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POVZETEK 

V teoretičnemu delu diplomskega dela je predstavljena mladinska književnost, sledita pa ji 

podrobneje predstavljeni slovenska in srbska mladinska književnost. Zapisane so tudi smernice 

in cilji književne vzgoje v vrtcu.  

V drugem delu diplomskega dela sta predstavljeni definicija in klasifikacija pravljic. 

Podrobneje so predstavljene ljudska pravljica in različne teorije preučevanja ljudske pravljice 

(folkloristična, strukturalistična, literarna, psihoanalitična, sociološka, feministična in 

postkulturalistična teorija). 

V tretjem delu je predstavljen švicarski literarni znanstvenik Max Lüthi in njegova Evropska 

pravljica. Opisanih je pet značilnosti modela ljudske pravljice – enodimenzionalnost, 

ploskovitost, abstraktni slog, izolacija in univerzalna povezanost ter sublimacija in 

vsevključenost. Predstavljeni sta tudi slovenska in srbska ljudska pravljica ter tipni indeks 

Utherja, po katerem klasificiramo pravljice. 

Empirični del diplomskega dela zajema primerjalno literarno analizo treh slovenskih in treh 

srbskih ljudskih pravljic, ki so si po dve in dve po ATU-indeksu enake. Primerjalna analiza je 

opravljena na podlagi Lüthijeve literarne teorije preučevanja pravljic. 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti in prikazati, v čem so si slovenske in srbske pravljice 

podobne in v čem se razlikujejo, glede na to, da gre za dve državi, ki sta si prostorsko blizu. 

 

KLJUČNE BESEDE: mladinska književnost, ljudske pravljice, analize ljudskih pravljic, Max 

Lüthi, primerjalna analiza, slovenske in srbske ljudske pravljice 

  



 

 
 

ABSTRACT 

In the theoretical part of the thesis, young literature is described, followed by a more detailed 

presentation of Slovene and Serbian youth literature. The guidelines and goals of literary 

education in kindergarten are also described. 

In the second part of the thesis, the definition and classification of fairy tales is presented. The 

folk fairytale and various theories of studying the folk fairy tale (folklore, structuralism, literary, 

psychoanalytical, sociological, feminist and post culturalism theory) are presented in greater 

detail. 

In the third part, the Swiss literary scientist Max Lüthi and his European fairytale are presented. 

His five characteristics of the model of the folk fairytale are described – one-dimensionality, 

flatness, abstract style, isolation, universal connection, sublimation and all-inclusion. Slovenian 

and Serbian folk fairytales and H. J. Uther's index are also described, according to which we 

are classifying fairytales. 

The empirical part of the thesis includes a comparative analysis of three Slovene and three 

Serbian folk tales, which are two by two in ATU index. The comparative analysis is based on 

Lüthi's literary theory of studying fairytales. 

The aim of the thesis is to identify and illustrate how Slovene and Serbian fairytales are similar 

and in which they differ, given that they are two countries that are close together from a global 

perspective. 

 

KEY WORDS: folk tale, fairytail, Slovenian folk tales, Serbian folk tales, comparative 

analysis, ATU index 
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1 UVOD 
 

V diplomskem delu je predstavljena in opredeljena mladinska književnost, ki zajema književna 

besedila, namenjena osebam do 18. leta. Besedila, namenjena otrokom, so se na naših tleh sicer 

pojavljala že v reformaciji, vendar je mladinska književnost na evropski ravni vzbudila 

zanimanje šele po drugi svetovni vojni, zato so resnejša teoretična preučevanja še sorazmerno 

mlada (Kobe, 1987). 

Leta 1991 se je Slovenija odcepila od nekdanje Jugoslavije in tako postala neodvisna država, 

kar je imelo vpliv na mladinsko književnost. Večina avtorjev je sicer nadaljevala svoje pisanje, 

vendar so se v mladinski književnosti pojavile socialno sprejemljive teme, ki so vključevale 

spolnost, droge, urbane spore in generacijsko krizo. Ponovno zanimanje za ljudsko tradicijo je 

obudila profesionalna pravljičarka Anja Štefan (Blažić, 2004).  

Po letu 1991 je mladinska literatura v Srbiji sledila podobnim smernicam kot preostali del 

Evrope. Prišlo je do komercializacije otroških knjig, sledile so problematično tematske novele 

o travmatičnem otroštvu (vojna, begunci, sirote, bolezni, smrt, nasilje, spolnost, droge itn.), ki 

so se pogosto dogajale. Mladinska literatura v Srbiji je v stadiju tranzicije in bo potrebovala več 

časa, da ponovno vzpostavi sebe (Blažić, 2005) 

Književna vzgoja v vrtcu je del vrtčevskega vsakdana, otroci pa z njo razvijajo tudi odnos do 

književnosti, zato je pomembno, kako jo načrtujemo in izvajamo. M. Kordigel in T. Jamnik 

(1999) delita cilje književne vzgoje v vrtcu na izobraževalne, funkcionalne in na vzgojne. Tudi 

v Kurikulumu za vrtce (1999) je veliko napisanega o književni vzgoji. 

Osrednji del diplomskega dela je namenjen definiciji in klasifikaciji pravljic. Pravljica je danes 

najbolj razširjena literarna zvrst za otroke, ki je v predšolskem obdobju nepogrešljiva, zato je 

prav, da jo znamo razumeti. D. Tancer - Kajnih (1994) deli pravljice na ljudske, klasične, 

umetne in na moderne pravljice. V diplomskem delu so podrobneje predstavljene ljudska 

pravljica na splošno, slovenska ljudska pravljica, srbska ljudska pravljica in teorije preučevanja 

ljudskih pravljic (folkloristična, strukturalistična, literarna, psihoanalitična, sociološka, 

feministična in postrukturalistična). Lüthi je zagovornik literarne teorije; v svojem delu 

Evropska pravljica: Forma in narava (2011) je predstavil pet značilnosti ljudskih pravljic, ki 

sem jih tudi podrobneje predstavila. Avtor je iskal skupne značilnosti pravljic; ni ga zanimalo, 

kakšni motivi nastopajo v pravljici, ampak kako so ti uporabljeni.  
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Za lažjo klasifikacijo pravljic je poskrbel Uther, ki je leta 2004 izdal monografijo z naslovom 

The Types of International Folktales: A Classificaion and Bibliography. Monografija je 

sestavljena iz treh delov: prvi vsebuje klasifikacijo živalskih, čarobnih, religioznih in 

realističnih pravljic, drugi vsebuje tipe pravljic, kot so: neumni velikan, anekdote in smešnice 

ter formulo in zgodbe. Zadnji del vsebuje dodatke, ki nam omogočajo, da lažje poiščemo 

določen tip ali motiv (Blažić, 2008). 

V empiričnem delu diplomskega dela je predstavljena primerjalna literarna analiza izbranih 

slovenskih in srbskih ljudskih pravljic. Slovenske ljudske pravljice sem izbrala iz Bolharjeve 

zbirke Slovenske narodne pravljice (2004), srbske pa iz zbirke Pravljice jugoslovanskih 

narodov (1978). Izbrane pravljice so: 

̶ Pravljici ATU-tipa 700: slovenska ljudska pravljica Palček in srbska ljudska pravljica 

Poprček (Biberče). 

̶ Pravljici ATU-tipa 425 a: slovenska ljudska pravljica Sin jež in srbska ljudska pravljica 

Kača ženin (Zmija mladoženja). 

̶ Pravljici ATU-tipa 560: slovenska ljudska pravljica Železni prstan in srbska ljudska 

pravljica Čudežni prstan (Čudotvorni prsten). 

 

Cilj diplomskega dela je analizirati in primerjati slovenske in srbske ljudske pravljice istega 

ATU-indeksa po Lüthijevi literarni teoriji in ugotoviti, v čem so si izbrane pravljice podobne 

ter v čem se razlikujejo.  
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2 MLADINSKA KNJIŽEVNOST 
 

Mladinska književnost je vrsta književnih besedil, ki so namenjena osebam od rojstva do 18. 

leta (Blažić, 2007). Mladinska književnost je prilagojena razvojnim zmogljivostim bralca, saj 

ta nima ne dovolj izkušenj ne znanja, da bi mu bila besedila »odraslih« zanimiva, zato morajo 

pisatelji pri pisanju mladinske književnosti upoštevati igrivi otroški svet in ločevati starostne 

tipe otroških bralcev. Osemletniku namreč ni več zanimivo tisto, kar mu je bilo pri treh letih, 

zato pri mladinski literaturi ločimo več starostnih vrst – za predšolskega otroka, osnovnošolca, 

predmladostnika, mladostnika itn.  

Otroci in mladostniki poleg besedil, ki so bila ustvarjena izključno zanje, berejo tudi knjige, ki 

prvotno niso namenjene mladim bralcem, zato ni vse mladinsko branje tudi mladinska 

književnost. Poznamo tudi knjige, ki so bile v osnovi namenjene otrokom, torej gre za 

mladinsko literaturo, vendar jih berejo predvsem odrasli. Posebna vrsta mladinske književnosti 

so tudi knjige, ki jih pišejo otroci avtorji (Blažić, 2007).  

V zgodovini mladinska književnost dolgo ni mogla postati samostojno področje, saj je bilo za 

to potrebno pojmovanje otroka in otroštva kot posebno obdobje v življenju, kar se je začelo 

dogajati v 17. stoletju. S tem pojmovanjem se je ob koncu razsvetljenstva in v začetku 

romantike (konec 18. in začetek 19. stoletja) tudi mladinska književnost uveljavila kot 

samostojno področje. S sociološkega vidika se je mladinska književnost razvijala kot vzgojno 

sredstvo religij in verstev ter vzgojnih konceptov; tako je bila do sredine 19. stoletja tesno 

povezana z versko vzgojo otrok in vzgojno funkcijo. Na njen razvoj je imela vpliv večja 

dostopnost izobraževanja (Blažić, 2007). 

Na evropski ravni je mladinska književnost vzbudila zanimanje šele po drugi svetovni vojni 

oziroma v drugi polovici petdesetih let; takrat so se pojavila tudi prva resnejša in obsežnejša 

teoretična preučevanja, čeprav so se odpiranja novih pogledov začela že v 19. stoletju. Vzrok 

za to lahko iščemo v tem, da je področje besedil za otroke dolgo obravnavala pedagogika in kot 

tako ni bilo obravnavano kot področje literature.  

 

 

 
 



 

4 
 

2.1 SLOVENSKA MLADINSKA KNJIŽEVNOST 
 

Na slovenskih tleh se je tiskana književnost, namenjena otrokom, pojavljala že v reformaciji. 

Krelj je leta 1566 objavil verski priročnik z naslovom Otročja biblija. Pozneje, v 

razsvetljenstvu, je Pohlin objavil Kratkočasne uganke (1788). Takrat se je v ospredje 

postavljalo dobro vzgojo kot pogoj za razvoj otroka, zato je bilo objavljenih nekaj besedil, ki 

so bila dostopna otrokom (npr. Vodnik), ni pa bilo nobenega dela, ki bi bilo izrazito namenjeno 

otrokom. Leta 1848 je začel izhajati prvi slovenski časopis za mladino Vedež, ki je razširil 

zanimanje za otroško literaturo, pozneje pa še mladinska revija Vrtec, ki je kljub ohranjanju 

konservativne usmeritve vplivala na razvoj otroške knjige, saj je redno objavljala mladinska 

besedila. V omenjeni reviji je Fran Levstik objavil svoje Otročje igre v pesencah (1880) in s 

tem poskusil pisanje za mladino depedagogizirati in ga uveljaviti na področju literarnih 

stvaritev (Idrizović, 1984).  

V začetku 20. stoletja je začel izhajati mladinski list Zvonček, ki je sistematično objavljal 

slovenske ljudske pravljice. Na našem ozemlju se je strokovno preučevanje mladinske 

književnosti začelo po drugi svetovni vojni. V poznih petdesetih letih se je razvila prva 

specializirana založba Mladinska knjiga, zaradi pedagoških potreb pa sta nastali tudi dve knjigi 

o preučevanju mladinske literature in njenega naslovnika, in sicer Baukarta leta 1954 izdal 

knjigo Otrok in knjiga, Bohanc pa Knjižne police za otroke (1958). Zadnji je v delu pokazal 

tudi poznavanje teorije književnosti širšega evropskega ozemlja. Leta 1965 je bil v Ljubljani 

mednarodni simpozij o mladinski književnosti, ki je dodatno spodbudil raziskovanje mladinske 

književnosti na naših tleh (Kobe, 1987).  

V petdesetih letih prejšnjega stoletja so Bevk, Seliškar in Prežihov Voranc objavljali literaturo 

za mlade, ki je vsebovala socialni realizem z avtobiografskimi elementi. Literatura se je 

nanašala predvsem na nižji družinski sloj, socialno empatijo, prijateljstvo, kohezijo, na 

problemsko orientirane zgodbe za mladostnike. V šestdesetih letih so k mladinski književnosti 

prispevali Ingolič, K. Brenk in B. Jurca, v sedemdesetih pa Zidar in Zorman, ki sta pisala 

podobne zgodbe. S. Vegri je temo nesrečnega otroštva prenesla v pesništvo, Pregl je pisal o 

tipičnih dečkih. Pozneje se je središče mladinske književnosti z nižjega sloja premaknilo na 

srednji družinski sloj, tudi pisanje je prešlo iz realističnega v fantazijsko, kar je bil pomemben 

korak v sodobni mladinski literaturi v drugi polovici 20. stoletja. Med sodobne avtorje 

mladinske literature štejemo S. Makarovič, ki je svoj edinstveni slog, živahno domišljijo in 

humor predstavila v nekaj delih s fantazijskimi liki: Kosovirja na leteči žlici (1974), Pekarna 
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Mišmaš (1974), Kam pa kam, kosovirja (1975). V osemdesetih letih sta se pojavila tudi 

inovativna pesnika Novak in Dekleva.  

Leta 1991 se je Slovenija odcepila od nekdanje Jugoslavije in tako postala neodvisna država, 

kar je imelo vpliv na mladinsko književnost. Večina prej omenjenih avtorjev je nadaljevala 

pisanje in napisala nekaj klasičnih zgodb. Pesnik Novak je znan po svojih neologizmih, 

inventivnosti in poetični definiciji za mladostnike. Rozman - Roza je pesnik, ki je ustvaril slike 

o strahu, grdobiji in o lenobi na zelo humoren način, ki ga mladostniki zelo cenijo. Socialno 

sprejemljive teme v mladinski književnosti vključujejo: spolnost, droge, urbano krizo in 

generacijske spore. Problemsko tematizirane novele za mladostnike je napisala D. Muck v 

knjigah Blazno resno o seksu (1993), Blazno resno popolni (1995), Blazno resno zadeti (1996) 

itn. Za predšolske otroke je L. Praprotnik Zupančič pisala in ilustrirala slikanice z igrivimi verzi 

in barvitimi slikami. Profesionalna pripovedovalka A. Štefan je ponovno motivirala zanimanje 

za ljudsko tradicijo (Blažić, 2004). 
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2.2 PREDSTAVITEV REPUBLIKE SRBIJE  
 

Republika Srbija je demokratična država na Balkanskem polotoku; pretežni del države leži na 

jugovzhodu Evrope, manjši delež pa v Panonski nižini. Srbija meji na Madžarsko, Romunijo, 

Bolgarijo, Republiko Makedonijo, Kosovo, Črno Goro, Hrvaško in na Bosno in Hercegovino; 

skupna dolžina mej je prek 2.000 km. Glavno mesto Srbije je Beograd, v katerem živita skoraj 

dva milijona prebivalcev (od tega približno 2.000 Slovencev) od skupno dobrih sedem 

milijonov prebivalcev. Beograd je prav tako administrativno, gospodarsko in politično središče 

države. 

Uradni jezik v Srbiji je srbščina, zaradi velikega števila drugih prebivalcev poleg Srbov pa so 

v avtonomni pokrajini Vojvodini uradni jeziki tudi madžarščina, hrvaščina, slovaščina, 

romunščina in rusinščina. Uradna pisava v Srbiji je srbska cirilica, vendar tudi srbska latinica 

čaka na ustavno potrditev. Uradna valuta v Srbiji je srbski dinar.  

Zgodovina Srbije je pestra, kar pa je pustilo tudi veliko kulturnih zanimivosti in nasledstva. 

Nekateri izmed teh so: belmuž, klesarska dejavnost, petje ob goslih, izdelava piroškega sira, 

fligranska dejavnost. Znamenitosti Srbije so: Kalemegdan, narodni park Đerdap, Kruševački 

grad, Vršac, Fruška gora, Zlatibor, Kopaonik, kanjon reke Tare itn.  

Na podnebne razmere v Srbiji ima vpliv morja v bližini (Jadransko, Egejsko, Črno), velik vpliv 

pa ima tudi reliefna razgibanost države. Celinsko podnebje zasledimo v severnih delih države, 

na jugu zmerno celinsko, na višjih točkah pa gorsko podnebje. Podobno kot v Sloveniji so tudi 

v Srbiji zime hladne in snežne, poletja pa topla. 

Srbija je poznana po hrani in pijači. Hrana je pretežno težka in vsebuje veliko mesnih jedi – 

Karađorđeva šnicla, čevapčiči, musaka, mučkalica. Prav tako ima kruh v različnih oblikah 

(pogačice, kiflice, pletenice itn.) poseben pomen. Tradicionalni srbski pozdrav za gosta je 

postrežba kruha s soljo. Pijače, ki se jih v Srbiji najpogosteje uživa, so: turška kava, čaj, jogurt 

in kefir. Tradicionalna srbska pijača je rakija (žganje), ki je iz sadja ali zdravilnega zelišča, 

pogosto narejena doma (Dulović, 2007). 
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2.3 SRBSKA MLADINSKA KNJIŽEVNOST 
 

V prvih besedilih srbske mladinske književnosti je mogoče opaziti bistvene značilnosti 

kulturnega življenja časa in prostora, v katerem so nastajale. Srbija je zelo dolgo ohranila 

državno avtonomijo, in sicer s pomočjo nacionalne cerkve. Izšlo je prvo berilo za mladino, ki 

je vsebovalo življenjepise svetnikov in svetih kraljev. Na Srbe v današnji Vojvodini je imel 

velik vpliv tudi zahodni svet. Prvi velik srbski popotnik, ki je obšel zahodne dežele, Dositej 

Obradović, je leta 1783 objavil del svoje avtobiografije, ki ga je priporočal srbski mladini in 

tako postal predhodnik mladinske književnosti na srbskih tleh (Pirnat - Cognard, 1980).  

Čeprav so Obradovićeva dela bistvenega pomena, moramo omeniti tudi številne prevode tujih 

knjig, ki so takrat pomenile velik umetniški ter vzgojno-izobraževalni dosežek in kakovost. 

Leta 1790 je srbska meščanska družba (posledično celotna srbska kultura) dobila prvo 

publikacijo Poučitelni magazin za decu, namenjeno šolski mladini. Leta 1789 je Emanuelo 

Janković objavil delo Zao otac i nevaljao sin ili Roditelji, učite vašu decu poznavati (prevod iz 

nemščine), misleč, da gre za veselo igro za otroke, ta pa je bila označena kot pedagoški traktat 

brez književne vrednosti. Veliko del je bilo prevedenih iz grščine, ruščine in iz nemščine, med 

drugimi tudi Mladi Robinzon (Jeknić, 1986). 

Velik vpliv na razvoj srbske mladinske književnosti je imel Sefanović Karadžić, ki je v 19. 

stoletju objavil delo z naslovom Narodne srpske pripovetke. V oglasu dela je zapisal: »Ta knjiga 

je namenjena moški in ženski mladini, vendar jo bodo tudi starejši ljudje brali z velikim 

veseljem – zaradi čistega narodnega jezika in narodnih misli v kreaciji našega naroda.«  

Leta 1856 je izšla prva srbska zbirka pesmi za otroke avtorja Sundečića. Prvi Srb, ki je dobil 

zamisel o pisanju časopisov za otroke, je bil Natošević. Začel je izdajati Šolski list, v katerem 

so bili prispevki namenjeni otrokom, pozneje pa še Dodatek, namenjen predvsem učencem 

nižjih razredov. To je bil tudi predhodnik prvega srbskega časopisa za otroke Prijatelj srpske 

mladeži, ki ga je urejal Nikola Vukičević in v katerem so bili večinoma prevodi tujih besedil. 

Po dolgem Natošićevem nagovarjanju je Jovanović - Zmaj začel pisati pesmi za najmlajše in 

jih objavljal v Dodatkih, pozneje tudi v Prijatelju srpske mladeži. Za tem je začel izdajati svoj 

list za otroke z imenom Neven, v katerem so bili pesmi, pravljice, prevodi, črtice, zapisi in 

gledališka besedila. Prav tako so v Nevenu objavljali tudi otroci sami, saj si je avtor lista skozi 

učenje, zabavo in igro prizadeval uresničiti temeljno vzgojno vlogo. Pozneje so v matičnem 

delu Srbije nastajali še številni drugi listi, namenjeni otrokom in mladini (Jeknić, 1986). 
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Po letu 1991 je mladinska literatura v Srbiji sledila podobnim smernicam kot preostali del 

Evrope. Prišlo je do komercializacije otroških knjig, sledile so problematičnotematske novele 

o travmatičnem otroštvu (vojna, begunci, sirote, bolezni, smrt, nasilje, spolnost, droge itn.), ki 

so se pogosto dogajale. Novonastali problematično orientirani realizem je sledil podobnim 

vzorcem kot tisti v Evropi. Oživetje folk tradicije sta začela Radičević in G. Olujić (Princ 

oblaka, Nebeska reka i druge bajke, Sedefna ruža itn.). Kljub neizmernim travmatičnim 

izkušnjam preteklih let sta otroška in mladinska literatura nastajali in vključevali razgledan 

pogled M. Stefanović (Sekino seoce, 1994) pa tudi klasično zgodbo G. Maletić - Vrhovac 

Spasosna odluka (1999). Odraščanje iz otroštva v adolescenco v sodobnem času v Srbiji je 

opisano v noveli V. Aleksić Maria Madigilian (1999). Mladinska literatura je v stadiju 

tranzicije in bo potrebovala več časa, da vzpostavi sebe in doseže vzpostavitev nadaljevanja 

pisanja avtorjev, kot so Jovanović - Zmaj, Nušić, D. Maksimović, Radović, Antić itn. (Blažić, 

2005).  

 

2.4 CILJI KNJIŽEVNE VZGOJE V VRTCU 
 

Književna didaktika kot didaktična veda deli cilje književne vzgoje v vrtcu na tri skupine: 

̶ izobraževalni cilji; 

̶ funkcionalni cilji; 

̶ vzgojni cilji. 

Na izvedbeni ravni je nemogoče izolirano dosegati samo eno skupino ciljev, zato so te nenehno 

prepletene. 

M. Kordigel in T. Jamnik (1999) delita izobraževalne cilje na prepoznavanje komunikacijske 

situacije pri poslušanju književnosti, spoznavanje kanona mladinske književnosti in na 

prepoznavanje formalnih značilnosti nekaterih književnih vrst. Pri izobraževalnih ciljih otrok 

prepoznava lastno vlogo pri poslušanju mladinske literature, spozna različna slovenska in tuja 

mladinska dela ter sistematično gradi lastno miselno shemo o različnih literarnih zvrsteh. 

Funkcionalni cilji omogočajo otrokov razvoj recepcijske sposobnosti. To je sposobnost 

ustvarjalne komunikacije z literarnim besedilom, razumevanje, zaznavanje in vrednotenje 

književne umetnosti ter sposobnost preseči lastni svet izkušenj in v književni osebi ugledati 

košček sebe (identifikacija). Če povzamemo, je recepcijska sposobnost zmožnost sestavljanja 

lastnega besedilnega pomena. 
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Vzgojne cilje delimo na literarne cilje, pri katerih otroci spoznajo, da je književno udejstvovanje 

pozitivna izkušnja, ter na zunajliterarne cilje, ki zajemajo inkulturacijo, multikulturno vzgojo, 

vzgojo za strpnost in toleranco, sposobnost kreativnega mišljenja, posredovanje znanja, da 

imajo v življenju ogromno vrednost tudi take stvari, ki ne prinašajo materialnih prednosti, in še 

veliko drugega (Kordigel in Jamnik, 1999). 

Kurikulum za vrtce (1999), nacionalni dokument, ki je osnovna strokovna podlaga za delo v 

slovenskih vrtcih, narekuje veliko ciljev književne vzgoje in to omenja kot zelo pomembno 

področje v predšolskem obdobju. Zelo pomembno je seznanjanje s pisnim jezikom ter 

spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti, s tem pa tudi lastne in tuje kulture. 

Med drugim se otrok uči jezika ob pripovedovanju književnih besedil, poslušanju glasnega 

branja, izmišljanju zgodb in pesmi, ob pravljicah, izštevankah, šaljivkah, ugankah, besednih 

igrah itn., ki so se kot skupna lastnina prenašale skozi generacije. V predšolskem obdobju je 

pomembno otroke navajati na rabo knjige in jih vključevati v pisno kulturo kot sestavino 

demokratizacije družbe (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Cilji književne vzgoje v vrtcu zajemajo doživljanje in spoznavanje temeljnih književnih del za 

otroke, razvijanje domišljije ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del, 

identifikacijo s književno osebo, doživljanje književnega dogajanja, spoznavanje razlik in 

podobnosti med literarnimi zvrstmi, doživljanje ugodja ob branju in poslušanju, razvijanje 

pozitivnega odnosa do literature itn. Branje in poslušanje zgodb in pesmi v vrtcu je ugodno 

interaktivno početje za otroke in vzgojitelje, zadnji pa morajo otrokom omogočiti prostor in 

sredstva za doseganje ciljev literarne vzgoje. 

Ne smemo pozabiti na povezovanje sprejemanja književnosti v vrtcu in doma, ki je v 

predšolskem obdobju bistvenega pomena, saj otrok še ne bere sam in mu vrata v svet 

književnosti odpirajo starši, stari starši ter vzgojitelji. Dobro je, da otroka v predšolskem 

obdobju spremlja predšolska bralna značka (in drugi programi), saj lahko vzgojitelji s tem 

spodbudijo starše k družinskemu branju, ki ostaja kljub značilnostim sodobnega časa še vedno 

prvotno, intimno (Kroflič idr., 2010). 
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3 PRAVLJICE 
 

3.1 DEFINICIJA IN KLASIFIKACIJA PRAVLJIC 
 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) definira pravljico kot »pripoved, v kateri se 

dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoče stvari in v kateri navadno zmaga dobro.« 

Kmecl v knjigi Mala literarna teorija (1996) definira pravljico kot danes najbolj razširjeno 

literarno zvrst za otroke, ki temelji na naivnosti otroškega sveta in se ne pojavlja le kot pripoved, 

ampak tudi kot igra, opera, slika. V pravljici ni mogoče zaznati časovne in krajevne opredelitve, 

prav tako pa gre za nasprotje med dobrim in zlom, pri čemer na koncu zmaga dobro, zlo pa je 

kaznovano. 

Pravljica velja za fantastično-čudežno pripovedno vsebino, ki je najpogosteje namenjena 

otrokom. Naravne zakonitosti v pravljici ne veljajo, ampak na zaplet in razplet zgodbe vplivajo 

nerealna bitja in čudeži (Stražar, 1980).  

A. Goljevšček (1991) zapiše, da med posebnostmi pravljice najbolj izstopa svobodnost. 

Pravljica lahko vsebino jemlje kjer koli, a jo bo vedno podredila svojim zakonom. V njej je 

ignorirana individualnost, književni junaki nimajo lastnih imen, konkretni prostor je 

nepomemben, prav tako tudi čas. Pravljični junaki ob srečanju z nadnaravnim/čudežnim/ 

demonskim niso prav nič presenečeni ali prestrašeni, ampak to jemljejo kot povsem normalno, 

samoumevno. Liki so sposobni srečati se in povezati z vsem, saj gre za površinske in 

enodimenzionalne figure brez telesa, duše, družine in okolja, brez odnosa do soljudi, zgodovine 

in prihodnosti.  

Pravljice so se skozi stoletja in tisočletja pripovedovale iz generacije v generacijo in tako začele 

vsebovati očitne pa tudi skrite pomene, ki so nagovarjale človekovo osebnost, vsebino pa so 

sporočale na način, ki je dosegel naiven otroški um, prav tako pa tudi odraslega, izkušenega. 

Pravljice prenašajo sporočila vsem trem delom psihoanalitičnega modela človeške osebnosti – 

tudi nezavednemu in otroku; na tak način ponudijo primere začasnih ali trajnih razrešitev 

problemov, ki ga mučijo. Prav zato so pravljice v predšolskem obdobju nepogrešljive 

(Bettelheim, 1999).  

Pravljične motive lahko zasledimo že v antiki, a so pravljice, namenjene odraslim, začele 

nastajati v 16. stoletju (Straparola, Basile), pravljice za otroke pa v 17. stoletju (Perrault), a 

kljub temu sta največji pečat pravljičarstvu pustila brata Grimm (Blažić, 2014).  
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D. Tancer - Kajnih (1994) deli literarno oznako pravljica na tri podskupine: 

1. Ljudska pravljica. 

2. Klasična umetna pravljica. 

3. Sodobna pravljica. 

Ljudska pravljica je bila prepoznana kot praoblika vseh pravljičnih oblik, zato jo bom v 

diplomskem delu tudi podrobneje predstavila.  

 

3.2 LJUDSKA PRAVLJICA 
 

Brata Jacob in Wilhelm Grimm veljata za začetnika metode zbiranja in zapisovanja ljudskih 

pravljic; leta 1812 sta namreč izdala prvo zbirko Kinder und Hausmarchen (Otroške in hišne 

pravljice). Pravljice sta nabirala med preprostimi ljudmi in jih poskušala zapisati v prvotni 

obliki, da bi odkrila in ohranila prvine ljudske ustvarjalnosti. Tudi izraz pravljica sta uvedla 

brata Grimm, saj izraz »Marchen« izhaja iz starovisokonemškega »mari« in 

srednjevisokonemškega »maere«, kar pomeni pripoved o pomembnem dogodku (Šircelj, Kobe 

in Gerlovič, 1972). 

Prav tako kot brata Grimm so tudi drugi zbiralci zapisovali pravljice, ki so preživele po ustnem 

izročilu. Izkazalo se je, da je ta oblika ustne tradicije močna vez, ki med seboj povezuje različne 

narode. 

V 19. stoletju se je pojavila potreba po klasifikaciji pravljic in Aarne je bil eden prvih, ki se je 

uveljavil na tem področju. Leta 1911 je izdal knjigo The types of the Folktales: A Classification 

and Bibliography in postavil mednarodno teorijo klasifikacije pravljic. Avtor je bil prepričan, 

da moramo raziskati zgodovino vsakega pravljičnega tipa posebej, da bi lahko spoznali 

zgodovino pravljic. Pozneje je Aarnejevo teorijo razširil Thompson (The Motif-Index of Folk 

Literature, 1961) in razvil AT-indeks klasifikacije pravljic. Profesor nemške književnosti Uther 

je tridelni monografiji dodal še 250 novih tipov pravljic in tako razvil indeks klasifikacije 

ljudskih pravljic ATU (Aarne – Thompson – Uther). Tej teoriji pravimo folkloristična teorija 

preučevanja ljudskih pravljic (Blažić, 2008). 
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Propp je svojo strukturalistično teorijo predstavil v knjigi Morfologija pravljice (1928). Avtor 

je zapisal, da se poleg 31 stalnih sestavin v ljudski pravljici pojavlja tudi sedem likov: 

pošiljatelj, prejemnik, subjekt, objekt, pomočnik, nasprotnik in lažni junak, ki veljajo za 

spremenljive sestavine pravljice. Stalne sestavine je poimenoval dejanja ali funkcije, 

spremenljive pa nosilci ali liki, ki funkcije uresničujejo. Strukturalistični teorijo je pomembno, 

KAJ delajo liki v pravljici, KDO kaj dela in KAKO dela. Proppova teorija je imela velik vpliv 

na nadaljnje raziskovanje ljudskih pravljic (Blažić, 2008). 

Lüthi je zagovornik literarne teorije. V knjigi Evropska pravljica: Forma in narava (2011) je 

navedel pet značilnosti ljudskih pravljic: enodimenzionalnost, ploskovitost, abstraktni slog, 

izolacija in univerzalna povezanost, sublimacija in vsevključenost. Avtorju ni pomembno, 

kakšni motivi so v pravljici, ampak na kak način so uporabljeni. V svoji teoriji išče tisto, kar je 

vsem pravljicam skupno. 

Bettelheim je razvil psihoanalitično teorijo. Na njegovo delo je močno vplival avstrijski 

nevrolog in psiholog Freud. V knjigi Rabe čudežnega (1976) Bettelheim zapiše, da model 

ljudske pravljice omogoča – psihoanalitično gledano – vpogled v globlji smisel življenja. 

Knjiga je sestavljena iz dveh delov; v prvem je predstavljena Bettelheimova teorija, v drugem 

delu pa je njegova teorija aplicirana na osem modelov ljudskih pravljic ter na cikel pravljic o 

živalskem svetu (Blažić, 2008). Eden izmed pomembnejših predstavnikov sociološke teorije 

preučevanja ljudskih pravljic je Zipes, ki meni, da so pravljice univerzalne (nedoločena čas in 

prostor, brez imen), po drugi strani pa nacionalne, saj izražajo določeno kulturo, čas in prostor. 

Zipes se v svoji teoriji ukvarja z moralnostjo pravljic, odnosom elite do preprostega ljudstva, z 

odnosom med spoloma in z odnosom med nadrejenimi in podrejenimi (Blažić, 2008). 

Veliko pozornosti pa je prejela tudi feministična teorija, katere predstavnice so: M. Tatar, M. 

Warner ter pravljičarka C. P. Estes, ki se med drugim zavzema za zdravljenje s pravljicami in 

ozaveščanje žensk o lastni moči. Ta je v knjigi Ženske, ki tečejo z volkovi (1993) analizirala 

arhetip divje ženske v 13 pravljicah. Njena teorija je združitev feministične in Jungove 

arhetipske teorije. Raziskovala je, zakaj je ženska v pravljicah podrejena moškim in zakaj je 

njena identiteta zatajena (Blažić, 2008). Predstavnica postrukturalistične teorije je švedska 

znanstvenica M. Nikolajeva, ki je pri svojem raziskovanju združila dve teoriji – 

strukturalistično in psihoanalitično. Velik delež njene teorije predstavlja Proppova teorija. 

Nikolajeva se naslanja tudi na teorijo J. Greimasa in trdi, da pravljica temelji na nasprotju hoteti 

– morati, poleg tega pa pravi, da je začetek pravljice harmonija, jedro je kaos, zaključek pa nova 

harmonija (Blažić, 2008).  
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4 EVROPSKA PRAVLJICA 
 

4.1 ŽIVLJENJE IN DELO MAXA LÜTHIJA 
 

Lüthi je bil švicarski literarni znanstvenik, rojen leta 1909 v Bernu; največji delež svojega 

življenja in dela je posvetil raziskovanju pravljic. Študiral je na Univerzi v Bernu, na kateri je 

tudi doktoriral. Leta 1936 je postal univerzitetni predavatelj nemškega jezika in književnosti, 

pozneje pa predavatelj evropskega ljudskega izročila. Bil je član več mednarodnih združenj, 

leta 1988 pa mu je bila podeljena tudi evropska nagrada za pravljice. Lüthi je izdal veliko 

monografij, vendar je mednarodno javnost najbolj zanimala monografija Evropska pravljica: 

Forma in narava, ki je bila izdala leta 1947, prevedena pa je tudi v številne tuje jezike (v 

slovenščino je bila prevedena leta 2011). Omenjena monografija je edina literarnoteoretična 

analiza pravljic, prav tako pa ena izmed temeljnih teorij pravljic, ki jo mora poznati vsak, ki se 

ukvarja s preučevanjem pravljic. Lüthi je umrl leta 1991 v Zürichu (Blažić v Lüthi, 2011).  

 

Slika 1: Naslovnica knjige Evropska pravljica: Forma in narava (Luthi, 2011) 
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4.2 TEORIJA MAXA LÜTHIJA 
 

Lüthijeva literarna teorija se ne ukvarja z razlikami v pravljicah, ampak v pravljicah išče 

podobnosti. Pri analizi poskuša zanemariti nacionalne okvire pravljice in ugotavlja, kaj je 

skupnega vsem evropskim pravljicam, torej kaj je tisto, kar pravljico naredi pravljico. Lüthi je 

svojo teorijo razdelil na pet značilnosti: enodimenzionalnost, ploskovitost, abstraktni slog, 

izolacija in univerzalna povezanost, sublimacija in vsevključenost (Blažić v Lüthi, 2011). 

 

4.2.1 Enodimenzionalnost 
 

V pravljici so bitja iz onstranstva (na primer: škrati, čarovnice, zmaji, bajeslovne živali) nekaj 

povsem normalnega, prav tako pa imajo na videz normalne živali posebno moč – ptiči, ribe, 

lisice govorijo in kažejo nadnaravne sposobnosti. Poleg živali imajo posebno moč tudi sonce, 

zvezde, veter, rastline. Ljudje in junaki v pravljici taka bitja dojemajo kot sebi enaka, kot da 

med njimi ne bi bilo razlik; zanimajo jih kot asistenti in nasprotniki, ne pa kot oni sami. Junak 

v pravljici doživlja nadnaravne stvari, a se ga to ne dotakne. Lastnost pravljičnih junakov je 

tudi neradovednost na numinozni ravni, čudežnih predmetov junak ne preizkuša, dokler jih ne 

potrebuje; običajno je to v pravljicah enkratni dogodek, nato pa taki predmeti postanejo 

nezanimivi in se jih ne omenja več (Lüthi, 2011). 

»Onstranski svet se navzven ne zdi daleč; v vsakem trenutku lahko vpliva na vsakdanje 

življenje in njegovi prebivalci pogosto živijo med ljudmi. Toda onstransko se dojema 

čisto drugače od vsega v vsakdanjem svetu« (Lüthi, 2011, str. 1). 

Enodimenzionalnost je torej raven, na kateri se srečata in prepletata realni in irealni svet. Tako 

se pravljični junak brez zadržkov poroči z osebo iz irealnega sveta, pa naj bo to vila, čarovnica 

ali kaj tretjega. Junak običajno spada v realni svet in nima nadnaravnih sposobnosti – te si 

običajno pridobi ob stiku z bitji iz onstranstva. Junakov protijunak teh nadnaravnih sposobnosti 

ne more dobiti. V pravljici se liki realnega in fantastičnega sveta razlikujejo, vendar nimajo 

občutka, da gre pri medsebojnem srečanju za srečanje s tujo dimenzijo.  
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4.2.2 Ploskovitost 
 

Liki v pravljici niso podrobno opisani, prav tako so brez vsebine, brez okolja, brez stika s 

časom. V pravljici nastopajo ploski predmeti. »Fizične razsežnosti predmetov, o katerih govori, 

poslušalec zaznava neposredno. Uporabni predmeti iz vsakdanjega življenja: kotli, ponve, vrči, 

kozarci, rala, lepo izdelani čevlji, oblačila, klobčiči preje, kravji zvonci, krogle, kruh so z 

izrazito prostorsko globino« (Lüthi, 2011, str. 9). 

»Pravljici ne manjka le občutka za prepad med vsakdanjim in numinoznim svetom. Je 

popolnoma in v vsakem smislu brez globinske razsežnosti« (Lüthi, 2011, str. 9). 

»Podobno pa ljudem in živalim v pravljici manjka tudi telesna in duhovna globina« (Lüthi, 

2011, str. 10). Bolezen je le površinsko opisana; bralec ne izve, kako bolezen vpliva na bitje, 

prav tako je nemogoče ugotoviti, za kakšne pohabe in rane gre. Tudi ko si junak odreže prst ali 

mu roko odtrgajo volkovi, ne dobimo predstave o globini poškodbe, ampak junak brez posledic 

nadaljuje pot. V pravljici so tudi redko opisana čustva, in tudi takrat, ko so, so omenjena samo 

zaradi vpliva na dogodek, a so tudi takrat največkrat nepoimenovana. Pravljični junak vedno 

sprejme pravilno odločitev, protijunak pa napačno. Like v pravljici žene naprej zunanja pobuda 

in ne notranji vzgib, kar pomeni, da se zanašajo na zunanjo pomoč (Lüthi, 2011). 

»Ne samo da osebe v pravljicah nimajo nobenega notranjega sveta, nimajo niti okolja« (Lüthi, 

2011, str. 15). Junakov kraj ni podrobno opisan, prav tako junak nanj ni fizično ali psihično 

navezan in vedno se odpravi na pot. Prav tako junak ni vpleten v družinsko strukturo in navadno 

se loči od staršev ali so pa ti pobudniki odhoda; bratje in sestre so le kontrastni liki. »Med 

posameznimi liki v pravljici ni trdnih in trajnih odnosov« (Lüthi, 2011, str. 16). Na splošno je 

za pravljico značilno, da liki v njej ne vzpostavljajo nevidnih notranjih vezi, ampak se te kažejo 

v obliki daru (žival pomočniku podari dlako/pero). 

»Nazadnje pa v ploskovnem svetu pravljice manjka tudi dimenzija časa« (Lüthi, 2011, str. 18). 

Junaki so večno mladi; nanje ne vpliva nobena odsotnost niti udarci usode. V pravljici nastopajo 

mladi in stari ljudje, vendar gre pri njihovi starosti za konstantno. Ne glede na to, koliko časa 

je bitje začarano, bo vedno ob odrešitvi isto star kot pred začaranostjo. Niti stari kralj ne umre 

zaradi starosti, ampak samo za to, da lahko junak podeduje kraljestvo in da se s tem lahko 

zgodba konča (Lüthi, 2011). 

V pravljici torej ni prostorske, časovne, duhovne in psihološke razčlenitve, vendar je vse 

prepleteno v sočasnost in ostaja na isti ravni.  
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4.2.3 Abstraktni slog 
 

Pravljica spremeni svet v takega, ki je samosvoj. Predmeti so začarani, imajo drugo obliko. »V 

ploskovitem svetu pravljice so posamezne figure ločene med seboj z ostrimi obrisi in s čisto 

barvo« (Lüthi, 2011, str. 25). Pogosto v pravljici nastopajo predmeti iz trdnih materialov, sta 

pa velikokrat v pravljici prisotna tudi metalizacija in mineralizacija predmetov in živih bitij. To 

pomeni, da v zgodbi nastopajo kamniti, stekleni, železni, zlati, srebrni, bakreni objekti, ki dajo 

pravljici trdno formo in definirajo njeno obliko. Zelo pogosto so v pravljicah uporabljeni zlata 

jabolka, biseri, dragoceni kamni. Zaradi kovinskega leska nastopata v pravljici zlata in srebrna 

barva, poleg njiju se pojavljajo še rdeča (najizrazitejša), bela, črna, občasno tudi modra. Gre za 

čiste barve, med mešanimi barvami pa lahko omenimo še sivo, vendar se tudi ta pojavlja zaradi 

svojega kovinskega značaja. V pravljici je torej veliko manj barv kot v realnem svetu (Lüthi, 

2011). 

»Zgoščenost, s katero pravljica doseže ploskovitost, povzroča pomanjkanje realizma« 

(Lüthi, 2011, str. 25). 

V pravljici zasledimo golo poimenovanje, vlada enost pridevnika, kar nam daje občutek, da 

smo dobili le delno informacijo o določeni stvari, brez njene globine. Pri enosti pridevnika gre 

za določitev samo enega pridevnika k enemu samostalniku. 

»Pravljica rada dela s stalnimi obrazci ali formulami« (Lüthi, 2011, str. 36). V pravljici se 

pogosto pojavljajo števila ena, dve, tri, sedem, dvanajst, sto, pri čemer so števila sedem, 

dvanajst in sto slogovne formule, ki utelešajo množino in trdnost stalnega obrazca. Par in trojica 

imata tudi strukturno funkcijo, pravljice so lahko iz dveh delov, še pogosteje pa je v pravljicah 

število tri – rešujejo se tri naloge, trikrat se pojavi nasprotnik, trije darovi (Lüthi, 2011). 

Značilnost abstraktnega sloga je tudi strogo ponavljanje. V pravljici se večkrat pojavi ista 

beseda ali isti stavek, ki ob ponovitvi deluje razčlenjeno, ritmično, tega pa ob izbiri drugih 

pridevnikov ne bi občutili. »Trdnost forme zagotavljajo tudi stalni metrični in rimani izreki ter 

uvodni in končni obrazci v pravljici« (Lüthi, 2011, str. 37), torej sta za pravljico značilna tipičen 

začetek in konec. »Pravljica ljubi skrajnosti, še posebej skrajne kontraste« (Lüthi, 2011, str. 

39). Liki v pravljici so skrajno pozitivni ali negativni, lepi ali grdi, pridni ali leni, konj je zlat 

ali garjav, bitja so velikanska ali majhna kot palčki. Prav tako nastopajo v pravljici pari brez 

otroki ali tisti, ki jih imajo preveč (Lüthi, 2011). 
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4.2.4 Izolacija in univerzalna povezanost 
 

V pravljici gre za izoliranost odnosov med pravljičnimi liki; med njimi ni trajnega odnosa, 

ampak so drug z drugim v odnosu le kot udeleženci zgodbe. Izolacija se kaže tudi pri ostrem 

ločevanju predmetov in ljudi ter tudi pri živih barvah, ki v ospredje postavljajo določene 

predmete in bitja. V pravljici je v ospredju vse, kar je posebno, redko, dragoceno, skratka 

izolirano. Tudi pravljični liki so usmerjeni k zunanji izolaciji – umrejo jim starši, odidejo na 

pot v neznano kot izolirani posamezniki (Lüthi, 2011). 

»Prevladujoča značilnost abstraktnega sloga pravljice pa je izolacija« (Lüthi, 2011, str. 

43). 

»Izoliran je tudi opis dogajanja« (Lüthi, 2011, str. 44). Bralec dobi informacije o čistih dejanjih 

in nobenega podrobnejšega slikovitega opisa. Tako dobi dogajalno linijo, a ne doživi 

dogajalnega prostora. Gozdovi, reke, hiše, sestre, otroci nikoli niso omenjeni za upodabljanje 

okolja, ampak le, če vplivajo na potek zgodbe. Dogajalna linija razpade v posamezne plasti, ki 

so ločene med seboj. Vsaka epizoda je zase in ni potrebno, da so dogajalni elementi navezani 

drug na drugega. Liki v pravljici ne pridobivajo lastnih izkušenj, sploh pa se ne učijo drug od 

drugega. V pravljici so izolirani tudi predmeti. Nadnaravna bitja nastopajo ločeno in njihova 

naloga je pomagati junaki (Lüthi, 2011). 

»V pravljici pa se zahteva forme kaže tudi v igri ponavljanja« (Lüthi, 2011, str. 54). Kot vsako 

ustno izročilo ima tudi pravljica rada ponovitve, vendar moramo ločiti med zunanjo in notranjo 

izolacijo. »Vidna izolacija, nevidna univerzalna povezanost – poglavitne značilnosti forme 

pravljice so lahko izolirani liki, vodeni z nevidno roko, ki se združijo v harmoničnem 

medsebojnem sodelovanju. Oba vidika sta med seboj povezana« (Lüthi, 2011, str. 59). Vsak 

del pravljice je zaprt vase in samostojen, zato si lahko privoščimo dobesedno ponavljanje. Če 

bi bili deli odprti, bi morali prejšnji odlomek priklicati v spomin in ne bi šlo za ponavljanje. 

Liki v pravljici nimajo notranjega sveta, zato jih mora naprej poganjati zunanja motivacija. 

Junaka odpravi na pot zunanji vzgib (kraljeva naloga, stiska), na poti pa mu dodatno motivacijo 

dajejo darila, nasveti in neposredni posegi bitij iz onstranstva, s katerimi nima vzpostavljenega 

odnosa. Brez njihove pomoči junak ne bi prišel do cilja. »Dar je osrednji motiv pravljice« 

(Lüthi, 2011, str. 65). Darove zna pravilno uporabiti samo junak, protijunakom pa se ne 

obnesejo. Junak lahkotno potuje do cilja, na poti sreča poljubno število pomočnikov, ki mu 

nudijo verižno pomoč, in v tem se kaže vizualna podoba univerzalne povezanosti. Junak z 
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zunanjim svetom ni trajno povezan; povezuje ga dar. Običajno gre za ostro viden, izoliran 

predmet, ki ga junak dobi, uporabi in ponovno odvrže kot nekaj zunanjega (Lüthi, 2011). 

Poleg dara ima junak v pravljici pogosto na voljo tudi čudež. »V pravljici je čudež element 

zgodbe in ima v njej določen smisel, zato se ga sprejema brez začudenja in vznemirjenja, kot 

da bi bil samoumeven« (Lüthi, 2011, str. 68). Junak čudeža ne ustvari sam, nanj ne misli, prav 

tako pa ne prosi zanj. Čudež preprosto dobi od zunaj in vedno dobi tisto, kar potrebuje, točno 

takrat, ko potrebuje (Lüthi, 2011). 

Lüthi (2011, str. 69) je zapisal: »Motivni drobec je bistveni del pravljice. Razdrobljenost ne 

pomeni nič drugega kot izoliranost.« Izolacija povzroči, da določeni elementi lahko ostanejo 

razdrobljeni in da jim ni treba učinkovati v vse smeri, saj do pomembnih učinkov, s katerimi so 

povezani, sploh ne pride. Element, ki je povsem brez funkcije, Lüthi poimenuje slepi motiv. 

Tiste elemente, ki imajo določeno funkcijo, ampak na tak ali drugačen način ostanejo brez 

povezave v pravljici, pa poimenuje motivni drobci. Popolnoma slepi motivi so v pravljicah zelo 

redki, saj se zelo redko pojavijo osebe, ki nimajo nobene naloge, in darovi, ki se ne uporabljajo 

za nič.  

»Osrednji nosilec izolacije in univerzalne povezanosti v pravljici je junak« (Lüthi, 2011, str. 

74). On je edini, ki svojo latentno sposobnost vzpostavljanja odnosov spreminja v dejanske 

odnose, vsi preostali liki pa so izolirani. Junak je vedno v ospredju, stranski liki pa so ob robu 

in služijo le kot kontrastni liki ali partnerji. Izpostavljena je ozka pot, na katero se je junak 

odpravil brez pripomočkov, brez priprav in brez specifične usposobljenosti, da bi rešil nalogo, 

a ga na tej poti čaka pomoč in s pomočjo čudežnih sil pride do cilja (Lüthi, 2011). 

 

4.2.5 Sublimacija in vsevključenost 
 

Motivi, ki so sestavni del pravljice, ne izvirajo iz nje same. Delimo jih na preproste motive, ki 

prikazujejo odnose med ljudmi, odnose med človekom in živaljo oziroma človekom in okoljem 

na splošno, motivi iz vsakdana ter na numinozne in čudežne motive, ki se nanašajo na 

numinozno ali čudežno dojemanje realnosti (srečanje z mrtvimi, pogovor z nadnaravnimi bitji, 

z bitji iz onstranstva). Pravljica obe vrsti motivov asimilira, jim da obliko pravljice; šele takrat 

lahko govorimo o pravljičnih motivih. V pravljici čudež ne zahteva nikakršnega truda, prav 

tako čudežne besede in kretnje delujejo takoj, ni jih treba ponavljati.  
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»Abstraktni, izolirani in shematični slog pravljice zajame vse motive in jih spreminja. 

Tako stvari kot osebe izgubijo individualno naravo in se spremenijo v breztežne, 

transparentne figure« (Lüthi, 2011, str. 77). 

»V pravljici se nakazujejo stari obredi, navade, šege« (Lüthi, 2011, str. 80), vendar jih zelo 

težko prepoznamo, saj ekstremne naloge večinoma dajejo vtis, da so elementi abstraktnega 

sloga pravljice. Spolna in erotična tematika sta v pravljici zelo oslabljeni; prave erotike ne gre 

zaslediti niti pri prikazu golote. Pri spočetju otroka ni vznemirjenja, pri rojstvu ni bolečin in 

oboje je prikazano igrivo, lahkotno. V pravljici lahko zasledimo veliko motivov, ki so imeli v 

prvotni obliki erotični pomen, vendar je ta simbolika oslabljena.  

Vsi motivi v pravljici so prikazani enako; to velja tudi za vsakdanje motive, ko pravljica brez 

kančka tragičnosti pripoveduje o smrti, umoru, o izsiljevanju. Velikokrat se pojavlja, da se 

dobro prikazuje kot lepo in uspešno, zlobno pa kot grdo in neuspešno, vendar to ni pravilo, saj 

pravljica ne vsebuje idealnih želja, pravljičnemu junaku pa so dovoljeni laži, nasilje, prekršitev 

obljub. V pravljici osebe niso tipi, ampak figure, ki so nosilke zgodb; njihova edina naloga je, 

da izstopajo in da so zelo dobro definirani, njihove vloge pa se brez težav zamenjajo (isto vlogo 

lahko v različnih pravljicah igrajo različne osebe/poklici). Tudi njihovi pripomočki v pravljici 

ne potrebujejo funkcije iz vsakdana, ampak lahko delujejo čudežno. Tudi položaj najmlajšega 

je v pravljici element čiste forme.  

»Pravljica sama ne razume več svojega lastnega pomena, kajti njeni motivi, od 

numinoznih, čudežnih in mitičnih, spolnih in erotičnih do navadnih motivov iz 

vsakdanjega življenja, so enako izpraznjeni svoje vsebine« (Lüthi, 2011, str. 83).  

V pravljici se izgubijo realnost, globina odnosov in polnost vsebine, toda dobi se določenost 

forme in jasnost; tako izpraznitev pomeni izgubo in pridobitev. Ta izpraznjenost je hkrati 

sublimacija, ki pravljici pusti, da vase sprejme svet in tako postane vsevključujoča. 

Vsevključujočnost pravljice ni le asimilacija in sublimacija elementov, ampak prikaz bistvenih 

elementov človekovega obstoja (življenje v skupnosti, zaplet v politično okolje, poseg v bitke 

itn.).  

Definirane figure v pravljici se premikajo čez ploskovito površino z lahkotnim gibanjem, ki 

daje zgodbi občutek svobode in kljub togosti zgodbe delujejo živo. Svetovi, iz katerih pravljice 

izvirajo, se kažejo v elementih, ki jih vsebuje pravljica, vendar elementi niso opisani, saj nimajo 

več istih lastnosti, kot so jih imeli v izvoru. V pravljici postanejo čiste, breztežne, jasne podobe. 

Hkrati pa pravljica ni vpletena v nobeno določeno okolje ali individualno notranje življenje. V 
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okviru ene forme enotna stilizacija postavlja tostransko in onstransko, visoko in nizko, domače 

in tuje, lepo in grdo, drugo poleg drugega; s tem izolacija in sublimacija omogočata njihovo 

svobodno součinkovanje. Prav tako sta tudi pogoj, da je pravljica vsevključujoča.  

 

4.3 SLOVENSKA LJUDSKA PRAVLJICA 
 

Zapis slovenskega ljudskega pripovedništva sega v 16. stoletje. Leta 1835 je izšla knjiga 

Kratkozhasne pravlice otrokom v'podvuzhenje, vendar kljub obetavnemu naslovu ta ne vsebuje 

pravljic. Slovenski literarni zgodovinar Štrekelj (1859–1912) je v okviru svojega dela zbral 

približno 2.000 slovenskih ljudskih pravljic in pripovedk, vendar te nikoli niso bile objavljene, 

hranijo pa se na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Njegova zbirka velja za 

najobsežnejšo zbirko pravljic. V njegovem gradivu je zrcaljena Srednja Evropa in več kulturnih 

vplivov: germanski, romanski in slovanski, vendar so osnovni motivi v pravljici preoblikovani 

in prilagojeni slovenski kulturi. Prav tako ciljni bralci njegove zbirke niso bili otroci, ampak so 

bile pravljice namenjene slovenskemu kulturnemu ozemlju in iskanju narodne kulturne 

identitete (Blažić, 2014). 

Številne zbirke slovenskih ljudskih pravljic so začele nastajati v drugi polovici 19. stoletja. 

Valjavec je takrat v Slovenskem glasniku objavljal številne ljudske pravljice, opozarjal je tudi 

na to, da Slovenci premalo sistematično zbirajo ljudsko slovstvo in da se veliko slovanskih 

besedil objavlja, kot da so nemška. Prva zbirka, ki kritično izbira slovensko pripovedno izročilo, 

je Slovenske narodne pravljice in pripovedke (1885) avtorja Kreka. Pozneje je bilo izdanih še 

veliko zbirk slovenskih ljudskih pravljic različnih avtorjev. Tudi v 20. stoletju se je zbirkam 

pridružilo še veliko drugih. V knjigi V deveti deželi (1995) je M. Stanonik objavila sto 

slovenskih pravljic iz današnjih dni, ki so jih zbrali predvsem šolarji, in gre za novodobno 

pravljično gradivo. Na temo slovenskih ljudskih pravljic v današnjem času veliko objavljata 

tudi Grafenauer in A. Štefan (Kropej Telban, 2015). 
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4.3.1 NAJBOLJ REPREZENTATIVNE ZBIRKE SLOVENSKIH LJUDSKIH 
PRAVLJIC 
 

V naslednji tabeli so predstavljene najbolj reprezentativne zbirke, ki vsebujejo slovenske 

ljudske pravljice. Urejene so po časovnem zaporedju.  

Tabela 1: Najbolj reprezentativne zbirke slovenskih ljudskih pravljic 

Valjavec, M. (1858). Narodne pripovjedke. Varaždin. Dostopno na 

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DVLDUAZL (13. 6. 2018) 

Vakaj, A. (1885). Pripovedke narodne: Kratkočasne pravljice in povesti. Maribor. 

Stegnar, F. (1910). Šopek lepih pravljic. Ljubljana. 

Bolhar, A. (1952). Slovenske narodne pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

Bolharjeva zbirka ima kar nekaj ponatisov, in sicer leta: 1955, 1959, 1964, 1965, 1972, 

1974, 1976, 1978, 1981, 1989, 1997, 2000, 2004, 2012. Zadnji ponatis je dostopen na 

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-J3UX3TGW (13. 6. 2018) 

Brenk, K. (1970). Slovenske ljudske pripovedi (spremno besedo napisal Milko Matičetov). 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Besedila pravljic so dostopna na 

https://sl.wikisource.org/wiki/Slovenske_ljudske_pripovedi (13. 6. 2018) 

Zbirka ima dva ponatisa, in sicer enega leta 1980 in drugega leta 1985.  

Brenk, K. (1973). Babica pripoveduje: slovenske ljudske pripovedi. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

Besedila pravljic so dostopna na https://sl.wikisource.org/wiki/Babica_pripoveduje (13. 6. 

2018) 

Zbirka ima kar nekaj ponatisov, in sicer leta: 1980, 1982, 1984, 1987, 1992, 1996, 1999, 

2001, 2005, 2006, 2014.  

Bolhar, A. (1975). Slovenske basni in živalske pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

Zbirka ima nekaj ponatisov, in sicer leta 1980, 1985, 1991 in leta 2005.  

Unuk, J. in Grafenauer, N. (2002). Slovenske pravljice. Ljubljana: Nova revija. 

Leta 2008 je izšel nov natis zbirke.  

Štefan, A. (2011). Za devetimi gorami. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

Dostopno na https://sl.wikisource.org/wiki/Za_devetimi_gorami (13. 6. 2018) 

Leta 2015 je izšel nov natis zbirke.  
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4.4 SRBSKA LJUDSKA PRAVLJICA 
 

Ljudska pravljica je ena najstarejših umetniških pripovedi in tudi srbska ljudska pravljica nam 

daje dokaze za to. Elementi srbske ljudske pravljice so tudi motivi, ki omenjajo zelo stare 

običaje in verovanja; v pravljicah najdemo celo kanibalske obrede, ki jih ne pomnijo niti 

Slovani, niti antična ljudstva, niti ljudstva, ki so živela pred obdobjem antike. Iz pravljice torej 

lahko razberemo zgodovino okolja, v katerem je nastala. Srbska ljudska pravljica ima prav tako 

kot druge pravljice tipiziranega junaka, prav tako sta v pravljici nedoločena čas in kraj ter v 

velikem delu pravljic je prav tretji, najmlajši sin, tudi junak, ki se sprva kaže kot najneuglednejši 

(Cerović, 2012). 

Srbske pravljice je prvi začel zbirati in zapisovati Stefanović Karadžić, in sicer v 19. stoletju. 

Karadžić je pravljice zapisoval točno tako, kot so mu jih prebivalci narekovali, in to je prosil 

tudi svoje sodelavce. Poleg vsake pravljice je zapisal tudi ime pripovedovalca, ki mu jo je 

zaupal. Leta 1818 je Karadžić izdal Srpski rječnik (Srbski slovar); v njem je bilo objavljenih 

tudi nekaj ljudskih pripovedk; s tem je pokazal del srbske ustvarjalnosti. Prve srbske ljudske 

pravljice, bilo jih je dvanajst, so bile objavljene v Serpskih novinah (1821), naslednjih petdeset 

zgodb pa je bilo objavljenih v knjigi Srpske narodne pripovijetke leta 1853. Knjigo je posvetil 

Jacobu Grimmu in Jerneju Kopitarju. V omenjeni knjigi lahko zasledimo skoraj vse tipe pravljic 

po Aarnejevi kategorizaciji (folkloristična teorija preučevanja pravljic) (Deretić, 2007). 

»Naše narodne priče ili pripovijetke gotovo se mogu razdijeliti na muške i na ženske, 

kao i pjesme. Ženske su pripovijetke one u kojima se pripovijedaju kojekakva čudesa 

što ne može biti (i po svoj prilici samo će za njih biti riječ gatka [...]); a muške su one u 

kojima nema čudesa, nego ono što se pripovijeda rekao bi čovjek da je zaista moglo biti. 

Mnoge su muške pripovijetke smiješne i šaljive« (Stefanović Karadžić, 1853, 

predgovor). 

Stefanović Karadžić je ljudske pravljice delil na ženske in moške. Kot ženske pravljice je 

kategoriziral tiste, v katerih se pojavljajo čudeži, torej take, ki se v stvarnem svetu ne morejo 

pojavljati. V kategorijo moških pravljic je uvrstil vse take pravljice, katerih vsebina je stvarna 

oziroma bi se lahko opisan dogodek lahko zgodil tudi v realnem svetu. V svoji definiciji govori 

tudi o moško-ženskih principih, ki so si včasih nasprotni, včasih pa delujejo v medsebojnem 

soglasju.  
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Zasledovanje ljubega bitja ali dragocenega predmeta je zelo pogost motiv, ki ga opazimo v 

srbski narodni pravljici. Ljubo bitje pogosto predstavljajo žena, mož, sestra in brat. Čarobno 

sredstvo je pogosto prikazano kot čarobno jabolko, nož, meč, pero, miza. Kot se je razvijal 

človekov razvoj (pridobivanje znanja), tako se je spreminjala tudi pravljica, ki se je vedno bolj 

približevala realistični zgodbi. V ljudskih pravljicah je bilo vse manj domišljijskih bitij, saj so 

junaki dosegali zmage z lastnimi močmi (Cerović, 2012). 

 

4.4.1 NAJBOLJ REPREZENTATIVNE ZBIRKE SRBSKIH LJUDSKIH PRAVLJIC 
 

V naslednji tabeli so predstavljene najbolj reprezentativne zbirke, ki vsebujejo srbske ljudske 

pravljice. Urejene so po časovnem zaporedju.  

 

Tabela 2: Najbolj reprezentativne zbirke srbskih ljudskih pravljic 

Stefanović Karadžić, V. (1821). Narodne srpske pripovijetke. Dunaj. 

Vsebina dostopna na http://www.skripta.info/wp-content/uploads/2016/03/Vuk-Karadzic-

Narodne-srpske-pripovjetke-1.pdf (13. 6. 2018) 

Nikolić, A. (1842). Narodne srbske pripovetke I. Beograd. 

Stefanović Karadžić, V. (1853). Srpske narodne pripovijetke. Dunaj.  

Dostopno na 

http://www.svetisavapancevo.edu.rs/uploads/1/0/0/1/10014319/vuk_stefanovic_karadzic__

pripovetke.pdf (13. 6. 2018)  

Vojinović, B. J. (1869). Srpske narodne pripovetke. Beograd. 

Stefanović Karadžić, V. (1870). Srpske narodne pripovijeke II. Dunaj.  

Vsebina dostopna na https://www.rastko.rs/knjizevnost/usmena/vkaradzic-price/vkaradzic-

price_3.html (13. 6. 2018) 

Kojanov Stefanović, Đ. (1871). Srpske narodne pripovetke. Novi Sad.  

Ristić, K. in Lončarski, V. (1891). Srpske narodne pripovetke. Novi Sad. 

Čajkanović, V. (1927). Srpske narodne pripovetke. Beograd 
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4.5 TIPNI INDEKS HANSA-JÖRG UTHERJA 
 

Uther je nemški literarni znanstvenik, profesor nemške književnosti, ki je izdal enciklopedijo z 

naslovom The types of International Folktales: A Classification and Bibliography (2004). 

Monografijo, ki je sestavljena iz treh delov, v strokovnem žargonu poimenujemo ATU-indeks 

(A – Aarne, T – Thompson, U – Uther), saj sta temelja Utherjeve teorije prav Aarnejeva in 

Thompsonova teorija. Uther je monografiji dodal 250 novih tipov pravljic, prav tako jo je 

dopolnil z bibliografskim seznamom nacionalnih zbirk pravljic, poleg vsakega tipa pravljice pa 

so dodane kombinacije več tipov. V prvih dveh delih monografije je pravljice razdelil na več 

podskupin, in sicer: 

1. živalske pravljice;  

2. čarobne pravljice; 

3. religiozne pravljice; 

4. realistične pravljice; 

5. pravljice o neumnem velikanu; 

6. anekdote in smešnice; 

7. formula zgodbe. 

V zadnjem delu Utherjeve monografije so dodatki, ki nam omogočajo, da lažje poiščemo 

določen tip ali motiv pravljice.  

 

Slika 2: Naslovnica knjige The types of International Folktales: A Classification and Bibliography (Uther, 2004) 
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5 PRIMERJALNA ANALIZA IZBRANIH PRAVLJIC 
 

5.1 CILJ RAZISKOVANJA 
 

Cilj diplomskega dela je primerjalna literarna analiza izbranih ljudskih pravljic istega ATU-tipa 

po Lüthijevi literarni teoriji ter s tem prikaz podobnosti in razlik v ljudski pravljici obeh 

narodov.  

5.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 

Skladno s postavljenim ciljem sem opredelila naslednji hipotezi: 

̶ Pri slovenskih in srbskih ljudskih pravljicah prihaja do bistvenih razlik. 

̶ Slovenske in srbske ljudske pravljice so si podobne. 

 

5.3 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 
 

Empirični del raziskovanja zajema kvalitativno raziskovanje s tehniko analize dokumentov. 

Izhodišče za primerjalno analizo je zbirka Slovenske narodne pravljice, ki jo je izbral in uredil 

Alojzij Bolhar (2004), ter zbirka Pravljice jugoslovanskih narodov, ki jo je izbral Golub 

Dobrašinović, uredila pa Cveta Kotevska (1978).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 3: Naslovnica knjige Slovenske narodne pravljice (Bolhar, 2004) 
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Slika 4: Naslovnica knjige Pravljice jugoslovanskih narodov (Dobrašinović, 1978) 

 

Na podlagi določitve istih ATU-tipov za par so izbrane tri slovenske in tri srbske ljudske 

pravljice, ki so analizirane po literarni teoriji Maxa Lüthija, ki temelji na petih kategorijah 

literarne analize ljudskih pravljic (Lüthi, 2011). 

Analizirane pravljice so: 

1. ATU-tip 700: 

– Slovenska ljudska pravljica Palček (Bolhar, 2004, str. 106) 

– Srbska ljudska pravljica Poprček (orig. Biberče) (Dobrašinović, 1978, str. 67) 

2. ATU-tip 425 a: 

– Slovenska ljudska pravljica Sin jež (Bolhar, 2004, str. 110) 

– Srbska ljudska pravljica Kača ženin (orig. Zmija mladoženja) (Dobrašinović, 1978, str. 127) 

3. ATU-tip 560: 

– Slovenska ljudska pravljica Železni prstan (Bolhar, 2004, str. 29) 

– Srbska ljudska pravljica Čudežni prstan (orig. Čudotvorni prsten) (Dobrašinović, 1978, str. 

199) 

Literarne analize so predstavljene v tabelah, ki zajemajo kategorije analize Maxa Lüthija, citate 

slovenskih in srbskih ljudskih pravljic ter kratek komentar. Po vsaki tabeli je predstavljena 

interpretacija analize. 
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5.4 Primerjalna analiza pravljic PALČEK in POPRČEK 
 

Pravljici sta istega ATU-tipa 700: Thumbling (Palček). 

Pri omenjenem ATU-tipu pravljice si starši brez otrok močno želijo otroka, ne glede na to, kako 

majhen bi bil. Nato dobijo dečka, velikega kot palec.  

Kratka povzetka ljudskih pravljic Palček in Poprček 

1. Slovenska ljudska pravljica Palček govori o paru brez otrok, ki si je želel vsaj tako majhno 

dete kakor palec. Želja se jima je uresničila, poimenovala sta ga Palček. Ta se je pri dvajsetih 

letih odpravil v gozd po gobe, kjer je zadremal in se sredi noči prebudil, ko sta se ob njega 

spotaknila dva tolovaja. Ta sta Palčka izkoristila za svojega pomagača; skupaj so se odpravili 

h kmetiji, na kateri sta tolovaja poslala Palčka skozi ključavnico v hlev, da bi ukradel konja. 

Ker je bil Palček pri svojem delu preglasen, je v hlev prišel gospodar, ki Palčka ni videl, ampak 

ga je samo slišal, zato se je prestrašil in odšel, medtem pa sta tatova ukradla konja. Odšli so do 

druge kmetije, na kateri so želeli ukrasti maslo, in tolovaja sta poslala Palčka naprej. Palček je 

bil ponovno pri delu preglasen, gospodarica se je zbudila, Palčka ni videla, ga je pa slišala, česar 

se je ustrašila in odšla; tatovi so zgrabili lonec z maslom in odšli naprej do mesarja. Spet je šel 

Palček prvi in ponovno je bil preglasen, mesar se je zbudil, v mesnici Palčka ni videl, ga je pa 

slišal, česar se je ustrašil in odšel nazaj v hišo; tatovi so pobrali meso. Ko se jim je vse posrečilo, 

sta tolovaja odšla domov na pojedino, za Palčka pa se nista zmenila. Ker je bil Palček lačen in 

jezen, ker sta ga tolovaja izkoristila, je pograbil šibo, splezal na streho in tolkel po njej.  

 

2. Srbska ljudska pravljica Poprček (orig. Biberče) govori o ženski brez otrok, ki je prosila, da 

bi imela vsaj enega, čeprav velikega kakor poprovo zrno, in dobila ga je. Čez čas je postala 

žalostna, ker je njen sin tako majhen, v sanjah pa se ji je prikazalo, da bo velik kot topol. Poprček 

je odšel na pot, kakor mu je bilo ukazano v sanjah, in prišel je do kraljevega dvora, na katerem 

je pod drevesom sedela kraljeva hči in jokala, ker je zmaj ukradel tri zlata jabolka, ki so zrastla 

na drevesu, njej je pa oče ukazal, da naj jih varuje. Fant ji je obljubil vsa tri jabolka, samo za 

pomoč služabnikov je prosil. Poprček je odšel k jezeru, kjer je živel zmaj, in se spustil v njegov 

dom, v katerem ga je v boju tudi premagal in kraljični prinesel vsa tri jabolka nazaj. Čez nekaj 

časa je zmaj začel prihajati vsak dan na površje in požrl po eno dekle, ki so mu jih morali 

pošiljati iz mesta in tako je prišla na vrsto tudi kraljeva hči, ki je bila zaročena. Ob čakanju na 

zmaja je prosila za Poprčkovo pomoč. Fant je takrat prišel mimo kraljične in ji ponudil pomoč 
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pred zmajem, če se poroči z njim. Kraljična bi rade volje privolila, vendar je bila prepričana, da 

jo lahko reši le Poprček; takrat ji je fant priznal, da je on Poprček, vendar je zrastel. To ji je 

dokazal tudi s prstanom, ki mu ga je dala takrat, ko ji je prinesel jabolka. Ko se je jezero 

zazibalo, je kraljična začela jokati in njena solza je padla Palčku na lice, ta je takrat dobil moč, 

vzel je meč in zmaju odsekal vseh devet glav. Od kraljične je vzel ruto in vanjo zavezal vseh 

devet jezikov, vendar ji je zabičal, da ne sme izdati, kdo jo je rešil. Njen ženin ji je zagrozil, da 

jo bo ubil, če ne bo povedala, da jo je rešil on, kar mu je tudi obljubila. Ženin je vzel vseh devet 

glav kot dokaz. Kraljičina družina je bila ob njunem prihodu domov tako vesela, da so sklenili, 

da se takoj poročita, a nevesta se je napravila bolno. Čez nekaj dni je prišel Poprček k njim in 

trdil, da je on rešil kraljično, o čemer je odločalo tudi sodišče, to pa ni vedelo, komu naj verjame, 

saj je imel eden jezike, drugi pa glave, zato je kralj odločil, da naj prideta zjutraj oba v cerkev. 

Tisti, ki bo prvi, bo dobil kraljično. Ženin je šel že ob polnoči; pod njim se je vdrla zemlja in 

porezal se je na nožih. Ko je zjutraj zazvonilo, je prišel Poprček in kralj je videl, kateri je pravi, 

in poročil svojo hčer s Poprčkom; ta je šel potem k materi domov, da ji pokaže, kako je velik.  

V naslednji tabeli je predstavljena primerjalna analiza pravljic Palček in Poprček.  

Tabela 3: Primerjalna analiza pravljic Palček in Poprček 

TEORIJA M. LÜTHIJA PALČEK POPRČEK KOMENTAR 
ENODIMENZIONALNOST 

Prepletanje realnega in irealnega 
sveta brez občutka srečanja s tujo 

dimenzijo. 

»Njena želja se je 
res izpolnila in 
dobila je dete, tako 
majceno kakor 
palec.« (Bolhar, 
2004, str. 106) 

»Bog je ustregel 
njeni želji, in tako je 
rodila fantka kot 
poprovo zrno.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 67) 

V obeh pravljicah se 
prepletata realni in 
irealni svet. 

PLOSKOVITOST 
_______________________ 

 
ČAS NI DOLOČEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
 
 
 

 
 
»Živela sta mož in 
žena ...« (Bolhar, 
2004, str. 106) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
 

 
 
»Nekoč se ji je v 
sanjah nekdo 
prikazal in rekel ...« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 67) 
 
»Minilo je nekaj 
časa, potem pa je 
začel zmaj ...« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 69) 
 
»Čez nekaj dni se je 
prikazal Poprček in 
trdil ...« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 72) 
_____________ 
 
 

 
 
V obeh pravljicah je 
čas dogajanja 
nedoločen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
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KRAJ NI DOLOČEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 

LIKI BREZ VSEBINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

JUNAK GRE NA POT 

»Ko je bilo Palčku 
dvanajst let, ga mati 
pošlje v gozd ...« 
(Bolhar, 2004, str. 
106) 
 
»Pa pridejo do 
bogatega 
posestnika.« 
(Bolhar, 2004, str. 
106) 
 
 
»Pri drugi hiši je 
gospodarila 
ženska.« (Bolhar, 
2004, str. 108) 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
»Dobila je dete, 
tako majceno kakor 
palec.« (Bolhar, 
2004, str. 106) 
 
»... da se na gobi 
repenči majhen 
možiček.« (Bolhar, 
2004, str. 106) 
 
 
»Tisti, ki se je 
spotaknil ob Palčka, 
je bil namreč 
tolovaj.« (Bolhar, 
2004, str. 106) 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
»Ko je bilo Palčku 
dvanajst let, ga mati 
pošlje v gozd.« 
(Bolhar, 2004, str. 
106) 

»Tako je odšel, mati 
pa je ostala doma ...« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 67) 
 
 
»Dolgo je hodil in 
prišel do kraljevega 
dvora.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 68) 
 
»... odšel z grajskima 
služabnikoma k 
jezeru.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 68) 
 
»Služabnika sta ga 
spustila – tam spodaj 
pa lep vrt in hiša.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 69) 
 
_____________ 
 
»... in tako je rodila 
fantka kot poprovo 
zrno.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 67) 
 
»Nekoč se ji je v 
sanjah nekdo 
prikazal in rekel ...« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 67) 
 
»... da je Poprček 
zdaj velik fant.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 70) 
 
»Fant je pohitel na 
jezero in tam našel 
jokajočo kraljično.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 70) 
_____________ 
 
»... in ji povedal, da 
mora na pot, kot mu 
je bilo ukazano v 
sanjah.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 67) 

V pravljici Palček kraj 
dogajanja ni točno 
določen, dogaja se 
nekje v gozdu in ob 
njem, v pravljici 
Poprček pa je prav 
tako kraj le bežno 
omenjen – kraljevi 
dvor in njegova 
okolica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
V obeh pravljicah so 
liki zelo površinsko 
opisani, brez vsebine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
V obeh pravljicah se 
junak odpravi od 
doma.  

ABSTRAKTNI SLOG 
_______________________ 
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METALIZACIJA IN 
MINERALIZACIJA 

 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 
 

GOLO POIMENOVANJE/ENOST 
PRIDEVNIKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
 
 

STALNI OBRAZCI ALI 
FORMULE (ŠT. 1, 2, 3, 7, 12, 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 

TIPIČNI ZAČETEK 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
»Pa pridejo do 
bogatega 
posestnika.« 
(Bolhar, 2004, str. 
106) 
 
»Medtem pa mu 
tatovi odženejo 
najlepšega konja.« 
(Bolhar, 2004, str. 
108) 
 
»Pripravijo si dobro 
večerjo ter jedo in 
pijo.« (Bolhar, 2004, 
str. 109) 
_____________ 
 
»Ko je bilo Palčku 
dvanajst let ...« 
(Bolhar, 2004, str. 
106) 
 
»Razgleda se in vidi 
dva konja ...« 
(Bolhar, 2004, str. 
106) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
 
 
»Živela sta mož in 
žena, ki pa nista 
imela otrok.« 
(Bolhar, 2004, str. 
106) 
 

»Odgovorila mu je, 
da je drevo, pod 
katerim sedela, 
obrodilo tri zlata 
jabolka ...« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 68) 
_____________ 
 
»... – tam spodaj pa 
lep vrt in hiša.« 
(Dobrašinović, 1978, 
69) 
 
 
»... zmaj sedel pri 
ognju in nekaj kuhal 
v velikem kotlu.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 69) 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
»... drevo, pod 
katerim sedita, 
obrodilo tri zlata 
jabolka, da ji je oče 
ukazal, naj jih 
varuje, izpod zemlje 
pa je tri jutra 
zapored prišel zmaj 
...« (Dobrašinović, 
1978, str. 68) 
 
»... samo če mu da 
dva svoja 
služabnika, da bosta 
šla z njim.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 68) 
 
»Že je bil tukaj 
devetglavi zmaj.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 72) 
 
_____________ 
 
 
 
»Živela je ženska 
brez otrok ...« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 67) 
 
 

V pravljici Palček 
metalizacije ne 
zasledimo, v pravljici 
Palček pa jo.  
 
 
 
_______________ 
 
V obeh pravljicah gre 
za golo poimenovanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
V obeh pravljicah so 
omenjena pravljična 
števila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
 
 
Obe pravljici imata 
tipični začetek. 
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TIPIČNI KONEC 

 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 

PONAVLJANJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 

SKRAJNOSTI 

»Pravijo, da še 
dandanes sedi 
Palček na strehi, 
razbija in kriči.« 
(Bolhar, 2004, str. 
109) 
 
_____________ 
 
»Zato kar glasno 
vpraša tolovaja, ki 
sta stala pred vrati: 
»Starega ali 
mladega?«« 
(Bolhar, 2004, str. 
106) 
»»Hočete starega 
ali mladega!« se 
zadere Palček 
jezen.« (Bolhar, 
2004, str. 108) 
 
»»Veliko ali malo?« 
vpraša tiste pred 
durmi.« (Bolhar, 
2004, str. 108) 
»»Veliko ali malo?« 
Se še bolj zadere in 
že sedi na polnem 
loncu masla.« 
(Bolhar, 2004, str. 
108) 
 
»»Kože hočete ali 
meso?«« (Bolhar, 
2004, str. 108) 
»»Torej: kože ali 
meso?«« (Bolhar, 
2004, str. 108) 
 
_____________ 
 
»Zato kar glasno 
vpraša tolovaja, ki 
sta stala pred vrati: 
»Starega ali 
mladega?«« 
(Bolhar, 2004, str. 
106) 
 
»»Veliko ali 
malo?« vpraša tiste 
pred durmi.« 
(Bolhar, 2004, str. 
108) 
 
 
 
 
 

»Poprček pa je šel 
potem domov k 
materi, da ji pokaže, 
kako je zrasel.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 72) 
 
_____________ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
»... medtem ko je 
njen sin ostal 
majhen kot poprovo 
zrno.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 67) 
»... naj ne joče več, 
zakaj njen sin bo 
velik kot topol.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 67) 

Obe pravljici imata 
netipični konec. 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
V pravljici Palček je 
veliko ponavljanja 
povedi, v pravljici 
Poprček pa 
ponavljanja ni mogoče 
zaslediti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
V obeh pravljicah 
zasledimo omenjene 
skrajnosti. 
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IZOLACIJA IN UNIVERZALNA 

POVEZANOST 
_______________________ 

 
 
 

DAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 

ZUNANJI VZGIB ZA ODHOD 
 
 
 

_______________________ 
 

ČUDEŽ 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 

MOTIVNI DROBCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
»Ko je bilo Palčku 
dvanajst let, ga mati 
pošlje v gozd ...« 
(Bolhar, 2004, str. 
106) 
_____________ 
 
»... in dobila je dete, 
tako majceno kakor 
palec.« (Bolhar, 
2004, str. 106) 
 
_____________ 
 
»Palčku pa se je v 
gozdu malce 
zadremalo, sede na 
veliko kačjo gobo in 
zaspi.« (Bolhar, 
2004, str. 106) 
 
»Ko se je tolovajem 
vse tako posrečilo, 
odidejo domov v 
svojo, pod velikim 
bregom skrito hišo.« 
(Bolhar, 2004, str. 
109) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
»Tam je kraljični dal 
jabolka in odšel.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 69) 
 
»Začudila se je, ko 
pa je videla prstan, 
ki mu ga je dala 
takrat, ko ji je 
prinesel jabolka ...« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 70) 
 
 
_____________ 
 
»... da mora na pot, 
kot mu je bilo 
ukazano v sanjah.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 67) 
_____________ 
 
»... in tako je rodila 
fantka kot poprovo 
zrno.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 67) 
_____________ 
 
»Služabnika sta ga 
spustila – tam spodaj 
pa lep vrt in hiša.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 69) 
 
 
»Dekle je prižgalo 
svečo, sedlo k jami 
in čakalo 
usojenega.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 72) 

 
 
 
 
 
V pravljici Palček ni 
omenjenega daru, 
medtem ko v pravljici 
Poprček je. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
V obeh pravljicah 
zasledimo zunanji 
vzgib za odhod od 
doma. 
 
_______________ 
 
V obeh pravljicah je 
čudež prikazan na 
začetku. 
 
 
_______________ 
 
Obe pravljici vsebujeta 
motivne drobce. 
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SUBLIMACIJA IN 
VSEVKLJUČENOST 

_______________________ 
 

VSAKDANJI MOTIVI, KI SE 
PREPLETAJO S ČUDEŽNIMI 

 
 
 
 

_______________________ 
 
 

STARI OBREDI, NAVADE, ŠEGE 

 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
_____________ 
 
»... ga mati pošlje v 
gozd, da nabere gob 
za obed.« (Bolhar, 
2004, str. 106) 
 
 
»Pripravijo si dobro 
večerjo ter jedo in 
pijo.« (Bolhar, 2004, 
str. 109) 

 
 
 
»Stopil je v hišo, 
notri pa je zmaj sedel 
pri ognju in nekaj 
kuhal v velikem 
kotlu.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 69) 
_____________ 
 
»Živela je ženska 
brez otrok in prosila 
boga, naj ji da roditi 
...« (Dobrašinović, 
1978, str. 67) 
 
»... in sklenili so, naj 
se takoj poročita.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 72) 
 
»... in je poročil 
svojo hčer s 
Poprčkom.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 72) 

 
 
 
V pravljici Poprček 
zasledimo vsakdanje 
motive, prepletene s 
čudežnimi, v pravljici 
Palček pa ne. 
 
 
_______________ 
 
V obeh pravljicah 
zasledimo stare 
človekove navade; v 
pravljici Poprček so 
izrazitejše. 

 

Na osnovi primerjalne literarne analize v tabeli sem ugotovila naslednje; 

Analizirani pravljici imata veliko podobnosti, nekaj pa tudi razlik. V obeh pravljicah lahko 

zasledimo enodimenzionalnosti, prav tako v pravljicah čas in kraj nista točno določena. V obeh 

pravljicah so liki površinsko opisani, brez vsebine, o njih izvemo samo to, da sta junaka zelo 

majhna, Poprček pa pozneje zraste v velikega mladeniča. Pravljici sta si podobni tudi pri 

junakovemu odhodu na pot, za kar je zaslužen zunanji vzgib – naloga, ki jo je junak prejel od 

matere, in naloga iz sanj. V obeh pravljicah zasledimo tudi omembo skrajnosti; pravljici 

vsebujeta čudež (takoj na začetku, ko materi dobita nerealno majhne otroke), nekaj motivnih 

drobcev. Enost pridevnika se pojavlja v obeh pravljicah, prav tako stalni obrazci ali formule (v 

pravljici Palček število dvanajst, dva tolovaja, tri naloge, v pravljici Poprček pa tri jabolka, dva 

služabnika, devet zmajevih glav). Obe pravljici imata tipični začetek in netipični konec, pri 

čemer so tudi zametki starih obredov, navad. 

Razlike med pravljicama se kažejo v tem, da v pravljici Palček ni metalizacije, ki jo zasledimo 

pri pravljici Poprček z zlatimi jabolki. Prav tako v pravljici Palček ni omenjen noben dar, ki je 

v pravljici Poprček omenjen v obliki treh jabolk in prstana. Vsakdanji motivi, ki so prepleteni 
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s čudežnimi, se v pravljici Poprček kažejo v tem, da zmaj v kotlu nekaj kuha, v pravljici Palček 

pa teh motivov ne zasledimo.  

 

5.5 Primerjalna analiza pravljic SIN JEŽ in KAČA ŽENIN 
 

Pravljici sta istega ATU-tipa 425 a: The Animal as Bridegroom (Živalski ženin).  

Ta tip pravljic ima več mogočih različic začetka pravljice s skupnim glavnim delom. Mogoči 

začetki zgodbe:  

1. Najmlajša hči prosi očeta, da naj ji prinese rožo (ptico itn.) s svojega potovanja. Oče 

najde predmet na vrtu pošasti, v zameno pa mora pošasti obljubiti roko svoje hčerke. 

Oče se želi izogniti obljubi in pošasti pošlje drugo dekle.  

2. Živalski sin se rodi zaradi neizmerne želje staršev po otroku. Sin zahteva princeso za 

svojo ženo, zato opravi nemogoče naloge, ki so mu dodeljene.  

3. Zaradi usode dobi ženska živalskega ženina oziroma privoli v poroko z njim.  

4. Zaradi drugih razlogov ima ženska živalskega ženina in skupaj živita v gradu. Ženin se 

ponoči spremeni v najlepšega mladeniča.  

5. Ženska na pobudo drugih ženskih sorodnic zažge ženinovo živalsko kožo, gleda vanj 

prek noči oziroma zažge kožo s svečo (na kakršen koli način prepreči njegovo 

preobrazbo) in on odide. Ona gre za njim, na poti pa ji navodila in neprecenljiva darila 

dajejo sonce, luna, veter in zvezde (oziroma drugi ustrežljivi stari ljudje ali živali). Ko 

prispe do njegove palače, ugotovi, da ima ta novo ženo. Pod pretvezo preživi z njim tri 

noči in ga nazadnje le prepriča, da je ona njegova prava žena.  

 

Kratka povzetka ljudskih pravljic Sin jež in Kača ženin 

1. Slovenska ljudska pravljica Sin jež govori o materi, ki je sinu zavdala, da je postal jež, ta pa 

se je odločil, da gre po svetu. Prišel je do kmeta in ga prosil, da mu da prašiče gnat. Obljubil 

mu je, da jih bo enkrat letno prignal domov – kmet mu jih bo dal sto, on pa jih bo prignal domov 

sto več. Kmet je po dolgem prigovarjanju privolil. Vsako leto jih je sto več prignal domov, 

vendar je vsako leto v gozdu srečal tudi moža, ki ni znal iz njega, jež pa mu je pokazal pot. 

Tretje leto ga je mož vprašal, kaj želi za plačilo, ker mu vsako leto pokaže pot. Jež je rekel, da 

želi eno njegovih hčera. Starejša je sklenila, da si raje prereže vrat, kot da se poroči z njim, 

srednja je sklenila, da raje skoči v vodo, kot da se poroči z njim, najmlajša pa je privolila v 
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poroko. Ko so prispeli do obzidja, je jež izginil za zidom, z druge strani pa je prišel zelo lep 

mladenič. Sestrama je bilo tako žal, da si je starejša res prerezala vrat, srednja je skočilo v vodo, 

jež pa je nevesto odpeljal na svoj dom, na katerem sta bogato in srečno živela.  

2. Srbska ljudska pravljica Kača ženin (origl. Zmija mladoženja) govori o kraljici, ki si je močno 

želela otroka, pa čeprav bi bila to kača. In dobila ga je. Ko je bila kača stara 22 let, je želela, da 

jo starši poročijo. Oče je šel, zasnubil dekle, mu dal prstan in ju poročil. Snaha je kmalu 

zanosila, tašča pa jo je vprašala, kako je lahko zanosila s kačo. Snaha je nekega dne tašči izdala, 

da njen mož ni kača, ampak prelep mladenič, ki zvečer sleče kačjo kožo. Naredili sta načrt, 

kako bosta ponoči ukradli kačjo kožo in jo vrgli na ogenj. To sta tudi naredili, in ko je koža 

začela goreti, je mož skočil iz spanja in ženi zakričal, da ga bo spet videla, ko bo med iskanjem 

strgala železne opanke, obrabila železne palice in rodila bo šele takrat, ko jo bo spet objel z 

desnico. Takrat je izginil. Po treh letih se je žena z železnimi opankami in železno palico 

odpravila po moža in prišla je do sonca, to ji je povedalo, da nikjer ni videlo njenega moža, in 

jo poslalo k mesecu, sončeva mati pa je ženi podarila zlato preslico z zlato kodeljo in zlatim 

vretenom. Tudi mesec je rekel, da nikjer ni videl njenega moža, in poslal jo je k vetru, mesečeva 

mati pa je ženi podarila zlato kokoš s piščanci. Veter je ženi razkril, kje živi njen mož, njegova 

mati pa ji je podarila zlate statve z zlato nitjo in zlatim čolničkom. Prav tako je veter ženi 

naročil, da naj ob prihodu pred kraljevi dvor na tla postavi statve in začne tkati, prav tako naj 

spusti kokoš in piščance pa še preslico naj natakne. To je tudi storila. Ko je prišla v mesto, so 

se ji tudi opanke že strgale in palica obrabila. Tam je srečala kraljico in ta jo je prosila, ali proda 

vse te stvari. Žena stvari ni želela prodati, je pa želela zlato preslico zamenjati za preživeto noč 

z njenim kraljem. Kraljica je kralja omamila, čeprav ga je žena prosila, da naj jo objame z 

desnico, tega ni videl in slišal. Naslednji dan je žena kraljici ponudila zlato kokoš in piščance 

za še eno noč s kraljem. In tudi to noč je bilo enako kot prejšnjo. Za tretjo noč zraven kralja je 

žena kraljici ponudila zlato nit s čolničkom in privolila je, saj ga je ponovno nameravala 

omamiti. Straža je povedala kralju, da že dve noči spi pri njemu neznana ženska, ki vpije, da 

naj jo objame z desnico, in kralj si je tisti večer pod brado zlil pijačo, ki mu jo je dala kraljica, 

da ne bi bil omamljen. Naredil se je, da spi; žena je poleg njega zavpila, da naj jo objame z 

desnico; to je tudi naredil in pri ženi se je v tistem trenutku začel porod; kralju je rodila 

zlatorokega in zlatolasega sina. Kralj se je s prvo ženo vrnil v prejšnje kraljestvo.  
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V naslednji tabeli je predstavljena primerjalna analiza pravljic Sin jež in Kača ženin.  

Tabela 4: Primerjalna analiza pravljic Sin jež in Kača ženin 

TEORIJA M. LÜTHIJA SIN JEŽ KAČA ŽENIN KOMENTAR 
 

ENODIMENZIONALNOST 
Prepletanje realnega in irealnega 
sveta brez občutka srečanja s tujo 

dimenzijo 

 
»Mati je sinu 
zavdala, da je postal 
jež.« (Bolhar, 2004, 
str. 110) 
 
 
»Pričela sta jezditi 
proti hiši, kjer se je 
jež nameraval 
ženiti.« (Bolhar, 
2004, str. 112) 

 
»Čez nekaj časa je 
začutila, da je 
noseča, in ko je 
prišel čas, je rodila 
kačo.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 127) 
 
»»Glej, sonce 
prihaja utrujeno, 
prav lahko so ga tudi 
oblaki kaj razjezili 
in v jezi bi ti lahko 
še kaj storilo ...«« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 130) 
 
»Sonce ji je 
odgovorilo, da ga 
podnevi ni nikjer 
videlo, in jo poslalo 
k mesecu.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 130) 

 
V obeh pravljicah 
zasledimo prepletanje 
stvarnega in 
onstranskega sveta. 

PLOSKOVITOST 
_____________________ 

 
ČAS NI DOLOČEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

KRAJ NI DOLOČEN 
 
 

 
 

 
 
»Med letom je prišel 
v gozd mož ...« 
(Bolhar, 2004, str. 
110) 
 
 
»Drugo leto je spet 
prišel tisi mož ...« 
(Bolhar, 2004, str. 
110) 
 
»Vsako leto je gnal 
jež svinje domov ...« 
(Bolhar, 2004, str. 
110) 
 
»Tretje leto je spet 
prišel mož ...« 
(Bolhar, 2004, str. 
110) 
 
_____________ 
 
»Prišel je k nekemu 
kmetu in ga takole 
prosil ...« (Bolhar, 
2004, str. 110) 
 

 
 
»Ko je nekega 
večera spet tako 
molila, je vzdihnila 
...« (Dobrašinović, 
1978, str. 127) 
 
»Čez nekaj časa je 
začutila, da je noseča 
...« (Dobrašinović, 
1978, str. 127) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
»Videl sem ga, v 
daljnem kraljestvu 
je ...« (Dobrašinović, 
1978, str. 132) 
 

 
 
V obeh pravljicah je 
čas dogajanja 
nedoločen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
V obeh pravljicah je 
točen kraj dogajanja 
nedoločen. 
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________________________ 

 
 

LIKI BREZ VSEBINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
 
 

JUNAK GRE NA POT 
 

»Tretje leto je spet 
prišel mož v tisti 
gozd ...« (Bolhar, 
2004, str. 110) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
»Prišel je k nekemu 
kmetu in ga takole 
prosil ...« (Bolhar, 
2004, str. 110) 
 
»»Ti ne moreš pasti, 
kaj bo neki jež!«« 
(Bolhar, 2004, str. 
110) 
»Jež je izginil za 
zidom, od druge 
strani pa je prišel 
tako lep mladenič, 
da ga ni bilo 
lepšega.« (Bolhar, 
2004, str. 112) 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
»Sin jež pa je dejal: 
»Zdaj bom šel po 
svetu.«« (Bolhar, 
2004, str. 110) 
 

»Ko boš prišla v tisto 
mesto, postavi statve 
...« (Dobrašinović, 
1978, str. 132) 
 
»Zdaj je kralj 
zapustil deželo in 
kraljico in se s prvo 
ženo in otrokom 
vrnil v svoje prejšnje 
kraljestvo.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 134) 
 
 
_____________ 
 
»... ji je snaha 
povedala, da njen 
mož ni kača, ampak 
fant, da ga ni 
lepšega na svetu.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 128) 
»... kakor hitro pa 
pade večer, sleče 
kačjo kožo in 
postane fant, 
najlepši na svetu.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 128) 
 
»»Če je tako, bova 
napravili, da bo 
zmeraj tak, kakršen 
je ponoči s tabo.«« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 128) 
_____________ 
 
»Napravila si je 
železne opanke in 
železno palico pa se 
odpravila po svetu.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 128) 
 
»Zdaj je kralj 
zapustil deželo in 
kraljico ...« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 134) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
Liki so le površinsko 
opisani, izvemo le, da 
se žival spremeni v 
najlepšega mladeniča. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
V obeh pravljicah se 
junak odpravi na pot in 
se pozneje tudi vrne 
domov.  
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ABSTRAKTNI SLOG 
 
 

METALIZACIJA IN 
MINERALIZACIJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
________________________ 

 
 

GOLO POIMENOVANJE/ENOST 
PRIDEVNIKA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
»»Nočem te, rajši si 
vrat prerežem.«« 
(Bolhar, 2004, str. 
112) 
 
»»Jaz te tudi nočem, 
rajši skočim v 
vodo.«« (Bolhar, 
2004, str. 112) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
»... dokler ne boš 
med iskanjem strgala 
železnih opank, 
obrabila železne 
palice pa tudi od 
otroka ...« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 128) 
 
»Ob slovesu ji je 
sončeva mati 
podarila zlato 
preslico z zlato 
kodeljo in zlatim 
vretenom.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 130) 
 
»Ko se je odpravila, 
ji je mesečeva mati 
podarila zlato kokoš 
s piščanci.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 131) 
 
»Moja mati ti bo 
dala zlate statve z 
zlato nitjo in zlatim 
čolničkom.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 132) 
_____________ 
 
»»Kaj te je prineslo, 
ljubo dekle?«« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 130) 
 
»Bleščeči mesec, ki 
vso noč siješ po 
vsem svetu ...« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 131) 
 
»»Presvetli kralj, 
toplo sonce, objemi 
me z desno roko 
...«« (Dobrašinović, 
1978, str. 132) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V pravljici Sin jež 
metalizacije in 
mineralizacije ne 
zasledimo, v pravljici 
Kača ženin pa je 
metalizacije zelo 
veliko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
V slovenski pravljici 
zasledimo golo 
poimenovanje, v 
pravljici Kača ženin pa 
enost pridevnika.  
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STALNI OBRAZCI ALI 

FORMULE (ŠT. 1, 2, 3, 7, 12, 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 
 

TIPIČNI ZAČETEK 
 
 
 
________________________ 
 
 

TIPIČNI KONEC 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 
 

PONAVLJANJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
»... sto mi jih boste 
dali, sto več jih bom 
prignal domov.« 
(Bolhar, 2004, str. 
110) 
 
»»Nič drugega ne 
kakor eno vaših 
hčera, saj jih imate 
tri.«« (Bolhar, 2004, 
str. 112) 
 
»Jež je prignal 
svinje domov in 
kmet mu je dal 
plačilo za vsa tri 
leta.« (Bolhar, 2004, 
str. 112) 
 
_____________ 
 
»Mati je bila sinu 
zavdala, da je postal 
jež.« (Bolhar, 2004, 
str. 110) 
 
_____________ 
 
»Bila sta bogata in 
sta dolgo živela. 
Njuni otroci pa žive 
morebiti – še zdaj«. 
(Bolhar, 2004, str. 
113) 
 
 
_____________ 
 
»Svinje so tu, 
pastirja pa ni, da bi 
mi pot pokazal.« 
(Bolhar, 2004, str. 
110) 
»O, joj, svinje so tu, 
pastirja pa ni, da bi 
mi pokazal pot.« 
(Bolhar, 2004, str. 
110) 
»O, joj, svinje so tu, 
pastirja pa ni, da bi 
mi pokazal pot.« 
(Bolhar, 2004, str. 
110) 
 
»Med letom je prišel 
v gozd mož ...« 
(Bolhar, 2004, str. 
110) 

 
»Žena je nosila 
njegovega otroka 
cela tri leta.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 128) 
 
 
»Zjutraj je straža 
povedala kralju, da 
že dve noči spi pri 
njem ...« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 134) 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
»Živela je kraljica, 
ki ni imela otrok, 
zato je kar naprej ...« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 127) 
_____________ 
 
»Zdaj je kralj 
zapustil deželo in 
kraljico in se s prvo 
ženo in otrokom 
vrnil v svoje prejšnje 
kraljestvo.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 134) 
_____________ 
 
»»Kaj te je prineslo, 
ljubo dekle?«« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 130) 
»»Bogdaj, ljubo 
dekle! Kaj te je 
prineslo?«« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 130) 
»Ljubo dekle, 
ponoči ga nisem 
videl ...« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 131) 
 
»»Mati, krščeno 
bitje voham.«« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 130) 
»»Krščeno bitje 
voham.«« 

 
Obe pravljici vsebujeta 
število tri, pravljica 
Sin jež pa tudi število 
sto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
Pravljica Sin jež nima 
tipičnega začetka, 
medtem ko ga 
pravljica Kača ženin 
ima. 
_______________ 
 
Pravljica Sin jež ima 
tipični konec, pravljica 
Kača ženin pa ne.  
 
 
 
 
 
_______________ 
 
V obeh pravljicah 
lahko zasledimo veliko 
ponavljanja povedi.  
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»Drugo leto je spet 
prišel tisti mož v 
gozd ...« (Bolhar, 
2004, str. 110) 
 
»Tretje leto je spet 
prišel mož v tisti 
gozd.« (Bolhar, 
2004, str. 110) 
 

(Dobrašinović, 1978, 
str. 131) 
 
»»Mati, krščeno 
bitje voham.«« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 132) 
 
»Nikogar ni tukaj, 
sinko; saj sem niti 
ptica ne more 
prileteti, kako naj bi 
prišlo krščeno 
bitje?« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 130? 
 
»Nikogar ni tukaj, 
sinko; saj sem niti 
ptica ne more 
prileteti, kako naj bi 
prišlo krščeno 
bitje?« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 131) 
 
»Bog s teboj, sinko! 
Sem ne more 
prileteti niti ptica, 
kako naj bi prišlo 
krščeno bitje?« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 132). 
 
»Presvetli kralj, 
toplo sonce, objemi 
me z desno roko, da 
se bom lahko ločila 
od tvojega otroka.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 132) 
 
»Presvetli kralj, 
toplo sonce, objemi 
me z desno roko, da 
se bom lahko ločila 
od tvojega otroka.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 132) 
 
»Presvetli kralj, 
toplo sonce, objemi 
me z desno roko, da 
se bom lahko ločila 
od tvojega otroka.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 134) 
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IZOLACIJA IN UNIVERZALNA 

POVEZANOST 
________________________ 

 
DAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 
 

ČUDEŽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

_______________________ 
 

 
MOTIVNI DROBCI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
»Dajte mi, da bom 
gnal prašiče past.« 
(Bolhar, 2004, str. 
110) 
 
»Jež je prignal 
svinje domov in 
kmet mu je dal 
plačilo za vsa tri 
leta.« (Bolhar, 2004, 
str. 112) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
»Jež je izginil za 
zidom, od druge 
strani pa je prišel 
tako lep mladenič, 
da ga ni bilo 
lepšega.« (Bolhar, 
2004, str. 112) 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
»Jaz bom sedel na 
petelinu, vi pa na 
konju.« (Bolhar, 
2004, str. 112) 
 
 
 

 
 
 
 
»Dali so ji prstan, jo 
pripeljali in ju 
poročili.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 128) 
 
»Ob slovesu ji je 
sončeva mati 
podarila zlato 
preslico z zlato 
kodeljo in zlatim 
vretenom.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 130) 
 
»Ko se je odpravila, 
ji je mesečeva mati 
podarila zlato kokoš 
s piščanci.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 131) 
 
»Moja mati ti bo 
dala zlate statve z 
zlato nitjo in zlatim 
čolničkom.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 132) 
 
_____________ 
 
»»Čez dan je kača,« 
je rekla, »kakor 
hitro pa pade večer, 
sleče kačjo kožo in 
postane fant, 
najlepši na svetu. Ko 
bi bil le podnevi 
takšen, kot je ponoči 
– ampak brž ko se 
zazori, spet obleče 
kačjo kožo in 
postane kača.«« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 128) 
 
_____________ 
 
»Ko je to videla, je, 
ne bodi lena, 
odrezala svoje krilo 
in z njim ovila roke 
...« (Dobrašinović, 
1978, str. 128) 
 

 
 
 
 
Obe pravljici vsebujeta 
darove; teh je v 
pravljici Kača ženin 
več. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
Pri obeh pravljicah gre 
za čudež – 
transformacijo živali v 
prelepega mladeniča.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
Obe pravljici vsebujeta 
motivne drobce. 
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 »Ko je prišel, je 
najprej voščil materi 
dobro jutro ...« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 131) 
 

 
 
 
 
 
 

SUBLIMACIJA IN 
VSEVKLJUČENOST 

_______________________ 
 

VSAKDANJI MOTIVI, KI SE 
PREPLETAJO S ČUDEŽNIMI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 

STARI OBREDI, NAVADE, ŠEGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________ 
 

POLOŽAJ NAJMLAJŠEGA 

 
 
 
»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, 2004, str. 
110) 
 
 
 
 
_____________ 
 
»Jež je prignal 
svinje domov in 
kmet mu je dal 
plačilo za vsa tri 
leta.« (Bolhar, 2004, 
str. 112) 
 
»Snubači gredo.« 
(Bolhar, 2004, str. 
112) 
 
»Nato so odšli k 
poroki.« (Bolhar, 
2004, str. 112) 
 
»Jež je nevesto 
odpeljal na svoj 
dom, kjer je bil 
prej.« (Bolhar, 2004, 
str. 113) 
_____________ 
 
»Najmlajša pa je 
odgovorila: »Jaz ga 
pa vzamem.«« 
(Bolhar, 2004, str. 
112) 

 
 
 
»Čez nekaj časa je 
začutila, da je 
noseča, in ko je 
prišel čas, je rodila 
kačo.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 127) 
 
»Žena je nosila 
njegovega otroka 
cela tri leta.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 128) 
_____________ 
 
»Dali so ji prstan, jo 
pripeljali in ju 
poročili.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str. 128) 
 
»Tako je kača 
začela živeti s svojo 
nevesto, ki je, pri 
moji veri, kmalu 
zanosila.« 
(Dobrašinović, 1978, 
str.128) 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
 
/ 
 
 

 
 
 
V obeh pravljicah se 
prepletajo preprosti in 
čudežni motivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
V obeh pravljicah 
lahko zasledimo stare 
navade, predvsem 
glede porok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
V pravljici Sin jež se 
najmlajša 
gospodarjeva hči 
odloči, da se poroči z 
ježem.  

 

Na osnovi primerjalne literarne analize v tabeli sem ugotovila naslednje: 

V obeh pravljicah lahko opazimo enodimenzionalnost, torej prepletanje stvarnega in 

onstranskega sveta. Podobnosti pravljic se kažejo tudi v ploskovitosti, saj nimata določenega 
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časa, prav tako tudi ne kraja dogajanja. Liki v obeh pravljicah so brez vsebine, površinsko 

opisani, vemo le, da se žival spremeni v lepega mladeniča. V obeh pravljicah se junak odpravi 

na pot. Podobnosti pravljic se kažejo tudi v stalnih obrazcih ali formulah, v srbski pravljici 

opazimo velikokrat omenjeno število tri, v slovenski pa poleg števila tri še število sto. V obeh 

pravljicah je zelo veliko ponavljanja dejanj in povedi, predvsem v pravljici Kača ženin. Obe 

pravljici vsebujeta darove, prav tako pa se čudež kaže kot transformacija živali v prelepega 

mladeniča. Pravljici imata kar nekaj motivnih drobcev; obe vsebujeta kar nekaj starih navad, 

predvsem kar se tiče poroke.  

V pravljici Kača ženin opazimo veliko metalizacije (železne opanke, železna palica, zlata 

preslica, zlata kodelja, zlato vreteno, zlata kokoš, zlate statve itn.), medtem ko v slovenski 

ljudski pravljici Sin jež metalizacije ni. V pravljici Sin jež gre za golo poimenovanje, medtem 

ko v srbski pravljici opazimo enost pridevnika. Pravljici se razlikujeta tudi v tipičnem začetku 

in koncu. Pravljica Kača ženin ima tipični začetek in netipični konec, pravljica Sin jež pa 

nasprotno. Prav tako v pravljici Kača ženin položaj najmlajšega ni omenjen, v pravljici Sin jež 

pa je.  
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5.6 Primerjalna analiza pravljic ŽELEZNI PRSTAN in ČUDEŽNI PRSTAN 
 

Pravljici sta istega ATU-tipa 560: The Magic Ring (Čudežni prstan). 

Pri omenjenem ATU-indeksu pravljica govori o mladeniču, ki reši psa, mačko in kačo pred 

smrtjo; v zameno mu kačji kralj podari prstan, ta pa mladeniču uresniči vse želje. S čudežnim 

prstanom si mladenič zgradi grad in premaga nemogoče naloge. Nato se poroči s princeso, ki 

pa že ima ljubimca. Princesa možu ukrade prstan, vendar ga mladenič s pomočjo psa, mačke, 

ribe in miške ponovno dobi.  

Kratka povzetka ljudskih pravljic Železni prstan in Čudežni prstan  

1. Slovenska ljudska pravljica Železni prstan govori o sinu siromašne žene, ki se je odločil, da 

ne bo materi več v breme, in odšel je po svetu. S seboj je vzel tri krajcarje. Na poti je srečal 

otroke, ki so kamenjali psa; prosil jih je, da naj ga pustijo. V zameno jim je dal krajcar. Pes je 

v zameno za odrešitev hodil ob dečku. Želela sta si kupiti kruh za krajcar, vendar sta srečala 

otroke, ki so zavezali mačko v vrečo in jo želeli vreči v vodo. Za mačkino odrešitev so otrokom 

ponudili krajcar. Deček, pes in mačka nadaljujejo pot in v zameno za krajcar tudi pastir preneha 

mučenje kače. Kača se odloči, da je preveč osovražena, da bi z njimi nadaljevala pot, zato dečka 

pošlje v grad svojega očeta, na katerem mu bo dala železni prstan, ki mu bo izpolnil vse želje. 

Odpravijo se na pot, kača da dečku prstan, ta pa res pričara hrano zanj in za živali. Deček se je 

vrnil domov in materi ni ničesar povedal. Ko sta legla v posteljo, si je deček zaželel, da bi se 

domača hiša spremenila v palačo, da bi bila na mizi vedno najboljša hrana, da bi imeli najlepši 

vrt in da bi na njem cvetele najlepše cvetlice. To se je naslednje jutro tudi uresničilo in deček 

je takrat povedal mami, kaj vse je doživel in kako je dobil železni prstan. Deček se je čez čas 

spremenil v mladeniča; želel se je poročiti in šel je h kralju prosit za roko njegove hčere. Kralj 

je postavil pogoje, da mora mladenič na njegov vrt postaviti najlepšo smreko, poleg njegovega 

gradu najlepšo palačo in od njegovega do svojega gradu postaviti cesto in drevored, na katerem 

bo na vsakem drevesu pela druga ptica. Mladenič je to tudi naredil in kralj mu je dal hčer, ta pa 

je bila zaljubljena v princa iz sosednje dežele, zato se je odločila, da se bo mladeniču maščevala. 

To je tudi naredila. Ponoči mu je ukradla železni prstan in mladenič se je naslednje jutri zbudil 

v hiši, ki sta jo imela z materjo, preden je dobil železni prstan. S psom in z mačko so se odpravili 

po svetu iskat čudežni prstan. Mladenič je počakal na bregu; pes in mačka sta preplavala 

ogromno morje in prišla do princesinega gradu. Mačka je splezala vanj, princesa pa se je 

odločila, da mačko obdrži. Mačka je ponoči iskala prstan, srečala miško in jo je želela požreti, 

vendar ji je miška obljubila prstan, če jo pusti živo. Tako ji je tudi dala prstan in mačka ga je 
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nesla proti mladeniču. Pes je želel sredi morja prijeti prstan in se mladeniču oddolžiti, ker ga je 

rešil, a je med prepirom psa in mačke, kdo bo nosil prstan, ta padel v morje. Mimo je priplavala 

zlata riba; pes jo je hotel požreti, vendar mu je riba obljubila železni prstan, če jo pusti živeti. 

Mladenič se je z živalmi in s prstanom vrnil k materi in sklenili so, da se preselijo v prelepi grad 

onkraj morja, princ in princesa pa v revno bajto. In zgodilo se je tako.  

2. Srbska ljudska pravljica Čudežni prstan (orig. Čudotvorni prsten) govori o revni materi in 

dečku, ki sta prodala svoj vrtiček in kupila konja, da je deček lahko drvaril in ju preživljal. Ko 

je šel nekega dne v gozd po suhljat, je srečal kačo; ta se je zataknila jelenu za roge, zato jo je 

rešil. V zahvalo za odrešitev mu je ponudila, da ga pelje k svojemu očetu; v zahvalo za hčerino 

življenje naj zahteva prstan. Kačji kralj prstana najprej ni želel dati, vendar mu ga je nazadnje 

res dal in dečku dejal, da naj prstan približa ognju, in dobil bo vse, kar si bo želel. Ko se je vrnil 

v mesto, konja ni bilo več tam, kjer ga je privezal, saj so ga raztrgali volkovi. Ko se je deček 

vrnil domov brez konja, ga je mati pretepla. Ko je lačen legel v posteljo, se je spomnil prstana 

in ga približal ognju. Nenadoma sta pred njim stala dva Arabca, ki sta mu prinesla ogromno 

hrane in naložila suhljadi. Naslednje jutro je mati opazila, kaj vse je okrog njiju, in deček ji je 

povedal, da je vse to dobil za konja. S pomočjo prstana in dveh Arabcev sta si pozneje napravila 

palačo in ničesar jima ni primanjkovalo. Odločila sta se, da na svoje dvorišče spustijo samo 

tiste, ki so žejni, lačni, ubogi in goli. Ko je deček postal mladenič, si je zaželel žene in Arabca 

sta mu prinesla sultanko, s katero sta se poročila. Ko je car opazil, da je njegova hčer izginila, 

je obljubil bogastvo tistemu, ki jo najde. Za to je izvedela stara čarovnica, ki se je gola in bosa 

odpravila k mladeniču, njegovo ženo pa pod pretvezo, da jo bo mož imel še rajši, prepričala, da 

ji prinese njegov prstan. Sultanka je to tudi storila, ko je stara žena dobila prstan, pa jo je 

prepričala, da naj sede na kožo in odleteli sta naravnost k carju, kjer mu je predala hčerko in 

vzela denar. Ko se je siromak zbudil, je ugotovil, da nima svojega prstana, prav tako ob njem 

ni bilo sultanke, vedel pa je, da ga žena ni prevarala, zato se je odpravil po svetu, da bi jo našel. 

Našel je carski dvor, na katerem je glavnega kuharja pretental, da ga v zameno za hrano sprejme 

v kuhinjo ta pomivanje posode. Tam si je priskrbel mačko in psa, da mu ni bilo dolgčas, prav 

tako pa se je spoprijateljil s sužnjo, ki je nosila hrano v harem, in jo prosil, da v skodelici riža 

nese sultanki prstan. Sultanka mu je v zameno po sužnji poslala žensko obleko, da je mladenič 

lahko prihajal k njej. Tako sta se srečevala, vendar je car s pomočjo čarovnice izvedel, kaj se 

dogaja, in tako mladeniča obsodil na smrt. Mladeniča, mačko in psa so vrgli v brezno, vendar 

so se zataknili na skalnati polici. Mladenič je bil lačen, pes in mačka pa občasno sita, zato jima 

je enkrat sledil, da bi ugotovil, kje dobivata hrano. Prišli so na planoto, polno miši, kjer je 
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tamkajšnji car prosil mladeniča, da naj pes in mačka pustita miši pri miru, v zameno pa mu 

ponudi, kar želi. Car je naročil miškam, da naj prinesejo čudežni prstan, ki ga ima starka. In res 

so ga. Mladenič je prstan približal ognju, Arabcema naročil, da naj prineseta starko in jo vržeta 

v brezno, njega pa naj preneseta k sultanki v sobo. Prespal je pri njej, naslednje jutro pa ga je 

čakalo srečanje s carjem, ki ga je želel ubiti. Ko je car ugotovil, da ima mladenič čudežni prstan, 

je ustavil svoje krvnike in sta se pogovorila. Mladenič je carju zaupal svojo ljubezen do njegove 

hčere, car pa je zanju pripravil veliko poroko. Mladenič je pripeljal mater v tamkajšnje carstvo, 

v katerem se je vsem dobro godilo.  

V naslednji tabeli je predstavljena primerjalna analiza pravljic Železni prstan in Čudežni prstan.  

Tabela 5:Primerjalna analiza pravljic Železni prstan in Čudežni prstan 

TEORIJA M. LÜTHIJA ŽELEZNI 
PRSTAN 

ČUDEŽNI 
PRSTAN 

KOMENTAR 

ENODIMENZIONALNOST 
Prepletanje realnega in irealnega sveta 
brez občutka srečanja s tujo dimenzijo 

»… ob njegovi 
strani hodi pes. 
Na poti ga žival 
ogovori in mu 
pravi ...« 
(Bolhar, 2004, 
str. 29) 
 
»Med potom se 
oglasi mačka in 
pravi …« 
(Bolhar, 2004, 
str. 30) 
 
 
 
»Pes jo popade, 
a riba ga prosi 
...« (Bolhar, 
2004, str. 36) 

»Ko je kača prišla 
do očeta, mu je 
povedala, kaj se ji 
je pripetilo ...« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 201) 
 
 
»Žena je sedla, 
starka pa je 
nekajkrat pogladila 
po koži s paličico in 
obe sta odleteli.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 205) 

Obe pravljici vsebujeta prvine 
enodimenzionalnosti. 

PLOSKOVITOST 
__________________________ 

 
ČAS NI DOLOČEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
»V bajti na kraju 
vasi je nekoč 
živela siromašna 
žena ...« 
(Bolhar, 2004, 
str. 29) 
 
»Naslednji dan 
vstane zelo 
zgodaj in poleg 
gradu ...« 
(Bolhar, 2004, 
str. 33) 
 
 
 

 
 
»Ko je malček 
postal močnejši, je 
nekega dne dejal 
materi ...« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 199) 
 
»Nekega jutra je 
mati naročila sinu 
...« (Dobrašinović, 
1978, str. 200) 
 
 
 
 
 

 
 
V obeh pravljicah je čas 
nedoločen. 
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__________________________ 
 

KRAJ NI DOLOČEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

__________________________ 
 

LIKI BREZ VSEBINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»Tretji dan 
vstane kralj 
zarana ...« 
(Bolhar, 2004, 
str. 33) 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 
»V bajti na 
kraju vasi je 
nekoč živela ...« 
(Bolhar, 2004, 
str. 29) 
 
»Dolgo hodi po 
poti in naposled 
prispe v 
neznano vas.« 
(Bolhar, 2004, 
str. 29) 
 
»Po dolgi hoji 
prispe deček v 
drugo vas.« 
(Bolhar, 2004, 
str. 29) 
 
»Od tod potuje 
deček dalje po 
svetu.« (Bolhar, 
2004, str. 30) 
 
»Preko pašnika 
dospe deček v 
spremstvu živali 
pod visoko 
goro.« (Bolhar, 
2004, str. 30) 
___________ 
 
»V bajti na kraju 
vasi je nekoč 
živela 
siromašna žena, 
ki je imela sina 
edinca.« 
(Bolhar, 2004, 
str. 29) 
 
»Pa čeravno se 
nevesta dobrika 
mlademu možu 
...« (Bolhar, 
2004, str. 34) 
 

»Naslednje jutro je 
mati vstala že zelo 
zgodaj.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 202) 
 
»Nekega večera pa 
si je dejal...« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 203) 
 
___________ 
 
»Ko je prišel v 
gozd, je na neki jasi 
privezal konja ...« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 200) 
 
»Ko sta že nekaj 
časa hodila po 
votlini, sta prišla na 
veliko polje ...« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 200) 
 
»Dolgo je hodil in 
končno prispel v 
Carigrad.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 206) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
»Bila je neka 
vdova, ki je imela 
majhnega sinka.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 199) 
 
 
 
 
»Ko je malček 
postal močnejši, je 
nekega dne ...« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 199) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
Na začetku pravljic se zdi, da 
v nobeni izmed njih kraj ni 
določen, vendar je v pravljici 
Čudežni prstan nazadnje le 
omenjeno mesto Carigrad 
(mesto v Turčiji). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
V pravljici Železni prstan so 
liki površinsko opisani, o 
glavnemu junaku vemo samo 
to, da je mlad in da je sin 
revne ženice. V pravljici 
Čudežni prstan poleg tega 
izvemo še, da je mladenič 
dober in pošten človek. 
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__________________________ 
 
 

JUNAK GRE NA POT 

»Doma pove 
mladenič sirotni 
materi, da je 
zopet ...« 
(Bolhar, 2004, 
str. 36) 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
»Stopi v službo, 
in ko zasluži tri 
krajcarje, se ga 
poloti želja, da 
bi šel po svetu 
za kruhom in 
srečo.« (Bolhar, 
2004, str. 29) 
 
 
 
 
 
»Zadovoljen je 
mladenič in vsi 
trije se odpravijo 
po svetu iskat 
čudodelni 
prstan.« (Bolhar, 
2004, str. 34) 

»On je dober in 
pošten človek.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 207) 
 
 
 
»Ko si že ni znal 
drugače pomagati, 
je spet poklical tisto 
čarovnico ...« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 208) 
___________ 
 
»Nekega jutra je 
mati naročila sinu, 
naj pripelje suhljad, 
ker je nameravala 
pariti in prati 
obleke. »Dobro,« ji 
je odgovoril fantič, 
ji kot navadno 
poljubil roko in 
odšel po drva.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 200) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
V obeh pravljicah se junak 
odpravi na pot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRAKTNI SLOG 
__________________________ 

 
METALIZACIJA IN 
MINERALIZACIJA 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

__________________________ 
 

 
GOLO POIMENOVANJE/ENOST 

PRIDEVNIKA 
 
 
 
 
 

 
 
»... kar zagleda 
na vasi tropo 
otrok, ki 
kamnajo starega 
in bednega psa.« 
(Bolhar, 2004, 
str. 29) 
 
»... dala ti bom 
železni prstan, 
in dokler ga boš 
imel ...« (Bolhar, 
2004, str. 30) 
___________ 
 
»... kajti takrat 
se bo moj oče, 
kralj vseh kač, 
hudo razsrdil in 
bo zamahnil z 
repom, da se bo 
zemlja stresla.« 

 
 
»Naj se spremenim 
v kamen, če bom 
kaj črhnila.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 207) 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
»Stekel je v tisto 
smer in zagledal 
veliko kačo ...« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 200) 
 
 
 

 
 
Obe pravljici omenjata 
kamenje, v slovenski ljudski 
pravljici pa lahko zasledimo 
tudi metalizacijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
V obeh pravljicah zasledimo 
golo poimenovanje in enost 
pridevnika. 
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__________________________ 

 
 

STALNI OBRAZCI ALI FORMULE 
(ŠT. 1, 2, 3, 7, 12, 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 

TIPIČNI ZAČETEK 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Bolhar, 2004, 
str. 30) 
 
»Hodita po tuji 
deželi in ne 
hodita dolgo, ko 
prideta do 
prelepega 
gradu.« (Bolhar, 
2004, str. 35) 
 
»... mi pa se 
preselimo v 
prelepi grad 
onkraj morja.« 
(Bolhar, 2004, 
str. 36) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
»Tretji dan 
vstane kralj 
zarana in vidi 
...« (Bolhar, 
2004, str. 33) 
 
»Plavata noč in 
dan po morju in 
tretje jutro 
dosežeta drugi 
breg ...« (Bolhar, 
2004, str. 35) 
 
»Ko priplavata 
pes in mačka 
tretji dan k 
bregu ...« 
(Bolhar, 2004, 
str. 36) 
 
___________ 
 
»V bajti na 
kraju vasi je 
nekoč živela 
siromašna žena, 
ki je imela sina 
edinca.« 
(Bolhar, 2004, 
str. 29) 
 

 
 
 
»Odšla bom s 
pobratimom z glavo 
po svetu, ker ga ti 
nočeš obdarovati 
...« (Dobrašinović, 
1978, str. 202) 
 
 
»Zdaj pa je prišla 
huda ura.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 202) 
 
»Bilo mu je, ko da 
bi strela z jasnega 
udarila vanj.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 205) 
 
»... kako je ubil 
hudobno starko in 
prišel do prstana.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 211) 
_____________ 
 
»Tako sta minila 
dva dneva.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 208) 
 
 
»Car je takoj 
poklical dve miši in 
ju poslal ...« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 210) 
 
 
»Le to te prosim, 
car, da mi daš dve 
zanesljivi in močni 
tovarišici ...« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 210) 
 
_____________ 
 
»Bila je neka 
vdova, ki je imela 
majhnega sinka.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 199) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
V pravljici Železni prstan 
prevladuje število tri, medtem 
ko v pravljici Čudežni prstan 
prevladuje število tri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
Obe pravljici imata tipični 
začetek. 
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TIPIČNI KONEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 

PONAVLJANJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 

SKRAJNOSTI 

 
»»Princ in 
princesinja naj 
živita odslej v tej 
revni bajti, mi pa 
se preselimo v 
prelepi grad 
onkraj morja.« 
In tako se je tudi 
zgodilo.« 
(Bolhar, 2004, 
str. 36) 
 
 
 
 
 
___________ 
 
»Dam ti hčer za 
ženo, če postaviš 
na moj vrt 
najlepšo smreko, 
kar jih je bilo v 
gozdu.« (Bolhar, 
2004, str. 33) 
 
»Dam ti hčer za 
ženo, če zgradiš 
poleg mojega 
gradu palačo iz 
samega stekla.« 
(Bolhar, 2004, 
str. 33) 
 
»Dam ti hčer za 
ženo, če narediš, 
da bo peljala od 
tvojega gradu do 
mojega ...« 
(Bolhar, 2004, 
str. 33) 
___________ 
 
 
 
/ 
 
 
 

 
»Če sta mlada še 
živa, se jima še 
danes dobro godi.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 212) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
 
/ 

 
Pravljica Železni prstan nima 
tipičnega konca, pravljica 
Čudežni prstan pa ga ima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
V slovenski pravljici Železni 
prstan opazimo ponavljanje 
povedi pri kraljevem 
nagovoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
Obe pravljici govorita o dveh 
skrajnostih – revščini in 
bogastvu. 

IZOLACIJA IN UNIVERZALNA 
POVEZANOST 

__________________________ 
 

DAR 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
»... dala ti bom 
železni prstan, 
in dokler ga boš 
nosil ...« 
(Bolhar, 2004, 
str. 30) 

 
 
 
 
»Moj oče je kačji 
car, odidiva k 
njemu, da te bo 
obdaroval.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 200) 

 
 
 
 
V obeh pravljicah se pojavlja 
prstan kot dar. Omenjeni so 
tudi drugi darovi. 
 
 
 



 

51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 

 
ZUNANJI VZGIB ZA ODHOD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 

ČUDEŽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

__________________________ 
 
 
 

 
»Dam ti hčer za 
ženo ...« 
(Bolhar, 2004, 
str. 33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
»Stopi v službo, 
in ko zasluži tri 
krajcarje, se ga 
poloti želja, da 
bi šel po svetu 
za kruhom in za 
srečo.« (Bolhar, 
2004, str. 29) 
 
 
 
 
___________ 
 
»Sede kraj poti 
in si poželi jedi 
in glej, že so 
pred njim.« 
(Bolhar, 2004, 
str. 32) 
 
»Ko se mati 
zjutraj zbudi, se 
zelo začudi. 
Namesto v stari 
bajti se znajde v 
prelepi palači, 
mesto na trdi 
postelji se zbudi 
na mehkih belih 
blazinah v 
prelepi sobi.« 
(Bolhar, 2004, 
str. 32) 
 
____________ 
 
 

 
»Ko je car to slišal, 
je mlajšim kazal, 
naj dajo mladeniču 
dvajset voz 
najrazličnejšega 
bogastva.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 201) 
 
»Carju je bilo hudo 
za hčerko, saj je 
imel eno samo, zato 
je zaustavil 
mladeniča in mu 
dal prstan, ki ga je 
želel.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 202) 
___________ 
 
»Nekega dne je 
mati naročila sinu, 
naj pripelje suhljad, 
ker je nameravala 
pariti in prati 
obleke. »Dobro,« ji 
je odgovoril fantič, 
ji kot navadno 
poljubil roko in 
odšel po drva. 
(Dobrašinović, 
1978, str. 200) 
___________ 
 
»Kadar koli boš kaj 
potreboval, približaj 
prstan ognju in vse 
boš imel.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 202) 
 
»Pa gre na dvorišče, 
tam pa ima kaj 
videti: pred hišo je 
bilo polno drv!« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 202) 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
V srbski ljudski pravljici 
Čudežni prstan gre res za 
zunanji vzgib za odhod, 
vendar to ne velja za 
slovensko ljudsko pravljico. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
V obeh pravljicah se dogajajo 
čudeži, ki jih »sprožita« 
železni in čudežni prstan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
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ČUDEŽNI PREDMETI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

__________________________ 
 

MOTIVNI DROBCI 
 
 
 
 
 
 

»... dala ti bom 
železni prstan, 
in dokler ga boš 
imel, se ti bo 
izpolnilo vse, 
kar boš želel.« 
(Bolhar, 2004, 
str. 30) 
 
»Zadovoljen je 
mladenič in vsi 
trije se odpravijo 
po svetu iskat 
čudodelni 
prstan.« 
(Bolhar, 2004, 
str. 34) 
__________ 
 
»Tam je bila 
visoka navpična 
skala in pod 
skalo je bil grad 
...« (Bolhar, 
2004, str. 30) 
 
»Sedaj gre v 
grad in 
zamijavka, 
kakor je pri 
mački v 
navadi.« 
(Bolhar, 2004, 
str. 35) 

»Kadar koli boš kaj 
potreboval, približaj 
prstan ognju in vse 
boš imel.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 202) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
»Ves pobit in 
žalosten si je naložil 
sedlo na hrbet in se 
proti večeru na pol 
mrtev vrnil 
domov.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 202) 
 

V obeh pravljicah predstavlja 
čudežni predmet prstan. Z 
njim lahko pričaraš, kar koli 
želiš.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
Obe pravljici vsebujeta 
motivne drobce. 
 

SUBLIMACIJA IN 
VSEVKLJUČENOST 

__________________________ 
 

VSAKDANJI MOTIVI, KI SE 
PREPLETAJO S ČUDEŽNIMI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

__________________________ 
 

STARI OBREDI, NAVADE, ŠEGE 

 
 
 
»... se splazi 
mačka izpod 
postelje in išče 
po sobi, da bi 
našla železni 
prstan. Kar 
zagleda drobno 
miško, in, hop, 
plane nanjo ter 
jo zagrabi. 
Miška pa se 
oglasi in pravi 
...« (Bolhar, 
2004, str. 35) 
 
___________ 
 
»Odloči se 
mladenič, da se 
poroči.« 
(Bolhar, str. 33) 
 

 
 
 
»Ko je kača prišla 
do očeta, mu je 
povedala, kaj se ji 
je pripetilo...« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 200) 
 
»Starka je kihnila 
in iz ust ji je zletel 
prstan.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 210) 
 
 
 
___________ 
 
»Kmalu sta se tudi 
po vseh zakonih 
poročila in lepo 
živela.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 204) 

 
 
 
V obeh pravljicah lahko 
zasledimo, kako se preprosti 
motivi prepletajo s čudežnimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
V obeh pravljicah zasledimo 
veliko starih navad, vezanih 
predvsem na poroke.  
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»Mladenič se 
odpravi in gre 
naravnost do 
kralja tiste 
dežele ter ga 
prosi, naj bi mu 
dal hčer za 
ženo.« (Bolhar, 
2004, str. 33) 
 
»Dam ti hčer za 
ženo...« (Bolhar, 
2004, str. 33) 
 
»Zdaj izve, da jo 
je oče obljubil 
drugemu v 
zakon.« (Bolhar, 
2004, str. 34) 
 
»Kralj priredi 
bogato gostijo in 
mladenič ter 
princesinja se 
poročita.« 
(Bolhar, 2004, 
str. 34) 

»Žena kot žena, 
vsaka mora 
poslušati moža, 
zato je odšla ...« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 204) 
 
 
 
 
»Car mu je dovolil, 
potem pa je 
napravil veliko 
svatbo.« 
(Dobrašinović, 
1978, str. 212) 
 
 
 
 
 
 

 

Na osnovi primerjalne literarne analize v tabeli sem ugotovila naslednje: 

Obe analizirani pravljici sta enodimenzionalni; v njih se prepletata realni in onstranski svet brez 

občutka srečanja s tujo dimenzijo. V obeh pravljicah je čas nedoločen in glavna junaka se 

odpravita na pot. Obe pravljici omenjata kamenje, prav tako pa obe vsebujeta golo 

poimenovanje, pri obeh zasledimo tudi enost pridevnika. Obe pravljici imata tipični začetek, ki 

omenja mater glavnega junaka. Slovenska in srbska ljudska pravljica prikazujeta dve skrajnosti 

– revščino in bogastvo – in prav čudežni predmet (prstan) glavnemu junaku pomaga, da iz 

revščine pride do bogastva. Prav tako prstan kot čudežni predmet pomaga pri realizaciji 

čudežev. Obe pravljici vsebujeta motivne drobce in pravljične motive, ki vsakdanje motive 

prepletajo s čudežnimi. V pravljicah Železni prstan in Čudežni prstan opazimo veliko zametkov 

starih obredov in navad; to se kaže predvsem pri načrtovanju poroke. V obeh primerih mladenič 

prosi očeta izbranke za njeno roko, ona pa pri tem nima besede. V obeh primerih je tudi sam 

poročni obred velik, bogat. 

Pravljici se razlikujeta v kraju dogajanja – na začetku se nam zdi, da je v obeh pravljicah kraj 

dogajanja nedoločen, vendar se pozneje izkaže, da se v pravljici Čudežni prstan dogajanja 

odvija v Carigradu (mesto v Turčiji). Razlika je tudi v vzgibu za junakov odhod od doma. V 
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slovenski pravljici gre za notranji vzgib, saj gre junak iskat boljše pogoje za življenje, v srbski 

pravljici pa junaka pošlje na pot mati. V slovenski pravljici lahko zasledimo ponavljanje povedi, 

ki se pojavi v kraljevem nagovoru, v srbski pravljici pa ponavljanja ni. Razlika med pravljicama 

se kaže tudi v omenjenih številih. Obe sicer vsebujeta pravljična števila, vendar je v pravljici 

Železni prstan v ospredju število tri (tretji dan, tretje jutro), v pravljici Čudežni prstan pa število 

dve (dva dneva, dve miši).  
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5.7 SKLEP 
 

1. Prvi analizirani pravljici, slovenska ljudska pravljica Palček in srbska ljudska pravljica 

Poprček, imata zelo veliko podobnosti po kategorijah Maxa Lüthija. Obe kažeta 

enodimenzionalnost ter nedoločen čas in kraj. V obeh so liki brez vsebine, junak odide na pot 

zaradi zunanjega vzgiba. Obe omenjata skrajnosti, vsebujeta čudež, motivne drobce, enost 

pridevnika, stalne obrazce ali formule, imata tipični začetek in konec, prikazujeta pa tudi stare 

obrede, navade. 

Razlike se kažejo v tem, da samo ena vsebuje metalizacijo, prav tako je samo v eni omenjen 

dar in samo ena omenja vsakdanje motive, ki so prepleteni s čudežnimi. 

 

2. Drugi analizirani pravljici, slovenska ljudska pravljica Sin jež in srbska ljudska pravljica 

Kača ženin, sta si podobni po enodimenzionalnosti, v nedoločenem času in kraju, pravljični liki 

so brez vsebine, v obeh se junak odpravi na pot. Obe pravljici vsebujeta darove, stalne obrazce 

in formule, v obeh zasledimo veliko ponavljanja dejanj in povedi, čudež pa se v obeh kaže kot 

transformacija živali. Prav tako obe vsebujeta motivne drobce in prikazujeta stare navade. 

Razlike se kažejo v metalizaciji, ki jo vsebuje samo srbska ljudska pravljica. Srbska pravljica 

vsebuje tudi enost pridevnika, slovenska pravljica pa golo poimenovanje. Slovenska pravljica 

ima netipični začetek in tipični konec, srbska pa nasprotno. V pravljici Sin jež opazimo položaj 

najmlajšega, v srbski pravljici pa ne.  

 

3. Tretji analizirani pravljici, slovenska ljudska pravljica Železni prstan in srbska ljudska 

pravljica Čudežni prstan, sta enodimenzionalni; v obeh gre za nedoločen čas in golo 

poimenovanje. Obe omenjata kamenje, imata tudi tipični začetek. Obe prikazujeta skrajnosti, 

čudežni predmet, čudeže, darove, motivne drobce in pravljične motive, prav tako pa tudi stare 

obrede in navade. 

Razlikujeta se v kraju dogajanja; v slovenski pravljici je kraj nedoločen, v pravljici Čudežni 

prstan je omenjeno mesto Carigrad. Razlika je tudi v vzgibu za junakov odhod od doma – v 

slovenski pravljici gre za notranji vzgib, v srbski pa za zunanjega. Slovenska pravljica vsebuje 

ponavljanje, srbska ne.  
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S primerjalno analizo sem dosegla zastavljeni cilj, tj. ugotoviti, v čem so si izbrane slovenske 

in srbske pravljice podobne in v čem se razlikujejo.  

 

Potrjujem hipotezo, da v izbranih slovenskih in srbskih ljudskih pravljicah prihaja do razlik.  

Potrjujem tudi drugo hipotezo, da so si izbrane slovenske in srbske ljudske pravljice podobne.  
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6 ZAKLJUČEK 
 

V prvem delu diplomskega dela je predstavljena mladinska književnost, ki jo lahko povzamemo 

kot vrsto književnih besedil, ki so namenjena osebam do 18. leta starosti. Podrobneje je 

predstavljena slovenska mladinska književnost, sledi ji predstavitev Republike Srbije (lokacija, 

jezik, kultura), nato pa še srbska mladinska književnost, ki se od slovenske nekoliko razlikuje. 

V nadaljevanju so predstavljeni cilji književne vzgoje v vrtcu, ki so pomembni za vse 

vzgojitelje in tudi vse tiste, ki so redno v stiku z otroki. 

V drugem delu diplomskega dela sledita definicija in klasifikacija »pripovedi, v kateri se 

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

2014), torej definicija in klasifikacija pravljice. D. Tancer - Kajhnih (1994) deli oznako 

pravljica na tri podskupine: ljudska, klasična umetna in moderna pravljica; v diplomskem delu 

je podrobneje predstavljena ljudska pravljica, znotraj te pa so predstavljene tudi teorije 

preučevanja ljudskih pravljic: folkloristična, strukturalistična, literarna, psihoanalitična, 

sociološka, feministična in postrukturalistična teorija. Sledijo poglavje Evropske pravljice, 

predstavitev literarnega znanstvenika Maxa Lüthija ter njegovo delo Evropska pravljica: 

Forma in narava (2011). Podrobneje je predstavljenih pet njegovih značilnosti: 

enodimenzionalnost, ploskovitost, abstraktni slog, izolacija in univerzalna povezanost ter 

sublimacija in vsevključenost. Njegovo teorijo sem uporabila pri empiričnem delu diplomskega 

dela. Evropski pravljici sledi še predstavitev slovenske ljudske pravljice, nato pa še predstavitev 

srbske ljudske pravljice.  

V diplomskem delu je omejen tudi literarni znanstvenik Hans-Jorg Uther, saj sem na podlagi 

njegove enciklopedije The thpes of International Folktales: A Classification and Bibliography 

(2004) izbranim pravljicam določila ATU-tip.  

V empiričnem delu diplomskega dela sem izvedla primerjalno literarno analizo izbranih 

slovenskih in srbskih ljudskih pravljic po teoriji Maxa Lüthija.  

Pravljice sem analizirala v tabelah, vsaki tabeli pa sledi še interpretacija pridobljenih podatkov. 

Ugotovila sem, da so si pravljice glede na Lüthijeve značilnosti zelo podobne, nekaj je pa tudi 

razlik med njimi, vendar te razlike nimajo bistvenega vpliva na zgodbo pravljice.  
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Cilj primerjalne literarne analize je bil ugotoviti, ali se med njimi pojavljajo podobnosti in 

razlike. Zastavljeni cilj sem dosegla.  

S primerjalno analizo sem potrdila hipotezo, da so si izbrane slovenske in srbske pravljice 

podobne, prav tako pa sem potrdila hipotezo, da se izbrane slovenske in srbske pravljice v 

določenih značilnostih razlikujejo, čeprav je razlik manj kot podobnosti.  

Do podobnosti in razlik v ljudskih pravljicah prihaja zaradi podobnosti in razlik v kulturi obeh 

narodov, prav to pa naredi ljudske pravljice bogatejše.  
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8 PRILOGE  
 

8.1 Besedilo slovenske ljudske pravljice Palček 
 

(Bolhar, 2004, str. 106) 

 

Živela sta mož in žena, ki pa nista imela otrok. »Ah,« si je želela žena, »vsaj tako dete 

bi rada, kakor je moj palec, če večjega nisem vredna.« Njena želja se ji je res izpolnila in dobila 

je dete, tako majceno kakor palec. Zato je dobilo ime Palček.  

Ko je bilo Palčku dvanajst let, ga mati pošlje v gozd, da nabere gob za obed. Palčku pa 

se je v gozdu malce zadremalo, sede na veliko kačjo gobo in zaspi. Pozno ponoči se prebudi. 

Nekdo se je bil namreč ob njega spotaknil. 

 »Kaj me brcaš?« se načemeri Palček. Tisti, ki se je bil spotaknil ob Palčka, je bil namreč 

tolovaj. Drugi tolovaj je šel za prvim in tudi zadene z nogo ob Palčka.  

»Prijatelj,« se zadere Palček, »ali te ni sram, da me po krivici brcaš?«  

Tolovaj gleda, gleda, pa nikogar ne vidi. Prižge vžigalico, pa zapazi, da se na gobi 

repenči majhen možiček. »Ravno tebe potrebujeva, Palček,« pravi vesel prvi tolovaj. »Ti boš 

najin najboljši pomagač, ker si tako majhen. Hajdi z nama!«  

Pa pridejo do bogatega posestnika. Tam pošljeta Palčka v hlev, da jima znotraj odpre, 

ker hočeta konja ukrasti. Palček se res privleče skozi luknjico v hlev. Razgleda se in vidi dva 

konja: starega in mladega. Zato kar glasno vpraša tolovaja, ki sta stala pred vrati: »Starega ali 

mladega?«  

»Tiho, Palček, tiho!« ga svari prvi tolovaj. »Sicer se gospodar prebudi, pa pojdemo 

praznih rok od tu.« 

»Hočete starega ali mladega!« se zadere Palček jezen.  

Gospodar se res prebudi in pride z lučjo v hlev. Seveda sta se tolovaja že prej skrila.  

»Čemu mi svetiš, norec?« zakriči Palček nad gospodarjem. - Gospodar gleda po vseh 

kotih, od kod prihaja tako močen glas, pa nikogar ne vidi. »Prosim te, ne sveti mi vendar 

naravnost v oči!« se oglasi Palček znova. Gospodarju so se že prej ježili lasje. Ko pa vnovič 

zasliši odločni glas, pa nikogar ne vidi, se zgrozi in zbeži v hišo.  
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Medtem pa mu tatovi odženejo najlepšega konja. Pri drugi hiši je gospodarila ženska. 

Tolovaji se dogovore, da ji pokradejo maslo, in zopet pošljejo Palčka naprej.  

»Veliko ali malo?« vpraša tiste pred durmi.  

»Bodi vendar tiho, drugače nam vse pokaziš!« ga svari veliki tolovaj.  

Toda Palčku tudi sedaj svarilo ne zaleže. 

 »Veliko ali malo?« se še bolj zadere in že sedi na polnem loncu masla.  

Žena se prebudi 1n takoj misli, da ji hočejo ukrasti maslo. Zato luči ne prižge, temveč 

hiti kar v temi v shrambo in zgrabi lonec z maslom, da bi ga odnesla. »Kam pa me neseš, baba?« 

se zadere Palček na loncu. Tega se gospodinja tako prestraši, da spusti lonec in zbeži nazaj v 

sobo ter se dobro zaklene. Vtem pa ji tolovaji odneso vse maslo.  

»Konja in maslo že imamo,« pravi prvi tolovaj. »Zdaj potrebujemo še mesa.« Pa pridejo 

do mesarja in zopet naženo Palčka v mesnico.  

»Kože hočete ali meso?«  

»Tiho, Palček, tiho!« ga učijo tolovaji. »Lahko se prebudi mesar.«  

»Torej: kože ali meso?« zakriči Palček in že se spravi na kup mesa. Mesar se res prebudi, 

steče v mesnico, pograbi meso in kože ter hoče v odnesti.  

»Norec, kaj me tako tiščiš?« se oglasi Palček. »Joj, to je pa gotovo sam vrag!« se 

prestraši mesar spusti kože in meso na tla ter zbeži v hišo.  

Ko se je tolovajem vse tako posrečilo, odidejo domov v svojo, pod velikim bregom 

skrito hišo. Pripravijo si dobro večerjo ter jedo in pijo. Za Palčka pa se nihče ne zmeni.  

»Hoj, gospodje, kaj pa jaz? Ali naj samo sline požiram?!« se načemeri Palček. »Tudi 

jaz sem 1ačen.«  

»Ti pa glodaj kože!« se zasmeje prvi tolovaj, drugi pa se mu režijo.  

Palček zgrabi šibo in spleza na streho.  

»Hišo vam razbijem,« se dere in mlati po strehi.  

»Vi grdi, nehvaležni tolovaji!«  

Pravijo, da še dandanes sedi Palček na strehi, razbija in kriči. Naj ljudje le vidijo, da res 

ni vredno pomagati tolovajem.  
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8.2 Besedilo slovenske ljudske pravljice Sin jež 
 

(Bolhar, 2004, str. 110) 

 

Mati je bila sinu zavdala, da je postal jež. Sin jež pa je dejal:  

»Zdaj bom šel po svetu.«  

Prišel je k nekemu kmetu in ga takole prosil:  

»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.«  

»Ti ne moreš pasti, kaj bo neki jež!« je odgovoril kmet. Jež pa je tako dolgo prigovarjal, 

da mu jih je naposled kmet le dal.  

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.« In mu jo 

je pokazal.  

Drugo leto je spet prišel tisti mož v gozd in dejal: »O, joj, svinje so tu, pastirja pa ni, da 

bi mi pokazal pot.«  

In spet se je oglasil jež za parobkom: »Saj sem tukaj, le brž pojdite, da vam 

pokažem pot.«  

Vsako leto je gnal jež svinje domov; sto jih je gnal past, dvesto jih je prignal nazaj. 

Tretje leto je spet prišel mož v tisti gozd in rekel: »O, joj, svinje so tu, pastirja pa ni, da bi mi 

pokazal pot.« Spet se je oglasil jež za parobkom: »Saj sem tu, le hitro pojdite, da vam pokažem 

pot.«  

Med potjo je rekel mož ježku: »Koliko pa boš hotel imeti, ker vsako leto zaidem in mi 

vsako leto pokažeš pot?«  

Jež pa je dejal: »Nič drugega ne, kakor eno vaših hčera, saj jih imate tri.«  

Mož mu je obljubil in je šel potem domov. Doma je povedal, kaj je ježu obljubil in kako 

je bilo. Hčere pa so rekle:  

»Zakaj bi ga ne vzele, če je le kaj zal.« Mislile so namreč, da se za ježa le piše.  

Jež je prignal svinje domov 1n kmet mu je dal plačilo za vsa tri leta. Nato je rekel jež 

kmetu: »Zdaj pa le pojdite z menoj, se greva ženit!«  

Gospodar pa mu je odgovoril: »Kdo neki le bo tebe vzel?«  

»Boste videli, da me bo.« In sta šla. Nato je rekel jež: »Jaz bom sedel na petelinu, vi pa 

na konju.«  
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Pričela sta jezditi proti hiši, kjer se je jež nameraval ženiti; konj je pričel rezgetati, 

petelin pa peti. Ljudje in domači so spraševali, kdo prihaja, da je taka reč, oče pa je rekel:  

»Snubači gredo.« Hčere pa hude ... 

 

Prišla sta v hišo in vprašala. Starejša hči je rekla: »Nočem te, rajši si vrat prerežem.«  

 

Druga je tudi dejala: »Jaz te tudi nočem, rajši skočim v vodo.«  

 

Najmlajša pa je odgovorila: »Jaz ga pa vzamem.« Nato so odšli k poroki. Ko so prispeli 

do obzidja, je jež rekel:  

 

»Le pojdite dalje, kmalu pridem za vami, grem še malo tja na pokopališče.« Jež je izginil 

za zidom, od druge strani pa je prišel tako lep mladenič, da ga ni bilo lepšega. Drugima dvema 

sestrama je bilo tako žal, da si je starejša prerezala vrat in srednja skočila v vodo.  

 

Jež je nevesto odpeljal na svoj dom, kjer je bil prej. Bila sta bogata in sta dolgo živela. 

Njuni otroci pa žive morebiti še zdaj.  
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8.3 Besedilo slovenske ljudske pravljice Železni prstan 
 

(Bolhar, 2004, str. 29) 

 

V bajti na kraju vasi je nekoč živela siromašna žena, ki je imela sina edinca. S težkim 

delom je mati preživljala sebe in otroka. Ko je sin dorastel v dečka, je spoznal, kako težko je 

njuno življenje. Odločil se je, da ne bo več v breme sirotni materi in da si poišče kruha pri 

drugih ljudeh. Stopi v službo, in ko zasluži tri krajcarje, se ga poloti želja, da bi šel po svetu za 

kruhom in za srečo. Poslovi se od matere, vzame s sabo tri krajcarje in se odpravi na pot. 

Dolgo hodi po poti in naposled prispe v neznano vas. Lačen je in že se odloči, da si kupi 

za krajcar kruha, kar zagleda na vasi tropo otrok, ki kamnajo starega in bednega psa. Zasmili 

se mu žival, pa stopi k mladeničem in jih prosi, naj puste psa pri miru. Hudobneži se mu 

posmehujejo in še dalje obmetavajo žival s kamenjem. Tedaj jim reče deček: »Pustite meni psa, 

dam vam zanj krajcar!« Otročaji so zadovoljni, vzamejo krajcar in prepuste žival dečku. 

Dalje potuje deček po svetu v soncu in vročini in ob njegovi strani hodi pes. Na poti ga 

žival ogovori in mu pravi: »Življenje si mi rešil. Kako naj ti poplačam? Pri tebi ostanem, morda 

me boš kdaj še potreboval.« Tako korakata dalje po svetu.  

Po dolgi hoji prispe deček v drugo vas. Truden in lačen je od dolge poti in že si hoče 

kupiti za krajcar kruha, kar zagleda na mostu nad globoko vodo kopo otrok z vrečo v rokah. 

Stopi k njim in jih vpraša, kaj imajo v vreči, in otroci mu povedo, da so zavezali vanjo staro 

mačko, ki jo bodo zdaj vrgli v valove. Dečku se žival zasmili, pa poprosi otroke, naj jo dajo 

njemu, in on jim plača krajcar. Otroci odvežejo vrečo in mu dajo mačko, deček pa seže v žep 

ter jim izroči krajcar.  

Od tod potuje deček dalje po svetu. Z njim hodita pes in mačka. Med potom se oglasi 

mačka in pravi: »Življenje si mi otel. Kako naj ti poplačam? Pri tebi ostanem, morda me boš še 

potreboval. 

Dolgo hodi deček v spremstvu psa in mačke, ko pride do zelenega pašnika. Na pašniku, 

tik poti, zagleda pastirja, ki vihti dolgo palico in ubija pisano kačo. »Kaj delaš?« vpraša deček 

pastirja. In pastir mu odgovori: »Grdo kačo ubijam.« A tudi ta žival se dečku zasmili, zato prosi 

pastirja, naj jo prepusti njemu. Obljubi mu krajcar za plačilo. Pastir vzame denar in mu prepusti 

kačo. 
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Tako potujejo naprej deček, pes, mačka in kača. Na poti se kača oglasi in pravi: 

»Življenje si mi otel. Kako naj ti poplačam? S tabo ne morem hoditi po svetu, ker sem preveč 

osovražena; zato pojdi v grad mojega očeta, kralja vseh kač, dala ti bom železni prstan, in dokler 

ga boš imel, se ti bo izpolnilo vse, kar boš želel. Pomni pa dobro, kar ti še povem! Ko pridemo 

do gradu, se ustavi pred vhodom, in ko ti bom vrgla prstan v roke, se ulezi na tla; kajti takrat se 

bo moj oče, kralj vseh kač, hudo razsrdil in bo zamahnil z repom, da se bo zemlja stresla.« 

Deček odgovori, da je vse razumel in da bo storil, kakor mu je svetovala. 

Preko pašnika dospe deček v spremstvu živali pod visoko goro. Od tod plezajo po 

strmini med grmovjem in med skalami, kakor jim kača kaže pot. Pridejo pod vrh gore. Tam je 

bila visoka navpična skala in pod to skalo je bil grad kralja vseh kač. Kača pripelje dečka do 

vhoda in mu reče, naj tam počaka. Sama se splazi v grad in po kratkem času mu vrže v roko 

železni prstan. Deček ga vzame, nato se vrže hitro na tla, kakor mu je bilo naročeno. Takrat 

zašumi kakor vihar in kralj vseh kač zamahne s tako silo pred vhodom, da se zemlja strese. 

Nato se vse pomiri. 

Deček vstane in se vrne v dolino. Dolgo že ni jedel, zato čuti lakoto v sebi. No, sedaj 

mu je vse laže kot prej. Sede kraj poti in si poželi jedi in glej, že so pred njim. Naje se in nasiti 

tudi živali, nato krene proti domu, da osreči mater in sebe. Zveseli se mati, ko ugleda sina, 

čeprav se je vrnil navidezno ubog, kakor je bil prej. Deček pa ji ničesar ne pove. 

Zvečer gresta mati in sin počivat. Ko ležeta v posteljo in ko mati zaspi, si deček želi, da 

bi bila na mestu, kjer je domača hiša, prelepa palača z visokimi okni in prostranimi sobami. V 

teh sobah naj bi bila lepa oprava in draga posoda. Mati in on naj bi se zbudila v mehkih in lepih 

posteljah. V omarah naj bi bila najlepša oblačila in v izbi na mizi naj bi bila najboljša jedila. 

Okoli palače naj bi se razprostiral lep vrt in v njem naj bi cvetele pisane cvetlice. 

Kar je deček mislil, se je tudi zgodilo. 

Ko se mati zjutraj zbudi, se zelo začudi. Namesto v stari bajti se znajde v prelepi palači, 

namesto na trdi postelji se zbudi na mehkih belih blazinah v prelepi sobi. Vstane in gre iz sobe 

v sobo in druga je lepša od druge. Pride v izbo in vidi mizo, obloženo z najboljšimi jedili. 

Naposled stopi v sobo k sinu in ga vpraša v strahu in veselju, kako je mogoče, da se je tako 

izpremenilo. Deček ji pove vse po vrsti, kako je hodil po svetu, kaj je doživel in kako je dobil 

železni prstan. 
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Zdaj živita mati in sin srečna in vesela. Ničesar jima ne manjka; kar si le poželita, vse 

se jima izpolni. Sčasoma doraste deček v mladeniča in mati se postara, da ne zmore več vseh 

hišnih opravil. Odloči se mladenič, da se poroči. Reče torej materi: »Grem, da si poiščem 

nevesto in jo pripeljem na dom. Tako boste živeli v mini in ne bo vam treba toliko delati in 

skrbeti.« 

Mladenič se odpravi in gre naravnost do kralja tiste dežele ter ga prosi, naj mu da hčer 

za ženo. Kralj se zavzame in se skoraj razhudi, češ, kako si upa preprost človek prositi za roko 

njegove hčere. A slišal je bil o mladeničevi sreči in o prelepi palači, pa si misli: »Kar tako ga 

ne odženem; postavim mu pogoje, in ker jih ne bo mogel izvršiti, bo moral oditi praznih rok.« 

Obrne se k mladeniču ter mu pravi: »Dam ti hčer za ženo, če postaviš na moj vrt najlepšo in 

največjo smreko, ki raste v gozdu.«  

Drugo jutro vstane kralj ob zori in se nemalo začudi, ko vidi v vrtu največjo in najlepšo 

smreko, kar jih je bilo v gozdu. A tudi sedaj se obotavlja in noče dati snubcu besede. Reče mu 

drugič: »Dam ti hčer za ženo, če zgradiš poleg mojega gradu palačo iz samega stekla.« 

Naslednji dan vstane zelo zgodaj in poleg gradu ugleda palačo iz samega stekla. Še v 

tretje pravi mladeniču: »Dam ti hčer za ženo, če narediš, da bo peljala od tvojega gradu do 

mojega široka cesta in da bodo rasla ob cesti najlepša drevesa, pa tako, da bo vsako drugačno 

in da bo na vsakem drevesu prepevala druga ptica.« 

Tretji dan vstane kralj zarana in vidi, da drži od njegovega gradu do mladeničevega 

široka cesta in da rasejo ob cesti drevesa, od katerih je vsako drugačno in poje na vsakem 

drevesu druga ptica. 

Sedaj se kralj ne more več ustavljati; vda se ter obljubi mladeniču hčer v zakon.  

Bilo pa je tako, da je ljubila kraljeva hči princa iz sosednje dežele in je nanj čakala, da 

pride in jo zasnubi. Zdaj izve, da jo je oče obljubil drugemu v zakon. Očetovi volji se ne more 

ustavljati, a v srcu sklene, da se bo maščevala nad mladeničem. Kralj priredi bogato gostijo in 

mladenič ter princesinja se poročita. Po poroki odpelje mladi mož svojo ženo na novi dom in 

njegova mati jo sprejme rade volje in z odprtimi rokami. 

Kraljeva hči je navidezno zadovoljna, prijazna je do mladeniča in njegove matere. 

Mladenič je vesel, ker misli, da je osrečil nevesto, mater in sebe. Pa čeravno se nevesta dobrika 

mlademu možu, kuje v srcu črne naklepe in komaj čaka, da bi se ga iznebila. 
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Ko nekoč najde kraljeva hči mladeniča na samem, ga vpraša sladko in zaupljivo: »Povej 

mi, kako je to, da lahko narediš vse, kar hočeš?« Mladenič se spočetka obotavlja, a naposled ji 

vse zaupa in ji pove, da ima železni prstan in kar si želi, vse se mu izpolni. Nato vpraša kraljeva 

hči: »In kje hraniš železni prstan?« On ji pove, da ga nosi privezanega na vrvici okoli vratu.  

Ko gresta zvečer počivat in ko mladenič zaspi, se skloni kraljeva hči k njemu, mu odpne 

srajco, prereže s škarjami vrvico in mu vzame prstan. 

Drugo jutro se mladenič zbudi in ne more verjeti svojim očem. Znajde se v bajti, ki sta 

jo imela z materjo, preden je dobil železni prstan. Lepe palače ni bilo nikjer, pa tudi princesinja 

je bila izginila. Žalosten in potrt hodi okoli in ne ve, kaj bi počel; pa stopita k njemu pes in 

mačka ter ga ogovorita: »Pojdimo iskat prstan, morda ga le najdemo. Služiti ti hočeva, in kar 

želiš, vse narediva.« Zadovoljen je mladenič in vsi trije se odpravijo po svetu iskat čudodelni 

prstan. 

Hodijo skozi mesta in vasi, skozi globoke gozdove in preko razsežnih planjav in pridejo 

naposled do velike puščave. Gredo skozi puščavo in ne vidijo nikjer ne bilke ne drevesa, ne 

studenca ne človeškega bivališča, in ko pridejo onkraj puščave, zagledajo pred sabo široko 

morje. Ustavijo se na bregu morja in mladenič je še bolj žalosten. Pes in mačka pa ga potolažita 

in rečeta: »Tu ostani in naju počakaj: midva greva v vodo, preplavava morje, in če najdeva 

železni prstan onkraj morja, ti ga prineseva.« Mladenič je zadovoljen in živali skočita v vodo. 

Plavata noč in dan po morju in tretje jutro dosežeta drugi breg ter stopita na suho. Hodita 

po tuji deželi in ne hodita dolgo, ko prideta do prelepega gradu. Ustavita se pred obzidjem, a v 

grad ne moreta, kajti vrata so bila zaprta. Pa gresta okoli obzidja in prideta do drevesa tik ob 

zidu. Ustavita se in mačka pravi psu: »Tu me počakaj; jaz splezam po drevesu na zid in grem 

od tod v grad in pogledam, ali je v njem železni prstan.« 

Mačka spleza na drevo, z drevesa skoči na zid, z zida pa na tla. Sedaj gre v grad in 

zamijavka, kakor je pri mački v navadi. Takoj prihiti kraljeva hči, pogleda mačko in pravi 

princu iz sosednje dežele, s katerim je sedaj tu živela: »Glej, prav tako mačko smo imeli na 

prejšnjem domu! Naj ostane kar pri nas, nam bo vsaj miši lovila.« 

Mačka ostane v gradu in stika skrivaj po vseh kotih in po vseh prostorih, da bi našla 

železni prstan, a vse zaman. Povsod je že bila, vse preiskala, le v princesinjino sobo se ji še ni 

posrečilo priti. Nekoč najde vrata v to sobo odprta; zmuzne se skoznja in skoči pod posteljo, da 

bi se skrila. Tako čaka večera in noči. 
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Zvečer prideta princ in princesinja v sobo, in ko ležeta počivat ter zaspita, se splazi 

mačka izpod postelje in išče po sobi, da bi našla železni prstan. Kar zagleda drobno miško in, 

hop, plane nanjo ter jo zgrabi. Miška pa se oglasi in pravi: »Pusti me živeti, za plačilo ti poiščem 

in prinesem železni prstan.« Mačka jo izpusti in miška steče pod omaro ter prične glodati les. 

Gloda, gloda in naposled se pregloda v omaro. Zleze vanjo in prinese ven železni prstan. Izroči 

ga mački, sama pa skoči v luknjico. Zdaj premišlja mačka, kaj naj naredi, da pride neopažena 

iz sobe. Pa začne mijavkati in mijavka, dokler se ne zbudi princesinja, ki vstane iz postelje ter 

jo zapodi skozi vrata.  

Mačka nese železni prstan iz gradu, skoči na obzidje in spleza po drevesu na tla. Tu 

najde psa in mu pove, da je našla, kar sta iskala. 

Sedaj potujeta zopet proti domu. Prideta do morja, skočita v vodo in plavata proti 

drugemu bregu. Ko pa sta sredi morja, reče pes: »Daj, da nesem jaz prstan! Ničesar še nisem 

storil za gospodarja, da bi mu poplačal dobroto, ko me je rešil iz rok hudodelnežev.« Mačka se 

brani in mu neče dati prstana in tako se prepirata, v prepiru pa pade mački prstan iz gobčka v 

morje.  

Hudo žalostna sta oba. Molče plavata dalje. Zgodi se pa, da priplava mimo zlata riba. 

Pes jo popade, a riba ga prosi: »Pusti mi življenje; za plačilo ti prinesem železni prstan, ki leži 

na dnu morja.« Pes izpusti ribo; riba splava v globino morja, prinese železni prstan in mu ga 

da. Zopet sta živali veseli in plavata urno proti bregu. 

Ko priplavata pes in mačka tretji dan k bregu, najdeta tam mladeniča, ki ju je čakal. Pes 

mu izroči železni prstan in mačka mu pripoveduje, kje in kako ga je dobila. Zdaj se vrnejo vsi 

trije proti domu.  

Doma pove mladenič sirotni materi, da je zopet našel železni prstan, in tudi ona je srečna 

in vesela. In mladenič priveže prstan na vrvico ter si ga obesi okoli vratu. Potem si misli in reče: 

»Princ in princesinja naj živita odslej v tej revni bajti, mi pa se preselimo v prelepi grad onkraj 

morja.« 

In zgodilo se je tako. 
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8.4 Besedilo srbske ljudske pravljice Poprček 
 

(Dobrašinović, 1978, str. 67) 

 

Živela je ženska brez otrok in prosila boga, naj ji da roditi, pa čeprav bi bil otrok kot 

poprovo zrno. Bog je ustregel njeni želji, in tako je rodila fantka kot poprovo zrno. Spočetka ji 

je bilo od samega veselja vseeno, da je rodila tako majhnega otroka, pozneje pa ji je postalo 

hudo, ko je gledala druge otroke. Ti so se rodili hkrati z njenim, pa so doraščali za ženitev in 

možitev, medtem ko je njen sin ostal majhen kot poprovo zrno. Začela je jokati in tožila je iz 

dneva v dan.  

Nekoč se ji je v sanjah nekdo prikazal in rekel, naj ne joče več, zakaj njen sin bo velik 

kot topol. Po teh sanjah je vstala vesela, vendar ne za dolgo, kajti kmalu potem je prišel k njej 

sin in ji povedal, da mora na pot, kot mu je bilo ukazano v sanjah. Tako je odšel, mati pa je 

ostala doma v solzah. 

Dolgo je hodil in prišel do kraljevega dvora. Stopil je na vrt – tam pa pod drevesom sedi 

kraljeva hči in joče. Pozdravil jo je z »bogdaj« in vprašal, zakaj joče. Odgovorila mu je, da je 

drevo, pod katerim sedita, obrodilo tri zlata jabolka, da ji je oče ukazal, naj jih varuje, izpod 

zemlje pa je tri jutra zapored prišel zmaj in drugo za drugim odnesel vsa tri jabolka, zdaj pa se 

boji povedati očetu, ker je za naslednji dan sklical množico gostov, da bi jim pokazal, kaj mu 

je naklonil bog. Fant ji je rekel, naj umolkne, saj ji bo prinesel od zmaja vsa tri jabolka, samo 

če mu da dva svoja služabnika, da bosta šla z njim. 

Potem je kupil ovco, jo zaklal in vse štiri kose spravil v torbo, drugo pa odvrgel, vzel 

vrv in odšel z grajskima služabnikoma k jezeru. Tam je vzdignil kamen in ukazal služabnikoma, 

naj ga po vrvi spustita dol, ko bo potegnil za vrv, pa naj ga povlečeta gor.  

Služabnika sta ga spustila – tam spodaj pa lep vrt in hiša. Stopil je v hišo, notri pa je 

zmaj sedel pri ognju in nekaj kuhal v velikem kotlu. Brž ko ga je zmaj ugledal, je skočil nanj, 

fant pa mu je hitro vrgel kos mesa. Medtem ko se je zmaj sklonil, da bi vzel meso, je mladenič 

ukradel eno izmed jabolk. Zmaj je spet navalil nanj, fant pa mu je vrgel drugi kos mesa in 

ukradel drugo jabolko. Takoj ko je zmaj pogoltnil meso, se je spet zakadil v mladeniča, ta pa 

mu je vrgel tretji kos mesa in vzel še tretje jabolko. Ko se je zmaj četrtič zapodil proti njemu, 

mu je vrgel še četrti kos in zbežal nazaj, ampak komaj se je prijel vrvi, je bil zmaj že zunaj. 
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Poprček je hitro odsekal kos mesa od svojega stegna, ga vrgel zmaju pa povlekel za vrv, in 

služabnika sta ga potegnila gor. Tam je kraljični dal jabolka in odšel. 

Minilo je nekaj časa, potem pa je začel zmaj vsak dan prihajati na površje in vsak dan 

je požrl po eno dekle, ki so mu jih morali po vrsti pošiljati iz mesta. Tako je prišla na vrsto tudi 

kraljeva hči, ki je bila pravkar zasnubljena. Oče, mati in vsa gospoda so jo spremili do jezera, 

se tam z njo objeli in poljubili, potem sta se oče in mati jokaje vrnila, ona pa je ostala sama in 

čakala na zmaja. Ko je tako čakala, je začela prositi boga, naj ji pošlje Poprčka, ki ji je prinesel 

jabolka od zmaja, da jo je rešil.  

Poprček je ravno takrat prišel v mesto in videl, da je vse mesto zavito v črno. Vprašal 

je, kaj se dogaja in povedali so mu. Fant je pohitel na jezero in tam našel jokajočo kraljično. 

Vprašal jo je, ali se bi omožila z njim, če jo reši pred zmajem. Odgovorila mu je:  

»Bi, samo kaj, ko me ti ne moreš rešiti; le nekdo bi to zmogel, vendar ga ni.«  

»Kdo pa je to?« je vprašal mladenič, ona pa je rekla: 

»Res je majhen kot poprovo zrno, ampak vseeno bi me rešil.« 

Poprček se je nasmejal in ji rekel, da je Poprček zdaj velik fant in da jo je prišel rešit. 

Začudila se je, ko pa je videla prstan, ki mu ga je dala takrat, ko ji je prinesel jabolka, se je 

prepričala, da je res pravi. Zdaj ji je rekel, naj ga malo popestuje, in če bo zaspal, naj ga zbudi, 

ko se bo jezero zazibalo. 

Nenadoma se je jezero zazibalo in kraljična je začela jokati, solza je padla Poprčku na 

lice, da se je zdrznil, vzel meč in se pripravil. Že je bil tukaj devetglavi zmaj. Fant ga je pričakal 

in mu odsekal eno glavo, zmaj nad njega, on pa mu je odsekal še drugo glavo in tako vseh devet. 

Potem je zahteval od kraljične ruto, izrezal iz vseh glav jezike in jih zavezal vanjo, dekletu pa 

zabičal, naj ne izda, kdo jo je rešil, da bo že prišel, kadar bo čas. 

Ko je šlo dekle domov, jo je srečal njen ženin in ji zagrozil, da jo bo ubil, če ne bo 

izpričala, da jo je rešil on, in tako ne bo nič na boljšem. Malo je premislila, ko pa se je spomnila, 

kaj ji je rekel Poprček – da bo že prišel, ko bo čas, je obljubila ženinu, da bo rekla, da jo je on 

rešil. Ženin se je vrnil k jezeru in vzel za dokaz vseh devet odsekanih glav. Ko sta prišla k njej 

domov, se ni vedelo, koga bolj objemajo in poljubljajo – njo ali njega, in sklenili so, naj se takoj 

poročita, vendar se je nevesta napravila bolno. 
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Čez nekaj dni se je prikazal Poprček in trdil, da je on rešil dekle. Komu naj kralj 

verjame? Dekle ne sme povedati, zakaj oni ji je zagrozil, da jo bo ubil. Kralj je zato ukazal, naj 

razsodi sodišče. Ko sta fanta stopila pred sodišče, je sodišče dejalo: dekle je tistega, ki ima 

dokaze. Ker je eden predložil glave, drugi pa jezike, sodišče ni vedelo, komu naj verjame, zakaj 

prvi je trdil, da glav ni takoj posekal, ker je najprej tekel za dekletom k očetu, kar pa zadeva 

dekletovo ruto, jo je morala zgubiti od strahu. Kralj je nato odločil, naj prideta zjutraj oba v 

cerkev k molitvi. Tam bo tudi dekle in tisti, ki bo prišel prvi, jo bo dobil. 

Poprček ni hotel iti pred jutranjim zvonjenjem, drugi pa je vstal že opolnoči, ampak brž 

ko je vstopil v cerkev, se je pod njim vdrla zemlja, tako da se je ves porezal na nožih. Dekle je 

prižgalo svečo, sedlo k jami in čakalo usojenega. Ko je zazvonilo, je prišel Poprček. Zdaj je 

tudi kralj videl, kateri je pravi, in je poročil svojo hčer s Poprčkom. Poprček pa je šel potem 

domov k materi, da ji pokaže, kako je zrasel.  
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8.5 Besedilo srbske ljudske pravljice Kača ženin 
 

(Dobrašinović, 1978, str. 127) 

 

Živela je kraljica, ki ni imela otrok, zato je kar naprej prosila boga zanje. Ko je nekega 

večera spet tako molila, je vzdihnila in rekla:  

»Daj mi, bog, otroka, pa čeprav bi bil strupena kača.«  

Čez nekaj časa je začutila, da je noseča, in ko je prišel čas, je rodila kačo. Negovala jo 

je, hranila in dojila kot vsaka mati svojega otroka. Dvaindvajset letni dala kača od sebe 

nobenega glasu, ko pa je dopolnila dvaindvajset let, je spregovorila in rekla očetu in materi:  

»Zdaj hočem, da me oženita.«  

Odgovorila sta ji:  

»Kdo bo dal dekle kači, katero dekle bo hotelo vzeti kačo?«  

»E,« je odgovorila kača, »ne glejta, ali je kraljevskega ali gosposkega rodu, ampak ali 

hoče priti živet v naše kraljestvo.«  

Oče in mati sta rekla, naj si kar sam izbere dekle, kakršno si želi. Tako si je našel neko 

siroto in poslal očeta, naj jo zasnubi. Oče je šel in zasnubil dekle, to pa, revno, kot je bilo, je 

rado in z veseljem privolilo. Dali so ji prstan, jo pripeljali in ju poročili. Tako je kača začela 

živeti s svojo nevesto, ki je, pri moji veri, kmalu zanosila. Tašča je vprašala snaho:  

»Pri bogu, hčerka, kako si zanosila s kačo?«  

Snaha ji ni hotela povedati, ampak ker jo je tašča dan za dnem kar naprej spraševala po 

tem, ji je slednjič povedala, da njen mož ni kača, ampak fant, da ga ni lepšega na svetu.  

 

»Čez dan je kača,« je rekla, »kakor hitro pa pade večer, sleče kačjo kožo in postane fant, 

najlepši na svetu. Ko bi bil le tudi podnevi takšen, kot je ponoči – ampak brž ko se zazori, spet 

obleče kačjo kožo in postane kača.«  

Ko je tašča to slišala, se je zelo razveselila in rekla snahi: »Če je tako, bova pa napravili, 

da bo zmeraj tak, kakršen je ponoči s tabo.«  

Domenili sta se, kaj bosta storili. Ko se je zvečerilo, je mož slekel kačjo kožo, jo kot po 

navadi vtaknil pod zglavje in legel spat. Ko se ga je polotil prvi spanec, mu je žena počasi 

potegnila kožo izpod glave, jo skozi okno dala materi, ta pa jo je takoj vrgla na ogenj. Kakor 

hitro je začela koža goreti, je mož skočil iz spanja in zakričal:  



 

74 
 

»Naj te bog kaznuje za to, kar si storila! Zdaj me še vidiš, potem pa me ne boš več 

videla, dokler ne boš med iskanjem strgala železnih opank, obrabila železne palice, pa tudi od 

otroka, ki ga nosiš pod srcem, se ne boš ločila, dokler te spet z desnico ne objamem.«  

To rekoč, je izginil. Žena je nosila njegovega otroka cela tri leta, slednjič pa ji je bilo 

dovolj žalovanja, in odločila se je, da bo poiskala moža. Napravila si je železne opanke in 

železno palico pa se odpravila po svetu. Ko je tako vsepovsod hodila in ga iskala, je prišla tudi 

do sončeve matere. Našla jo je, ko je ravno kurila peč in z golimi rokami zgrebala žerjavico. 

Ko je to videla, je, ne bodi lena, odrezala svoje krilo in ji z njim ovila roke, sončeva mati pa jo 

je vprašala:  

»Kaj te je prineslo, ljubo dekle?«  

Odgovorila ji je:  

»Stiska, mati, me je prignala,« in ji je povedala, kakšna nesreča jo je doletela, kako jo 

je mož preklel in kako zdaj hodi po svetu in ga išče. »Tako sem prišla,« je dejala, »vprašat 

tvojega sina, če bi mi mogoče znal kaj povedati o njem, ali ga je mogoče kje videl, saj prepotuje 

ves svet«  

Sončevi materi se je močno zasmilila in rekla ji je, naj se malo odmakne od vrat:  

»Glej, sonce prihaja utrujeno, prav lahko so ga tudi oblaki kaj razjezili in v jezi bi ti 

lahko še kaj storilo, zato se skrij, dokler si ne odpočije.«  

Skrila se je za vrata in že je bilo tu sonce, zaželelo je materi dober večer in ji reklo:  

»Mati, krščeno bitje voham.«  

Mati mu je odgovorila:  

»Nikogar ni tukaj, sinko; saj sem niti ptica ne more prileteti, kako naj bi prišlo krščeno 

bitje?«  

 Sonce ji je odvrnilo:  

»Je, je, mati, naj kar pride ven brez strahu, nič mu ne bom storilo.«  

 

Dekle se je pokazalo in mu povedalo o svoji nesreči, slednjič pa reklo:  

»Žarko sonce, ki siješ po vsem svetu, ali nisi kje videlo takšnega in takšnega moža?«  

Sonce ji je odgovorilo, da ga podnevi ni nikjer videlo, in jo poslalo k mesecu. Vpraša 

naj ga, ali ni mogoče on ponoči kje videl njenega moža. Ob slovesu ji je sončeva mati podarila 

zlato preslico z zlato kodeljo in zlatim vretenom. Ko je prišla k mesecu, je našla doma mesečevo 

mater, ji poljubila roko in jo pozdravila:  

»Bogdaj, mesečeva mati!«  

Odzdravila ji je:  
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»Bogdaj, ljubo dekle! Kaj te je prineslo?«  

Povedala ji je o svoji nesreči, da je bila že pri soncu in ji pokazala, kaj ji je podarila 

njegova mati, potem pa je rekla, da jo je sonce poslalo, naj vpraša mesec, ali ni kje videl njenega 

moža.  

Mesečeva mati ji je odgovorila, naj se malo skrije za vrata, ker bo zdaj zdaj prišel mesec 

ves jezen in utrujen, in dekle se je skrilo. Že je bil tukaj mesec. Ko je prišel, je najprej voščil 

materi dobro jutro, potem pa rekel:  

»Krščeno bitje voham.«  

Mati mu je odgovorila:  

»Nikogar ni tukaj, sinko; saj sem niti ptica ne more prileteti, kako naj bi prišlo krščeno 

bitje?«  

Mesec ji je rekel:  

»Je, je, mati, naj kar pride ven brez strahu, nič mu ne bom storil.« Dekle se je pokazalo 

in mu povedalo kaj in kako, nazadnje pa mu je reklo:  

»Bleščeči mesec, ki vso noč siješ po vsem svetu, ali nisi kje videl takšnega in takšnega 

moža?«  

»Ljubo dekle, ponoči ga nisem videl nikjer na svetu, ampak pojdi k vetru in ga vprašaj, 

če ga on ni mogoče kje videl, zakaj on prevrača drevje in kamenje in se zaleze prav povsod.«  

Ko se je odpravila, ji je mesečeva mati podarila zlato kokoš s piščanci. Nato je prišla k 

vetrovi materi in ji povedala, kakšna nesreča jo je doletela in kako je prišla vprašat njenega 

sina, ali ni mogoče kje videl takšnega in takšnega moža. Vetrova mati ji je rekla:  

 »Skrij se malo za vrata, ker bo zdaj prišel moj sin ves nasršen in bi te lahko raztrgal.«  

 

Skrila se je za vrata in že je bil tukaj veter, pihal je, podiral, rušil in prevračal vse pred 

sabo, ves je bil razpraskan in strgan. Ko je prišel, je pozdravil mater z »bogdaj« in ji rekel:  

»Mati, krščeno bitje voham.«  

Odgovorila mu je:  

»Bog s teboj, sinko! Sem ne more prileteti niti ptica, kako naj bi prišlo krščeno bitje?«  

  »Je, je, mati, naj kar pride ven brez strahu, nič mu ne bom storil.«  

In tako se je pokazala vetru, mu povedala o svoji nesreči, veter pa ji je odgovoril:  

 »Videl sem ga, v daljnem kraljestvu je, tam se je oženil in zdaj kraljuje. Moja mati ti 

bo dala zlate statve z zlato nitjo in zlatim čolničkom. Ko boš prišla v tisto mesto, postavi statve 

nasproti kraljevega dvora in začni tkati, spusti kokoš in piščance, da jih bo hranila, pa še preslico 

natakni.«  
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Tako je storila. Ko je prišla v tisto mesto, so se ji tudi opanke strgale in palica se ji je 

obrabila. Nasproti kraljevega dvora je postavila statve, spustila kokoš in piščance, nataknila še 

preslico in začela tkati. Kraljica jo je zagledala iz palače in začela govoriti sama s seboj: »O 

moj bog, kraljica sem, pa nimam zlatih statev niti preslice niti zlate kokoške in piščancev.« 

Poslala je služabnika, naj vpraša ženo, ali bi prodala te stvari. Odgovorila je:  

»Ne prodam, ampak če mi kraljica dovoli, da preživim eno noč z njenim kraljem, potem 

ji dam preslico.«  

Kraljica je omamila kralja in ji dovolila prespati pri njem. Kakor hitro je kralj legel v 

posteljo, je že spal in bil tih kot mrtvec. Ko je žena ostala sama z njim, mu je začela prigovarjati:  

»Presvetli kralj, toplo sonce, objemi me z desno roko, da se bom lahko ločila od tvojega 

otroka.«  

Kralj pa ni ničesar videl in slišal. Naslednji dan je dala žena kraljici zlato preslico z 

zlatim povesmom in zlatim vretenom, ampak kraljica je hotela imeti še kokoš s piščanci. Žena 

je rekla, da ji da tudi to, če ji dovoli, da še eno noč preživi z njenim kraljem. Kraljica je privolila 

tudi tokrat. Spet je omamila kralja, da je zaspal in ni slišal, ko je začela žena prositi:  

»Presvetli kralj, toplo sonce, objemi me z desno roko, da se bom lahko ločila od tvojega 

otroka.«  

Zjutraj je straža povedala kralju, da že dve noči spi pri njem neka ženska in kar naprej 

vpije, naj jo objame z desno roko, da se bo lahko ločila od njegovega otroka.  

Ko je kraljica dobila kokoš s piščanci, je hotela imeti še statve z zlato nitjo in čolničkom. 

Žena jih ji je obljubila, če ji dovoli preživeti še eno noč z njenim možem. Kraljica je pristala, 

ker je nameravala moža spet omamiti. Ker pa je ta zvedel od svojih služabnikov kaj in kako, si 

je dal zvečer pod brado gobo in nanjo zlil pijačo, ki mu jo je prinesla kraljica. Tako je ostal 

buden. Ko sta legla v posteljo, se je naredil, kot da spi, žena pa je zavpila:  

»Presvetli kralj, toplo sonce, objemi me z desno roko, da se bom lahko ločila od tvojega 

otroka.«  

Ko je kralj to slišal, jo je takoj objel. V tem trenutku se je pri njej začel porod in rodila 

mu je zlatorokega in zlatolasega sina. Zdaj je kralj zapustil deželo in kraljico in se s prvo ženo 

in otrokom vrnil v svoje prejšnje kraljestvo.  
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8.6 Besedilo srbske ljudske pravljice Čudežni prstan 
 

(Dobrašinović, 1978, str. 67) 

 

Bila je neka vdova, ki je imela majhnega sinka. Ničesar drugega ni imela, kot hišico in 

majhen vrt. Siromašna vdova ni mogla delati, ker je bila hroma, zato je živela od miloščine in 

s tem preživljala tudi svojega otroka.  

Ko je malček postal močnejši, je nekega dne dejal materi.  

»Mati, kar sram me je, da morava prosjačiti, ko sem jaz, hvala bogu, že odrasel. Dajva, 

prodajva tisti vrtiček in si kupiva konja. Lahko bi drvaril in bi se oba preživljala, ne da bi bila 

drugim v breme.«  

 »Eh, sinko moj,« mu je odgovorila mati, »kaj če zdaj prodam vrtiček in kupim konja, 

pa ga ti ne boš dobro pazil in ga bo raztrgal volk. Tako ne bova imela niti vrtička niti konja.«  

Fantič je toliko časa moledoval, da je končno le pregovoril mater, da je prodala vrtiček 

in kupila konja.  

Ko je dobil konja, je začel prodajati drva in z materjo sta le nekako životarila. Res da 

nista živela kot bogataša, toda vsaj lačna nista bila in tudi ogenj sta imela.  

Nekega jutra je mati naročila sinu, naj pripelje suhljad, ker je nameravala pariti in prati 

obleke.  

»Dobro,« ji je odgovoril fantič, ji kot navadno poljubil roko in odšel po drva.  

Ko je prišel v gozd, je na neki jasi privezal konja, da se je pasel, sam pa je šel nabirat 

suhljad. Ni še dolgo nabiral, ko je zaslišal strašno piskanje in sikanje. Stekel je v tisto smer in 

zagledal veliko kačo, ki so se ji v čeljustih zataknili rogovi jelena, ki ga je hotela požreti. Na 

vse mogoče načine se jih je poskušala rešiti, toda vse je bilo zaman. Ko je zagledala fantiča, ga 

je zaprosila:  

»Slišiš, mladenič, kot boga te prosim, pomagaj mi in me reši te nesreče. Vzemi sekiro 

in odsekaj jelenu rogovje.«  

Tedaj pa se je oglasil jelen:  

»Če poznaš boga, potem ubij kačo, mene pa pusti pri življenju.«  

Fantič je premišljeval in premišljeval: če bo tolkel kačo, lahko izbljuva jelena in potem 

lahko še njega požre, konec koncev pa ga je le ona prva ogovorila in se z njim pobratila, zato 

je sklenil, da bo pomagal njej. Udaril je s sekiro po jelenovem rogovju in kača ga je pogoltnila.  

Ko je kača požrla jelena, mu je rekla:  
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»Rešil si me smrti, zdaj pa sem jaz na vrsti, da se ti kako oddolžim. Moj oče je kačji car, 

odidiva k njemu, da te bo obdaroval. Toda ne smeš se prenagliti, naj ti ponudi karkoli, ničesar 

ne vzemi, temveč zahtevaj prstan.«  

Odšla je pred njim in ga odpeljala v nekakšno votlino. Ko sta že nekaj časa hodila po 

votlini, sta prišla na veliko polje, na sredi pa je stala velika miza, za katero je sedel kačji kralj 

in si pustil dvoriti. Okrog njega so bile različne kačje golazni. Ko so kače zagledale carjevo 

hčer, so jima napravile pot, toda kljub temu se je fantič prestrašil. Ko je kača prišla do očeta, 

mu je povedala, kaj se ji je pripetilo, kako jo je mladenič rešil in da se je pobratila z njim. Zato 

pa ga je tudi pripeljala, da bi ga oče obdaroval. Ko je car to slišal, je mlajšim ukazal, naj dajo 

mladeniču dvajset voz najrazličnejšega bogastva. Toda glej čudo, mladenič ga ni hotel niti 

pogledati, temveč je rekel carju:  

»Hvala ti, car, za bogastvo. Ce mi že hočeš kaj dati, potem mi daj z roke prstan, ničesar 

drugega ne zahtevam.«  

 

Car mu je ponudil, naj vzame, karkoli hoče, le prstana mu ne more dati. Mladenič pa je 

trmasto vztrajal in zahteval prstan. Ker mu ga car na noben način ni hotel dati, se je mladenič 

obrnil in se poslovil od carja in njegove hčerke. Toda ko je hotel oditi, je hotela z njim tudi 

carjeva hči.  

»In kam greš ti?« jo je vprašal oče.  

»Kako, kam? Odšla bom s pobratimom z glavo po svetu, ker ga ti nočeš obdarovati tako, 

kot je zaslužil.«  

Carju je bilo hudo za hčerko, saj je imel eno samo, zato je zaustavil mladeniča in mu dal 

prstan, ki ga je želel. Potem ga je carjeva hči pospremila do mesta, kjer sta se prvič srečala, in 

mu rekla:  

»Kadarkoli boš kaj potreboval, približaj prstan ognju in vse boš dobil.«  

 

Fantič je mislil le na konja, na prstan pa je že čisto pozabil. Ko je prišel na mesto, kjer 

je privezal konja, ga tam ni bilo, kajti požrli so ga volkovi. Od njega je ostalo le tovorno sedlo 

in kosti. Ves pobit in žalosten si je naložil sedlo na hrbet in se proti večeru na pol mrtev vrnil 

domov. Zdaj pa je prišla huda ura. Ko ga je mati zagledala brez konja in ko ji je povedal, da so 

ga raztrgali volkovi, je vzela palico in ga pretepla kot vola, ki je kradel zelje. Bil je žalosten in 

pretepen, razen tega pa tudi sestradan, zato je legel in zaspal. Toda ko mu je le preveč pričelo 

kruliti po želodcu, se je zbudil. Tedaj se je spomnil prstana, ga približal ognju in nenadoma sta 

stala pred njim dva Arabca:  
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»Kaj ukazuješ, gospodar?«  

»Takoj mi prinesita dovolj hrane in polno derišče suhljadi, da bo mati lahko parila 

perilo.«  

»Tako se bo zgodilo, kakor ukažeš, gospodar.«  

Priklonila sta se in odšla. Ni preteklo niti toliko časa, da bi lahko zaploskal, ko se je vse 

natančno tako izpolnilo, kot je ukazal. Najedel se je dobrot, naložil suhljadi na ogenj in kot ubit 

zaspal.  

Naslednje jutro je mati vstala že zelo zgodaj. Vso noč ni mogla spati, saj to ni šala: gre 

konj in gre lepo življenje! Pa gre na dvorišče, tam pa ima kaj videti: pred hišo je bilo polno drv! 

Vrnila se je v hišo, in ko je zdaj videla, da je okrog sina vse polno hrane, ga je prebudila in mu 

rekla:  

»Kaj pa naj vse to pomeni, sinko?«  

»Vidiš, mati, vse to sem dobil za konja.«  

»Zakaj pa mi nisi tega povedal že včeraj, sinko, da te ne bi tako pretepla.«  

»No, zdaj sem ti povedal. Povej, če sva zdaj spet prijatelja.«  

»Seveda sva, sinko, seveda sva,« in začela ga je objemati in poljubljati.  

 

Nekaj časa sta tako živela v izobilju, nekega dne pa se je mladenič spomnil in dejal 

materi:  

»Zakaj bi živela v tako tesni hišici?«  

Približal je prstan k ognju in predenj sta stopila Arabca.  

»Ukazuj, gospodar!" 

»Ukazujem vama, da mi na tem in tem pašniku sezidata dvorec, kakršnega ima car, in 

vanj postavita prav takšno pohištvo, kakršno je carjevo. In ko bo vse gotovo, bosta mene in 

mater preselila vanj.«  

Priklonila sta se mu in odšla. Ko sta se zjutraj z materjo prebudila, sta imela kaj videti: 

vse, kar je naročil, je bilo izpolnjeno. Celo njega in mater sta Arabca prenesla, ne da bi sploh 

kaj videla ali slišala. Mladenič je užival v dvorcu, materi pa je ukazal, da ne sme nikogar 

drugega pustiti na dvorišče kot samo tiste, ki so lačni, da jih nahranijo, tiste, ki so žejni, da jih 

napojijo, tiste, ki so bosi, da jih obujejo, in tiste, ki so goli, da jih oblečejo.  

»Kar je dal nama bog, naj imajo tudi drugi reveži,« je še pristavil mladenič.  

Nekega večera pa si je dejal:  

»Če mi je bog že vse to dal, zakaj se ne bi še oženil, da ne bom sam?« Premišljeval je 

in premišljeval, potem pa je vzel prstan in ga približal sveči. Takoj sta se prikazala Arabca:  
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»Ukazuj nama, gospodar.«  

»Ukazujem vama, da mi prineseta sultanko, najlepšo carsko hčer.«  

Poklonila sta se in izginila. Preteklo je le nekaj trenutkov, ko sta se vrnila in mu prinesla 

sultanko. Lepo jo je sprejel in jo začel ljubkovati. Ko je ta videla, da ji bo pri njem prav tako 

dobro kot pri očetu in da je mladenič verjetno carjevič, mu je pričela vračati ljubezen. Kmalu 

sta se tudi po vseh zakonih poročila in lepo živela.  

Ko je car opazil, da ni hčerke, jo je začel iskati in povpraševati po njej, toda nikjer je ni 

mogel najti, kot bi se v zemljo vdrla ali bi jo voda odnesla. Car je tistemu, ki mu bo našel hčer, 

obljubil veliko bogastvo. Za to pa je zvedela tudi stara pritlikava čarovnica, ki je šla od vrat do 

vrat, od gradu do gradu in ki je končno našla carjevo hčerko. S carjem se je dogovorila, da mu 

bo pripeljala hčerko živo, če ji bo dal veliko bogastvo. Vzela je nekakšno kožo in paličico ter 

se podala na pot. In tako je prišla spet do tistega dvorca. Ko se mu je približala, jo je opazil 

nekdanji siromak in dejal ženi:  

»Glej, nekakšna uboga žena, ki je gola in bosa. Reci materi, naj jo sprejme, obleče, obuje 

in nahrani.«  

»Beži no, pri bogu, dovolj je teh starih bab!« mu je pričela oporekati žena, a on ji je 

odgovoril:  

»Nočem, da bi kdorkoli šel mimo moje hiše lačen in bos. Če je že bog dal meni, zakaj 

ne bi še jaz dal siromakom?«  

 

Žena kot žena, vsaka mora poslušati moža, zato je odšla pred dvorec in pripeljala starko, 

tašči pa je naročila, naj prinese hrano in obleko. Ko je tašča odšla po obleko, jo je čarovnica 

vprašala:  

»Pri moji veri, sultanka, te tvoj mož ljubi?«  

»Ljubi, ljubi, pa še kako, toda zdi se mi čudno, kako veš, da sem sultanka?«  

»Kako ne bi vedela, ko pa toliko vem? Saj sem pripomogla k temu, da si se poročila z 

njim. In zdaj me poslušaj: pojdi in prinesi mi njegov prstan, da bom nekaj potuhtala. Potem te 

bo imel še desetkrat rajši kot doslej.«  

Že od zdavnaj govorijo: dolgolasa žena, kratka pamet. Tako je tudi sultanka zaupala 

starki in odšla v sobo k svojemu možu. Da bi bila nesreča še večja, je ravnokar spal, zato mu je 

brez težav snela prstan in mu dala na roko svojega. Nato ga je odnesla starki. Ko je ta dobila 

prstan, je dejala:  

»Pridi, dušica, sedi na kožo.« 
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Žena je sedla, starka pa je nekajkrat pogladila po koži s paličico in obe sta odleteli. 

Čarovnica ne pozna šale, bratec moj, s takšno močjo sta odleteli, da se je celo naša hiša stresla! 

Ko sta prileteli na carjev dvor, je starka predala hčerko carju in vzela denar.  

Ko se je siromak prebudil, je poklical ženo. Toda ni je bilo. Poklical je mater in jo 

vprašal za ženo. Toda ona mu je odgovorila:  

»Pri moji veri, res ne vem, kje je. Odšla sem po obleko za tisto starko, in ko sem se 

vrnila, ju že ni bilo. Mislila sem, da sta pri tebi v sobi.«  

»Dobro, naj bo kjerkoli, našel jo bom,« je rekel, si snel prstan in videl, da ni njegov, 

temveč ženin. 

Bilo mu je, kot da bi strela z jasnega udarila vanj. Vedel je, kako je bil prevaran, prav 

tako pa je tudi vedel, da ga žena ni mogla prevarati. Zato se je oblekel v siromašno obleko in 

odšel po svetu. Dolgo je hodil in končno prišel v Carigrad. Toda kako naj pride do sultanke? 

Mislil je in mislil in se končno domislil ter odšel naravnost pred carski dvor. Tu se je naslonil 

ob vrata in čakal. Opazil ga je carski kuhar, ki je mislil, da je lačen, zato ga je vprašal:  

»Kaj čakaš tukaj?«  

»Nimam dela, zato bi te prosil, če me le za hrano sprejmeš V kuhinjo. Če nič drugega, 

bom pomival posodo.«  

»Dobro, dobro,« mu je dejal glavni kuhar, »le stopi noter, dobil boš delo.«  

 

Kmalu se je privadil delu v kuhinji in v nekaj mesecih je postal pomočnik glavnega 

kuharja. Drugi kuharji so bili iz mesta, zato so vsak večer odhajali domov prenočevat, on pa je 

bil tujec in je ostajal kar v kuhinji. Ker pa mu je bilo ponoči dolgčas, si je priskrbel mačko in 

psa, za katera je zelo skrbel. Na carskem dvoru pa je bila tudi neka sužnja, ki je iz kuhinje nosila 

v harem hrano. Spoprijateljil in pobratil se je z njo. Nekoč pa ji je dejal:  

»Draga moja sestrica, nekaj bi te rad zaprosil, toda še prej mi moraš obljubiti, da o tem 

ne boš nikomur črhnila niti besedice.«  

»Za kakšno me pa imaš, bratec, le brž mi povej in ne boj se.«  

Potem ji je dejal:  

»Vidiš ta prstan? Dal ga bom v skodelico z rižem, a ti vse skupaj odnesi pred carjevo 

hčer.«  

Dal je sultankin prstan v riž in sužnja si je dobro zapomnila, kje je. Ko je prišla k 

sultanki, je obrnila tisti konec skodelice proti njej. Ko je carjeva hči nesla riž drugič v usta, je 

na žlički zagledala prstan. Takoj ga je spoznala, kako ga tudi ne bi, saj je bil to njen najljubši 
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dragulj. Skrbno je skrila prstan, da ga ne bi kdo videl, in ga spustila v žep. Zvečer, ko se je 

odpravljala spat, je poklicala sužnjo, ki je prinašala jedi iz kuhinje, in jo vprašala:  

»Ti odhajaš v kuhinjo, morda veš, ali je tam kakšen tujec?«  

»Seveda je,« ji je odgovorila, »prišel je pred tremi, štirimi meseci,  

Glavni kuhar ga je vzel v uk, a zdaj je že toliko napredoval, daje njegov prvi pomočnik.«  

»Morda veš, kje spi?«  

»Vem, kar v kuhinji preiščite.«  

»Je še kdo z njim?«  

»Nihče, razen psa in mačke.«  

»Kaj veš o tem prstanu?« ji je rekla, izvlekla prstan in ji ga pokazala. Sužnja se je rahlo 

nasmehnila in ji odgovorila:  

»Dobro ga poznam. On je dober in pošten človek. Pobratila sem se z njim. Ko sem mu 

dala častno besedo, da ne bom z nikomer govorila, me je prosil, naj tako obrnem skodelico, da 

boš takoj našla ta prstan.«  

»Dobro je, a zdaj moraš tudi meni obljubiti, da boš molčala, pa ti bom nekaj povedala. 

Verjemi mi, da boš tudi ti srečna.«  

»Naj se spremenim v kamen, če bom kaj črhnila. Le govori.«  

»No, če je tako, lahko povem. To je moj nekdanji mož. A zdaj vzemi to žensko obleko 

in mu jo odnesi v kuhinjo, da se bo preoblekel in s teboj prišel k meni.«  

 

Mladost ne pozna pomislekov, zato je sužnja takoj odhitela k pobratimu v kuhinjo. Ko 

mu je vse povedala, ni bilo srečnejšega človeka na svetu, kot je bil on. Preoblekel se je v žensko 

obleko in tiho odšel za sužnjo v ženino sobo. Ni bilo srečnejših ljudi, kot sta bila tadva, ko sta 

se spet srečala. Toda ko je prva radost minila, je vprašal svojo ženo, kje ima njegov prstan.  

»Za boga, odnesla ga je tista starka,« mu je priznala in mu povedala, kaj se je zgodilo.  

»Vse gre narobe,« ji je odgovoril, »nikdar več se ne bova mogla vrniti domov!«  

»Tudi tu se lahko skrivaj sestajava in lepo živiva.«  

 

In tako je tudi bilo. On je bil podnevi v kuhinji, zvečer pa je zahajal k sultanki. A kaj 

hočemo, vse ob svojem času, kmalu je tudi to nekako prišlo na uho carju in to ni bila majhna 

šala: takšna sramota na carskem dvoru. Car je mučil in dal ubiti mnoge svoje služabnike. Toda 

nič ni pomagalo, nihče ni hotel priznati tistega, česar ni storil. Ko si že ni znal drugače pomagati, 

je spet poklical tisto čarovnico in jo vprašal za svet. Ona pa mu je dejala:  



 

83 
 

»V kuhinji imaš nekega tujca. Ta je tisti, ki ti je odpeljal hčer. Že dolgo časa ga 

poznam.«  

Car je takoj poklical glavnega kuharja in mu ukazal, naj pripelje tujca iz kuhinje. Ko so 

ga pripeljali, je car brez tožnika in sodnika obsodil tujca na smrt. Pritlikavka pa je rekla carju:  

»Car, daj mi dva krvnika, pa ga bom jaz usmrtila.«  

Car ji je dal, kar je zahtevala, in pritlikavka je s krvnikoma odšla na neko planino, kjer 

je bilo veliko brezno. Tu je pritlikava čarovnica ukazala, naj ga vržejo v brezno, a za njim veliko 

skalo. Ker pa sta tujcu sledila tudi pes in mačka, je starka ukazala, naj tudi njiju vržejo za njim. 

Toda komur hoče bog pomagati, mu ne more nič do živega. In tako se je zgodilo tudi z njim. 

Ko so ga vrgli v brezno, ni padel na dno, temveč je obstal na neki skalnati polici, skala pa je 

mimo njega zgrmela v globino. Ob njem pa sta pristala tudi pes in mačka. Toda šele zdaj so se 

pričele prave muke. Hrane ni bilo, zato je mladenič pričel ljubkovati psa in mačko in se 

pogovarjati z njima. Tako sta minila dva dneva. Začel je tipati okrog sebe, ko je opazil, da sta 

pes in mačka izginila. Zdaj je še težje prenašal svojo usodo. Toda ni še preteklo dolgo časa, ko 

ju je spet začutil ob sebi, kako sta se muckala ob njegove noge. Ko ju je božal, je po njunih 

trebuhih ugotovil, da sta sita. Zato si je dejal:  

»Pri bogu, nekaj sta našla in se najedla; počakal bom, da bosta spet postala lačna, potem 

pa bom odšel za njima in videl, če se bo našlo kaj za pod zob.«  

Čez nekaj časa sta se pes in mačka spet namenila oditi. Prijel je psa za rep in se tako 

plazil po vseh štirih za njim. Niso še dolgo hodili, ko so prišli na planoto v neki pokrajini. Tu 

pa ni bilo ničesar drugega kot same miši. Pes in mačka sta bila lačna, zato sta planila za mišmi, 

toda te so pobegnile k svojemu carju. Ko je car to opazil, je zaklical fantu:  

»Poslušaj, gospodar, ustavi to vojsko, pa ti bom izpolnil vse, kar boš hotel.«  

Poklical je mačko in psa k sebi in dejal carju: »Ničesar drugega si ne želim, kot da mi 

od te in te starke prineseš takšen in takšen prstan.«  

Car je takoj poklical dve miši in ju poslal k starki po prstan. Kmalu sta se miši vrnili in 

prinesli od starke kakšnih petdeset prstanov, toda nobeden ni bil pravi.  

»Med temi prstani ni mojega. Če mi ga takoj ne preskrbiš, bom poslal svojega 

služabnika po veliko vojsko.«  

»Starka nima nobenega drugega prstana, razen tistega, ki ga ima neprestano pod 

jezikom.«  

»Prinesite mi ta prstan, kakorkoli hočete, drugače bom poslal po vojsko.«  

Ko je to zaslišala neka majhna pohabljena miška, ki se je zbala, da bo prva na vrsti, če 

bo prišla vojska, je dejala:  
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»Ne pusti, da bi prišla vojska, jaz bom odšla po prstan, pa naj se zgodi karkoli. Le to te 

prosim, car, da mi daš dve zanesljivi in močni tovarišici, ki me bosta nesli, kajti jaz sem 

pohabljena in ne morem iti sama.«  

Car ji je dal spremstvo in takoj so se odpravili k pritlikavki. Miška se je polulala v smeti 

pri vratih in potem vanje vtaknila svoj rep. Tovarišicama pa je naročila: »Kakor hitro bom 

zgrabila prstan, me zgrabita in pobegnita.« Potem se je tiho približala speči starki in jo pričela 

z mokrim repom ščegetati pod nosom. Starka je kihnila in iz ust ji je zletel prstan. Pohabljenka 

je hitro zgrabila prstan, vtem pa sta jo že zgrabili tovarišici. Še preden je prišla starka k sebi, so 

miške pobegnile in se srečno vrnile k tovarišicam, ki so se jih zelo razveselile.  

Ko je siromak zagledal prstan, se ga je zelo razveselil. Toda smola, nikjer ni bilo ognja, 

a brez ognja ni mogel ničesar storiti. Premišljeval je, kaj naj stori. Končno se je le spomnil, si 

prebrskal žepe in našel dve, tri vžigalice. Prižgal jih je in jim približal prstan. Takoj sta se 

prikazala Arabca:  

»Ukazuj nama, gospodar.«  

»Takoj odnesita na drugi svet mene, mačko in tega psa.«  

Komaj je izgovoril te besede, že so se znašli zunaj ob breznu. Tu je spet prižgal vžigalico 

in ukazal Arabcema, naj prineseta starko in tisto skalo, ki jo je vrgla za njim v brezno. Arabca 

sta izpolnila ukaz, nato pa vrgla starko v brezno in za njo še tisto skalo. Starka je letela in letela 

in se končno raztreščila na dnu.  

Zdaj je mladenič zadovoljno spravil prstan in se odpravil na pot. Proti večeru je prišel 

do Carigrada in poiskal krčmo, v kateri bi lahko prenočil. Ko so vsi že zaspali, je približal prstan 

ognju, in ko sta se prikazala Arabca, jima je ukazal, naj ga preneseta k sultanki v sobo. Ko ga 

je zagledala, se je razveselila in razžalostila hkrati. Razveselila se ga je, ker ga je spet videla 

živega, razžalostila pa zato, ker se je zbala, da bo za to zvedel car in ju ubil.  

»Nič se ne boj,« ji je dejal, »spet imam prstan.« In potem ji je povedal, kaj vse je moral 

prestati, kako je ubil hudobno starko in prišel do prstana.  

Mirno sta odšla spat, in ko se je zdanilo, mladenič ni hotel oditi. Služabniki so ga 

spoznali in takoj sporočili carju. Ta je vzel s sabo krvnika in odšel k njima v sobo, da bi ju ubili. 

Ko je mladenič zagledal carja in krvnika, je prižgal vžigalico in jo približal prstanu. Prikazala 

sta se Arabca, a on jima je ukazal, naj postavita nasproti carjevima krvnikoma njegove štiri 

krvnike. Ko je car videl ta čudež, mu je zakričal:  

»Ustavi svoje krvnike, jaz pa bom svoja. Raje se pogovoriva.«  
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Mladenič pa je na to komaj čakal. Zaustavil je svoje krvnike in car ga je vprašal, kdo je 

in od kod je. Po vrsti je pričel pripovedovati carju, kdo je in od kod je in kaj je doživel, prav 

tako je pripovedoval, kot vam jaz pripovedujem, končno pa mu je dejal:  

»Častitljivi gospodar, bog je doslej pazil name. Rad imam tvojo hčer in tudi ona mene, 

zato te prosiva za privolitev, da se vzameva.«  

Car je nekoliko premišljeval in mu odgovoril:  

»Tako je usojeno. Dam ti jo, toda le pod tem pogojem, da ostaneš pri meni.«  

»Lepo, častitljivi gospodar, dovoli mi le, da odidem po mater, rad bi jo razveselil in jo 

pripeljal sem.«  

Car mu je dovolil, potem pa je napravil veliko svatbo. Če sta mlada še živa, se jima še 

danes dobro godi.  

 


