. ANALIZA SLOVENSKIH IN HRVAŠKIH LJUDSKIH PRAVLJIC 

6.1. S KAČO SE JE OŽENIL/KAKO JE JEDAN MLADIĆ OŽENIO ZMIJU 

 

Slovenska ljudska pravljica S kačo se je oženil govori o kmetu, ki je imel tri sinove. 

Sinovi so se želeli oženiti, zato so šli po svetu iskat neveste. Najstarejši sin je odšel prvi. 

Prišel je do gozda, kjer mu je starec podal navodila, kako priti do hiše, kjer so doma tri 

hčere. Najstarejši sin si je izbral nevesto in se vrnil domov. Nato je tudi srednji sin odšel 

po isti poti in se domov vrnil z nevesto. Tudi najmlajši sin, ki je bil tepček, je želel imeti 

nevesto, zato se je tudi on odpravi po svetu. Na poti sreča kačo, ki mu obljubi, da bo 

postala njegova žena in mu da zlati ključek, ki mu da vse, kar si poželi. Najmlajši sin 

odide domov in pove očetu, kaj se je zgodilo. Ko so se prepričali o moči ključka, so odšli 

po kačo in jo pripeljali domov na gostijo. Ob polnoči je kači počila koža in pojavila se je 

prekrasna deklica v zlati obleki in z zlato krono na glavi. Zadovoljno in srečno sta živela 

dolgo let (Bolhar, 2000). 

 

Hrvaška pravljica pa govori o materi, ki je imela devet sinov, med njimi enega neumnega, 

ki je želel, da gre mater h grofu prosit, da bi se njegova hči poročila z njim. Ko grof 

dvakrat zavrne mater, se sin odloči sam iti po svetu iskat nevesto, čeprav bi bila tudi kača. 

Na poti sreča kačo, ki ga spomni, da se mora z njo poročiti. Kača mu je naročila, da 

vzame konje in voz in odpravila sta se k njenemu domu. Tam sta naložila poln voz srebra 

in zlata ter se odpeljala domov. Doma je bila poroka in ko sta prvo noč šla skupaj spat, je 

kača slekla svojo kožo in se pokazala kot najlepša deklica. To so opazile ženske, ki so ji 

kožo ukradle in jo vrgle v ogenj. Naslednje jutro se je kača-deklica želela obleči, vendar ni 

mogla najti svoje kože. Bila je zelo jezna in preklinjala je ženske, ki so ji uničile kožo, saj 

so k njej bile namenjene njene prijateljice kače, ki so ji nosile bogate darove. Ker je brez 

kože niso prepoznale, so se vrnile domov. Deklica je bila prikrajšana za bogate darove, 

ampak je vseeno za vedno ostala prekrasna deklica, ki je do svoje smrti živela srečno, 

dobro in veselo z neumnim sinom (Javor, 2008).
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Tabela 1: Primerjava pravljic »S kačo se je oženil« in »Kako je jedan mladić oženio zmiju« 

ZNAČILNOST S KAČO SE JE OŽENIL 
KAKO JE JEDAN MLADIĆ OŽENIO 

ZMIJU 

ENODIMENZIONALNOST  

Prepletanje realnih 

in fantastičnih 

dogodkov, brez 

občutka prisotnosti 

druge dimenzije. 

»Mižek pogleda v votlo vrbo in res zagleda 

dolgo, grdo in ostudno kačo, ki se vije proti 

njemu in sika z razcepljenim jezičkom … 

»Vidim, da se me bojiš,« spregovori kača« 

(Bolhar, 2000, str. 215). 

»Išao je nekakvim grmljem i u tom je grmlju 

bila ljuta zmija. Izašla je ona pred njega i 

javila se njemu. On se ljuto nad njom 

izderao: »Miči mi se s puta, ljuta zmijo!« 

(Javor, 2008, str. 40). 

PLOSKOVITOST 

Liki niso podrobno 

opisani. 

»Tudi jaz bi se rad oženil, čeprav me imate 

vsi za tepčka.« 

»Mižek pogleda v votlo vrbo in res zagleda 

dolgo, grdo in ostudno kačo …« (Bolhar, 

2000, str. 215). 

»Neka je majka imala devet sinova, a među 

njima jednoga bedastoga, ili bolje, ljudi su ga 

držali bedastim« (Javor, 2008, str. 39). 

»Na svoje su najveće čudo opazile, da je 

zmija skinula svoju zmijsku kožu i postala 

prelijepa djevojka, kakve nema pod suncem 

Božjim« (Javor, 2008, str. 40). 

Nedoločen čas 

dogajanja. 

»Tretji dan je že najstarejši sin z nevesto 

doma pri očetu« (Bolhar, 2000, str. 214). 

»Kad se sutradan ujutro ta prelijepa žena 

ustala ...« (Javor, 2008, str. 40 ). 

Nedoločen kraj 

dogajanja. 

»Kar pojdi po tej poti dalje, in ko prideš iz 

gozda, zapaziš hišico« (Bolhar, 2000, str. 

»Spekla mu je mati kruha i on je otišao tražiti 

po svijetu ženu. Išao je nekakvim grmljem 
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 214). 

 

...« (Javor, 2008, str. 40). 

»Vozili su se daleko po svakojakim putovima 

dok su prispjeli do njezina doma« (Javor, 

2008, str. 40). 

Junak se vedno 

odpravi na pot. 

»Zato se s srednjim bratom dogovorita, da 

pojdeta družno iskat nevesto po svetu« 

(Bolhar, 2000, str. 214). 

»Specite vi meni majko kruh, pa si idem sada 

sam tražiti ženu, ja si je negdje moram naći 

…« (Javor, 2008, str. 39). 

ABSTRAKTNI SLOG 

Okrasni 

pridevniki/golo 

poimenovanje. 

»Starejši sin odide ter pride do velikega 

gozda« (Bolhar, 2000, str. 214). 

»Išao je nekakvim grmljem i u tom je grmlju 

bila ljuta zmija« (Javor, 2008, str. 40). 

Metalizacija in 

mineralizacija. 

»Dečko res vzame ključek, ki je bil ves zlat 

…« (Bolhar, 2000, str. 216). 

»… naenkrat vstane prekrasna deklica, vsa v 

zlati obleki in z zlato krono na glavi« 

(Bolhar, 2000, str. 216). 

»Ovdje su nametali puna kola i srebra i zlata 

i odvezli sve to k njegovu domu« (Javor, 

2008, str. 40). 

»Uvečer su doista došle silne zmije i donijele 

joj mnogo zlata i srebra« (Javor, 2008, str. 

40). 

 

Ponavljanje 

dogodkov ali 

stavkov. 

»Oče, midva greva po svetu neveste iskat« 

(Bolhar, 2000, str. 214 ). 

»Oče, tudi meni ni živeti brez žene« 

(Bolhar, 2000, str. 214 ). 

»Njegova se majka prvo skanjivala, ali je 

ipak pošla i došla k grofu« (Javor, 2008, str. 

39). 

»I tako je ona opet pošla k grofu« (Javor, 
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»Oče, tudi jaz bi se rad oženil« (Bolhar, 

2000, str. 215 ). 

2008, str. 39). 

»Daj ovoj nesreći nešto pojesti, i gledaj da 

ovu prosjakinju što prije iz kuće spraviš« 

(Javor, 2008, str. 39). 

»Daj joj štogod, samo da što prije otiđe« 

(Javor, 2008, str. 39). 

Stalnice in obrazci 

(št. 1, 2, 3, 7, 12, 

100). 

»Kmet je imel tri sinove« (Bolhar, 2000, str. 

214). 

»V tistem gozdu pa je imel svojo hišico 

starček, ki je živel že sto in sedem let« 

(Bolhar, 2000, str. 214). 

»Tri hčere imamo pri hiši« (Bolhar, 2000, 

str. 214). 

»Tretji dan je že najstarejši sin z nevesto 

doma pri očetu« (Bolhar, 2000, str. 214). 

»Če ta ključek v žepu trikrat obrneš, ti da 

vsega, česar si poželiš« (Bolhar, 2000, str. 

215). 

»Na vozu naj sedi sedem goslačev« (Bolhar, 

2000, str. 216). 

»Neka je majka imala devet sinova …« 

(Javor, 2008, str. 39). 

 

Zaporedje »Starejši sin odide ter pride do velikega »Daj ovoj nesreći nešto pojesti, i gledaj da 
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dogodkov 

(dvojnost in 

trojnost). 

gozda. Vso pot si lepo žvižga in prepeva« 

(Bolhar, 2000, str. 214). 

»Srednjemu bratu se je prav tako godilo 

kakor starejšemu« (Bolhar, 2000, str. 215). 

»In gre, gre še najmlajši sin ter si lepo 

žvižga in prepeva, ko misli, kako bo lepo, ko 

bo tudi on pripeljal mlado ženico na dom« 

(Bolhar, 2000, str. 215). 

ovu prosjakinju što prije iz kuće spraviš« 

(Javor, 2008, str. 39). 

»Daj joj štogod, samo da što prije otiđe« 

(Javor, 2008, str. 39). 

Tipični začetek in 

konec. 

»Kmet je imel tri sinove« (Bolhar, 2000, str. 

214). 

»Zadovoljno in srečno sta živela dolgo let. 

Morda živita še danes, če ju nista ločili 

motika in lopata« (Bolhar, 2000, str. 217). 

»Neka je majka imala devet sinova,  a među 

njima jednoga bedastoga, ili bolje, ljudi su ga 

držali bedastim« (Javor, 2008, str. 39). 

»Tako su je te babe doista prikratile za bogati 

dar, ali ona je ostala zato zauvijek lijepa i 

živjela je sretno, dobro i veselo s tim 

bedastim sinom do svoje smrti« (Javor, 2008, 

str. 41). 

Čudežni predmeti 

in pripomočki. 

»Tu imaš ključek. Če ta ključek v žepu 

trikrat obrneš, ti da vsega, česar si poželiš« 

(Bolhar, 2000, str. 215). 

»Meni će danas moje drugarice silan dar 

donijeti, a ja ga neću bez zmijske kože moći 

od njih primiti« (Javor, 2008, str. 40). 

IZOLACIJA IN 

UNIVERZALNA 
Dar. 

»Če pa hočeš biti srečen, me poslušaj in 

napravi, kakor ti naročim: Tu imaš ključek. 

»Vozili su se daleko po svakojakim putovima 

dok su prispjeli do njezina doma. Ovdje su 
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POVEZANOST Če ta ključek v žepu trikrat obrneš, ti da 

vsega, česar si poželiš« (Bolhar, 2000, str. 

215). 

nametali puna kola i srebra i zlata i odvezli 

sve to k njegovu domu« (Javor, 2008, str. 

40). 

Čudež. 

»Ko pa udari ura polnoč, poči grdi kači –

nevesti koža in poleg ženina naenkrat vstane 

prekrasna deklica, vsa v zlati obleki in z 

zlato krono na glavi« (Bolhar, 2000, str. 

216). 

»Na svoje su najveće čudo opazile, da je 

zmija skinula svoju zmijsku kožu i postala 

prelijepa djevojka, kakve nema pod suncem 

Božjim« (Javor, 2008, str. 40). 

Motivni drobci. 

»V tistem gozdu pa je imel svojo hišico 

starček, ki je živel že sto in sedem let« 

(Bolhar, 2000, str. 214). 

»Kar po tej poti dalje, in ko prideš iz gozda, 

zapaziš hišico. Tam se oglasi in zveš vse 

drugo« (Bolhar, 2000, str. 214). 

»Taj bedasti sin slao svoju majku, da ide 

prositi za njega grofovu kćer« (Javor, 2008, 

str. 39). 

 

SUBLIMACIJA IN 

VSEVKLJU ČENOST 

Vsakdanji motivi, 

prepleteni s 

čudežnimi motivi. 

»Nikar se me ne bojte! Jaz vam samo dobro 

želim,« spregovori kača in zleze na voz k 

ženinu na pravo stran. Ta dva sedita spredaj 

na vozu, vsi domači in povabljeni gosti pa 

zadaj. Tako se odpeljejo domov, kjer jih je 

čakala gostija« (Bolhar, 2000, str. 216). 

»Neću ti se micati! Ti si rekao, da ćeš uzeti 

za ženu ljutu zmiju. Ja sam evo došla, ti sada 

mene moraš uzeti za ženu!« (Javor, 2008, str. 

40). 

Stare navade, »Zdaj pa pojdi domov ter pripravi vse »Specite vi meni majko kruh, pa si idem sada 
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obredi. potrebno za gostijo. Potem pridite po mene, 

in sicer s takim vozom, ki ima lestvenice. Na 

vozu naj sedi sedem goslačev: šest črnih in 

en bel« (Bolhar, 2000, str. 216).  

sam tražiti ženu, ja si je negdje moram naći, 

makar da isprosim sebi za ženu i ljutu zmiju« 

(Javor, 2008, str. 39). 

»Sada su istom priredili kod njega pir. Za 

stolom su sjedili gosti, a među njima on, 

momak i ona, ljuta zmija« (Javor, 2008, str. 

40). 

Položaj 

najmlajšega. 

»Oče!« se oglasi nato najmlajši sin pri očetu. 

»Tudi jaz bi se rad oženil, čeprav me imate 

vsi za tepčka. Morda pa le najdem katero, ki 

me vzame« (Bolhar, 2000, str. 215). 

»Neka je majka imala devet sinova,  a među 

njima jednoga bedastoga, ili bolje, ljudi su ga 

držali bedastim« (Javor, 2008, str. 39). 
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Slovenska in hrvaška ljudska pravljica sta si po strukturi in motivu zelo podobni. Po 

literarni teoriji Maxa Lüthija sta si po večini značilnosti podobni, pojavljajo se pa tudi 

nekatere razlike.  

 

V obeh pravljicah je možno opaziti enodimenzionalnost oziroma prepletanje realnih in 

fantastičnih dogodkov, ne da bi junaki imeli občutek prisotnosti druge dimenzije. To je 

vidno v trenutku, ko junak sreča kačo in se z njo pogovarja. V obeh pravljicah junak 

občuti strah, vendar je to strah do same kače, ne pa govoreče kače. 

 

Ploskovitost je razvidna iz več kotov. Čas kot tudi kraj sta v obeh pravljicah nedoločena. 

V obeh pravljicah junaka odideta po svetu iskat nevesto, ne izvemo pa, kam točno. Ne 

zvemo, kdaj se dogodki odvijajo, pravljici nam nakažeta le minevanje časa na način, da 

povesta na primer, kako sta se junaka tretji dan vrnila domov, ali pa da se je nekaj zgodilo 

naslednji dan. Junaka v obeh pravljicah nista podrobno opisana, izvemo le, da jih drugi 

gledajo kot tepčka oziroma neumneža. V obeh pravljicah sta se junaka odpravila na pot in 

na poti se jima je zgodil dogodek (srečanje s kačo), ki je bil bistven za nadaljevanje 

zgodbe. 

 

Stalnic in obrazcev v primeru števil 1, 2, 3, 7, 12 in 100 je več v slovenski pravljici, in 

sicer se ponavlja število tri (kmet je imel tri sinove, v hiški so živele tri hčere, sin se je 

vrnil tretji dan, ključek je treba obrniti trikrat). V hrvaški pravljici je edino število, ki ga  

zasledimo devet, in sicer je mati imela devet sinov. V slovenski pravljici zasledimo 

trojnost (odhod treh bratov od doma), v hrvaški pa dvojnost (mati je šla dvakrat grofa 

prosit hčer za svojega sina). To sta tudi edina primera za ponavljanje dogodkov oziroma 

stavkov. V obeh pravljicah so opisi pomanjkljivi (velik gozd, ljuta kača). Obe pravljici 

nimata tipičnega začetka, ampak sta si podobna (Kmet je imel tri sinove in Neka je majka 

imala devet sinova). Konca sta tipična, v obeh pravljicah sta junaka s svojima ženama –

kačama srečno in zadovoljno živela dolgo let. Metalizacija in mineralizacija sta prisotni v 

obeh pravljicah. V slovenski pravljici se pojavi zlati ključek in kača je v zlati obleki z 

zlato korono, ko si sleče kožo. V hrvaški pravljici pa sta mladoporočenca dobila veliko 

zlata in srebra. V obeh pravljicah se pojavi čudežni predmet. V slovenski pravljici je to 

zlati ključek, ki ti da vse, kar si poželiš, v hrvaški pa je to kačja koža, brez katere druge 

kače niso mogle prepoznati svoje prijateljice.  
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Prisotni so dokazi izolacije in univerzalne povezanosti v obliki dara (zlati ključek v 

slovenski pravljici in poln voz srebra in zlata v hrvaški pravljici) in čudeža (v obeh 

pravljicah je čudež, ko kača sleče svojo kožo in postane prelepa deklica).  

 

Opazni so tudi motivni drobci starih navad, saj v slovenski pravljici kača zahteva, da 

ponjo pridejo z vozom, ki ima lestvenice, in s sedmimi goslači. V hrvaški pravljici pa so 

najprej šli h kači domov po darove, potem pa so imeli poroko, kjer sta junak in kača 

sedela v sredini med ostalimi svati.  
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6.2.SIN JEŽ/KAKO SE JE JEŽ OŽENIO 

 

Slovenska ljudska pravljica Sin jež govori o sinu, ki ga je mati bila zavdala, da je postal 

jež. Sin jež se je odločil, da gre po svetu. Prišel je h kmetu in ga prosil, da mu dovoli pasti 

prašiče. Obljubil je, da bo vsako leto prignal sto prašičev več. Jež je tri leta pasel prašiče v 

gozdu, kamor je vsako leto prišel mož, ki ni več znal iz njega. Pot mu je pokazal jež. 

Tretje leto mož vpraša ježa, kaj si želi za plačilo, ker mu je trikrat pomagal najti pot iz 

gozda. Jež je zahteval eno izmed treh hčera. Ko je jež prišel po svojo bodočo nevesto, ga 

starejša in srednja hčer nista hoteli, najmlajša pa ga je vzela. Ko so šli k poroki, se jež 

spremeni v prelepega mladeniča. Sestrama je bilo tako hudo, da sta si vzeli življenje, jež 

in najmlajša hči sta odšla v svoj dom, kjer sta bogato in dolgo živela (Bolhar, 2000). 

 

Hrvaška ljudska pravljica govori, kako je neki reven par dobil otroka – ježa. Ker nikogar 

ni bilo, da bi pasel prašiče, se je sin jež ponudil, da gre on. Odšel je s prašiči v gozd in tam   

ostal šestnajst let. Nekega dne sta se v gozdu izgubila grofa. Jež jima je pokazal pot iz 

gozda v zameno za eno izmed grofovih treh hčera. Jež je odšel s prašiči na sejem, kjer jih 

je prodal in kupil konje ter kočijo. Odšel je v grad, kjer je živel grof in vprašal njegovo 

najstarejšo hčer, ali ga vzame za moža. Posmehovala se mu je, prav tako tudi srednja, ko 

jo je vprašal, ali ga vzame za moža. Na koncu je vprašal tudi najmlajšo hčer, ki se mu je le 

nasmejala. Po večerji so vsi odšli spat, jež se je pa zavlekel najmlajši pod posteljo. Ko je 

ona zaspala, si je slekel kožo in postal prelepi mladenič v zlati obleki. Zjutraj je najmlajša 

hči zraven sebe zagledala prelepega mladeniča, on pa si je spet oblekel kožo in postal jež.   

Ves dan ga je nosila in mu dajala poljube na gobček. Odšla sta k župniku in se zaročila. 

Sestre so jo zaradi sramote preklinjale in jo tudi pretepale, da bi jo skoraj ubile. Ko so šli k 

poroki, je jež naročil svoji zaročenki, da iz njegovega hrbta izvleče eno bodico. Tako je 

naredila in jež je takoj postal prelepi mladenič v zlati obleki in vsa cerkev je odsevala od 

njegove obleke. Na poroki je bilo vse veselo, najbolj pa mladoporočenca (Javor, 2008).  

 

 



 

32 
 

Tabela 2: Primerjava pravljic »Sin jež« in »Kako se je jež oženio« 

ZNAČILNOST SIN JEŽ KAKO SE JE JEŽ OŽENIO 

ENODIMENZIONALNOST 

Prepletanje realnih in 

fantastičnih dogodkov  brez 

občutka prisotnosti druge 

dimenzije. 

»Mati je bila sinu zavdala, da je postal 

jež. Sin – jež pa je dejal: Zdaj bom šel po 

svetu« (Bolhar, 2000, str. 110). 

»Jaz bom sedel na petelinu, vi pa na 

konju. Pričela sta jezditi proti hiši, kjer se 

je jež nameraval ženiti; konj je pričel 

rezgetati, petelin pa peti« (Bolhar, 2000, 

str. 112). 

»Ona je doista zanijela, za devet 

mjeseci rodila i rodila ježa. Taj 

jež nije govorio ništa, tek kad mu 

je bilo sedam godina, stade 

govoriti« (Javor, 2008, str. 42). 

PLOSKOVITOST 

Liki niso podrobno opisani. 

»Jež je izginil za zidom, od druge strani 

pa je prišel tako lep mladenič, da ga ni 

bilo lepšega« (Bolhar, 2000, str. 112). 

»Taj jež nije govorio ništa, tek 

kad mu je bilo sedam godina 

stade govoriti« (Javor, 2008, str. 

42). 

Nedoločen čas dogajanja. 

»Vsako leto je gnal jež svinje domov 

…«(Bolhar, 2000, str. 110). 

»Jež je prignal svinje domov in kmet mu 

je dal plačilo za vsa tri leta« (Bolhar, 

2000, str. 112). 

»Jednom su bili jedan muž i žena 

…« (Javor, 2008, str. 42). 
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Nedoločen kraj dogajanja. 

»Prišel je k nekemu kmetu …«(Bolhar, 

2000, str. 110). 

»Otac ga je poslao sa prascima 

odmah u šumu. U šumi je bio 

šesnaest godina i nitko nije znao, 

gdje je on« (Javor, 2008, str. 42). 

Junak se vedno odpravi na 

pot. 

»Zdaj bom šel po svetu« (Bolhar, 2000, 

str. 110). 

»Otac ga je poslao sa prascima 

odmah u šumu« (Javor, 2008, str. 

42). 

»Kad su grofovi otišli, spremi se 

on sa svojim prascima na sajam 

…« (Javor, 2008, str. 42). 

ABSTRAKTNI SLOG 

Stalnice in obrazci (št. 1, 2, 

3, 7, 12, 100). 

»… sto mi jih boste dali in sto več jih 

bom prignal domov« (Bolhar, 2000, str. 

110). 

»Nič drugega ne, kakor eno vaših hčera, 

saj jih imate tri« (Bolhar, 2000, str. 112). 

»Jež je prignal svinje domov in kmet mu 

je dal plačilo za vsa tri leta« (Bolhar, 

2000, str. 112). 

»… tek kad mu je bilo sedam 

godina stade govoriti« (Javor, 

2008, str. 42). 

»Gospodine, vi imate tri kćeri, pa 

ako mi date jednu od njih za 

ženu, ja ću vas odvesti na pravi 

put« (Javor, 2008, str. 42). 

»… samo dva je ostavio u šumi« 

(Javor, 2008, str. 42). 

 

Zaporedje  »Nič drugega ne, kakor eno vaših hčera, »On je upitao prvo najstariju, a 



 

34 
 

(dvojnost/trojnost). saj jih imate tri« (Bolhar, 2000, str. 112). ona mu se samo jako narugala. 

Upitao je i drugu, srednju, ali i ta 

ga je otpravila kao i ona 

najstarija« (Javor, 2008, str. 43). 

Okrasni pridevniki/golo 

poimenovanje. 

»Pa se oglasi za parobkom jež« (Bolhar, 

2000, str. 110). 

»Konj je pričel rezgetati, petelin pa peti« 

(Bolhar, 2000, str. 112). 

»Nočem te, rajši si vrat prerežem« 

(Bolhar, 2000, str. 112). 

»Jaz te tudi nočem, rajši skočim v vodo« 

(Bolhar, 2000, str. 112) 

»Drugima dvema sestrama je bilo tako 

žal, da si je starejša prerezala vrat in 

srednja skočila v vodo.« (Bolhar, 2000, 

str. 113) 

»… bili su vrlo siromašni, ništa 

nisu imali kod kuće osim jednoga 

prasca i jednu prasicu« (Javor, 

2008, str. 42). 

»Na sajmu je dobro svoje prasce 

prodao i kupio konje i kočiju …« 

(Javor, 2008, str. 42). 

»Sada su je opet sestre jako 

psovale, čak su je i tukle, jedva je 

utekla, da je nisu ubile« (Javor, 

2008, str. 43). 

Tipični začetek in konec. 

»Bila sta bogata in sta dolgo živela. 

Njuni otroci pa žive morebiti – še zdaj« 

(Bolhar, 2000, str. 113). 

»Jednom su bili jedan muž i žena 

…« (Javor, 2008, str. 42). 

»Na piru je bilo sve veselo, 

osobito mladenci …« (Javor, 

2008, str. 44). 
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Metalizacija in 

mineralizacija. 

Ni primera. »Kad je ona zaspala, svukao je 

on svoju kožu, pa je postao 

prelijepi mladić u zlatnoj opravi« 

(Javor, 2008, str. 43). 

»… i opazi kraj sebe prelijepa 

mladića u zlatnoj opravi, od koje 

je cijela soba sjala« (Javor, 2008, 

str. 43). 

Čudežni predmeti in 

pripomočki. 

Ni primera. Ni primera. 

Ponavljanje dogodkov in 

stavkov. 

Med letom je prišel v gozd mož, ki ni več 

znal iz njega, in je rekel: Svinje so tu, 

pastirja pa ni, da bi mi pot pokazal. Pa se 

oglasi za parobkom jež: Tu sem, tu; le 

pojdite, vam že pokažem pot« (Bolhar, 

2000, str. 110). 

»Drugo leto je spet prišel tisti mož v 

gozd in dejal: …« (Bolhar, 2000, str. 

110). 

»Tretje leto  je spet prišel mož v tisti 

gozd in rekel: …« (Bolhar, 2000, str. 

Ni primera. 
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110). 

IZOLACIJA IN 

UNIVERZALNA 

POVEZANOST 

Dar. 
»Dajte mi, da bom gnal prašiče past« 

(Bolhar, 2000, str. 110). 

»Koju god ćeš odabrati, dat ću ti 

je« (Javor, 2008, str. 42). 

Čudež. 

»Jež je izginil za zidom, od druge strani 

pa je prišel tako lep mladenič, da ga ni 

bilo lepšega« (Bolhar, 2000, str. 112). 

»Ona je doista zanijela, za devet 

mjeseci rodila i rodila je ježa« 

(Javor, 2008, str. 42). 

»Kad je ona iščupala bodlju, jež 

je odmah postao prelijepi mladić 

u zlatnoj opravi i cijela je crkva 

od njegova odijela zasjala.« 

(Javor, 2008, str. 43) 

Motivni drobci. 

»Mati je bila sinu zavdala, da je postal 

jež.« (Bolhar, 2000, str. 110) 

»Jaz bom sedel na petelinu, vi pa na 

konju.« (Bolhar, 2000, str. 112). 

»… a kad je grofov sluga opazio, 

da je kočija stala pred 

grofovskim dvorom, priskočio je 

brzo do kočije, da će gospodi 

pomoći sići« (Javor, 2008, str. 

43). 

SUBLIMACIJA IN 

VSEVKLJU ČENOST 

Vsakdanji motivi, prepleteni 

s čudežnimi motivi. 

»Dajte mi, da bom gnal prašiče past. 

Vsako leto enkrat bom prignal domov; 

sto mi jih boste dali in sto več jih bom 

prignal domov.« (Bolhar, 2000, str. 110) 

»Ona je doista zanijela, za devet 

mjeseci rodila i rodila je ježa« 

(Javor, 2008, str. 42). 
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Stare navade, obredi. 

»Koliko pa boš hotel imeti, ker vsako 

leto zaidem in mi vsako leto pokažeš 

pot? Jež je dejal: »Nič drugega ne, kakor 

eno vaših hčera, saj jih imate tri« 

(Bolhar, 2000, str. 112). 

»Snubači gredo … Prišla sta v hišo in 

vprašala« (Bolhar, 2000, str. 112). 

»… dragoga Boga molili, da bi 

im dao dijete, pa bilo ono kao 

jež« (Javor, 2008, str. 42). 

»Još istoga dana su išli župniku i 

ondje najavili svoje vjenčanje« 

(Javor, 2008, str. 43). 

»… kad će im župnik ruke vezati 

…« (Javor, 2008, str. 43). 

Položaj najmlajšega. 

Najmlajša je odgovorila: »Jaz ga pa 

vzamem« (Bolhar, 2000, str. 112). 

»Konačno je upitao i onu 

najmlađu. Ona nije htjela ništa 

reći, nego se je samo smijala« 

(Javor, 2008, str. 43). 
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Pravljici Sin jež (slovenska) in Kako se je jež oženio (hrvaška) imata enak motiv, in 

sicer motiv živalskega ženina, v sami zgradbi pa se pravljici delno razlikujeta. 

 

Enodimenzionalnost je prisotna takoj na začetku, ko se v slovenski pravljici sin 

spremeni v ježa in se kar odloči, da gre po svetu, in v hrvaški pravljici, ko mati rodi 

ježa, ki do svojega sedmega leta ni spregovoril. 

  

Čas dogajanja je nedoločen v obeh pravljicah, nakazano je le minevanje časa. Tudi 

kraj je nedoločen, zgodba se dogaja v gozdu. Junak se v slovenski pravljici sam 

odloči, da bo šel po svetu, v hrvaški pravljici pa junaka oče pošlje past prašiče v gozd. 

Junakoma manjka opis, vemo le, da sta oba ježa. 

 

V slovenski pravljici se pojavlja število 3 (tri hčere, jež je čuval prašiče tri leta) in sto 

(jež je imel sto prašičev), v hrvaški pa se pojavi število 7 (jež ni govoril sedem let), 3 

(tri hčere), 2 (le dveh prašičev ni prodal). Zaporedje trojnosti se kaže v prisotnosti treh 

hčera. V pravljicah zasledimo le golo poimenovanje (v slovenski pravljici, ko dve 

sestri nočeta ježa za moža, povesta, da si raje vrat prerežeta in v vodo skočita, v 

hrvaški pa je zapisano, da je jež dobro prodal svoje prašiče in kupil konje ter kočijo). 

Začetek slovenske pravljice ni tipičen (»Mati je bila sinu zavdala, da je postal jež.«), 

začetek hrvaške pravljice pa je (»Jednom su bili jedan muž i žena …« [Nekoč sta bila 

mož in žena]). Konec slovenske pravljice je tipičen (»Bila sta bogata in sta dolgo 

živela.«), konec hrvaške pa ni tipičen, saj se konča s poroko, na kateri so vsi veseli, še 

posebej mladoporočenca. Metalizacija in mineralizacije je prisotna le v hrvaški 

pravljici, in sicer ko jež sleče kožo in se pokaže v zlati obleki. Čudežni predmeti in 

pripomočki se v teh dveh pravljicah ne pojavljajo. Primer ponavljanja dogodkov in 

stavkov najdemo le v slovenski pravljici, ko v gozd trikrat pride mož, ki ne zna poti 

nazaj in mu jež pomaga, razgovor med njima pa je vedno enak (»Med letom je prišel v 

gozd mož, ki ni več znal iz njega, in je rekel: »Svinje so tu, pastirja pa ni, da bi mi pot 

pokazal.« Pa se oglasi za parobkom jež: »Tu sem, tu; le pojdite, vam že pokažem 

pot.«). 

 

Dar v obeh pravljicah je žena, ki si jo junaka lahko sama izbereta. Čudež je v obeh 

pravljicah enak – jež se spremeni v prelepega mladeniča. Pojavljajo se tudi nekateri 

vsakdanji motivi, prepleteni s čudežnimi. V slovenski pravljici je to takrat, ko jež dobi 
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sto prašičev, po enem letu jih nazaj pripelje sto več. V hrvaški pravljici je to nosečnost 

ženske, ki po devetih mesecih rodi ježa. Motivne drobce starih navad opazimo v obeh 

pravljicah. V slovenski, ko jež pride v hišo vprašat, katera hči bi se z njim poročila, v 

hrvaški pa, ko sta jež in njegova nevesta šla k župniku in pri njem objavila svojo 

zaroko. Položaj najmlajšega je v obeh pravljicah jasno razviden, saj se je v obeh   

najmlajša hči poročila z ježem.  
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6.3.PRAVLJICA O ŽABI/KAKO JE JEDAN ČOVJEK NOSIO VRAGU U PAKAO 

KOMAD MESA 

 

Slovenska ljudska pravljica Pravljica o žabi govori o grofici, ki je nekega dne žela travo 

na njivi. Vsakič, ko je zamahnila s srpom, je bila pod srpom zelena žabica. Dvakrat jo je 

odnesla daleč stran, da bi lahko v miru žela travo, vendar se je žabica vsakič vrnila. Tretjič 

je grofica odnesla žabico trikrat dlje kot prvič in drugič ter ji dejala, da ji bo za babico, ko 

bo imela mlade. Sedem let po tem dogodku je prišel gospod – vrag – po grofico, da 

izpolni obljubo. Odpeljal jo je v pekel. Tam je videla žabico, ki je imela sedem mladih. 

Stara žaba – vragova žena, je grofici naročila, da zamesi pogače. Grofica je morala ostati 

v peklu sedem dni, ko pa bi se smela vrniti na svet, jo je stara žaba nagovorila. Povedala ji 

je, da ji bo mož – vrag ponujal denarja, koliko bo hotela, a ga ne sme vzeti. Rekla ji je, naj 

zahteva le tiste hlače, ki vise na klinu. Vrag bo hotel vzeti hlače nazaj, zato ji svetuje, naj 

jih da v predpasnik in ga dobro pritisne k sebi, saj bo vrag prišel v nevihti. Ko pa pride do 

prve konoplje, naj leže na zemljo in nevihta bo takoj prenehala. Ko se je vrag vrnil 

domov, je grofici ponudil plačilo, ona pa je zahtevala le hlače, ki vise na klinu. Vrag jih ni 

želel dati, a ko je videl, da se grofica ne da pregovoriti, je popustil in jih dal. Grofica je 

hlače dala v predpasnik in ga močno stiskala, da jih veter ne odnese. Ko je prišla do prve 

konoplje, je legla na zemljo in vrag ni imel več moči nad njo. Grofica je po sedmih letih 

prišla domov, položila je hlače na mizo in iz njih sta prišla dva bela goloba, ki sta skozi 

okno odletela proti nebu. To sta bila grofičina oče in mati, ki sta do tedaj bila v peklu 

(Bolhar, 2000).  

  

Hrvaška ljudska pravljica Kako je jedan čovjek nosio vragu u pakao komad mesa govori o 

revnem bratu, ki je od svojega bogatega brata dobil kos mesa in ga odnesel v pekel vragu. 

Vražji ladjarji so človeku svetovali, da za meso od vraga zahteva prt, saj je ta zelo 

dragocen, ker vsa dobra hrana sama pride nanj. Človek je tako tudi naredil in od vraga 

dobil prt. Na poti domov je prenočil v gostilni. V sobi je raztegnil prt in pred njim se je 

pojavila zelo dobra večerja. To so opazile gostilničarke in so mu prt med spanjem 

zamenjale z navadnim. Ko je prišel domov k ženi in raztegnil prt, se hrana ni pojavila. 

Zato se je odločil, da gre nazaj k vragu. Tam so mu ladjarji spet svetovali, naj od vraga 

zahteva črno kokoš, ki leže cekine, ko jo božaš po hrbtu. Tako je tudi naredil. Nazaj grede 

se je spet ustavil v gostilni, kjer so mu gostilničarke zamenjale kokoš, ki leže cekine, z 

navadno kokoško. To je opazil šele, ko je prišel domov. Spet se je podal k vragu. Tokrat 
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so mu ladjarji povedali, da nekdo menjuje njegove stvari. Zato naj od vraga zahteva vrečo, 

ki visi na klinu, saj so v vreči vojaki, ki pridejo na ukaz ven. Tako je tudi storil in se spet 

ustavil v gostilni. Zjutraj je zahteval svoj prt in črno kokoš nazaj, a so se gostilničarke 

naredile neumne, češ da one o tem nič ne vedo. Ukazal je dvanajstim vojakom, da pridejo 

iz vreče. Gostilničarke so se prestrašile in mu vrnile prt in črno kokoš. Ko se je vrnil doma 

ženi, je na mizo pogrnil prt in pojavila se je večerja, kot jo ima tudi cesar. Začel je božati 

črno kokoš in ta je nesla same cekine. Ukazal je dvanajstim vojakom, naj čuvajo stražo 

okoli hiše, da lahko družina v miru povečerja. Nato je prišel bogati brat, saj ga je 

zanimalo, kako je revnemu bratu uspelo vse to pridobiti. Ko je izvedel, se je odpravil na 

pot k vragu, ampak mu ladjarji niso pokazali poti, zato se je prevažal levo-desno, saj ni 

vedel, kam mora in zato ni dobil nič, kar si je želel (Javor, 2008).  
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Tabela 3 Primerjava pravljic »Pravljica o žabi« in »Kako je jedan čovjek nosio vragu u pakao komad mesa« 

ZNAČILNOST PRAVLJICA O ŽABI 
KAKO JE JEDAN ČOVJEK NOSIO 

VRAGU U PAKAO KOMAD MESA 

ENODIMENZIONALNOST 

Prepletanje realnih in 

fantastičnih dogodkov  

brez občutka prisotnosti 

druge dimenzije. 

»… gospod v zeleni obleki in z 

rdečo čepico na glavi – ki je bil sam 

vrag, žaba pa njegova žena …« 

(Bolhar, 2000, str. 115). 

»Vozila sta se pod zemljo tri dni in 

tri noči. Četrti dan sta se pripeljala 

v pekel …« (Bolhar, 2000, str. 

115). 

»Otiđe on s tim mesom k vragu i došao je 

do vražjih brodara, koji su ga imali 

prevesti do vraga« (Javor, 2008, str. 51). 

PLOSKOVITOST 

Liki niso podrobno 

opisani. 

»Nekoč je živela grofica. Imela je 

lep grad in veliko posestvo, a živela 

je popolnoma sama, neomožena, z 

majhno delovno družino« (Bolhar, 

2000, str. 114). 

»Tako su bila dva brata, jedan je bio 

siromašan, a drugi bogat« (Javor, 2008, 

str. 51). 

Nedoločen čas dogajanja. 

»Nekoč je živela grofica« (Bolhar, 

2000, str. 114). 

»Nekega dne je žela grofica …« 

(Bolhar, 2000, str. 114). 

»Kad se primicao Božić …« (Javor, 2008, 

str. 51). 

Nedoločen kraj dogajanja. »V zapuščenem kraju je stala »Otišao je taj siromah u pakao k vragu 
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vragova palača – pravi pekel« 

(Bolhar, 2000, str. 115). 

…« (Javor, 2008, str. 52). 

Junak se vedno odpravi na 

pot. 

»… pa je prijel grofico pod 

pazduho, jo odvedel k vozu in jo 

posadil vanj« (Bolhar, 2000, str. 

115). 

»Otiđe on s tim mesom k vragu i došao je 

do vražjih brodara, koji su ga imali 

prevesti do vraga« (Javor, 2008, str. 51). 

ABSTRAKTNI SLOG 

Stalnice in obrazci (št. 1, 

2, 3, 7, 12, 100). 

»Dvakrat jo je tako odnesla daleč 

stran …«(Bolhar, 2000, str. 114). 

»Potem je preteklo sedem let in 

grofica je zopet žela travo na njivi« 

(Bolhar, 2000, str. 114). 

»Žaba ima sedem mladih …« 

(Bolhar, 2000, str. 115). 

»Vozila sta se pod zemljo tri dni in 

tri noči« (Bolhar, 2000, str. 115). 

»Sedem dni je morala ostati grofica 

v peklu« (Bolhar, 2000, str. 116). 

»Dvanaest vojnika amo!« (Javor, 2008, 

str. 54). 

 

Zaporedje 

(dvojnost/trojnost). 

»Dam ti tretjino drvenke penez« 

(Bolhar, 2000, str. 116). 

»Dam ti rajši pol drvenke zlata« 

(Bolhar, 2000, str. 116). 

»Kad je dobio taj siromah stolnjak, ide on 

veselo iz pakla i dođe do jedne gostione i 

reče gostioničarki i njezinim djevojkama: 

Hoćete me ovdje pustiti prenoćiti? 
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»Celo drvenko zlata ti dam namesto 

hlač« (Bolhar, 2000,       str. 116). 

Odgovore mu one: Drage dobre volje, i 

odvele su ga u gostionu« (Javor, 2008, str. 

52). 

»Kad je dobio taj siromah tu crnu kokoš, 

ide on veselo iz pakla …« (Javor, 2008, 

str. 53). 

»Kad je dobio taj siromah tu vreću, ide on 

veselo iz pakla …« (Javor, 2008, str. 54). 

Okrasni pridevniki/golo 

poimenovanje. 

»Imela je lep grad in veliko 

posestvo« (Bolhar, 2000, str. 114). 

»… tolikokrat ji je bila zelena 

žabica pod srpom« (Bolhar, 2000, 

str. 114). 

»Mimo nje se pripelje gospod v črni 

kočiji, ki je bil oblečen v zeleno 

obleko in je imel rdečo čepico na 

glavi« (Bolhar, 2000,   str. 114). 

»Njemu će biti ovo meso vrlo dobro i 

slatko …« (Javor, 2008, str. 52). 

»I njemu je odmah došla jako dobra 

večera …« (Javor, 2008, str. 52). 

»… ništa drugo nego onu crnu kokoš, koja 

je pod posteljom« (Javor, 2008, str. 53). 

»Dođe on kući veselo …« (Javor, 2008, 

str. 55). 

Tipični začetek in konec. 
»Nekoč je živela grofica« (Bolhar, 

2000, str. 114). 

Ni primera. 

Metalizacija in 

mineralizacija. 

»… pol drvenke zlata« (Bolhar, 

2000, str. 116). 

Ni primera. 
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Čudežni predmeti in 

pripomočki. 

»Tukaj je položila hlače na mizo in 

glej! – zletela sta dva bela goloba 

skozi okno proti nebu. Bila sta to 

grofičina oče in mati, ki sta bila do 

tedaj v peklu« (Bolhar, 2000, str. 

117). 

»Taj ti stolnjak vrlo mnogo vrijedi, samo 

ga pred sebe prostreš pa kažeš, da ti mora 

biti sve najbolje na stolu i sve ti samo na 

taj stolnjak dođe!« (Javor, 2008, str. 51). 

»Ta ti kokoš jako mnogo vrijedi, ona ti 

leže same cekine, dok je po leđima 

gladiš!« (Javor, 2008, str. 52). 

»Ta ti vreća jako mnogo vrijedi, u njoj 

stoje vojnici kao u vojarni i kad samo 

kažeš. svi izađu« (Javor, 2008, str. 53). 

Ponavljanje dogodkov in 

stavkov. 

»One dvoje hlače, ki vise tamkaj na 

klinu« (Bolhar, 2000, str. 116). 

»Jaz želim samo hlače, ki vise 

tamkaj na klinu« (Bolhar, 2000, str. 

116). 

»Jaz hočem samo hlače in nič 

drugega« (Bolhar, 2000, str. 116). 

»Muči, ženo, ako sam sada daleko išao, 

ali nisam badava. Ja sam sebi sada sreću 

donio!« (trikrat) (Javor, 2008, str. 52, 53, 

55). 

»Muči, ženo, ja se idem opet mučiti i 

truditi, mene je netko prevario!« (dvakrat) 

(Javor, 2008, str. 53, ). 

»Vražji bedače, lutaš po svijetu i hodiš, 

uvijek hodiš, a ništa ne nađeš!« (dvakrat) 

(Javor, 2008, str. 53). 

 



 

46 
 

IZOLACIJA IN 

UNIVERZALNA 

POVEZANOST 

Dar. 

»Vrag je sprevidel, da se grofica ne 

da pregovoriti, pa ji je jezen dal 

hlače« (Bolhar, 2000, str. 116). 

»Kad je dobio taj siromah stolnjak …« 

(Javor, 2008, str. 52). 

»Kad je dobio taj siromah tu crnu kokoš 

…« (Javor, 2008, str. 53). 

»Kad je dobio taj siromah tu vreću …« 

(Javor, 2008, str. 54). 

Čudež. 

»Tukaj je položila hlače na mizo in 

glej! – zletela sta dva bela goloba 

skozi okno proti nebu. Bila sta to 

grofičina oče in mati, ki sta bila do 

tedaj v peklu« (Bolhar, 2000, str. 

117). 

»Prostre on odmah po stolu svoj stolnjak, 

udari šakom po stolnjaku i reče: Meni 

mora biti sada večera kao i našem caru. I 

u taj čas je bila ondje večera, kakvu ima 

naš car. Uze on svoju crnu kokoš pa je 

stade gladiti po hrptu, a kokoš njemu leže 

same cekine« (Javor, 2008, str. 55). 

»… a ovaj samo reče: Dvanaest vojnika 

na stražu oko kuće, da možemo mirno 

večerati. I dvanaest je vojnika izašlo iz 

vreće oko kuće na stražu« (Javor, 2008, 

str. 55). 

Motivni drobci. 

»Vsaka izmed žabic je imela neko 

orodje v rokah, kakor: vilice, žlico, 

nož, sekiro, krožnik, kuhalnico in 

»Radite tako kao i ja, pa ćete imati kao i 

ja!« (Javor, 2008, str. 51). 

»Vrag se isprva jako branio, da ne da, da 
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burkle.« (Bolhar, 2000, str. 115). ne da, ali na koncu morao ga je ipak dati 

…« (Javor, 2008, str. 52). 

SUBLIMACIJA IN 

VSEVKLJU ČENOST 

Vsakdanji motivi, 

prepleteni s čudežnimi 

motivi. 

»Ko pa je prišla do prve konoplje, 

je legla na zemljo in burja je takoj 

minila. Vrag sedaj ni imel več moči 

do nje in se je z groznim rjovenjem 

in šumom odpravil nazaj v svoje 

kraljestvo« (Bolhar, 2000,            

str. 117). 

»Njega su sada vražji brodari prevezli i 

još su ga lijepo uputili …« (Javor, 2008, 

str. 52). 

 

Stare navade, obredi. 

»Ko pa boš imela mlade, takrat ti 

hočem biti babica« (Bolhar, 2000, 

str. 114). 

»Testo je bilo namreč iz zgornjega 

sveta, kjer imajo žene navado reči, 

kadar jim pade testo iz rok: Idi k 

vragu!« (Bolhar, 2000, str. 115). 

»… da bar na Božić svoju djecu mesom 

nahranimo!« (Javor, 2008, str. 51). 

»Evo, ženo, donesao sam ti mesa od brata, 

metni ga na klinac, ali ga nećeš kuhati« 

(Javor, 2008, str. 51). 

Položaj najmlajšega. Ni primera. Ni primera. 
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Pravljici Pravljica o žabi in Kako je jedan čovjek nosio vragu u pakao komad mesa se 

precej razlikujeta. Skupni motiv je odhod v pekel in navodilo, da junak od vraga zahteva 

točno določeno stvar. Ne glede na razlike v samem razvijanju zgodbe, med pravljicama 

obstajajo tudi podobnosti. 

 

Enodimenzionalnost je prisotna v obeh pravljicah. V slovenski, ko sta se vrag in grofica 

vozila tri dni in tri noči pod zemljo ter četrti dan prispela v pekel, v hrvaški pa, ko je 

človek nesel kos mesa vragu in so ga vražji ladjarji prepeljali do njega. 

 

Opisi likov so v obeh pravljicah pomanjkljivi. V slovenski pravljici izvemo le, da je 

grofica imela lep grad in veliko posestvo, v hrvaški pravljici pa, da sta bila dva brata, en 

reven in drugi bogat. Čas je v obeh pravljicah nedoločen. V slovenski pravljici izvemo, da 

se je vse dogajalo nekoč, v hrvaški pa, da se je zgodba dogajala pred božičem. Kraj 

dogajanja je tudi nedoločen, vemo le, da se obe pravljici dogajata v peklu. V slovenski 

pravljici se junakinja oziroma grofica ne odpravi sama na pot, ampak jo vrag odpelje v 

pekel. V hrvaški pravljici pa človek sam odide v pekel.  

 

V slovenski pravljici se pojavlja več primerov stalnic in obrazcev v obliki števila, kot na 

primer: število 3 (grofica je trikrat odnesla žabo stran), število 7 (sedem let je preteklo, ko 

je vrag prišel po grofico, žaba je imela sedem mladih, grofica je morala v peklu ostati 

sedem dni). V hrvaški pravljici se pojavlja le število 12 in to v primeru, ko človek pokliče 

dvanajst vojakov iz vreče. Zaporedje oziroma trojnost se pojavlja v obeh pravljicah. V 

slovenski je to, ko vrag grofici trikrat ponudi plačilo, ona ga pa zavrne, zahtevajoč le 

hlače. V hrvaški pa je trojnost, ko človek gre trikrat v pekel in dobi tri različne darove. 

Pravljicama je skupno tudi golo opisovanje oziroma raba okrasnih pridevnikov (v 

slovenski pravljici: lepi grad, veliko posestvo, zelena žabica, črna kočija, zelena obleka, 

rdeča čepica; in v hrvaški pravljici: dobro in sladko meso, dobra večerja, črna kokoš). 

Tipični začetek je le v slovenski pravljici (»Nekoč je živela grofica.«), a tipična konca 

manjkata v obeh pravljicah. Metalizacija se pojavi le v slovenski pravljici, in sicer ko vrag 

grofici ponudi zlato za plačilo. Čudežni predmet in pripomoček je v slovenski pravljici le 

en sam, hlače. V hrvaški pravljici jih je nekaj več: namizni prt, črna kokoš in vreča, polna 

vojakov. V slovenski pravljici je primer ponavljanja dogodkov oziroma stavkov le, ko 

vrag grofici ponuja plačilo, ona pa zahteva le hlače. V hrvaški pravljici človek ponavlja 

isti stavek vedno, ko pride domov (»Muči, ženo, ako sam sada daleko išao, ali nisam 
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badava. Ja sam sebi sada sreću donio!«), isti stavek ponavlja, ko ugotovi, da je bil 

prevaran (»Muči, ženo, ja se idem opet mučiti i truditi, mene je netko prevario!«). Tudi 

njegova žena ponavlja isti stavek (»Vražji bedače, lutaš po svijetu i hodiš, uvijek hodiš, a 

ništa ne nađeš!«). 

 

V obeh pravljicah junaka prejmeta dar, v slovenski pravljici grofica dobi hlače, v hrvaški 

pravljici človek dobi prt, kokoš in vrečo. Čudež je v slovenski pravljici, ko iz hlač priletita 

dva goloba in odletita v nebo, v hrvaški pravljici se zgodi večkrat: prvič, ko človek 

razgrne prt in se pred njim pojavi večerja, drugič, ko boža kokoš in ta začne nesti cekine, 

tretjič, ko iz vreče pokliče vojake in se ti postavijo pred njega. Motivni drobci, ki jih 

opazimo v slovenski pravljici, so različna orodja v rokah vsake žabice, v hrvaški pa, ko 

bogatejši brat reče revnemu, naj dela kot on, da bo tudi imel kot on.  

 

Vsakdanji motiv, prepleten s čudežnimi motivi, se pojavi v obeh pravljicah. V slovenski 

pravljici je to takrat, ko se grofica pri prvi konoplji uleže, burja mine in vrag nima več 

moči nad njo, v hrvaški pa, ko so vražji ladjarji prevažali človeka do vraga. Možno je 

zaznati nekaj starih navad oziroma običajev, ko v slovenski pravljici grofica žabi reče, da 

ji bo za babico, ko bo imela mlade in tudi, ko razlaga, da je testo v peklu iz zgornjega 

sveta, ker žene rečejo »idi k vragu«, ko jim pade testo iz rok. V hrvaški pravljici stare 

navade oziroma običaje zasledimo, ko revni brat prosi bogatega za kos mesa, da vsaj na 

božič otroci jedo meso in ko človek prinese kos mesa domov in reče ženi, naj ga obesi na 

klin. 
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6.4. ZAKLJUČEK PRIMERJALNE ANALIZE 

 

Primerjalna analiza slovenskih in hrvaških ljudskih pravljic je dosegla svoj cilj: ugotoviti, 

v čem so si slovenske in hrvaške pravljice podobne in v čem se razlikujejo. 

 

Analiza prvih dveh pravljic je pokazala, da sta pravljicama skupna tema oziroma motiv, 

začetek pravljic je nekoliko drugačen, jedro in konec sta si zelo podobna, nekateri motivi 

so različni, ampak ne vplivajo bistveno na samo zgodbo.  

 

Enodimenzionalnost se pojavlja v obeh pravljicah v obliki pogovora junaka s kačo. 

Elementi ploskovitosti, kot so pomanjkljivi opisi, nedoločen čas in kraj dogajanja in 

odhod junaka na pot, so zastopani v obeh pravljicah, in sicer v zelo podobnih primerih. 

Primeri abstraktnega sloga so prisotni v obeh pravljicah, prav tako primeri izolacije in 

univerzalne povezanosti v obliki dara, čudeža in motivnih drobcev. Pravljici sta si 

podobni tudi v elementih sublimacije in vsevključenosti.  

 

V drugi varianti pravljic sta motiv oziroma tema skupna, vendar se vsebina nekoliko 

razlikuje.  

 

Enodimenzionalnost se pojavlja tudi pri tem paru pravljic, tudi ploskovitost v vseh 

poudarjenih elementih. Nekaj elementov abstraktnega sloga ni skupno obema pravljicama. 

Do razlik prihaja pri odsotnosti metalizacije in mineralizacije pri slovenski pravljici; pri 

odsotnosti ponavljanja dogodkov in stavkov v hrvaški pravljici. V obeh pravljicah se ne 

pojavljajo čudežni predmeti in pripomočki. Primere izolacije in univerzalne povezanosti 

lahko najdemo tako v slovenski kot tudi hrvaški. Enako velja tudi za sublimacijo in 

vsevključenost. 

 

Analiza tretje variante pravljic je pokazala, da imata ne glede na veliko razliko v vsebini 

pravljici veliko skupnih značilnosti.  

 

Tudi pri tretji varianti pravljic je prisotna enodimenzionalnost. Značilnosti ploskovitosti so   

podkrepljene s primeri. Kraj dogajanja v obeh pravljicah ni jasno določen, vemo pa, da se 

pravljica dogaja v peklu. Primeri abstraktnega sloga so bolj prisotni v slovenski pravljici , 

kot v hrvaški, saj je primer stalnic in obrazcev le en, primeri za tipičen začetek in kraj ter 
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metalizacijo in mineralizacijo pa ne obstajajo v hrvaški pravljici. Elementi izolacije in 

univerzalne povezanosti ter sublimacije in vsevključenosti so enako prisotni v obeh 

pravljicah. Edino element položaja najmlajšega ni prisoten v slovenski ne v hrvaški 

pravljici. 

 

Hipoteza, da se med slovenskimi in hrvaškimi pravljicami pojavljajo skupne značilnosti 

ljudske pravljice, je torej potrjena. 

Hipoteza, da med slovenskim in hrvaškim ljudskim pravljicam obstajajo razlike, je delno 

potrjena, saj so razlike, ki se pojavljajo, zanemarljive. 
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7. ZAKLJU ČEK 

 

Mladinsko književnost različni avtorji opredeljujejo na različne načine. Zato lahko 

povzamemo, da je besedna zveza nadpomenka za otroško književnost in je namenjena 

bralcu do osemnajstega leta starosti. Mladinska književnost je tudi umetnost, ki uporablja 

besede in opisuje življenje na otrokom razumljiv način. Mladinsko književnost za 

nekatere predstavljajo knjige na policah otroškega oddelka v knjižnicah in knjigarnah ter 

knjige, ki so jih brali v otroštvu. Mladinska književnost je za prve zabava, za druge pa 

umetnost. V Sloveniji se je mladinska književnost začela razvijati in obravnavati leta 

1945. Hrvaška mladinska književnost se je kot književno ustvarjanje, namenjeno otrokom, 

začela razvijati leta 1850 (Blažić, 2007; Crnković, 1986; Hemeršak in Zima, 2015). 

 

Tako kot definicija mladinske književnosti tudi definicija pravljice ni le ena sama. Max 

Lüthi je definiral pravljico kot vsevključujočo zgodbo, ki je povedana v prefinjenem, 

sublimarnem slogu ter običajno vsebuje veliki in mali svet, zasebne in javne dogodke, 

odnose med bitji iz onstranstva in ljudmi (Lüthi, 2011). Lüthi pravljico definira po več 

različnih merilih, med katerimi so tudi: jasna struktura, značaj umetniške fikcije, igrivost 

in lahkotnost, nepomembnost poučnih elementov, prepletanje resničnega in neresničnega 

sveta, čudežni pojavi so del organskega sveta. Pravljica je opredeljena tudi kot vrsta 

fantastično-čudežne pripovedi, ki je najpogosteje namenjena otrokom in ne upošteva 

naravnih zakonitosti (Tancer – Kajnih, 1993). Bruno Bettelheim pravljice opredeljuje kot 

prostor, v katerem otroci razrešujejo strahove in konflikte; kot zgodbe, ki ponujajo 

primere rešitev težav, s katerimi se otrok sreča (1975, v Hameršak in Zima, 2015). M. 

Hameršak in D. Zima (2015) pojasnjujeta pravljice prvotno kot književni žanr, ki 

otroškim bralcem omogoča umetniški užitek, aktivacijo ustvarjalne domišljije in vstop v 

svet, izpolnjen z nevsakdanjimi dogodki in pustolovščinami. Kmecl (1996) pravi, da je 

pravljica krajša prozna pripoved o čudežnih oziroma fantastičnih dogodkih, predmetih in 

zmožnostih, brez krajevne in časovne opredelitve. 

 

Pravljice lahko preučujemo z več različnimi teoretičnimi pristopi. Tako obstaja 

folkloristična teorija, za katero je značilen ATU indeks motivov ljudskih pravljic; 

strukturalistična teorija, ki je znana po 31 funkcijah, ki se pojavljajo skoraj v vsaki 

pravljici; psihoanalitična teorija, ki meni, da pravljice omogočajo vpogled v globlji smisel 
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življenja; sociološka teorija, ki se ukvarja z moralno platjo pravljice; feministična teorija, 

ki analizira arhetip divje ženske. Na koncu imamo tudi literarno teorijo Maxa Lüthija. 

 

Teorija Maxa Lüthija se ukvarja s formo pravljice in ugotavlja značilnosti evropske 

pravljice na način, da išče tisto, kar je skupno vsem in pravljico naredi pravljico. Lüthi je 

navedel pet bistvenih značilnosti pravljic, in sicer: enodimenzionalnost, ploskovitost, 

abstraktni slog, izolacijo in univerzalno povezanost ter sublimacijo in vsevključenost. 

Enodimenzionalnost je definiral kot dogajalno raven, na kateri se prepletajo realni in 

fantastični dogodki. Ploskovitost je definiral kot značilnost pravljice, ki ploskovito, 

linearno predstavlja književno osebo, čas, prostor, dogodke brez razmišljanja in dvomov. 

Abstraktni slog pomeni, da pravljica s svojim slogom spremeni svet tako, da mu da drugo 

obliko in ustvari nov samosvoj svet. Liki v pravljicah so izolirani in hkrati univerzalno 

povezani, kar pomeni, da imajo liki določene enake lastnosti, ki so značilne za univerzalne 

tipe ljudi. Sublimacijo in vsevključenost definira kot vzvišenost, spremembo, 

preusmeritev nagnjenj, ciljev na višjo oziroma vzvišeno stopnjo (Lüthi, 2011). 

 

 

V empiričnem delu sem se posvetila primerjalni analizi treh variant slovenskih in hrvaških 

ljudskih pravljic. Cilja sta bila ugotoviti, v čem se razlikujejo slovenske in hrvaške 

pravljice ter v čem so si pravljice podobne. Prvo raziskovalno vprašanje oziroma hipoteza 

je, da se med slovenskimi in hrvaškimi pravljicami pojavljajo skupne značilnosti ljudske 

pravljice. Drugo raziskovalno vprašanje oziroma hipoteza je, da med slovenskim in 

hrvaškim ljudskim pravljicam obstajajo razlike. 

  

Elementi ljudske pravljice, ki jih je poimenoval in opisal Max Lüthi, so zastopani v vseh 

šestih primerjanih pravljicah. Največ podobnosti se kaže v značilnostih, kot sta to 

enodimenzionalnost in ploskovitost. Nekaj manjših razlik se pojavlja pri abstraktnem 

slogu v obliki odsotnosti nekaj elementov v eni, drugi ali celo obeh pravljic. Tudi elementi 

izolacije in univerzalne povezanosti ter sublimacije in vsevključenosti se pojavljajo v vseh 

primerjanih pravljicah.  

 

Glede na to, da je analiza pokazala veliko podobnosti med slovenskimi in hrvaškimi 

pravljicami, prvo hipotezo lahko potrdimo. Drugo hipotezo, da med slovenskimi in 
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hrvaškimi pravljicami obstajajo razlike, lahko potrdimo delno. Nekaj razlik je mogoče 

opaziti, ampak niso toliko pomembne, da bi lahko govorili o razlikovanju. 

 

Za nadaljnje raziskovanje bi bilo priporočljivo izbrati večje število pravljic iz različnih 

zbirk. Tako bomo dobili boljši pregled podobnosti in razlik med slovenskimi in hrvaškimi 

ljudskimi pravljicami. Več specifičnih podobnosti in razlik bi lahko odkrili z analizo 

pravljic po drugih teorijah, predstavljenih v diplomskem delu.  
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