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POVZETEK 

 

V prvem delu magistrskega dela je na kratko obravnavana zgodovina zbiranja, zapisovanja in 

izdajanja zbirk in knjig pravljic po Evropi in tudi na Slovenskem. V nadaljevanju je 

predstavljena obsežno knjižno zbirko Zlata ptica, ki jo je leta 1956 zasnovala Kristina Brenk, 

v njej pa je do leta 2018 izšlo 130 knjig (od tega približno 40 ponatisov). Predstavljena je tudi 

eno izmed osrednjih zbirk v zbirki Zlata ptica z naslovom Zlata ptica: sto najlepših 

slovenskih pravljic (1988). V empiričnem delu so obravnavane pravljice, s pravljičnim 

motivom zlate ptice, ki po Utherju (2011) nosijo oznako ATU 550, zato je eno poglavje 

namenjeno tudi kratkim opisom pravljic.  

V nadaljevanju je predstavljeno življenje in delo ruskega teoretika Vladimirja Proppa z 

naslovom Zgodovinske korenine čarobne pravljice (prvi izid v ruščini leta 1946, prvi prevod v 

slovenščini leta 2013) in življenje in delo slovenske folkloristke Monike Kropej Telban z 

naslovom Pravljica in stvarnost (1995). Oba teoretika pravljice raziskujeta v podobni smeri in 

sta na svoj način prišla do podobnih spoznanj, in sicer, da v pravljicah lahko najdemo sledove 

stvarne preteklosti.  

V drugem delu so podrobneje analizirani motivi naslednjih variant istega pravljičnega tipa: 

slovenski verziji z naslovom Zlata ptica (Valjavec, 20051) in O zlatem ptiču, najhitrejšem 

konju in od morskega dekleta (Kropej, 19952), Grimmova istoimenska verzija pravljice 

(Grimm, 20123) ter njena starejša različica z naslovom Bela golobica (Bedenk in Blažić, 

20184) in ruska varianta z naslovom O carjeviču Ivanu, žar ptici in sivem volku (Afanasjev, 

20075).  

V prvem poglavju empiričnega dela so pravljice analizirane na podlagi Proppovega dela, v 

katerem je razkril ritualistično razlago ljudskih pravljic. Posamezni tipi pravljic so med seboj 

primerjani. V tem delu smo se podrobneje osredotočili tudi na stalne kategorije in 

podkategorije v pravljicah. V drugem poglavju empiričnega dela nadgradimo iskanje sledov 

stvarnosti, po teoriji Monike Kropej. 

                                                 
1 Prva objava leta 1852 (Matija Valjavec) 
2 Prva objava leta 1914 (Maks Šnuderl) 
3 Prva objava leta 1812 (brata Grimm) 
4 Prva objava leta 1810 (brata Grimm) 
5 Prva objava leta 1856 (Aleksander N. Afanasjev) 



 
 
  

 
 

Cilj magistrskega dela je na osnovi primerjalne literarne analize pokazati podobnosti in 

razlike istega pravljičnega tipa ATU 550 in odkriti elemente stvarnosti v pravljicah. Pokazati 

smo želeli, da so si modeli ljudskih pravljic, kljub različnim kulturnim in prostorskim 

elementom, med seboj podobni in se v nekaterih elementih tudi razlikujejo. 

Spoznanja, do katerih smo prišli v teoretičnem in empiričnem delu magistrske naloge, bomo 

lahko uporabili pri našem delu v vrtcu. Otroke bomo lahko seznanjali s slovenskimi ljudskimi 

pravljicami in usmerjali pozornost na najbolj pomembne kulturne značilnosti, ki so prisotne v 

posameznih pravljicah, hkrati pa jih bomo s pomočjo različnih najdenih motivov postavili 

tudi v mednarodni prostor.  
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ABSTRACT 

In the first part of the master's thesis, the history of collecting, recording and publishing 

collections and books of fairy tales in Europe and Slovenia is briefly presented. Furthermore, 

a comprehensive book collection Zlata ptica with 130 published books till 2018 (of which 

about 40 books are reprints), designed by Kristina Brenk in 1956, was also portrayed. One of 

the central book collection Zlata ptica: sto najlepših slovenskih pravljic (1988) is also 

described. The empirical part consists of a discussion about fairy tales with the motif of 

golden bird, which according to Uther (2011) bear the mark ATU 550, thus short descriptions 

of fairy tales are included in a chapter of the theoretical part.  

We also present the life and work of Russian theoretician Vladimir Proppa entitled 

Zgodovinske korenine čarobne pravljice (first published adition in Russian in 1946, first 

translation adition in Slovenian in 2013) and the life and work of Slovene Folkloristics 

Monika Kropej Telban Pravljica in stvarnost (1995). The authors explore the theory of fairy 

tales in a similar way and draw similar conclusions, namely that in fairy tales we can find 

traces of the real past. 

In the second part, the motifs of the following variants of the same fairytale type are analyzed 

in more detail: the Slovenian version entitled Zlata ptica (Valjavec, 20056) and O zlatem 

ptiču, najhitrejšem konju in od morskega dekleta (Kropej 19957), Grimm's version of the fairy 

tale of the same name (Grimm, 20128) and her older a version entitled White Pigeon (Bedenk 

and Blažić, 20189) and a Russian version titled About Carnival Ivan, the bark of the bird and 

the gray wolf (Afanasjev, 200710). 

In the firt chapter of the empirical part the fairy tales were analyzed on the basis of Propp's 

work, in which the author uncovered a ritualistic interpretation of folk fairy tales. Individual 

types of fairy tales were compared. In this part, the focus was also on permanent categories 

and subcategories in fairy tales. Traces of reality in fairy tales were researched and further 

upgraded in the second chapter of the empirical part with the theory of Monika Kropej 

Telban. 

                                                 
6 First edition in 1852 (Valjavec) 
7 First noted in 1914(Maks Šnuderl) 
8 First edition in 1910 (Grimm) 
9 First edition in 1812 (Grimm) 
10 Published in 1858 (Afanasjev) 

 



 
 
  

 
 

On the basis of the comparative literary analysis, the aim of the master's thesis was to show 

the similarities and differences of the same fairy-tale type ATU 550 and to discover the 

elements of reality in fairy tales. Furthermore, the goal was to show that despite their different 

cultural and spatial elements, the models of folk fairy tales have some similar and some 

different elements. 

Conclusions drawn from the theoretical and empirical part of the master's thesis can be used 

in our work in kindergarten. We will be able to familiarize children with Slovene folk tales 

and direct their attention to the most important cultural features present in individual fairy 

tales as well as with the help of various determined motives place fairy tales in the 

international space. 
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1 UVOD 
 

Pravljica se je razvila iz ustnega izročila, ki se je prenašalo iz generacije v generacijo v 

različnih kulturah. Za ljudske pravljice je značilno, da nimajo znanega avtorja, vendar v 

večini primerov vemo, kdo jo je zapisal. Množično zapisovanje ljudskih pravljic se je 

začelo v 19. stoletju, na kar sta še posebej močno vplivala brata Grimm, ki sta leta 1812 

izdala knjižno zbirko Otroške in hišne pravljice. Danes veljata za pobudnika in 

utemeljitelja metode zbiranja in zapisovanja ljudske pravljice. Prvo poglavje je tako 

namenjeno kratki predstavitvi zgodovine razvoja pravljic po svetu in tudi pri nas.  

Če se poglobimo v raziskovanje pravljic, lahko ugotovimo, da za eno pravljico obstaja več 

različnih variant oz. različic. Razlog bi lahko našli v dejstvu, da so pravljice v preteklosti 

krožile od ust do ust, s popotniki in selitvijo ljudi pa so se prenašale iz dežele v deželo in 

pri tem vanje vnašali prvine svoje kulture (Haramija, 2015). V slovenskih pravljicah je 

tako npr. ohranjena naša kultura, v njih odsevajo gospodarske razmere časa in okolja, ki 

vplivajo na ljudi, ki jih pripovedujejo in jim dajejo svojskost in dušo (Kropej Telban in 

Dapit, 2018). 

Ena izmed znanih ljudskih pravljic je pravljica o Zlati ptici, katere izvor bi lahko našli 

daleč v prazgodovini (Šavli, 2010). Pravljica po Hansu Jörgu Utherju (2011) spada v 

pravljični tip ATU 550, za katerega sta značilna dva možna začetka: v prvem neznani tat 

na kraljevem vrtu krade zlata jabolka, posledično pa junak odide od doma iskat zlato ptico. 

V drugi različici pa junak odide iskat zlato ptico, ker se bolni oče kralj lahko pozdravi le s 

pomočjo petja zlate ptice. V posebnem poglavju so na kratko predstavljene značilnosti 

pravljic, ki jih obravnavamo v empiričnem delu in njihove kratke vsebine. 

Ker se v vseh pravljicah o zlati ptici pojavlja zlata barva, je bilo potrebno opredeliti njen 

simbolni pomen. Ugotovimo lahko, da zlato po eni strani pomeni bogastvo, moč, blišč, po 

drugi strani pa razkriva tudi temno plat, saj iz ljudi izvablja pohlep, sovražnost.  

Pravljica o zlati ptici je izjemno pomembna, zato je leta 1956 Kristina Brenk po njej 

poimenovala obsežno knjižno zbirko (Brenk, 1995). Zbirka je za kulturno dediščino 

Slovencev in tudi svetovnih ljudstev na splošno izredno pomembna, saj vsebuje številne 

domače in tuje ljudske pravljice, ki so zbrane v »več kot 170 knjigah« (Kasilda in Blažič, 

2018, str. 239). 
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Empirični del je usmerjen v primerjalno analizo pravljice Zlata ptica in njenih verzij: 

istoimenska pravljica Matije Valjavca (1852), pravljica O zlatem ptiču, o najhitrejšem 

konju in od Morskega dekleta (1914), ki izhaja iz Štrekljeve zapuščine, pravljica Zlata 

ptica bratov Grimm (1812), prvotna Grimmova različica Bela golobica (1810) in ruska 

verzija Pravljica o carjeviču Ivanu, žar ptici in sivem volku (1858). 

Ena izmed teorij, s pomočjo katerih lahko analiziramo pomen pravljic, je teorija Vladimirja 

Proppa. V svojem delu z naslovom Zgodovinske korenine čarobne pravljice (2013) je na 

osnovi mitov in obredov, ki jih najdemo v pravljici, utemeljil zgodovinsko realnost in vire, 

ki jih črpajo ljudske pravljice. Pri analizi se je Propp usmeril le na čudežne pravljice, zato 

smo tudi izbrali pravljico, ki ustreza strukturi tovrstne pravljice. Povezavo pravljic z 

zgodovinsko stvarnostjo išče tudi slovenska folkloristka Monika Kropej Telban v svoji 

knjigi Pravljica in stvarnost (1995). Tako kot Propp tudi ona v pravljicah odkriva korenine 

preteklosti. Oba na svojevrsten način trdita, da lahko v njih najdemo sledove preteklega 

načina življenja. Zgodovinski pristopi, ki proučujejo folkloro, so sicer že dobro znani, 

vendar ne moremo trditi, da obstajajo neka enotna in jasna spoznanja.  

Oba avtorja sta analizirala pravljice svojega naroda, sami pa smo v magistrskem delu 

poskušali primerjalno analizirati in poiskati zgodovinsko povezavo različnih narodov: 

slovenskega, nemškega in ruskega. Pri tem smo izvirali iz dveh temeljnih Proppovih 

(2013) domnev: 1. pravljico moramo primerjati z zgodovinsko stvarnostjo preteklosti in na 

podlagi tega iskati njej izvor in 2. da pravljica ohranja sledi preživetih oblik 

socialnega/družbenega življenja, ki jih je treba raziskati, s čimer se odkrijejo viri številnih 

pravljičnih motivov in specifične kulturne značilnosti. 

Celotna knjiga je kar obsežna, zato bosta kratek povzetek vsebine, skupaj s tabelo, ki je 

priložena kot učni pripomoček za študijske namene in uporabo v pedagoški praksi pri 

obravnavi slovenskih pravljic v mednarodnem prostoru služila kot pomoč pri iskanju 

motivov po Proppu. Analiza pravljic sloni na zgoraj omenjenem Proppovem delu, ki je 

sestavljeno iz osmih poglavij, v katerih obravnava pravljične motive po analognem 

zaporedju, kot si sledijo funkcije v Morfologiji čarobne pravljice. Ker smo želeli našo 

študijo še bolj poglobiti, smo naredili analizo pravljic tudi s pomočjo motivov, ki jih 

opisuje Monika Kropej Telban v zgoraj omenjenem delu. Po vzoru prve tabele je bila tudi 

tukaj narejena tabela motivov in je tako služila kot delovni pripomoček za analizo 

pripovedi po sledeh prvin, ki izražajo stvarnost.  
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Na koncu magistrskega dela je dodana še lastna analiza oz. pogled na pravljice in 

ugotovitve, v kolikšni meri nam je uspelo realizirati zastavljene cilje. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 ZGODOVINA RAZISKOVANJA PRAVLJIC 

 

2.1.1 Raziskovanje pravljic v Evropi  

 

Pravljične motive lahko najdemo že v antiki, za odrasle pa so začele nastajati v 16. stoletju 

(Bedenk in Blažić, 2018). Za začetnika pravljičarstva veljata Giovani Francesco 

Straparola, ki je izdal zbirko Le piacevoli notti [Prijetne noči] (1550–1555), in Giambatista 

Basile, ki je med letoma 1634 in 1636 objavil zbirko Pentamerone [Pentameron]. V 17. 

stoletju je bila prvič objavljena prva zbirka za otroke z naslovom Histoires ou contes du 

temps passe. Les Contes de ma mère l'Oye [Zgodbe in pravljice starih časov. Pravljice 

matere goske] (1697), ki jo je objavil Charles Perrault. V 18. stoletju je izšla zbirka Tisoč 

in ena noč (1704–1717), ki jo je objavil Antoine Galland (Zipes, 2001). 

 
Jack Zipes (2013) obdobje med leti 1812 in 1912 razglasi za obdobje zlate dobe ljudskih 

pravljic. Obdobje romantike je namreč obdobje, ko poznavalci začnejo množično zbirati, 

zapisovati in objavljati najprej »poezijo, nato pa tudi povedke in pravljice« (J. Unuk v 

Afanasjev, 2007, str. 379). Brata Grimm sta imela zelo pomembno vlogo pri širjenju 

kulturnega trenda, postavila pa sta tudi visoke standarde za zbiranje ljudskih pravljic. Leta 

1812 (1. knjiga) in leta 1815 (2. knjiga) sta izdala eno izmed najbolj znanih in vplivnih 

zbirk ljudskih pravljic z naslovom Otroške in hišne pravljice (Kinder- und Hausmärchen) 

(Zipes, 2013). Skupno sta izdala sedem velikih zbirk in deset manjših zbirk s petdesetimi 

pravljicami (K. Bedenk in M. M. Blažič, 2018, str. 9). Njen izid je imel v Evropi izjemo 

velik vpliv, saj je spodbudila številne raziskovalce in zbiralce k zbiranju in izdajanju 

ljudskega izročila (Zipes, 2013). Med pomembnejšimi zbiralci ljudskega slovstva je tudi 

Rus Aleksander Nikolajević Afanasjev (Propp, 2005). 

 
V 19. stoletju so evropski folkloristi spoznali, da pravljice zaradi velikega števila nujno 

potrebujejo sistemsko ureditev. Prvi se je razvrščanja lotil finski folklorist Antti Aarne, ki 

je leta 1910 izdal delo Verzeihnis der Märchentypen, v katerem je izdelal sistem tipne 

klasifikacije pravljic in s tem »postavil temelje klasifikacijskemu sistemu pripovednega 

izročila« (Kropej, 1995, str. 18).  
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Nekaj let kasneje (1928) je ameriški folklorist Stith Thompson prevedel Aarnejev sistem 

motivov, ga razširil in dopolnil (1961), oblikoval pa je tudi številski sistem AT (Aarne-

Thompsonov sistem). Med deli, ki jih je napisal, je najbolj znano delo z naslovom Motif-

Indeks of Folk-Literature, ki jo je objavil med letoma 1932 in 1937. Nemški folklorist 

Hans Jörg Uther je nato še dodatno nadgradil Aarne-Thompsonov sistem in objavil katalog 

z naslovom The types of international folktales: A classification and bibliography (2004). 

Nastala je mednarodna klasifikacija AaTh (Arne-Thompson-Uther) oz. ATU sistem, ki 

opredeljuje posamezne tipe pravljic (Uther 2011). 

 

2.1.2 Raziskovanje pravljic na Slovenskem 

 

Zbiranje in zapisovane pravljic je značilno tudi za slovenski prostor. Po ugotovitvah 

Alenke Goljevšček (1991) naj bi prvi sledovi zapisov slovenske ljudske proze izhajali iz 9. 

stoletja, vendar so ti zapisi redki in skromni.  

»Prve objave slovenskega ljudskega slovstva segajo v 16. stoletje, ko so jih protestantski 

pisci začeli vključevati v prve slovenske knjige« (Kropej Telban, 2015, str. 13).  

V svojo knjigo Slava vojvodine Kranjske (1689) je nekatere pripovedi vključil tudi Janez 

Vajkard Valvasor.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Elko Justin (ilustrator), naslovna stran knjige Slava vojvodine Kranjske (Vir: 
Valvasor, 1994). 
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Maria Bidovec Sinković (2004) je v svoji obsežni raziskavi zgoraj omenjene Valvazorjeve 

knjige izpisala 314 povedk, so tudi: Povedka o roparju Kljukcu, Zgodba o Erazmu 

Luegerju, Pripoved o tragični usodi Veronike Deseniške, Zgodba o vampirju iz Kringe, 

pripovedka O Povodnem možu idr. (Bidovec Sinkovič, 2004, str. 44, 45). 

Znano je, da so bili naši izobraženci na področju ljudskega ustvarjanja sprva veliko bolj 

naklonjeni pesništvu kot pripovedništvu. V romantiki je bila pesem namreč »višji 

umetniški dosežek«, kar je tudi razlog, da proznih besedil niso zapisovali prav pogosto. 

Celo Valentin Vodnik je redke zapise ljudske proze predelal v verze (Kropej, 1995, str. 

16). 

V času Avstro–Ogrske so izhajale številne zbirke ljudskih pravljic in povedk slovenskega 

prostora, ki so bile pogosto objavljene v nemškem jeziku (Kropej, 2008, str. 17). V 19. 

stoletju so slovenski strokovnjaki večjo pozornost končno začeli posvečati tudi prozi. Po 

besedah Monike Kropej Telban (2015, str. 19) se je v tem stoletju začelo sistematično 

zbiranje ljudskih pravljic, kajti nastajati so začele številne knjižne zbirke ljudskih pravljic 

in povedk. Mnogo pravljic je bilo objavljenih tudi v raznih časopisih, kot so: Novice, 

Slovenska bčela, Slovenski glasnik, Zora, Vestnik, Ljubljanski zvon, Kres itn. (Kropej, 

1995, str. 16). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Naslovna stran revije 
Slovenska bčela (Vir: Janežič (ur.), 
1851) 

 

Slika 2: Naslovna stran revije 
Ljubljanski zvon (Vir: Šlebinger (ur.), 
1914) 
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Eden izmed prvih zapisovalcev slovenskih ljudskih pravljic je bil gorenjski župnik Matevž 

Ravnikar Poženčan, ki je pravljice in povedke objavil v Danici Ilirski (1842), Novicah 

(1848), Slovenskem glasniku (1859), druge pa so ostale v rokopisu (hranijo ga v Narodni in 

univerzitetni knjižnici v Ljubljani) (Kropej, 1995, str. 16). Za izdajo prve knjižne zbirke 

slovenskih ljudskih pravljic in povedk, z naslovom Slovenske narodne pravljice in 

pripovedke, je leta 1885 poskrbel Bogomil Krek. Istega leta je izšla tudi zbirka slovenskih 

ljudskih pripovedk Alojzija Vakaja, z naslovom Pripovedke narodne: Kratkočasne 

pravljice in povesti (Kropej Telban, 2015, str. 14). 

Zelo pomembno je tudi delo Matije Valjavca, ki ga štejemo za prvega zbiralca, ki je 

fonetično najbolj natančno in strokovno zapisoval pravljice (Kropej, 2008). V Slovenskem 

glasniku je objavljal številne ljudske pravljice in povedke (Kropej Telban, 2015), leta 1858 

pa je izdal samostojno zbirko Narodne pripovjedke skupio u i oko Varaždina, leta 1874 pa 

Narodne pripoviesti iz susjedne Varaždinu Štajerske (Stanonik, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Naslovna stran knjige Narodne pripovjedke skupio i oko Varaždina (Vir: 
Valjavec, 1858)  

 

Za Slovence je zelo pomemben tudi literarni zgodovinar Karel Štrekelj, ki je med leti 

1886–1912 s pomočjo različnih zbiralcev »zbral okrog 2000 slovenskih ljudskih pravljic in 

povedk, ki pa še niso bile objavljene in jih hranijo na Inštitutu za slovensko narodopisje 

ZRC SAZU« (Bedenk in Blažić, 2018, str. 216).  
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Njegova rokopisna dediščina slovenskih ljudskih pravljic in povedk je po do zdaj zbranih 

podatkih največja slovenska zbirka pravljic. 

Številni avtorji so se pri zbiranju in objavljanju knjižnih zbirk ljudskih pravljic in povedk 

osredotočili na pripovedno izročilo različnih slovenskih pokrajin. Tako je Jakob Volčič v 

raznih revijah in časopisih objavljal pripovedno gradivo iz Istre, Matevž Ravnikar 

Poženčan in Matija Valjavec sta zbirala ljudske pripovedi z Gorenjskega, Gašper Kržišnik 

pa je leta 1874 izdal Slovenske pripovedke iz Motnika. 

Z območja Pohorja so znane Pohorske bajke in povesti, ki sta jih objavila Josip Brinar 

(1933) in Jože Tomažič (1942, 1943, 1922). Ljudsko pripovedno izročilo so zbirali tudi v 

Prekmurju in Porabju. Julij Kontler in Anton Hren sta izdala dve knjigi Narodnih pravljic 

iz Prekmurja (1910–1914). Zbirke so nastajale tudi na območju Koroške, kjer so prve 

objave ljudskih pravljic in povedke izšle v nemščini, in tudi v drugih pokrajinah po 

Sloveniji (Kropej Telban, 2015, str. 16, 17). 

Ker so se zbiralci in zapisovalci ljudskega izročila ravnali po svojem poznavanju narečnih 

posebnosti jezika in okolja, iz katerega so te pripovedi izhajale, je do sedaj izšlo relativno 

malo splošno slovensko oblikovanih zbirk ljudskega pripovedništva; prevladujejo pa 

številne pokrajinske izdaje, ki so omenjene zgoraj (Niko Grafenauer v Unuk, 2002, str. 9).   

Jakob Kelemina je ustvaril prvo vseslovensko splošno zbirko slovenskega folklornega 

pripovedništva Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva (1930). 

Po drugi svetovni vojni je leta 1947 Ivan Grafenauer ustanovil Komisijo za slovensko 

narodopisje (leta 1951 je bila preimenovana v Inštitut za slovensko narodopisje). S tem se 

je po besedah Monike Kropej (2008, str. 19) »začelo organizirano znanstveno raziskovanje 

ljudskega duhovnega izročila, predvsem ljudskega slovstva in navad.«  

V tem času so številni avtorji izdajali knjižne zbirke, med katerimi je potrebno omeniti 

Alojzija Bolharja, ki je izdal zbirko Slovenske narodne pravljice (1952), Frančka Bohanca 

in njegovo zbirko Slovenska ljudska pripoved (1966) in Kristino Brenk. Slednja je v 

sodelovanju z Mladinsko knjigo izdala večje število zbirk ljudskih pravljic: otroška zbirka 

Babica pripoveduje (1967), zbirko pravljic Slovenske ljudske pripovedi iz leta 1970, 

sodelovala pa je tudi pri izdaji zbirke Zlata ptica.  
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V naslednjih letih je Alojzij Bolhar izdal tudi prvo zbirko slovenskih ljudskih živalskih 

pravljic, ki nosi naslov Slovenske basni in živalske pravljice (1975) (Kropej Telban, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V 21. stoletju so izšle številne zbirke, med drugi tudi: Kračmanove pravljice (Valjavec, 

2002), Slovenske povedke iz 20. stoletja (Stanonik, 2003), zbirka Slovenske pravljice 

(Grafenauer, (ur.), 2002), zbirka Anje Štefan z naslovom Za devetimi gorami (2011), 

Pravljični cvet (Arhar, 2013), Zverinice pozdravljene: sedem najlepših živalskih pravljic iz 

Rezije (Matičetov in Štefan, 2016), Najlepše slovenske narodne pravljice (Kralj in Nemec, 

2016), Triglavske pripovedke (Kern Trček in Voga, 2017) in druge. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Slika 6: Marjan Manček (ilustrator), 
naslovna stran knjige Slovenske basni 
in živalske pravljice (Vir: Bolhar (ur.), 
1991) 

 

Slika 5: Ančka Gošnik Godec 
(ilustratorka), naslovnica knjige 
Babica pripoveduje (Vir: Brenk 
(ur.), 1992) 
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3 KNJIŽNA ZBIRKA ZLATA PTICA 
 

Knjižno zbirko Zlata ptica je leta 1956 zasnovala Kristina Brenk v sodelovanju z založbo 

Mladinska knjiga. To je ena izmed najobsežnejših zbirk preteklega stoletja, ki je dobila 

ime po istoimenski slovenski ljudski pravljici (Brenk, 1995). 

 
Namen zbirke je bil, da bi slovenskim bralcem prinašala najboljše pravljice iz svetovne 

zakladnice ljudskega slovstva, ki bi bile tudi vrhunsko ilustrirane. Pri nastajanju zbirke so 

imeli pomembno vlogo poznavalci ljudskega izročila, prevajalci, pisci spremnih besedil, 

ilustratorji in slikarji (A. Štefan v Brenk, 2011). 

 

Prva knjiga je izšla leta 1956 z naslovom Zlata puščica in vsebuje štiriinštirideset 

madžarskih ljudskih pripovedi. Knjiga je prvič izšla pri založbi Bratstvo in edinstvo v 

Novem Sadu. Za slovenski trg sta pravljice prevedla Štefan Barbarič in Vilko Novak 

(Brenk, 1995). 

 
 

 

Slika 8: Ančka Gošnik Godec in 
Zvonko Čoh (ilustratorja), 
naslovnica zbirke Za devetimi 
gorami (Vir: Štefan, 2011) 

 

Slika 7: Jure Kralj (ilustrator), 
naslovnica knjige Najlepše 
slovenske narodne pravljice 
(Vir: Kralj in Nemec, 2016) 
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Prvi knjigi so vsako leto sledile tri ali štiri nove knjige: afriške pripovedke, litovske 

pravljice, slovaške pravljice itn. Zbirko poleg svetovnih ljudskih pripovedi dopolnjujejo 

številni natisi in ponatisi slovenskih ljudskih pravljic, ki jih je zbral in uredil Alojzij 

Bolhar. Posamično so izšle tudi knjige belokranjskih, prekmurskih, koroških, tolminskih 

pripovedi idr. (prav tam). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 9: Ančka Gošnik Godec (ilustratorka), zlata ptica (Vir: Bevk idr., 2011) 

Leta 1972 je prišlo do zamenjave uredniškega mesta, ki ga je namesto Kristine Brenk 

prevzel Niko Grafenauer (Blažić, 2016). Izdal je knjigo Zlata ptica: Sto najlepših pravljic 

in vanjo uvrstil sto pravljic, ki jih je izbral iz stotih do tedaj izdanih knjig (Brenk, 1995). 

Do danes je v dragoceni zbirki izšlo približno 170 knjig pravljic z vsega sveta, od tega 

približno 40 izdaj in ponatisov slovenskih ljudskih/narodih pravljic. Številne pravljice, ki 

so bile objavljene v zgoraj omenjeni knjižni zbirki ali posameznih antologijah, se posredno 

navezujejo na Štrekljevo zapuščino (Bedenk in Blažič, 2018, str. 239), kar pomeni, da 

celotna zbirka pomembno pripomore tudi k ohranjanju slovenske in tuje kulturne 

dediščine. Zadnja knjiga je izšla leta 2018 z naslovom Petelinček Kratkorepec in druge 

bolgarske ljudske o živalih. 

Po besedah Milene Mileve Blažić (2016, str. 215) so bile nekatere pravljice in pripovedke, 

ki so bile objavljene v zbirki Zlata ptica, izdane tudi v zbirki drobnih slikanic Čebelica in v 

zbirki Velike slikanice.  

V nadaljevanju so v kronološko urejeni tabeli (glej spodaj) predstavljene knjige s 

slovenskimi pravljicami, ko so do sedaj izšle v zbirki Zlata ptica: 
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Tabela 1: Kronološko in abecedno urejene slovenske ljudske pravljice iz zbirke Zlata 

ptica 

 

Leto izida Naslov zbirke pravljic Abecedno razvrščeni 
naslovi zbirk 

• 1957 • Koroške pravljice • Deklica in kač ter 
druge pripovedke 

• 1959 (ponatisi: 1964, 
1965, 1972, 1974, 
1976, 1978, 1989, 
1997, 2000, 2004, 
2011) 

• Slovenske narodne 
pravljice 

• Koroške pravljice 

• 1965 • Sto belokranjskih • Pravljice   

• 1970 (ponatisi: 1980, 

1985, 2006) 

• Slovenske ljudske 
pripovedi 

• Slepi bratec: 
prekmurske ljudske 
pripovedi  

• 1973 (ponatisi: 2010, 

2014) 

• Zverinice iz Rezije • Slovenske narodne 
pripovedke 

• 1975 (ponatisi: 1980, 
1989, 1991, 1997, 
2000, 2005) 

• Slovenske basni in 
živalske pravljice 

• Slovenske basni in 
živalske pravljice 

• 1977 • Deklica in kač ter 
druge pripovedke 

• Slovenske ljudske 
pripovedi 

• 1981 • Slepi bratec: 
prekmurske ljudske 
pripovedi  

• Slovenske narodne 
pravljice 

• 1981 • Slovenske narodne 
pripovedke 

• Sto belokranjskih 

• 1988 • Zlata ptica: sto 
najlepših pravljic v 
izboru Kristine 
Brenkove 

• Tolminske pravljice 

• 1989 • Tolminske pravljice • V deveti deželi: sto 
slovenskih pravljic 
iz naših dni 

• 1995 • V deveti deželi: sto 
slovenskih pravljic iz 
naših dni 

• Za devetimi gorami: 
slovenske ljudske 
pravljice 

• 2011 • Pravljice   • Zlata ptica: sto 
najlepših pravljic v 
izboru Kristine 
Brenkove 

• 2011 (ponatisi: 2015) • Za devetimi gorami: 
slovenske ljudske 
pravljice 

• Zverinice iz Rezije 
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3.1 Zlata ptica: zgodbe in pesmi s podobami Ančke Gošnik 
Godec 

                                                                                                                                                     

Založba Mladinska knjiga je leta 2011 ob stoti obletnici izida prvih slovenskih ilustriranih 

pravljic izdala zbirko pravljic z naslovom Zlata ptica: zgodbe in pesmi s podobami (Krivec 

Dragan v Bevk idr., …, 2011). V knjigi so zbrane številne znane pravljice, kot so: Zlata 

ptica, Povodni mož, Muca copatarica itn. različnih avtorjev oz. zapisovalcev. 

 
Knjiga je del knjižne zbirke Sončnica, v njej pa najdemo več kot 60 pravljic, od tega 20 

slovenskih ljudskih pravljic, 36 pravljic, zgodb in pesmic slovenskih avtorjev ter 10 

pravljic iz svetovnega izročila. Ilustrirala jih je Ančka Gošnik Godec (Bevk idr., …, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Ančka Gošnik Godec (ilustratorka), zlata ptica 
na jablani z zlatimi jabolki (Vir: Bevk idr. ..., 2011) 
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V nadaljevanju so v obliki tabele predstavljeni naslovi pravljic in pesmi zgoraj 

predstavljene knjige, ki so razvrščene po abecednem vrstnem redu: 

 

Tabela 2: Preglednica z abecedno uvrščenimi naslovi knjige Zlata ptica: zgodbe in 

pesmi s podobami Ančke Gošnik Godec (Bevk idr., … 2011) 

 

Naslov pravljice Avtor pravljice Država izvora 
pravljice 

1. Barčica Janez Bitenc  

2. Bela kača s kronico  Slovenska ljudska pravljica  

3. Bogata in uboga sestra  Rezijanska ljudska pravljica  
4. Čiribiribum Tone Pavček  

5. Danuška Srečko Kosovel  
6. Deklica s podobe  Vietnamska pravljica 
7. Devet pogumnih miši Anja Štefan  
8. Dvanajst ujcev  Rezijanska ljudska pravljica  

9. En, dva – smo doma  Slovenska ljudska pesem 

10. Iščemo hišico Anja Štefan   
11. Janček ježek  Slovenska ljudska pravljica 
12. Janež Polonca Kovač  
13. Jesenski veter Neža Maurer   

14. Jožek ima hiško Igo Gruden   
15. Kako je dedek račke kvačkal Ela Peroci  
16. Kaplje Neža Maurer   
17. Kamilica  Polonca Kovač   

18. Kdo živi v tej hišici Jože Šmit   
19. Kosova ženitev  Slovenska ljudska pesem 

20. Kostanjev škratek Neža Maurer   

21. Kresnica Tone Pavček   

22. Križanki Rupko Godec   
23. Leteča ladja  Lužiškosrbska ljudska pravljica  
24. Levi devžej Prežihov Voranc   
25. Lučka Regrat Gregor Strniša   
26. Mačeha in pastorka  Slovenska ljudska pravljica 
27. Mamica moja Janez Bitenc  
28. Muca copatarica Ela Peroci  
29. Nevihta Anja Štefan  
30. Novoletna  Slovenska ljudska pesem 
31. O povodnem možu  Slovenska ljudska pravljica 
32. Ošao  Japonska ljudska pravljica  
33. Pestrna (odlomek) France Bevk   
34. Petelinček  Slovenska ljudska pesem 

35. Popotnica Anja Štefan   

36. Pravljica o jabolkih, ki 
pomladijo, in o živi vodi 

 Ruska ljudska pravljica 
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37. Prigode koze Kunigunde 
(odlomek) 

Kristina Brenkova  

38. Pšenica – najlepši cvet  Slovenska ljudska pravljica  
39. Regrat Polonca Kovač   
40. Repek  Rezijanska ljudska pravljica  
41. Rožmarin Polonca Kovač   
42. Rumena štorklja   Kitajska ljudska pravljica 
43. Rusica pregnala grdinico iz 

lisičje hišice 
  Rezijanska ljudska pravljica  

44. Skrinja pisana: Micka 
Koroška 

  Slovenske ljudske pesmi  

45. Snežaki v vrtcu Branka Jurca    

46. Snežinke Anja Štefan   

47. Sončeva hčerka   Sicilijanska ljudska pravljica  

48. Škrat pri čevljarju   Slovenska ljudska pravljica  

49. Tavžentroža Polonca Kovač    

50. Tiger Neža Maurer    
51. Tri botre lisičice   Rezijanska ljudska pravljica  

52. Uboga žabica   Nanajska ljudska pravljica  
53. Volk in sedem kozličkov   Ruska ljudska pravljica  
54. Zajček in repa   Ruska ljudska pravljica  
55. Zajec dela za lisico   Rezijanska ljudska pravljica  

56. Zajec in jež   Slovenska ljudska pravljica  
57. Za lahko noč Ela Peroci   
58. Zebra Neža Maurer    
59. Zelena pesem  Neža Maurer    
60. Zelišča male čarovnice: 

Bršljan 
Polonca Kovač    

61. Zlata ptica   Slovenska ljudska pravljica  

62. Zlati teliček   Nemška ljudska pravljica 
63. Zobček Igo Gruden    
64. Žrebiček Kristina Brenkova    

 

Na osnovi zgornje tabele je razvidno, da zbirko Zlata ptica: zgodbe in pesmi s podobami 

Ančke Gošnik Godec(2011) sestavlja 64 enot, od tega 24 pesmi (5 slovenskih ljudskih in 

19 avtorskih) in 35 pravljic (10 svetovnih in 15 slovenskih ljudskih pravljic ter 10 

avtorskih pravljic). V zbirki lahko najdemo tudi dve križanki, ki ju je ustvaril Rupko 

Godec. 
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3.2 Zbirka Zlata ptica: sto najlepših pravljic 

Knjiga z naslovom Zlata ptica: sto najlepših pravljic je del knjižne zbirke Zlata ptica. Ko 

je Niko Grafenauer postal urednik zgoraj omenjene zbirke, je stoto knjigo v zbirki, ki je 

izšla leta 1988, naslovil Zlata ptica in vanjo uvrstil sto pravljic, izbranih iz vseh stotih 

knjig knjižne zbirke Zlata ptica (Blažić, 2016, str. 215). Pravljice je zbrala in uredila 

Kristina Brenk. Na koncu knjižne zbirke je Bogomil Gerlanc zbral in uredil bibliografijo 

zbirke Zlata ptica med leti 1956 in 1988 (Brenk, 1988). Slovenska bibliografija je 

omenjena v zgornji tabeli, v prilogi pa je dodana bibliografija vseh knjig, ki so do sedaj 

izšle v okviru zbirke. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Jelka Reichman (ilustratorka), naslovnica knjige Zlata ptica: 
sto najlepših pravljic (Vir: Brenk, 1988) 



 
 
  

17 
 

V nadaljevanju so v obliki tabele v abecednem vrstnem redu predstavljeni naslovi pravljic 

zgoraj predstavljene knjižne zbirke: 

 

Tabela 3: Abecedno razvrščeni naslovi knjižne zbirke Zlata ptica: Sto najlepših 
pravljic (1988) 
 

Naslov pravljice Država/pokrajina izvora 

Bedak Jurček Danska pravljica 

Boter vseh botrov Hrvaška pravljica 
Buček-zijalo in dobra vila Francoska pravljica 
Butec in navihanec Perzijska pravljica 

Car in starec Hrvaška pravljica 
Ciganček in kača Ciganska pravljica 

Čarobne drsalke Finska pravljica 
Čarodejne orglice Španska pravljica 
Čarovni lonček Južnokitajska pravljica 

Čoktojski babilonski stolp Severnoameriška indijanska pravljica 

Čudak Johnny Jabolčna peška Pravljica ameriških priseljencev 

Datua in Petrikela Gruzinska pravljica 

Deček Bebele Judovska pravljica 

Deklica in mesec Čukčevska pravljica 

Deklica prodaja palmovo olje Pravljica brazilskih črncev 

Dvanajst drobtin Srbska pravljica 
Dve pastorki Romunska pravljica 
Fantek  Ukrajinska pravljica 

Gazela in miš Perzijska pravljica 
Govoreča riba  Armenska pravljica 

Govoreči kamen Severnoameriška indijanska pravljica 
Grdo-zalo dekle Pravljica brazilskih belcev 
Harfa na vodi Waleška pravljica 

Hvaležne živali Finska pravljica 
Jaz sem ogenj Čilska pravljica 
Jelenček  Laponska pravljica 

Jeleni Turkmenska pravljica 
Jetra Turška pravljica 
Kadirjeva sreča Kazaška pravljica 

Kaj je več vredno Osetinska pravljica 

Kaj ni nikoli bilo in nikoli ne bo Dolenjska pravljica 

Kako je nastal lok Pravljica brazilskih Indijancev 
Kako je reven krojaček prišel do sreče Waleška pravljica 

Kako se je ježek oženil Belokranjska pravljica 
Kako se je zelena žaba učila peti Avstralska pravljica 
Kako so bratje šli po ogenj Čuvaška pravljica 

Kralj Matjaž in starec Madžarska pravljica 
Kralj viharjev Indijanska pravljica 

Mačji grad Švedska pravljica 

Mačka begunka Madžarska pravljica 
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Mačka in miš Perzijska pravljica 
Marija z zlato nitjo Korziška pravljica 

Mlin na dnu morja Norveška pravljica 
Modri drvar Indijska pravljica 
Na obisku Bolgarska pravljica 

Na ščukino povelje Ruska pravljica 
O beli kači Češka pravljica 

O kraljični, ki si je sama služila kruh Poljska pravljica 
O lipi in o pohlepni starki Ukrajinska pravljica 
O nezadovoljnem človeku Malteška pravljica 

Osliček  Nemška pravljica 
Otroci iz buč Tanzanijska pravljica 
Ovčar Poljska pravljica 

Palček  Lužiškosrbska pravljica 
Pametni kmet Latvijska pravljica 
Pastirica Drobtinica Ruska pravljica 

Pohitri, pripravi se! Pravljica kalifornijskih Indijancev 
Pomaranče  Francoska pravljica 

Porojen iz materinih solza Novogrška pravljica 

Pravljica o Sanamu Perzijska pravljica 

Premagani kit Nenska pravljica 
Prerokovanje Japonska pravljica 

Pri sončevi materi Albanska pravljica 
Prvi kenguru Avstralska pravljica 
Ptica Kahka Tadžiška pravljica 

Ptica z devetimi glavami Severnokitajska pravljica 
Punja in morski psi Havajska pesem 
Razbita vaza Novokitajska pravljica 

Ribič in riba Kašubska pravljica 
Ribja kraljica Gorenjska pravljica 

Rogati han Baškirska pravljica 
Ruan, vdovin sin Irska pravljica 

Rusica pregnala grdinico iz lisičje hišice Rezijanska pravljica 
Sedem divjih rac Danska pravljica 
Sinjatka  Beloruska pravljica 

Siromakov kokot Porabska pravljica 
Sirotek Kagzagzuk Indijanska pravljica 
Skrivnostna skrinjica Korejska pravljica 

Stari modrec Tatarska pravljica 
Štirje zlati prstani Islandska pravljica 
Študent in želva Vietnamska pravljica 

Tekma za bajtico Koroška pravljica 
Trije bratje in vila Tajvanska pravljica 

Tri sestre Makedonska pravljica 
Ubogi Somilaka Indijska pravljica 
Ukradeno spanje Nemška sodobna pravljica 

Usmiljena sirota Vietnamska  
Väinämöinen si napravi čoln Kalevala, finsko-karelijski ep 
Veter jo je obiskal Pravljica iz Savinjske doline 

Vračaj dobro z dobrim Afriška pravljica 
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Iz zgornje tabele je razvidno, da knjižna zbirka Zlata ptica: sto najlepših pravljic vključuje 

sto pravljic, od tega šest slovenskih ljudskih pravljic, 94 svetovnih ljudskih pravljic in eno 

sodobno nemško pravljico. 

 

4 PRAVLJICA ZLATA PTICA 
 

4.1 Pravljični tip ATU 550 

 

Po mednarodni klasifikaciji (Uther, 2011) je pravljica Zlata ptica uvrščena v pravljični tip 

ATU 550. Po besedah Hansa Jörga Utherja sta za tovrstni pravljični tip značilna dva 

možna začetka zgodbe in skupni glavni del (Uther 2011, str. 319, 320): 

1. V prvi varianti neznani tat vsako noč s kraljevega drevesa ukrade zlato jabolko. 

Starejša dva brata zaspita med stražo pred kradljivcem zlatih jabolk, najmlajši brat 

pa opazi ptico in z izstrelkom puške dobi njeno zlato pero.  

2. V drugi varianti bolni kralj lahko ozdravi le s poslušanjem petja zlate ptice. Kralj v 

obeh verzijah naroči iskanje ptice.  

 
V glavnem delu gredo vsi trije bratje na lov za zlato ptico. Prva dva srečata lisico (volka), 

ki jo nameravata ustreliti. Lisica ju v nadaljevanju opozori, da naj ne hodita v prijetno 

gostišče v vasi, vendar kljub temu odideta. Vmes pozabita na njunega očeta in zlato ptico. 

Najmlajši sin je prijazen do lisice in zato na koncu najde tisto, kar je iskal.  

 
Kljub nasvetu lisice vzame zlato ptico skupaj z zlato kletko in zaradi tega zbudi stražo. Če 

želi obvarovati svoje življenje, mora pripeljati zlatega konja. Ker vzame konja skupaj z 

zlato uzdo, se stražarji zopet zbudijo in zahtevajo morsko deklico. S pomočjo lisice nato 

dobi zlato ptico, zlatega konja in morsko deklico.  

Zajček na mesecu Japonska pravljica 
Zakaj ima medved kratek rep Norveška pravljica 

Zakaj je v mestu Pagam toliko pagod Burmanska pravljica 
Zlata lubenica Uzbeška pravljica 
Zvezde na nebu Angleška pravljica 

Zvezdna deklica Pravljica brazilskih Indijancev 
Živa voda Lužiškosrbska pravljica 

Želva Afriška pravljica 

Želva klepetulja Korejska pravljica 
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V nadaljevanju kljub nasprotovanju lisice reši svoja brata, ki sta obsojena na obešanje. 

Brata pa najmlajšega izkoristita v svojo korist, saj mu vzameta zlato ptico, konja in morsko 

deklico ter ga ubijeta. Pred očetom se nato pretvarjata, da sta sama našla vse dragocenosti. 

Lisica na koncu obudi življenje (z vodo življenja) najmlajšega sina, ki razkrije starejša dva 

brata in se poroči z morsko deklico (princeso).  

 
V nekaterih variantah se bolni kralj pozdravi s pomočjo lepega petja zlate ptice. 

 

4.2 Verzije pravljic o zlati ptici 

 

Pravljica je poznana v več različicah in se je pojavljala povsod po Evropi in tudi po svetu. 

V Sloveniji so jo zapisali številni zbiralci ljudskega izročila. Najbolj poznano verzijo 

pravljice je v 19. stoletju zapisal Matija Valjavec, leta 1952 pa je pravljico v zbirko 

Slovenske narodne pravljice vključil tudi Alojzij Bolhar. Monika Kropej Telban je v knjigi 

Pravljica in stvarnost (1995) vključila pravljico, z naslovom O zlatem ptiču, najhitrejšem 

konju in od Morskega dekleta, ki izhaja iz Štrekljeve zapuščine, v knjigi Zlatorogovi 

čudežni vrtovi (Dapit in Kropej, 2004) pa lahko najdemo pravljico z naslovom Zlati ptič, ki 

je nekoliko drugačne vsebine in se uvršča v pravljični tip ATU 566. 

Izmed tujih verzij bi lahko omenili varianto bratov Grimm (2012), z naslovom Zlata ptica 

in njeno prvotno verzijo, z naslovom Bela golobica (Bedenk in Blažić, 2018, str. 38, 39) 

ter rusko pravljico O carjeviču Ivanu, žar ptici in sivem volku (Afanasjev, 2007). 

Hans-Jörg Uther v svojem Tipnem indeksu mednarodnih pravljic (2011) omenja naslednje 

variante te pravljice, ki se pojavljajo v 84 različnih državah oz. pokrajinah:  

 

a) Evropa 

 
Finsko-Švedska: Hackman (1917f I, št. 113), Estonska: Aarne (1918), Grška: Hahn 

(1918, št. 51, št. 72), Mousaioos-Bougioukos (1976), Indonezijska: Vries (1925f, št. 85), 

Livonska: Loorits (1926), Laponska: Qvigstad (1925), Romunska: Shullerus (1928), 

Amzulescu (1974, št. 30), Češka: Tille (1929), Srbska: Čajkanović (1934, št. 13), Panić-

Surep (1964, št. 8), Avstrijska: Haiding (1953, št. 71 in 1969, št. 70), Turška: 

Eberhard/Boratav (1953), Nemška: Ranke (1955ff), Uther (1990a, št. 26), Grimm (1996, 

KHM 57), Švedska: Liungman (1961), Polska: Krzyžanoeski (1962),  
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Danska: Christensen/Bodker (1963ff, št. 48), Irska: O' Suilleabhain/ Christiansen (1963), 

Portugalska: Vasconcellos/ Soromenho (1963f, no. 312), Korziška: Massignon (1963), 

Francoska: Delarue/Teneze (1964), Francosko-Kanadska: Delarue/ Teneze (1964ff), 

Flemska: Meyer (1968), Ciganska: Briggs (1970), Livonijska, Wepsijska, Lydisjska, 

Karelijska, Syrjanijska: Kecskemeti/Paunonen (1974), Slovenska: Bolhar (1974), 

Italjanska: Cirese/ Sarafini (1975), Burmanska: Kasevič/ Osipov (1976), Nizozemska: 

Tineveld (1976, št. 210), Latvijska: Arajs/Medne (1977), Malteška: Mifsud-Chircop 

(1978), Finska: Rausmaa (1982ff, št. 87),  

Frizijska: Kooi (1984a), Norveška: Hodne (1984), Ferska: Nyman (1984), Slovaška: 

Gašperikova (1991f), Judovska: Haboucha (1992), Makedonska: Piličkova (1992, št. 9), 

Litovska: Bosanavičius (1993), Španska: Camarena/Chevalier (1995), Madžarska: MNK 

II, Megas/Puchner (1998), Gruzijska: Kurdovaidze (2000), Bolgarska: BFP, Koceva 

(2002), Katalonska: Oriol/Pujol (2003), Sardinska: Cirese/Sarafini, Ruska, Beloruska in 

Ukrajinska: SUS.  

 

b) Azija 

 
Osetska: Bjazyrov (1958), Pakistanska: Thompson/ Roberts (1960), Indijska: 

Thompson/ Roberts (1960), Jason (1989), Jakutska: Ergis (1967), Palestinska: Nowak 

(1969), Sirska: Nowak (1969), El. Shamy (2004), Tatarska: Kecskemeti/ Paunonen 

(1974), Kitajska: Riftin (1977, št. 76), Ting (1978), Backer (1988, št. 29), Tuvska: Taube 

(1978), Uzbekistanska: Reichl (1978), Keller/ Rachimov (2001, št. 2), Iranska: Marzolph 

(1984), Kurdijska: Džalila (1989, št. 1), Armenska: Gullakjan (1990), Savdsko 

Arabska, Kuvajtska: El-Shamy (1995, št. B102.1), Omanska: El-Shamy (2004), El-

Shamy (2004). 

 

c) S in J Amerika 

 
Zahodni Antili: Flowers (1953), Dominikanska: Hanse (1957), Kubanska: Hansen 

(1957, št. 550**B), Portoriška: Hansen (1957), Francosko-Ameriška: Delarue/ Teneze 

(1964ff), ZDA-Ameriška: Baughman (1966), Špansko-Ameriška: Baughman (1966), 

Robe (1973), Čilska: Hasnen (1967), Mehiška: Robe (1973), Gvatemalska: Camarena/ 

Chevalier (1995ff). 
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d) Afrika 

 
Egipčanska: Nowak (1969), Tunizijska: Nowak (1969, št. 116), El-Shamy (2004), 

Alžirska: Nowak (1969, št. 175), El-Shamy (2004), Namibijska: Schmidt (1989, št. 

1080), Maroška: El-Shamy (2004). 

 
Vidimo torej, da je motiv zlate ptice prisoten po vsem svetu in na vseh celinah, razen v 

Avstraliji. Največ variant izhaja iz našega prostora, torej Evrope in tudi v našem 

magistrskem delu bomo obravnavali evropske verzije pravljice. 

 

4.2.1 Zlata ptica (Matija Valjavec) 

 

Slovensko ljudsko pravljico z naslovom Zlata ptica je leta 1852 zapisal Matija Valjavec in 

jo objavil v Slovenski bčeli pod naslovom Zlata tica11 (Valjavec, 2002, str. 413). V knjigi 

Kračmanove pravljice (prav tam, str. 31–36) jo je Ilja Popit, ki je Valjavčeve pripovedi 

zbral in uredil za ponatis, uvrstil pod »Kranjske pripovedke«. Pravljica spada v prvo 

varianto pravljičnega tipa ATU 550 (po Uther 2011). 

 

4.2.1.1 Kratek povzetek vsebine  

 

Kralj ima vrt z jablano, ki obrodi zlata jabolka. Jabolka pa nekdo krade, kajti vsako noč 

eno jabolko izgine. Trije sinovi se sami ponudijo, da bi prevzeli stražo in tako drug za 

drugim noč za nočjo stražijo jablano. Starejša dva ne odkrijeta nikogar, najmlajši pa opazi 

zlato ptico, ki prileti opolnoči in ji uspe odstreliti pero. 

Kralj ob pogledu na zlato pero izrazi željo, da bi rad imel zlato ptico in takrat se sinovi spet 

ponudijo, da jo gredo iskat. Spet gre na pot najprej najstarejši. Med postankom sreča 

medveda, ki ga prosi za hrano, vendar mu je sin ne da. Medved odide, kraljevič pa pade v 

roke razbojnikom. Z drugim bratom se zgodi podobno. Tretji pa je dobrega srca in 

medvedu da svojo hrano in mu dovoli, da poje tudi njegovega konja. Medved ga nagradi 

tako, da ga odpelje do skale, v kateri so skrite kletke z zlatimi pticami.  

                                                 
11 Prva objavljena verzija je dostopna na naslednji povezavi: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-
NV3KOOBM/?euapi=1&query=%27keywords%3dslovenska+b%c4%8dela+33%27&pageSize=25  
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Naroči mu, naj vzame najbližjo in pobegne, a fant se ne more upreti temu, da ne bi 

pogledal še preostalih, zato ga zalotijo stražarji. Izpustijo ga šele, ko jim obljubi, da jim bo 

pripeljal prav posebnega konja. Medved ga pelje do nove skale, kjer mladenič zopet 

ponovi napako. Stražarjem mora tokrat obljubiti, da jim bo v zameno za svojo svobodo 

pripeljal morsko deklico. Medved mu pomaga dobiti morsko deklico, nato pa še konja in 

zlato ptico. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Medved nato odide svojo pot, mladeniča pa posvari, naj se varuje mesa z vislic. Ko pa na 

vislicah zagleda svoja starejša brata, ju odkupi, onadva pa ga ob prvi priložnosti ubijeta in 

mu vzameta vse zaklade, ki jih je pridobil. Očetu natvezita, da sta vse stvari našla sama, 

vendar se pojavijo težave. Ptica namreč noče peti, konj je ves podivjan in deklica noče 

jesti.  

Mrtvi mladenič pa tudi ne ostane mrtev, saj ga medved najde in oživi, nato se fant 

preoblečen vrne na grad, kjer ga konj, ptica in deklica prepoznajo, nato pa še oče.  

Ko mu sin pove, kaj se je v resnici zgodilo, sledi kazen za oba starejša sinova, najmlajši pa 

se poroči z morsko deklico (Valjavec, 2005, str. 22–37). 

Slika 12: Ančka Gošnik Godec 
(ilustratorka), Junak izbira zlato ptico, 
(Vir: Valjavec, 2005) 



 
 
  

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 O zlatem ptiču, o najhitrejšem konju in od Morskega dekleta 

 

Pravljica izhaja iz Rimskih Toplic, leta 1914 pa jo je zapisal Makso Šnuderl. Pravljica je 

del Štrekljeve zapuščine in je objavljena v knjigi Monike Kropej Pravljica in stvarnost 

(1995, str. 248–249). 

 

4.2.2.1 Kratek povzetek vsebine  

 

Kralj je imel jablano z zlatimi jabolki. Ker je vsako noč eno manjkalo, ukaže svojim trem 

sinovom, naj ugotovijo, kdo in kako krade sadeže. Vsako noč tako straži en sin in prva dva 

ne opazita nikogar, saj ju premaga spanec, najmlajši pa s strelom puščice uspe dobiti zlato 

pero. Kralj je nad peresom tako navdušen, da pošlje svoje sinove na lov za ptičem.  

Sinovi se drug za drugim odpravijo na pot in starejša dva na poti srečata medveda, ki ju 

prosi za hrano, vendar mu je ne želita dati, zato padeta v roke roparjem. Najmlajši sin pa 

mu jo da rade volje in mu dovoli, da poje tudi njegovega konja.  

Medved ga nato ponese do kraja z zlatimi pticami in mu naroči, naj vzame ptiča in železni 

tičnik, vendar ta pozabi na njegov nasvet in vzame zlato kletko. Tako se prebudijo 

stražarji, ki v zameno za življenje zahtevajo konja, ki v četrt ure preleti ves svet.  

Slika 13: Ančka Gošnik Godec (ilustratorka), zlata ptica v 
zlati kletki (Vir: Valjavec, 2005) 
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Zopet ga medved ponese do sedme dežele s konji in mu naroči, naj nikar ne vzame zlate 

uzde. Mladenič pa vzame konja skupaj z uzdo, zato ga primejo stražniki, ki v zameno za 

življenje zahtevajo morsko deklico.  

Medved mu zopet pomaga izpolniti nalogo in junak dobi morsko deklico, nato pa še konja 

in zlato ptico. Medved nato odide svojo pot in junaka posvari, naj ne kupuje mesa z vislic. 

Kraljevič pa zopet pozabi na nasvet medveda in odkupi roparja, ki sta bila njegova brata. 

Ko pridejo do temnega gozda, ga ubijeta in skupaj z vsemi stvarmi odideta domov. Nato 

zopet pride medved, ki s pomočjo žive vode obudi junaka v življenje.  

Medved ga prosi, naj ga zabode z nožem in mu razpara trebuh in ko to res naredi, iz 

medvedje kože skoči mlad fant, ki je bil zaklet v medveda. Junak se nato odpravi domov, 

kjer se poroči z morsko deklico, starejša dva brata pa sta obsojena na vislice (Kropej, 1995, 

str. 249–251). 

 

4.2.3 Bela golobica 

 

Pripovedovalka pravljice je bila Gretchen Wild iz Kassla, pripovedovala jo je leta 1808 

bratoma Grimm. Pravljico sta brata Grimm prvič objavila leta 1810 v Olenberškem 

rokopisu, pod številko 16. Kasneje je bila objavljena samo v prvi izdaji zbirke Kinder-Und 

Hausmärchen 1812 kot KHM 64 (Die wiesse Taube), od izdaje 1819 pa besedilo nastopa 

samo v opombi h KHM 57 (Der goldene Vogel/ Zlata ptica) (Bedenk in Blažić, 2018, str. 

120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 14: Bela golobica s hruško (Vir: Sulmay Filinger, 2000)  
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4.2.3.1 Kratek povzetek vsebine  

 

Neki kralj je imel pred palačo lepo hruško, ki je vsako leto obrodila sadeže. Ko so dozoreli, 

je prišel neznani tat in jih ponoči obral. Kralj je svojim trem sinovom ukazal, naj eno leto 

stražijo hruško. Starejša dva sta bila neuspešna, najmlajši Palček pa je veljal za neumnega, 

vendar je kljub temu neke noči opazil belo golobico, ki je odnesla sadeže. Odšel je za njo 

in ji sledil vse do skalne gore. Tam je zagledal sivega možička, mu rekel: »Bog te 

blagoslovi,« in ga s temi besedami odrešil.  

Palček je nato odšel do pečine in se po stopnicah povzpel navzdol, kjer je zagledal belo 

golobico, zapleteno v pajčevino. Ob pogledu nanj je začela razpletati pajčevino in se pred 

njim pojavila kot prelepa kraljična. Vzela ga je na svoj grad, kjer je postal bogat kralj in 

njen mož. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Bela golobica zapletena v pajčevino (Vir: Filinger, 2000) 
 

4.2.4 Zlata ptica (brata Grimm) 

 

Pravljica Zlata ptica bratov Grimm je shranjena pod številko KHM 57. Pravljica izhaja iz 

Marburga, rokopis pa ni ohranjen. Tako v prvi (1812) kot tudi v vseh drugih izdajah je 

izšla pod naslovom Vom golden Vogel (O zlati ptici), od tretje izdaje leta 1837 pa kot Der 

goldene Vogel (Zlata ptica).  
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Po besedah K. Bedenk se pojavlja odprto vprašanje o tem, ali se nekateri motivi Grimmove 

verzije »deloma dobesedno ujemajo s pravljicami Christopha Gunterja Kindermarchen aus 

mundlichen Erzahlungen gesammelt/Otroške pravljice, zbrane z ustnim izročilom] (izšle v 

Erfurtu 1787) nahajajo že v izgubljenem rokopisu ali sta jih brata Grimm dodala šele med 

prvo izdajo« (Bedenk in Blažić, 2018, str. 138). 

 

4.2.4.1 Kratek povzetek vsebine 

 

Kralj je imel gaj s prelepo jablano z zlatimi jabolki. Ko so jabolka dozorela, je vsakič eno 

manjkalo. Kralj je imel tri sinove, ki jih pošlje na stražo za neznanim tatom. Prva dva 

sinova drevo stražita neuspešno, ko pa tretjo noč straži najmlajši sin, opazi zlato ptico, ki 

prileti opolnoči in ji uspe odstreliti zlato pero. Ker si kralj zaželi zlato ptico, se sinovi 

odpravijo na pot, da bi jo našli. Vsi trije sinovi na poti srečajo lisico, ki jim da pameten 

nasvet, kako najti tisto, kar iščejo. Ko bodo prišli v vas z dvema gostilnama, ne smejo 

vstopiti v razsvetljeno in vabljivo, ampak v drugo, ki ni videti tako mamljiva. Starejša dva 

brata nasveta lisice ne upoštevata in zato kmalu pozabita na zlato ptico in svojega očeta.  

 

 

Slika 16: Sandro Nardini (ilustrator), zlata ptica na naslovnici knjige bratov Grimm (Vir: 
Grimm, 1962) 

 

Najmlajši sin pa upošteva njen predlog in tako ga na svojem repu ponese do zlate ptice. 

Lisica mu svetuje, naj vzame samo zlato ptico brez zlate kletke, vendar ga le-ta premami in 

tako zbudi stražarje.  
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V zameno za življenje zahtevajo zlatega konja. Lisica ga znova ponese do kraja z zlatim 

konjem in mu svetuje, naj vzame samo konja brez zlatega sedla.  

Kraljevič znova pozabi nasvet lisice in znova zbudi stražarje, ki v zameno za življenje 

zahtevajo prelepo princesko iz zlatega gradu.  

 
Lisica ga odpelje do zlatega gradu in mu reče, naj gre do princese, ko se bo kopala, jo 

poljubi in jo odpelje, nikakor pa ji ne sme dovoliti, da bi se poslovila od svojih staršev.  

Ker kraljevič naredi ravno nasprotno, kot mu je naročila lisica, v zameno za življenje dobi 

nalogo, da mora v osmih dneh zravnati hrib. Lisica mu pri tej nalogi zopet pomaga in zato 

od kralja v zameno dobi princesko. S pomočjo lisice nato dobi še zlatega konja in zlato 

ptico. Lisica ga nato prosi, naj jo ustreli in ji odreže glavo in tace, in ker tega noče storiti, 

odide svojo pot in ga na koncu opozori, naj ne kupuje mesa z vislic in ne sedi na robu 

vodnjaka.  

 
Medtem ugotovi, da njegovima bratoma grozi obešanje na vislicah in ju odkupi. Brata pa 

ga porineta v vodnjak in očetu prineseta deklico, zlatega konja in zlato ptico. Le-ti žalujejo 

za najmlajšim sinom in nimajo volje do življenja. Nato se od nekod zopet pojavi lisica, ki 

reši mladeniča. Ko pride na grad, ga deklica, konj in lisca prepoznajo in zopet postanejo 

veseli. Najmlajši sin pove očetu vse od konca do kraja in tako starejša brata usmrtijo, 

kraljevič pa se oženi s prelepo deklico (Grimm, 2012, str. 187–195). 

 

 

Slika 17: Otto Ubbelohde (ilustrator), kraljevič strelja na zlato ptico (Vir: Ubbelohde, 
1909) 
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4.2.5 Pravljica o carjeviču Ivanu, žar ptici in sivem volku 

 

Pravljico je zbral in objavil ruski slavist in etnograf Aleksander Nikolajevič Afanasjev v 

svoji zbirki ruskih pravljic Narodnye russkie skazki, ki je izšla v osmih knjigah med letoma 

1855–1863. Pravljica Carjevič Ivan, žar ptica in sivi volk je bila objavljena v prvi knjigi 

leta 1855. Leta 1957 je Vladimir Jakovljevič Propp objavil komentirano izdajo Afanasjevih 

pravljic, z istim naslovom Ruske ljudske pravljice in med njimi je seveda tudi naša 

pravljica (Propp /Afanasjev I. 1957, št. 168, str. 415–423). 

 

4.2.5.1 Kratek povzetek vsebine 

 

Car Vislav Andronovič je imel tri sinove: Dimitrija, carjeviča Vasilija in carjeviča Ivana. 

Imel je bogat vrt, v katerem je rasla tudi njegova najljubša jablana z zlatimi jabolki.  

Na njegov vrt pa se je navadila leteti žar ptica, ki je imela zlato perje in je vsako noč kradla 

zlata jabolka. Car Vislav svojim sinovom zato obljubi cesarstvo tistemu, ki ptico ujame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Prvi dve noči stražita najstarejša sinova, ki ju premaga spanec, zato jima ne uspe ujeti žar 

ptice. Tretjo noč pa najmlajšemu sinu ptici uspe iztrgati njeno zlato pero. Car Vislav nato 

ukaže sinovom, naj se podajo na pot in mu prinesejo žar ptico.  

Slika 18: Ivan Jakovljevič Bilibin 
(ilustrator), carjevič Ivan in žar ptica (Vir: 

Afanasjev, 2007) 
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Vsi trije sinovi tako odidejo od doma in pridejo na polje, kjer je stal steber z napisom: 

»Kdor pojde od stebra naravnost, bo stradal in prezebal; kdor gre desno, bo zdrav in živ, a 

njegov konj bo mrtev; kdor pa se poda na levo, bo sam umorjen, a njegov konj bo ostal živ 

in zdrav.« Carjevič Ivan se poda na desno in na poti sreča sivega volka, ki mu poje konja. 

Zato zajaha sivega volka, ki ga prinese do kraja, kjer je žar ptica. Naroči mu naj vzame 

samo ptico, brez zlate kletke, vendar carjevič pozabi na njegove besede.  

Tako zbudi stražarje in car Dolmat v zameno za žar ptico zahteva, da odpotuje prek trikrat 

treh dežel in mu pripelje zlatogrivega konja carja Afrona. Sivi volk ga zopet ponese do 

dežele z zlatogrivim konjem in carjeviču naroči, naj vzame samo konja brez zlate uzde. 

Carjevič ga zopet ne uboga in tako zbudi konjarje, ki ga odpeljejo k carju Afronu.  

V zameno za konja zahteva kraljično Jeleno Prekrasno. Sivi volk mu zopet pomaga iz 

zagate in ga popelje v deželo Jelene Prekrasne in mu jo pomaga dobiti. Ker se carjevič 

Ivan zaljubi v Jeleno Prekrasno, jo volk dobi z zvijačo, skupaj z zlatogrivim konjem. Volk 

nato isto zvijačo uporabi tudi pri carju Dolmatu in uspe dobiti še žar ptico. Volk se nato 

poslovi od carjeviča Ivana, ki na zlatogrivem konju odjezdi proti domovini svojega očeta. 

Na poti pa sreča svoja starejša brata in carjevič Dimitrij ga zabode in razseka na majhne 

koščke.  

Brata nato vzameta žar ptico, zlatogrivega konja in Jeleno prekrasno ter jih odpeljeta k 

očetu. Mrtvega carjeviča Ivana nato sreča sivi volk, ki ga obudi s pomočjo mrtve in žive 

vode. Ivan nato pride ravno na poroko svojega brata, kjer ga Jelena prekrasna takoj 

prepozna in pove, kaj sta zagodla njegova brata. Car Vislav starejša brata nato zapre v 

temnico, carjevič Ivan pa se oženi z Jeleno Prekrasno (Afanasjev, 2007, str. 14–29). 

 

4.3 POMEN ZLATA V PRAVLJICAH 

 

V obravnavanih pravljicah so z zlato barvo povezana zlata jabolka, ki so običajni pravljični 

rekviziti, zlata peresa, zlata ptica v zlati kletki, zlati konj z zlato uzdo oz. zlatim sedlom itn. 

M. Lüthi v knjigi Evropska pravljica: forma in narava (2011, str. 28, 29) ugotavlja, da je 

pravljica nagnjena k temu, da predmete in živa bitja metalizira in mineralizira. V pravljici 

o zlati ptici je prisotna metalizacija, saj je prisotna kovina zlato.  
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Po njegovih besedah se v pravljicah pojavljajo redke in plemenite barve, kot so zlato, 

srebro, baker, ki imajo navadno močan sij. V resničnem življenju so bolj pogoste mešane 

barve, pravljica pa daje poudarek jasnim, skrajno čistim barvam. Navadno je le nekaj oseb 

ali predmetov opisanih z barvo kot npr.: zlata jabolka in hruške, orehi, rože, kolovrati, 

konji itn. (prav tam). 

 
O pomenu zlata lahko mnogo zapisov najdemo tudi v različnih slovarjih simbolov. Med 

drugim tudi v Slovarju literarnih simbolov (Ferber, 2007, str. 87, 88), kjer je zlato izraženo 

kot plemenita kovina, ki je kot ognjeni plamen in izraža močan sijaj. Njegova lepota in 

čistost mu je dala božanski status v svetopisemski in klasični kulturi. V krščanski simboliki 

zlato predstavlja atribut krepkosti, zlate barve pa se v krščanski umetnosti pogosto 

uporabljajo za izražanje božanske ljubezni. Ferber (prav tam) motiv zlata najde v 

Homerjevi Iliadi, Vergilovi Eneidi, Shakespearjevih Sonetih 18 in drugih literarnih delih.  

Simbol zlata omeni tudi Vladimir Propp (2013), ki pravi, da so predmeti, ki jih mora junak 

prinesti iz tridesetega carstva malone vedno zlati. Zlata obarvanost je pečat tega carstva. 

Avtor kot primer navaja pero žar ptice: Na ptico preži carjevič Ivan:  

»… tako je sedel uro, dve in tri. Nenadoma se je ves vrt razsvetlil, kot da bi se prižgala 

množica luči. Priletela je žar ptica.« Ptica izgubi pero: »To pero je bilo tako čudovito in 

svetlo, da je, če si ga prinesel v temno kamro, tako sijalo, kot da bi prižgali mnogo sveč« 

(Afanasjev, 2007, str. 168).  

 

Ta ptica dejansko prileti iz »drugega carstva«, in junak se jo odpravi iskat. Zlata barva pa 

je lahko tudi sopomenka za ognjenost. To lahko opazimo pri peresu zlate/žar ptice, ki se 

sveti (Propp, 2013). Ker vemo, da je trideseto carstvo obenem zelo pogosto tudi nebesno, 

sončno carstvo, Propp (2013, str. 251) sklene, da »je nebesna obarvanost predmetov izraz 

njihove sončnosti«.  

Monika Kropej Telban v knjigi Pravljica in stvarnost (1995) opredeli tudi pomen jabolk. 

Kraljestvo, ki ima zlata jabolka, naj bi bilo rodovitno in zaščiteno, zlata jabolka pa 

predstavljajo tudi simbol vladarske moči. Zlata barva označuje tudi zlate ptice ali rajske 

ptice, ki predstavljajo nebesna bitja, ki ali imenitno pojejo ali pa ima njihovo perje čudežno 

moč.  
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V slovenskem ljudskem izročilu se je motiv zlate ptice ohranil v pomenu čudežne ptice, 

katere izvor je božji, ker lahko izpolni vsako željo. Motiv je razširjen tako v ljudskem 

pripovedništvu kot v ljudskem pesništvu (Kropej in Dapit, 2004). 

 

5 VLADIMIR JAKOVLJEVIČ PROPP  
 

5.1 ŽIVLJENJE IN DELO VLADIMIRJA J. PROPPA  

 

Vladimir Jakoljevič Propp se je rodil 29. 4. 1895 v St. Peterburgu. Najprej je bil zaposlen v 

Komisiji za ljudske pravljice na Inštitutu za umetnostno zgodovino, od leta 1932 dalje pa 

je na leningrajski univerzi poučeval na Oddelku za romansko in germansko filologijo, 

nazadnje pa je vodil Oddelek za folkloristiko.  

 
Bil je predstavnik ruske formalistične šole, hkrati pa tudi pionir morfoloških in 

strukturalističnih metod, ki jih je prenesel v folkloristične teorije in prakse.  

Bil je tudi eden prvih, ki je pravljice razlagal s pomočjo antropoloških in ritualnih analiz 

(M. Kropej v Propp, 2013, str. 13).  

 
Njegovo prvo delo je knjiga z naslovom Morfologija pravljice (1928) in velja za enega 

izmed najvplivnejših del ruske znanosti (prav tam). Knjiga je bila v slovenščino prevedena 

leta 2005. S tem delom je Propp »postavil temelje za strukturalno-formalno analizo 

besedil« (Schlamberger Brezar v Propp, 2005, str. 6). Njegovo raziskovanje pravljic je 

temeljilo predvsem na podlagi ruskih pravljic Aleksandra Nikolajeviča Afanasjeva. Prišel 

je do spoznanja, da so vse pravljice sestavljene iz enaintridesetih funkcij, ki se pojavljajo v 

enakem zaporedju in so stalne, vseh likov (akterjev) pa je sedem in se spreminjajo od 

pravljice do pravljice. Ugotovil je tudi, da je zaporedje funkcij v pravljicah vedno enako, 

vendar ni nujno, da so vse prisotne v vsaki pravljici (Propp, 2005). 

 
V svojem naslednjem delu z naslovom Zgodovinske korenine čarobne pravljice (1946) je 

Propp poskušal motive pravljic razložiti s pomočjo prazgodovinskih in ritualnih razlag. 

»Delo je nastalo kot habitacijsko delo že leta 1938, vendar je bila natisnjena v Leningradu 

šele leta 1946« (M. Kropej v Propp, 2013, str. 14). V slovenščino je bila knjiga prevedena 

šele leta 2013. 
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Poleg zgoraj omenjenih del je Propp izdal tudi naslednje knjige: Ruska epska pesem (1955–

1958), Popularne lirske pesmi, (1961), Ruska poljedelska slavja (1963) (World Heritage 

Encyclopedia, 2018).  

Izdal je tudi kritično izdajo ruskih pravljic Afanasjeva, ki jim je na koncu dodal tipno 

kazalo pravljic po Tipnem indeksu ljudskih pravljic Anttija Aarneja in Stitha Thompsona. 
Kljub temu da se je bolj posvečal pravljicam, je raziskoval tudi rusko junaško epiko, biline 

in balade, leta 1976 pa je bila objavljena njegova študija Problemi komike in smeha (M. 

Kropej v Propp, 2013, str. 14).  
Umrl je 22. 8. 1970 v St. Petersburgu. Njegova raziskava pravljic je dosegla svetovno 

priznanje kot prva aplikacija strukturalizma v humanistiko in ustvarila osnovo za nove 

discipline, kot so naratologija, semiologija in strukturna antropologija (D. Olshansky, 2008 

v Petan, 2016). Njegovo delo je močno vplivalo na delo folkloristov, pa tudi na izsledke 

strukturalnih antropologov. Lahko bi torej rekli, da Vladimir Propp predstavlja enega 

vidnejših folkloristov preteklega stoletja na področju raziskovanja ljudskega 

pripovedništva. Izdal je številna dela, ki še danes lahko služijo kot delovni pripomoček v 

študijske namene. 

 

5.2 ZGODOVINSKE KORENINE ČAROBNE PRAVLJICE, 2013 
 

5.2.1 Poglavja knjige 

 

Vladimir Propp je v svoji drugi pomembni knjigi razvil ritualistično razlago ljudskih 

pravljic. Izvor ljudske pravljice in zgodovinsko realnost v njej razlaga na osnovi 

starodavnih mitov in ritualov, ki odsevajo v pravljici (M. Kropej v Propp, 2013, str. 14). 

Knjigo je razdelil na osem poglavij, ki proučujejo pravljično motiviko po analognem 

sosledju, kot si sledijo funkcije v Morfologiji pravljice. 

 
V posameznih poglavjih tako obravnava manko, skrivnostni gozd, veliko hišo, čarobne 

darove, spremenjeno podobo, lik zmaja, predstave o prostoru in nevesto v pravljici (prav 

tam). V zadnjem poglavju pa se osredotoča na vprašanje izvora ljudske pravljice kot 

celote, pri čemer poudarja močno povezanost pravljic z »ureditvijo življenja in z 

družbenimi institucijami prvobitnih ljudstev« (prav tam, str. 14).  
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5.2.1.1 Poglavje 2: ZAPLET 

 

a) Odhod od doma 

Družina živi umirjeno življenje, dokler ga ne prekine nenaden dogodek, ki enega ali več 

članov družine pripravi do tega, da se odpravijo od doma (Propp, 2013, str. 37). 

Z odhodom od doma so povezani naslednji motivi: prepovedi12, povezane z odhodom, 

fraze o osamitvi vladarjev, osamitev carskih otrok, zaprto dekle in motivacija zapiranja. 

 

b) Nesreča in protiukrepi 

Z zapletom v pravljici je močno povezana kakršna koli nesreča. Nesreča je vedno 

povezana s protiukrepi, ki delujejo v smeri odprave nesreče. Običajno se nesreča na koncu 

pravljice obrne v blagor (prav tam, str. 46).  

 
Z nesrečo in protiukrepi je povezan motiv oskrba junaka za na pot. 

 

                                                 
12 Zaradi lažje preglednosti smo tako podčrtali podkategorije v celotnem poglavju 5.2.1 
 

Slika 19: Naslovna stran knjige Zgodovinske korenine čarobne 
pravljice (Vir: Propp, 2013) 
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5.2.1.1 Poglavje 3: SKRIVNOSTNI GOZD 

 

Junak se pogosto znajde v skrivnostnem, temnem gozdu, kjer pogostoma sreča lik jage 

babe. Gozd največkrat za junaka predstavlja niz nekih ovir in je kraj, kjer se začnejo 

njegove prigode. V pravljičnem gozdu se odvijajo posvetitveni obredi, lahko pa predstavlja 

tudi vhod v carstvo mrtvih (prav tam, str. 55). 

S poglavjem o skrivnostnem gozdu so povezani naslednji motivi: pridobitev čarobnega 

sredstva, jaga baba, posvetitveni obred, gozd, bajtica na kurjih nogah, fuj, fuj, fuj, napojila-

nahranila, koščena noga, jagina slepota, gospodarica gozda, jagine naloge, preizkus s 

spanjem, izgnani in v gozd odpeljani otroci, ugrabljeni otroci, zaobljuba, tepla tepla, 

blaznost, odsekan prst, začasna smrt, razsekani in oživljeni, jagina peč, umetnost zvijač, 

čarobno darilo, jaga – tašča in travestizem. 

 

5.2.1.2 Poglavje 4: VELIKA HIŠA 

 
a) Gozdna bratovščina 

 
Za obdobje po posvetitvi so značilne tri različne oblike nadaljevanja ali prekinitve stadija 

posvetitve: 1) »posvečenec je, potem ko so se mu zacelile rane, odšel naravnost domov ali 

pa tja, kjer naj bi se oženil; 2) ostal je v gozdu, v bajtici, kočici ali kolibi, in prebival tam še 

nekaj časa, mesece ali celo leta; 3) iz gozdne bajtice se je za nekaj let preselil v »moško 

hišo« (prav tam, str. 101).  

Le-ta predstavlja posebno vrsto institucije, katere nastanek je povezan z lovom kot 

elementarno obliko proizvodnje materialnega življenja ter s totemizmom kot njenim 

ideološkim odrazom.  

Če pogledamo, kakšne so funkcije moških hiš, lahko ugotovimo, da so te zelo raznovrstne 

in spremenljive. Vsekakor pa v njej živijo mladi fantje, ločeni od svoje družine (ko spolno 

dozorijo), ki tam ostanejo vse do poroke (prav tam, str. 101). 

 
Z motivom moške hiše so povezani še naslednji motivi: velika hiša in majhna bajtica, 

pogrnjena miza, bratje, lovci, razbojniki, razporeditev dolžnosti, »sestrica«, rojstvo otroka, 

lepotica v krsti, amor in psiha, žena na moževi poroki, pacek, neznalček, plešasti in pokriti 

z mehurjem, mož na ženini poroki, prepoved širokoustenja in prepovedana shramba. 

b) Onstranski darovalci 
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Tovrstni darovalci so povezani z institucijo posvetitve in moških hiš. Jaga baba je 

najstarejša darovalka v pravljici, poleg nje pa se lahko pojavljajo tudi naslednji darovalci: 

umrli oče, umrla mati, hvaležni mrtvec ali mrtva glava. Darovalci se spreminjajo, poleg 

tega pa se spreminjajo tudi predmet in okoliščine predaje čudežnega predmeta. Povezani so 

s carstvom smrti, s svetom prednikov (prav tam, str. 130). 

 

c) Darovalci – pomočniki 

 

V pravljicah srečamo tudi motiv hvaležne živali, ki je kombiniran lik, saj lahko deluje tako 

kot darovalec in/ali kot pomočnik. V dogajanje se po navadi vključi takrat, ko junak 

pokaže milost in se ga pusti živeti, ali pa živali pomaga, ko se ji zgodi nesreča. V 

preteklosti so ljudje verovali, da predniki po smrti prevzamejo živalsko podobo, kar 

pomeni, da je žival, ki jo junak sreča na poti, njegov totemski prednik (prav tam, str. 137). 

 
Propp (2013) v tem poglavju omenja tudi motiva bakreno čelo in odkupljeni ujetniki, 
dolžniki. 
 

5.2.1.3 Poglavje 5: ČAROBNI DAROVI 

 

a) Čarobni pomočnik 

Ko pravljični junak od pomočnika dobi čarobno sredstvo, pravljica doseže vrh. Takrat 

lahko tudi vnaprej domnevamo konec, saj gre sedaj junak odločno proti svojemu cilju in 

točno ve, da ga bo tudi dosegel. Pomočniku njegove želje ne predstavljajo pretiranega 

napora in z lahkoto namreč opravi kakršno koli nalogo. V tem delu je junakova vloga 

pasivna, kajti pomočnik je tisti, ki namesto junaka rešuje naloge, ali pa junak deluje s 

pomočjo čarobnega sredstva (prav tam, str. 147). 

 
Propp (prav tam) omenja naslednje čarobne pomočnike: orel, konj (krilati konj, zagrobni 

konj, zavrnjen in zamenjan konj, konj in zvezde itn.), nenavadni mojstri.  
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b) Čarobni predmeti 

 

Tesno je povezan s čarobnim pomočnikom. Čarobni predmeti, pomočniki in živali 

praktično rečeno delujejo popolnoma enako. Prek tridesetih dežel junaka lahko tako 

ponesejo pomočniki (konj, medved, lisica …) kot tudi predmeti (npr. leteča preproga, 

samohodni čevlji). Čarobni predmeti so lahko različna oblačila (pas, kučma, škornji) in 

nakit (prstan, zaponke), razna orodja in orožja (meč, gorjača, lok, palica), torbe, vreče, 

mošnjički, posode, deli živalskega telesa (dlaka, perje, zobje, glava, srce, jajca), glasbila 

(piščalke, rogovi, gusli, gosli), različni uporabni predmeti (ognjilo, kremen, brisače, krtače, 

preproge, klobčiči, ogledala, knjige, karte), pijače (voda, zeliščni napoji), sadeži in 

jagodičevje (prav tam, str. 169). 

 

5.2.1.4 Poglavje 6: PREHOD 
 

»Je poudarjen, izstopajoč, zelo izrazit moment junakovega prostorskega premikanja« (prav 

tam, str. 179). Najbolj značilni prehodi v drugo carstvo so: junak se lahko spremeni v žival, 

se usede na ptico, konja, letečo preprogo, si obuje samohodne škornje, odpluje na ladji, 

spleza na gore s pomočjo vrvi, lestev itn.  

 

5.2.1.5 Poglavje 7: OB OGNJENI REKI 

 

Zmaj v pravljici 

Po besedah Vladimirja Proppa (2013, str. 191) je celotna predstava o zmaju in njegovi 

vlogi v pravljici sestavljena iz posameznih delov. Za ruske pravljice je značilno, da podoba 

zmaja ni nikoli opisana. Kljub temu pa lahko izluščimo nekatere zmajeve posebnosti; 

vedno je bitje z več glavami, lahko leti po zraku ali pa živi v vodi ali gorah, je ognjeno 

bitje, ki bruha ogenj. 
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5.2.1.6 Poglavje 8: PREK DEVETIH DEŽEL 

 

a) Trideseto carstvo v pravljici 

 
Junak se sem odpravi z neko namero (gre po ugrabljeno kraljično, po različna čarobna 

sredstva, zdravilno vodo itn.). Carstvo lahko leži v podzemlju, na gori, pod vodo itn., prav 

v vsakem pa najdemo prelepe travnike, vrtove itn.  

Razen dvorca, ki je pogostoma zlat, steklen, marmornat, stavbe niso omenjene. Arhitektura 

je namreč fantastična in lokacija, na kateri je zgrajen in je nedosegljiva (razen za 

pravljičnega junaka) (prav tam, str. 247, 248). 

 
S tridesetim carstvom so povezani naslednji motivi: lokalnost, sonce, zlato, tri carstva in 

teriomorfizem tridesetega carstva. 

 

b) Oni svet 

Različni narodi imajo različne in pogosto neenotne predstave o onstranstvu. Predstavljajo si 

ga podobno kot tostranstvo, vendar se skladno z oblikami človeške ureditve spreminja.  

Vemo pa, da v pravljicah staro z vpeljavo novega ne odmre čisto. Človek vanje prenese 

socialno ureditev, oblike življenja in geografske posebnosti svoje domovine (prav tam, str. 

254). 

Propp (prav tam) omenja naslednje motive, povezane z onim svetom: zgodnje oblike 

onstranstva, žrelo in stikajoče se gore, kristal, dežela izobilja, sončno carstvo, antika. 

 

5.2.1.7 Poglavje 9: NEVESTA  

 

V pravljici obstajata dve vrsti neveste; prva je zvesta in med odsotnostjo zaročenca 

vztrajno zavrača vse, ki zaprosijo za njeno roko; druga pa je zahrbtna, maščevalna in je 

zmeraj pripravljena ubiti, utopiti, pohabiti, ukrasti, zato jo mora junak ukrotiti. Kraljična je 

lahko opisana tudi kot junakinja, vojščakinja ali pa je spretna pri streljanju, teku, ježi itn. 

Propp (2013) govori o tipu krotke neveste, saj jo junak reši pred ugrabiteljem, in o nevesti, 

ki je vzeta na silo, saj jo proti njeni volji junak ugrabi ali vzame zvijačnež, ki je rešil njene 

naloge.  
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Njeni ženski atributi v pravljici niso podani, edina podrobnost, na katero občasno naletimo, so 

njeni zlati lasje. Njene lastnosti prepoznamo preko njenega ravnanja (prav tam, str. 263). 

 

V povezavi z nevesto lahko zasledimo naslednje motive: dva tipa carične in ožigosanje junaka. 

 

a) Težke naloge 

 

Ena izmed funkcij carične je, da preizkusi ženina in mu naloži različne težke naloge. To so 

tiste naloge, ki so povezane s snubitvijo. Naloge so lahko iskalne narave, lahko gre za 

različna preizkušanja (z banjo, hrano), tekmovanja, skrivalnice (prav tam, str. 268). 

 
Motivi, ki so povezani s težkimi nalogami: vsenarodni klic, naloge kot odgovor na 

snubitev, naloge pobegle in znova najdene carične, naloge carične, ki jo ugrabijo lažni 

junaki, naloge povodnega moža, naloge čarovniškega učitelja, sovražni tast, naloge 

zastavljene staremu carju. 

 

b) Junakova zasedba prestola 

 

Težke naloge so povezane tudi z zasedbo junakovega prestola. Menjava carjev in s tem 

oblasti je znan zgodovinski motiv, ki se je spreminjal skozi čas. Stari car naj bi z leti 

izgubljal svojo magično moč, zato je moral oditi ali umreti (pogosto nasilne smrti). Njegov 

naslednik je preko rešitve težkih nalog moral dokazati svojo magično sposobnost. Junak 

lahko v redkih primerih zasede prestol svojega očeta, pogosteje pa na oblast pride v nekem 

drugem carstvu, kjer se po uspešno opravljenih nalogah poroči s kraljično. Zgodi se lahko tudi, 

da se junak skupaj s carično vrne v svoje rodno mesti in zasede prestol svojega očeta (prav 

tam, str. 263, 264). 

 
Z junakovo zasedbo prestola lahko povežemo naslednje motive: starost, oraklji, usmrtitev 

carja v pravljici, lažni junak, most iz vrvi, vrelo mleko.  
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5.2.2 Čarobne pravljice 

 

V knjigi se Propp (2013) osredotoča na čudežne pravljice, za katere je bistveno, da se 

začnejo s povzročitvijo škode ali izgube (kraja, ugrabitev, izgon idr.) ali z željo imeti kaj 

(npr. car pošlje sina po žar ptico) in se razvijejo z odhodom junaka od doma ter njegovim 

srečanjem z darovalcem, ki mu podari čarobno sredstvo ali pomočnika, s pomočjo katerega 

najde iskani predmet. 

 
V naslednjem koraku se junak dvobojuje z nasprotnikom (najpomembnejša oblika tega je 

boj z zmajem), čemur sledita vrnitev in zasledovanje. Zgoraj opisana struktura se pogosto 

zaplete, saj se junak že lahko vrača domov, pa ga bratje vržejo v prepad. Junak je nato 

zopet podrejen preizkusu s težkimi nalogami, vendar na koncu zasede prestol in se oženi 

bodisi v svojem carstvu bodisi v tastovem (Propp, str. 20, 21). 

 

5.2.3 Namen Proppovega dela in njegove ugotovitve  
Vladimir Propp je v zgoraj omenjenem delu poskušal razložiti izvor čarobne pravljice. 

Proučil je številno gradivo, ki obravnava ljudstva minulih obdobij in civilizacij ter gradivo 

»o ljudstvih sodobno manj razvitega sveta Afrike, Amerike, Avstralije in Oceanije« (M. 

Kropej v Propp, 2013, str. 15). Ugotovitve, do katerih je prišel, je povezoval z motivi in 

sižeji ljudskih pravljic (zlasti ruskih). Analizirane pravljice avtor ponazori tudi s primeri 

običajev, obredov in kultov, ki so nekoč obstajali v različnih kulturah. 

 
Propp (2013) se v svojem delu osredotoča predvsem na ruske pravljice in v njih poskuša 

odkriti, katerim pojavom (ne dogodkom) iz zgodovinske preteklosti ustreza ruska pravljica 

oz. želi spoznati vire čarobne pravljice v zgodovinski stvarnosti. Možne vire pravljičnih 

motivov išče v preteklih oblikah družbenega življenja, v obredih, običajih, mitih in oblikah 

prvobitnega življenja, zato analizirane motive ponazori tudi z omenjenimi primeri.  

 
Trdi tudi, da so pravljični motivi, ki jih opiše v knjigi mednarodni, zato naj bi ugotovitve, 

ki jih je pridobil s proučevanjem ruskih pravljic veljale za vse pravljice. Meni namreč, da 

je za primerjalno delo vseeno, katere vzorce določenega tipa vzamemo (Propp 2013, str. 

35).  
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Po njegovih spoznanjih naj bi bila enotnost pravljic v zgradbi povezana z zgodovinsko 

stvarnostjo minulih obdobij in ne s posebnostmi človeške psihe ali umetniškega 

ustvarjanja. Zgodbe, ki jih ljudje pripovedujejo v današnjem času, so v preteklosti 

uprizarjali v ritualih, tisto pa, kar niso delali, so si predstavljali (M. Kropej Telban v Propp, 

2013, str. 15). Po domnevah Proppa je čarobna pravljica tudi v resnici oblikovana iz 

sestavin, ki izhajajo iz pojavov in predstav predrazredne družbe. V pravljici tako lahko 

najdemo tudi nekatere elemente s področja kultov in religije, saj so v njih ohranjeni sledovi 

mnogih obredov in običajev. 

Ciklus iniciacije naj bi bil po njegovih spoznanjih eno izmed najstarejših izhodišč 

pravljice, kar dokazuje tudi večina motivov, ki govorijo o prehajanju.  

Pravljica se ujema tudi s predstavami o smrti. Propp je na osnovi analize motivov prišel do 

sklepa, da »če sestavimo vsebine teh dveh ciklusov iniciacije in smrti, dobimo skoraj vse 

osnovne komponente pravljice« (prav tam, str. 14). Njegovo razmišljanje je šlo v smeri, da 

ciklusa iniciacije in predstav o smrti ni mogoče jasno ločiti, vendar je znano, da so »ljudje 

prvinskih družb celotni obred iniciacije doživljali kot bivanje v deželi smrti, in nasprotno, 

da je umrli doživljal vse tisto, kar je doživljal posvečenec« (Propp 2013, str. 149).  

Po besedah Monike Kropej je Proppu do neke mere uspelo povezati pravljice z 

zgodovinskimi dejstvi. Skozi svoje raziskovanje pa vendarle ni mogel priti do končnih 

odgovorov na vprašanja, povezana z izvorom pravljice. Njegova odkritja tako predstavljajo 

pomembno izhodišče pri prepoznavanju zgodovinske resničnosti pravljice, vendar se še 

vedno odpirajo brezmejne možnosti različnih interpretacij (M. Kropej v Propp 2013, str. 

16).     
 

 

 

 

 



 
 
  

42 
 

6 MONIKA KROPEJ TELBAN 
 

6.1 ŽIVLJENJE IN DELO 

 

Monika Kropej Telban je rojena 14. 2. 1956 v Ljubljani. Leta 1974 je maturirala na 

klasični gimnaziji Ivana Cankarja. Štiri leta kasneje je diplomirala s področja etnologije in 

umetnostne zgodovine, na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1989 je magistrirala z 

delom Karel Štrekelj in njegova narodopisna zapuščina na Oddelku za etnologijo 

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.  Pet let kasneje je doktorirala z delom Ljudska 

kultura v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah, na primerih iz Štrekljeve zapuščine 

na Oddelku za etnologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.  

Najprej je bila zaposlena v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani kot kustosinja 

pedagoginja, od leta 1985 pa kot raziskovalka Inštituta za slovensko narodopisje ZRC 

SAZU. Od leta 2002 do 2010 je bila tudi predstojnica Inštituta za slovensko narodopisje 

ZRC SAZU.  

Njeno delo je usmerjeno v raziskovanje ljudskega slovstva, ljudskega verovanja in 

zgodovino etnološke vede. Je tudi mentorica oz. somentorica študentom, magistrandom in 

doktorandom s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.  

Do danes je postala sourednica in soustanoviteljica: mednarodne revije Studia mythologica 

Slavica (Ljubljana – Udine), knjižne serije Studia mythological Slavica – Supplementa, 

knjižne serije Studia mythological Slavica – Supplementa, knjižne zbirke Slovenski 

pravljičarji in urednica ter avtorica knjig, ki izhajajo v seriji Zakladnica slovenskih 

pripovedi pri založbi Didakta v Radovljici.  

Objavila je številne znanstvene monografije, kot so: Pravljica in stvarnost (1995); Karel 

Štrekelj: Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti (2001), Od ajde do zlatoroga: Slovenska 

bajeslovna bitja (2008); Supernatural Beings from Slovenian Myth and Folk Tale (2012); v 

soizdaji A Treasury of Slovenian Folklore (2010); Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. 

Živalske pravljice in basni (2015) in knjig za mladino v knjižni seriji Zakladnica 

slovenskih pripovedi. Objavila je tudi številne znanstvene članke v osrednjih domačih in 

mednarodnih revijah ter publikacijah na področju raziskovanja ljudskega slovstva. 
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Za knjigo z naslovom Pravljica in stvarnost je leta 1996 od Znanstvenoraziskovalnega 

centra SAZU prejela nagrado Zlati znak ZRC (Inštitut za slovensko narodopisje, 2004). 

 

6.2 PRAVLJICA IN STVARNOST  
 

6.2.1 POVEZAVA LJUDSKIH PRAVLJIC Z REALNIM ŽIVLJENJEM 

 

Monika Kropej Telban v svoji razpravi v knjigi Pravljica in stvarnost (1995) na osnovi 

folkloristične teorije odkriva povezave med pravljicami in zgodovinsko stvarnostjo. Že leta 

1891 je Sidney Hartland izpostavil, da so ljudske pravljice lahko pomemben vir, ki nam 

lahko pomaga pri razumevanju zgodnejših kultur in razvoja človeštva in s tem narodovih 

posebnosti ter zgodovinskih danosti. Na Slovenskem so v ljudskem pripovedništvu videli 

vir rekonstrukcije stare slovanske religije (Kropej, 1995, str. 13). 

Zavedati se moramo, da je realnost v ljudskem pripovedništvu po eni strani prepletena z 

domišljijo, po drugi strani pa lahko z natančno analizo v njem odkrijemo sledove 

resničnega življenja in mišljenja ljudi v preteklosti.  

Sama struktura ljudske pravljice je tako zapletena, saj je sestavljena iz motivnih enot, ki se 

prepletajo z opisi pripovedovalčevega vsakdanjega življenja in okolja (Kropej, 1995). V 

pravljicah lahko najdemo tudi sestavine, ki nam pomagajo razumevati »značilnosti ljudske 

kulture tistega okolja, v katerem so pravljice in pripovedke živele, preden so bile zapisane 

oz. še vedno živijo, kolikor niso pozabljene« (prav tam, str. 13).   

Pri svojem raziskovanju Monika Kropej Telban (1995) izhaja iz domneve, da je pravljica 

ohranila sledove izginulih oblik družbenega življenja, zato raziskuje tovrstne drobce in na 

ta način v pravljicah razkrije vire številnih pravljičnih motivov. Podobno kot Propp (2013) 

tudi ona ugotavlja, da je v motivih čudežne pravljice mogoče prepoznati odseve arhaičnih 

verskih predstav in obredij, pri tem pa moramo upoštevati dejstvo, da ti motivi izvirajo iz 

starejših kultur, ki so času in prostoru, v katerem živimo danes, popolnoma tuje. V besedilu 

je bila namreč uporabljena živa govorica določenega okolja z vsemi svojimi metaforami in 

stalnimi zvezami. Njegov pomen se sčasoma izgublja, zato moramo pri njegovem 

razumevanju upoštevati tako spremembe kot tudi dobro poznati vzorec izvirnega okolja. 
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 Le tako lahko v pravljici ali pripovedki prepoznamo ostanke ali vsaj sledove prvotnega 

jedra (Kropej, 1995, str. 14). Tako nam lahko prikažejo pestro vsakdanje življenje naših 

prednikov, hkrati pa nam govorijo tudi o človekovi povezanosti z naravo, z vidnim in 

nevidnim svetom, s človeku nerazložljivimi silami. Sklenemo lahko, da so pravljice hkrati 

»nosilke pretekle in sedanje kulture« (prav tam, str. 14). 

 
Kljub zgoraj navedenim dejstvom pa je v posameznih pripovedih včasih težko povezati 

motiviko s prvinami, ki odsevajo zgodovinske dogodke, saj lahko le v redkih primerih z 

gotovostjo trdimo in dokažemo konkretne stvarno-zgodovinske prvine in jih določimo. 

Popolnoma jasno pa je, da so vsa besedila sad duha, mišljenja in čustev ustvarjalcev in 

prenašalcev, ki so pripomogli k temu, da so se pravljice prenašale iz roda v rod (prav tam, 

str. 27). 

 
M. Kropej v zgoraj omenjenem delu analizira pravljice, katerih zapisi so nastali v drugi 

polovici 19. stoletja in nam zato izražajo stanja v času zapisa ali malo prej, le redko pa 

lahko zasledimo motive iz starejših obdobij. Po njenih besedah lahko največ odlomkov in 

podatkov iz vsakdanjega življenja najdemo v uvodnem delu pravljice ali pripovedke. Tako 

je mogoče zaznati raztresenost krajših drobcev, ki so podani stvarno, brez daljših opisov. 
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7 EMPIRIČNI DEL 
 

7.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Strukturalistična teorija Vladimirja Proppa nam pomaga pri razumevanju zgradbe ljudske 

pravljice in njenih stalnih in spremenljivih elementov. Avtorja v knjigi Zgodovinske 

korenine čarobne pravljice (2013) zanima predvsem zgodovinska osnova čarobne 

pravljice, ki jih razume kot posebno kategorijo ljudskih pravljic (Propp, 2005). Pod 

čudežne pravljice šteje tiste pravljice, ki jih je Aarne sistematiziral pod številkami od 300 

do 749 (Propp, 2005). V tovrstnih pravljicah imajo poleg junaka pomembno vlogo tudi 

živali, ki nastopajo v vlogi pomočnikov in darovalcev (Goljevšček 1991). 

Prav posebej se osredotoči na analizo temeljnih, najpomembnejših pravljičnih motivov in 

podob nastopajočih junakov. Za primere izbere ruske ljudske pravljice in se omeji le na 

čarobne pravljice. Ob dejstvu, da se pri svoji analizi pravljic osredotoča zgolj na ruske, se 

nam zastavlja vprašanje, ali njegove ugotovitve res lahko enostavno prenesemo na 

svetovne ljudske pravljice.  

V ta namen smo naredili primerjalno analizo slovenske ljudske pravljice Zlata ptica, št. 3, 

ki jo je leta 1852 objavil Matija Valjavec (vir: Valjavec, 2005, str. 22–37), Štrekljevo 

verzijo z naslovom O zlatem ptiču, o najhitrejšem konju in od morskega dekleta, št. 5 

(Kropej, 1995, str. 249–251), Grimmovo prvotno različico, z naslovom Bela golobica, št. 1 

(Bedenk in Blažić, 2018, str. 38, 39) in novejšo različico z naslovom Zlata ptica, št. 2 

(Grimm, 2012, str. 187–195) z oznako KHM (57) ter rusko Pravljico o carjeviču Ivanu, 

žar ptici in sivem volku, št. 4 (Afanasjev, 2007, str. 14–29).  

Na osnovi primerjalne analize smo iskali podobnosti in razlike med različicama ter tudi 

podobne motive, ki so opisani v zgoraj omenjenem delu (Propp, 2013). Ker nas je še bolj 

podrobno zanimala zgodovinska povezava pravljic z realnostjo, smo pravljice analizirali 

tudi s pomočjo dela Monike Kropej z naslovom Pravljica in stvarnost (1995), saj sta oba 

prišla do podobnih zaključkov.  
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7.2 CILJI RAZISKAVE 

V okviru analize pravljic smo želeli: 

– narediti primerjalno analizo slovenske ljudske pravljice Zlata ptica, ki ima v indeksu 

pravljic oznako ATU 550 (Uther, 2011, str. 284), in njenih različic z istoimensko 

pravljico bratov Grimm in njeno prvotno verzijo Bela golobica (prvi izid leta 1812 kot 

KHM 64 (Bedek in Blažić, 2018)) ter rusko Pravljico o carjeviču Ivanu, žar ptici in 

sivem volku, in sicer po strukturalistični analizi Vladimirja Proppa in teoriji Monike 

Kropej;  

– ugotoviti podobnosti in razlike med obravnavanimi pravljicami;  

– ugotoviti, katere stalnice in spremenljivke se pojavljajo v pravljicah in variantah;  

– narediti tabelo po kategorijah in podkategorijah; 

– najti zgodovinske vzporednice različic pravljice Zlata ptica in odkriti značilnosti 

kulture okolja, v katerem so pravljice nastajale. 

 

7.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Glede na zgoraj postavljene cilje smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

– Ali se obravnavane pravljice razlikujejo v številu najdenih motivov? 

– Ali med obravnavanimi pravljicami lahko najdemo podobnosti in razlike v številu 

najdenih motivov? 

– Ali v analiziranih pravljicah lahko določimo stalnice in spremenljivke v njihovi 

zgradbi? 

– V katerih pravljicah lahko najdemo povezavo z zgodovinsko stvarnostjo? 

– Ali v obravnavanih pravljicah lahko določimo značilnosti kulture okolja, v katerem 

so pravljice nastajale? 
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7.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 
Pri empiričnem delu magistrskega dela je bila uporabljena deskriptivna metoda 

pedagoškega raziskovanja. Raziskovalni pristop je kvalitativna literarna analiza petih verzij 

pravljice Zlata ptica z oznako ATU 550. 
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8 ANALIZA IN PRIMERJAVA VERZIJ PRAVLJICE 
ZLATA PTICA 

 

8.1 ANALIZA PRAVLJIC PO VLADIMIRJU PROPPU 

 

Pravljice o zlati ptici so bile razčlenjene po motivih čarobne pravljice, ki so zapisane v 

Proppovem delu Zgodovinske korenine čudežne pravljice (2013). Kot delovni pripomoček 

pri iskanju motivov smo s pomočjo uporabljene zgornje literature izdelali tabelo, ki je 

priložena spodaj. Motivi si sledijo v istem vrstnem redu, kot si sledijo v Proppovi knjigi, in 

so označeni s številkami. 

 

Pravljice so razporejene v tabelo (glej spodaj), pri vsaki pa so zapisani stavki ali besedne 

zveze, ki vsebujejo določen motiv, in številka najdenega motiva, ki je zapisan v tabeli, ki 

služi kot delovni pripomoček. Med pravljicami je narejena primerjalna analiza, ki vsebuje 

primerjavo (podobnosti in razlike) vseh verzij pravljice po najdenih motivih. Pravljice so 

označene s številkami od 1 do 5 – razvrščene v kronološkem vrstnem redu, glede na letnico 

prve izdaje. 
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8.1.1 RAZČLENITEV MOTIVOV ČAROBNE PRAVLJICE PO PROPPU (Zgodovinske korenine čarobne pravljice, 

2013) 

1. 1 
ODHOD 

1. 2 
NESREČA IN 
PROTIUKREP
I 

2. 
SKRIVNOSTNI 
GOZD 

3. 1 GOZDNA 
BRATOVŠČI-
NA 

3. 2 
ONSTRANSKI 
DAROVALCI  
 
3.3 
DAROVALCI-
POMOČNIKI  

4.  1 ČAROBNI 
POMOČNIK  
 
4.2  
ČAROBNI 
PREDMET  

5. 
PREHOD 

6. ZMAJ 7. 1 
TRIDESE-
TO 
CARSTVO 

7. 2 ONI 
SVET 

8. 1 TEŽKE 
NALOGE: 
 
8.1.1 
OKOLIŠČI- 
NE 
 
8.1.2 
VSEBINA 

8. 2 
JUNAKO-
VA 
ZASEDBA 
PRESTO-
LA 

8. 3 
MAGI-
ČNI BEG 

1.1.1 
Prepovedi, 
povezane 
z 
odhodom 

1.2.1 Nesreča  2.1 Pridobitev 
čarobnega 
sredstva 

3.1.1 Hiša v 
gozdu 

3.2.1 Umrli 
oče  

4.1.1 
Pomočniki 

5.1 
Prehod v 
podobi 
živali 

6.1 Zmaj v 
pravljici 

7.1.1 
Lokalnost  

7.2.1 
Zgodnje 
oblike 
onstran- 
stva 

8.1.1.1 
Težke 
naloge 

8.2.1 
Prestolona- 
sledstvo v 
pravljici 

8.3.1 Beg 
v 
pravljici 

1.1 2 
Osamitev 
vladarjev 

1.2.2 Oskrba 
junaka za na 
pot 

2.2 Tipi jage 
babe 

3.1.2 Velika in 
mala bajtica 

3.2.2 Umrla 
mati 

4.1.2 
Spremenjeni 
junak 

5.2 
Zašitje v 
kožo 

6.2 Zmaj 
goltanec 

7.1.2 
Povezava s 
soncem 

7.2.2 
Žrelo in 
stikajoče 
se gore 

8.1.1.2 
Vsenarodni 
klic  

8.2.2 
Starost  

8.3.2 Beg 
z meta-
njem 
glavnika 
idr.  

1.1.3 
Osamitev 
carskih 
otrok v 
pravljici 

 2.3 Posvetitveni 
obred 

3.1.3 
Pogrnjena 
miza 

3.2.3 Hvaležni 
mrtvec  

4.1.3 Orel 5.3 Ptica  6.2  Junak 
v sodu 

7.1.3 Zlato  7.2.3 
Kristal 

8.1.1.3 
Naloge kot 
odgovor na 
snubitev 

8.2.3 
Oraklji  

8.3.3 Beg 
s 
preobra-
zbami 

1.1.4 
Zaprto 
dekle 

 2.4 Gozd  3.1.4 Bratje  3.2.4 Mrtva 
glava 

4.1.4 Krilati 
konj 

5.4 Na 
konju 

6.4 Zmaj 
ugrabitelj  

7.1.4 Tri 
carstva 

7.2.4 
Dežela 
izobilja 

8.1.1.4 
Naloge 
pobegle in 
znova 
najdene 
carične  
 

8.2.4 
Usmrtitev 
carja v 
pravljici 

8.3.4 
Preobra-
žanje 
zmaja v 
vodnja-
ke, itd. 
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1.1.5 
Motivacija 
zapiranja 

 
 
 
 

2.5 Bajtica na 
kurjih nogah 

3.1.5 Lovci  3.3.1 
Hvaležne 
živali 

4.1.5 Vzreja 
konja 

5.5  Z 
ladjo 

6.5 Vodni 
zmaj 

7.1.5 
Teriomorfi-
zem 
tridesetega 
carstva 

7.2.5 
Sončno 
carstvo 

8.1.1.5 
Naloge 
carične, ki jo 
ugrabijo 
lažni junaki 

8.2.5 Lažni 
junak  

8.3.5 Beg 
in 
zasledov
anje, ki 
jima 
sledijo 
preobra-
zbe 

  
 
 

2.6 Fuj, fuj, fuj 
 

3.1.6 
Razbojniki  

3.3.2 Bakreno 
čelo 

4.1.6 Zavrnjen 
in zamenjan 
konj 

5.6 Po 
drevesu 

6.6  Zmaj 
in carstvo 
mrtvi 

 7.2.6 
Antika  

8.1.1.6 
Naloge 
povodnega 
moža 

8.2.6 Most 
iz vrvi  

8.3.7 
Odločiln
a ovira 

  2.7 Napojila-
nahranila  

3.1.7 
Razporeditev 
dolžnosti 

3.3.3 
Odkupljeni 
ujetniki, 
dolžniki, idr. 

4.1.7 Konj v 
kleti 

5.7 Po 
lestvi ali 
po 
jermenih 

   8.1.1.7 
Naloge 
čarovniškeg
a učitelja 

8.2.7 Vrelo 
mleko 

 

  2.8 Koščena 
noga 

3.1.8 
»Sеstrica« 

 4.1.8 Barva 
konja 

5.8 S 
pomočjo 
vodnika 

   8.1.1.8 
Sovražni tast 

  

  2.9 Jagina 
slepota 

3.1.9 Rojstvo 
otroka  

 4.1.9 Konjeva 
ognjevita 
narava 

    8.1.1.9 
Naloge, 
zastavljene 
staremu 
carju 

  

  2. 10 
Gospodarica 
gozda 

3.1.10 
Lepotica v 
krsti 

 4.1.10 Konj in 
zvezde  

    8.1.2.1 
Iskalne 
naloge 

  

  2.11 Jagine 
naloge 

3.1.11 Amor 
in Psiha 

 4.1.11 Konj in 
voda 

    8.1.2.2 
Dvorec, 
most, vrt 

  

  2. 12 Preizkus s 
spanjem 

3.1.12 Žena na 
moževi poroki 

 4.1.12 
Nekateri drugi 
pomočniki 

    8.1.2.3 
Preizkus z 
banjo 

  

  2.13 Izgnani in 
v gozd odpeljani 
otroci 

3.1.13 Pacek   4.2.1 
Kremplji, 
dlaka, kože, 
zobje 

    8.1.2.4  
Preizkušnja 
s hrano 
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  2.14 Ugrabljeni 
otroci 

3.1.14 
Neznalček  

 4.2.2 
Predmeti-
orodja 

    8.1.2.5 
Tekmovanja 

  

  2. 15 Zaobljuba   
3.1.15 Plešasti 
in pokriti z 
mehurjem 

 4.2.3 
Predmeti, ki 
prikličejo 
duhove 

    8.1.2.6 
Skrivalnice  

  

  2.16 Tepla tepla 3.1.16 Mož na 
ženini poroki 

 4.2.4 Ognjilo     8.1.2.7 
Prepoznava 
iskanega 

  

  2.17 Blaznost 3.1.17 
Prepoved 
širokoustenja 

 4.2.5 Paličica     8.1.2.8 
Poročna noč 

  

  2.18 Odsekan 
prst 

3.1.17 
Prepovedana 
shramba 

 4.2.6 Predmeti, 
ki prinašajo 
večno izobilje 

       

  2.19 Znamenja 
smrti 

  4.2.7 Živa in 
mrtva, šibka in 
močna voda 

       

  2.18 Začasna 
smrt 

  4.2.8 Pupe         

  2.19 Razsekani 
in oživljeni 

          

  2.20 Jagina peč           

  2.21Umetnost 
zvijač 

          

  2.22 Čarobno 
darilo 

          

  2.23 Travestizem           
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8.1.2 ANALIZA PRAVLJIC PO PROPPU V OBLIKI TABEL 

 

 1. Bela golobica 
(Grimm, 1810), št. 
113 

2. Zlata ptica 
(Grimm, 1812), št. 
214 

3. Zlata ptica 
(Valjavec, 1852), 
št. 315 

4. Pravljica o 
carjeviču Ivanu, 
žar ptici in sivem 
volku 
(Afanasjev, 
1855), št. 416 

5. O zlatem ptiču, o 
najhitrejšem 
konju in od 
Morskega dekleta 
(Šnuderl, 1914), št. 
517 

1. 1 ODHOD      

 »[...] je Palček vstal in ji 
sledil« (Bedenk in Blažič, 
2018, str. 39). 
 

»[…] odpravil na pot, da 
bi poiskal zlato ptico 
(Grimm, 2012, str. 188). 

»In šel v gozd iskat zlato 
ptico« (Valjavec, 2005, str. 
25). 
 
»Je najmlajši dejal očetu, 
da bo šel iskat zlato ptico« 
(prav tam). 

»Carjeviča Dimitrij in 
Vasilij [...] sta skupaj 
krenila na pot, da bi jo 
poiskala« (prav tam, str. 
17). 
 
Ko je Car Vislav dal 
carjeviču Ivanu svoj 
blagoslov, se je ta podal 
na pot (prav tam, str. 17). 

»In se napravi po svet (M. 
Šnuderl v Kropej, 1995, 
str. 249). 
 

 

 
 

                                                 
13 Za potrebe magistrskega dela bomo obravnavali pravljico, ki sta jo leta 2018 objavili Bedenk in Blažić 
14  Za potrebe magistrskega dela bomo obravnavali pravljico, ki je leta 2012 izšla v zbirki Grimmovih pravljic   
15 Za potrebe magistrskega dela bomo obravnavali pravljico, ki je bila izdana v knjigi Slovenske ljudske pravljice (Valjavec, 2005) 
16 Za potrebe magistrskega dela bomo obravnavali pravljico, ki je pri nas izšla v knjigi Ruske pravljice (Afanasjev, 2007) 
17 Za potrebe magistrskega dela bomo obravnavali verzijo, ki jo je leta 1995 objavila Monika Kropej Telban v knjigi Pravljica in stvarnost 
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ANALIZA PO V. PROPPU 
 

Za začetek pravljice je značilen poseben epski mir18, ki ga nenadoma prelomi trenutek, ko 
mora eden od družinskih članov (otroci ali starejši) oditi od doma. Splošne oblike odhoda 
so: odhod na delo, v gozd, trgovat, v vojno, »po opravkih.« S tem se pripravi teren za 
nesrečo (Propp, 2013, str. 37). 
 
Odhod od doma na prvi pogled ni nič posebnega: npr. »Šel v gozd iskat zlato ptico 
(Valjavec, 2005)«, »Je Palček vstal in ji sledil (Bedenk in Blažić, 2018)«, vendar je pri 
tem pomembno že samo dejstvo, da junak odide na pot. Sama »kompozicija pravljice se 
namreč formulira na podlagi junakovega prostorskega premika« in ravno na poti junak 
doživi različne možne pripetljaje (prav tam, str. 47). 

PRIMERJALNA ANALIZA 
 

V vseh analiziranih pravljicah lahko zasledimo motiv odhoda družinskega člana od 
doma (1. 1). Glavni razlog za njihov odhod je zlata ptica, ki je na kraljevem vrtu 
trgala zlata jabolka. Ko kralj ugotovi, kako lepa zlata peresa ima, pošlje svoje tri 
sinove na pot. Junak je v pravljici tako iskalec, saj se na pot odpravi z razlogom, da bi 
našel zlato ptico.  
 
Iskanje zlate ptice je v pravljicah št. 1, 2 in 5 povezano tudi z zasedbo prostora, saj bo 
oče zapustil kraljestvo tistemu, ki bo pri iskanju najbolj uspešen. Pravljica nam tukaj 
že nakaže dejstvo, da se morajo kraljevi sinovi najprej izkazati in dokazati, preden 
lahko zamenjajo očeta na prestolu (podrobneje v poglavju 8.2). 
 
Junak odide: 

• do visoke gore (št. 1), 
• v gozd (pravljica št. 2, 3, 5), 
• na ravno polje in zelene travnike (št. 4). 

1.1.1 PREPOVEDI, 
POVEZANE Z 
ODHODOM 

     

Ukaz oz. predlog 
 
 

  Peresa zlate ptice so bila 
zlata, zato je oče kralj 
pomislil: »Kako lepa 
mora biti šele ptica, ki 
ima taka peresa. Rad bi 
imel zlato ptico«[…] 
(prav tam). 

»Kdor mi ulovi in prinese 
zlato ptico, bo kralj« 
(prav tam, str. 25). 

»Car je poklical k sebi 
svoje tri sinove in jim 
rekel: kdo izmed vas lahko 
na mojem vrtu ujame žar 
ptico? Tistemu, ki jo bo 
ulovil živo, bom še za 
življenja dal polovico 
carstva, po smrti pa vse« 
(prav tam, str. 14). 
 

»A tiča, ki ima zlato perje, 
se ni mogel več izbiti iz 
glave in si zaprisegel, da 
ga hoče dobiti in hoče« 
(prav tam). 
 
»Imam vas troje sinov, ne 
vem pa, komu bi zapustil 
kraljestvo. Ker pa si ti 
najstarejši in 
najpametnejši, dam tebi 
vse po svoji smrti, le če mi 
prineseš zlatega ptiča!« 
(prav tam, str. 249). 

                                                 
18 Za potrebe magistrskega dela smo podčrtali ključne besede 
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Oslabljena oblika 
prepovedi 

 […]tudi najmlajši sin je 
želel odriniti in poskusiti 
svojo srečo, toda oče mu 
ni dovolil oditi. »Saj je 
vse zaman,« je govoril, 
»ta bo še manj našel zlato 
ptico kot njegova brata. 
In če se mu pripeti 
nesreča, si ne bo znal 
pomagati, ko je tak 
prismuk« (prav tam, str. 
188). 
 

Najmlajši sin hoče oditi 
iskat zlato ptico, oče pa 
mu odvrne: »Dva moja 
sinova sta že šla in se 
nista vrnila. Ostani doma, 
samo tebe imam še« (prav 
tam, str. 27). 

Tudi carjevič Ivan začne 
prositi očeta, da mu da 
svoj blagoslov. Ta pa mu 
odvrne: »Dragi moj sin, 
moj ljubljeni otrok! Mlad 
si še in nisi vajen tako 
dolgih in težkih potovanj. 
Kaj bo, če me boš še ti 
zapustil in se vsi trije tako 
dolgo ne boste vrnili? Star 
sem že in vse je v božjih 
rokah. Če me bo Bog vzel 
k sebi, ko boste vi na poti, 
kdo bo namesto mene 
vladal carstvu? Lahko bi 
prišlo do vstaje ali 
nesoglasij med našim 
ljudstvom in nikogar nebi 
bilo, ki bi vodil vojsko« 
(prav tam, str. 17). 

»Kralju se je milo storilo 
in odločil se je, da ne 
pošlje najmlajšega zdoma, 
ker ga je skrbelo za 
kraljestvo. Ko pa ga 
najmlajši sin le prosi in 
prosi, se nazadnje le 
odloči in ga pošlje za 
zlatim ptičem« (prav tam, 
str. 249, 250). 

ANALIZA PO V. PROPPU 
 
Prepovedi, povezane z odhodom: 
 
Z odhodom so povezane tudi številne prepovedi. Na prvi pogled bi lahko to prepoved 
preprosto povezali s skrbjo staršev, ki se na neki način zavedajo, da otrokom zunaj grozi 
nevarnost, saj je okolje prepleteno z različnimi neznanimi nevarnostmi in nesrečami, ki 
jih lahko doletijo na poti. Resničen razlog za prepoved pa se skriva povsem drugod. 
Pravljice najbolj nazorno prikažejo človekov strah pred nevidnimi silami, ki se lahko vsak 
trenutek znesejo nad njim. Iz njene vsebine lahko odkrijemo, da je ohranila tudi spomin 
na ukrepe, ki so jih nekoč tudi v resnici uporabljali, da bi pred nevarnostjo obvarovali 
carske otroke (Propp, 2013, str. 37, 38). 
 
Prepovedi so vedno povezane s kršitvijo le-te, kajti neubogljivost predstavlja povod za 
nesrečo. Starši namreč odhod otroka prepovedo, ta pa prepoved prekrši, zato pride do 
nesreče. 
 

PRIMERJALNA ANALIZA 
 

V povezavi z odhodom junaka od doma lahko v obravnavanih pravljicah zasledimo 
oslabljeno obliko prepovedi. Kralj sprva junaku ne dovoli oditi od doma in pri tem 
navede različne razloge:  
 

• ne verjame, da najmlajši sin lahko najde zlato ptico (št. 2), 
• ker ima samo še najmlajšega sina (št. 3), 
• ker je junak še mlad in neizkušen (št. 4), 
• kralja skrbi za kraljestvo (št. 4 in 5). 

 
Na tem mestu bi se lahko strinjali z ugotovitvami Proppa (2013), ki pravi, da lahko v 
pravljici zasledimo zavzetost za osebno varnost carskih otrok, saj je tovrstno motiviko 
mogoče zaslediti tudi v naših pravljicah. 
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V pravljicah pa lahko najdemo tudi oslabljeno prepoved v obliki prošnje ali nasveta. 
Funkcijo prepovedi igrata tudi kraljev ukaz oz. predlog (preobrnjena oblika prepovedi). 
Če se otrokom nekaj ukaže, ima izpolnitev tega ukaza enake posledice kot kršitev 
prepovedi odhoda v gozd (Propp, 2005, str. 40, 41). 
 

Preobrnjeno obliko prepovedi je v pravljicah povezana z dejstvom, da sinovi odidejo 
na pot zato, da bi poiskali zlato ptico, kar pa je povezano tudi z zasedbo prestola: 
 

• Kdor mi ulovi in prinese zlato ptico, bo kralj (št. 3). 

• Tistemu, ki jo bo ulovil živo, bom še za življenja dal polovico carstva, po 
smrti pa vse (št. 4). 

• Ker pa si ti najstarejši in najpametnejši, dam tebi vse po svoji smrti, le če mi 
prineseš zlatega ptiča! (št. 5). 

1. 2 NESREČA IN 
PROTIUKREPI 

     

1.2.1 NESREČA 
 
Blagostanje 
 
Junak izve za nesrečo ali manko, 
nekdo se obrne nanj s prošnjo ali 
ukazom, ga nekam pošlje 
 
 

»Nekoč je živel kralj in 
pred njegovo palačo je 
stala lepa hruška, ki je 
vsako leto obrodila lepe 
sadeže, ko pa so 
dozoreli, jih je nekdo 
ponoči obral« (prav tam, 
str. 38). 
 

»Nekoč je živel kralj, ki 
je imel za svojim 
gradom prelep gaj, v 
njem pa je rasla 
jablana, ki je rodila 
zlata jabolka«. Ko so 
jabolka dozorela, so jih 
prešteli, toda že drugo 
jutro je eno manjkalo« 
(prav tam, str. 187) 
 

»Neki kralj je imel na 
svojem vrtu prelepo 
jablano. Rodila je zlata 
jabolka ki pa nikoli niso 
dozorela, kajti vsako jutro 
je eno manjkalo« (prav 
tam, str. 22). 
 

»Car je imel tako bogat vrt, 
da v nobeni deželi ni bilo 
lepšega. Carju je bila 
najljubša jablana, na 
kateri so bila vsa jabolka 
zlata« (prav tam, str. 14) 
 
»Na vrt carja Vislava se je 
navadila letati žar ptica. 
Vsako noč je priletela na 
vrt, sedla na najljubšo 
jablano carja Vislava, 
odtrgala z nje nekaj zlatih 
jabolk in spet odletela« 
(prav tam, str. 14). 

»Neki kralj je imel jablan, 
ki je rodila zlata jabolka« 
(M. Šnuderl v Kropej, 
1991, str. 249). »A 
zgodilo se je, da je vsako 
noč zmanjkalo ene, sam 
Bog ve, kako« (prav tam, 
str. 249) 
 

1.2.2 OSKRBA JUNAKA ZA 
NA POT 

  »Vzel je konja, popotno 
brašno in puško« (prav 
tam, str. 25). 

[…] »in carjevič Ivan si je 
izbral konja«[…]  (prav 
tam, str. 17). 
 
 
 
 
 

»Vzame si konja in jedila, 
denarja in drugega dosti 
[…]« (prav tam, str. 249). 
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ANALIZA PO V. PROPPU 

Nesreča: 

V pravljici nepričakovano (z določeno predpripravo) nastopi nesreča. V povezavi s tem je 
v začetnem stanju »opisano posebno, včasih poudarjeno blagostanje« (Propp, str. 41, 
2005): prelepa jablana z zlatimi jabolki, lepa hruška, ki je nasprotje ozadja za nesrečo, ki 
sledi. 
 
V pravljici kakršna koli oblika nesreče vodi k zapletu. Sam potek dogajanja je usmerjen v 
to, da se junak na neki način seznani z nesrečo. Ta trenutek se v pravljicah pojavlja v 
različnih oblikah. 
 
Oskrba junaka za na pot: 
 
Ko se zgodi nesreča, junak zanjo tudi izve, kar je tudi razlog, da odide na pot. Pravljica se 
odpoveduje natančnemu opisovanju junakove poti. Prvi del poti od doma do gozda je tako 
izražen npr. z naslednjimi besedami:  
 

»je jezdil in jezdil, ne da bi vedel kam. Jezdil je dolgo ali malo časa […] (Afanasjev, 
2007, str. 17)«,  
 
»Nato je jezdil po isti poti skozi gozdove in prišel na isto zeleno jaso (Valjavec, 
2005, str. 27).  

 
Drugi del poti v drugo deželo je od junakovega ločeno z ogromnim prostorom, ki ga kot 
bomo videli kasneje premaga v trenutku (Propp, 2013). 
 
Junak pred svojim odhodom lahko prosi, da ga oskrbijo z različnimi predmeti, npr.: 
posušen kruh, denar, ladja s pijano posadko, šotor, konj. Propp v tem delu najde povezavo 
s stvarnostjo, kajti umrle so za potovanje na oni svet opremili z različnimi predmeti kot 
so: obutev, popotna palica in kruh, kasneje pa so le-ti postali tudi železni in so 
predstavljali simbol dolge poti.  
 
To lahko podkrepimo tudi s trditvami Haruzina (1905, str. 250 v Propp, 2013, str. 49): 
»Od predstave o poti v onstranstvo […] so odvisni tudi predmeti, ki jih spustijo v grob ali 
sežgejo z umrlim«.  
 

PRIMERJALNA ANALIZA 

Nesreča: 

Za začetek vseh petih pravljic je značilno, da na kraljevem vrtu rastejo zlata jabolka, v 
pravljici Bela golobica (št. 1) pa zlate hruške, s čimer je poudarjeno blagostanje 
kraljeve družine. V pravljicah po začetni družinski sreči kmalu pride do preobrata, saj 
mir poruši zlata ptica, v ruski verziji (št. 4) pa žar ptica, ki krade zlata jabolka. V vseh 
pravljicah tako lahko najdemo motiv nesreče (1. b). 

Kralj zaradi kraje svojim sinovom ukaže, naj stražijo jablano in poiščejo kradljivca, 
pri čemer sta najstarejša brata neuspešna, najmlajšemu bratu pa uspe dobiti zlata 
peresa zlate ptice. V pravljici št. 4 kralj že od začetka ve, da je žar ptica tista, ki hodi 
po kraljeva zlata jabolka, v ostalih verzijah pa so tatovi na začetku neznani. 
 
Oskrba junaka za na pot: 

Junak se v treh pravljicah pred odhodom od doma oskrbi z različnimi predmeti: 
• popotna brašna (št. 3), 
• puška (št. 3), 
• konj (pravljica št. 3, 4 in 5),  
• denar in drugega dosti (št. 5), 
• jedila (št. 5). 

 
Iz tega je razvidno, da se v vseh treh pravljicah pojavlja konj, ki je na začetku 
uporabljen kot prevozno sredstvo. 
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Tako je čisto normalno, da mrtvemu človeku v primeru, da bo dolgo pešačil obujejo 
močnejše čevlje (tako so npr. v Kaliforniji Indijance pokopavali v mokasinah). 
 

2. SKRIVNOSTNI 
GOZD 

     

2.3 POSVETITVENI OBRED 
 
Junak na svoji poti pride do vhoda v carstvo mrtvih. Pravljica je ohranila predstave o smrti in predstave, ki so z njimi močno povezane – predstave o obredu posvetitve. Posvetitev 
je ena izmed institucij, ki je določala rodovno ureditev. Obred se izvaja ob nastopu spolne zrelosti, s čimer fanta uvedejo v rodovno skupnost. S tem se uveljavi kot enakopraven 
član, ki dobi pravico do poroke. To je socialna funkcija obreda. Za obred so značilni tudi različni preizkusi posvečenca, kar je, kot bomo videli v nadaljevanju v pravljicah 
povezano s »težkimi nalogami« (poglavje 8.1). 
 
Posvečenec med obredom pogosto začasno umre (doseže stanje navidezne smrti), kasneje pa vstane od mrtvih kot popolnoma drug človek.  
Sam obred se je odvijal v strogi tajnosti, vedno pa se je izvajal v globini gozda ali grmičevja. Včasih so za potrebe obreda zgradili posebne hiše ali kolibe v obliki živali, vrata pa 
so pri tem predstavljala žrelo. Izvajanje obreda ni šlo brez telesnega mučenja (npr. odsekane prsta, izbitje zob idr.). Po končanem obredu je oživeli dobil novo ime, na kožo pa so 
mu odtisnili žige in podobna znamenja. Deček je bil deležen tudi strogega šolanja, saj se je učil lovskih postopkov, spoznaval skrivnosti religiozne narave, zgodovinske podatke in 
tudi pravila in zahteve vsakdanjega življenja (Propp, 2013, str. 52, 54). 
2.4 GOZD 
 

»Tako je prišel do visoke 
gore, kjer je golobica 
poletela v skalo razpoko in 
v njej izginila« (prav tam, 
str. 39). 

[…] ko je nekaj časa hodil 
[…] na rob gozda […] 
(prav tam, str. 187). 
 

[…] » ter šel v gozd iskat 
zlato ptico. V gozdu so 
ptice najrajši« (prav tam, 
str. 25). 
 
»Nato je jezdil po isti poti 
skozi gozdove in prišel na 
isto zeleno jaso, kjer sta se 
prejšnje in poprejšnje leto 
ustavila njegova brata« 
(prav tam, str. 27). 

»Jezdil je in jezdil, ne da bi 
vedel kam. Jezdil je po 
poti, dolgo ali malo časa 
[…] in prispel je ravno na 
polje, na zelene travnike« 
(prav tam, str. 17). 
 

»Ko je hodil že precej časa 
po sveti, pride nekega dne 
do križpotja sredi velikega 
gozda« (prav tam, str. 
249). 

2. 18 ZAČASNA SMRT 
 

 »Toda brata sta ga brata 
porinila na hrbet v 
vodnjak [...]. Najmlajši 
brat pa ni utonil.  
 
 
 

»Iz strahu in zavisti sta ga 
pretepla in ga pustila ležati 
na cesti« (prav tam, str. 35).  
 
 
 
 

Glej citat spodaj (poglavje 
2.21) 

»A ko pridejo skozi nek 
temen gozd, planeta brata 
nanj in ga ubijeta. 
 
 [...] Oni nesrečni kraljevič 
pa je ležal mrtev na cesti« 
(prav tam, str. 250). 
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K sreči je bil vodnjak suh 
in padel je na mehek mah, 
ne da bi se mu kaj 
zgodilo, vendar ni mogel 
ven (prav tam, str. 194). 
 

»Tedaj pa je medved 
kosmatinec prišel do 
tretjega sina, ki je kot 
mrtev ležal na cesti (prav 
tam, str. 35). 
 
Izgrebel je koren lečen, ga 
stolkel na kamnu ter kanil 
sok ležečemu v usta.  
In glej! Mladenič se je 
dvignil živ in zdrav (prav 
tam, str. 35). 

 
»Kar pride nekoč mimo 
oni medved in se silno 
užalosti, ko zapazi 
mladeniča mrtvega. 
Potegne ga na kraj ceste, 
sam pa gre daleč, daleč v 
gore in poišče žive vode. 
[…] Ko pride čez dolgo 
časa zopet nazaj, ga polije 
z ono vodo in res, kraljič je 
odprl oči, trohnoba je 
izginila in mladenič je 
oživel« (prav tam, str. 250, 
251). 

2.19 RAZSEKANI IN 
OŽIVLJENI 
 
 
2.6 FUJ FUJ FUJ 
(prepoznava junaka po 
vonju) 
 

   »Carjevič Dimitrij je 
potegnil meč iz nožnice, 
zabodel carjeviča Ivana in 
ga razsekal na majhne 
kosce« (prav tam, str. 26, 
27). 
 
Carjevič Ivan je ležal na 
tistem kraju ravno trideset 
dni, potem pa je nanj 
naletel sivi volk in po 
vonju prepoznal carjeviča 
Ivana. Hotel mu je 
pomagati, pa ni vedel, 
kako naj to stori. [….] Sivi 
volk veli krokarju: »Zleti 
prek trikrat devetih dežel v 
trideseto carstvo in mi 
prinesi mrtve in žive vode« 
(prav tam, str. 28). 
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[…] Tretjega dne se je 
vrnil krokar z dvema 
stekleničkama. V eni je 
bila živa voda, v drugi pa 
mrtva. […] Nato je sivi 
volk poškropil carjeviča 
Ivana z mrtvo vodo in 
njegovo telo se je zaraslo; 
poškropil ga je z živo vodo 
in carjevič Ivan je vstal in 
rekel: »Ah, kako dolgo 
sem spal!« (prav tam, str. 
27, 28). 

RAZLAGA PO V. PROPPU 

Gozd:  

Junak se na svoji poti skoraj vedno znajde v gozdu, ki predstavlja začetek njegovih 
podvigov in v pravljicah nikoli ni natančno opisan. Pravljični gozd je močno povezan s 
tistim, ki nastopa v iniciacijskih obredih.  

Propp (2013) ugotavlja, da je povsod po svetu, kjer so izvajali ta obred potekal v gozdu 
ali grmovju, saj je omogočal tajnost obreda. Že v antičnem času je bil vhod v podzemlje 
večinoma obdan z neprehodnim nedotaknjenim gozdom. Iz vseh gradiv, ki jih Propp 
analizira, je razvidno, da »gozd po eni strani odraža spomin na gozd kot kraj, kjer 
poteka obred, po drugi strani pa kot vhod v carstvo mrtvih« (Propp, 2013, str. 55, 56). 
 
Fuj fuj fuj19: 
 
Posvečence in prišleke na onem svetu so lahko preizkušali po vonju (motiv 2.6), kar je 
ohranila tudi pravljica. Mrtvi, breztelesni nimajo vonja, živi pa ga imajo. Mrtvi tako 
prepoznajo žive po vonju in mnogokrat jim je vonj nagnusen (prav tam, str. 62). 
 
 
 

PRIMERJALNA ANALIZA 

Gozd: 

• iz danih citatov pravljic je razvidno, da v pravljicah št. 2, 3 in 5 junaka pot vodi 
v gozd, 

• v pravljici št. 1 junak na poti pride do visoke gore, kjer golobica izgine v 
skalne razpoke,  

• v pravljici št. 4 pa pride na polje in zelene travnike.  

Na teh krajih se začnejo junakove dogodivščine.  

Začasna smrt: 

V pravljicah se pojavljajo naslednje oblike začasne smrti junaka: 

• št. 2: brata ga vržeta v vodnjak, 
• št. 3 in 5: brata ga pretepeta do smrti in nato mrtev leži na cesti, 
• št. 4 zasledimo motiv razsekanja junaka (junak mrtev leži 30 dni). 

 
Motiv začasne smrti v pravljici št. 1 ni prisoten. 
 

                                                 
19 Tovrstno poimenovanje uporablja Propp v knjigi Zgodovinske korenine čarobne pravljice (2013) 
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Začasna smrt: 

Posvetitven obred so si v mnogih primerih predstavljali kot začasno smrt in ponovnim 
vstajenjem posvečenca. S slednjim si junak pridobi magično moč (Propp, 2013, str. 84). 
Pravljica je ohranila različne oblike usmrtitve in vstajenja: razkosanje, kuhanje in 
pečenje teles itn. 
 
Razsekani in oživljeni: 

V pravljicah je ta tip usmrtitve zelo popularen. Propp (2013) ugotavlja, da je razsekanje 
in raztelešenje človeka na koščke ena izmed oblik začasne smrti. Dejstvo je, da so 
obrede, v katerih so oblike kot so raztelešanje in razsekavanje nekoč tudi v resnici 
opravljali.   
 
Primeri iz kasnejših obdobij nam razkrivajo, da so lahko izvajali tudi nadomestno 
usmrtitev in razsekanje drugega človeka in ne živali ali posvečenca. Sam motiv 
razsekanja in raztelešenje človeškega telesa ima v mnogih kulturah in religijah 
pomembno vlogo, kar se kaže tudi v pravljici. Kot primer avtor navede antične in stare 
vzhodne države, v katerih je omenjeni motiv eksistiral v religiji: odsekanje glave, 
tetoviranje, blaznost, ples itn. (Propp, str. 85, 86). 
 
Prisotnost motiva v pravljicah, kaže na njegovo povezavo z obredom. O tem namreč ne 
priča le dejstvo, ampak tudi same okoliščine in nekatere podrobnosti, kot npr. to, da 
razsekani zmeraj oživi, s čimer se kaže narava začasne smrti (prav tam, str. 88, 89). 

Zanimiva je ugotovitev, da je v vseh pravljicah, kjer je prisotna začasna smrt kraljevi 
brat tisti, ki izvede začasno usmrtitev junaka. 

V vseh zgoraj navedenih primerih čarobni pomočnik mrtvega kraljeviča na različne 
načine ponovno obudi v življenje: 

• medved v pravljici št. 3 kraljeviču kane v usta sok korena lečna, 
• lisica v pravljici št. 4 carjeviča obudi s pomočjo mrtve in žive vode, v pravljici 

št. 5 pa medved mladeniča obudi tako, da ga polije z živo vodo, 
• v št. 2 pa kraljevič pri padcu v vodnjak ni utonil, saj je bi le-ta suh in je padel 

na mehek mah. 

V ruski verziji (št. 4) izvemo tudi, da je obred trajal natanko trideset dni: »Carjevič Ivan 
je ležal na tistem kraju ravno trideset dni, potem pa je nanj naletel sivi volk […] 
(Afanasjev, 2007, str. 27). 
 
Razsekani in oživljeni in fuj fuj fuj: 
 
Motiv razsekanja najdemo samo v pravljici št. 4, pri čemer carjeviča Ivana na drobe 
koščke razseka njegov brat Dimitrij.  
V primerjavi z ostalimi verzijami, je v tej postopek obuditve junaka v življenje zelo 
natančno opisan (glej zgornji citat). 
 
Po Vladimirju Proppu je v tem delu jasno viden smisel obreda: z razsekanjem ustvarimo 
novega človeka, kar pomeni, da je obred usmerjen v novo rojstvo (Propp, 2013, str. 88). 
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3. 1 GOZDNA 
BRATOVŠČINA 

     

3.1.14 NEZNALČEK  »Ob poti je sedel berač, 
mladenič je zamenjal z 
njim svoje obleke in se 
tako vrnil na očetov grad. 
Nihče ga ni prepoznal, 
toda ptica je zapela, konj 
je pričel jesti, prelepa 
deklica ni več jokala. Ves 
začuden je vprašal kralj: 
»Kaj to pomeni?« Zdaj je 
spregovorila deklica: 
»Ne vem, toda prej sem 
bila tako žalostna, zdaj 
pa sem se razveselila.  
 
Tako mi je, kot da je 
prišel moj ženin.« […] in 
tako je prišel tudi 
mladenič, ki je bil 
preoblečen v berača. 
Deklica ga je takoj 
prepoznala in mu padla 
okoli vratu« (prav tam, 
str. 194, 195). 

»V raztrgani obleki se je 
najmlajši kraljevi sin vrnil 
domov, a ga niso spoznali. 
Vprašal je po svojem 
konju, toda dvorjani so ga 
debelo gledali. […] Ko je 
kralj zaslišal peti zlato 
ptico, je prihitel v sobo. 
Pritekla je tudi Morska 
deklica. Zagledala je 
mladeniča, razpela bele 
ročice, pohitela k njemu in 
ga objela. Zdaj šele je oče 
spoznal svojega sina« 
(prav tam, str. 35–37). 

  

RAZLAGA PO PROPPU 

Motiv neznalčka je povezan z enim od momentov vrnitve junaka nazaj domov. Glavna 
značilnost pa je ta, da mladeniča ob prihodu domov (ali v carstvo bodoče žene), noben 
ne prepozna. Po eni strani se lahko starši pretvarjajo, da sina ne prepoznajo, v primerih, 
ko je bil zdoma več let, pa obstaja verjetnost, da ga tudi v resnici niso prepoznali.  
 
Po drugi pa se lahko tudi junak sam pretvarja, da ničesar ne ve in se ničesar ne 
spominja.Pozabil je svoje ime, starše, dom. Zdaj je nov, drugačen, prerojen, umrli in od 
mrtvih vstali človek z drugim imenom (Propp, 2013, str. 121).   

PRIMERJALNA ANALIZA 
 

Junak se v vseh analiziranih pravljicah, razen v št. 1 na koncu vrne domov. V pravljicah 
št. 2 in 3 pa lahko najdemo motiv neznalčka. V obeh primerih oče prerojenega junaka v 
beračevi (št. 2) oz. raztrgani (št. 3) obleki ne prepozna. Šele, ko ga prepozna Morska 
deklica, ga spozna tudi oče. 
 
Spremenjena in prerojena junakova podoba ter dolga junakova odsotnost so lahko 
razlogi, da ga oče ne spozna takoj. 
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3. 3 DAROVALCI-
POMOČNIKI 

     

3.3.1 HVALEŽNE 
ŽIVALI 
 

 »Na robu gozda je spet 
sedela lisica, prosila za 
življenje in mu dala 
dober nasvet. Mladenič je 
bil mehkega srca in ji je 
rekel: »Kar mirna bodi, 
lisička, nič ti ne bom 
naredil« (prav tam, str. 
188). 
 
 
 

Spet je prišel medved in ga 
poprosil: »Daj še meni malo, 
»saj vidiš, da sem lačen. »O, 
le jej, kolikor hočeš in 
kolikor se ti poljubi« medved 
je rekel kraljeviču: »Daj mi 
še konja, da ga snem in se 
najem, ker sem še lačen« 
(prav tam, str. 27, 28). 

 »Kakor k bratoma, pride k 
njemu medved in 
spregovori. Kraljevič pa je 
bil dobrega srca in da 
medvedu kos mesa rekoč: 
»Eh, malo imam, pa če si 
lačen, tu imaš! Medved se 
usede in žre in žre, 
nazadnje pa plane še na 
konja, ga raztrga in 
pohrusta« (prav tam, str. 
250). 

RAZLAGA PO V. PROPPU 
 

Lik hvaležne živali je kombiniran lik. V pravljico se vključijo kot darovalke, junaku se 
dajo na razpolago ali pa mu dajo formulo, s katero jih prikliče, in odtlej opravljajo 
nalogo pomočnice. Junak zagleda raka, ježa ali ptico in nameri vanje orožje, da bi jih 
ubil in pojedel, ko zasliši prošnjo, naj jim prizanese (Propp, str. 137).  
 
Po domnevah Proppa (2013) je tovrstna oblika sočutja do živali poznejša, kajti pravljica 
načeloma ne pozna sočutja. Med človekom in živaljo se lahko splete prijateljstvo, ki 
sloni na nekakšnem načelu dogovora. Ankermann (v Propp, 2013, str. 137) ugotavlja, 
da v nekaterih plemenih prevladuje mnenje, da odnos med človekom in živaljo temelji 
na prijateljstvu, ki se izraža v medsebojnem prizanašanju in pomoči.  
 
Po mnenju Proppa, (2013) obstaja velika verjetnost, da je hvaležna žival prednik. V 
času totemizma, so ljudje rekli »ne jej te ribe«, kasneje pa se je tovrstna prepoved 
preoblikovala v prošnjo prizanesti, ki se pripisuje sami živali. 
 
 
 

PRIMERJALNA ANALIZA 
 

Elemente hvaležne živali lahko zasledimo v: 
 

• Grimmovi verziji (št. 2). Lisica junaka prosi za življenje in ker je ta dobrega 
srca je ne ustreli in jo pusti živeti.  

• Pravljicah št. 3 in 5: junak medveda ob prošnji nahrani s svojo popotnico. 
 
Lisica in medved v zahvalo postaneta junakova pomočnika, ki mu pomagata pri 
reševanjem izzivov. Med njima se splete tudi neke vrste prijateljstvo. 
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4. 1 ČAROBNI 
POMOČNIK 

     

4.1.1 POMOČNIKI  »Mladenič je bil 
mehkega srca in ji je 
rekel: »Kar mirna bodi, 
lisička, nič ti ne bom 
naredil.« »Ne bo ti žal,« 
mu je rekla lisica, »in 
da boš hitrejši, mi sedi 
zadaj na rep.« […] ko 
sta prišla v vas, je 
mladenič stopil z lisice 
in ne da bi se oziral, 
naredil, kot mu je 
svetovala« (prav tam, 
str. 188, 189). 

». […] Medved je jedel in 
jedel, pa še meni bil sit. 
 
»I« je rekel kraljevič, »saj bi 
ti ga dal, na kom naj pa 
potem jezdim?« »Boš pa na 
meni,« je odvrnil medved« 
(prav tam, str. 27, 28). 
 

[…] nenadoma pa mu 
pride naproti velikanski 
sivi volk in ga 
nagovori:[…] »Hudo mi je 
zate, carjevič Ivan, da si se 
tako namučil. Žal mi je, ker 
sem požrl tvojega dobrega 
konja. Zato sedi name, 
sivega volka, in reci, kam 
naj te ponesem in čemu« 
(prav tam, str. 18). 

»Kakor k bratoma, pride 
k njemu medved in 
spregovori. […] Kraljič 
ga gleda, nazadnje pa le 
reče: »Ja viš, kaj si pa 
storil? Kako pa naj 
pridem dalje?« - »Oj«, 
mu reče mrcina, »le na 
mene se usedi, pa bo! 
Zdaj mi pa povej, kam 
greš in po kaj?« (prav 
tam, str. 250). 

RAZLAGA PO V. PROPPU 
 

Po Proppu (2013) vsi pomočniki spadajo v eno skupino likov. Ob nastopu pomočnika, 
je junakova vloga pasivna; pomočnik lahko namesto njega opravi naloge, njegove želje 
pa so »samo opravček, ne opravek«, ali pa junaku pomaga čarobno sredstvo. 
»Pomočnik ga prinese v daljne kraje, ugrabi carično, reši njene naloge, potolče zmaja ali 
sovražno vojsko, reši ga pred zasledovalci«. Pomočnik ima pri reševanju nalog izjemno 
pomembno nalogo, junak pa kljub temu še vedno prevzema vlogo junaka.  
 
Njegov pomočnik je pri tem odraz njegove moči in sposobnosti (Propp, 2013, str. 147). 
 
Razvoj predstav o pomočniku: 
 
Proppa ob primerjavi posameznih vrst pomočnikov z zgodovinskimi dejstvi niso 
privedle do posvetitvenega obreda, ampak do šamanizma, do kulta prednikov in do 
posmrtnih predstav. Obred je odmrl, lik pomočnika pa pri tem ni odmrla z njim, ampak 
se je začel v povezavi z ekonomskim in socialnim razvojem spreminjati.  
 
 
 

PRIMERJALNA ANALIZA 
 

Propp (2013) v svojem delu ni opisoval vseh živalskih pomočnikov, ampak se je 
osredotočil le na najbolj tipične, kot sta orel in konj. V naših pravljicah se v vseh razen 
v št. 1 pojavljajo čudežni pomočniki: 
 

• lisica (št. 2), 
• medved (št. 3 in 5), 
• sivi volk (št. 4). 

 
Propp (2013) čudežnih pomočnikov, ki se pojavljajo v naših pravljicah, ne omenja, 
kljub temu pa v njegovem delu lahko najdemo nekatere vzporednice. Omenja namreč, 
da lahko v primeru, da ni nujno, da obstaja povezava med živalskim pomočnikom 
(subjektom pomoči) in živaljo, ki jo lovijo (objektom pomoči), vlogo pomočnika 
prevzame katerakoli žival in katerikoli predmet.  
 
Neskladje med pomočnikom in njegovo funkcijo in navezanost funkcije na določene 
živali ali predmete tako ni samo poetični ustvarjalni postopek, ampak 
zgodovinsko obrazložen v prvobitnem mišljenju (prav tam, str. 170, 171). 
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Tako lahko v skladu s Proppovimi ugotovitvami opredelimo tri stopnje in tri člene 
čudežnih pomočnikov; »prvi člen je pridobitev pomočnika med posvetitvenim obredom, 
drugi šamanova pridobitev pomočnika, tretji pa mrtvečeva pridobitev pomočnika v 
onstranstvu« (Propp, 2013, str. 163). 
 
Junak pomočnika v okviru posvetitvenega obreda pridobi v carstvu smrti (posvečenca 
so imeli za mrtvega) in je povezan s svetom prednikov. Sčasoma se lovska vloga 
pomočnikov spreminja in nadomešča z vlogo zdravljenja in posredovanja med 
svetovoma. Poseben smisel pričenjajo dobivati tudi živali, ki sodelujejo pri premikanju 
junaka (konj npr. prenese junaka prek tridesetih dežel). 
 
Propp je v svoji študiji prišel do naslednjih ugotovitev v povezavi s pomočnikovim 
razvojem: 
 

• najstarejša oblika je predstava o spreminjanju v žival med posvetitvijo, 
• sledi pomočnik, ki je bil pridobljen individualno, 
• v kasnejšem obdobju pa je pomočnika lahko dobil samo šaman, ki pridobi 

funkcijo posredovanja med obema svetovoma. 
 
Pomočnik kot učitelj: 
 
Fantje so med posvetitvenim obredom dobili učitelja, ki je bil lahko častitljiv starec, 
čarovnik, gozdni škrat, modrec. Ta jih je učil skrivnega nauka njihovega plemena in jih 
uvedel v vse mitske predstave, obrede, rituale in postopke njegovega plemena. Ta 
vzgoja ali vajeniška doba je bistvena poteza posvetitve povsod po svetu (Propp, 2013, 
str. 93). 
 
Spretnosti in znanja, ki so jih fantje pridobivali med obredom, se kaže tudi v pravljici; 
junak se izuči za mojstra določene obrti, spreminjanje v živali, jezika ptic, itd. V ruskih 
pravljicah junak od svojega učitelja pridobi magične sposobnosti (prav tam, str. 93, 94). 
 
 

V pravljicah, ki jih obravnavamo, so vsi čudežni pomočniki gozdne živali. Sklepamo, 
da le-te izhajajo še iz časa, ko so bili ljudje še tesno povezani z gozdom in gozdnimi 
živalmi. Čez čas se je namreč komunikacija med človekom in gozdnimi živalmi počasi 
izgubljala, zato se tudi v pravljicah začnejo pojavljati druge vrste pomočnikov (npr. 
konj, ki pa gozdnih živali ne nadomesti, ampak se pojavi v čisto novih gospodarskih 
funkcijah). 
 
Predpostavljamo, da v obravnavanih pravljicah junak pridobi pomočnika med 
posvetitvenim obredom – vstopom junaka v obdobje zrelosti in pripravo na poroko. 
Razlog, da je ravno junak tisti, ki dobi čudežnega pomočnika je v njegovi dobroti; »je 
bil dobrega srca« (št. 3 in 5), »je bil mehkega srca« (št. 2) oz. kot smo videli zgoraj v 
hvaležnosti živali, ker jo nahrani ali pusti živeti. 
 
Pomočnik v analiziranih pravljicah opravlja naslednje naloge: 
 

• sodeluje pri premikanju junaka v drugo deželo, 
• sodeluje pri obredu in ima moč, da junaka obudi nazaj v življenje, 
• svetuje junaku, kako dobi tisto, kar išče. 

 
V pravljicah št. 2, 3, 4 in 5 je junak na nek način postavljen v vlogo učenca, njegov 
čudežni pomočnik pa je njegov učitelj. Ta ga uči, kako priti do zlate ptice, konja in 
bodoče žene – prelepe deklice. Kot vsak otrok ga junak najprej seveda ne posluša in 
večkrat ponovi svoje napake, na koncu pa z zvijačo (ki se je nauči od pomočnika) le 
pridobi vse, kar išče.  
 
V pravljicah št. 3 in 5, izvemo tudi, da je bilo junakovo učenje uspešno: 
 
»Zdaj le pojdi domov, menda si dobil že dosti izkušenj, da boš lahko že pameten! 
Kraljič pa se je zahvaljeval in objemal medveda, jokal je, tako mu je bilo hudo« 
(Kropej, 1995, str. 251). 
 
»Zdaj imaš vse in sreča te čaka« (Valjavec, 2005, str. 34). 

4.2 ČAROBNI PREDMET 
 
Čarobni predmet je v najbližjem sorodstvu s čarobnim pomočnikom, kajti pomočniki in čarobni predmeti delujejo popolnoma enako. Tako npr. konj ponese junaka prek tridesetih 
dežel ali pa junak to pot opravi s pomočjo leteče preproge, samohodnih čevljev (Propp, 2013, str. 169). 
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4.2.7 ŽIVA IN MRTVA, 
MRTVA, ŠIBKA IN 
MOČNA VODA 

   Sivi volk veli krokarju: 
»Zleti prek trikrat devetih 
dežel v trideseto carstvo in 
mi prinesi mrtve in žive 
vode.« […] Tretjega dne se 
je vrnil krokar z dvema 
stekleničkama. V eni je bila 
živa voda, v drugi pa mrtva. 
[…] Nato je sivi volk 
poškropil carjeviča Ivana z 
mrtvo vodo in njegovo telo 
se je zaraslo; poškropil ga je 
z živo vodo in carjevič Ivan 
je vstal in rekel: »Ah, kako 
dolgo sem spal!« (prav tam, 
str. 27, 28). 

»Kar pride nekoč mimo 
oni medved in se silno 
vžalosti, ko zapazi 
mladeniča mrtvega. 
Potegne ga na kraj ceste, 
sam pa gre daleč, daleč v 
gore in poišče žive vode. 
To pa je taka voda, da 
bolnika ozdravi in še 
mrtvega obudi, če imaš le 
vero v njeno moč. Ko 
pride čez dolgo časa 
zopet nazaj, ga polije z 
ono vodo in res, kraljič je 
odprl oči, trohnoba je 
izginila in mladenič je 
oživel« (prav tam, str. 
250, 251). 

RAZLAGA PO V. PROPPU 
 

Živa in mrtva voda se med sabo dopolnjujeta, imata pa tudi različici; močna in šibka 
voda. Junaka poškropijo z mrtvo vodo, ki ga dokončno preoblikuje v mrtveca. Po besedah 
Proppa (2013) je to neke vrste pogrebni obred, ki se ujema s posipavanjem s prstjo. Živa 
voda deluje šele po oškropitvi z mrtvo vodo in povrne življenje (Propp, 2013, str. 174, 
175). 

PRIMERJALNA ANALIZA 
 

Motiv žive in mrtve vode je prisoten v pravljici št. 4. V pravljici št. 5 pa je uporabljena 
samo živa voda. V obeh pravljicah čudežni pomočnik poškropi oz. polije junaka z 
vodo, ki je pridobljena iz onstranstva in ima enak učinek; zdravljenje in oživljanje 
mrtvecev. 
 

5. PREHOD      

Na čudežnem 
pomočniku 

 »Ne bo ti žal,« mu je rekla 
lisica, »in da boš hitrejši, mi 
sedi zadaj na rep.« Komaj je 
sedel tja, je lisica oddirjala 
in šlo je čez drn in strn, da 
mu je veter žvižgal mimo 
ušes« (prav tam, str. 188, 
189). 
 

»I,« je rekel kraljevič, »saj 
bi ti ga dal, na kom pa naj 
potem jezdim?« »Boš pa 
na meni,« je odvrnil 
medved. […] Naravnost 
tja te bom povedel, kjer je 
tista stvar, ki jo iščeš« 
(prav tam, str. 28). 
 

»Zato sedi name, sivega 
volka, in reci, kam naj te 
ponesem in čemu« (prav 
tam, str. 18). 
 
 

»Kako pa naj pridem 
dalje?« »Oj,« mu reče 
mrcina, »le na mene se 
vsedi, pa bo!« Zdaj pa mi 
povej, kam greš in po kaj. 
(prav tam, str. 250). 
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»Zdaj pa ureži leskovo 
šibo, ki je v enem letu 
zrasla, zajahaj me in 
ponesel te bom k zlatim 
pticam« (prav tam, str. 28). 
 
[…] sedi name in zaresno 
misli, da bi bil rad tam, 
kjer so konji, ki jim v 
devetih deželah ni enakih« 
(prav tam, str. 29). 

»Potem se vsede na 
medveda in ta ga nese 
naprej« (prav tam, str. 
250). 
 

Motivacija prehoda 
 

 […] se je odpravil na pot, da 
bi poiskal zlato ptico« (prav 
tam, str. 188). 
 
»Vendar je kralj rekel, da 
mu pod enim pogojem 
podari življenje, in sicer, če 
mu privede zlatega konja, ki 
teče hitreje kot veter« (prav 
tam, str. 189). 

[…] je najmlajši dejal 
očetu, da bo šel iskat zlato 
ptico« (prav tam, str. 26). 
 
»Stražniki so ga poslušali 
in nato rekli, da ga izpuste 
in mu podare zlato ptico, 
če jim pripelje 
najhitrejšega konja, 
iskrega, da mu v devetih 
deželah ni enakega« (prav 
tam, str. 29). 
 
»Poslušali so ga in mu 
obljubili, da ga puste, če 
jim pripelje morsko deklico 
(prav tam, str. 31). 

»Dragi moji otroci! 
Podajte se na pot. Dal vam 
bom svoj blagoslov, vi pa 
poiščite žar ptico in mi jo 
prinesite živo« (prav tam, 
str. 17). 
 
[…] če boš odpotoval prek 
trikrat devetih vladarstev 
do tridesetega carstva in mi 
pripeljal zlatogrivega 
konja carja Afrona – ti 
bom oprostil in ti z velikimi 
častmi izročil žar ptico 
(prav tam, str. 20). 
 
»Opravi zame nalogo: 
odpotuj prek trikrat devetih 
vladarstev v trideseto 
carstvo in mi pripelji 
kraljično Jeleno Prekrasno 
(prav tam, str. 21). 

»Mladenič sede nanj in 
zopet jo brišeta naprej. 
Proti mraku nekoč 
prideta do sedme dežele« 
(prav tam, str. 250). 
 
»Kraljič se vsede nanj in 
mahneta jo v svet. Tako 
prideta do devete dežele« 
(prav tam, str. 250). 
 
»Pa jim lepo pove, kako 
in kaj, da je kraljev ptič 
kradel očetove zlate 
jabolke in da ga je oče 
poslal po ptiča« (prav 
tam, str. 250). 
 
»Ker vidim, da ne lažeš, 
ti dam zlatega ptiča, le 
pripeljati mi moreš 
tistega konja, ki preleti v 
četrt ure ves svet« (prav 
tam, str. 250). 
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»Ko kralj to sliši, se ga 
usmilil in mu reče: »Je že 
prav! Jaz te izpustim in 
tudi konja ti dam, če mi le 
prineseš najlepšo deklico 
pod soncem, to je Morska 
deklica!« (prav tam, str. 
250). 

RAZLAGA PO V. PROPPU 
 

Prehod v drugo kraljestvo v pravljici predstavlja njen osrednji del. Značilno je, da je 
motiviran z iskanjem nečesa (npr. neveste, čuda, žar ptice itd.) ali s potovanjem (npr. 
trgovskim). Prehod je močan, izstopajoč trenutek junakovega prostorskega premika. 
 
Avtor v svoji študiji obravnava oblike prehoda, ki so najbolj značilni in se v pravljicah 
najpogosteje pojavljajo. Junak se tako npr. spremeni v žival ali ptico in steče ali odleti, se 
usede na ptico, konja ali letečo preprogo idr., si obuje samohodne škornje, prenese ga duh 
ali vrag, odpluje na ladji ali odleti z letečim čolnom, s čolnom prečka reko, spusti se v 
prepad ali spleza na gore s pomočjo lestev, vrvi, jermenov, verig ali krempljev, drevo 
zraste do neba ali pa junak spleza po drevesu in končno, vodi ga vodnik, ki mu junak 
sledi.  
 
Kot vidimo, je oblik prehoda veliko, vendar vse kažejo na njihov enotni izvor: nastale so 
iz predstav o potovanju umrlega na oni svet, nekateri pa dokaj točno odražajo tudi 
pogrebne obrede (Propp, 2013, str. 179). 

PRIMERJALNA ANALIZA 
 

V obravnavanih pravljicah lahko v vseh variantah, razen v pravljici št. 1, najdemo 
obliko prehoda junaka, pri kateri se junak usede na čudežnega pomočnika (omenjeno 
že v poglavju o čudežnih pomočnikih) prenese v drugo carstvo.  
 
V vseh pravljicah je prehod motiviran z iskanjem zlate ptice (št. 1, 2, 3, 5) oz. žar ptice 
(št. 4), v pravljicah št. 2, 4, 4 in 5 pa mora junak zato, da bi dobil tisto, kar išče (ptico), 
poiskati tudi zlatega konja in Morsko deklico (3 in 5), prelepo princesko iz zlatega 
gradu (št. 2) oz. Jeleno Prekrasno (št. 4). 
 
Po besedah Proppa (2013) je za prehod značilno, da junak pride v drugo carstvo, kar je 
eksplicitno najbolje izraženo v pravljici št. 4, kar lahko razberemo iz naslednjega 
citata:  
 

»odpotuj prek trikrat devetih vladarstev v trideseto carstvo« (Afanasjev, 2007, 
str. 21) 

 
V pravljici št. 1 se junak po stopnicah spusti v podzemno carstvo: 
 

 »Pojdi dol v pečino. Palček je šel k pečini, kjer je mnogo stopnic vodilo navzdol 
in spodaj je zagledal belo golobico, zapredeno v številne pajčevine« (Bedenk in 
Blažić, 2018, str. 39).  

 
Ta oblika prehoda izrazito izraža predstave o prehodu na oni svet (Propp, 2013, str. 
188). 
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7.1 TRIDESETO 
CARSTVO 

     

7.1.1 Lokalnost »Tako je prišel do visoke 
gore, kjer je, kjer je golobica 
poletela v skalno razpoko in 
izginila. […] Palček je šel k 
pečini, kjer je mnogo stopnic 
vodilo navzdol […] (prav 
tam, str. 39). 
 

[…] prišel boš do gradu. 
[…] Na koncu boš prišel 
v kamrico […] (prav tam, 
str. 189). 
 
»Tvoja pot pelje 
naravnost k zlatemu 
gradu« (prav tam, str. 
190). 

»Prijahala sta do visoke 
sive skale […]. Mahni z 
leskovko po skali in odprla 
se bo […] (prav tam, str. 
29). 

[…] in zaresno misli, da bi 
bil rad tam, kjer so konji, 
ki jim v devetih deželah ni 
enakih (prav tam, str. 29). 
 
 

[…] in prispel je na ravno 
polje, na zelene travnike«  
 
[…] je prinesel carjeviča 
Ivana do kamnitega zidu, 
ki ni bil prav visok […] in 
preplezaj ta kamniti zid. Za 
zidom je vrt, na vrtu pa v 
zlati kletki sedi žar ptica« 
(prav tam, str. 18). 
 
[…] če boš odpotoval prek 
trikrat devetih vladarstev 
do tridesetega carstva 
[…]« (prav tam, str. 20). 

[…] se splazi kraljevič v 
grad […]. Tam je bilo pa 
še stokrat bolj svetlo ko 
pod soncem; na stenah so 
viseli tičniki, zlati in 
srebrni v njih pa tički take 
lepote, da je groza! Sama 
zlata peresa so imeli, ki so 
dajala tako luč, da je nima 
sonce podobne!« (prav 
tam, str. 250). 
 
»Proti mraku nekoč 
prideta do sedme dežele 
(prav tam, str. 250). 
 
»Tako prideta do devete 
dežele« (prav tam, str. 
250). 

7.1.3 Zlato 
 

 […] je priletela ptica z 
lesketajočim se zlatim 
perjem« (prav tam, str. 
187). 

Poleg nje je stala zlata 
kletka […] (prav tam, str. 
189). 
 
[…] »Če mu privede 
zlatega konja« (prav tam, 
str. 189). 
 
[…] ga osedlati z zlatim 
sedlom […] (prav tam, 
str. 190). 

[…] na svojem vrtu 
prelepo jablano. Rodila je 
zlata jabolka […] (prav 
tam, str. 22). 
 
»Najmlajši je pobral 
peresa in videl v lunini 
svetlobi, da so iz čistega 
zlata« (prav tam, str. 24). 
 
»V tej skali je cela jata 
zlatih ptic v zlatih kletkah« 
(prav tam, str. 29). 

»Carju najljubša jablana, 
na kateri so bila vsa 
jabolka zlata« (prav tam, 
str. 14). 

»Nenadoma se je razsvetlil 
ves vrt, kot da bi se 
prižgala množica luči. […] 
»posrečilo dobiti vsaj eno 
pero žar ptice. To pero je 
bilo tako čudovito in 
svetlo, da je, če si ga 
prinesel v temno kamro 
tako sijalo, kot da bi 
prižgali mnogo sveč« (prav 
tam, str. 15, 16). 

[…] ki je rodila zlata 
jabolka« (prav tam, str. 
249). 
 
»Kar naenkrat se vrt 
razsvetli kakor podnevi in 
na jablano prileti velik 
ptič, čisto zlat in perje mu 
je svetilo tako, da je 
kraljiča kar bleščalo. […] 
kajti svetilo je kakor luč in 
vse naokoli 
razsvetljevalo« (prav tam, 
str. 249). 
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[…] prelepo princesko iz 
zlatega gradu« (prav tam, 
str. 190). 
 

[…] na vrtu pa v zlati 
kletki sedi žar ptica« (prav 
tam, str. 18). 
 
[…] »in vzemi zlatogrivega 
konja. Na steni visi zlata 
uzda« (prav tam, str. 21). 
 
»Ko sta se približala zlati 
ograji, ki je obdajala 
čudoviti vrt […] (prav tam, 
str. 22). 

[…] in mu dal zlato pero« 
(prav tam, str. 249). 
 
[…] »in zraven zlata 
uzda« (prav tam, str. 250). 
 

RAZLAGA PO V. PROPPU 

Lokalnost: 
 
Junak na svoji poti pride v »trideseto« ali »drugo« vladarstvo ali vladarstvo, »kakršnega 
še ni bilo«. Le-to je od očetove dežele ločeno z neprehodnim gozdom, morjem, prepadom 
itn. V njem biva zmaj in kraljuje oblastna kraljična. Razlogi, da junak pride v to 
kraljestvo, so različni: od tega da pride po ugrabljeno princeso, do tega, da išče čudo 
pomlajevalna jabolka, zdravilno vodo itn. 
 
Propp (2013) je skozi študijo pravljic ugotovil, da so si ta carstva med sabo zelo različna, 
zato si je nemogoče ustvariti enotno sliko o njih. Carstvo tako lahko leži pod zemljo, pod 
vodo, na gori, kraj kamor pride junak, pa je lahko opisan tudi kot mesto ali država. V 
njem pa je vedno prelepa narava, vrtovi, drevje s sadeži itn. 
 
Značilni znak so tudi stavbe, ki so po besedah Proppa vedno dvorci, ki so najpogosteje 
zlati, lahko pa so tudi iz marmorja ali stekla. Je nedostopen (razen za junaka) in obdan z 
obzidjem, v mnogih primerih pa ga stražijo živalski stražarji (levi, zmaji) (Propp, 2013, 
str. 247, 248). 
  
Zlato: 
 
Trideseto carstvo je povezano z zlato barvo (Propp ga poimenuje tudi zlato carstvo); v 
njem najdemo predmete, ki so najpogosteje obarvani z zlato barvo (dvorci, čudežni 
predmeti, živali itd.). 

PRIMERJALNA ANALIZA 

Lokalnost: 
 
Junak v vseh analiziranih pravljicah pride v drugo kraljestvo z namenom, da bi našel 
zlato ptico. V pravljicah št. 2, 3, 4 in 5 poleg prvotne naloge, za kralje iz drugega 
carstva poiskati še konja in lepo deklico. 
 
Junak mora v pravljici št. 4 prepotovati trikrat devet vladarstev, da pride v trideseto 
carstvo, v pravljici št. 5 pa v sedmo oz. deveto deželo. V drugih variantah »drugo« 
kraljestvo ni eksplicitno omenjeno. 
 
V skladu s Proppovimi dognanji je tudi iz naših primerov mogoče razbrati raznolikost 
carstev, vendar razen v pravljici št. 1, kjer je nakazano, da leži v podzemlju (glej citat) 
ne moremo razbrati točne lokacije »tridesetega« carstva. 
 
V pravljicah lahko zasledimo tudi naslednje značilnosti, ki kažejo na to, da je kraljevič 
prišel v »trideseto« carstvo: 
 

• dvorci: zlati grad (št. 2), grad, v katerem je bolj svetlo kot pod soncem (št. 5), 
• narava: ravno polje, zeleni travniki in vrt (št. 4), 
• obdanost z obzidjem: kamniti zid zlata ograja, ki obdaja čudovit vrt (št. 4). 
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V obravnavanih pravljicah je povezana z: 
 

• zlato ptico (št. 2, 3 in 5), žar ptico (št. 5) z zlatim perjem (št. 3), ki se 
lesketa (št. 2) oz. močno sveti (št. 4 in 5), 

• zlatimi jabolki (št. 2, 3, 4 in 5), 
• zlato kletko (št. 3, 3 in 4), 
• zlatim konjem (št. 2 in 4) z zlatim sedlom (št. 2) in zlato uzdo (št. 4), 
• zlato ograjo (št. 4), 
• zlatim gradom (št. 2) oz. gradom, ki se bolj blešči kot sonce (št. 5). 

 
Zgoraj omenjeni predmeti tako kažejo na povezavo z »drugim« carstvom. Po besedah 
Proppa (2013) je »zlata obarvanost pečat tega kraljestva« in sinonim ognjenosti. Kot 
primer navaja pero žar ptice, ki se sveti, hkrati pa navaja, da ptica resnično prileti iz 
»tridesetega« carstva (Propp, 2013, str. 250). 

7.2 ONI SVET 
  
Propp (2013) v svoji študiji ugotavlja, da imajo narodi zelo različne predstave o onstranstvu, kar se kaže tudi v pravljici. Dejstvo pa je, da zgoraj omenjeno trideseto carstvo v 
pravljici predstavlja oni svet. Vhod v carstvo lahko varujejo različni stražarji, ali pa gre junak skozi žrelo živali. 
 
Predstave o smrti in oblike posvetitve so si med sabo zelo podobne in ravno na onem svetu se dogaja posvetitven obred. Propp (2013) trdi, da obstaja povezava med onim svetom v 
pravljici in tistim v religioznih predstavah. »Ljudstva si ga tako odvisno od naravnega okolja in od osnovne dejavnosti ljudstva, zamišljajo bodisi pod vodo bodisi v gorah ali daleč 
za obzorjem itd.« Človek na drugi svet prenese enake oblike socialne ureditve, oblik življenja, proizvodne interese in ideale. Tako npr. lovec oni svet poseli z živalmi, sadjar s 
sadovnjakom itd. V tovrstnih predstavah so se tako ohranili; lovski elementi, elementi zgodnjega in poznega poljedelstva, hkrati pa tudi njim ustrezne oblike socialne ureditve in 
vsakdanjega življenja (Propp, 2013, str. 253, 254). 
 
Govora o tridesetem carstvu je bilo že v zgornjih vrsticah; na tem mestu bi omenili pravljico št. 4, v kateri je izredno nazorno prikazan vhod v »drugo« carstvo:  
 

»Na ravnem polju je stal steber in na njem so bile napisne besede: Kdor pojde od stebra naravnost, bo stradal in prezebal; kdor gre na desno, bo zdrav in živ, a njegov konj bo 
mrtev; kdor pa se poda na levo, bo sam umorjen, a njegov konj bo ostal živ in zdrav« (Afanasjev, 2007, str. 17). 

 
To je razvidno tudi v pravljici št. 3: 
 

Medved mu je dejal: »Mahni s šibo po skali odprla se bo. […]Mladenič je stopil z medveda, zamahnil s šibo po skali, skala se je razmaknila in prikazala se je votlina 
(Valjavec, 2005, str. 29). 
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8.1 TEŽKE NALOGE 
 
Propp (2013) pod težke naloge šteje tiste naloge, ki so povezane s snubitvijo (ne s predajo čarobnega sredstva). Pri raziskovanju tega motiva se opre predvsem na dve vprašanji: 
prvo – v kakšnih okoliščinah in zakaj so zastavljene težke naloge, drugo – vsebina nalog (kaj je junaku naloženo) (Propp, 2013, str. 268). 

8.1.1 OKOLIŠČINE 

8.1.1.8 Sovražni tast 

 »Kraljevič se je lotil dela 
in je ril in kopal, ne da bi 
odnehal. Ko pa je čez 
sedem dni videl, kako malo 
je opravil in da je bilo vse 
njegovo delo toliko kot nič, 
se ga je lotila huda žalost 
in izgubil je vsako upanje. 
Na večer sedmega dne se 
je prikazala lisica in rekla: 
»Saj ne zaslužiš, da se še 
brigam zate, vendar pojdi 
spat, jaz pa bom opravila 
tvoje delo.« Ko se je 
naslednje jutro prebudil in 
pogledal skozi okno, hriba 
ni bilo več. Ves vesel je 
naslednje jutro stekel 
mladenič h kralju in mu 
javil, da je njegov pogoj 
izpolnjen, in naj je kralj 
hotel ali ne, moral je držati 
besedo in mu dati svojo 
hčer« (prav tam, str. 191). 

   

RAZLAGA PO V. PROPPU 
 

V nekaterih primerih junaku po zasnubitvi kraljične postavijo pogoj, da mora najprej 
rešiti njene naloge. Tovrstne naloge so sestavljene iz dveh vrst motivacije: 
 

1. Pred poroko je potrebno preizkusiti moč bodočega ženina. Z »močjo« pa ni 
razumljena telesna moč, ampak magična moč, ki je utelešena v pomočniku.  

2. Za tovrstne naloge je značilno tudi, da vključujejo tudi moment grožnje. 

PRIMERJALNA ANALIZA 
 

V obravnavanih pravljicah se tovrstna naloga pojavi samo Grimmovi pravljici št. 2. 
Propp (2013) velik poudarek daje nalogam, ki jih zastavlja kraljična, v našem primeru 
pa nalogo zastavi njen oče (bodoči tast).  
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Naloge in grožnje niso usmerjene samo v iskanje najboljšega ženina za kraljično, ampak 
tudi skrito oz. prikrito upanje, da takega ženina sploh ne bo (Propp, 2013, str. 269). 
 

Nevestin oče v tej pravljici preizkuša bodočega ženina tako, da mu zastavi nalogo, da 
mora v osmih dneh zravnati hrib, preko katerega kralj ne vidi:  
 

Drugo jutro mu je rekel kralj: »Tvoje življenje je izgubljeno in samo na en način 
si lahko izprosiš milost. Pred mojim oknom je hrib, čez katerega ne vidim. Če se 
ti posreči, da ga v osmih dneh odstraniš, dobiš v zahvalo mojo hčer« (Grimm, 
2012, str. 191).  

 
Kraljevič pa sam zastavljene naloge ne more opraviti, zato mu pri tem pomaga čarobni 
pomočnik (lisica). Propp (2013) pravi, da pri tovrstnih nalogah ne gre brez groženj in 
tudi v primeru naše pravljice zasledimo grožnjo s smrtjo, če fant naloge ne opravi. Ob 
tem Propp (2013) dodaja, da se s tem, ko fantu grozijo ali pa ga poskušajo ugonobiti, 
kaže očitna ali prikrita sovražnost do njega. 
 
Kraljevič v pravljici tastov preizkus uspešno opravi in s tem dokaže svojo magično 
moč. Kralju zato ne preostane drugega, kot da (čeprav s težkim srcem) odda svojo 
hčer. 

B: VSEBINA NALOG 
 
8.1.2.2 Iskalne naloge 

     

RAZLAGA PO V. PROPPU 
 

Propp (2013) ugotavlja, da je v pravljicah večina nalog usmerjenih v to, da junaka 
pošljejo v trideseto carstvo. Junak mora dokazati, da je sposoben priti tja in ob vseh 
ovirah prinesti čuda in predmete, ki so zlate barve in jih lahko najde samo tam. Junak, ki 
nalogo uspešno opravi, dokaže, da je zares bil na onem svetu. Rešitev naloge je tudi 
pogoj, da junak dobi kraljično za ženo in zasede prestol (Propp, 2013, str. 274, 275). 
 
Obisk onstranstva je po eni strani povezan z religijo rodovne ureditve, po drugi pa s 
poročnimi ali predporočnimi običaji. Propp (2013) v tem vidi povezavo z mitom, ki je po 
eni strani povezan z zgodbo o otemskih prednikih, ki so ustvarili ali uredili svet, po drugi 
strani pa lahko v njih odkrijemo tudi konkretno vsakdanjo ali obredno resničnost, kajti 
vsak narod ima svoje amulete, magičnega pomočnika, plese, zgodbe (prav tam, str. 292). 
 

PRIMERJALNA ANALIZA 
 
V analiziranih pravljicah so naloge junaka obarvane z iskanjem zlate ptice (tudi 
zlatega konja in prelepe deklice), o čemer smo govorili že v zgornjih vrsticah. Po 
besedah Proppa je žar ptica, ki jo mora prinesti junak prepričljiv dokaz, da mora junak 
obiskati trideseto carstvo (Propp, 2013, str. 274), o katerem smo tudi že govorili 
(poglavje 7.2). 
 
V nadaljevanju bomo videli, da je pridobitev čuda povezano z junakovo zasedbo 
prestola, kajti kraljevič mora preden zamenja očeta oz. tasta na oblasti opraviti 
preizkus, s katerim dokaže, da je bil v onstranstvu.  
 
Na tem mestu si Propp (2013) zastavlja vprašanje, zakaj pravzaprav zastavljajo težke 
naloge junaku. Odgovor se skriva v dejstvu, da želijo od junaka izvedeti, ali je bil v 
podzemlju, v sončnem carstvu, na onem svetu. Samo tisti, ki je bil tam, namreč lahko 
dobi kraljično za ženo (Propp, 2013, str. 275). 
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8. 2 JUNAKOVA ZASEDBA PRESTOLA 
 
Junak je moral »težke naloge« opraviti tako pred poroko kot tudi pred zasedbo prestola. Prestolonaslednik je preko rešitve »težkih nalog« moral dokazati svojo magično moč.  
 
Dejstvo je, da obstajajo različne oblike in načini zamenjave oblasti in da jih brez težav lahko povežemo z zgodovinsko stvarnostjo. Ljudje so v zgodovinski realnosti poznali dva 
načina predaje prestola, ki jih pozna tudi pravljica; prvi je s kralja na zeta prek kraljeve hčere. V takih primerih pogosto pride do uboja imetnika prestola in do ženitve z njegovo 
hčerjo; v drugem pristopu pa junak zavlada tako, da prestol prevzame od očeta (najpogosteje brez konflikta).  
 
Po besedah Proppa je prva oblika zgodnja, druga pa poznejša. Kralja so zamenjali vsakih nekaj let, pogosto tudi zaradi izgube magične moči, starosti ali bolezni, v nemalo 
primerih pa so kralja ob menjavi ubili (Propp, 2013, str. 296). 

8.2.1 
Prestolonasledstvo v 
pravljici 

[…] »je pred njim stala 
prelepa kraljična. Vzela ga 
je s seboj na svoj grad, kjer 
je postal njen mož in bogat 
kralj« (prav tam, str. 39). 

[…] mladenič pa se je 
oženil s prelepo deklico in 
določili so ga za 
naslednika« (prav tam, str. 
195). 

»Kdor mi ulovi in prinese 
zlato ptico, bo kralj« (prav 
tam, str. 25). 

»Mlajši pa je dobil 
kraljestvo in se oženil s 
prelepo morsko deklico« 
(prav tam, str. 37). 
 

»Car je poklical k sebi 
svoje tri sinove in jim 
rekel: kdo izmed vas lahko 
na mojem vrtu ujame žar 
ptico? Tistemu, ki jo bo 
ulovil živo, bom še za 
življenja dal polovico 
carstva, po smrti pa vse« 
(prav tam, str. 14). 
 

»Imam vas troje sinov, ne 
vem pa, komu bi zapustil 
kraljestvo. Ker pa si ti 
najstarejši in 
najpametnejši, dam tebi 
vse po svoji smrti, le če mi 
prineseš zlatega ptiča!« 
(prav tam, str. 249). 
 
Stari kralj je sinu kmalu 
dal vlado […] (prav tam, 
str. 251). 

8.2.5 Lažni junak  »Nisva prinesla le zlate 
ptice,« sta rekla brata, 
»pridobila sva si tudi 
zlatega konja in princesko 
iz zlatega gradu« (prav 
tam, str. 194). 
 

 Ko sta na travniku 
zagledala zlatogrivega 
konja in žar ptico v zlati 
kletki, ju je obšla 
nepremagljiva skušnjava. 
[…] tedaj je carjevič 
Dimitrij nastavil meč k 
srcu prelepe kraljične 
Jelene in ji rekel: 
»Poslušaj, Jelena 
Prekrasna« zdaj si v 
najinih rokah.  
 
 

»Vzameta mu konja, tička 
in deklico, pa gresta 
domov« (prav tam, str. 
250). 
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Odpeljala te bova k očetu, 
carju Vislavu 
Androvanoviču. Povej mu, 
da sva midva dobila tebe 
pa tudi žar ptico in 
zlatogrivega konja, če tega 
ne boš rekla, te bom takoj 
ubil!« 
 
[…] Potem sta carjeviča 
Dimitrij in Vasilij žrebala, 
kdo bo dobil prelepo 
kraljično Jeleno in kdo 
zlatogrivega konja« (prav 
tam, str. 26, 27). 

RAZLAGA PO V. PROPPU 
 
Prestolonasledstvo v pravljici: 
 
Propp (2013) je skozi študijo različnih pravljic prišel do spoznanja, da junak v pravljicah 
skoraj nikoli ne zasede prestola namesto svojega očeta (v tem primeru je pravljica 
ohranila starejšo obliko). Pride namreč v tuje kraljestvo in se po razrešitvi težkih nalog 
tudi poroči s kraljično in tam tudi kraljuje (Propp, 2013, str. 294). 
 
Starost: 
 
V nekaterih pravljicah so starost, bolezen ali slabotnost vzrok za zamenjavo kralja, kar je 
najpogosteje opisano na koncu pravljice. Kralj pa oblasti ne preda »poljubnemu 
močnemu človeku«, temveč sinu ali zetu, ki sta rešila »težko nalogo« in s tem dokazala 
svojo moč (prav tam, str. 295). 
 
Lažni junak: 
 
Kot smo že omenili, se junakova zasedba prestola lahko konča tudi s smrtjo carja. 
Pravljica je našla rešitev, kako se izogniti tej situaciji s tem, da uvede lažnega junaka. Le-
ta pa ni v skladu z zgodovinsko stvarnostjo, ki je bila značilna za čas, ko je pravljica 
nastala. 

PRIMERJALNA ANALIZA 
 

Prestolonasledstvo v pravljici: 
 

Propp (2013) trdi, da so primeri, v katerih junak zavlada kraljestvu svojega očeta, 
redki. Za pravljice, ki jih obravnavamo, pa je značilno ravno slednje, kajti v vseh 
variantah, razen v pravljici št. 1 kraljevič zasede prestol svojega očeta. To kaže na 
poznejše oblike predaje prestola. 
 
Če se osredotočimo na Grimmovi verziji (št. 1 in 2), lahko opazimo, da se kljub zapisu 
v istem obdobju (1. pol. 19. stoletja) razlikujeta v načinu junakove zasedbe prestola. V 
prvi varianti se oblast prenese na zeta, v drugi pa iz očeta na sina. 
 
V pravljicah št. 3, 4 in 5 kralj razglasi, da bo dal prestol tistemu sinu, ki bo poiskal 
zlato ptico (iskalna naloga 8.1.2.2).  
V pravljicah št. 4 in 5 pa je navedeno tudi, da junak dobi celotno kraljestvo po smrti 
kralja: 
 

• »[…] bom še za življenja dal polovico carstva, po smrti pa vse« (št. 4) 

• »dam tebi vse po svoji smrti« (št. 5) 
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Lažni junak se pojavi malo pred koncem pravljice in vso zmago pripiše sebi. Tovrsten 
pojav v pravljici pa po mnenju Proppa (2013) ni povezan s stvarnostjo ali področjem 
obredov verovanj ali mitov in ga šteje za povsem pravljični pojav. Kljub temu pa se zdi, 
da je ta lik nase prevzel smrt, kazen, uboj, ki so bili prvotno namenjeni samemu kralju. 
»Kompleks zasedbe prestola, poroke in smrti nekoga, usmrtitve nekoga, se je tukaj 
ohranil tako, da je usmrtitev prenesena z enega lika na drugega, ki je uveden« (prav tam, 
str. 298, 299). 
 
 
S poroko in junakovo zasedbo prestola se pravljica navadno konča. 

Starost: 
 
V pravljici št. 5 je na koncu pravljice kot razlog kraljeve predaje prestola starost:  
 

»Stari kralj je sinu kmalu dal vlado […]« (Kropej, 1995, str. 251). 
 
Lažni junak: 
 
Motiv lahko najdemo v pravljicah št. 2, 4 in 5. V vseh se starejša brata domov vračata 
praznih rok in ko zagledata najmlajšega brata, ki je dobil vsa čuda, ga ubijeta in mu 
vzameta zlato ptico, konja in deklico ter se doma predstavita kot zmagovalca. 
 
Junak pa le najde pot domov, kjer očetu kralju vse prizna, zato njegova dva brata 
dočakata nesrečen konec: 
 

• Št. 2: »Oba brezbožna brata so zgrabili in usmrtili […]« (Grimm, 2012, str. 

195) 

• Št. 3: »Starejša brata sta od strahu pobegnila iz gradu neznano kam« 

(Valjavec, 2005, str. 37) 

• Št. 4: »Car Vislav se je strašno razsrdil na carjeviča Dimitrija in Vasilja in ju 

zaprl v temnico« (Afanasjev, 2007, str. 29). 

• Št. 5: »Ko kralj to izve, se strašno razjezi in najstarejši kraljič je stopil 

namesto pred altar – pod vislice in ž njim njegov drugi brat« (M. Šnuder v 

Kropej, 1995, str. 251) 

 
Pravljice, ki jih obravnavamo, se končajo z junakovo zasedbo prestola in poroko. 
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8.1.3 STALNICE, KI SE POJAVLJAJO V VSEH PRAVLJICAH 

 

Med vsemi motivi, ki smo jih odkrili v analiziranih pravljicah, lahko izluščimo pet 

motivov, ki se pojavljajo v vseh pravljicah: 

 
1. Odhod od doma. 

2. Nesreča. 

3. Trideseto carstvo (Lokalnost). 

4. Iskalne naloge. 

5. Prestolonasledstvo v pravljici. 

 

Iz zgornje razvrstitve je razvidno, da se v vseh obravnavanih pravljicah pojavlja 

razmeroma malo skupnih motivov. Na podlagi le-teh pa lahko oblikujemo osnovno obliko 

pravljice: junak izve za nesrečo in se zaradi tega odpravi od doma. Tako pride v trideseto 

carstvo, kamor se odpravi zaradi iskalne naloge (iskanje zlate ptice) in na koncu zasede 

prestol. To je seveda groba oblika, različni motivi pa nato različno vplivajo na strukturo 

pravljice kot celote.  

 

Propp v knjigi Morfologija pravljice (2005) zapiše, da pravljica lahko vsebuje maksimalno 

31 funkcij, za katere ni nujno, da se vse pojavljajo v vseh pravljicah. Iz primerjalne analize 

je razvidno, da vse obravnavane pravljice vključujejo 5 skupnih motivov, 9 motivov pa je 

skupnim vsem pravljicam, razen št. 1. Število in vrsta drugih motivov pa sta odvisna od 

vsake pravljice posebej. 

 

8.1.4 MOTIVI, KI SO SKUPNI VSEM PRAVLJICAH, RAZEN V ŠT. 1  

 

Opazimo lahko, da ima pravljica Bela golobica (št. 1) v svoji vsebini zelo malo motivov. 

Pravljice št. 2, 3, 4 in 5 imajo poleg zgoraj omenjenih motivov skupne še naslednje motive: 

1. Prepovedi, povezane z odhodom (oslabljena oblika prepovedi). 

2. Pomočniki. 

3. Prehod in motivacija prehoda. 

4.  Zlato. 
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Če združimo zgodnje in spodnje motive, dobimo že nekoliko jasnejšo strukturo 

obravnavanih pravljic. Junak nekako izve za nesrečo, kar je razlog, da se odpravi od doma. 

Odhod mu želijo preprečiti z različnimi prepovedmi, vendar se kljub temu znajde v 

tridesetem carstvu, kjer mu pri iskanju zlate ptice čarobni pomočnik priskoči na pomoč. Na 

sebi ga ponese v onstranstvo, ki ga opredeljujejo zlati predmeti. Na koncu junak zasede 

prestol svojega očeta. 

 

8.1.5 ZGODOVINSKO UJEMANJE S PRAVLJICAMI 

 

Na tem mestu bomo po zgledu Proppa naredili vzporednico z zgodovinskimi ujemanji, ki 

smo jih našli v obravnavanih pravljicah. Prišel je do spoznanj, da iz sklopa posvetitve 

izhajajo naslednji motivi: odvedba ali izgon otrok v gozd ali ugrabitev otrok, ki jo zagreši 

gozdni duh, bajtica, zaobljuba, jagino pretepanje junakov, odsek prsta, kazanje navideznih 

znamenj smrti, jagina peč, razsekanje in oživljenje, pogoltnjenje in izbljuvanje, pridobitev 

čarobnega sredstva ali čarobnega pomočnika, travestizem, gozdni učitelj in učenje zvijač 

(Propp, 2013, str. 311). 

  

V obravnavanih pravljicah smo našli naslednje motive, povezane s posvetitvenim 

obredom: 

• Kazanje navideznih znamenj smrti (pravljice št. 2, 3, 4 in 5). 

• Razsekanje (št. 4) in oživljanje (št. 2, 3, 4 in 5). 

• Pridobitev čarobnega pomočnika (pravljice št. 2, 3, 4 in 5). 

 

Propp v nadaljevanju ugotavlja, da se obdobje pred poroko, ki sledi posvetitvi in junakova 

vrnitev domov, kaže v motivih velike hiše, pogrnjene mize v njej, lovcev, razbojnikov, 

sestrice, lepotice v krsti, lepotice v čudežnem vrtu in dvorcu, v motivih packa, moža na 

ženini poroki, žene na moževi poroki, prepovedane shrambe itn. (prav tam, 2013, str. 311). 

 
V obravnavanih pravljicah smo v pravljicah našli samo motiv neznalčka (št. 2 in 3).  
S pravljico se ujemajo tudi predstave o smrti, kamor uvršča naslednje motive: ugrabitve 

deklet, ki jih zagrešijo zmaji, različice čudežnega rojstva, vrnitev umrlega, odhod na pot z 

železno obutvijo idr., gozd kot vhod v drugo carstvo, junakov vonj, kropljenje vrat bajtice, 
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jagina pogostitev, figura prevoznika--vodnika, dolga pot na orlu, konju, s čolnom itd., boj s 

stražarjem vhoda, ki hoče prišleka požreti, tehtanje na tehtnici, prihod v drugo carstvo in 

vsi njegovi rekviziti (prav tam, str. 311). 

 

V analiziranih pravljicah smo našli naslednje motive, ki so povezani s predstavami o smrti: 

• Vrnitev umrlega (št. 2, 3, 4 in 5). 

• Junakov vonj (št. 4). 

• Dolga pot na medvedu, lisici ali sivem volku (št. 2, 3, 4 in 5). 

• Prihod v drugo carstvo (vse obravnavane pravljice) in njegovi rekviziti: zlato (št. 

2, 3, 4 in 5). 

 

Vidimo torej, da so nekateri pravljični motivi izhajali iz različnih socialnih institucij, ki so 

po ugotovitvah Proppa (2013) nekoč obstajale in se danes odražajo tudi v pravljicah. V 

analiziranih pravljicah tako lahko najdemo posamezne elemente, ki bi jih lahko povezali s 

predstavami o smrti in posvetitvenem obredu.
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8.2 ANALIZA PRAVLJIC PO MONIKI KROPEJ TELBAN 

 

Obravnavane pravljice so analizirane po poglavjih knjige Pravljica in stvarnost (1995), v 

kateri so predstavljeni pravljični motivi, ki jih je obravnavala Monika Kropej Telban. Kot 

delovni pripomoček pri iskanju motivov smo s pomočjo zgoraj omenjene literature oblikovali 

tabelo, ki je priložena spodaj. Motivi v tabeli si sledijo v istem vrstnem redu, kot si sledijo v 

literaturi Monike Kropej (1995), in so označeni s številkami. S pomočjo tabele lahko hitro 

najdemo, kateri isti oz. podobni motivi20 in motivni drobci so prisotni v pravljicah, ki jih 

obravnavamo. Obravnavane pravljice so po kronološkem vrstnem redu razporejene v tabelo 

(glej predstavitev rezultatov), pri vsaki pa so zapisani stavki ali besedne zveze, ki vsebujejo 

določen motiv in številka najdenega motiva, ki je zapisan v tabeli, ki služi kot delovni 

pripomoček. 

 
Ta primerjalna analiza se nam zdi smiselna, ker so pravljice, ki jih obravnavamo v tem 

magistrskem delu, nastale približno v istem času, kot pripovedi, kot so analizirane v delu, iz 

katerega izhajamo pri analizi. Pravljice so se širile ustno in med preprostimi ljudmi tako kot 

pravljice, ki jih obravnava Kropejeva, zato lahko med njimi najdemo veliko povezav. Zapisi 

pravljic, ki jih obravnava, so nastali v drugi polovici 19. stoletja in zato večina omemb odseva 

stanje, kakršno je bilo pri nas v času zapisa oz. nekoliko prej; le tu in tam so nakazane 

razmere iz starejših obdobij, predvsem tam, kjer to zahteva vsebina pripovedi (Kropej, 1995, 

str. 31).  

Med pravljicami je narejena primerjalna analiza, ki vsebuje primerjavo (podobnosti in razlike) 

vseh verzij pravljice po najdenih motivih. Pravljice so označene s številkami od 1 do 5 – 

razvrščene v kronološkem vrstnem redu, glede na letnico prve izdaje. 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Najdeni motivi so označeni z barvo 
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8.2.1 Razčlenitev motivov iz stvarnosti po Moniki Kropej (Pravljica in 

stvarnost, 1995) 

 
1. 

GOSPODARSTVO 
 

2. KULTURA/ 
BIVANJE 

 

3. ODSEV 
DRUŽBENIH 

RAZMER 

4. VEROVANJA, 
PREDSTAVE IN 
NADNARAVNO 

1.1 KMEČKO 
GOSPODARSTVO 

2.1 HRANA 3.1 DRUŽBENO 
ŽIVLJENJE 

4.1 ODSEV 
VEROVANJ 

1.1.1 BOGAT/REVEN 2.1.1 kruh 3.1.1 odsev položaja iz 
oblačil 

4.1.1 bajeslovna bitja 

1.1.2 
POLJEDELSTVO 

2.1.2 kmečke jedi 3.1.2 odnosi v družini 
(ki vodijo v odhod 
junaka) 

4.1.2 nadnaravna bitja 
(rojenice, desetniki) 

1.1.1.1 konjska ali kravja 
vprega, oranje 

2.1.3 voda, vino 3.1.3  Odhod od doma 
 

4.2 SMRT IN 
ONSTRANSTVO 

1.1.1.2 kmečka orodja  2.1.4 gostije 2.1.4  mačeha – pastorka 4.2.1 pomen čistosti 
duše 

1.1.1.3 najeti delavci- 
kmeti 

2.1.6 čudežni sadeži 3.1.6 sposobni/ 
zmagovalni najmlajši 
 

 

4.2.2 predstave o 
onstranstvu in njegovi 
simboli 

1.1.1.4 poljski pridelki 2.1.7 nadnaravna 
požrešnost 

3.1.7 najmlajši tepček 4.2.3 smrt 

1.1.3 ŽIVINOREJA 2. 2 OBLAČILA IN 
OSEBNA OPREMA 

3.1.8 izbira dediča 
 

4.3 POGODBA Z 
VRAGOM 

1.1.3.1 pašništvo in 
pastirstvo 

2.2.1 dobre, lepe/revne, 
grde, umazane obleke  

3.1.8 opeharjeni, 
prikrajšani, maščevalni 
bratje 

4.4 ZAKLETEV 

1.1.3.2 manjša kmečka 
dela 

2.2.2 barva oblačila 3.1.9 sovražni tast 4.4.1 zakleti grad 

1.1.3.3 ovčereja 2.2.2 obleke iz 
posebnega materiala 

3.1.10 odnos do 
popotnikov, beračev 

4.4.2 zakleta kraljična 

1.1.3.4 prašičereja 2.2.3 srajce 3.2 PRAVNE 
SESTAVINE 

4.4.3 zakleta žival 

1.1.3.5 trgovanje z živino 2.2.4 oblačila 
nadnaravnih bitij 

3.2.1 iskanje 
prestolonaslednika 

4.4.4 rešitev zakletve 

1.1.3.6 konjereja 2.2.5 pokrivala (kot 
atribut) 

2.2.2 kraljična 
(nadnaravna) in njene 
naloge 

4.5 ČAROVNIŠTVO 

1.1.4 VRTNARSTVO 
IN SADJARSTVO 

2.2.6 nakit 3.2.3 kaznovanje 4.6 KRŠČANSKE 
PRVINE 

1.1.4.1 vrtovi ob 
gradovih 

2.2.7 čevlji/čudežna 
obutev 

3.2.5 izgon žene ob 
rojstvu otrok 

4.6.1 svetopisemske 
osebe in svetniki 

1.1.4.2 čudežna drevesa, 
sadeži 

2.2.8 dodatna oprema 
(torbe, mavha, robec 
…) 

3.2.6 pogodba z vragom 4.6.2 
greh/spoved/pokora 

1.1.4.3 kraja sadežev 2.2.1 BOJNA 
OPREMA 

3.2.7 delovne pogodbe 
(čarovniški učitelj) 

4.7 KOZMOLOŠKE 
PRVINE 

1.1.4.4 vrtnar 2.2.1.1 sablja, meč, nož 3.2.8 plačilo po 
dogovoru 

4.7.1 naravni red in sile 



 
 
  

81 
 

1.1.4.5 ozelenitev 2.1.1.2 puška in pištola 3.2.9 sosedski odnosi 
(spori) 

4.7.2 «stekleni gospod« 

1.1.5 
VINOGRADNIŠTVO 

2.1.1.2 lok  3.2.10 trgovski dogovori 
 

 

4.8 ČUDEŽNI 
POMOČNIKI 

1.1.6 GOZDNO 
GOSPODARSTVO 

2.3 GRADNJA in 
STANOVANJSKA 
OPREMA 

3.2.11zapuščina 4.8.1 živalski pomočniki 
(orel, medved, lisica, 
konj, itn.) 

1.1.6.1 sekanje lesa 
(lastna uporaba ali kot 
glavni vir zaslužka) 

2.3.1 gradnja 
cerkva/mostu 

3.2.12 dokazi o 
opravljenem delu 

4.8.2 antropomorfni 
pomočniki (starčki, 
Bog, svetniki, bodoča 
nevesta, itn.) 

1.1.6.2 zasilna zavetja v 
gozdu (drvarske, 
oglarske koče) 

2.3.5 gradovi, hiše 3.2.13 izterjatev, 
poplačilo dolgov 

4.8.4 personificirani 
vetrovi 

1.1.6.3 orodja za delo z 
lesom 

2.3.6 krčme/ 
gostilne/gostišča 

3.3 MERE 4.8.5 osebe z 
nadnaravnimi 
sposobnostmi 

1.1.7 LOV IN 
RIBOLOV 

2.3.7 soba 3.3.1 dolžinske  

1.1.7.1 lovci in elementi 
lova 

2.3.8 element vhoda 3.3.2 količinske  

1.1.7.2 ribič (reven) 2.3.1 GOSPODARSKA 
POSLOPJA 

3.3.3 pretiravanje  

1.1.8 
NABIRALNIŠTVO 

2.3.1.1 hlev 3.3.4 enote: seženj, funt, 
cent, itn. 

 

1.1.8.1 voda in vodnjaki 
(studenci) 

2.3.1.2 kašča 3.4 ŠEGE IN 
NAVADE 

 

1.1.8.1 zdravilne 
rastline, sadeži 

2.3.2 NOTRANJA 
OPREMA 

3.4.1: ŽENITVENI 
OBREDI 

 

1.1.8.2 nabiranje šibja za 
pletenje košev, košar … 

2.3.2.1 peč 3.4.1.1 težke naloge pred 
ženitvijo 

 

1.1.9 ČEBELARSTVO 2.3.2.2 postelja 3.4.1.2 poročna gostija  
1.2 OBRT 2.3.2.3 klop, miza 3.4.1.3 ugrabitev neveste  
1.2.1 obrtniški poklici 2.3.2.4 skrinje/omare 3.4.1.3 lažna nevesta  
1.3 TRGOVINA  3.4.1.4 Postavljanje 

šrange 
 

1.3.1 kupčevanje  3.4.1.5 šega 
ženitovanjskih mask 

 

1.3.2 denar – valute  3.4.2: ŠEGE OB 
ROJSTVU 

 

1.4 PROMET  3.4.2.1 napoved rojenice 
o usodi novorojenca 

 

1.4.1 konji  3.4.2.2 darovi porodnici  

1.4.2 ceste  3.4.2.3 krst  
1.4.3 kočija, vozovi  3.4.4 ŠEGE OB 

SMRTI 
 

1.4.4 morski in vodni 
promet 

 3.4.4.1 previdenje 
umirajočega 

 

1.4.5 samokolnice, koši, 
nosilnice … 

 3.4.4.2 prižiganje sveč  
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  3.4.4.3 vahta  
  3.5 PRAZNOVANJA  
  3.6 IGRA IN ZABAVA  
  3.7 IZOBRAZBA/  

ZNANJE/ŠOLE 
 

  3.8. ZDRAVILSTVO  
  3.8.1 mazila, zelišča  
  3.8.2 zdravilna voda  
  3.8.3 zdravljenje 

razsekanih 
 

  3.8.4 zdravljenje bolezni  
  3.9 GLASBA IN PLES  
  3.9.1 na zabavah, 

veselicah, porokah 
 

  3.9.2 glasbila  
  3. 10 LIKOVNE 

SESTAVINE 
 

  3.10.1 poslikana 
zunanjost stavb 

 

  3.10.2 kipi  
  11. HUMOR  
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8.2.2 ANALIZA PRAVLJIC PO MONIKI KROPEJ V OBLIKI TABEL 

 

 Bela golobica (Grimm, 
1810), št. 1 

Zlata ptica (Grimm, 
1812), št. 2 

Zlata ptica (Valjavec, 
1852), št. 3 

Pravljica o carjeviču 
Ivanu, žar ptici in 
sivem volku 
(Afanasjev, 1855), št. 4 

O zlatem ptiču, o 
najhitrejšem konju in 
od Morskega dekleta 
(Šnuderl, 1914), št. 5 

1. GOSPODARSTVO 

Po besedah Monike Kropej (1995) lahko največ odlomkov in podatkov iz vsakdanjega življenja zasledimo na začetku (v uvodu) pravljice, kjer pripovedovalec takoj 
razloži družben položaj junakov. 

1.1 KMEČKO 
GOSPODARSTVO 

     

1.1.4 VRTNARSTVO 
IN SADJARSTVO 

 
1.1.4.1 vrtovi ob 
gradovih 

1.1.4.2 čudežna 
drevesa, sadeži 

1.1.4.3 kraja sadeža 

 
 
 
 
 
 

»Nekoč je živel kralj in pred 
njegovo palačo je stala lepa 
hruška, ki je vsako leto 
obrodila lepe sadeže, ko pa so 
dozoreli, jih je nekdo ponoči 
obral (K. Bedenk v Bedenk in 
Blažić, 2018, str. 38). 

 

»Davno nekoč je živel kralj, ki 
je imel za svojim gradom 
prelep gaj, v njem pa je rasla 
jablana, ki je rodila zlata 
jabolka. Ko so jabolka 
dozorela, so jih prešteli, toda 
že drugo jutro je eno 
manjkalo (Grimm, 2012, str. 
187). 

 

»Neki kralj je imel na 
svojem vrtu prelepo 
jabolko. Rodila je zlata 
jabolka, ki pa nikoli niso 
dozorela, kajti vsako jutro je 
eno manjkalo (Valjavec, 
2005, str. 22). 

 

»Ta car je imel tako bogat 
vrt, da v nobeni deželi ni 
bilo lepšega. V njem so 
rasla različna dragocena 
drevesa, s sadeži in brez 
njih. Carju je bila najljubša 
jablana, na kateri so bila 
vsa jabolka zlata. [….] 
Vsako noč je priletela na 
vrt žar ptica, sedla na 
najljubšo jablano carja 
Vislava, odtrgala z nje 
nekaj zlatih jabolk in spet 
odletela. […] je bil zelo 
žalosten, saj je žar ptica 
potrgala z jabolk že veliko 
jabolk« (Afanasjev, 2007, 
str. 14). 

»Neki kralj je imel jablano, ki 
je rodila zlata jabolka. A 
zgodilo se je, da je vsako noč 
zmanjkalo eno, sam Bog ve 
kako. Kralju se je seve zdelo 
škoda lepih jabolk […]« (M. 
Kropej, 1995, str. 249). 
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RAZLAGA PO M. KROPEJ TELBAN 

Po besedah Monike Kropej (1995) so vrtovi, na katerih v dosti primerih rastejo čudežna 
drevesa, pogosto povezani z gradovi. Kot ugotavlja, se je gospoda »rada postavljala z 
lepimi vrtovi, ki so bili del njihove kulture« Velikokrat so jih namreč umeščali med 
umetniške dosežke svojega časa. Prav zato jih kakršna koli škoda po navadi močno spravi 
s tira. V pravljicah je to največkrat kraja zlatih jabolk (Kropej, 1995, str. 38). 

PRIMERJALNA ANALIZA 

Iz zgornjih citatov je razvidno, da so vrtovi v vseh izbranih pravljicah res povezani z 
gradovi (motiv 1.1.4.1). Na vseh grajskih gradovih raste drevo z zlatimi jabolki, le v Beli 
golobici raste lepa hruška, ki obrodi lepe hruške (motiv 1.1.4.2).  

V pravljicah št. 2, 3, 4 in 5 lastnika vrta vznemirja kraja zlatih jabolk, v pravljici št. 1 pa 
kraja hrušk (običajnih) (motiv 1.1.4.3). 

V pravljici št. 5 je še posebej poudarjeno, da je bilo kralju škoda tako lepih jabolk, v 
pravljici št. 4 pa, da je ravno jablana z zlatimi jabolki njegova najljubša in je zelo žalosten 
ob pogledu na obubožano jablano.   

1. 3 TRGOVINA    
 

  
 

1.3.1 Kupčevanje  
 

 »Pojdi v mesto in nakupi 
vsakovrstnega sejemskega 
blaga. Z njim se podaj na 
morsko obalo in tam 
prodajaj. Prišle bodo 
morske deklice. Kupčuj 
samo s tisto, ki ti bo najbolj 
všeč« (prav tam, str. 31). 

 »Tako prideta do devete 
dežele. Medved se ustavi in 
mu reče: »Pojdi zdaj in si 
nakupi raznih ropotij, rut, 
svile, lišpa in drugega, postavi 
k morju oder in tam prodajaj 
blago« (prav tam, str. 250. 

1.3.2 Denar 

 

 

 

 

»Če plačate,« so odgovorili 
ljudje. »Ampak zakaj bi trošili 
svoj denar za odkup dveh 
ničvrednežev?« Mladenič se 
ni domislil, kaj mu je naročila 
lisica, in je plačal« (prav tam, 
str. 193). 

»Ljudje so odgovorili: 
»Rešil ju bo, kdor plača še 
enkrat toliko, kolikor sta 
naropala.« Najmlajši je imel 
od doma še dovolj denarja, 
odštel je odkupnino in šel 
na pot« (prav tam, str. 35). 

 

 

»[...] jih naposled odkupi za 
visoko ceno« (prav tam, str. 
250) 
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Trgovina:  

Ljudske pravljice lahko kot prizorišče dogajanja oz. osrednji del motivov vključujejo 
sejme. V realnem življenju so nastajali ob trgovskih poteh, kjer je šlo za izmenjavo blaga 
iz oddaljenih dežel (prav tam, str. 52). 

Denar:  

V pravljicah lahko najdemo tudi omembo denarja. Omenjene so različne valute (filer, 
goldinar, krona, krajcar, rajniš, repar, tolar, vinar), ki pa so v pravljicah drugotnega 
pomena. Kadar govori o ceni, pravljičar večji poudarek daje na višino (ali nižino) zneska. 
Bolj kot dejstvo, kako se denar imenuje, je pomembno, ali je šlo za veliko ali malo 
denarja, kar izrazi s količino (npr. več vreč – več denarja) ali s številom (prav tam, str. 
54). 

PRIMERJALNA ANALIZA 

Trgovina: 

Motiv trgovine se v obliki sejma pojavlja v pravljici št. 3 in 5. V obeh primerih medved 
nagovori junaka, naj si kupi raznih reči in jih prodaja ob morju. Oba prodajata blago in 
kupčujeta z Morsko deklico. 

Kropejeva (1995, str. 52) omenja, da so v odstavku iz pravljice O zlatem ptiču, o 
najhitrejšem konju in od Morskega dekleta (št. 5) živo prikazane stojnice, ki jih lahko 
vidimo tudi v resnici na sejmu na Slovenskem, četudi junak prodaja v deveti deželi. 

»Značilno je, da medved ukaže kraljeviču postaviti »oder« k morju, saj je sejmarjenje 
cvetelo predvsem v obmorskih mestih« (prav tam, str. 52). Na teh sejmih so mnogokrat 
poleg domačih tudi eksotične izdelke, ki so jih kupovali iz bolj oddaljenih krajev.  

Denar: 

V pravljicah št. 2, 3 in 5 je denar povezan z odkupnino, pri čemer ni omenjeno, za katero 
vrsto denarja gre.  
 
Količina je omenjena v pravljici št. 3: »še enkrat toliko, kolikor sta naropala«,  pravljici 
št. 5 pa samo, da je cena visoka. 

1.4 PROMET      

1.4.1.1 konji 
 

  »Vzel je konja […] ter šel v 
gozd iskat zlato ptico« (prav 
tam, str. 25). 

 

[…] »in carjevič Ivan si je 
izbral konja in se podal na 
pot. Jezdil je in jezdil, ne da 
bi vede, kam« (prav tam, 
str. 17). 
 
 
 
 

»Res vzame si konja […], pa 
se napoti v svet« (prav tam, str. 
249). 
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Promet: 

V pravljicah so večinoma omenjeni konji, ladje in tudi vozila, redkeje pa železnica (ki je 
še ni bilo) (prav tam, str. 57). 

Konj kot prevozno sredstvo: 

V pravljicah je uporaba konj za delo ali druge dejavnosti pogosto omenjena.  
V preteklosti so imeli konja praviloma le bogatejši kmetje oz. gospoda, kajti konj je bil 
znamenje bogatih. Konje so imeli tudi na gradovih, kjer so imeli velike hleve z 
najboljšimi konji. Kraljevič si v pravljici navadno izbere najboljšega konja (prav tam, str. 
37). 

PRIMERJALNA ANALIZA 

Junak v pravljicah št. 2, 3, 4 in 5 ob odhodu od doma vzame konja in ga uporablja kot 
prevozno sredstvo. V teh pravljicah čudežni pomočnik (medved oz. volk) konja poje in se 
sam ponudi kot prevozno sredstvo. Tako junak namesto konja jaha medveda, lisico oz. 
sivega volka (citat v poglavju 4.8 o čudežnih pomočnikih). 

V povezavi s konji bi na tem mestu radi omenili tudi dejstvo, junak jaha tudi čudežnega 
konja, ki: 

• »je zlat in »teče hitreje kot veter« (št. 2),  
• »je najhitrejši in mu v devetih deželah ni enakega« (št. 3), 
• je »zlatogrivi« (št. 4), 
•  je najhitrejši in »preleti v četrt ure ves svet« (št. 5). 

 
Omenjena je tudi jahalna oprema: 

• zlato sedlo, sedlo iz lesa in usnja (št. 2), 
• zlata uzda (št. 4 in 5). 

 
Konji so hranjeni v: 

• grajskem hlevu (št. 2 in 5), 
• votlini (št. 3), 
• carski konjušnici iz belega kamna (št. 4). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

87 
 

2. KULTURA IN BIVANJE 

2.1 HRANA 
 

  »Razjahal je in vzel brašno 
iz torbe. Spet je prišel 
medved in ga poprosil: 
»Daj še meni malo, saj 
vidiš, da sem lačen.« 
Najmlajši pa je bil dobrega 
srca in je rekel: O, le jej, 
kolikor hočeš in kolikor se 
ti poljubi.« Medved je jedel 
in jedel, pa še ni bil sit. 
Rekel je kraljeviču: »Daj mi 
še konja, da ga snamem in 
se najem, ker sem še lačen« 
(prav tam, str. 27, 28). 

»Pozdravljen Carjevič 
Ivan! Saj si prebral, kaj 
piše na stebru: da bo tvoj 
konj mrtev [...] potem pa 
raztrgal carjevičevega konja 
na dvoje in odšel.« (prav 
tam, str. 18) 

[...] in začne jesti, ker je bil 
lačen. Kakor k bratoma, pride 
k njemu medved in 
spregovori. Kraljič pa je bil 
dobrega srca in da medvedu 
kos mesa rekoč: »Eh malo 
"imam, če si lačen, tu imaš!« 
Medved se usede in žre, žre, 
nazadnje pa plane še na konja, 
ga raztrga in ga pohrusta« 
(prav tam, str. 250). 

RAZLAGA PO M. KROPEJ TELBAN 

Hrana je kot motiv v ljudskem pripovedništvu pogosto omenjena in ima največkrat 
simbolni pomen. V določenih pravljicah je povezana s čudežnim pomočnikom, kajti 
pogosto se zgodi, da junak svojo popotnico prepusti čudežnim pomočnikom – velikokrat 
živalskim. 

Mesne jedi so redkeje omenjene (najpogosteje se omenja slanina). 

 
 

PRIMERJALNA ANALIZA 

Ob primerjalni analizi pravljic, se pokaže, da je motivika, v kateri junak svojo hrano preda 
čudežnemu pomočniku prisotna v pravljici št. 3 in 5. 

Vrsta hrane, ki se v pravljicah pojavlja: 

• kos mesa (št. 5) – v tej pravljici je omenjeno, da junak za pot vzame različna 
jedila, 

• v pravljici št. 3 je omenjeno samo, da je hrana spravljena v popotni brašni (ni 
omenjeno, katero vrsto hrane je kraljevič vzel s seboj). 

 
V pravljicah št. 3, 4 in 5 kraljevič poleg svoje hrane čudežnemu pomočniku dovoli jesti 
tudi njegovega konja.  
 
Pravljica o zlati ptici je povezana z zlatimi jabolki (pravljice št. 2, 3, 4 in 5) in tudi 
Monika Kropej Telban (1995) jih omenja. Pravi, da ne gre za navadne sadeže (motiv 
2.1.6), ampak za čudežne sadeže, ki niso povezani s stvarnostjo, v pravljicah pa naj bi bili 
povezani z močjo cesarstva (Kropej, 1995, str. 62–65). v pravljici št. 1 so za razliko od 
drugih variant prisotne hruške, ki so navadni sadeži. 
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2. 2 OBLAČILA IN 
OSEBNA OPREMA 

     

2.2.1 dobra, lepa/revna, 
grda, umazana oblačila 

 

 »Ob poti pa je sedel berač, 
mladenič je zamenjal z njim 
svoje obleke in se tako vrnil 
na očetov grad« (prav tam, 
str. 194). 

»V raztrgani obleki se je 
najmlajši kraljevi sin vrnil 
domov« (prav tam, str. 35). 

  

2.2.8 dodatna oprema   
 

»Razjahal in vzel brašno iz 
torbe« (prav tam, str. 27). 

  

RAZLAGA PO M. KROPEJ TELBAN 

V pravljicah ima obleka lahko čarobno ali označevalno vlogo; po njej namreč lahko 
prepoznamo družben položaj posameznika. Oblačila so redko natančno opisana, po 
navadi so samo kratko omenjena (Kropej, 1995, str. 67).  

 

PRIMERJALNA ANALIZA 

V naših pravljicah so oblačila omenjena samo v dveh pravljicah in sicer: št. 2 in 3. Obleka 
kraljeviča pa pri tem ni opisana kot kraljevska oprava, saj se: 

 
• v pravljici št. 2 pa junak svoja oblačila pred koncem zgodbe zamenja z 

revnejšimi 
• v pravljici št. 3 kraljevič domov vrne v raztrganih oblačilih nekega berača (le 

tako lahko ubeži stražarjem in se vrne domov). 
 

V obeh pravljicah obleka pripomore k temu, da junak ni takoj prepoznan. 
 
V pravljici št. 3 je omenjena torba (motiv 2.2.8), kjer ima shranjena jedila. Pravljica pri 
tem ne omenja, za katere jedi gre. 

2.3 BOJNA 
OPREMA 

 

 

 

»Spustila se je na drevo, in 
ravno, ko je kljunila jabolko, 
je mladenič izstrelil vanjo 
puščico« (prav tam, str. 187). 

In spet ga je milo prosila, naj 
jo ustreli in ji odreže glavo in 
tace« (prav tam, str. 195). 

»Tretjo noč je šel na stražo 
tretji, najmlajši sin. 
Namesto s svinčenim zrnjem 
je nabil puško z grahom, češ 
da tatu ne bo ustrelil« (prav 
tam, str. 22). 

»Carjevič Dimitrij je 
potegnil meč iz nožnice, 
zabodel carjeviča Ivana 
[...]« (prav tam, str. 26) 

[...] kraljevič pa sproži puščico 
vanj [...] 

Nazadnje pa mu le zasadi nož v 
trebuh [...] (prav tam, str. 251). 
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ANALIZA PO M. KROPEJ TELBAN 

Pravljice od bojne opreme omenjajo zlasti raznovrstno orožje. »V pravljicah in povedkah 
imajo junaki ali razbojniki navadno meč in nož, tudi lok in puščice, včasih puške, lahko 
pa kar oboje – meč in puško hkrati« (Kropej, 1995, str. 71). 

Po dognanjih M. Kropej naj bi puščica v pravljici ostala iz preteklosti, pri tem pa je nujni 
pogoj, da je z njo streljal kraljevič. »Zdi se, da je puščica, ki v praksi že davno ni bila več 
uporabljena kot strelno orožje, ostala v pravljici, ker se je dobro ujemala z ustaljeno 
predstavo o kraljevičih« (prav tam, str. 71). 

 

PRIMERJALNA ANALIZA 

Kraljevič v vseh pravljicah ponoči odide na stražo in čaka tatu, ki krade njihova zlata 
jabolka oz. hruške v pravljici št. 1. Bojna oprema, ki jo pri tem uporabijo, pa je omenjena 
v naslednjih pravljicah:  

• puščica, ki jo izstreli junak (pravljica št. 2 in 5), 
• puška, nabita z grahom (št. 3) (motiv 2.3.2). 

 
V obravnavanih primerih se pojavljajo tudi rezila: 

• nož (ki ga kraljevič zarije medvedu v trebuh, v pravljici št. 5) (motiv št. 2,3,1), 
• meč (ki ga lažni junak potegne iz nožnice, v pravljici št. 4) (motiv št. 2.3.1). 

2.4 GRADNJA IN 
STANOVANJSKA 
OPREMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Gospodarska 
poslopja 

 […] in prišel boš do gradu, 
kjer v hlevu stoji konj« (prav 
tam, str. 190). 

»V skalni votlini je velika 
čreda konj« (prav tam, str. 
31) 

[…] se je ustavil pred 
carsko konjušnico iz 
belega kamna […] (prav 
tam, str. 20). 

»Res gre kraljič proti polnoči 
v grad in od tod v hlev« (prav 
tam, str. 250). 

RAZLAGA PO M. KROPEJ TELBAN 

Od gospodarskega poslopja so v pravljicah najbolj pogosto omenjeni hlevi, kajti domače 
živali imajo v pravljicah in povedkah mnogokrat pomembno vlogo. 

Soba je omenjena kot običajen bivanjski prostor (prav tam, str. 76) 

 

PRIMERJALNA ANALIZA 

Hlev je v analiziranih pravljicah povezan z gradom: 

• v pravljici št. 2 in 5 je omejen grajski hlev,  
• v pravljici št. 4 carska konjušnica. 
• v pravljici št. 3 pa so konji spravljeni v skalni votlini. 

 
V zgoraj omenjenih pravljicah kraljevič ukrade najboljšega konja iz hleva oz. skalne 
votline, kar omenja tudi Monika Kropej Telban(1995). 
 
Mimogrede in brez podrobnih opisov, so omenjeni tudi naslednji motivi: 
 

• Gradovi (motiv 2.3.5), pravljice št. 1, 2, 3 in 5. 
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Gradovi so v pravljicah navadno le omejeni, značilno pa je, da pogosto odsevajo ljudske 
predstave o gradovih. V preteklosti so navadni smrtniki redko zašli v gradove, zato je 
njihova zunanjost v njih vzbujala domišljijo. V njihovih predstavah imajo številne sobane 
in majhne kamre, skrivne prostore, grajske ječe itn. (Kropej, 1995, str. 75). 

• Gostilna (motiv 2.3.4) v pravljici št. 2. 
• Soba (motiv 2.7.7) v pravljici št. 2 in 3:« je prihitel v sobo« (Valjavec, 2005, str. 

369) oz. dvorana v pravljici št. 5 in je po besedah Monike Kropej (1995, str. 76) 
v pravljicah pogosto omenjena kot običajen bivanjski prostor. 

• Miza (motiv 2.3.2.3), pravljica št. 5: […] »in sta sedla za mizo« (Afanasjev, 
2007, str. 28). 

3. ODSEV DRUŽBENIH RAZMER 

Kot ugotavlja M. Kropej Telban (1995), sta na družbeno življenje v mnogih primerih vplivala svetovni nazor in verske predstave. Odkrila je, da v pravljicah lahko veliko lažje 
najdemo sledove stvarne kulture, ki so precej različni in oprijemljivi, medtem ko je »odsev družbenih razmer kakor tudi verskih predstav v njih mnogo manj jasen, prikrit in kaže več 
starejših sestavin« (prav tam, str. 81). 

3.1 DRUŽBENO ŽIVLJENJE 
 
V pravljicah lahko zasledimo odnose med ljudmi in položaj posameznikov v najožjem družinskem krogu in tudi med različnimi družbenimi skupinami. Prepoznamo jih lahko v 
opisih zunanjega videza literarnih junakov, dela, ki ga opravljajo, prehranjevanja, obnašanja itn. V pravljicah je tako opisana podoba družbenega sestava in socialnih razmer, kakršne 
so nekoč v resnici vladale; včasih pa lahko v njih prepoznamo sledi starejšega stanja (prav tam, str. 82).  
 
3.1.3 Odhod od doma »Ko je odletela z zadnjim, je 

Palček vstal in ji sledil« (prav 
tam, str. 39). 

 

 

 

 

»Spet je minilo dolgo časa in 
tudi najmlajši je želel odriniti 
in poskusiti svojo srečo […]. 
Vendar mu je končno le 
dovolil oditi, da bi imel mir 
pred njim (prav tam, str. 
188). 

»Toda najmlajši sin je tako 
dolgo prigovarjal očetu, da 
je dobil konja, denarja in 
brašno. Nato je jezdil po isti 
poti […]« (prav tam, str. 
27). 

»A naj se je car Vislav še 
tako trudil, da bi zadržal 
carjeviča Ivana, je moral 
nazadnje le popustiti 
sinovim vztrajnim 
prošnjam. Dal mu je svoj 
blagoslov in carjevič Ivan si 
je izbral konja in se podal 
na pot. Jezdil je in jezdil, ne 
da bi vedel, kam (prav tam, 
str. 17). 

»Res, vzame si konja in jedil 
in drugega dosti in se napravi 
po svet« (prav tam, str. 249). 
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3.1.6 Sposobni/ 
zmagovalni najmlajši 

[…] zato je najstarejšemu 
ukazal, naj eno leto straži. 
Stražil zelo marljivo, ko pa so 
sadeži dozoreli, je neke noči ob 
polnoči zaspal in naslednje 
jutro jih ni bilo več« (prav tam, 
str. 38) (srednjemu bratu se 
zgodi enako). 

»Palček je stražil,in ko so 
sadeži dozoreli, je neke noči 
videl prileteti belo golobico, ki 
jih je kljunila in odnesla. Ko je 
odletela z zadnjim, je Palček 
vstal in ji sledil (prav tam, str. 
39). 

 

[…] in prvo noč je poslal na 
vrt najstarejšega. Že opolnoči 
se kraljevič ni mogel ubraniti 
spanca in naslednje jutro je 
sept manjkalo jabolko« (prav 
tam, str. 187) (drugemu sinu 
se zgodi enako). 

»Zdaj je bil tretji sin na vrsti 
za stražo […]. Ko je odbilo 
dvanajst […], je videl, da je 
priletela ptica z lesketajočim 
se zlatim perjem. […] je 
mladenič izstrelil vajo 
puščico. Ptica je sprhutala, 
toda puščica jo je oplazila in 
izgubila je zlato pero. 
Mladenič ga je pobral in ga 
naslednje jutro nesel kralju 
ter mu povedal, kaj je ponoči 
videl« (prav tam, str. 187). 

»Prvo noč je stražil 
najstarejši. […] a zjutraj je 
na jablani manjkalo zlato 
jabolko« (prav tam, str. 22) 
(drugemu sinu se zgodi 
enako). 

 »Tretjo noč je šel na stražo 
tretji, najmlajši sin. 
Namesto s svinčenim zrnjem 
je nabil puško z grahom, 
češ da tatu ne bo ustrelil. 
[…] je najmlajši sim 
pomeril in sprožil. Odstrelil 
ji je tri peresa« (prav tam, 
str. 23, 24). 

[…] sta spoznala, da nese 
domov zlato ptico« (prav 
tam, str. 35). 

 

»Prvo noč je šel stražit na 
vrt carjevič Dimitrij. Sedel 
je pod jablano, s katere je 
žar ptica trgala jabolko in 
zaspal. Ni slišal, kako je 
priletela žar ptica in 
okljuvala kar precej zlatih 
jabolk«. Kralj ga nato 
vpraša: »Si videl žar ptico 
ali ne?« »Ne, milostljivi 
očka car! To noč ni 
priletela« (prav tam. str. 15) 
(z drugim sinom se zgodi 
podobno). 

»Tretjo noč je šel na vrt 
stražit carjevič Ivan. 
Namestil se je pod jablano 
in tako sedel uro, dve in tri 
[…] priletela je žar ptica, 
sedla a jablano in začela 
kljuvati jabolka. Carjevič 
Ivan se je prikradel do nje 
tako spretno, da jo je prijel 
za rep. A zadržati je ni 
mogel. Žar ptica se mu je 
iztrgala in odletela, 
carjeviču Ivanu pa je ostalo 
v roki samo eno pero iz 
njenega repa […]. Takoj, ko 
se je zjutraj car Vislav 
prebudil, je prišel k njemu 
carjevič Ivan in mu dal 
peresce žar ptice« (prav 
tam, str. 15). 

 

»Prvo noč gre najstarejši 
sin; vleže se pod drevo in 
čaka. A naenkrat postane 
tako zaspan, da zaspi. Ko se 
drugo jutro prebudi, je zopet 
manjkalo ene jabolke« (prav 
tam, str. 249) (enako se zgodi 
drugemu sinu). 

»Nazadnje kralj pošlje še 
tretjega sina. Tudi ta se vleže 
pod jablan, a ko ga hoče 
posiliti spanec, vstane pa hodi 
gorindol. […] Ptič zgrabi 
jabolko, kraljevič pa spusti 
puščico vanj, a mu odbije 
samo pero. […] tako gre k 
očetu kralju […] in mu dal 
zlato pero« (prav tam, str. 
249). 
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»Carjevič Ivan je vzel žar 
ptico, odšel iz mesta, se 
povzpel na zlatogrivega 
konja skupaj s prelepo 
kraljično Jeleno odjezdil v 
svojo domovino, v deželo 
carja Vislava Andronoviča« 
(prav tam, str. 24). 

3.1.7 Najmlajši tepček 
 

»Tako je kralj ukazal tretjemu 
[…]. Temu je bilo ime Palček. 
Drugi so ga imeli za neumnega 
in so se norčevali, ko so slišali, 
da naj bi on obvaroval hruške« 
(prav tam, str. 38, 39). 

»Zdaj je bil tretji sin na vrsti 
za stražo in bil je tudi voljan, 
toda kralj ni dal veliko nanj 
in je menil, da bo ta še manj 
opravil kot njegova brata« 
(prav tam, str. 187). 
 
[…] in tudi najmlajši sin je 
želel odriniti in poskusiti 
svojo srečo, toda oče mu ni 
hotel dovoliti. »Saj je vse 
zaman,« je govoril, »ta bo še 
manj našel zlato ptico kot 
njegova brata. In če se mu 
pripeti nesreča, si ne bo znal 
pomagati, ko je tak prismuk« 
(prav tam, str. 188). 

   

3.1.8 Izbira dediča 

 

  »Kdor mi ulovi in prinese 
zlato ptico, bo kralj« (prav 
tam, str. 25). 

»Dragi moji otroci«, kdo 
izmed vas lahko na mojem 
vrtu ujame žar ptico? 
Tistemu, ki jo bo ulovil, 
bom še za življenja dal 
polovico carstva, po smrti 
pa vse« (prav tam, str. 14). 

»Dragi moji otroci! Podajte 
se na pot. Dal vam bom 
svoj blagoslov, vi pa 
poiščite žar ptico in mi jo 
prinesite živo.  

»Zato pokliče najstarejšega 
sina pred se in mu reče: 
»Imam vas troje sinov, ne 
vem pa, komu bi zapustil 
kraljestvo. Ker pa si ti 
najstarejši in najpametnejši, 
dam tebi vse po svoji smrti, le 
če mi prineseš zlatega ptiča«« 
(prav tam, str. 249). 
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Obljubljeno bo seveda dobil 
tisti, ki mi jo bo prinesel« 
(prav tam, str. 17). 

3.1.9 Opeharjeni, 
prikrajšani, maščevali 
bratje 

 [..] sedel je na rob vodnjaka 
in ni slutil nič hudega. Toda 
brata sta ga porinila na hrbet 
v vodnjak, vzela deklico, 
konja in ptico ter se vrnila 
domov k očetu« (prav tam, 
str. 194). 

»Ko sta ga došla, sta 
spoznala, da je njun brat in 
da nese domov zlato ptico. 
Zbala sta se, da bo očetu 
povedal, kaj se je z njima 
zgodilo. Iz strahu in zavisti 
sta ga pretepla in pustila 
ležati na cesti« (prav tam, 
str. 35). 

»Carjeviča Dimitrij in 
Vasilij sta zasovražila 
mlajšega brata, carjeviča 
Ivana, ker se mu je 
posrečilo izpuliti žar ptici iz 
repa pero. Ko sta dobila 
očetov blagoslov, sta skupaj 
krenila na pot, da bi jo 
poiskala (prav tam, str. 17). 
»Prav tedaj sta se brata 
carjeviča Ivana, Dimitrij in 
Vasilij, praznih rok vračala 
v domovino. Prepotovala 
sta bila različne dežele, a 
žar ptice nista našla. […] 
Ko sta na travniku 
zagledala zlatogrivega 
konja in žar ptico v zlati 
kletki, ju je obšla 
nepremagljiva skušnjava. 
Odločila sta se, da bosta 
brata umorila« (prav tam, 
str. 26). 

»Ves vesel se poda ž njima 
proti domu. A ko pridejo 
skozi temen gozdu planeta 
brata nanj in ga ubijeta. 
Vzameta mu konja, tička in 
deklico, pa gresta domov« 
(prav tam, str. 250). 

RAZLAGA PO M. KROPEJ TELBAN 

Odhod od doma: 

Lahko je povezan z družinskimi odnosi, ki ustvarijo trenja, ki vodijo v odhod junaka, ali 
pa gre junak od doma zaradi lastne želje ali pa z namenom, da si mož poišče ženo ali žena 
moža (Kropej, 1995, str. 82). 

 

PRIMERJALNA ANALIZA 

Odhod od doma: 

V vseh pravljicah je povezan z iskanjem zlate ptice. V vseh variantah junak sam izrazi 
željo po odhodu od doma 
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Spodobni/zmagovalni najmlajši in najmlajši tepček: 

Pravljice pogosto razkrivajo tudi družinske odnose. V njih nastopajo vedno iste osebe, ki 
imajo vedno enake funkcije kot nekakšni stereotipi oz. stalni obrazci.  

Tako je npr. med tremi brati vedno najmlajši v vlogi junaka, ki pa ga štejejo za najmanj 
obetavnega. Na začetku ga imajo vsi za norčka ali zanikrneža, vsi ga odrivajo in se mu 
posmehujejo, na koncu pa se prav on najbolje izkaže pri zastavljenih nalogah. To, česar 
njegove dva starejša brata ne uspeta narediti, uspe njemu, včasih tudi po zaslugi njegovih 
značajskih vrlin kot so: dobrota, usmiljenje, pripravljenost pomagati.  

Le-te mu pomagajo doseči privrženost čudežnih pomočnikov, ki mu pomagajo opraviti 
naloge (Kropej, 1995, str. 84). 

Izbira dediča: 

Tovrstne pravljice pogosto prikazujejo tudi izbiro dediča. Oče namreč želi ugotoviti, 
kateri od njegovih sinov je najbolj vreden njegovega premoženja ali kraljestva. Po navadi 
vse tri brate, ki veljajo za zakonite dediče preizkusi tako, da jih pošlje v svet po npr.: 
čudežno zdravilo, živo vodo, zlato jabolko, konja, princeso. Kot pravi dedič se vedno 
dokaže najmlajši sin. 
 
V nekaterih pravljicah junaka preizkusi tudi bodoči tast, ki mu zastavi nemogoče naloge. 
Tako mora npr. s čudežno močjo premagati oviri, oditi na drugi svet, v deveto deželo, 
kjer so na preizkušnji njegove sposobnosti. Ko junak to opravi, se navadno povzpne 
visoko na socialni lestvici (prav tam, str. 84). 
 
Monika Kropej Telban (1995) ugotavlja, da je začetni položaj najmlajšega sina podoben 
realnosti, kakršno poznamo: »mlajši bratje so namreč pri dedovanju navadno slabo 
odrezali. Posestvo je največkrat pripadlo najstarejšemu sinu – ostali bratje pa so dobili 
odpravnino« (prav tam, str. 85).  

Opeharjeni, prikrajšani, maščevalni bratje: 

Starejša brata sta v pravljicah navadno negativno okarakterizirana in se »navadno 
povežeta med seboj in delujeta skupno proti najmlajšemu.« Kot smo omenili že zgoraj, se 
zgodba nazadnje obrne mlajšemu bratu v korist (prav tam, str. 85). 
 

Spodobni/zmagovalni najmlajši: 

Motiv se pojavlja v vseh obravnavanih pravljicah. Med vsemi tremi brati je on tisti, ki na 
grajskem vrtu ulovi tatu (zlato ptico). Tudi na koncu se domov vrne kot zmagovalec, kajti 
ravno on je tisti, ki uspe najti zlato ptico in tudi zlatega konja in prelepo deklico (razen v 
št. 1). 

Pravljica št. 1 se od drugih variant nekoliko razlikuje. Najmlajši brat (Palček) se edini 
odpravi na pot in tako tudi edini najde belo golobico. Na koncu se tudi ne vrne domov, 
ampak ostane na gradu kraljične, kjer se s poroko povzdigne na socialni lestvici:  

»Vzela ga je s seboj na svoj grad, kjer je postal njen mož in bogat kralj« (Bedenk in 
Blažić, 2018, str. 39). 

Najmlajši tepček: 

• Motiv najdemo le v pravljici št. 1: Drugi so ga imeli za neumnega in so se 
norčevali […].  

• V pravljici št. 2 pa oče ne verjame v uspeh najmlajšega: »Ta bo še manj našel 
zlato ptico kot njegova brata. 
 

Izbira dediča:  

V pravljicah št. 3, 4 in 5 je poudarjeno, da oče išče dediča. Vse tri brate pošlje v svet, iskat 
zlato ptico. Kralj tistemu, ki jo najde obljubi naslednje: 
 

• da bo postal kralj (št. 1), 
• bo za čas, ko oče še živi dobil polovico cesarstva (št. 4), po smrti pa celotno 

cesarstvo (št. 4 in 5). 
 
V preteklosti je bilo običajno, da je dedoval najstarejši sin, kar se odseva v pravljici št. 5:  

Ker pa si ti najstarejši in najpametnejši, dam tebi vse po svoji smrti (Kropej, 1995, 
str. 249). 
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Opeharjeni, prikrajšani, maščevalni bratje: 

Starejša brata v vseh analiziranih pravljicah, razen v št. 1 nastopata kot negativni lik. V 
pravljici št. 4  je njuno sovraštvo opisano že na začetku pravljice:   

»Carjeviča Dimitrij in Vasilij sta zasovražila mlajšega brata, carjeviča Ivana, ker se 
mu je posrečilo izpuliti žar ptici iz repa pero. 
 

V pravljici št. 4 se v skladu z ugotovitvami Monike Kropej (1995) med sabo povežeta 
zato, da bi skupaj dosegla svoj cilj. 

V vseh zgoraj omenjenih pravljicah sta starejša brata osmoljenca, saj se zavesta, da je bil 
njun brat uspešnejši pri zastavljeni nalogi, kar je še posebej poudarjeno v naslednjem 
citatu:  
 

»Prav tedaj sta brata carjeviča Ivana, Dimitrij in Vasilij, praznih rok vračala v 
domovino. Prepotovala sta različne dežele, a žar ptice nista našla« (Afanasjev, 
2007, str. 26). 

 
Ker je junak našel darove, ki jih nase domov očetu, se mu brata maščujeta. V pravljici št. 
3 to naredita iz zavisti, v št. 4 pa ju obide skušnjava. V vseh pravljicah brata junaka 
ubijeta. 

3.2 PRAVNE SESTAVINE 

V pravljicah in pripovedkah lahko najdemo tudi nekatere pravne sestavine, ki jih prikazujejo na konkreten, vendar simboličen način. Družbena pravila in življenje posameznikov so 
tako kot danes tudi v preteklosti urejali z zakoni, kar je razvidno tudi v ljudskem pripovedništvu. Ta del je najbolj odporen proti spremembah, zato mu lažje prisodimo arhetipe, 
dejstvo pa je, da lahko v večini primerov o prvotnem pomenu motivov samo ugibamo. Z realnostjo težko povežemo tiste pravne vsebine, ki jih poznamo samo iz pravljic in povedk 
(npr. nasledstvena pravila in dogajanja ob nastopu novega vladarja) (Kropej, 1995, str. 92). 

3.2.1 Iskanje 
prestolonaslednika  

 
 

    

RAZLAGA PO M. KROPEJ TELBAN 

V pravljicah se zgodbe pogosto vrtijo okoli izbire novega kralja in kraljeve neveste. 
Nasledstvo se večinoma prenaša po moški liniji, kadar pa kralj nima moškega naslednika 
in posreduje nasledstvo ženska, kraljevi prestol zasede najboljši ženin (zet).  
 

PRIMERJALNA ANALIZA 

O izbiri dediča smo govorili že pri analizi motiva št. 3.1.8 (izbira dediča). Na tem mestu 
bi tako omenili samo opazko, da se v pravljicah št. 2, 3, 4 in 5 prestolonasledstvo deduje 
po moški liniji, pri pravljici št. 1 pa po ženski, saj se Palček oženi z nevesto iz drugega 
kraljestva in tam tudi zasede prestol svojega tasta. 
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Bodoči snubec mora premagati različne preizkušnje (rešiti uganko, preskočiti jarek, 
spraviti koga v smeh itd.), kdor pa je pri nalogi neuspešen, mu je grozila kazen (lahko 
tudi smrt). 

V primerih, ko oče kralj izbira prestolonaslednika in dediča med svojimi sinovi, se kakor 
smo videli že zgoraj za najprimernejšega in najvrednejšega bogastva in prestola vedno 
izkaže najmlajši sin (prav tam, str. 92, 93). 

Kot najprimernejši dedič se v vseh variantah izkaže najmlajši sin. 

 
 

3.2.4 Kaznovanje   »[…] so mu povedali, da bodo 
pravkar dva obesili. Ko je 
prišel bliže, je prepoznal svoja 
brata, ki sta zakrivila 
marsikatero objestnost in 
pognala vse svoje premoženje« 
(prav tam, str. 193). 

»Oba brezbožna brata so 
zgrabili in usmrtili« (prav tam, 
str. 195). 

»Vprašani mu je povedal, 
da peljejo obesit dva 
roparja (prav tam, str. 34). 

 […] in ju zaprt v 
temnico« (prav tam, str. 
29). 

»Povedo mu, da obešajo dva 
silna roparja, ki sta pomorila 
ljudi, da jim ni števila« (prav 
tam, str. 250) 

[…] in najstarejši kraljič je 
stopil namesto pred altar – pod 
vislice in ž njim njegov drugi 
brat (prav tam, str. 251). 

RAZLAGA PO M. KROPEJ TELBAN in PRIMERJALNA ANALIZA 

V pravljicah poleg pravil oz. načina menjave vladajočih na prestolu, najdemo tudi zapisane in nezapisane zakone, ki so po eni strani omejevali življenje ljudi s pravili in predpisi, po 
drugi pa določali tudi njihove pravice. Kršitve pravil so bile sankcionirane z različnimi oblikami kazni (Kropej, 1995, str. 94). 

Motiv kaznovanja najdemo v pravljicah št. 2, 3, 4 in 5. V vseh je kaznovan lažni junak (starejša dva brata).  

V pravljicah št. 2, 3 in 5 bratoma grozi obešanje, ker sta: 

• storila različne objestnosti (št. 2), 
• ropala (št. 3 in 5), 
• ubijala (št. 5). 

 
Brata na koncu plačata za svoj zločin, tako da: 

• ju usmrtijo (št. 2) z vislicami (št. 5), 
• zaprejo v temnico (št. 4). 
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Iz danih primerov lahko ugotovimo, da je kazen za težke zločine smrt z obešanjem. Tovrstna kazen pa je bila nekoč tudi v resnici prisotna, zato lahko sklepamo, da je pravljica na 
neki način ohranila tovrstne oblike kaznovanja. 

3.4 ŠEGE IN NAVADE 

V pravljicah in povedkah lahko iz posameznih motivov najdemo podatke o šegah in navadah – največ s področja življenjskega kroga. 

3.4 
ŽENITOVANJSKE 
ŠEGE 

  
 
 

   

3.4.1.1 Težke naloge 
pred ženitvijo 

 »Pred mojim oknom je hrib, 
čez katerega ne vidim. Če se 
ti posreči, da ga v osmih dneh 
odstraniš, dobiš v zahvalo 
mojo hčer« (prav tam, str. 
191). 

   

3.4.1.3 Ugrabitev 
neveste 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»Prišle so tri morske 
deklice, ena lepša od druge, 
a kupčeval je le s tisto, ki se 
mu je zdela najlepša. Ko je 
deklica kupila, kar si je 
želela, jo je mladenič prosil, 
naj mu seže v roko za dobro 
sreče. Segla mu je v roko, 
on pa si je mislil: »Da bi bil 
zdajle pri konjih!« (prav 
tam, str. 32). 

»Pod večer, ko se je sonce 
začelo spuščati proti zahodu 
in ni bilo več vroče, se je šla 
kraljična Jelena Prekrasna 
sprehajat na vrt s svojimi 
varuškami in dvornimi 
damami. Ko se je približala 
kraju, kjer je bil skrit sivi 
volk, je ta nenadoma 
preskočil ograjo in zgrabil 
kraljično. Potem je skočil 
nazaj in zbežal z njo, kar so 

ga nesle noge« (prav tam, 
str. 22). 

»Medved se ustavi in mu 
reče: »pojdi zdaj in si 
nakupi raznih ropotij, rut, 
svile, lišpa in drugega, 
postavi k morju oder in tam 
prodajaj blago. Prišle bodo 
k tebi morske deklice in 
katera se ti bo zdela 
najlepša, tisto primi 
nazadnje za roko in si misli: 
»O, če bi bil zdajle tam in 
tam! in kar se ti bo zgodilo« 
(prav tam, str. 250). 
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3.4.1.5 Lažni ženin    »Zdaj pa pohiti v domovino. 
Tvoj brat, carjevič Vasilij, se 
danes ženi s tvojo nevesto, 
prelepo kraljično Jeleno. […] 
Prišel je ravno na poroko 
svojega brata, carjeviča 
Vasilija in prelepe kraljične 
Jelene. Vrnila sta se že od 
obreda in sta sedela za mizo. 
Carjevič Ivan je vstopil v 
dvorano, in takoj, ko ga je 
Jelena Prekrasna zagledala, je 
skočila izza mize, ga 
poljubila na sladke ustnice in 
zaklicala: »To je moj ljubi 
ženin, carjevič Ivan, ne pa 
tisti hudodelec, ki sedi za 
mizo!« (prav tam, str. 28, 29). 

»Ko prideta na kraljičev 
dom, se je najstarejši sin 
ravno pripravljal na poroko 
z Morsko deklico in vse 
mesto je bilo okrašeno, le 
nevesta je jokala. Ko pa 
stopi najmlajši sin pred 
kralja, se zjasni dekličin 
obraz in tudi tiček začne 
peti. […] Najmlajši kraljič 
pa se je še isti dan poročil z 
deklico« (prav tam, str. 
251). 

3.4.1.6 Maskiranje na 
porokah 

 »Ob poti je sedel berač, 
mladenič je zamenjal z njim 
svoje obleke in s tako vrnil na 
očetov grad. Nihče ga ni 
prepoznal, toda ptica je 
zapela, konj je začel jesti in 
prelepa deklica ni več jokala. 
Ves začuden je vprašal kralj; 
»Kaj pa to pomeni?« Zdaj je 
spregovorila deklica: »Ne 
vem, toda prej sem bila 
žalostna, zdaj pa sem se 
razveselila.  
 
 

»V raztrgani obleki se je 
najmlajši kraljevi sin vrnil 
domov, a ga niso spoznali. 
[…] Pritekla je tudi morska 
deklica. Zagledala je 
mladeniča, razpela bele 
ročice, pohitela k njemu in 
ga objela (prav tam, str. 36, 
37). 
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Tako mi je, kot da je prišel 
moj ženin.« […] kralj je dal 
sklicati vse ljudi, kar jih je 
bilo v gradu in tako je prišel 
mladenič, ki je bil preoblečen 
v berača. Deklica ga je takoj 
prepoznala in mu padla okoli 
vratu« (prav tam, str. 195). 

RAZLAGA PO M. KROPEJ TELBAN 

Težke naloge: 

Monika Kropej Telban (1995) pod ženitovanjske šege v pravljicah uvršča tiste, ki kažejo 
na način, kako si ženin poišče nevesto oz. nevesta izbere ženina. Pred ženitvijo mora 
ženin iti skozi različne preizkuse kot npr.: reševanje ugank, premagovanje ovir, 
opravljanje težkih nalog V pravljicah je uspeh opravljenih nalog in s tem tudi snubitve 
odvisen od čudežnega pomočnika, ki namesto junaka opravi zastavljene naloge (Kropej, 
1995, str. 104). 
 
V tem motivu se morda skrivajo sledovi preizkusa zrelosti in sposobnosti, ki je še danes 
prisoten v nekaterih ljudstvih. 

Ugrabitev neveste: 

Tovrsten dogodek kot šego še danes izpeljejo na porokah. Junak v pravljicah nevesto 
ugrabi s čudežno zvijačo, ali pa pride tudi do sporazumne ugrabitve (prav tam, str. 107, 
108). 

Lažna nevesta: 
   
Je pogosta poročna šega, ki se še danes pogosto izvaja pred poroko. Snubcem, ki so prišli 
po nevesto, so pred vrata najprej porinili drugo našemljeno nevesto. 
 
 
 
 

PRIMERJALNA ANALIZA 

Motiv poroke najdemo v vseh analiziranih pravljicah: 

• št. 1: […] kjer je postal njen mož in bogat kralj« (Bedenk in Blažić, 2018, str. 

39), 

• št. 2: […] mladenič pa se je oženil s prelepo deklico […] (Grimm, 2012, str. 
1995),  

• št. 3: »Mlajši […] in se oženil z lepo morsko deklico. Dolgo in srečno sta živela 
[…] (Valjavec, 2005, str. 37),  

• Št. 4: »Carjevič Ivan se je oženil s prelepo kraljično Jeleno Prekrasno in živel z 
njo v taki ljubezni in slogi, da niti minute nista mogla biti drug brez drugega« 
(Afanasjev, 2007, str. 29),  

• št. 5: »Najmlajši kraljič pa se je še isti dan poročil z deklico [….]. živela sta še 
dolgo vrsto let srečna in vesela« (prav tam, str. 251). 

 
V pravljicah se pojavljajo naslednje ženitovanjske šege: 

a) Težke naloge:  

Junak mora preizkus pred snubitvijo opraviti samo v pravljici št. 2:  

»Če se ti posreči, da ga v osmih dneh odstraniš (hrib), dobiš v zahvalo mojo hčer« 
(Grimm, 2012, str. 191). 
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Maskiranje na porokah: 
 
V pravljicah lahko zasledimo tudi motiv mask. Ženin ali nevesta sta zamaskirana in s tem 
zakrinkana, pogosto do neprepoznavnosti; ta sta zelo zanemarjena, v raztrganih oblekah 
ali pa se prikažeta v živalski podobi.  
 
Po ugotovitvah Monike Kropej (1995) »maska« v pravljici simbolizira začasno smrt, ki je 
v ritualu povezana s preroditvenim prehajanjem iz enega življenjskega obdobja v drugega 
(npr. iz samskega v poročeni stan) in, ki ji sledi oživitev v novo življenje (prav tam, str. 
106, 107). 
 
 
 

Ker naloge ne more opraviti sam, mu pri tem pomaga čudežni pomočnik (lisica). Junak za 
uspešno opravljeno nalogo dobi nevesto, ki jo odpelje v svoje kraljestvo in se z njo 
poroči. 

b) Ugrabitev neveste: 

Motiv se pojavlja v pravljicah št. 3, 4 in 5. Junak morsko deklico v pravljicah št. 3 in 5 
čudežno ugrabi s pomočjo ukane:  

»Segla mu je v roko, on pa si je mislil: »Da bi bil zdajle pri konjih« (št. 3),  

»[…] tisto primi nazadnje za roko in si misli: »O, če bi bil zdajle tam in tam« (št. 5). 

Za razliko slednjih dveh v pravljici št. 4 nevesto ugrabi junakov čudežni pomočnik:  

»[…] kjer je bil skrit sivi volk, je ta nenadoma preskočil ograjo in zgrabil 
kraljično. Potem je skočil nazaj in zbežal z njo.« 
 

c) Lažni ženin 

Namesto lažne neveste se v pravljicah št. 4 in 5 pojavlja lažni ženin (najstarejši brat). 
Žalostna deklica prepozna pravega ženina in se oženi z njim. 

d) Maskiranje na porokah 

Motiv najdemo v pravljicah št. 2, kjer je junak preoblečen v beraška oblačila, v pravljici 
št. 2 pa se junak domov vrne v raztrganih oblačilih. Ko ga bodoča nevesta (kraljična) 
prepozna, se poročita. 

3.8 
ZDRAVILSTVO 

     

3.8.1 Mazila, zelišča   »Izgrebel je koren lečen, ga 
stolkel na kamnu ter kanil sok 
ležečemu v usta. In glej! 
Mladenič se je dvignil živ in 
zdrav« (prav tam, str. 35). 
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3.8.2 Zdravilna voda  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Sivi volk veli krokarju: 
»Zleti prek trikrat devetih 
dežel v trideseto carstvo in 
mi prinesi mrtve in žive 
vode.« […] Tretjega dne se 
je vrnil krokar z dvema 
stekleničkama. V eni je bila 
živa voda, v drugi pa mrtva. 
[…] Nato je sivi volk 
poškropil carjeviča Ivana z 
mrtvo vodo in njegovo telo 
se je zaraslo; poškropil ga 
je z živo vodo in carjevič 
Ivan je vstal in rekel: »Ah, 
kako dolgo sem spal!« 
(prav tam, str. 27, 28). 

»Kar pride nekoč mimo oni 
medved in se silno užalosti, 
ko zapazi mladeniča 
mrtvega. Potegne ga na kraj 
ceste, sam pa gre daleč, 
daleč v gore in poišče žive 
vode. To pa je taka voda, da 
bolnika ozdravi in še 
mrtvega obudi, če imaš le 
vero v njeno moč. Ko pride 
čez dolgo časa zopet nazaj, 
ga polije z ono vodo in res, 
kraljič je odprl oči, 
trohnoba je izginila in 
mladenič je oživel« (prav 
tam, str. 250, 251). 

3.8.3 Zdravljenje in 
oživljanje 
razsekanih 

 

   »Carjevič Dimitrij je 
potegnil meč iz nožnice, 
zabodel carjeviča Ivana in 
ga razsekal na majhne 
kosce« (prav tam, str. 26, 
27). 

 

RAZLAGA PO M. KROPEJ TELBAN 

Gre za zdravljenje, ki je magične narave. Zdravilci in zdravniki v pravljicah pri 
zdravljenju najbolj pogosto uporabljajo rastline, čudežne predmete, vodo in različna 
mazila. Značilno je, da se zdravilni pripomočki navadno nahajajo na onem svetu, od 
koder jih navadno prinese čudežni pomočnik (Kropej, 1995, str. 119). 
 
 

 

PRIMERJALNA ANALIZA 

Motiv zdravljenja je prisoten v pravljici št. 3, 4 in 5. V slovenski verziji št. 3 čudežni 
pomočnik junaka ozdravi s pomočjo soka rastline lečen. 

Zdravilna voda pa je v obliki žive vode uporabljena v pravljicah št. 4 in 5, mrtva voda pa 
v pravljici št. 5.  
 
V pravljici št. 5 je zapisano tudi, da gre za zdravilno vodo:  

»To pa je taka voda, da bolnika ozdravi in še mrtvega obudi, če imaš le vero v 
njeno moč.« 
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Oživljanje in zdravljenje razsekanih: 

Motiv je prisoten po celem svetu, njegov izvor pa lahko najdemo v podobnih mitih v 
mitologiji in različnih pojavov v kultu.  

V pravljicah je razkosavanje simbol obnovitve življenja in tudi v mitih in primitivni 
medicini je lahko pogoj za ozdravitev, oživitev ali pomladitev. Pravljice na ta način 
odsevajo to, kar so ponazarjali nekateri rituali (prav tam, str. 120). 

 

V obeh variantah je po vodo potrebno iti na drugi svet:  

• št. 4: po vodo gre čudežni pomočnik: […] sam pa gre daleč, daleč v gore in 
poišče žive vode.« 

• št: 5 vodo prinese krokar: »Sivi volk veli krokarju: »Zleti prek trikrat devetih 
dežel v trideseto carstvo in mi prinesi mrtve in žive vode.« 
 

Iz citata pravljice št. 5 vidimo, da pri iskanju zdravilne vode pomembno vlogo igra ptič 
krokar. Kot razlaga Monika Kropej Telban (1995), so to poleg čarovnikov in vragov bitja, 
ki prihajajo z onega sveta in pomagajo vračem pri njihovih zdravilnih praksah. 

V skladu z zgornjo razlago ima čudežni pomočniki v naših pravljicah nekakšno vlogo 
vrača, ki je zmožen prehajati v onstranstvo in vzpostaviti stik z bitji onega sveta takrat, ko 
potrebuje pomoč (Kropej, 1995, str. 142). 
 
Oživljanje in zdravljenje razsekanih: 

Motiv je prisoten samo v ruski različici (št. 4). Carjeviča Ivana razseka njegov brat, nato 
pa ga, kakor smo videli že zgoraj, oživi sivi volk s pomočjo žive in mrtve vode. 
 

4. VEROVANJA, 
PREDSTAVE IN 
NADNARAVNO 

     

4.4 ZAKLETEV 

 

»Palček je pogledal 
naokrog in ob sebi zagledal 
majhnega sivega možička 
ter mu rekel: Bog te 
blagoslovi. Ta pa je 
odgovoril: Bog me je že 
blagoslovil s temi 
besedami, kajti te so me 
rešile. […] in spodaj je 
zagledal belo golobico, 
zapredeno v številne 
pajčevine.  
 

Dolgo zatem je šel kraljevič 
spet enkrat v gozd, lisica pa 
ga je srečala in rekla: »Ti 
imaš vse, kar si le moreš 
poželeti, moje nesreče pa ni 
ne konca ne kraja. Vendar je 
v tvoji moči, da me odrešiš.«  
 
In spet ga je prav milo 
prosila, naj jo ustreli in ji 
odreže glavo in tace. Torej je 
to naredil, in brž ko se je 
zgodilo, je lisica dobila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»No,« reče medved, »če ti je 
res kaj do mene, pa me 
zabodi z nožem in mi 
preparaj trebuh!« Mladenič se 
prestraši in brani na vse 
kriplje, pa ni nič pomagalo. 
Nazadnje pa mu le zasadi nož 
v trebuh in mu ga prepara. 
In glej! Naenkrat je skočil iz 
medvedje kože mlad in 
krasen mladenič in objel 
začudenega kraljiča. 
 



 
 
  

103 
 

Ko ga je golobica 
zagledala, se je začela 
prebijati skozi pajčevine, in 
ko je raztrgala zadnjo, je 
pred njim stala prelepa 
kraljična« (prav tam, str. 
39). 

človeško podobo in ni bila 
nihče drug kot brat prelepe 
princeske, ki je bil zdaj 
končno odrešen čara« (prav 
tam, str. 195). 

  Povedal mu je, da je bil 
začaran v medveda, ker se je 
bil nekaj pregrešil in da ga je 
zdaj rešil kraljič zato, ker ga 
je imel rad in pa ker je imel 
usmiljenje z njim« (prav tam, 
str. 251). 

4. 5 ČAROVNIŠTVO      

4.5.1 Čarovniški podvigi 

 

 

 

 

 

   »Poslušaj, carjevič Ivan: 
spremenil se bom v prelepo 
kraljično Jeleno. […] Mislil 
bo, da sem prava kraljična. 
[…] sivi volk je izrekel te 
besede, udaril ob črno 
zemljo in se spremenil v 
prelepo kraljično Jeleno, 
tako da ni bilo mogoče 
ugotoviti, da to v resnici ni 
ona« (prav tam, str. 23). 

Carjevi Ivan reče sivemu 
volku: »Bi se lahko 
spremenil v zlatogrivega 
konja namesto tegale, ker se 
nebi rad ločil od njega?« 
Sivi volk je nenadoma 
udaril ob črno zemljo – in 
postal zlatogrivi konj.  

[…] spremenil se je nazaj v 
sivega volka […]« (prav 
tam, str. 26). 
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RAZLAGA PO M. KROPEJ TELBAN 

Zakletev: 

V povedkah se zakletev šteje kot (božja) kazen – najpogosteje kot posledica preklinjanja 
Boga ali sonca ali oskrunjenja podob svetnikov, Marije, Boga, v pravljicah pa so razlogi 
drugačni. V pravljicah se za razliko od povedk začarani junaki brez izjeme vedno rešijo. 

Zakletev je navadno povezana s prehodnim obdobjem (npr.: čas menjave kraljev, čas ko 
je bilo potrebno kraljično omožiti ipd.). V arhaični družbi so bila tovrstna obdobja tudi v 
nenehni negotovosti. Pravljice se v tem delu skladajo z antičnimi in predantičnimi 
obdobji verovanja (Kropej, 1995, 136, 138). 

Tudi spremembe videza (vključno s smrtjo) pri pravljičnih junakih predstavljajo neko 
obdobje prehajanja. Zakleto stanje pravljičnih junakov je najverjetneje naknadna razlaga 
starejših predstav o nadnaravnih bitjih (prav tam, str. 139). 

Čarovniški podvigi: 

Pravljice so ohranile tudi izročilo o čarovniških podvigih, za katere je možno, da so 
ohranile predstave ljudi o tem, česa vsega so ta bitja sposobna. Tako so znali npr. 
spreminjati podobo, brati usodo in svetovati, odčarati oz. ozdraviti ali nasprotno, komu 
pričarati bolezen ipd.  

Na čarovnike/ce so v preteklosti letele obsodbe, da se povezujejo z vragom, zato so jih 
preganjali in kaznovali.  
 
V pravljicah so se po besedah Monike Kropej (1995) ohranila pretekla verovanja, kajti 
čarovniki so bili pogosto obtoženi točno takih čarovnij, o kakršnih govori. Pravljica pa 
ima za razliko od povedke do čarovnih pojavov in spodobnosti pogosto pozitivno stališče; 
znane so mnoge verzije s čarovniškimi učitelji in njihovimi vajenci. 

Propp (1949, v prav tam str. 141) je menil, da je bi bil v nekaterih čudežnih pravljicah, 
kjer se čarovniški liki pojavljajo, ohranjen spomin na črno oz. podzemno šolo, iniciacije 
in šole šamanov oz. vaških čarovnikov. 

PRIMERJALNA ANALIZA 

Zakletev: 

Mimogrede se pojavlja v pravljicah št. 1, 2 in 5. Čas zakletve je v vseh pravljicah prisotna 
v obdobju, ko se junak pripravlja na vlogo bodočega ženina in prestolonaslednnika. 

V pravljicah najdemo naslednje motive zakletve: 

• Zakleta kraljična (pravljica št. 1). 
• Zakleti brat princese (št. 2). 
• Zakleti princ (pravljica št. 5). 

 
Oba pomočnika (medve din lisica) sta začarana v živalsko podobo, na koncu pravljice pa 
s pomočjo junaka razkrijeta pravo identiteto in dobita nazaj človeško podobo. 

Razlog za zakletev je razkrit samo v pravljici št. 5 in je povezan s pregrešitvijo. 

V pravljici št. 1 se zakletev nekoliko razlikuje od ostalih dveh verzij. Kraljična je zakleta 
v belo golobico in junak jo reši z naslednjimi besedami: »Bog te blagoslovi.«  
 
Čarovniški podvigi: 

Pravljica št. 4 je edina, v kateri je čudežni pomočnik poleg zdravilca tudi čarovnik. 
Sposoben se je namreč spremeniti v Jeleno Prekrasno in zlatogrivega konja, ter 
vzpostaviti stik z bitjem iz onstranstva – krokarjem. 
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4.8 ČUDEŽNI 
POMOČNIKI  

     
 

  »Mladenič je bil mehkega 
srca in ji je rekel: »Kar 
mirna bodi, lisička, nič ti ne 
bom naredil.« »Ne bo ti 
žal,« mu je rekla lisica, »in 
da boš hitrejši, mi sedi 
zadaj na rep.« […] ko sta 
prišla v vas, je mladenič 
stopil z lisice, in ne da bi se 
oziral, naredil, kot mu je 
svetovala« (prav tam, str. 
188, 189). 

»Spet je prišel medved in 

ga poprosil: »Daj še meni 
malo, »saj vidiš, da sem 
lačen. […] Medved je jedel 
in jedel, pa še meni bil sit. 
Rekel je kraljeviču: »Daj mi 
še konja, da ga snedem in 
se najem, ker sem še 
lačen.« »I« je rekel 
kraljevič, »saj bi ti ga dal, 
na kom naj pa potem 
jezdim?« »Boš pa na 

meni,« je odvrnil medved« 
(prav tam, str. 27, 28). 

[…] nenadoma pa mu pride 
naproti velikanski sivi volk in 
ga nagovori:[…] »Hudo mi 
je zate, carjevič Ivan, da si se 
tako namučil. Žal mi je, ker 
sem požrl tvojega dobrega 
konja. Zato sedi name, sivega 
volka, in reci, kam naj te 
ponesem in čemu« (prav tam, 
str. 18). 

»Kakor k bratoma, pride k 
njemu medved in 
spregovori. Kraljevič pa je 
bil dobrega srca in da 
medvedu kos mesa rekoč: 
»Eh, malo imam, pa če si 
lačen, tu imaš!« Medved se 
vsede in žre in žre, nazadnje 
pa plane še na konja, ga 
raztrga in pohrusta. Kraljič 
ga gleda, nazadnje pa le 
reče: »Ja viš, kaj si pa 
storil? Kako pa naj pridem 
dalje?« - »Oj«, mu reče 
mrcina, »le na mene se 
vsedi, pa bo! Zdaj mi pa 
povej kam greš in po kaj?« 
(prav tam, str. 250). 

RAZLAGA PO M. KROPEJ TELBAN 

Čudežni pomočnik se v pravljicah pogosto pojavlja v obliki živali ali osebe z 
nadnaravnimi sposobnostmi. Vedno pomaga samo junaku in namesto njega premaga 
ovire in dokonča naloge, ki jih sam pod nobenim pogojem nebi mogel opraviti. Med 
živalskimi pomočniki se najpogosteje pojavljajo: orel, medved, lisica, konja, maček itd. 
Pogosto predstavljajo umrle prednike ali pa so to ljudje, zakleti v žival. 

Razlag o tem, od kod so čudežni pomočniki prišli v pravljico, je mnogo. J. Grimm in E. B 
Tylor so njihov pojav poskušali razložiti kot ostanek animističnih religij, katerih 
pripadniki so v vsem živečem videli nekaj božanskega,  

 

PRIMERJALNA ANALIZA 

V pravljicah se pojavljajo naslednji živalski pomočniki: 

• lisica (št. 2), 
• medved (št. 3 in 5), 
• sivi volk (št. 4). 

 
V Grimmovi različici št. 1 čudežni pomočnik ne nastopa. 

V vseh variantah pomočnik prenaša junaka do kraja, kjer so zlata ptica, konj in deklica in 
mu jih s svojimi nasveti pomaga pridobiti. Hkrati nastopa tudi kot zdravilec, ki junaka 
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V. Propp pa je mnenja, da so pomočniki v pravljice prišli iz starih verovanj oz. religiozne 
in zdravilne prakse, podobne tisti, ki je bila še do nedavnega živa, nekateri pa v njih vidijo 
predstavnike onega sveta (Kropej, 1995, str. 155). 

obudi v življenje, v pravljici št. 4 pa tudi kot čarovnik. 

V variantah 2 in 5 mora junak po opravljenih nalogah ubiti živalskega pomočnika in ga 
tako rešiti zakletve (dobi nazaj človeško podobo). 
Medved se pojavlja kar v dveh pravljicah in obe sta slovenski varianti. V zapisih Monike 
Kropej (1995) lahko najdemo razlago motiva za analizirani pravljični tip. V motivu 
medveda v pravljicah vidi versko osnovo, ki je povezana s kultom prednikov. Seveda se 
je pomen v različnih rodovih in kulturno-geografskih območjih sčasoma spreminjal in 
tako se je danes ohranil le njegov moralni nauk, ki je seveda prepleten z domišljijo 
(Kropej, 1995, str. 156).  

V pravljicah št. 3 in 5 je junakova pridobitev pomočnika povezano z njegovo žrtvijo, saj 
mu odstopi svojo popotnico (kljub temu da je ima sam malo) in še konja (tudi št. 4) in si s 
tem pridobi njegovo naklonjenost. 
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8.2.3 MOTIVI, KI SE POJAVLJAJO V VSEH ANALIZIRANIH 

PRAVLJICAH 

 

Pravljice se nekoliko razlikujejo v številu najdenih motivov. V vseh lahko najdemo 

določene stalne motive s področja kmečkega gospodarstva, družbenega življenja, prava ter 

ženitovanjskih šeg: 

1. Odhod od doma. 

2.  Vrtnarstvo (vrtovi ob gradovih, čudežna drevesa, sadeži, kraja sadeža). 

3. Sposobni/zmagovalni najmlajši. 

4. Iskanje prestolonaslednika. 

Na podlagi najdenih motivov po našem mnenju lahko oblikujemo manj jasno osnovno 

strukturo obravnavanih pravljic, kot smo jo oblikovali s Proppovimi motivi. Vidimo, da 

imajo vse pravljice prelepe vrtove, na katerih rastejo drevesa z zlatimi jabolki, ki jih krade 

tat. Najmlajši brat se pri nalogah izkaže kot najbolj uspešen, zato tudi zasede prestol.  

8.2.4 STALNICE, KI SO SKUPNE VSEM PRAVLJICAM, RAZEN V ŠT. 1  

 

Že pri analizi pravljic po Proppu smo ugotovili, da je najdenih motivov v pravljici št. 1 

manj kot v drugih variantah in tudi tukaj ugotavljamo podobno. 

Pravljice št. 2, 3 , 4, 5 imajo poleg zgoraj navedenih skupne tudi naslednje motive: 

1. Bojna oprema. 

2.  Gospodarsko poslopje (hlev). 

3. Opeharjeni, prikrajšani, maščevalni bratje. 

4. Kaznovanje. 

5. Čudežni pomočniki. 

 

Vidimo torej, da štiri pravljice v svojo vsebino vključujejo različno bojno opremo, hlev. 

Junak si pridobi čudežnega pomočnika, njegova brata pa ga ne marata, zato ga ob pogledu 

na zlato ptico, konja in deklico ubijeta. Na koncu sta zaradi njunih dejanj kaznovana. 
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8.2.5 ZGODOVINSKO UJEMANJE S PRAVLJICAMI 

 

Ugotavljamo, da se v skladu z dognanji Monike Kropej (1995) v analiziranih variantah 

kažejo sledovi stvarnosti v naslednjih najdenih kategorijah/podkategorijah: 

1. Trgovanje, kupčevanje, sejmarjenje, uporaba denarja. 

2. Konj kot prevozno sredstvo. 

3. Gospodarska poslopja, stanovanjska oprema. 

4. Izbira dediča. 

5. Ženitovanjske šege. 

6. Odhod od doma. 

7. Zdravljenje z zelišči. 

 
V motivih sejmarjenja in kupčevanja lahko najdemo prvine, ki so značilne samo za 

slovenski verziji pravljic. Kot smo videli v zgornjih zapisih (glej poglavje 1.3 trgovina), 

pravljici na tem mestu odražata stvarnost, ki je bila za slovensko kulturo nekoč zares 

značilna. Prav tako obe pravljici v pripoved vključujeta konja, ki je bil v daljni preteklosti 

naših prednikov med drugim uporabljan tudi kot prevozno sredstvo. Med pravnimi 

sestavinami lahko zasledimo, da so v preteklosti roparje kaznovali z obešanjem na trgu, 

pred množico ljudi.  

 
Monika Kropej Telban ugotavlja, da so se prebivalci slovenskega ozemlja še v 19. stoletju 

namesto na zdravnike v primeru bolezni in drugih težav, raje obračali na vaške zdravilce, 

zdravilno moč pa so pripisovali tudi vodi iz nekaterih studencev (1995, str. 119). To je 

razvidno tudi v slovenskih različicah, saj junaka zdravi čudežni pomočnik, ki je kot 

nekakšen zdravilec, ki zdravi s pomočjo zdravilnih rastlin ali zdravilne vode. V pravljicah 

prav tako lahko najdemo motiv ugrabljene neveste, ki se v praksi še danes ohranja kot 

spomin na stare ženitovanjske šege. 

 
V ruski varianti pa lahko najdemo dva specifična motiva, ki sta prisotna samo v tej 

pravljici, in sicer: motiv čarovništva in motiv zdravljenja in oživljanja razsekanih. Tukaj se 

izrazito kažejo čarobne sposobnosti čudežnega pomočnika, ki zna tudi čarati in se 

spremeniti v nekoga drugega, poleg tega pa zna razsekanega junaka obuditi od mrtvih. 
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V nemških variantah pravljice (št. 1 in 2) lahko najdemo dva skupna motiva: najmlajši 

tepček in zakletev.  

 
V vseh obravnavanih različicah je kot glavni vladar prisoten kralj, v ruski pravljici pa car. 

Zgodovinsko dejstvo je, da so v slovenski, nemški in ruski kulturi kralji in carji zares 

vladali svojemu ljudstvu. Tudi izbira dediča je bila v svetu vedno prisotna med vsemi 

družbenimi sloji, saj so otroci tako kot v današnjih časih tudi v preteklosti podedovali 

premoženje svojih staršev. Kraljevi otroci pa so prevzeli tudi prestol namesto svojega 

očeta.
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9 ZAKLJUČEK PRIMERJALNE ANALIZE 
 

Tako Vladimir Propp kot Monika Kropej poskušata potegniti vzporednice med pravljicami 

in zgodovinsko stvarnostjo. Med analizo so se pokazale razlike v njuni razlagi, teoriji in 

zgodovinski primerjavi pravljic. Celotno Proppovo delo (2013) daje poudarek 

posvetitvenemu obredu in potovanju v onstranstvo, kajti vse, kar se v pravljici dogaja, je 

povezano s tema dvema motivoma. Delo Monike Kropej (1995) pa temelji na iskanju 

posameznih sledov iz pretekle stvarnosti v gospodarstvu, kulturi in bivanju, družbenih 

razmerah ter verovanju na Slovenskem. 

Ob vsebinski primerjavi ruske variante pravljice o zlati ptici z evropskimi variantami lahko 

odkrijemo, da je ruska različica (št. 4) z opisi dogodkov veliko bolj bogata in natančna. 

Imensko so poimenovani tudi vsi pravljični junaki, kar za druge obravnavane pravljice ni 

značilno (razen pravljica št. 1, ki omenja, da je junaku ime Palček).  

S primerjalno analizo pravljic je bilo ugotovljeno, da različne variante istega pravljičnega 

tipa, vključujejo le nekaj stalnih motivov. Preostali motivi se lahko v eni pravljici pojavijo, 

spet v drugi ne. Opazimo lahko, da je pravljica Bela golobica (št. 1) precej krajša od drugih 

variant in se tudi vsebinsko nekoliko razlikuje od ostalih pravljic. Temu primerno smo 

našli tudi najmanj skupnih elementov. Nekoliko več skupnih motivov smo našli v 

pravljicah št. 2, 3, 4 in 5. Zanimiva je tudi ugotovitev, da sta si Grimmovi verziji (pravljici 

št. 1 in 2) podobni v začetnem delu pravljice, v katerem ptica krade kraljeve sadeže, zato se 

jo junak odpravi iskat. V nadaljevanju pa se vsebinsko razlikujeta. Slovenski varianti sta si 

z nekaj izjemami (npr. zakletev, način zdravljenja umrlega itn.) vsebinsko podobni. 

Primerjava motivov, ki so bili najdeni v izbranih pravljicah po obeh teoretikih, nas pripelje 

do spoznanja, da iste motive utemeljujeta na drugačen način. To je vidno tudi v motivih, ki 

se pojavljajo v obeh variantah istega tipa: 

1. Odhod od doma. 

2. Kraja čudežnih sadežev. 

3. Čudežni pomočnik. 

4. Težke naloge pred ženitvijo. 

5. Živa in mrtva voda. 

6. Zdravljenje razsekanih. 
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7. Lažni junak oz. lažni ženin. 

8. Prestolonasledstvo/izbira dediča. 

 
Na tem mestu se strinjamo s trditvijo Monike Kropej (1995), ki pravi, da pripovedovalec v 

pravljice vnaša elemente iz njegove lastne sedanjosti in njegovega kulturnega okolja. 

Slovenske, nemške in ruske pravljice tako v svojo vsebino vnašajo značilnosti svojega 

kulturnega okolja in na ta način ohranjajo določene povezave z zgodovinsko stvarnostjo. 

 
Ugotovitve, do katerih je v svoji študiji prišla Monika Kropej (1995), so bolj povezane s 

slovensko kulturo, ki se odraža v pravljicah, ki smo jih sami analizirali kot pa spoznanja, 

do katerih je prišel Vladimir Propp (2013). Avtorica je študijo naredila na pravljicah, ki 

izhajajo iz našega domačega okolja, Proppova raziskava pa je večinoma temeljila na 

proučevanju ruskih pravljic. Oba teoretika sta tako na podlagi proučevanja različnih 

pravljic našla določene motive, ki so značilni samo za določeno okolje, hkrati pa so 

nekateri tako zelo razširjeni po celem svetu, da jih lahko najdemo v pravljicah po celem 

svetu.  

 
Izsledki raziskave so potrdili ugotovitve, da je v pravljicah včasih težko izluščiti in 

presoditi, kateri elementi so bili dejansko vneseni iz pretekle stvarnosti in kaj je zgolj plod 

pripovedovalčeve oz. zapisovalčeve domišljije. Kljub temu smo pa smo v slovenskih 

pravljicah našli kar nekaj motivov, ki so izrazito povezani z našo preteklo kulturo: 

sejmarjenje in kupčevanje, konj kot prevozno sredstvo, kaznovanje zločincev z obešanjem 

in zdravilstvo. Analizirani varianti sta nastali v času Avstro-Ogrske, zato se v njih 

prepletajo značilnosti različnih kultur in odsevajo razmere, ki so takrat vladale na našem 

ozemlju. 

 
Najdeni motivi v obeh nemških in ruski različici posebno ne izstopajo, zato je težje 

določiti, katere so tiste prvine iz obravnavanih pravljic, ki zrcalijo značilnosti tiste kulture, 

iz katere izhajajo. Edini motiv, ki v ruski verziji zagotovo odseva stvarnost, je motiv carja, 

kajti v preteklosti so na območju Rusije carji tudi v resnici vladali ljudstvu. Vidimo torej, 

da ne moremo podati končnih odgovorov na vprašanje izvorov pravljice, obenem pa 

obstaja mnogo virov, s pomočjo katerih lahko oblikujemo določene povezave med 

pravljicami in stvarnostjo. 
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10 SKLEP 
 

V magistrskem delu najprej obravnavamo zgodovinski razvoj pravljic v mednarodnem 

prostoru (italijanski, francoski, nemški, ruski) in pri nas, na slovenskem prostoru. 

Nadaljevali smo s predstavitvijo knjižne zbirke Zlata ptica in petih verzij pravljic o zlati 

ptici, z oznako ATU 550: slovenski varianti z naslovoma Zlata ptica (Valjavec, 1852) in O 

zlatem ptiču, o najhitrejšem konju in od Morskega dekleta, nemški varianti Bela golobica 

(Grimm, 1810) in Zlata ptica (Grimm, 1812) ter rusko pravljico O carjeviču Ivanu, žar 

ptici in sivem volku (Afanasjev, 1858).  

Ker je z zlato ptico že od antike, pa vse do danes, močno povezana zlata barva, je na kratko 

obravnavan pomen zlate barve. Pomemben del teoretičnega dela je tudi predstavitev dela 

Vladimirja Proppa (2013) in njegove teorije ter dela Monike Kropej (1995) in njene teorije. 

Za potrebe analize pravljičnih motivov in za večjo preglednost med njihovim iskanjem, 

smo v obliki tabel (glej poglavje št. 8.1.1 in  8.2.1) izpisali motive, ki po obeh avtorjih 

odsevajo sledove zgodovinske stvarnosti v pravljicah. Obe tabeli sta bili uporabljeni kot 

delovni pripomoček pri analizi in kot pomoč pri preglednem oblikovanju pridobljenih 

podatkov. 

V empiričnem delu magistrskega dela smo analizirali pet zgoraj omenjenih verzij pravljic, 

ki spadajo v pravljični tip ATU 550. Analizo smo naredili s pomočjo Proppovega dela z 

naslovom Zgodovinske korenine čarobne pravljice (2013) in dela Monike Kropej z 

naslovom Pravljica in stvarnost (1995). Uporabili smo deskriptivno in komparativno in 

metodo raziskovanja. 

 
Pred začetkom pisanja magistrskega dela smo si zastavili nekaj ciljev, ki smo jih želeli 

doseči z raziskavo. Tako smo naredili primerjalno analizo petih variant pravljice o zlati 

ptici, ki izhajajo iz slovenskega, nemškega in ruskega okolja. Ugotovili smo, da imajo vse 

obravnavane variante po teoriji Vladimirja Proppa in teoriji Monike Kropej Telban skupne 

naslednje stalnice: odhod od doma, kraja čudežnih sadežev in prestolonasledstvo/izbira 

dediča. Prisotnost ostalih funkcij je odvisno od vsebine posamezne pravljice. 
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Na podlagi ciljev, ki smo jih želeli doseči v raziskovalnem delu magistrske naloge, smo si 

zastavili tudi raziskovalna vprašanja. Na prvo raziskovalno vprašanje: Ali se obravnavane 

pravljice razlikujejo v številu najdenih motivov odgovarjamo pritrdilno, kajti skozi analizo 

se je pokazalo, da se pravljice med sabo razlikujejo glede števila najdenih motivov. Po 

Proppovi teoriji smo našli 5 skupnih stalnic, po teoriji Monike Kropej Telban pa 4 skupne 

stalne motive. Med vsemi pravljicami, najbolj izstopa varianta št. 1, ki je krajša od drugih, 

posledično pa tudi na splošno vsebuje manj motivov kot ostale pravljice (samo 5).  

 
S tem odgovorom smo že pritrdilno odgovorili na drugo raziskovalno vprašanje, s katerim 

nas je zanimalo, ali v analiziranih pravljicah lahko določimo stalnice in spremenljivke v 

njihovi zgradbi. Glede na funkcije, ki smo jih v pravljicah našli po Proppu, so stalne 

naslednje: odhod od doma, nesreča, trideseto carstvo, iskalne naloge in prestolonasledstvo 

v pravljici. Po teoriji Monike Kropej, smo v vseh obravnavanih pravljicah našli naslednje 

stalnice: odhod od doma,  vrtnarstvo (vrtovi ob gradovih, čudežna drevesa, sadeži, kraja 

sadeža), sposobni/zmagovalni najmlajši, iskanje prestolonaslednika in ženitovanjske šege.  

 
 Če potegnemo vzporednice med stalnimi motivi obeh teoretikov, lahko odkrijemo, da so 

obema skupni naslednji motivi: odhod od doma, kraja čudežnih sadežev in 

prestolonasledstvo. Vse elemente lahko povežemo s stvarnostjo, kajti ljudje so že od 

nekdaj s takim ali drugačnim razlogom odhajali od doma, menjava prestola pa je bila skozi 

celotno zgodovino prav tako prisotna.  

 
Tretje raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, se je glasilo: V katerih pravljicah 

lahko najdemo povezavo z zgodovinsko stvarnostjo? Ugotovili smo, da lahko prav v vseh 

pravljicah najdemo določene povezave s preteklim načinom življenja v specifični kulturi 

(slovenski, ruski, nemški). Po Proppu lahko posamezne povezave v obravnavanih 

variantah najdemo skozi celotno pravljico, saj so vse funkcije na neki način povezane s 

posvetitvenim obredom, ki so ga nekoč verjetno izvajali oz. ga še izvajajo. V njih pa lahko 

odkrijemo tudi sledove predstav o smrti in odhoda v onstranstvo. Po Moniki Kropej pa 

lahko sledove preteklosti najdemo na področju gospodarstva, kulture in bivanja, 

družbenega življenja in verovanja. 
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Na zadnje raziskovalno vprašanje lahko prav tako odgovorimo pritrdilno, kajti v pravljicah 

lahko določimo posamezne značilnosti okolja, v katerem so nastajale. Vsekakor smo 

največ motivov našli v slovenskih ljudskih pravljicah, verjetno zato, ker smo pravljice 

analizirali tudi s pomočjo teorije Monike Kropej (1995), ki je prav tako naredila raziskavo 

na vzorcu slovenskih ljudskih pravljic in tako odkrila določene značilnosti slovenske 

kulture v različnih zgodovinskih obdobjih, ki smo jih v pravljicah odkrili tudi sami. 

 
Zavedati se moramo, da na osnovi petih primerov, kolikor smo jih analizirali, nismo mogli 

dobiti rezultatov, ki bi jih lahko posplošili kot veljavne za posamezen narod. Na tem mestu 

bi radi poudarili, da v pravljicah vsekakor lahko potegnemo določene zgodovinske 

vzporednice, ki se skladajo z ugotovitvami Vladimirja Proppa in Monike Kropej. Med 

proučevanjem petih variant, pravljičnega tipa ATU 550, so se nam po eni strani razkrili 

nekateri elementi, ki so splošni in univerzalni za vse analizirane pravljice, po drugi strani 

pa smo odkrili tudi motive, ki so specifični za posamezno kulturo (slovensko, nemško, 

rusko).  

 
Kot pravi Anja Štefan (1997, str. 93) ima v »okviru evropske kulture vsak narod svojo 

kulturo in v okviru te tudi svoje pravljice in povedke, ki so živele in še živijo v njegovem 

kulturnem prostoru, vraščene v njegovo stvarnost«. Vsaka kultura ima torej svoje obrede, 

šege, navade, načine življenja, zato menimo, da moramo odseve stvarnosti v pravljicah 

iskati s pomočjo različnih virov.  

 

Raziskavo bi lahko nadgradili s poglobljeno študijo slovenske, nemške in ruske zgodovine 

ter kulture posameznih narodov. Na ta način bi se lahko konkretneje in jasneje opredelili, 

katere prvine iz zgodovinske stvarnosti obravnavane pravljice dejansko vključujejo in 

katere ne. Naše raziskovanje bi lahko nadaljevali tudi tako, da bi primerjali in odkrivali 

sledove stvarnosti v pravljicah znotraj istega pravljičnega tipa in istega naroda. 

Spoznanja do katerih smo prišli skozi analizo pravljic, bomo lahko uporabili tudi pri našem 

delu s predšolskimi otroki. Pomembno je, da otroke seznanjamo s slovensko kulturno in 

literarno dediščino, kar pa naredimo s pomočjo pravljic. Kakor smo videli v naši raziskavi, 

v pravljicah lahko odkrijemo specifične kulturne elemente, ki jih lahko predstavimo tudi 

otrokom. V vrtcu vsako leto z otroki odkrivamo pokrajinske, regionalne in nacionalne 

značilnosti slovenske kulture in jih umeščamo tudi v mednarodni prostor.  
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V naslednjih letih bomo s pomočjo izsledkov naše raziskave naše delo lahko še nadgradili 

z branjem pravljic in odkrivanjem značilnih elementov, ki se pojavljajo v pravljicah in so 

značilni za slovenski prostor. Otroke pa bomo lahko seznanjali tudi z značilnimi elementi 

kulture drugih narodov. Tako jih bomo lahko usmerjali na bistvene značilnosti pravljice, 

skupaj pa bomo lahko risali različne tabele, grafe, ustvarili časovni trak itn. z 

najpomembnejšimi dogodki in na ta način spoznavali pravljice in posebnosti našega in 

tujega okolja.  
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12 PRILOGA 
 

12.1 Priloga 1: Kronološka tabela knjig, ki so izšle v sklopu zbirke 
Zlata ptica 

 

LETO IZIDA NASLOV KNJIGE 

1. 1956 Afriške pripovedke 

Hauffove pravljice 

Litovske pravljice 

Slovaške pravljice 

Zlata puščica in druge pravljice 

2. 1957 Koroške pripovedke 

Španske ljudske pravljice 

3. 1958 Živa voda in druge bolgarske pravljice 

4. 1959 Ciganske pravljice 

Leteča ladja in druge lužiškosrbske 
pravljice 

Slovenske narodne pravljice 

Švedske pravljice 

Pančatantra. Indijske basni in pravljice 

5. 1960 Črnske pravljice 

Hrvaške pravljice 

Madžarske pravljice 

Norveške pripovedke 1. knjiga 

Norveške pripovedke 2. knjiga 

6. 1961 Indijanske pravljice 

Italijanske pravljice 

7.  Irske pravljice 

Kalevala: Finsko-karelijski ep 

Novogrške pravljice 

8. 1962 

 

Gora biserov: pravljice narodov 
Sovjetske zvez 

Perzijske pravljice (prva knjiga) 
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 Perzijske pravljice (druga knjiga) 

9. 1963 Angleške pravljice 

      Tisoč in ena noč 

10. 1964 

 

 

      Japonske pravljice 

Slovenske narodne pravljice  

Ruske pravljice (prva knjiga) 

Ruske pravljice (druga knjiga) 

11. 1965 

 

Danske pravljice 

Slovenske narodne pravljice 

Sto belokranjskih 

Šiptarske pravljice 

Uzbeške pravljice 

12. 1966 Armenske pravljice 

Sneguljčica in druge pravljice bratov 
Grimm 

Ukrajinske pravljice 

13. 1967 

 

Andersenove pravljice 

Hauffove pravljice 

Japonske pravljice 

Ruske pravljice  

Srbske narodne pripovedke 

Zvezdna ogrlica in druge indijske 

pravljice 

14. 1968 Finske pravljice (prva knjiga 

Finske pravljice (druga knjiga) 

Pravljice Božene Nemcove 

Večerne pravljice 

15. 1969 

 

Laponske pripovedi 

Vietnamske pravljice 

Tatarske pravljice 

Valaške pravljice 

16. 1970 Ko so ribe zvezde popasle. Pravljice in 
legende iz Vietnama, Laosa in 
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Kambodže 

Litovske pravljice 

Slovenske ljudske pripovedi 

Romunske pravljice 

17. 1971 Zaklad pravljic: francoske pravljice 

18. 1972 Slovenska narodne pravljice 

19. 1973 Prebrisano dekle. Lužiškosrbske 

pravljice 

Zverinice iz Rezije 

20. 1974 

 

Najlepše turkmenske pravljice 

Slovanske pravljice 

Slovenske narodne pravljice 

21. 1975 Grimmove pravljice 

 Hiša granatnih jabolk 

Pravljice čepeče mačke 

Slovenske basni in živalske pravljice 

Srajca srečnega človeka: latvijske 
pripovedi 

22. 1976 

 

Afriške pripovedke  

Čilske pravljice 

Govoreči kamen: iz ljudskega izročila 
severnoameriških Indijancev 

Mezinčica. Korziške pravljice 

Slovaške pravljice  

Slovenske narodne pravljice 

23. 1977 

 

Deklica in kač in druge pripovedke 

Pošast iz Rašomona. Japonske pravljice 

Zvezdna deklica in druge brazilske 

ljudske pravljice 

24. 1978 

 

 

Indijanske zgodbe 

Lepotica Roža in druge turške pravljice 

Pravljice jugoslovanskih narodov (prva 
knjiga 

Pravljice jugoslovanskih narodov 
(druga knjiga) 
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Pravljice jugoslovanskih narodov (tretja 
knjiga) 

Slovenske narodne pravljice 

Svetovne pravljice (prva knjiga) 

Svetovne pravljice (druga knjiga) 

Svetovne pravljice (tretja knjiga) 

V sanjskem času: bajanja in verovanja 
avstralskih rjavih ljudstev 

25. 1979 Korejske ljudske pripovedi 

Zveneča lipica. Pravljice zahodnih 
Slovanov  

26. 1980 

 

Andersenove pravljice 

Slovenske basni in živalske pravljice  

Slovenske ljudske pripovedi 

Zlata skledica. Pravljice z vsega sveta 

27. 1981 Harfa na vodi. Waleške pravljične 
pripovedi 

Slepi bratec: prekmurske ljudske 
pripovedi 

Slovenske narodne pripovedke 

28. 1982 Hrvaške narodne pripovedke 

Makedonske narodne pripovedke 

Srbske narodne pripovedke  

Tiger iz pogorja Kumgang. Korejske 
pripovedke 

29. 1984 

 

 

Andersenove pravljice  

Južnokitajske pravljice (tretja knjiga) 

Kitajske pravljice o svetnikih in 
čarovnikih, duhovih in strahovih (prva 
knjiga) 

Kitajske pravljice o svetnikih in 
čarovnikih, duhovih in strahovih (druga 
knjiga) 

30. 1985 Drevo življenja. Afriške pripovedke 

Slovenske ljudske pripovedi  

Tapir in zvezde: indijanske ljudske 
pripovedi 
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31. 1986 

 

Čudežni vodnjak. Kazaške in druge 
pravljice, legende, izročilo, basni, 
apologije in prispodobe 

32. 1987 Avstrijske pravljice 

Pavji kralj in druge pravljice 

33. 1988 Zlata ptica: sto najlepših pravljic 

34. 1989 

 

Donavska kraljica: bratislavske 
pripovedke, miti in zgodovinske slike 

Slovenske basni in živalske pravljice 

Slovenske narodne pravljice 

 Tolminske pravljice 

35. 1990 Sol in zemlja: pripovedke etiopskih 

ljudstev 

36. 1991 

 

Amurske pravljice 

Izplesani copatki  transilvanske 

pravljice 

Slovenske basni in živalske pravljice 

37. 1992 Stare grške bajke 

38. 1993 Amaru: miti in povedke iz Latinske 
Amerike 

39. 1994 Pravljice iz igluja: eskimske ljudske 
pripovedke 

40. 1995 

 

Pripovedke s strehe sveta : tibetanske 
pripovedk 

V deveti deželi: sto slovenskih pravljic iz 
naših dni 

41. 1996  Finske pravljice 

Najlepša pahljača: Japonske pravljice 

42. 1997 Slovenske narodne pravljice 

Slovenske basni in živalske pravljice 

43. 2000 Slovenske narodne pravljice 

Slovenske basni in živalske pravljice 

44. 2001 Stare grške bajke  

45. 2002 Slovenske ljudske pravljice 

46. 2003 Stare grške bajke  
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47. 2004 Slovenske narodne pravljice 

48. 2005 Slovenske basni in živalske pravljice 

49. 2010 Zverinice iz Rezije 

50. 2011       Slovenske narodne pravljice 

Pravljice 

Za devetimi gorami: slovenske ljudske 

pravljice 

51. 2014 Zverinice iz Rezije 

52. 2015 Za devetimi gorami: slovenske ljudske 
pravljice 

53. 2017 Zlata skledica: pravljice z vsega sveta 

54. 2018 Petelinček Kratkorepec in druge 
bolgarske ljudske o živalih 

 
Vir: Brenk, K. (1988). Zlata ptica: Sto najlepših pravljic in cobiss
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12.2  Priloga 2: Vsebina pravljice Zlata ptica (Valjavec, 2005, str. 

22–37) 
 

Kralj je imel na svojem vrtu lepo jablano. Rodila je zlata jabolka, ki pa nikoli niso 
dozorela, kajti vsako jutro je eno manjkalo. Kralj je postavil pred jablano stražo. Noč in 
dan je stražila, da bi zasačil tatu. A kraljevi vojaki so se že branili hoditi na stražo, saj niso 
mogli ujeti tistega, ki je hodil po jabolka. Kralj pa je imel tri sinove in naročil je tudi 
sinovom, naj stražijo jablano z zlatimi jabolki.  
Prvo noč je stražil najstarejši. Vzel je puško in hodil pod jablano sem in tja. Vso dolgo noč 
ni bilo nikogar, a zjutraj je na jablani manjkalo zlato jabolko. Drugo noč je šel na stražo 
drugi sin, a zjutraj je na jablani spet manjkalo zlato jabolko. Tretjo noč je šel na stražo 
tretji, najmlajši sin.  
Namesto s svinčenim zrnjem, je nabil puško z grahom, češ da tatu ne bo ustrelil. Hotel je le 
videti, kakšen tiček je to, ki zna tako krasti, da ga nihče ne zasači.  
Stopil je pod drevo in čakal. Okoli polnoči je pod nebo tiho priletela ptica in se spustila na 
drevo. Ko pa je s krempeljci prijela jabolko, je najmlajši sin pomeril in sprožil. Odstrelil ji 
je tri peresa. Ptica se je prestrašila, spustila jabolko in zletela. Najmlajši je pobral peresa in 
videl v lunini svetlobi, da so iz čistega zlata. Brata sta slišala strel, pritekla sta k 
najmlajšemu in ga vprašala, od kod je prišel tat. On pa jima je odgovoril: »Gledala bi, pa bi 
ga videla.« Nato je odšel k očetu in mu pokazal peresa. Ker so bila zlata, je oče kralj 
pomislil: »Kako lepa mora biti šele ptica, ki ima taka peresa.« Rad bi imel zlato ptico, pa je 
dejal naglas: »Kdor mi ulovi in prinese zlato ptico, bo kralj.«  
 
Najstarejšega je kraljestvo zelo mikalo. Vzel je konja, popotno brašno in puško ter šel v 
gozd iskat zlato ptico. »V gozdu so ptice najrajši,« je mislil, »tam jo bom že kje dobil.« 
Hodil je in hodil po gozdovih, a zlate ptice ni bilo na nobenem drevesu. Prispel je do 
zelene jase. Ker je bil lačen, je razjahal konja in vzel in brašno iz torbe. Tedaj pa je prišel 
iz gozda medved in ga poprosi: »Daj še meni malo, lačen sem.« Toda starejši si je zarežal 
nad medvedom: »Saj bo komaj zame dovolj, pa bom še tebi dajal. Poberi se! Medved je 
zarenčal: »Le počakaj, še slabo se ti bo godilo.« In je odšel. Ko se kraljevič najedel, je 
odjahal naprej. Jahal je in jahal ter padel roparjem v roke. Vzeli so mu vse, kar je imel: 
denar in konja. Milo je prosil, naj mu vsaj življenje puste. Roparji so mu rekli, da le, če se 
jim pridruži in hodi z njimi ropat. Kaj je hotel? Šel je z njimi in postal – ropar. 
Preteklo je leto in dan, a starejšega sina še ni bilo domov. Tedaj je srednji sin dejal očetu, 
da bo šel iskat zlato ptico. Oče mu je pustil – ker mu je sin obljubil, da se bo ob letu vrnil 
domov, naj ulovi zlato ptico ali ne – in mu je dal konja, denar in popotno brašno. Srednji 
sin je odjahal po isti poti kot starejši brat. V gozdu je gledal po drevesih za zlato ptico, toda 
zaman. Tudi on je prispel do zelene jase in ker je postal lačen, se je ustavil.  
Spet je prišel medved in ga poprosil, naj mu da jesti. A drugi sin ga je zapodil kot prvi in 
rekel: »Zate in za take, kot si ti, so v gozdu zverine. Poberi se!« Medved je dejal: »Le 
počakaj, še slabo se ti bo godilo!« Zarenčal je in odšel. Ko se je drugi kraljevič najedel, je 
odjahal naprej po gozdu. Jahal je in jahal ter padel v roke roparjem. Vzeli so mu vse, kar je 
imel in tudi njega prisilili, da je šel z njimi in postal – ropar. 
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Spet je preteklo leti in dan in ker srednjega sina ni bilo domov, je najmlajši dejal očetu, da 
bo šel iskat zlato ptico. Oče pa mu je odvrnil: »Dva moja sinova sta že šla in se nista 
vrnila. Ostani doma, samo tebe imam še.« Toda najmlajši sin je tako dolgo prigovarjal 
očetu, da je dobil konja, denarja in brašno. 
Nato je jezdil po ravno isti poti skozi gozdove in prišel na zeleno jaso, kjer sta se prejšnje 
in poprejšnje leto ustavila njegova brata. Razjahal je in vzel brašno iz torbe. Spet je prišel 
medved in ga poprosi: »Daj še meni malo, saj vidiš, da sem lačen.« Najmlajši pa je bil 
dobrega srca in je rekel: »O, le jej, kolikor hočeš in kolikor se ti poljubi.« Medved je jedel 
in jedel pa še ni bil sit. Rekel je kraljeviču: »Daj mi še konja, da ga snem in se najem, ker 
sem še lačen.« »I,« pravi on, »saj ti bi ga dal, na kom naj pa potem jezdim?«  
»Boš pa na meni,« je odvrnil medved. »Kako?« je vprašal kraljevič, »saj se mi bo vsak 
smejal.« Medved pa mu je dejal: »Naravnost tja te bom povedel, kjer je tista stvar, ki jo 
iščeš.« Ko kraljevič to sliši, si misli: »Če ti veš, kaj iščem, tudi veš, kje je.« In je dejal: »I – 
no, pa snej konja, da se boš najedel.« Nato je medved pojedel še konja in rekel: »Zdaj pa 
ureži leskovo šibo, ki je v enem letu zrasla, zajahaj me in ponesel te bom do zlatih ptic.« 
 
Mladenič je urezal pravšno leskovo šibo, zajahal medveda in sta oddirjala. Prijahala sta do 
visoke sive skale, kjer se je medved ustavil in rekel: »V tej skali je cela jata zlatih ptic v 
zlatih kletkah. Mahni z leskovko po skali! Odprla se bo, ti pojdi noter in vzemi prvo ptico, 
ki ti bo prišla v roke. Toda nikar ne izbiraj, da se ne zbude stražniki in te ne ujamejo.« 
Kraljevič je stopil z medveda, mahnil z leskovko po skali in odprla se je. Na obeh straneh 
so po skalnih stenah visele zlate kletke z zlatimi pticami. Šel je od ptice do ptice, dokler ni 
prišel do konca votline, kjer je v zlati kletki visela najčudovitejša zlata ptica, kar si jih 
moreš misliti. Snel je kletko s ptico, da bi se vrnil. Toda še preden je prišel do izhoda, so se 
straže zbudile. Zgrabili so ga, ga grdo gledali in vprašali, čemu je hotel ukrasti zlato ptico. 
Kraljevi sin se še nikoli ni zlagal in tudi straži je vse po resnici povedal. Stražniki so ga 
poslušali in nato rekli, da ga izpuste in mu podare zlato ptico, če jim pripelje najhitrejšega, 
iskrega konja, da mu v devetih deželah ni enakega. Obljubil je in izpustili so ga. 
 
Ko se je vrnil iz votline k medvedu, mu je medved dejal: »Čemu me nisi ubogal in vzel 
tako prve ptice, do katere si prišel? Jaz sicer vem za takega konja, kot si ga obljubil, toda 
moraš me ubogati in storiti, kakor ti bom rekel. Vzemi spet enoletno šibovko, sedi name, 
zaresno misli, da bi bil rad tam, kjer so konji, ki jim v devetih deželah ni enakih.« 
Mladenič je ubogal, vzel leskovko, zajahal medveda, zaresno mislil: »O, da bi bil tam, kjer 
so najhitrejši konji, ki jim v devetih deželah ni enakih!« Komaj je to pomislil, že sta bila 
pred visoko skalo, s sivim mahom obraslo. 
Na obeh straneh votline so stali konji, eden lepši od drugega, zadnji na koncu votline pa je 
bil najlepši. Kraljevič ga je odvezal in popeljal proti izhodu. Toda od topotanja konjskih 
kopit so se stražniki zbudili, zgrabili fanta, čemerno gledali in vprašali, počemu je hotel 
konja ukrasti. Povedal jim je vse po resnici, poslušali so ga in m obljubili, da ga puste, če 
jim pripelje morsko deklico. Mladenič jim je deklico obljubil in odšel iz votline konj. 
Ko je prišel do medveda, ga je kosmatinec oštel: »Saj sem ti povedal, kako moraš ravnati. 
Čemu me nisi ubogal? Vem pa, kje in kako boš dobil morsko deklico.  
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Pojdi v mesto in si nakupi vsakovrstnega sejemskega blaga. Z njim se podaj na morsko 
obalo in tam prodajaj. Prišle bodo tri morske deklice. Kupčuj samo s tisto, ki ti bo najbolj 
všeč. Ko bo nakupila in hotela že oditi, naj ti za dobro srečo seže v roko. Takrat si zaresno 
misli, da bi bil rad pri konjih – ročno boš tam, kjer si želiš.  
Kraljevič je razjahal medveda, se poslovil in šel. Hodil je in hodil ter prišel do mesta ob 
morju. Tu je nakupil vsakovrstnega blaga pa šel na obalo in ga tam razložil naprodaj. Prišle 
so tri morske deklice, ena lepša od druge, a kupčeval je le s tisto, ki se mu je zdela 
najlepša. Ko je deklica nakupila, kar je želela, jo je mladenič prosil, naj mu seže v roko za 
dobro srečo. Segla mu je v roko, on pa si je mislil: »Da bi bil zdajle pri konjih!«  
Kakor bi trenil z očmi, je bil mladenič z morsko deklico pri konjih. Stražarji so mu dali 
prej obljubljenega konja in vsi zamaknjeni strmeli v morsko deklico, ki se je niso mogli 
nagledati. Mladenič je zajahal konja. Preden pa je odjezdil, je segel deklici v roko za slovo 
in si mislil: »O, da bi bil zdaj tam, kjer so zlate ptice.«  
 
Kot bi z očmi trenil, je bil pri zlatih ptičih: on, morska deklica in konj. Stražarji zlatih ptic 
so veselo ogledovali ognjevitega konja in kraljeviču ročno prinesli najlepšo zlato ptico v 
zlati kletki, ko še s konja ni stopil. Brž je prijel deklico za roko, in si mislil: »O, da bi bil 
zdajle pri medvedu.« Pri priči so bili pri medvedu on, morska deklica, konj in zlati ptič. 
»Zdaj imaš vse in sreča te čaka,« mu je dejal medved, »a varuj se kupovati mesa z vislic.« 
Ko je medved to izgovoril, je šel svojo pot. 
Kraljevič pa je odjezdil s prelepo morsko deklico proti svojemu domu. Prišla sta do nekega 
mesta, kjer se je na trgu zbralo mnogo ljudi. Čudno se mu je zdelo in povprašal je prvega, 
ki je prišel mimo njega, kaj naj to pomeni. Vprašani mu je povedal, da peljejo obesit dva 
roparja. Kraljevi sin je stopil bliže in v njiju spoznal svoja starejša brata. »Kako naj ju 
rešim?« je vprašal. Ljudje so mu odgovorili: »Rešil ju bo, kdor plača še enkrat toliko, 
kolikor sta naropala.« Najmlajši je imel od doma še dovolj denarja, odštel odkupnino in šel 
na pot. 
Zdaj ko sta bila brata roparja rešena smrti, bi bila rada zvedela, kdo ju je odkupil. Vse po 
vrsti sta izpraševala, kje je njun rešitelj. Pokazali so jima pot in šla sta za njim. Ko sta ga 
došla, sta spoznala, da je njun brat in da nese domov zlato ptico. Zbala sta se, da ne bi 
očetu povedal, kaj se je z njima že zgodilo. Iz strahu in zavisti sta ga pretepla in pustila 
ležati na cesti. Nato sta se polastila konja, morske deklice in zlate ptice in šla proti domu. 
Vsi so se ju razveselili, posebno pa oče kralj. Konja so postavili v hlev, toda odsihmal se je 
tako shudil, da nihče ni smel k njemu. Le z vrha so mu morali vsipavati zobanje v jasli. 
Morska deklica je postala žalostna in od same žalosti ni mogla spregovoriti besedice. Zlata 
ptica je povesila glavo in ni več dala glasu od sebe. Vsi so mislili, da jo bo zdaj zdaj konec.  
 
Tedaj pa je medved kosmatinec prišel do tretjega sina, ki je kot mrtev ležal na cesti. 
Izgrebel je koren lečen, ga stolkel na kamnu, ter kanil sok ležečemu v usta. In glej! 
Mladenič se je dvignil živ in zdrav. Medved pa je izginil in nikoli več ga ni nihče videl.V 
raztrgani obleki se je najmlajši kraljevi sin vrnil domov, a ga niso spoznali, vprašal je po 
svojem konju, toda dvorjani so ga debelo gledali. Nato so mu pokazali hudega konja v 
hlevu in mu povedali, da nihče ne sme v njegovo bližino. On pa je šel k njemu. Ko ga je 
konj zagledal, je veselo zarezgetal in se mu pustil božati in gladiti. Vsi so ostrmeli.  
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Nato je šel najmlajši kraljevič naravnost v sobano, kjer je visela kletka z zlato ptico. 
Zagledala ga je in začela tako milo prepevati, da so dvorjani očarani obstali in poslušali. 
Ko je kralj zaslišal peti zlato ptico, je prihitel v sobo. Pritekla je tudi morska deklica. 
Zagledala je mladeniča, razpela bele ročice, pohitela k njemu in ga objela. Zdaj šele je oče 
kralj spoznal svojega sina. Starejša brata sta od strahu pobegnila iz gradu neznano kam. 
Mlajši pa je dobil kraljestvo in se oženil z lepo morsko deklico. Dolgo in srečno sta živela, 
na grajskem vrtu jima je jablana vsako leto rodila zlata jabolka in milo jima je prepevala 
zlata ptica.
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12.3  Priloga 3: O zlatem ptiču, o najhitrejšem konju in od 

Morskega dekleta (Kropej, 1995, str. 248–249) 
 

Neki kralj je imel jablan, ki je rodila zlata jabolka. A zgodilo se je, da je vsako noč 
zmanjkalo ene, sam Bog ve kako. Kralju se je seve škoda zdelo lepih jabolk in ukazal 
svojim trem sinovom, da pretuhtajo, kdo krade in pa kako. Prvo noč gre najstarejši sin; 
vleže se pod drevo in čaka. A naenkrat postane tako zaspan, da zaspi. Ko se drugo jutro 
prebudi, je zopet manjkalo eno jabolko. Kralj je bil jezen in poslal drugega sina na stražo. 
Spet se vleže pod drevo, a kakor njegov brat postane tako zaspan, da zaspi. Ko se drugo 
jutro prebudi, vidi, da je zopet eno jabolko manj.  
Nazadnje kralj pošije tretjega sina. Tudi ta se vleže pod jablan, ko se hoče posiliti spanec, 
vstane, pa hodi gorindol. Kar naenkrat sev rt razsvetli kakor podnevi in na jablan prileti 
velik ptič, čisto zlat in perju m je svetilo tako, da je kraljiča kar bleščalo. Ptič pograbi 
jabolko, kraljevič pa sproži puščico vanj, a mu odbije samo pero. Zlati tiček se ustraši, 
pusti jabolko, pa odleti, pero pa je sfrfotalo na tla. Sin ga pobere in se grozno čudi, kajti 
svetilo je kakor luč in vse naokoli razsvetljevalo. Tako gre k očetu kralju. Pove mu, kaj je 
videl, da je priletel čuda lep ptič, da se je svetilo kakor podnevi. 

Ker se je pero le tako lepo svetilo, se zahoče kralju po tiču in zaukaže, da naj spet stražijo 
vsi in naj ga ujamejo. Stražijo eno noč, dve, tri, a ptiča ni bilo več. Jabolk kralju tedaj ni 
več manjkalo, a tiča, ki ima zlato perje, se ni mogel več izbiti iz glave in si prisegel, da ga 
hoče dobiti in hoče. Zato pokliče najstarejšega sina predse in mu reče: »Imam vas troje 
sinov, ne vem pa, komu bi zapustil kraljestvo. Ker pa si ti najstarejši in najpametnejši, dam 
tebi vse po svoji smrti, le če mi prineseš zlatega ptiča!« 
Kraljevič je bil napuhnjen, pa je rekel, če druzega ni, bo to že opravil kar gredoč in se 
odpravi na pot. Vzame si konja in jedila, denarja in drugega dosti in se napravi po svet. Ko 
je hodil že precej časa po sveti, pride nekega dne do križpotja sredi velikega gozda. Stopi s 
konja, se vleže v travo in se začne mastiti z mesom. Ko tako je, pride k njemu medved, 
spregovori in reče: »Ljubi moj kraljič, lej, lačen sem, daj mi kaj za snesti!« Kraljič pa se 
zadere v napuhu: »Stran se poberi, mrcina, saj bo še za mene premalo!« »Dobro,« reče 
medved in počasi odkobaca v hosto nazaj. Ko se kraljevič naje, sede na konja in gre kar po 
prvi cesti, ne da bi kaj pomislil, naprej. Proti večeru pa ga napadejo roparji, mu vzamejo 
denar in konja, pa še ubili bi ga bili, da se ni prodal in reke, da naj ga vzamejo medse za 
razbojniki, kakor drugi. Seveda so ga radi vzeli, še dobro se jim je zdelo, da so dobili tako 
imenitnega hudobneža medse. Kraljevič se ji je kmalu privadil in postal razbojnik kakor 
vso drugi. 
Ko je minilo leto in dan, še kraljiča vedno ni bilo nazaj. Zato sklene kralj poslati drugega 
sina za njim, da poizve, kam je zašel brat in pa da dobi zlatega ptiča. Res, vzame si konja 
in jedil, denarja in drugega dosti, pa se napoti v svet. Tudi pride ravnotako do križpotja 
sredi velikega gozda. Stopi s konja in se začne mastiti z mesom. Ko tako je, pride medved, 
spregovori in ga poprosi za jed.  
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Kraljič pa ga odžene in reče, da je še njemu samemu premalo. Ko medved gre, planejo 
razbojniki nanj in mu vzamejo vse, pa še življenje bi mu bili vzeli, da se ni podal in postal 
razbojnik kakor vsi drugi.  
Zopet je minilo leto in bratov, ne enega ne drugega, še ni bilo nazaj. kralju se je milo 
storilo in določil se je, da ne pošlje najmlajšega od doma, ker ga je skrbelo za kraljestvo. 
Ko pa ga ta le prosi in prosi, se nazadnje le odloči in ga pošlje za zlatim ptičem. No, res. 
Gre, vzame konja in jedil, pride do križpotja in začne jesti, ker je bil lačen. Kakor k 
bratoma pride k njemu medve in spregovori. Kraljič pa je bil dobrega srca in da medvedu 
kos mesa, rekoč: »Eh, malo imam, pa če si lačen, tu imaš!« Medved se vsede in žre in žre, 
nazadnje pa plane še na konja, ga raztrga in pohrusta. Kraljič ga gleda, nazadnje on le reče: 
»Ja, viš, kaj si pa storil? Kako pa naj zdaj pridem dalje?« »Oj,« mu reče mrcina, »le na 
mene se vsedi, pa bo! Zdaj mi pa povej, kam greš in po kaj.« 
Res mu pove vse po pravici, da gre po zlatega tiča, ki doma zlata jabolka obira in ga prosi, 
naj mu pomaga. Potem se vsede na medveda in ta ga nese naprej. Kmalu prideta do nekega 
grada. Medved ga strese raz sebe in mu reče: »Tukajle noter je zlati ptič, kar pojdi po 
njega, noči še počakaj. Prišel boš v velikansko dvorano, tam pa je tičkov od sile! Tu pa 
bodi pameten in le prvega zgrabi, ki je železen, v njem je pravi zlati tič. Če pa me ne 
ubogaš, boš pa že videl, kaj bo!« KO nastopi noč, se splazi kraljevič v grad in pride srečno 
skozi zaspane straže do dvorane. Tam je bilo pa še stokrat bolj svetlo kot pod soncem; na 
stenah so viseli tičniki, zlati in srebrni, v njih pa tički take lepote, da je groza! Sama zlata 
peresa so imeli, ki so dajala tako luč, da je nima sonce podobne! Le en sam tičnik je bil 
železen. Kraljič stopi notri, gleda in se čudi in že je zgrabil za železni tičnik, kar si misli: 
»Eh, tič je tič, saj so vsi enaki in podobni, tičnik pa je ta zanič, drugi pa so zlati. Kaj se mi 
neki more zgoditi, če vzamem drugega?« Gre pa vzame najlepšega raz stene in stopi proti 
vratom. A v tem trenutku začnejo vsi tiči tako prepevati in kričati, da so se stražniki zbudili 
in kraljiča prijeli. Prav mu seveda ni bilo, pa kaj je hotel! Zjutraj ga postavijo pred kralja. 
»Ti seme tatinsko, kaj pa kradeš ptiče?« se zadere nad njim. Ta pa lepo pove, kako in kaj, 
da je kraljev ptič kradel kraljeve zlate jabolke in da ga je oče poslal po ptiča. Kralj jo 
kmalu ugane, da je fant prebrisan in reče: »Ker vidim, da ne lažeš, ti dam zlatega ptiča, le 
pripeljati mi moraš tistega konja, ki preleti v četrt ure ves svet!«  
 
»Zdaj pa že nikoli ne bom imel tiča!« si misli kraljevič in gre najprej. Kmalu ga dojde 
medved: »Ali ti nisem rekel, da ti bo huda, če me ne boš ubogal! Zdaj si pa le poišči konja 
sam!« Kraljič pa ga prosi in roti za pet ran božjih, da naj mu pomaga. »Lej, konja si mi 
požrl, zdaj pa mi še pomagaš ne!« Medved je nekaj zagodrnjal in privolil. Mladenič sede 
nanj in zopet jo brišeta naprej. Proti mraku nekoč prideta do sedme dežele. »Viš,« pravi 
mrcina, »v tem-le gradu je tisti konj. Splazi se ponoči v hlev in ga tiho pripelji ven. Le 
zlate uzde ne vzemi, drugače bo slaba. Pa le glej, da me ubogaš!« Res gre kraljič proti 
polnoči v grad in odtod v hlev. Tam je stal čuda lep konj in zraven zlata uzda.  
Že je bil s konjem pri vratih, kar si mislil: »Eh, kaj bi s konjem brez uzde!« vzamem jo, kaj 
bo neki!« Komaj jo popade, pa začne uzda tako neznansko cviliti, kakor če bi pes popadel 
človeka. Seveda se stražniki prebude in ga tirajo pred kralja. Temu kraljič pove vse po 
pravici. Da ima njegov oče zlato jablan, pa mu zlati ptič odnaša jabolka. Že je imel zlatega 
tiča, ko ga primejo stražniki in mu kralj naloži, da mora prignati najhitrejšega konja.  
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Ko kralj to sliši, se ga usmili in mu reče: »Je že prav! Jaz te izpustim in tudi konja ti dam, 
če mi le prineseš najlepšo deklico pod soncem, to je Morska deklica!« »Se že ne bova več 
videla! …« si misli kraljevič in jo pobriše z gradu.  
Ko se snideta z medvedom, pa plane medved na siromaka in ga hoče raztrgati. Ko pa ta le 
tako prosi in ko mu vzame konja v misli, ki ga je bil raztrgal, se ga usmili:  
 
Kraljič se «Pojdi zdaj in si nakupi raznih ropotij, rut, svile, lišpa in drugega, postavi k 
morju oder in tam prodajaj blago. Prišle bodo k tebi morske deklice in katera se ti bo zdela 
najlepša, tisto primi nazadnje za roko in si misli »O, če bi bil zdajle tam in tam.« In kar se 
ti bo zgodilo. Pa le tisto glej, da ne vzameš dveh.« Kraljič res nakupi sila lepih stvari , 
napravi si štant in ga postavi k morju. Prišle so k njemu čuda lepe Morske deklice in kupile 
pri njem. Enkrat pa pride k njemu ena tako lepa, da jo je kraljič kar uganil, da je najlepša. 
Za slovo jo prime za roko, jo stisne, vzdihne in misli; »Oh, če bi bil zdajle pri kralju sedme 
dežele!« Komaj si je mislil, je bil tudi že tam, on in kraljična. Stopi pred kralja in mu reče: 
»Pripeljal sem ti Morsko deklico, zdaj pa mi daj konja!« Kralj mu ga pripelje, še zlato uzdo 
mu da povrhu. Ko pa se kraljič vsede nanj, reče,  če bi smel le še enkrat podati deklici 
roko. Kralj mu je privolil in deklica stopi k njemu ter mu poda roko. Zdaj pa jo kraljič 
bliskoma potegne k sebi na konja, ga vzpodbode in kako bi trenil, je bil že iz dežele. 
Seveda se je kralj jezil, pa si ni mogel pomagati. 
 
Tako je prišel do kralja, ki je imel zlatega ptiča. Ko mu da konja, dobi tička in še kletko iz 
čistega zlata mu da povrhu. On pa se ni mogel ločiti ne od konja ne od tička in zato zgrabi 
konja za uzdo in si misli: »O, če bi bil zdajle pri medvedu!« in kakor bi trenil, je bil on, 
Morska deklica, tiček in konj že v gozdu pri medvedu. Kraljič se mu prisrčno zahvali za 
vse dobrote ion se poslovi od medveda. »Samo to ti rečem,« mu pravi medve v slovo »da 
ne kupiš mesa izpod vislic« »Kaj sem menda tako prismojen!« si misli ta, a ne zine besede 
in odjaše s tičem in deklico proti domu. Na poti pride do nekega mesta, kjer je bilo vse 
črno ljudi. Vpraša, kaj je in kaj se godi. Povedo mu, da obešajo dva silna roparja, ki sta 
pomorila ljudi,  da jim ni števila. In res sta stala pod vislicami že dva roparja, črna in vsa 
zaraščena. Ko ju kraljič ugleda, spozna, da sta to njegova brata, hiti k njima, ju objemlje, in 
jih naposled odkupi za visoko ceno.  
Ves vesel se poda ž njima proti domu. A ko pridejo skozi nek temen gozd, planeta brata 
nanj in ga ubijeta. Vzameta mu konja, tička in deklico, pa gresta domov. Doma ju oče 
sprejme s silim veseljem, seveda bi bil rada kaj poizvedel tudi o najmlajšem, ko bi se dalo. 
Le to mu ni šlo v glavo, zakaj tič ni nič pel in je bil vedno bolan, zakaj je deklica jokala in 
hirala, pa zakaj je konj vedno hrskal in ni pustil nikogar blizu. 
On nesrečni kraljevič pa je ležal mrtev na cesti. Kar pride nekoč mimo oni medved in se 
silno vžalosti, ko zapazi mladeniča mrtvega. Potegne ga na kraj ceste, sam pa gre daleč, 
daleč v gore in poišče žive vode. To pa je taka voda, da bolnika ozdravi in še mrtvega 
obudi, če imaš le vero v njeno moč. Ko pride čez dolgo časa zopet nazaj, ga polije z ono 
vodo in res, kraljič je odprl oči, trohnoba je izginila in mladenič je oživel. Silno vesel, se 
začne medvedu zahvaljevati. Ta pa nekaj zagodrnja in reče: »dobrota te je ubila! Ali ti 
nisem rekel, da ne kupuj človeškega mesa izpod vislic. Brata sta ti vzela tiča, konja in 
deklico, pa sta sedaj doma in se mastita.  
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Zdaj le pojdi domov, menda si dobil že dosti izkušenj, da boš lahko že pameten. Kraljič pa 
se je zahvaljeval in objemal medveda, jokal je, tako mu je bilo hudo. »No,« reče medved, 
»če ti je pa res kaj za mene, pa me zabodi z nožem in mi preparaj trebuh!« Mladenič se 
prestraši in se brani na vse kriplje, pa ni nič pomagalo.  
Nazadnje pa le zasadi nož v trebuh in mu ga prepara. In glej! Naenkrat je skočil iz 
medvedje kože mlad in krasen mladenič in objel začudenega kraljiča. Povedal mu je, da je 
bil začaran v medveda, ker se je bil nekaj pregrešil in da ga je zdaj rešil kraljič zato, ker ga 
je imel rad in pa ker je imel usmiljenje z njim. 
 
Tako se oba napotita proti domu. Ko prideta na kraljičev dom, se je najstarejši ravno 
pripravljal na poroko z Morsko deklico in vse mesto je bilo okrašeno, le nevesta je jokala. 
Ko pa stopi najmlajši pred kralja, se zjasni obraz dekličin in tudi tiček začne peti. Izpriča 
vse po pravici, pove,  da je on našel tiča, konja in deklico, da je on rešil brata izpod vislic 
pa da sta ga zato zbila, njegov prijatelj, ki je bil zaklet v medveda pa ga je rešil. Ko kralj to 
izve, se strašno razjezi in najstarejši kraljič je namesto pred altar – pod vislice in ž njim 
njegov drugi brat. Najmlajši kraljič pa se je še isti dan poročil z deklico, njegov prijatelj pa 
je šel, ker je tudi nanj čakalo kraljestvo. Stari kralj je sinu kmalu dal vlado; njegova žena 
mu je prepevala, tiček je žvrgolel in konj ju je bliskoma nosil iz kraja v kraj. Živela sta še 
dolgo vrsto let sreča in vesela. 
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12.4  Priloga 4: Vsebina pravljice o Beli golobici (Bedenk in Blažić, 

2018, str. 38, 39) 

 

Nekoč je živel kralj in pred njegovo palačo je rasla hruška, ki je vsako leto obrodila sadeže, 
ko pa so dozoreli, jih je nekdo ponoči obral. Kralj je imel tri kraljeviče, zato je 
najstarejšemu ukazal, naj eno leto straži. Stražil je zelo marljivo, ko pa so sadeži dozoreli, 
je neke noči ob polnoči zaspal in naslednje jutro jih ni bilo več.  
Nato je kralj drugemu sinu ukazal, naj vse leto straži in tudi njemu se je zgodilo enako. 
Tako je kralj ukazal tretjemu, naj celo leto straži. Drugi so ga imeli za neumnega in so se 
norčevali, ko so slišali, da naj bi in obvaroval hruške. Palček je stražil, in ko so sadeži 
dozoreli, je neke noči videl prileteti belo golobico, ki jih je kljunila in odnesla. Ko je 
odletela z zadnjim, je Palček vstal in ji sledil.  
Tako je prišel do skalne gore, kjer je golobica poletela v skalno razpoko in v njej izginila. 
Palček je pogledal naokrog in ob sebi zagledal majhnega sivega možička ter mu rekel: Bog 
te blagoslovi. Ta pa mu je odgovoril: Bog me je že blagoslovil s temi besedami, kajti te so 
me odrešile. Pojdi dol v pečino. Palček je šel k pečini, kjer je mnogo stopnic vodilo 
navzdol in spodaj je zagledal belo golobico, zapredeno v številne pajčevine. Ko ga je 
golobica zagledala, se je začela prebijati skozi pajčevine, in ko je raztrgala zadnjo, je pred 
njim stala lepa kraljična. Vzela ga je na svoj grad, kjer je postal njen mož in bogat kralj. 
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12.5  Priloga 5: Vsebina pravljice o Zlati ptici (Grimm, 2012, str. 

187–195) 

 
Davno nekoč je živel kralj, ki je imel za svojim gradom prelep gaj, v njem pa je rasla 
jablana, ki je rodila zlata jabolka. Ko so jabolka dozorela, so jih prešteli, toda že drugo 
jutro je eno manjkalo. To so javili kralju in ukazal je, da je treba vsako noč stražiti pod 
drevesom. Kralj je imel tri sinove in prvo noč je poslal na vrt najstarejšega. Že opolnoči se 
kraljevič ni mogel ubraniti spanca in naslednje jutro je spet manjkalo jabolko. Drugo noč je 
moral stražiti drugi sin, toda tudi temu se ni zgodilo nič bolje, zaspal je in zjutraj je 
manjkalo jabolko.  
Zdaj je bil tretji sin na vrsti za stražo in bil je tudi voljan, toda kralj ni dal veliko nanj in je 
menil, da bo ta še manj opravil kot njegova brata. Končno mu je pa le dovolil. Mladenič je 
torej legel pod drevo in ni pustil, da bi ga premagal spanec. Ko je odbilo dvanajst, je v 
zraku završalo in v mesečini je videl, da je priletela ptica z lesketajočim se zlatim perjem. 
Spustila se je na drevo, in ravno ko je kljunila jabolko, je mladenič izstrelil vanjo puščico. 
Ptica je sprhutala, toda puščica jo je oplazila in izgubila je zlato pero. Mladenič ga je 
pobral in ga naslednje jutro nesel kralju ter mu povedal, kaj je ponoči videl.  
 
Kralj je dal sklicati svoje svetovalce in vsak od njih je izjavil, da je takole pero več vredno 
kot celo kraljestvo. »Če je eno pero tako dragoceno,« je rekel kralj, »potem moram dobiti 
celo ptico.« Zdaj se je najstarejši sin odpravil na pot, zanesel se je na svojo pamet in si 
mislil, da ima ptico že v roki. Ko je tako nekaj časa hodil, je zagledal, kako na rob gozda 
sedi lisica. Nabasal je puško in pomeril vanjo, lisica pa je zaklicala: »Ne streljaj! V zameno 
ti dam dober nasvet. Zlato ptico iščeš in danes zvečer boš prišel v vas, kjer si stojita 
nasproti dve gostilni. Ena bo svetlo razsvetljena in notri bo prav veselo, toda nikar ne 
vstopi! Pojdi v drugo, čeprav ne bo videti vabljiva.« »Le kako naj mi takale bedasta žival 
da dober nasvet?« si je mislil kraljevič in sprožil v lisico. Toda zgrešil je in njen rep je urno 
izginil v gozdu. Potem je nadaljeval pot in proti večeru je res prišel v vas, kjer sta stali obe 
gostilni. V eni so prepevali in plesali, druga pa je bila videti prav revna in žalobna. »Pravi 
norec bi bil,« si je mislil: »Če bi šel v to zanikrno gostilno, in ne v tole lepo.« Šel je torej 
tja, kjer je bilo veselo, privoščil si je prav lagodno življenje in pozabil na zlato ptico, na 
svojega očeta in na vse dobre nauke. Minilo je mnogo časa, in ker najstarejšega sina ni bilo 
od nikoder, se je drugi sin odpravil na pot, da bi poiskal zlato ptico. Kot najstarejši je tudi 
ta srečal lisico in tudi njemu je dala dober nasvet, ki pa ga ni ubogal. Prišel je k obema 
gostilnama in tam, od koder se je slišal na cesto hrup, je stal pri oknu njegov brat in ga 
poklical. Ni se mogel upreti skušnjavi, šel je noter in se zabaval po mili volji.  
 
Spet je minilo dolgo časa in tudi najmlajši sin je želel odriniti in poskusiti svojo srečo, toda 
oče mu ni hotel dovoliti. »Saj je vse zaman,« je govoril, »ta bo še manj našel zlato ptico 
kot njegova brata. In če se mu pripeti nesreča, si ne bo znal pomagati, ko je tak prismuk.« 
Vendar mu je končno le dovolil oditi, da bi imel mir pred njim.  
Na robu gozda je spet sedela lisica, prosila za življenje in mu dala dober nasvet. Mladenič 
je bil mehkega srca in ji je rekel: »Kar mirna bodi, lisička, nič ti ne bom naredil.«  
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»Ne bo ti žal,« mu je rekla lisica, »in da boš hitrejši, mi sedi zadaj na rep.« Komaj je sedel 
tja, je lisica oddirjala in šlo je čez drn in strn, da mu je veter žvižgal mimo ušes.  
Ko sta prišla v vas, je mladenič stopil z lisice, in ne da bi se oziral, naredil tako, kot mu je 
svetovala. Odšel je v neznatno gostilno in tam mirno prenočil. Ko je drugo jutro spet prišel 
na polje, je tam že sedela lisica in mu rekla: »Še enkrat ti bom povedala, kaj moraš 
narediti. Pojdi ves čas naravnost in prišel boš do gradu, pred katerim leži četa vojakov. Nič 
se ne zmeni zanje, kajti vsi bodo spali in smrčali, kar sredi med njimi pojdi naravnost v 
grad in skozi vse sobane. Na koncu boš prišel v kamrico in tam v leseni kletki sedi zlata 
ptica. Poleg nje stoji praznična zlata kletka, ki je prazna. Ampak pazi se! Nikar ne predeni 
ptice iz njene skromne kletke v sijajnejšo, drugače se ti bo slabo godilo!« Po teh besedah je 
lisica spet iztegnila rep, kraljevič je sedel nanjo in šlo je čez drn in strn, da mu je veter 
žvižgal mimo ušes.  
 
Ko sta prišla do gradu, je bilo vse tako, kot je lisica napovedovala. Kraljevič je šel v 
sobico, kjer je v leseni kletki čepela zlata ptica, poleg nje je stala zlata kletka in po sobi 
naokoli so ležala tri zlata jabolka. Pa si je mislil, da bi bilo presmešno, če bi to zlato ptico 
pustil v grdi, preprosti kletki, torej je odprl vratca, jo prijel in jo hotel predeti v zlato 
kletko. V tem trenutku je ptica predirljivo zakričala. Vojaki so se zbudili, pridrveli noter in 
ker je vse priznal, so ga obsodili na smrt. Vendar je kralj rekel, da mu pod enim pogojem 
podari življenje, in sicer, če mu privede zlatega konja, ki teče hitreje kot veter. Potem 
lahko za plačilo vzame zlato ptico. Kraljevič se je odpravil na pot, vendar je vzdihoval in 
bil je zelo žalosten – le kje lahko najde zlatega konja? 
Nakar je zagledal svojo staro prijateljico lisico, kako sedi na poti. »No, vidiš,« je rekla 
lisica, »tako se ti godi, ker me nisi ubogal. Vendar ne izgubi poguma, zavzela se bom zate 
in ti povedala, kako prideš do zlatega konja. Kar naravnost pojdi in prišel boš do gradu, 
kjer v hlevu stoji konj. Pred hlevom ležijo hlapci, toda vsi bodo spali in smrčali in mirno 
lahko odvedeš zlatega konja. Toda nečesa ne smeš storiti: ne smeš ga osedlati z zlatim 
sedlom, ki visi tam zraven, ampak s slabim iz lesa in usnja, drugače se ti bo slabo godilo.« 
Potem je lisica iztegnila rep, kraljevič je sedel nanj in šlo je čez drn in strn, da je veter 
žvižgal mimo ušes.  
Vse je bilo tako, kot je napovedala lisica, in prišel je v hlev, kjer je stal zlati konj. Toda, ko 
mu je hotel nadeti siromašno sedlo, je pomislil: »Prava sramota za tako krasno žival, če je 
ne osedlam z zlatim sedlom, ki ji gre!« Toda komaj se je zlato sedlo dotaknilo konja, je ta 
na ves glas zarezgetal. Hlapci so se prebudili, zgrabili mladeniča in ga vrgli v ječo. 
Naslednje jutro ga je sodišče obsodilo na smrt, vendar mu kralj obljubi življenje in še 
zlatega konja povrhu, če mu pripelje zlato princesko iz zlatega gradu.  
 
S težkim srcem se je mladenič podal na pot, toda k sreči je kmalu spet naletel na zvesto 
lisico. »Najraje bi te prepustila tvoji nesreči,« je rekla lisica, »toda smiliš se mi in še enkrat 
ti bom pomagala iz stiske. Tvoja pot pelje naravnost k zlatemu gradu. Zvečer boš prispel 
tja in ponoči, ko je vse tiho, gre prelepa princeska v kopališko hišico, da bi se tam skopala. 
Ko bo notri, skoči tja in jo poljubi, potem bo šla s teboj in lahko jo boš odpeljal.  
Toda nikar ne smeš dovoliti, da bi se prej poslovila od svojih staršev, kajti drugače se ti bo 
slabo godilo.« Potem je lisica iztegnila rep, kraljevič je sedel nanj in šlo je čez drn in strn, 
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da je veter žvižgal mimo ušes. Ko sta prišla do zlatega gradu, je bilo vse tako, kot je lisica 
napovedovala. Počakal je do polnoči, ko je vse globoko spalo in je šla lepa deklica v 
kopališko hišico, potem je planil noter in jo poljubil. Rekla mu je, da gre rada z njim, 
vendar ga je s solzami v očeh prav milo prosila, naj ji dovoli, da se prej poslovi od svojih 
staršev. 
Sprva se je upiral njenim prošnjam, toda ko je vedno bolj jokala in mu padla k nogam, je 
končno popusti. Komaj pa je deklica stopila k postelji svojega očeta, so se zbudili vsi, kar 
jih je bilo v gradu, mladeniča pa so prijeli in vrgli v ječo. Drugo jutro je rekel kralj: »Tvoje 
življenje je izgubljeno in samo na en način si lahko izprosiš milost. Pod mojim oknom je 
hrib, čez katerega ne vidim. Če se ti posreči, da ga v osmih dneh odstraniš, dobiš v zahvalo 
mojo hčer. Kraljevič se je lotil dela in je ril in kopal, ne da bi odnehal. Ko pa je čez sedem 
dni videl, kako malo je opravil in da je bilo vse njegovo delo toliko kot nič, se ga je lotila 
huda žalost in izgubil je vsako upanje. Na večer sedmega dne se je prikazala lisica in rekla: 
»Saj ne zaslužiš, da se še brigam zate, vendar pojdi spat, jaz pa bom opravila tvoje delo.« 
Ko se je naslednje jutro prebudil in pogledal skozi okno, hriba ni bilo več. Ves vesel je 
naslednje jutro stekel mladenič h kralju in mu javil, da je njegov pogoj izpolnjen, in naj je 
kralj hotel ali ne, moral je držati besedo in mu dati svojo hčer.«  
 
Oba sta torej odpotovala in ni dolgo trajalo, ko je zvesta lisica prišla za njima. »Najboljše 
že imaš,« mu je rekla, »toda k princeski iz zlatega gradu sodi še zlati konj.« »Kako naj si 
ga pa pridobim?« je vprašal mladenič. »Povedala ti bom,« je dogovorila lisica. »Najprej 
izroči princesko kralju, ki te je poslal v zlati grad. Ta bo čisto iz sebe od veselja, ukazal bo 
privesti zlatega konja in ti ga bo rad dal. Takoj ga zajahaj in podaj vsem roko v slovo, prav 
nazadnje pa še lepi deklici. Takrat pa jo zavihti k sebi na konja in oddirjaj. Nihče te ne bo 
mogel ujeti, saj dirja konj hitreje od vetra.« 
Mladenič je vse srečno izpeljal in na zlatem konju odvedel princesko. Tudi lisica je bila z 
njim in je rekla: »Pomagala ti bom, da boš dobil tudi zlato ptico. Ko se boš približal gradu 
s ptico, ne jemlji deklice s seboj, bom že jaz pazila nanjo. Potem odjezdi na zlatem konju v 
grad. Ko ga bodo uzrli, se bodo zelo razveselili in ti prinesli zlato ptico. Ko boš imel kletko 
v roki, pridirjaj spet k nama in vzemi deklico.« Načrt se je posrečil in kraljevič je hotel s 
svojimi zakladi odjezditi domov, takrat pa je rekla lisica: »Poplačati mi moreš mojo 
pomoč.« »In kaj zahtevaš?« je povprašal mladenič. »Ko bomo prišli v gozd, me ustreli in 
mi odreži glavo in tace.« »To bi bila lepa hvaležnost!« je vzkliknil kraljevič. »Tega pa ne 
morem!« Pa je rekla lisica: »Če ne moreš narediti tega, te moram zapustiti. Toda preden 
grem, ti še enkrat svetujem. Pazi se dvojice, ne kupuj mesa z vislic in nikoli ne sedi na rob 
vodnjaka!« Potem je stekla v gozd. 
 
Mladenič si je mislil: »Kakšna čudna žival! Ima pač svoje muhe. Kdo pa še kupuje meso z 
vislic? In še nikoli me ni prijelo, da bi sedel na rob vodnjaka.« Odjezdil je torej s svojo 
lepo princesko in pot ga je spet pripeljala v vas, kjer sta ostala njegova brata. Tam je bilo 
veliko trušča in vznemirjenja, in ko je povprašal, kaj imajo, so mu povedali, da bodo 
pravkar dva obesili. Ko je prispel bliže, je prepoznal svoja brata, ki sta zakrivila 
marsikatero objestnost in pognala vse svoje premoženje, vprašal je, kako bi ju lahko 
osvobodil.  
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»Če plačate,« so odgovorili ljudje. »Ampak zakaj bi trošili svoj denar za odkup dveh 
ničvrednežev?« Mladenič se ni domislil, kar mu je naročila lisica, in je plačal. Oprostili so 
ju in skupaj nadaljevali pot.  
Prišli so do gozda, kjer so prvič srečali lisico, in kjer je zunaj žgalo sonce, v gozdu pa je 
bilo prijetno hladno, sta brata rekla: »Odpočijmo si tule pri vodnjaku in kaj pojejmo in 
popijmo.« Mladenič je privolil, med razgovorom pa je pozabil na nasvet, sedel je na rob 
vodnjaka in ni slutil nič hudega. Toda brata sta ga porinila na hrbet v vodnjak, vzela 
deklico, konja ter se vrnila nazaj k očetu. »Nisva prinesla le zlate ptice,« sta rekla, 
»pridobila sva si tudi zlatega konja in princesko iz zlatega gradu.« Zavladalo je veliko 
veselje, toda zlati konj ni maral jesti, zlata ptica ni pela, princeska pa je samo sedela in 
jokala. 
 
Najmlajši brat pa ni utonil. K sreči je bil vodnjak suh in padel je na mehek mah, ne da bi se 
mu kaj zgodilo, vendar ni mogel ven. Toda zvesta lisica ga tudi v tej stiski ni zapustila, 
priskakljala je k njemu in ga ozmerjala, ker ni ubogal njenih nasvetov. »Vendar te ne 
morem pustiti tukaj,« mu je rekla. »Spet ti bom pomagala na svetlo.« Ukazala mu je, naj 
zgrabi njen rep in se ga čvrsto drži, ona pa ga bo potegnila kvišku. »Še vedno nisi zunaj 
nevarnosti,« je rekla lisica. »Tvoja brata nista bila prepričana, da si zares mrtev, in sta zato 
razpostavila okoli gozda stražarje, ki te bodo umorili, če se boš le prikazal.« Ob poti je 
sedel berač, mladenič je zamenjal z njim svoje obleke in se tako vrnil na očetov grad. 
Nihče ga ni prepoznal, toda ptica je zapela, konj je začel jesti, prelepa deklica ni več 
jokala. Ves začuden je vprašal kralj: »Kaj to pomeni?« Zdaj je spregovorila deklica: »Ne 
vem, toda prej sem bila tako žalostna, zdaj pa sem se razveselila. Tako mi je, kot da je 
prišel moj ženin.« Povedala je kralju vse, kar se je zgodilo, čeprav sta ji brata zagrozila s 
smrtjo, če le črhne o tem. Kralj je dal sklicati ljudi, kar jih je bilo v gradu, in tako je prišel 
tudi mladenič, ki je bil preoblečen v berača. Deklica ga je takoj prepoznala in mu padla 
okoli vratu. Oba brezbožna brata so zgrabili in usmrtili, mladenič pa se je oženil s prelepo 
deklico in določili so ga za naslednika. 
 
Kaj pa se je zgodilo z ubogo lisico? Dolgo zatem je šel kraljevič spet enkrat v gozd, lisica 
pa ga je srečala in rekla: »Ti imaš vse, kar si le moreš poželeti, moje nesreče pa ni ne 
konca ne kraja. Vendar je v tvoji moči, da me odrešiš.« In spet ga je prav milo prosila, naj 
jo ustreli in ji odreže glavo in tace. Torej je to naredil, in brž ko se je zgodilo, je lisica 
dobila človeško podobo in ni bila nihče drug kot brat prelepe princeske, ki je bil zdaj 
končno odrešen čara. In tako njihovi sreči vse žive dni ni manjkalo ničesar več. 
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12.6  Priloga 6: Vsebina pravljice O carjeviču Ivanu, žar ptici in 

sivem volku (Afanasjev, 2007, str. 14–29) 

 

V nekem carstvu, v nekem vladarstvu je živel car po imenu Vislav Androvanovič. Imel je 
tri sinove: prvi je bil carjevič Dimitrij, drugi carjevič Vasilij, tretji pa carjevič Ivan. Ta car 
je imel tako bogat vrt, da v nobeni deželi ni bilo lepšega. V njem so rasla različna 
dragocena drevesa, s sadeži in brez njih. Carju je bila najljubša jablana, na kateri so bila 
vsa jabolka zlata. Na vrtu carja Vislava se je navadila letati žar ptica. njeno perje je bilo 
zlato, njene oči pa so bile podobne orientalskim kristalom. Vsako noč je priletela na vrt, 
sedla na najljubšo jablano carja Vislava, utrgala z nje nekaj zlatih jabolk in spet odletela.  

Car Vislav Androvanovič je bil zelo žalosten, saj je žar ptica potrgala z jablane že veliko 
jabolk. Zato je poklical k sebi svoje tri sinove in jim rekel: »Dragi moji otroci! Kdo izmed 
vas lahko na mojem vrtu ujame žar ptico? Tistemu, ki jo bo ulovil živo, bom še za življenja 
dal polovico carstva, po smrti pa vse.« Tedaj so njegovi otroci, carjeviči, v en glas 
zaklicali: Milostljivi očka car, vaše visočanstvo! Z velikim veseljem se bomo potrudili in 
poskusili ujeti žar ptico živo.« Prvo noč je šel stražit na vrt carjevič Dimitrij. Sedel je pod 
jablano, s katere je žar ptica trgala jabolka, in zaspal. Ni slišal, kako je priletela žar ptica in 
okljuvala kar precej jabolk. Zjutraj je car poklical k sebi sina, carjeviča Dimitrija, in ga 
vprašal: »No, sin, moj dragi, si videl žar ptico ali ne?« On pa mu je odgovoril: »Ne, 
milostljivi očka car! To noč ni priletela.« Drugo noč je carjevič Vasilij odšel na vrt, da bi 
prežal na žar ptico. Usedel se je pod isto jablano, sedel je uro, dve, potem pa je tako trdno 
zaspal, da ni slišal, ko je preletala žar ptica in kljuvala zlata jabolka. Zjutraj ga je car 
Vislav poklical k sebi in ga vprašal: »No, sin moj dragi, si videl žar ptico ali ne?« 
»Milostljivi očka car! To noč ni priletela.«  

Tretjo noč je odšel stražit na vrt carjevič Ivan. Namestil se je pod jablano in tako sedel uro, 
dve in tri. Nenadoma se je vrt razsvetlil, kot da bi se prižgala množica luči. Priletela je žar 
ptica, sedla na jablano in začela kljuvati jabolka. Carjevič Ivan se je prikradel do nje tako 
spretno, da jo je prijel za rep. A zadržati je ni mogel. Žar ptica se mu je iztrgala in odletela, 
carjeviču Ivanu pa je ostalo v roki samo eno pero iz njenega repa, ki ga je krepko zagrabil.  

Takoj, ko se je zjutraj car Vislav prebudil, je prišel k njemu carjevič Ivan in mu dal peresce 
žar ptice. Car Vislav se je zelo razveselil, da se je njegovemu najmlajšemu sinu posrečilo 
dobiti vsaj eno pero žar ptice. To pero je bilo tako čudovito in svetlo, da je, če si ga 
prinesel v temno kamro, tako sijalo, kot bi prižgali mnogo sveč. Car Vislav ga je položil v 
svojo delovno sobo kot stvar, ki jo je treba shraniti za vedno. Od takrat žar ptica ni več 
zahajala na vrt. Car Vislav je spet poklical k sebi sinove in jim rekel: »Dragi moji otroci! 
Podajte se na pot. Dal vam bom svoj blagoslov, vi pa poiščite žar ptico in mi jo prinesite 
živo. Obljubljeno bo seveda dobil tisti, ki mi jo bo prinesel.« 

Carjeviča Dimitrij in Vasilij sta zasovražila mlajšega brata, carjeviča Ivana, ker mu je 
uspelo izpuliti žar ptici iz repa pero. Ko sta dobila očetov blagoslov, sta skupaj krenila na 
pot, da bi jo poiskala. Tudi carjevič Ivan je začel prositi očeta, naj mu da svoj blagoslov.  
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Car Vislav mu je rekel: »Dragi moj sin, moj ljubljeni otrok. Mlad si še in nisi vajen tako 
dolgih in težkih potovanj. Čemu bi se ločeval od mene? Tvoja brata sta tako ali tako že 
odšla. Kaj bo, če me boš še ti zapustil in se vsi trije dolgo ne boste vrnili? Star sem že in 
vse je v božjih rokah. Če me bo Bog vzel k sebi, ko boste vi na poti, kdo bo namesto mene 
vladal carstvu? Lahko bi prišlo do vstaje ali nesoglasij med našim ljudstvom in nikogar ne 
bi bilo, ki bi ga pomiril. Lahko bi nas napadel sovražnik in nikogar ne bi bilo, ki bi vodil 
vojsko.« 

A naj se je car Vislav še tako trudil, da bi zadržal carjeviča Ivana, je moral nazadnje 
popustiti sinovim vztrajnim prošnjam. Dal mu je svoj blagoslov in carjevič Ivan si je izbral 
konja in se podal na pot. Jezdil je in jezdil, ne da bi vedel, kam. Jezdil je po poti dolgo ali 
malo časa, nizko ali visoko – hitro se pravljica pove, naloga pa se ne opravi mimogrede – 
in prispel je na ravno zeleno polje, na zelene travnike. Na ravnem polju je stal steber in na 
njem so bile napisane besede: Kdor pojde od stebra naravnost, bo stradal in prezebal; kdor 
gre na desno, bo zdrav in živ, a njegov konj bo mrtev; kdor pa se poda na levo, bo sam 
umorjen, a njegov konj bo ostal živ in zdrav.  

Carjevič Ivan je prebral ta napis in zavil na desno. Mislil si je; četudi mi bodo ubili konja, 
pa bom sam ostal živ in sčasoma si lahko najdem drugega konja. Jezdil je prvi dan, jezdil 
drugi in tretji dan: nenadoma mu pride naproti velikanski sivi volk in ga nagovori: 
»Pozdravljen mladenič, carjevič Ivan! Saj si prebral, kaj piše na stebru: da bo tvoj konj 
mrtev. Čemu si torej prišel sem? Volk je izrekel te besede, potem pa raztrgal carjevičevega 
konja na dvoje in odšel.  

Carjevič Ivan je močno žaloval za konjem, bridko je jokal in se podal na pot peš. Ves dan 
je hodil in se popolnoma izčrpal. Že je hotel sesti, da bi se odpočil, ko ga je dohitel sivi 
volk in mu rekel: »Hudo mi je zate, carjevič Ivan, da si se tako izmučil. Žal mi je, ker sem 
požrl tvojega dobrega konja. Zato sedi name, sivega volka, in reci, kam naj te ponesem in 
čemu.« Carjevič Ivan je povedal sivemu volku, kam je namenjen in ta je zdirjal z njim še 

hitreje kot konj. Čez nekaj časa  – bila je že noč – je prinesel carjeviča Ivana do kamnitega 
zidu, ki ni bil prav visok in mu rekel: »No, carjevič Ivan, zlezi z mene, sivega volka, in 
preplezaj ta kamniti zid. Za zidom je vrt, na vrtu pa v zlati kletki sedi žar ptica. Vzemi jo, 
zlato kletko pa pusti. Če boš vzel kletko, ne boš več prišel od tod – takoj te bodo ujeli!«  

Carjevič Ivan je splezal čez kamniti zid na vrt, zagledal žar ptico v zlati kletki in kletka ga 
je zelo zamikala. Vzel je ptico in odšel nazaj, potem pa si je premislil. Le zakaj sem vzel 
ptico brez kletke, kam pa jo bom dal? Vrnil se je, a komaj je snel zlato kletko, že sta se po 
vsem vrtu razlegla ropot in bobnenje, saj so bile na kletki napeljane strune. Takoj so se 
zbudili stražarji, pritekli so na vrt in ujeli carjeviča Ivana z žar ptico. Odpeljali so ga k 
svojemu carju, ki mu je bilo ime Dolmat. Car Dolmat je bil besen na carjeviča Ivana. 
Zakričal je nanj z močnim in jeznim glasom: »Mar te ni sram, mladenič, ker kradeš? Kdo 
sploh si, iz katere dežele, katerega očeta sin, kako ti je ime?« Carjevič Ivan je povedal: 
»Sem iz Vislovega carstva, sin carja Vislava Androvanoviča, ime pa mi je carjevič Ivan. 
Tvoja žar ptica se je navadila letati k nam na vrt. Vsako noč je priletela in trgala zlata 
jabolka z najljubše jablane mojega očeta. Skoraj vse drevo je uničila.  
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Oče me je poslal, da jo najdem in mu jo prinesem.« »Oh, ti mladenič, carjevič Ivan.« je 
rekel car Dolmat. »Ali se spodobi delati to, kar si storil ti? A poslušaj, carjevič Ivan, če boš 
zame opravil nalogo – če boš odpotoval prek trikrat devetih vladarstev do tridesetega 
carstva in mi pripeljal zlatogrivega konja carja Afrona – ti bom oprostil in ti z velikimi 
častmi izročil žar ptico. Če pa tega ne storiš, bom v vseh carstvih razglasil, da si nepošten 
tat.« 

Carjevič Ivan je ves žalosten zapustil carja Dolmata, potem ko mu je bil obljubil, da mu bo 
pripeljal zlatogrivega konja. Prišel je k sivemu volku in mu pripovedoval o vsem, kar mu 
je rekel car Dolmat. »Oh, mladenič, carjevič Ivan,« mu je rekel sivi volk, »zakaj me nisi 
ubogal in si vzel zlato kletko?« »Kriv sem pred tabo,« je odgovoril volku carjevič Ivan. 
»Dobro, kar je je,« je dejal sivi volk. »Sedi name, sivega volka, odnesel te bom, kamor je 
treba.« Carjevič Ivan se je povzpel sivemu volku na hrbet. Volk je stekel hitro kot puščica, 
tekel je in tekel in do noči pridirjal v deželo carja Afrona. Sivi volk se je ustavil pred 
carsko konjušnico iz belega kamna in rekel carjeviču Ivanu: »Pojdi, carjevič Ivan, v to 
konjušnico iz belega kamna – konjarji vsi trdno spijo – in vzemi zlatogrivega konja. Na 
steni visi zlata uzda. Te ne smeš vzeti, sicer se ti slabo piše.« 
Carjevič Ivan je vstopil v konjušnico, vzel konja in se hotel vrniti. Potem pa je na steni 
zagledal zlato uzdo. Tako ga je zamikala, da jo je snel z žeblja, takoj ko jo je snel, sta se po 
vsej konjušnici razlegla žvenket in bobnenje, saj so bile na uzdi napeljane strune. Konjarji, 
ki so bili na straži, so se takoj prebudili in pritekli. Ujeli so carjeviča Ivana in ga odpeljali k 
carju Afronu. Car Afron ga je začel spraševati: »Pozdravljen, mladenič!« Povej mi, iz 
katerega carstva si, katerega očeta sin, kako ti je ime.« 
Na to mu je carjevič odgovoril: »Iz Vislovega carstva sem, sin carja Vislava 
Androvanoviča, ime pa mi je carjevič Ivan.« »Oh, ti mladenič, carjevič Ivan!« mu je rekel 
car Afron. »Se to, kar si storil, spodobi za poštenega viteza? Prišel bi k meni in jaz bi ti 
sam dal zlatogrivega konja. Bo zdaj dobro zate, ko bom po vseh vladarstvih razglasil, kako 
nepošteno si ravnal v mojem carstvu? Vendar poslušaj, carjevič Ivan! Opravi zame nalogo: 
odpotuj prek trikrat devetih vladarstev v trideseto carstvo in mi pripelji kraljično Jeleno 
Prekrasno. Že davno sem se zaljubil vanjo z dušo in srcem, a je ne morem dobiti. Če boš to 
storil zame, ti bom oprostil in ti s častmi oddal zlatogrivega konja z zlato uzdo vred. Če pa 
ne opraviš te naloge, bom v vseh vladarstvih objavil, da si nepošten tat, ter popisal vsem, 
kako grdo si ravnal v mojem carstvu.« Tedaj je carjevič Ivan obljubil carju Afronu, da mu 
bo pripeljal kraljično Jeleno Prekrasno, potem pa odšel iz njegovega dvorca in bridko 
zajokal.  

Vrnil se je k sivemu volku in mu povedal vse, kar se je z njim zgodilo. »Oh, mladenič, 
carjevič Ivan!« mu je očital sivi volk. »Zakaj me nisi ubogal in si vzel zlato uzdo?« »Kriv 
sem pred tabo,« je rekel carjevič Ivan. »Dobro, kar je, je« je rekel sivi volk.« »Sedi name, 
sivega volka. Odnesel te bom, kamor je treba.« Carjevič Ivan je sedel sivemu volku na 
hrbet. Volk je stekel hitro kot puščica. Tekel je in tekel, kot bi rekli v pravljici, kratek čas, 
in končno pritekel v deželo kraljične Jelene Prekrasne. Ko sta se približala zlati ograji, ki je 
obdajala čudoviti vrt, je volk rekel carjeviču Ivanu: »No, carjevič Ivan, zlezi z mene, 
sivega volka. Pojdi nazaj po isti poti, po kateri sva prišla.  
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Počakaj me na ravnem polju, pod zelenim hrastom.« Carjevič Ivan je odšel, kamor mu je 
bilo naročeno. Sivi volk pa se je potuhnil blizu zlate ograje in čakal, kdaj se bo na vrtu 
sprehajala kraljična Jelena Prekrasna. Pod večer, ko se je sonce začelo spuščati, proti 
zahodu in ni bilo več vroče, se je šla kraljična Jelena Prekrasna sprehajat na vrt s svojimi 
varuškami in dvornimi damami. Ko se je približala kraju, kjer je bil skrit sivi volk, je ta 
nenadoma preskočil ograjo in zgrabil kraljično. Potem je skočil nazaj in zbežal z njo, kar 
so ga nesle noge. Pridirjal je na ravno polje, pod zeleni hrast, kjer ga je čakal carjevič Ivan 
in mu rekel: »Carjevič Ivan, hitro sedi name, sivega volka!« Carjevič Ivan je sedel nanj, 
sivi volk pa je zdirjal in ju oba ponesel v deželo carja Afrona. Varuške, dojilje in vse 
dvorne dame, ki so se sprehajale po vrtu s prelepo kraljično Jeleno, so takoj stekle v palačo 
in poslale vojščake za sivim volkom. A naj so še tako dirjali, ga niso mogli dohiteti in so se 
vrnili.  
 
Carjevič Ivan pa je sedel na sivem volku skupaj s kraljično Jeleno in jo vzljubil z vsem 
srcem, ona pa njega. Ko je volk pritekel v deželo carja Afrona in bi moral carjevič Ivan 
odpeljati prelepo carično Jeleno v palačo in jo oddati carju Afronu, se je carjevič Ivan 
razžalostil in začel bridko jokati. Sivi volk ga je vprašal: »Zakaj tako jočeš, carjevič Ivan?« 
Carjevič Ivan pa mu je odgovoril: »Prijatelj moj, sivi volk! Kako naj bi jaz, dobri 
mladenič, ne jokal in se ne žalostil? Z vsem srcem sem vzljubil prelepo kraljično, Jeleno, 
zdaj pa jo moram oddati carju Afronu za zlatogrivega konja. Če mu je ne dan, me bo car 
Afron osramotil v vseh vladarstvih.« 

»Dolgo sem ti služil, carjevič Ivan,« je rekel sivi volk, »pa bom zate opravil še to nalogo. 
Poslušaj, carjevič Ivan: spremenil se bom v prelepo kraljično Jeleno, ti pa me odpelji k 
carju Afronu in vzemi zlatogrivega konja. Mislil bo, da sem prava kraljična. Zajahal boš 
zlatogrivega konja in se oddaljil, jaz pa bom prosil carja Afrona, naj mi dovoli, da se grem 
sprehajat po ravnem polju. Ko me bo odpustil z varuškami, dojiljami in z vsemi dvornimi 
damami in bom z njimi na ravnem polju, se samo spomni name – in spet bom pri tebi. Sivi 
volk je izrekel te besede, udaril ob črno zemljo in se spremenil v prelepo kraljično Jeleno, 
tako da ni bilo mogoče ugotoviti, da to v resnici ni ona.  
Carjevič Ivan je vzel sivega volka in ga odvedel v palačo k carju Afronu. Prelepi Jeleni pa 
je naročil, naj ga počaka zunaj mesta. Ko je carjevič Ivan prišel k carju Afronu z lažno 
Jeleno Prekrasno, se je car neznansko razveselil, da je dobil tak zaklad, ki si ga je že od 
nekdaj želel. Sprejel je lažno kraljično, zlatogrivega konja pa izročil carjeviču Ivanu. 
Carjevič Ivan je zajahal konja in se odpravil iz mesta. Posadil je Jeleno Prekrasno na konja 
in odjezdil proti deželi carja Dolmata. Sivi volk je ostal pri carju Afronu dan, dva in tri 
namesto prelepe kraljične Jelene. Četrti dan pa je zaprosil carja Afrona, naj mu dovoli, da 
se sprehodi po ravnem polju, da si prežene bridko žalost in domotožje. Car Afron je rekel: 
»Ah, prelepa moja, kraljična Jelena! Vse bom naredil zate, pustil te bom na sprehod, na 
ravno polje.« Takoj je ukazal varuškam, dojiljam in vsem dvornim damam, naj pospremijo 
prelepo kraljično na sprehod po ravnem polju. 
Carjevič Ivan je jezdil po poti z Jeleno Prekrasno, pogovarjal se je z njo in pozabil na 
sivega volka, potem pa se je končno spomnil: »Le kje je moj sivi volk?«  



 
 
  

144 
 

Nenadoma se je od nekod vzel sivi volk, stal pred carjevičem Ivanom in mu rekel: 
»Carjevič Ivan, sedi name, sivega volka, prelepa kraljična pa naj jezdi na zlatogrivem 
konju.« Carjevič Ivan je zajahal sivega volka in oddirjal v deželo carja Dolmata.  

Jezdili so in jezdili, in ko so prišli do te dežele, so se ustavili tri vrste od mesta. Carjevič 
Ivan je začel prositi sivega volka: »Poslušaj, dragi moj prijatelj, sivi volk! Toliko dobrega 
si mi že naredil, pa opravi zame še zadnjo nalogo. Bi se lahko spremenil v zlatogrivega 
konja namesto tegale, ker se ne bi rad ločil od njega?« Sivi volk je nenadoma udaril ob 
črno zemljo – in postal zlatogrivi konj. Carjevič Ivan je pustil prelepo kraljično Jeleno 
Prekrasno na zelenem travniku, sam pa je sedel na sivega volka in odjezdil v palačo k carju 
Dolmatu. Car Dolmat je zagledal carjeviča Ivana na zlatogrivem konju in se od srca 
razveselil. Takoj je prišel iz svojih soban in sprejel carjeviča Ivana na širokem dvorišču. 
Poljubil ga je na sladke ustnice, ga prijel za desno roko in ga odpeljal v dvorec iz belega 
kamna, car Dolmat je velel za to veselo priložnost prirediti gostijo. Sedli so za mizo 
hrastove, za prt vzorčaste. Pili so, jedli, se zabavali in veselili ravno dva dni. Tretjega dne 
je car Dolmat izročil carjeviču Ivanu žar ptico z zlato kletko. Carjevič je vzel zlato ptico, 
odšel iz mesta, se povzpel na zlatogrivega konja skupaj s prelepo kraljično Jeleno 
Prekrasno in odjezdil v svojo domovino, v deželo carja Vislava Androvanoviča. 

Naslednjega dne se je car Dolmat odločil, da bo na ravnem polju ujahal svojega 
zlatogrivega konja. Velel ga je osedlati, potem je sedel nanj in se podal na ravno polje. A 
komaj je spodbodel konja, ga je ta stresel od sebe. Spremenil se je nazaj v sivega volka, 
oddirjal in dohitel carjeviča Ivana. »Carjevič Ivan,« je rekel. »Sedi name, sivega volka, 
kraljična Jelena Prekrasna pa naj jezdi na zlatogrivem konju.« Carjevič Ivan je sedel na 
sivega volka in podali so se na pot.  
Ko je sivi violk prinesel carjeviča Ivana do kraja, kjer mu je raztrgal konja, se je ustavil in 
rekel: »No, carjevič Ivan, dolgo sem ti zvesto in pošteno služil. Na tem kraju sem ti 
raztrgal konja na dvoje in do tod sem te zdaj pripeljal. Zlezi z mene, sivega volka. Zdaj 
imaš zlatogrivega konja, pa sedi nanj in odjezdi, kamor hočeš. Jaz ne bom več tvoj 
služabnik.« 

Po teh besedah je sivi volk stekel proč, carjevič Ivan pa je bridko zajokal za njim. Potem je 
s prelepo kraljično krenil na pot. Dolgo je jezdil na zlatogrivem konju s prelepo kraljično 
Jeleno. Ko je bilo do njegove dežele še dvanajst vrst, se je ustavil, razjahal in skupaj s 
prelepo kraljično legel pod drevo, da bi se odpočil od sončne pripeke. Zlatogrivega konja 
je privezal k istemu drevesu, kletko z žar ptico pa je postavil zraven sebe, ležala sta na 
mehki trav, drug drugemu govorila besede ljubezni, potem pa trdno zaspala.  

Prav tedaj sta se brata carjeviča Ivana, Dimitrij in Vasilij, praznih rok vračala v domovino. 
Prepotovala sta različne dežele, a žar ptice nista našla. Po naključju sta naletela na brata, 
carjeviča Ivana, ki je spal zraven prelepe kraljične Jelene. Ko sta na travniku zagledala 
zlatogrivega konja in žar ptico v zlati kletki, ju je obšla nepremagljiva skušnjava. Odločila 
sta se, da bosta brata umorila. Carjevič Dimitrij je potegnil meč iz nožnice, zabodel 
carjeviča Ivana in ga razsekal na majhne kosce.  
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Potem je prebudil prelepo kraljično Jeleno in jo začel spraševati: »Prelepa deklica! Iz 
katerega vladarstva si, katerega očeta hči in kako ti je ime?« Prelepa kraljična je videla, da 
je carjevič Ivan mrtev, močno se je prestrašila in začela bridko jokati. Med solzami je 
povedala: »Kraljična Jelena Prekrasna mi je ime, sem me je pripeljal carjevič Ivan, ki sta 
ga izročila strašni smrti. Če bi bila dobra viteza, bi odjezdila z njim na ravno polje in ga 
premagala v boju, tako pa sta ga ubila med spanjem. Kakšno pohvalo si zaslužita? Speč 
človek je kot mrtev!« 
Tedaj je carjevič Dimitrij nastavil meč k srcu prelepe kraljične Jelene in ji rekel: »Poslušaj, 
Jelena Prekrasna! Zdaj si v najinih rokah, odpeljala te bova k očetu, carju Vislavu 
Androvanoviču. Povej mu, da sva midva dobila tebe, pa tudi žar ptico in zlatogrivega 
konja. Če tega ne boš storila, te bom takoj ubil.« Prelepa kraljična Jelena se je zbala smrti, 
obljubila jim je in prisegla na vse, kar ji je bilo sveto, da bo govorila tako, kot sta ji 
ukazala. Potem sta carjevič Dimitrij in Vasilij žrebala, kdo bo dobil prelepo kraljično 
Jeleno in kdo zlatogrivega konja. Žreb je določil, da prelepo kraljično dobi carjevič Vasilij, 
zlatogrivega konja pa carjevič Dimitrij. Carjevič Vasilij je vzel kraljično in jo posadil na 
svojega dobrega konja. Carjevič Dimitrij pa je zajahal zlatogrivega konja in vzel zlato 
ptico, da jo bo izročil očetu, carju Vislavu Androvanoviču. Nato so se odpravili. 
 
Carjevič Ivan je ležal na tistem kraju ravno trideset dni, potem pa je nanj naletel sivi volk 
in po vonju prepoznal carjeviča Ivana. Hotel mu je pomagati, pa ni vedel, kako naj to stori. 
Tedaj je zagledal krokarja in dva mala krokarčka, ki so letali nad truplom in se hoteli 
spustiti na zemljo, da bi se najedli mesa carjeviča Ivana. Sivi volk se je skril za grm. Takoj, 
ko sta krokarčka pristala na tleh in začela kljuvati carjevičevo telo, je skočil izza grma, 
planil na enega od njiju in se pripravljal, da ga raztrga na dvoje. Tedaj se je krokar spustil 
na zemljo, sedel malo stran od sivega volka in mu rekel: »Oh, sivi volk, ne ubij mojega 
mladička, saj ti ni storil nič žalega.« »Poslušaj, krokar krokarjevič!« je dejal sivi volk. »Nič 
ne bom naredil tvojemu mladičku in izpustil ga bom živega in zdravega, če mi narediš 
uslugo. Zleti prek trikrat devetih dežel v trideseto carstvo in mi prinesi mrtve in žive 
vode.« Nato je krokar krokarjevič odgovoril sivemu volku: »Storil bom to, samo ne 
prizadeni žalega mojemu sinu.« Po teh besedah je krokar odletel in kmalu izginil za 
obzorjem. Tretjega dne se je vrnil krokar z dvema stekleničkama. V eni je bila živa voda, v 
drugi pa mrtva. Sivi volk je vzel steklenički in raztrgal krokarčka na dvoje. Petem ga je 
poškropil z mrtvo vodo in krokarček se je zrasel skupaj, poškropil ga je z živo vodo in 
krokarček je zaprhutal in odletel.  
Nato je sivi volk poškropil carjeviča Ivana z mrtvo vodo in njegovo telo se je zaraslo; 
poškropil ga je z živo vodo in carjevič Ivan je vstal in rekel: »Ah, kako dolgo sem spal!« 
Na to mu je sivi volk odvrnil: »Res je, carjevič Ivan, in spal bi večno, če ne bi bilo mene. 
Brata sta te razsekala na kosce in odpeljala s seboj prelepo kraljično Jeleno, zlatogrivega 
konja in žar ptico. Zdaj pa pohiti v domovino. Tvoj brat, carjevič Vasilij, se sedaj ženi s 
tvojo nevesto, prelepo kraljično Jeleno. Da pa bi čim prej prispel tja, sedi kar name, sivega 
volka, ponesel te bom.« 
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Carjevič Ivan je sedel na sivega volka in ta ga je odnesel v deželo carja Vislava 
Androvanoviča. Prej ali slej sta prispela do mesta. Carjevič Ivan je zlezel s sivega volka in 
odhitel v mesto. Prišel je ravno na poroko svojega brata, carjeviča Vasilija, in prelepe 
kraljične Jelene. Vrnila sta se že od obreda in sta sedela za mizo. Carjevič Ivan je vstopil v 
dvorano in takoj, ko ga je Jelena Prekrasna zagledala, je skočila izza mize, ga poljubila na 
sladke ustnice in zaklicala: »To je moj ljubi ženin, carjevič Ivan, ne pa tisti hudodelec, ki 
sedi za mizo!« 
 
Tedaj je car Vislav Androvanovič vstal izza mize in začel prelepo kraljično Jeleno 
spraševati, kaj naj bi to pomenilo. Jelena Prekrasna mu je povedala vse po pravici: kako je 
carjevič Ivan pridobil njo, zlatogrivega konja in žar ptico, kako sta ga starejša brata 
spečega umorila, in kako sta jo zastrašila, da bi povedala, češ da sta vse pridobila onadva. 
Car Vislav se je strašno razsrdil na carjeviča Dimitrija in Vasilija in ju zaprl v temnico. 
 Carjevič Ivan se je oženil s prelepo kraljično Jeleno in živel z njo v taki ljubezni in slogi, 
da niti minute nista mogla biti drug brez drugega.



 
 
  

 
 

 


