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POVZETEK 

Magistrsko delo na primeru rezijanskega pravljičnega izročila obravnava uporabo pravljice 

pri poučevanju v osnovni šoli. Pravljica kot književna vrsta s svojimi lastnostmi omogoča 

raznovrstno vključevanje svojih vsebin v dejavnosti pri pouku in s tem številne možnosti 

za doseganje ciljev učnih načrtov. V tem pogledu je zanimiva predvsem ljudska pravljica, 

saj zaradi svojega specifičnega nastanka združuje tako književne in jezikovne tematike kot 

tudi zgodovinske, etnološke, sociološke in domovinske. Rezija in njeno pravljično izročilo 

sta bila v tem oziru med raziskovalci prepoznana kot zelo zanimivi in bogati raziskovalni 

temi, saj je sled kulturnega izročila na območju zelo jasna in močna. Za zbrano gradivo in 

znanstvena dela v slovenščini je v veliki večini zaslužen Milko Matičetov, ki je 

raziskovanju rezijanskega pripovedništva posvetil svoje življenjsko delo. Zbirka pravljic 

Zverinice iz Rezije (Matičetov, 2013), ki je predstavljala glavni vir vsebine magistrskega 

dela, je tako rezultat znanstveno-raziskovalnega dela in služi kot izhodišče za vse novejše 

objave in interpretacije zgodb. 

 

Zbirko sestavlja 60 pravljic, katerih večino motivov je mogoče primerjati z mednarodno 

ATU klasifikacijo (Hans Jorg Uther) in slovensko M. Kropej Telban: Tipni indeks 

slovenskih ljudskih pravljic. To omogoča utemeljeno in dosledno primerjalno raziskovanje 

zgodb in pravljičnih likov v njih. V nalogi so skozi metodo literarne analize Maxa Lüthija 

podrobneje obravnavane tri izbrane pravljice: Lisica snedla volku maslo, Rusica pregnala 

grdinico iz lisičje hišice in Skakelj odnesel rusicam sekiro. Omenjena metoda analizira 

pravljico skozi 5 sklopov slogovnih značilnosti: enodimenzionalnost, ploskovnost, 

abstraktni slog, izolacija in univerzalna povezanost, sublimacija in vsevključenost. Po 

mnenju avtorja je posebnost pravljice prav podajanje vsebine skozi določene slogovne 

zakonitosti, ki jih je potrebno poznati, če želimo spoznati njene učne in umetniške 

potenciale. Na podlagi predpostavke o uporabnosti rezijanskega pravljičnega gradiva pri 

pouku sta bili oblikovani dve avtorski učni orodji: leksikon tipičnih rezijanskih pravljičnih 

likov in pravljični zemljevid Rezije. Podani so tudi predlogi za njuno uporabo v različnih 

učnih aktivnostih.  
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ABSTRACT 

The master thesis assesses the use of folkatels in elementary school teaching on the basis 

of the Resian fairytale tradition. Specific literary features of the fairytale enable a diverse 

inclusion of its contents in the teaching activities, and thus numerous possibilities for 

achieving the goals of the curriculum. In this regard, the folk fairytale is of particular 

interest because it naturally combines both literary and linguistic topics as well as 

historical, ethnological, sociological and national aspects. This is a result of its cultural and 

spatial development. Resia and her fairytale tradition have been recognized as a very 

interesting and rich research field, since the trace of cultural tradition is very clear and 

strong in the region. The great majotity of collected material and scientific work in Slovene 

is a result of an initiative of Dr. Milko Matičetov, who devoted his life to researching the 

Resian narrative. The fairytale collection Zverinice iz Rezije (Matičetov, 2013), which also 

represents an important outcome of his work, was the main source of content for this 

master's thesis. The book serves as the basis for all later publications and interpretations of 

the stories. 

 

The collection consists of 60 fairytales, most of which can be compared with the 

international ATU classification. This allows a thorough and consistent study of stories and 

fairytale characters in them. Throughout the method of Max Lüthi's literary analysis, three 

selected fairy tales were examined in more detail: Skakelj odnesel rusicam sekiro, Rusica 

pregnala grdinico iz lisičje hišice, and Lisica snedla volku maslo. This method analyzes the 

fairytale through 5 sets of stylistic features: one-dimensionality, depthlessness, abstract 

style, isolation and universal connectivity, sublimation and allinclusion. According to the 

author, the particularity of the fairytale is precisely the delivery of content through certain 

stylistic laws, that need to be known in order to exploit educational potentials of the 

fairytales. In addition to the overall assessment of the Resian fairytales for the use in the 

classroom, two teaching tools were designed: a lexicon of typical Resian fairytale 

characters and a fairytale map of Resia. Suggestions are given for their use in various 

learning activities. 

 

KEY WORDS: folktales, Zverinice iz Rezije, Resia, elementary school teaching 
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1 UVOD 

Vloga pravljičnih svetov pri razvoju in splošnem izobraževanju oziroma izobraževanju 

učencev v šoli je pomembnejša, kot se lahko zdi na prvi pogled. Bogato izročilo 

slovenskega ljudskega slovstva kaže na to, da je bilo pripovedovanje pravljic v slovenskem 

prostoru pomembno za vzgojo in prenašanje sporočil med generacijami ter se tudi danes 

priznava kot način neformalnega izobraževanja in prenašanja kulturnega izročila. Kljub 

močnim pravljičnim motivom v besedilih je namreč zastopanost realističnih prvin v njih 

prav tako visoka, kar omogoča jasno in enostavno povezovanje pravljičnega dogajanja z 

resničnostjo. Pravljica je tako zgled obnašanja, reševanja problemov ali vzročno-

posledičnih razmerij, ki se jih otroci v svojih zgodnjih letih po družbenih normah učijo 

posredno iz ljudskega izročila oz. pravljic. 

Tipično ravnovesje med stvarnostjo in doživljajskim in domišljijskim v pravljici ponuja 

številne možnosti za ustvarjalno in učinkovito poučevanje v sklopu osnovnošolskega 

programa. Ljudske pravljice povečini izvirajo iz preteklih časovnih obdobij in drugačnih 

življenjskih razmer, ki jih skozi ohranjanje pripovednega izročila prikazujejo poslušalcem. 

M. Kropej (1995) izpostavlja tri glavne tematske sklope realističnih prvin v pravljicah: 

gospodarske razmere (kmečko gospodarstvo, obrt, trgovina, hrana, gradnja), družbene 

razmere (življenje, delo, igre, zabava, navade, znanje) in verovanje (prerokbe, smrt, 

onstranstvo, čarovništvo, krščanske prvine, kozmologija). S tega vidika je mogoče 

pravljice obravnavati kot kulturno dediščino naroda in otroke preko njih spoznavati z 

delčkom kulturne zgodovine (Haramija, 2012).  

Pričujoče magistrsko delo se osredotoča na obravnavo in uporabo gradiva pravljičnega 

izročila Rezije pri razrednem pouku prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. 

Pravljice z območja Rezije so bile zbrane in objavljene v različnih knjižnih izdajah. 

Najobširnejša in najbolj prepoznavna zbirka Zverinice iz Rezije je prvič izšla leta 1973, v 

prenovljeni izdaji pa je bila ponatisnjena v letih 2010 in 2014 z ilustracijami Ančke Gošnik 

Godec ter z uvodno in spremno besedo M. Matičetovega, ki je tudi klasificiral pravljice z 

ATU številkami. 

 
Slika 1: Znamka z ilustracijo motiva pravljice Tri botre lisičice. 
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Najpogosteje zastopan lik v pravljicah je lisica, kar se odraža tudi pri posameznih 

objavljenih pravljicah. Leta 1997 je kulturno društvo Rozajanski Dum izdalo zbirko 

pripovedi o lisici z naslovom Resnične pravljice o lisici iz Rezije, ki ji je sledila še pravljica 

Ta mala dujačesa (2004). Obe sta bili zapisani in izdani v rezijanščini. V obliki slikanice, 

ki jo je ilustrirala Ančka Gošnik Godec, katere ilustracije so podobne srednjeveškim 

tapiserijam, je bila leta 1976 izdana ter kasneje nekajkrat prenovljena in ponatisnjena 

pravljica Tri botre lisičice. Motivi njenih ilustracij so bili uporabljeni tudi v seriji znamk 

Pošte Slovenije leta 2003. V slikanici avtorice A. Štefan, ki jo je ilustriral Zvonko Čoh, pa 

je leta 2016 izšlo 7 rezijanskih pravljic pod naslovom Zverinice, pozdravljene.  

 

2 TIPOLOGIJA SLOVENSKIH PRAVLJIC 

Klasifikacija pravljic lahko temelji na različnih strukturnih značilnostih besedila ali 

njegove vsebine. Razvrščajo se lahko glede na nastanek (ali časovne in prostorske ali 

zgodovinske in geografske dejavnike) ali funkcijo snovnih kazalnikov v pravljici sami. 

Razvrščanje na podlagi dejstev o nastanku posamezne pravljice navadno ni zapleteno, če je 

sled v zgodovinskih virih prisotna. Umeščanje glede na tipni (Uther, Kropej) ali motivni 

(Luthi, Kobe, Blažić) material je zapletena metoda in je v domeni folkloristov (Uther, M. 

Kropej) ali literarne vede (Luthi, Kobe, Blažić), a je njena sporočilnost neprimerljivo 

večja. Pri učinkovitosti tega pristopa je ključno jasno poznavanje temeljnih opredelitev 

literarne vrste in celotnega spremljanja geneze tipa/motiva v besedilih.  

 

Prvi raziskovalci ljudskega slovstva so zaznali močne vzporednice pri motivih v narodnih 

besedilih različnih svetovnih kultur. Tudi Matičetov (Bolhar, 1972, str. 203) izpostavlja, da 

je »jedro pravljic izrazito človeška in zato mednarodna dobrina. Menda ni motiva, ki bi ne 

bil razširjen daleč po svetu«. S tem je opozoril, da je v ljudskem slovstvu vsebina tista, ki 

nam lahko pove največ o razsežnosti in spreminjanju pripovedi. Razvojno pot posameznih 

pravljičnih tipov so zato proučevali na podlagi primerjanja sorodnega gradiva. Spoznanje o 

potencialu primerjanega gradiva za znanstveno delo v literarni teoriji in etnologiji je 

narekovalo izdelavo mednarodnega klasifikacijskega sistema ljudskih pravljic. Začetnik 

razvoja sistema je bil finski etnolog Antti Aarne, ki je leta 1910 razvrstil finske, danske in 

nemške pravljice v tipne kategorije. Princip je zasnoval na dejstvu, da se vse ljudske 

pravljice pojavljajo v različicah. To je ena izmed osnovnih značilnosti ljudskega izročila, 

ki je posledica ustnega prenašanja besedil. Njegov sistem je v letih 1928 in 1961 z 

dodatnimi motivi nadgradil ameriški etnolog Stith Thompson, v letih 2004 in 2011 pa ga je 

Hans-Jörg Uther prilagodil za sodobno znanstveno uporabo (Kropej, 2015). Danes je 

sistem široko uporabljan kot Aarne-Thompson-Uther klasifikacija (v nadaljevanju ATU), 

ki s številčnim načinom opredeljuje 7 glavnih tipov in številne podtipe pravljic glede na 

snovne motive.  
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Poleg pristopa skupine ATU je imel velik vpliv na sistematizacijo ljudskega slovstva tudi 

ruski raziskovalec Vladimir Jakovljevič Propp, ki je z analizo ruskih ljudskih pravljic 

dokazal, da imajo vse ljudske pravljice enako okvirno strukturo. Opredelil je 31 funkcij 7 

tipičnih književnih likov ter tako razvil klasifikacijo na podlagi strukturnih in morfoloških 

značilnosti besedil (Haramija, 2012).  

 

V slovenskem prostoru so se pobude za sistemizacijo ljudskih pripovedi začele v sredini 

19. stoletja s posameznimi popisi pesniškega in proznega gradiva. Bolj organizirano se je 

začel vzpostavljati arhiv v okviru Inštituta za narodopisje v 50. letih 20. stoletja. Delo je 

dalj časa vodil Milko Matičetov, nadaljevala pa ga je Monika Kropej Telban. Pod njenim 

avtorstvom je izšel Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic (Kropej Telban, 2015), ki 

predstavlja pomembno delo na področju proučevanja slovenskega ljudskega slovstva. V 

njem so zbrane ljudske pripovedi in basni o živalih, ki jih je bilo mogoče urediti po ATU 

mednarodnem klasifikacijskem sistemu. Poleg vključitve slovenskih pravljic v ATU 

kategorije je bil slovenski tipološki indeks razširjen z dodatnimi tipi živalskih pravljic, ki 

so posebej značilne za slovensko izročilo, kar je izrednega pomena. S tem je bil postavljen 

okvir, ki je slovenskemu ljudskemu slovstvu dal veljavo na mednarodni ravni ter 

preglednost nad obsežnim gradivom, kar bo v prihodnosti olajšalo prizadevanje za 

ohranjanje izročila. Slovenske živalske pravljice in basni so v tipnem indeksu razvrščene v 

mednarodne pravljične tipe prve kategorije pravljic – živalske pravljice, ki zajema oznake 

med ATU 1 in ATU 299. Vseh kategorij je sedem, oznak pa 2399 (Multilingual …, b. d.). 

V njih so zajete tudi rezijanske pravljice, ki jih je Matičetov objavil v zbirki Zverinice iz 

Rezije (2010) ali pa so bile po presoji avtorice naknadno prepisane po njegovih zvočnih 

zapisih. Pripadajoče tipološke oznake rezijanskih pravljic so skupaj s pravljicami zbrane v 

Preglednici 1.  

 

M. Kropej Telban (2015) opozarja, da je razvrščanje po ATU klasifikaciji sicer zelo 

pregledno, a pogosto samo pogojno. Posamezne različice pravljic se lahko namreč med 

seboj močno razlikujejo ali pa je prepletenost motivov v pripovedih enostavno preveč 

kompleksna, da bi lahko besedilo zanesljivo klasificirali.  

  

3 LITERATURA IN KULTURNO IZROČILO V REZIJI 

Naloga obravnava ljudsko pravljično izročilo, ki je prepoznavno po svojih vsebinskih 

značilnostih, vezanih na geografsko območje. Občina Rezija se upravno uvršča v 

italijansko pokrajino Videm in deželo Furlanijo – Julijsko krajino. Območje obsega dve 

alpski dolini – dolino Rezije in dolino Učje, ki sta omejeni z visokim goratim obodom, kar 

otežuje stik tako s preostalim delom Italije kot s Slovenijo. Skozi zgodovino je bila Rezija 

močno vezana na Italijo, kljub temu pa so prebivalci, ki so izvorno predstavniki 

vzhodnoalpskih Slovanov, razvili in ohranili specifično slovansko kulturo in govorico. 
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Proučevanje rezijanskega narečja ali rezijanščine je zaradi njenih posebnosti krogu 

jezikoslovcev zelo zanimivo. To lahko sklepamo po imenih kar nekaj strokovnjakov, ki so 

temu posvetili svoje delo (Negro, 2013). Šekli (2015a) nazorno predstavi umeščanje 

rezijanščine v jezikoslovni okvir, ki obravnava jezike skozi tri temeljne skupine 

značilnosti: genetsko, tipološko in družbeno.  

 

Po genetski definiciji je jezik zemljepisni pojav, ki zajema vse krajevne govore z istimi 

jezikovnimi značilnostmi. Ti govori niso standardizirani in so opredeljeni abstraktno. Po 

tej klasifikaciji se slovanski jeziki delijo na južnoslovanske, med katere spada tudi 

slovenščina, ter na vzhodnoslovanske in zahodnoslovanske jezike. Najmanjše enote te 

klasifikacije so narečne skupine in posamezna narečja. Rezijansko narečje se uvršča v 

primorsko narečno skupino (Slovenski lingvistični atlas, 2014).  

Besedna zveza knjižni jezik predstavlja družbeno funkcijo določenega govora, ki je 

standardiziran in se pojavlja kot povezovalni narodni simbol. Je široko funkcijsko 

razčlenjen in uporabljan kot sporazumevalni, publicistični, strokovni in umetnostni jezik. 

V družbenem kontekstu je uveljavljen tudi pojem knjižni mikrojezik, ki se kot različica 

knjižnega jezika pojavlja na določenem zemljepisnem območju, na katerem opravlja enake 

družbene funkcije. Od knjižnega jezika se razlikuje le po tem, da je njegova družbena 

vloga omejena na manjšo zemljepisno enoto, v kateri opravlja kvečjemu pokrajinsko ali 

krajevno povezovalno vlogo. S tem sta pogosto okrnjeni tudi njegova funkcijska 

razčlenjenost ter uporaba za strokovni in umetnostni namen. Ta jezikovni pojav se razvije 

v primeru odsotnosti ali delne prisotnosti krovnega knjižnega jezika, pogosto na območjih 

narodnih manjšin, ki so upravno ločene od državnih ozemelj. Sodobni knjižni mikrojeziki 

so na slovenskem jezikovnem ozemlju prisotni na njegovih obrobjih, zunaj meja Republike 

Slovenije: rezijanski v Reziji, beneškoslovenski v Beneški Sloveniji ter porabskoslovenski 

v Porabju na Madžarskem (Šekli, 2015a).  

 

Za ohranitev rezijanskega izročila se aktivno zavzema predvsem lokalna skupnost, ki je 

močno vplivala na formalno standardizacijo rezijanščine kot knjižnega mikrojezika. V letih 

1980 in 1991 sta bila na lokalno pobudo organizirana znanstvena posveta, katerih rezultat 

je bila določitev črkopisa, kasnejše pa še oblikovanje kodifikacijskih priročnikov. Leta 

1994 je izšel pravopis, leta 1999 prvi del slovnice ter leta 2005 mali pravopisni slovar 

(Šekli, 2015). Ti priročniki predstavljajo pomemben temelj pisne uporabe rezijanščine v 

šolskih publikacijah, člankih v lokalnem tisku, zapisih ljudskih in avtorskih literarnih 

besedil, oglasih, javnih dopisih ter v radijskih oddajah. Še vedno pa rezijanščina težko 

preseže osnovno sporazumevalno funkcijo, saj je njen besedni fond preveč omejen za 

ubesedovanje zahtevnejših besedil. Manjkajoče besede se navadno prevzemajo iz 

italijanščine, ki je kot uradni državni jezik prebivalcem bližja od knjižne slovenščine.  
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Dve izmed glavnih izobraževalnih in raziskovalnih ustanov, ki si prizadevata za uporabo 

rezijanskega mikrojezika, sta kulturni društvi Rozajanski Dum (ustanovljen leta 1983) in 

Muzej rezijanskih ljudi (ustanovljen leta 1995). To je izredno pomembno, saj rezijanščino 

govori manj kot 1000 ljudi. Rozajanski Dum aktivno deluje predvsem na jezikoslovnem 

področju. Z organizacijo simpozijev, delavnic, tečajev in učnih ur rezijanščine, njenega 

pravopisa in slovnice skrbi za širjenje znanja in uporabe jezika. Sodeluje z lingvisti in 

jezikoslovnimi inštitucijami ter krepi stike z drugimi slovenskimi manjšinami na območju 

Italije. Muzej rezijanskih ljudi je zaslužen za odprtje stalne muzejske zbirke Naš muzej, ki 

širši javnosti predstavlja rezijansko zgodovino in kulturo. V letu 2017 je muzej dobil nove 

prostore, v katerih je razstavljena vsebina, ki predstavlja ustno pripovedno izročilo Rezije 

(Rezija …, b. d.).  
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4 OBRAVNAVA REZIJANSKIH PRAVLJIC 

4.1 MILKO MATIČETOV IN NJEGOVO DELO 

Milko Matičetov je slovenski akademik in etnolog, ki je svoje delo posvetil raziskovanju 

slovenskega ljudskega slovstva. Smerdel (2003) v opisu Matičetovega življenja piše o 

tesnem prepletu njegovega osebnega življenja in znanstvenega dela, ki ga lahko zasledimo 

le pri redkih posameznikih. Do raziskovalnih vsebin je imel zelo oseben odnos, njegova 

zavzetost pa mu je pomagala, da je vse zbrano gradivo na koncu vedno objektivno 

nadgradil.  

 

 

Slika 2: Portret etnografa Milka Matičetovega leta 2009. (foto: Marko Zaplatil) 

 

Rodil se je 10. septembra leta 1919 v kraški vasi Kopriva. Otroštvo je preživel v obdobju 

med obema vojnama, ko se je močno razširil vpliv fašistične Italije in je bil slovenski jezik 

zapostavljen ter prepovedan tako v javnosti kot v domovih. Matičetov je v tem času 

obiskoval Škofijsko klasično gimnazijo v Gorici, kjer so kljub represiji še vedno poučevali 

v slovenščini. Njegova poklicna pot se je začela oblikovati že tedaj, saj je italijanskemu 

režimu kljuboval s tem, da je med svojimi sošolci zbiral gradivo slovenskih ljudskih pesmi 

in pripovedk ter ga zapisoval. S somišljeniki je ustanovil kraški krožek, v sklopu katerega 

se je zbiralo ljudsko pripovedno gradivo na Krasu. Šolanje je nadaljeval v Padovi, kjer je 

študiral klasično in moderno filologijo. Aktivno zapisovanje dialektov in ljudske snovi je 

iz skromne uporniške dejavnosti kmalu preraslo v strokovno delo, ki ga je spodbujalo tudi 

akademsko okolje v Padovi. Njegova raziskovalna delavnost je bila od takrat naprej močno 
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osredotočena na območje Primorske in zahodne Slovenije. Zavedanje o bogatem 

primorskem jezikovnem fondu je prenesel tudi v ljubljanski akademski krog, v katerem je 

začel po letu 1945 še aktivneje delovati. Povabljen je bil k delovni ekipi za ponovno 

oživljanje etnografskega muzeja. Njihov cilj je bil muzej povzdigniti v osrednjeslovensko 

institucijo ter preseči okvir nekdanje Kranjske (Smerdel, 2003). V tem kontekstu je 

Matičetov opravil neprecenljivo delo pri pridobivanju snovi s slovenskega ozemlja pod 

italijansko oblastjo. Leta 1952 se je zaposlil na Inštitutu za slovensko narodopisje pri 

Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, kjer je deloval do formalne upokojitve, vendar 

je z delom nadaljeval tudi kasneje. Tam je leta 1955 doktoriral in med letoma 1975 in 1985 

prevzel predstojništvo inštituta ter uredništvo inštitutskega zbornika Traditiones. Leta 2001 

je bil imenovan za rednega člana akademije, za svoje delo pa je prejel tudi številne domače 

in tuje nagrade. 

 

Za njegovo življenjsko delo in atribut se vsekakor šteje znanstveno raziskovanje 

rezijanskega pravljičnega izročila. Skozi leta terenskega zbiranja pesniškega in 

pripovednega gradiva je načrtno izbiral območja, ki še niso bila raziskana, ter je samo v 

Reziji posnel blizu 3000 pripovednih enot (Kropej in Zaplatil, 2015). Pri tem je iskal 

pravljičarje in pripovedovalce, ki pravljic niso le predajali naprej, temveč so jih 

sooblikovali. Posebno vrednost vsebine in razvoja motivov je prepoznal v živalskih 

pripovedkah, ki jih je v najobsežnejši obliki izdal v zbirki Zverinice iz Rezije leta 1973. 

Poleg tega je objavil še rezijanske ljudske pesmi v delu Rožice iz Rezije leta 1972. Zbrano 

gradivo je vedno znova vključeval v svoje spise, eseje in študije ter analiziral različne 

motive, pripovedne sloge in pravljične like. Njegovo zanimanje za to majhno, a kulturno 

bogato območje se je odražalo tudi v tem, da se je naučil rezijanskega narečja in veliko 

časa preživel med prebivalci doline. Postal je tudi častni občan Rezije in za televizijo 

posnel serijo oddaj Pri naših pravljičarjih. 
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4.2 PREGLED PRAVLJIC V ZBIRKI ZVERINICE IZ REZIJE 

Prvo rezijansko pravljico je po ustnem izročilu leta 1872 zapisal poljski lingvist Jan 

Baudouin de Courtenay in velja za enega najstarejših zapisov slovenske ljudske proze 

(Matičetov, 2013). Milko Matičetov je med letoma 1962 in 1973 na območju Rezije zbral 

240 živalskih pravljic (Kropej Telban, 2015), v zbirki Zverinice iz Rezije (Matičetov, 

2013) pa jih je leta 1973 objavil 60. V Preglednici 1 so na kratko predstavljena vsa 

besedila. Nekatere pravljice so si zelo podobne in jih lahko obravnavamo kot različice iste 

vsebine, čeprav so v zbirki navedene kot samostojna besedila. Razumljivo je, da se 

značilnosti vsebine z ustnim izročilom spreminjajo glede na čas, kraj in domišljijo 

pripovedovalca. Ob naslovu nekaterih pravljic je navedena tudi mednarodna klasifikacijska 

oznaka ATU.  

 

Preglednica 1: Pregled pravljic v zbirki Zverinice iz Rezije (Matičetov, 2013) z informacijo o 

pripovedovalcu in likih ter pripadajočo ilustracijo, citatom in ATU klasifikacijo. 

Naslov/ 

Atu/ 

Komentar 

Pripovedovalec Liki Ilustracija in citat (Matičetov, 2013) 

1. Februar in 

hudačič 

ATU 71 

Jelica v 

Borovičju, 

Osojane 

– februar 

– stržek 

…/»Zahvali boga,« – je rekel februar – »da je 

konec mojega vladanja! Če bi jaz vladal v času, 

ko je januar, bi lonec pri ognju na enem kraju 

vrel, na drugem kraju ledenel. In če bi vladal v 

času, ko je marec, bi od gorkote zavrgle ovce pri 

jaslih!«/… (str. 46) 

Edina pravljica v zbirki, v kateri nastopa nesnovni lik – 

februar. Gre za razlago, zakaj je februar krajši od 

ostalih mesecev. 

2. Zavoj, 

pastirička in trn 

ATU 289 

Ana Bordanova, 

Njiva 

– pajek 

– pastirička 

– ponirek 

– trn 

 
…/»Dobro,« – pravi pastirička – »čuj! Veš kaj, 

pojdiva pogledat. Ti pojdi pod vodo pogledat, če 

bi bila ladja z blagom tam notri, in jaz jo bom 

hodila iskat dol pri vodi.«/… (str. 50) 

Edina pravljica, v kateri kot lik nastopa del rastline – 

trn. Pravljica razlaga izvor navad različnih ptičjih vrst.  

3. Od kdaj 

petelin kikiriče 

ni ATU 

Jelica v 

Borovičju, 

Osojane 

– kokoši 

– petelin 
…/Tedaj so bili vsi obupani. Kokoši so začele 

grebsti in tudi on, so grebli in iskali. In ko je bila 

tu ura brlizganja – piščalke niso bili še našli – 

petelin ni vedel, kaj bi, je začel kikirikati./… 

(str. 52) Redko besedilo, ki samo opisuje zgodbo, ne da bi liki 

govorili. Razlaga izvor petelinjega kikirikanja.  

se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 1 

4. Kdaj 

kukavica neha 

kukati 

ni ATU 

Marčelina 

Stárcova, Osojane 

– kukavica 

– kukaviček …/Ko pride ivanovo, tedaj ko se začne košnja, 

ne kuka več, brž ko je videla prvo lónico. 

Navdaja jo z veliko veliko žalostjo, ker so ji 

ubili moža v lonici./… (str. 53) Besedilo bi težko opredelili kot pravljico, saj je zelo 

kratko in nima tipičnih lastnosti pravljice. Razlaga 

kukavičje oglašanje.  

5. Požrtna žaba 

ni ATU 

Jelica v 

Borovičju, 

Osojane 

– bog 

– žaba 

 

 
…/»No« – je rekel [bog] – »ko sneš vse, ves 

svet, tedaj pridi k meni!« Od takrat pač pravijo: 

»požrten ko ta huda žaba«. /… (str. 54) 

Razlaga izvor lastnosti žab, ki veliko pojedo. V njej se 

pojavi bog kot višja sila, s tem se opraviči 

neracionalno razlago pojava.  

6. Slepič 

ukročen 

ni ATU 

Jelica v 

Borovičju, 

Osojane 

– bog  

– slepec 
…/»Aaa,« – je rekel [bog] – »tako? Dobro: ker 

si takšen, ker imaš tako srce, ti ne boš videl, ne 

če so na konju ne če so peš!« In ga je udaril s 

slepoto, da od takrat slepič ne vidi, je slep./… 

(str. 55) 
Razlaga lastnosti slepca, ki ni strupen in ima zelo slab 

čut za vid. Ponovno izvor te lastnosti opraviči obstoj 

boga kot višje sile, ki oblikuje zakonitosti sveta. 

7. Kača in 

slepič 

ni ATU 

Ana Biska, 

Solbica 

– bog 

– kača 

– slepec 
…/»…Zdaj boš slep, bodi slep zdaj na svetu. In 

ti, če boš pičil, bo bolelo od ene zdravamarije do 

druge zdravamarije, drugače ne. In nihče ne 

umrje od tvojega strupa!« /… (str. 56) Razlaga izvor razlike v strupenosti med kačo in 

slepcem. Za razliko je odgovoren bog kot nadnaravna 

sila. 

8. Kanja sme 

piti samo izpod 

neba 

ATU 55 

Jelica v 

Borovičju, 

Osojane 

– bog  

– kanja …/»Ah, čujte: jaz si nečem mazati nog s tem, da 

bi grebla, in tudi kljuna ne! Jaz bom lovila vodo 

v zraku, ko bo deževalo.« /… (str. 57) 

Razlaga lastnosti kanje, ki večino časa preživi v zraku. 

Bog jo je s tem kaznoval za njeno prevzetnost.  

9. Krt obsojen 

na življenje 

pod zemljo 

ATU 55 

Jelica v 

Borovičju, 

Osojane 

– bog  

– krt …/»No, jaz ne bom delal nobenih poti, saj 

kamor bom hotel priti, si bom naredil pot 

sam!«/… (str. 58) 

Razlaga izvor lastnosti krta, ki je zelo okreten pod 

zemljo, a nemočen na površju.  

se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 1 

10. Pesek 

preprosil kruh 

in muca mleko 

*ATU *219G* 

Paska Dúlica, 

Osijane 

– bog 

– mačka 

– pes 

– žena 

…/»Vzemite« – je rekla – »vzemite proč štiri 

seske, vsaj štiri pa naj ostanejo! Pustite tudi 

zame malo, poberite proč samo štiri!«/…  

(str. 59) 
Primer, kako so živali vplivale na boga, da je omilil 

svojo kazen za ljudi.  

11. Lisica in 

volk prala 

volno 

ATU 1183 

Libera Tozúnova, 

Osojane 

– mačka 

– pes 
…/»Pridite pogledat, botrček, kako imam belo 

volno! Saj vi ne znate prati: morate militi, 

morate drgniti!« Je spet drgnil, spet milil, pa je 

ostala zmerom črna. /… (str. 61) Primer lisičine zvijače, ki pretenta volka pri 

vsakdanjem opravilu. Osmeši ga za svojo lastno 

zabavo. Zgodba razlaga razliko v barvi dlake med 

njima. 

12. Miš zgrizla 

pogodbo 

ATU 200 

Feručo Grinjunov, 

Njiva 

– mačka 

– miš 

– pes 

…/To se ve, pogodbo je pes dal mački, naj jo 

spravi, saj ona zna vse lepo skriti. Mačka jo je 

res odnesla in lepo skrila. Ampak miši hodijo 

povsod, grejo celo ne vem kam. Miš je toliko 

iskala, je toliko iskala, da je našla pogodbo. /… 

(str. 62) 
Razlaga vzrok za pojav tipičnih odnosov med psi, 

mačkami in mišmi.  

13. Muca, ki je 

imela vzeti 

peska 

ATU 200 

Tina Vájtova, 

Solbica 

– mačka 

– pes 

 
…/Saj vidite: pes gre za mačko, ker so bili 

papirji raztrgani, in mačka gre za mišjo! Se ne 

morejo videti!/… (str. 68) 

Razlaga vzrok za pojav tipičnih odnosov med psi, 

mačkami in mišmi. 

14. Lisica na 

drenu 

*ATU *89* 

Tina Vájtova, 

Solbica 

– lisica  

– volk …/»Jaz« – pravi – »sem prva videla rožice: 

drenov cvet! In jaz grem gor čepet, dokler ne bo 

dozorel!«/… (str. 69) Lisica je kaznovana za svojo trmasto sebičnost, s 

katero se je želela okoristiti pred drugimi. Ostane 

lačna. 

se nadaljuje 

  



Mušič M. Obravnava izbranih rezijanskih pravljic v osnovni šoli. 

Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019 

11 

 

nadaljevanje Preglednice 1 

15. Lisici prvi 

cvet, zajčku 

prvi sad 

ATU 1030 + 

*89* 

Redžina Rojalova, 

Bila 

– lisica 

– zajec …/Tedaj, ko je bilo čas pobirati letino na njivi, 

jo je zajec pobral, skočil vrh kupa in rekel: »Ta, 

ki je delal, ima, in ta, ki ni delal, ni imel!«/… 

(str. 72) Lisica se zopet želi okoristiti, a zaradi hitenja s 

postavitvijo pogojev ne razmišlja o pomenu svojih 

besed. Zajec je pametnejši in na koncu dobi ves 

pridelek.  

16. Zajec dela za  

lisico 

ni ATU 

Ana 

Rojalova, 

Bila 

– lisica 

– zajec 

 
…/Krompir je bil posajen, je prišel čas za 

motikanje, pa se je spet ponovilo vse kot poprej. 

»Zajec, motikaj, jaz bom poravnala!« Da, on je 

zmotikal, ona pa ni poravnala, je moral zajec 

narediti vse./… (str. 75) 

Lisica se izmika delu z zvijačami in izgovori, a je zajec 

na koncu pametnejši od nje in se ne pusti opehariti. 

Lisica ostane brez pridelka.  

17. Volk in rak 

delata za lisico 

ATU 9 + 2D + 275B 

Ana 

Bordánova, 

Njiva 

– lisica 

– rak  

– volk 

…/Ko se je obrnila, je videla, da je dobil vse rak 

in ona je izgubila. Je zmerom lagala in zmerom 

pravila, da ne more, nazadnje pa je zgubila, je 

bilo vse volkovo in rakovo. /…  

(str. 78) 
Lisica se načrtno izmika delu, a se na koncu ujame v 

lastno past, saj jo zverinice spregledajo. Ostane brez 

vsega pridelka.  

18. Lisica snedla 

volku maslo 

ATU 15 

Jelica v 

Borovičju, 

Osojane 

– lisica  

– volk 

 
…/Nji je šlo zmerom prav, saj le zvijača kaj 

velja na svetu!/… (str. 82) 

Lisičina zvitost se izkaže za uspešno pri okoriščanju. 

Volk ni toliko spreten, da bi se ji postavil po robu, in 

na koncu potegne kratko. 

se nadaljuje 
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19. Lisica in njen 

mož korenjak 

ATU 103A + AaTh 

104 

Toni Lísac, 

Solbica 

– korenjak 

(lisičin mož) 

– lisica 

– medved  

– prašič 

– zajec 

…/Je šla naprej, je srečala medveda. »Ho! 

Prevzetna žival z ruto, le kam greš?« »Hej, ko bi 

vedel moj mož korenjak, bi te premlatil!«/… 

(str. 83) 

Prikaz slabih lastnosti zverinic, ki so v zgodbi 

prevzetne in ljubosumne ena na drugo. Na koncu je 

kaznovana obrekljivost.  

20. Lisica 

spovednik 

ATU 61A 

Jelica v 

Borovičju, 

Osojane 

– lisica 

– medved 

– volk 

– zajec 
…/»… Povejte svoje grehe, kaj ste delal, kaj vi 

jeste?« »Kaj sem delal, kaj jedel? Če najdem 

kako ovco, kako kozo, kako jagnje, če bi mogel 

tudi kako kravo – rad jem meso!« »Tako, tako, 

botrček. Tudi jutri tako in prinesite še meni kaj! 

…«/… (str. 86) 

Zverinice v tej zgodbi neposredno izrazijo željo, da bi 

bile rade podobne ljudem. Lisica zato predlaga 

spovedovanje. Pod pretvezo greha spodi zajčka, ki ga 

ne mara.  

21. Lisica 

pridiga 

kokošim 

*ATU *62* 

Dorina Čúnkina, 

Bila 

– kokoši 

– lisica 

– pes 

 
…/»Bežijo, ker so spoznale plevána, ki 

pridiga!« / … (str. 89) 

Lisičina šibka točka so kokoši, ki jo premamijo v 

plenjenje. Pri plenjenju je izredno iznajdljiva, a pes 

vedno spregleda njene zvijače. 

22. Lisica 

svojim mladim 

ob slovesu 

ni ATU 

Minka Santičeva, 

Osojane 
– lisica 

…/»Zdaj ste velike, se lahko preživljate same. 

Pojdite v tisti kraj, kot boste mogle. In vidimo se 

šele tam, kjer nam bojo strojili kože!«/… (str. 

92) 

Lisica svojim mladičem prenaša življenjske modrosti. 

se nadaljuje 
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23. Lisica 

romarica 

ATU 20D* + 

211B* 

Marija Rozalija, 

Bila 

– divja koza 

– lisica 

– medved 

– volk 

– zajec 

 
…/»Zdaj vam ne dam nič!« je rekla lisica. »Če 

bi nas ne bil tolkel, bi vam plačala, saj imam 

vendar en vinar, zdaj pa ne vidite več 

plačila!«/… (str. 96) 

Ena redkih pravljic, v kateri se kraj dogajanja 

premakne izven Rezije. Zverinice gredo na romanje v 

Rim, a na koncu je glavno doživetje pojedina in ne 

izpolnitev cilja romanja. 

24. Bežimo, 

svet se podira 

ATU 20C + 210 

Ana Bordánova, 

Njiva 

– gos 

– kokoš 

– oven 

– petelin 

– tat 

 
…/»Sem šel pod prvo klop, me je zbodla šivilja. 

In sem šel pod drugo klop, me je zbodel krojač« 

– pravi. – »Sem poskušal uiti ven iz hiše, je bil 

mož, ki me je vrgel ven z vilami, da sem priletel 

na trebuh …«/… (str. 99) 

Skupina domačih živali se poda na pot. Povod za 

odpravo je kokoš, ki jo prestraši oreh, ki ji pade na 

glavo.  

25. Lisica 

zvedela, koliko 

je ura 

ni ATU 

Redžina Rojalova, 

Bila 

– kokoši 

– lisica 

– petelinček …/»Joj, kaj si mi naredil zdaj – si me oslepil! In 

jaz sem prišla samo vprašat, koliko je ura!«/… 

(str. 100) 
Zgodba opominja na predsodke o šibkejših, ki se v 

ključnih trenutkih izkažejo kot rešitelji. Petelinček reši 

kokoši pred ponovno lisičino zvijačo.  

se nadaljuje 
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26. Lisica 

krčmarica 

ATU 158 

Pavlin Niskin, 

Njiva 

– krčmar 

– lisica 

– volk 

 
…/»Joj meni, ubogi revi! Le kaj si mi naredil, 

boter! Zdaj je konec z mojo gostilnico, pa še 

vino sem plačala in vse! Ko bi mi bil vsaj rekel, 

da si lačen, jaz bi že vedela, kje je moč 

jesti!«/… (str. 105) 

V tej zgodbi je lisica delovna, skrbna in dobra 

gospodarica. Izkaže se za naivno, ko prosi volka za 

pomoč v stiski. Volk jo pahne v nesrečo.  

27. Volk ni 

našel prave 

rastline za 

oprte 

ATU 158 

Jelica v 

Borovičju, 

Osojane 

– divjak 

– jazbec 

– lisica 

– medved 

– volk 
…/»Veste kaj, botrica: kdor če imet lepo 

narejeno,« – je rekel – »naj si naredi sam!«/… 

(str. 107) 

Lisica pošlje volka po rastlino za vezanje oprta, a se ta 

ne spozna na to. Lisica vztraja s podajanjem navodil, 

namesto da bi delo opravila sama, kot si je zamislila.  

28. Volk branil 

kokoši pred 

lisico 

ni ATU 

Virdžinja Confa, 

Bila 

– lisica 

– gospodar 

– gospodarica 

– volk 

 

 
…/Je prišel ven in mu je rekla lisica: »Reci, 

boter, naj ti dajo petelina in kokoš, in ko bova 

imela oba na vozu, jo popihava!«/… (str. 110) 

Spremljamo lisico in volka na spontani odpravi, na 

kateri je lisica polna zvijač, volk pa jo kroti. 

29. Volku 

ostrigli brke 

ATU 50 

Tina Vájtova, 

Solbica 

– lev 

– lisica 

– volk 

– zverinice 

 
…/»Ostriči mu brke in s temi brki poklicati vse 

naše ljudi, ki so po gozdu, in vas žgečkati, 

dokler ne boste ozdravel!«/… (str. 113) 

V pravljici kot kralj živali nastopa lev, ki je edina žival 

v zbirki, ki v resničnem svetu ne more prebivati v 

Reziji.  

se nadaljuje 
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30. Volk šel po 

luč v Črni 

potok in 

poginil 

ATU 122G + 

122F 

Julijana Klítova, 

Bila in Marija 

Varístova, Bila 

– jagnje 

– kozliček 

– lisica 

– ljudje 

– Teleloj 

– volk 

– zverinice 

 
…/»Zdaj ti mi moraš dat to tele! Če ne, jaz ne 

pridem gor do doma, ker sem preveč lačen!«/… 

(str. 116) 

Volk pogine zaradi lakote, saj se prehranjuje z mesom, 

na svoji poti pa sreča zverinice, ki niso pripravljene 

umreti za njegovo kosilo.  

31. Zajčkova 

zadnja želja 

ni ATU 

Jelica v 

Borovičju, 

Osojane 

– lisica 

– medved  

– volk 

– zajec 
…/»Dobro, vsem obsojencem tudi ljudje, ko jih 

obsodijo, dajo milost, da kaj izrečejo, zato 

moramo tudi njemu izpolniti njegovo zadnjo 

željo.«/… (str. 121) 
Zajček postane žrtev lisičine ukane, a je na koncu 

pametnejši in zbeži. 

32. Volk ostal 

dvakrat brez 

repa 

ATU 34 + 2D 

Ana Poporócova, 

Gozd 

– lisica 

– volk …/»Da izvlečeva sir, bova privezala vaš rep, ki 

je trdnejši!« In mu je privezala rep in sta začela 

vleči. Volkecu se je rep utrgal. Tedaj je jokal, da 

je brez repa. Lisičica, ki je vedela, da je tisto bil 

kamen, da ni bil sir…/… (str. 123) Volk kar dvakrat nasede lisičini zvijači, zaradi katere 

ostane brez repa.  

se nadaljuje 
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33. Volk v 

Žbajančičevi 

sobi 

ATU 41 + 3 + 4 

Rozalija Čunkina, 

Bila 

– lisica 

– volk 

– Žbajančič 

 

 
…/To se ve, volk je bil neumen, je mislil, da je 

bila lisica res tepena, ji je verjel. In še mu je lepo 

rekla: »Čuj, boter, zadeni me, me boš nesel.«/… 

(str. 127) 

Volk in lisica izplenita zaloge kmeta Žbajančiča, a 

kmet ujame le volka, saj lisica pobegne, ne da bi ga 

opozorila na nevarnost. Vso kazen dobi volk, lisica pa 

ga potem ponovno izkoristi.  

34. Lisica bi se 

rada naučila 

leteti 

ATU 225 

Jelica v 

Borovičju, 

Osojane 

– lisica 

– volk 

– vrane 

 
…/»Dobro, znaš letati ali ne še?« »Zdi se mi, da 

sem zdaj lažja in da bom letela …«/… 

(str. 131) 

Volk pogine zaradi lisičine zvijače, lisico pa nato 

pretentajo vrani, ki ji obljubijo učenje letenja v zameno 

za meso.  

se nadaljuje 
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35. Volk in 

lisica na 

Tupem bardu 

ATU 41 + 3 + 4 

Toni Ojskin, 

Solbica 

– babica 

– gozdarja  

– lisica 

– mlinarica 

– starka 

– Toni 

– volk 

 
…/Tedaj lisičica, ki se je spet nečesa domislila: 

»Hej,« – pravi sama pri sebi – »zdaj mu moram 

spet zagosti vsaj še eno!«/… (str. 136) 

Pravljica je sestavljena iz dveh delov. V prvem 

spremljamo lisico in volka pri kraji hrane kmetu in na 

pobegu, ki se za nobenega od njiju ne konča srečno. V 

drugem delu nastopa redek človeški lik, ki je 

poimenovan. 

   

36. Kako so si 

živali razdelile 

lisico 

ni ATU 

Sabina Rojalova, 

Bila 

– kukavica 

– mravlje 

– volk 

– zajec 

…/»Čuj: ti imaš zadosti, še preveč za to, kar si 

delala!« Je morala molčati in obdržati to. Drugi 

pa so jedli in jedli in se celo preobjedli, da niso 

mogli nič več./… (str. 144) Po tem, ko je lisica preminila, si zverinice za obrok 

razdelijo njeno meso. 

37. Lisičja šola 

ni ATU 

Enco Vojavec, 

Ravanca 

– lisica 

– otroci …/»Otroci niso zgubljali dosti časa za učenje ne 

doma ne v šoli in tako so vsi postali prebrisani. 

Prebrisani pa so postali zato, ker je bila tukajšnja 

šola lisičja šola!«/… (str. 146) Hudomušno prikazan stik med lisico in otroci. 

se nadaljuje 
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38. Tri botre 

lisičice 

ni ATU 

Štifan v Linu, 

Podklanac 
– 3 lisice 

 
…/»Ah, kam neki morate iti!« – pravi – 

»Počakajte še malo. In ko ste že tukaj, pojdiva 

obiskat še najino botrico tamle zgoraj na koncu 

Loga!«/… (str. 150) 

Skozi zgodbo je prikazano prestižno in uživaško 

življenje treh lisic. 

39. Pogodba o 

nenapadanju 

ATU 62 

Ana Krnélova, 

Solbica 

– lisica 

– petelin 
…/»Čakaj,« – pravi petelin – »mar niste naredili 

pogodbe, da se nobena zverinica ne sme več 

snesti?« »Seveda smo jo naredili, ampak je 

nismo podpisali!«/… (str. 154) Lisica se ujame v past svojih besed. 

40. Bistri volk, 

ravanški 

petelin in lisica 

iz Zagate 

ATU 62 

Dorina Čúnkina, 

Bila 

– lisica 

– petelin 

– volk 

 
…/»Prav prav, pridi dol, si bova kaj povedala.« 

»Ne ne,« – je rekel – »ti bi me dala v torbo!«/… 

(str. 157) 

Srečanje med volkom, lisico in petelinom, v katerem 

se meri njihova prebrisanost.  

41. Volk ni 

držal prisege 

*ATU 111A* 

Ana Čokina, 

Solbica 

– koza 

– volk …/»Prav,« – je rekla – »pojdiva, vendar moraš 

poprej priseči, da me ne boš snedel.«/…  

(str. 158) 
Volk načrtuje, da bo pojedel kozo, a se načrt obrne 

proti njemu, saj je koza bolj prebrisana od njega.  

se nadaljuje 
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42. Volk in pes 

za Velikim 

bardom 

ATU 103 

Pjeruka Čavkon, 

Liščaca 

– maček 

– medved 

– petelin 

– pes 

– prašič 

– volk 

 
…/»Za božjo voljo,« – pravi pes – »pridi mi 

pomagat gor za Velike bardo, ker če izgubim, 

mi bojo snedli vse ovce!«/… (str. 160) 

Volk in pes načrtujeta merjenje moči, a po spletu 

okoliščin do njega ne pride, spor pa se reši spontano. 

43. Rusica 

pregnala babici 

Mujo Karotovo 

ATU 212 

Ana Kolkarjeva, 

Liščaca 

– babica 

– lisica 

– mravlja 

– Muja 

Karotova 

– volk 

– zajec 

…/»Glejte, zdaj sem vam odprla. Ampak vi ne 

smete puščati ključa v ključavnici, če ne, ko ga 

boste spet pustila, me ne najdete več, ker sem 

premajhna!« /… (str. 163) 

Prikaz nasprotja med majhnim in velikim bitjem, ki 

ovrže predsodke o šibkosti majhnih in 

nepremagljivosti velikih. 

44. Rusica 

pregnala Mujo 

Karoto iz mišje 

hišice 

ATU 212 

Andželo Legin, 

Gozd 

– kobilica 

– miš 

– mravlja 

– Muja 

Karotova …/Miši so šle in jokale in so srečale rusico, 

rumeno mravljo, to, ki pika. Je rekla: »Pojdite, 

botra, saj vam jo naženem jaz!« /… (str. 164) 

Rusica ponovno posreduje pri težavah z Mujo 

Karotovo, ki zasede mišjo hiško na dan njene poroke.  

se nadaljuje 
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45. Rusica 

pregnala 

grdinico iz 

lisičje hiše 

ATU 212 

Jelica v 

Borovičju, 

Osojane 

– grdina 

– lisica 

– medved 

– mravlja 

– volk 

– zajec 

 
…/»Če nismo mogli zgrda, ni mogel zajec zlepa, 

s čim le jo boš izgnala ti?« »Ah, je treba tudi 

malo zvijač. Pojdite, gremo poskušat!«/… 

(str. 168) 

Rusica prežene Mujo Karotovo, ki se naseli v lisičji 

hišici.  

46. Poletna 

nevihta v 

Planji 

ATU 280A 

Dorina Čúnkina, 

Bila 

– kobilica  

– 2 mravlji 

 
…/»Kaj? Prekleta sitnica, si znorela? Naj se 

lotim cepiti drva zdaj, ko vstaja tako lepo 

sončece? Ne ne, jaz moram iti, moram iti plesat 

in citirat, ker sem še mlad!«/… (str. 173) 

Mravlje rešijo Skaklja pred zimskim mrazom, a se ta iz 

svojih napak ničesar ne nauči.  

se nadaljuje 
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47. Skakelj 

odnesel 

rusicam sekiro 

ATU 280A 

Marija Varistova, 

Bila 

– kobilica 

– mravlje 

 

 
…/»…Tam, kjer ste bil poleti, pojdite tudi zdaj! 

Me vam ne odpremo in tudi jesti vam ne 

damo!«/… (str. 180) 

Mravlje pričakujejo vračilo usluge za pomoč, ki so jo 

nudile Skaklju, a jih on le izkoristi. 

48. Skakelj 

pevec in 

citravec pri 

rusicah 

ATU 280A 

Jelica v 

Borovičju, 

Osojane 

– kobilica  

– mravlje 
…/»Dobro, čujte: zima je dolga, me smo tu 

same, nobena ne zna lepo peti ne citirati – 

obdržimo ga! Me mu bomo dajale jesti, on nam 

bo citiral in pel.…»/… (str. 182) 

Mravlje se odločijo, da sprejmejo skaklja čez zimo v 

svoj dom, da jih bo zabaval. 

se nadaljuje 
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49. Pijani zajec 

ni ATU 

Dorina Čúnkina, 

Bila 

– lisica 

– Vidžo 

Pecov 

– zajec 

 
…/»Jojmene, kako sem nesrečen, brez nikogar, 

kakor pes! Joj meni, zakaj nisem rajši krepal, joj 

meni!« In enkrat je jokal in enkrat pel, zdaj 

rezijanske, zdaj nemške, včasih tudi po laško./… 

(str. 185) 

Za božič se zajec v svoji samoti zapije in se znancem 

prikaže v popolnoma drugačni luči.  

50. Polž zmagal 

v teku z lisico 

ATU 275B + 

275C 

Toni Ojskin, 

Solbica 

– lisica 

– 2 polža 

 
…/»Joj, jaz ne vem, kdaj ti prideš kam, ko si 

tako počasen!«/… (str. 190) 

Polža prelisičita lisico, ki se norčuje iz počasnosti 

polžev. 

51. Polž prišel 

pred volkom v 

Pušjo vas 

ATU 275B 

Dorina Čúnkina, 

Bila 

– polž  

– volk …/»Češ videti, da pridem prej ko ti? In če 

pridem prej ko ti, mi boš plačal piti in jesti tam 

doli v Pušji vasi!«/… (str. 193) 
Polž ukani volka, ki ponižuje polžje počasno 

premikanje. 

52. Polž šel ženi 

po vino 

*ATU *275C* 

Jelica v 

Borovičju, 

Osojane 

– polž 

…/»Zlodej vzemi še naglico! Tako je, če se ti 

mudi: spet sem tam, od koder sem šel na 

pot!«/… (str. 195) 
Oris težav, s katerimi se spopadajo polži zaradi svoje 

počasnosti. 

se nadaljuje  
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53. Jazbec in 

medvedice 

ni ATU 

Štifan v Mlinu, 

Podklanac 

– bramorica  

– jazbec 

 
…/»Dobro, naj ti bo, tokrat ga bom naložil jaz. 

Ampak zapomni si, da tam zgoraj na Lipju so 

moje njive, niso tvoje. In sem vsadil jaz 

krompir, ga nisi vsadila ti.«/… (str. 198) 

Jazbec nadleguje družino medvedic, ki jemljejo hrano 

iz zalog, za katere on trdi, da so njegove. 

54. Barba Fric, 

Barba Džwank 

in uboga mišica 

ATU 112 

Ana Pecova, Bila 

– mački Barba 

Fric in Barba 

Džwank 

– dve miši 

…/»Ostani, ostani, ti botra Cangarlinova tu! 

Tam doli na Lipju ni Barba Frica in Barba 

Džwanka, jaz si varno jem svoje lešnike in svoj 

krompirček!«/… (str. 205) 
Poljska miš izkusi vsakdan hišne miši. 

55. Bogata 

osojska in 

uboga njivaška 

mišica 

ATU 112 

Jelica v 

Borovičju, 

Osojane 

– dve miši 

 
…/»Čujte, botrica: rajši imam svojo revščino po 

grmovju in pečevju v Kraju in življenje v miru 

kakor vaše obilje pri Šemunovih in nikoli miru 

in nikoli varnosti. Ne, ne, rajši manj, ampak 

mirno!«/… (str. 208) 

 

se nadaljuje 
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56. Grdina pod 

kamnom 

ATU 155 

Luidža 

Managatova, 

Osojane 

– grdina 

– kmet 

– lisica 

 
…/»Dobro, čuj, ti si javkala, da »Rešite me, ker 

vam izkažem milost!«. Mar mi boš izkazala tako 

milost, potem ko sem te rešil, da me boš snedla? 

Poprej ko me sneš, bova šla po razsodbo!« je 

rekel grdini./… (str. 210) 

Grdina z ustrahovanjem ne doseže nič, lisica in kmet jo 

kaznujeta za njeno nehvaležnost. 

57. Grdina na 

Barmanu 

ATU 155 

Jelica v 

Borovičju, 

Osojane 

– grdina 

– lisica  

– mož 
…/In je ostalo pri tem, da še zdaj, če kdo komu 

naredi uslugo in le-ta potem na to pozabi, 

pravijo: »A, potem ko sem vzel grdino iz luknje, 

bi me rada še snedla!«/… (str. 215) Grdina ne zna pokazati hvaležnosti po tem, ko je bila 

rešena.  

58. Lisica 

ugrabila dečka 

ni ATU 

Ana Kuražina, 

Bila 

– deček 

– dvjak 

– divjačica 

– divjakinja 

– kača 

– lisica 

– osel 

– volk 

…/»Ah, si tukaj? Prav, da si tukaj! Ti si sinoči 

izdal svojemu očetu, da nameravam priti po 

kokoši, tako da nisem mogla ponje. Zdaj ti 

moraš iti z mano!« In ga je odpeljala s sabo./… 

(str. 216) 

V pravljici se prepletajo tako živalski kot človeški liki, 

ki se jim stik med njimi ne zdi nič nenavadnega. Lisica 

ugrabi dečka, ki si ga liki podajajo, na koncu pa se 

srečno vrne domov. 

59. Lisica, 

medved in 

vojak 

ATU 157 

Luidža 

Managatova, 

Osojane 

– lisica 

– medved 

– vojak 

…/»Vi pravite, boter, da sva midva 

najmočnejša, ampak jaz poznam nekoga, ki je 

močnejši od naju!« »Le kdo je ta?« je rekel 

medved. »Ha,« – pravi – »to je vojak!«/… (str. 

219) 
Lisica je za svoj položaj med zverinicami pripravljena 

narediti vse, celo žrtvovati prijatelja.  

se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 1 

60. Prašiček ni 

hotel sam 

domov 

ATU 2030 

Luidža 

Managatova, 

Osojane 

– ogenj 

– paličica 

– prašiček 

– voda 

– 2 vola 

– žena 

 
…/Prašiček je rekel, da rajši, ko biti tepen, pojde 

sam domu./… (str. 223) 

Verižno sestavljena pripoved o prašičku, ki je pobegnil 

od doma.  

* Repek 

ATU 2251 

Marija Rozalija, 

Bila 
– pes 

 
…/ In tedaj nazadnje, če bi bil tisti pesek imel 

daljši repek, bi tudi pravljica bila daljša. In ker 

je imel tako majhen repek, pravljica ni mogla 

biti daljša – se je končala! /… (str. 224) 

Kratka pravljica kot dodatek zbirki. Zaokroži 

zaključek zgodb.  
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5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Ob pregledu učnega načrta za predmet slovenščina sem med predlaganimi književnimi 

besedili za obravnavo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju našla le eno rezijansko 

pravljico, in sicer Tri botre lisičice (3. razred). V drugem in tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju pa med predlaganimi književnimi besedili za obravnavo ni 

nobene rezijanske pravljice. Glavni raziskovalni problem, s katerim sem se ukvarjala, je, 

ali bi morali pri poučevanju v osnovni šoli večji poudarek nameniti obravnavi rezijanskih 

pravljic kot naši kulturni dediščini in kako obravnavo tovrstnih pravljic še obogatiti z 

različnimi učnimi pripomočki. 

 

Zakaj rezijanskim pravljicam ne bi namenili pozornosti, ki si jo zaslužijo? Gre namreč za 

našo kulturno dediščino, preko katere bi lahko vzgajali otroke o pomembnih vrednotah in 

življenju samem. Ob raziskovanju različnih virov in literature sem naletela na ameriško 

kulturno antropologinjo Jean L. Briggs, ki je več let opravljala etnografsko terensko delo 

med inuitskimi skupnostmi. O svojem delu je napisala dve monografiji: Never in anger: 

Portrait of an Eskimo Family in Inuit Morality Play: The Emotional Education of a Three-

Year-Old. Jean L. Briggs opisuje, kako je pri Inuitih opazila nekaj izjemno zanimivega – 

odrasli so imeli neverjetno sposobnost obvladovanja svoje jeze. To je bilo še toliko 

izraziteje v primerjavi z reakcijami nje same. Kljub temu da se je trudila nadzorovati svojo 

jezo, so bili njeni odzivi nepremišljeni in veliko bolj impulzivni. Tako se je začela 

spraševati, kako inuitski starši privzgojijo sposobnost obvladovanja jeze svojim otrokom.  

 

Način inuitske vzgoje je v svojem bistvu zelo zaščitniški in nežen. Vse inuitske matere 

omenjajo zlato pravilo, da na otroke ne smemo kričati. Jean L. Briggs je povzela, da vpitje 

na otroka deluje ponižujoče, odrasel človek pa se s tem spustil na nivo otroka in ga s 

takšnim početjem uči reagirati na razburjenje in nemoč z vpitjem. Vprašanje o izvajanju 

učinkovite discipline pri vzgoji otroka je kompleksno, a se utemeljen zgled lahko skriva v 

navadah Inuitov, ki kot vzgojno sredstvo uporabljajo prav pripovedovanje zgodb. Te se 

prenašajo z ene generacije na drugo, namenjene pa so oblikovanju otrokovega vedenja 

(Doucleff in Greenhalgh, 2013). 

 

Mar ni pripovedovanje zgodb, ki so se prenašale iz roda v rod, nekaj univerzalnega? Način, 

na katerega so že leta in leta starši vzgajali svoje otroke? Eden od zgledov iz tujine je tudi 

filipinsko ljudstvo Agta, ki bolj kot lovske veščine in znanje iz medicine cenijo ravno 

dobre sposobnosti pripovedovanja zgodb. Zato je pomembno, da poleg sodobnih medijev 

ohranimo tudi tradicionalno pripovedovanje in tako prenašamo kulturno dediščino iz roda 

v rod. 
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5.2 CILJI RAZISKAVE 

 Skozi analizo primera preveriti potencial pravljic za uporabo pri poučevanju. 

 Analiza treh pravljic iz zbirke Zverinice iz Rezije po literarni teoriji Maxa Lüthija.  

 Izdelava leksikona tipičnih rezijanskih pravljičnih likov. 

 Izdelava pravljičnega zemljevida Rezije. 

 

5.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 Katere značilnosti pravljice po Lüthijevi slogovni analizi najdemo v izbranih 

pravljicah iz zbirke Zverinice iz Rezije? 

 Kako obogatiti pouk književnosti, natančneje obravnavo rezijanskih pravljic, z 

leksikonom tipičnih rezijanskih pravljičnih likov? 

 Kako obogatiti pouk književnosti, natančneje obravnavo rezijanskih pravljic, s 

pravljičnim zemljevidom Rezije? 

 

5.4 METODE 

V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljena vloga pravljičnih svetov pri razvoju 

in izobraževanju otrok. Na podlagi izvedene kvalitativne raziskave so predstavljene zbirke 

pravljic z območja Rezije, tipologija slovenskih pravljic ter kulturno in literarno izročilo 

Rezije. V okviru obravnave rezijanskih pravljic sem predstavila Milka Matičetova in 

njegovo delo ter oblikovala pregled pravljic v zbirki Zverinice iz Rezije.  

 

V empiričnem delu sem analizirala rezijanske pravljične like. Njihove opise sem zasnovala 

v obliki avtorskega leksikona tipičnih rezijanskih pravljičnih likov, ki lahko služi kot 

odličen učni pripomoček pri poučevanju v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju 

osnovne šole. Z uporabo leksikona namreč krepimo besedni zaklad in otroško domišljijo, 

uresničujemo različne cilje učnega načrta pri predmetu slovenščina, predvsem pa z njim 

popestrimo in poglobimo obravnavo besedil. Po slogovni analizi Maxa Lüthija sem 

analizirala tri pravljice: Skakelj odnesel rusicam sekiro, Rusica pregnala grdinico iz lisičje 

hišice in Lisica snedla volku maslo. Skozi analizo sem preverila potencial pravljic za 

uporabo pri poučevanju. Empirična spoznanja prispevajo k boljšemu poznavanju in analizi 

rezijanskih pravljic iz zbirke Zverinice iz Rezije. 

 

Nastal pa je tudi pravljični zemljevid Rezije, ki prav tako kot leksikon služi za odličen učni 

pripomoček pri poučevanju v osnovni šoli tako v 1. kot v 2. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju. Uporaba slikovnih zemljevidov vpliva na večjo stopnjo ponotranjanja vsebin, ki 
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dodatno poudarjajo prostorsko dimenzijo zgodbe in njenih najpomembnejših značilnosti. 

Zemljevidi, s katerimi otroci sledijo dogajanju, omogočajo razpoznavanje plasti pravljic, ki 

niso nujno odkrito podane v tekstu ali ilustracijah. S tem izkoristimo večji potencial 

pravljice kot učnega orodja, učenci pa ob tem krepijo kognitivne sposobnosti dojemanja in 

izdelovanja miselnih zemljevidov.  

 

5.5 VZOREC 

Vzorec je namenski, in sicer predstavlja tri enote oziroma pravljice od šestdesetih pravljic 

iz zbirke Zverinice iz Rezije: Lisica snedla volku maslo, Rusica pregnala grdinico iz lisičje 

hišice in Skakelj odnesel rusicam sekiro. 
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5.6 ANALIZA TIPIČNIH REZIJANSKIH PRAVLIČNIH LIKOV 

Značilna lastnost tipičnih rezijanskih pravljičnih likov je, da gre za povečini avtohtone 

gozdne in domače živali, ki prevzemajo človeške lastnosti. Stopnja personifikacije živali je 

izredno razvita, kljub temu pa živalski liki redko prevzemajo osebna lastna imena.  

Najbolje zastopani liki so lisica, volk, zajec, medved in mravlja. Pridružujejo se jim liki 

domačih živali, kot so pes, mačka in petelin. V nadaljevanju je orisanih in opisanih 12 

likov, ki se v pravljicah pojavljajo najpogosteje ali pa so njihove fizične in karakterne 

lastnosti v njih podrobneje razvite.  

 

1. Kobilica (skakelj): ima dolge koščene noge, zaradi katerih lahko visoko in daleč skače. 

Nosi stare raztrgane hlače, z eno naramnico dol in eno gor, ter raztrgane copate z uhlji. 

Poleti je oblečena v bele kratke hlače in majico brez rokavov. Ko je lačna, sreba med in 

sladkosti iz cvetlic. Je umetnica, ki uživa v slikanju, glasbi in plesu. Lisici je na steno 

veže naslikala kokoši, ki se zdijo, kot da so žive. Igra violino, ki ji jo je prinesel ded iz 

Avstrije, ko je bil še majhen. Zaveda se, da je njena umetnost občudovanja vredna, a ta 

prevzetnost ji velikokrat nakoplje velike težave. Od ostalih zverinic pričakuje, da se 

bodo do nje obnašale spoštljivo, jo zaradi njenih talentov častile in ji v trenutkih stiske 

priskočile na pomoč. Osnovnih življenjskih znanj o delu, pripravi hrane in postavljanju 

bivališča nima. Ne zna se skriti pred zimo, zato je njeno preživetje odvisno od 

solidarnosti drugih. Svojih obljub ne drži, zato ji zverinice ne zaupajo. Živi v sedanjosti, 

za ta trenutek, zato nima občutka za čas. 

  

Število pravljic: 4 (44, 46, 47, 48)  

Odstotek pojavljanja: 6,5 % 

  
Slika 3: Skakelj – levo: Zvonko Čoh (Matičetov, 2016), desno: Ančka Gošnik Godec (Matičetov, 

2013)  
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2. Lisica: v rezijanskih pravljicah se pojavlja najpogosteje izmed vseh zverinic. Prebiva v 

Logu, kjer ima svoje domovanje. Njen kožuh je svetlejši, rep pa lep in dolg, da lahko z 

njim pometa. Njen nos je špičast, zato zelo dobro voha. Služi kot dekla pri župniku in v 

šoli, je pa tudi krčmarica majhne gostilnice. Je zvita, prebrisana, preračunljiva in ji ni 

mogoče zaupati, saj uživa v zvijačah. Ne pritakne se nobenega dela, če ni prepričana, da 

bo imela kaj od njega. Za svoje usluge vedno zahteva plačilo. Rada se lepo obleče, 

uživa v pojedinah in se postavlja z bogastvom. Ostale zverinice zelo dobro pozna in 

izkorišča njihove šibkosti ali prednosti v svoj prid. To se ji vrne vsakič, ko se mora 

zanesti na koga drugega, saj jo pogosto ukanejo. Po vsaki večji vragoliji jo predvsem 

ljudje preganjajo s puškami in gorjačami. Za nekaj časa se potuhne, potem pa se zopet 

prikaže na plano z novo zvijačo. Misli le nase in se ne ozira na stiske drugih, kvečjemu 

jih spravlja v še slabši položaj. Zajca sploh ne prenese. Najpogosteje se druži z volkom 

in medvedom. Volka zelo spoštuje, a se ga tudi boji, zato se mu izogne, če se le da. 

Vsako priložnost izkoristi za to, da snede kakšno kokoš. Govori poseben lisičji jezik, ki 

vzglasju dodaja ž ali š (koščičica = škoščičica) ter sičnike spreminja v šumnike (sir = 

šer) (Matičetov, 2013).  

 

Število pravljic: 34 (11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 49, 50, 56, 57, 58, 59) 

Odstotek pojavljanja: 55,7 % 

 
Slika 4: Lisica – levo: Zvonko Čoh (Matičetov, 2016), sredina in desno: Ančka Gošnik Godec 

(Matičetov, 2013)  

 

3. Mačka: njen obraz je bel kot mleko, po telesu pa je progasta. Je zelo lepa, zato se je 

vanjo zaljubil še pes. Hodi z visoko vzdignjenim repom, ima svetleče oči in ostre 

kremplje. Pije mleko in je meso. Rada se greje na soncu. Dobro ve, kako se pripravi 

zabava in kakšno hrano se postreže gostom. Ko je vesela, poskakuje naokrog, ko pa ji 

gre kaj narobe, joče in glasno mijavka. Stvari zna zelo dobro skriti. Od dneva, ko so ji 

miši zgrizle pogodbo, jih preganja in pes preganja njo, ker je ni dovolj dobro skrila.  
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Število pravljic: 5 (10, 12, 13, 42, 54) 

Odstotek pojavljanja: 8,2 % 

 

  
Slika 5: Mačka – levo: Zvonko Čoh (Matičetov, 2016), desno: Ančka Gošnik Godec (Matičetov, 

2013)  

 

4. Medved: je iskren, pravičen in se nikogar ne boji, saj je prepričan, da je najmočnejši v 

gozdu. Premika se počasi in glasno, saj se mu nikamor ne mudi. Zelo redko pride v 

dolino, raje ves čas ostaja v gozdu, zato ne ve, kaj se dogaja med ljudmi. Ne ve, kdo je 

vojak in kaj je puška. Rad jé meso in vedno je malce lačen. Druži se z volkom, lisico in 

prašičem. Ko ne želi, da ga kdo opazi, se skrije na drevo. Nekoč, ko so oprezali za 

lisico, je padel z drevesa in si zlomil hrbet. 

 

Število pravljic: 8 (19, 20, 23, 27, 31, 42, 45, 59) 

Odstotek pojavljanja: 13,1 % 

  
Slika 6: Medved – levo: Zvonko Čoh (Matičetov, 2016), desno: Ančka Gošnik Godec (Matičetov, 

2013)  

 

5. Miš: je drobna, neopazna in urna. Živi v mišnici na polju ali v hiši. Je orehe, lešnike ali 

krompir. Pri preživetju je zelo iznajdljiva. Pride lahko kamorkoli, zato ni nobeno 

skrivališče pred njo varno. Iz maščevanja je zgrizla pogodbo, v kateri ji niso določili 

deleža hrane. Zgrizla je tudi poročne papirje mačke in psa. Od tedaj je mačka huda 
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nanjo in jo preganja, če jo le vidi. Miš se je na smrt boji in se že ob pogledu na mačko 

začne tresti. Raje ima revščino kot življenje v strahu, čeprav se dobri hrani težko upre. Z 

velikimi zverinicami se ne druži, išče le družbo sebi enakih. Pogosto obiskuje druge 

miši, pogovarja pa se tudi z mravljo in kobilico. 

  

Število pravljic: 4 (12, 44, 54, 55) 

Odstotek pojavljanja: 6,5 % 

 
Slika 7: Miš – levo: Zvonko Čoh (Matičetov, 2016), desno: Ančka Gošnik Godec (Matičetov, 2013)  

 

6. Mravlja (rusica): v pravljicah nastopa vrsta mravlje, ki je rumena in pika. Kljub svoji 

majhnosti se ne boji nikogar. Živi v večnadstropni hiši pod zemljo, vedno z drugo 

mravljo ali celo skupino, ki ji vlada največja. V skupini so skrbne, zelo organizirane in 

vsaka ve, kaj je njena naloga. Je naivna in hitro verjame na besedo, saj je zelo poštena 

in odgovorna. Je delavna, ves čas nabira hrano, jo spravlja, grabi seno in si dela zalogo 

za zimo. Je samozadostna – prideluje žito, mleko, jajca in napravlja drva. Vedno 

pomaga drugim mravljam ali zverinicam – pregnala je Mujo Karotovo iz babičine, 

mišje in lisičje hiše ter pozimi sprejela kobilico v svoj dom.  

 

Število pravljic: 7 (36, 43, 44, 45, 46, 47, 48) 

Odstotek pojavljanja: 11,5 % 

  
Slika 8: Mravlja – levo: Zvonko Čoh (Matičetov, 2016), desno: Ančka Gošnik Godec (Matičetov, 

2013)  
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7. Muja Karotova/grdinica: edini lik, ki je izmišljen in ne predstavlja resničnega bitja. 

Njeno ime je sestavljeno iz besede muja, ki v narečju pomeni vrag (Kropej, 2008), in 

lastnega imena izumrle rezijanske družine Karotovih (Matičetov, 2013). Predstavlja 

podivjano pošast brez gospodarja, ki straši zverinice in ljudi ter si z grožnjami, da jih bo 

požrla, prisvaja njihova bivališča in hrano. Njenega videza ni mogoče določiti in je 

prepuščen domišljiji. Iz pripovedovanja vemo, da gre za nekakšno žival, saj ima rep, 

velike ostre zobe in močne kremplje. Oglaša se z renčanjem in godrnjanjem. Je kratke 

pameti in jo vedno premaga zvijača: majhna mravlja, ki jo piči ali lisičina prebrisanost. 

Zgodovinski preučevalci rezijanskih pravljic so grdino približevali različnimi bitjem. 

Kropej (2008) navaja Baudouina de Courtenaya, ki jo je enačil z zmajem; Matičetov jo 

enači s kozo brez rogov, psom, kačo in zmajem; Andreina Cieeri pa je menila, da je 

podobna lisici ali čarovnici, saj naj bi po etimološki izpeljavi muja pomenila pošast, 

podobno čarovnici.  

 

Število pravljic: 5 (43, 44, 45, 56, 57)  

Odstotek pojavljanja: 8,2 % 

  
Slika 9: Grdinica – levo: Zvonko Čoh (Matičetov, 2016), desno: Ančka Gošnik Godec (Matičetov, 

2013)  

 

8. Pes: ima kodrasto dlako na glavi. Jé kruh, kosti in meso. Je pozoren, preudaren in vedno 

prepozna zvijačo in jo razkrije. Druži se le z domačimi živalmi, gozdnim zverinicam pa 

ne zaupa. Varuje kokoši in ovce na paši pred lisico in volkom. Stremi k skrbnosti, da je 

vse uradno urejeno, zato je pobudnik za pisanje pogodb in urejanje papirjev. Zelo je 

jezen na mačko, ko ji zaupa v hrambo papirje, ki jih potem zgrizejo miši. Kljub temu da 

je v mačko zaljubljen, je tako jezen nanjo, da jo od takrat preganja vedno, ko jo vidi. Če 

je jezen, postane tudi nasilen.  

 

Število pravljic: 6 (10, 12, 13, 21, 42, 61) 

Odstotek pojavljanja: 9,8 % 
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Slika 10: Pes – levo: Zvonko Čoh (Matičetov, 2016), desno: Ančka Gošnik Godec (Matičetov, 2013)  

 

9. Petelin: ima velik rdeč greben na glavi, ki vzbuja strah pri ostalih zverinicah. Njegov 

kljun in kremplji so zelo ostri. Živi v kurniku s skupino kokoši, za katere skrbi. 

Kikirikati je začel spontano, ko je nekoč na kupu smeti izgubil glineno piščalko, s 

katero je brlizgal. Kikirika, ko opozarja na nevarnost, kliče kokoši, se hoče pohvaliti ali 

oznanja uro. Najvarneje se počuti na visokih mestih, zato se vedno zateče na streho ali 

drevo, da ima pregled nad tem, kdo se mu približuje. Ne naseda lepim besedam in 

zvijačam lisice.  

  

Število pravljic: 6 (3, 24, 25, 39, 40, 42) 

Odstotek pojavljanja: 9,8 % 

 
Slika 11: Petelin – Ančka Gošnik Godec (Matičetov, 2013) 

 

10. Polž: je majhen in počasen, a zelo iznajdljiv pri premagovanju daljših razdalj. Po 

navadi se oprime repa druge živali in se pusti nositi naokoli. Ve, da ga ostale zverinice 

pomilujejo zaradi njegove počasnosti, zato to izkorišča, da jim z ukano dokaže 

nasprotno in se okoristi. Za svojo ženo je pripravljen premagati kakršnokoli razdaljo, 

pri čemer pokaže veliko potrpežljivosti.  
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Število pravljic: 3 (50, 51, 52) 

Odstotek pojavljanja: 4,9 % 

 
Slika 12: Polž – Ančka Gošnik Godec (Matičetov, 2013) 

 

11. Volk: prebiva v hišici v Gostju. Ima temen kožuh, dolg košat rep in brke. Prehranjuje 

se z mesom ovac in koz ter s klobasami, sirom, maslom in kruhom. Pri hrani nima 

mere in se vedno prenajeda. Zna napravljati drva, obdelovati njivo in izdelovati maslo. 

Plavati ne zna, zato velikokrat umre prav zaradi utopitve. Ko gre med ljudi v vas, se 

vedno lepo gosposko in uglajeno obleče. Je pogumen, a naiven, o posledicah svojih 

dejanj ne razmišlja. Kljub temu se včasih izkaže za bolj razumnega od lisice, ki ga 

največkrat pregovori v sporna dejanja in usluge. Njun odnos ni dosleden, saj se 

spreminja od prijateljskega do sovražnega. Volk se velikokrat znajde v nevarnosti, v 

katero ga pahne lisica, ki se ga želi znebiti, ker se ga boji. Volk se najpogosteje druži z 

lisico, a ve, da je zvita, zato je ne jemlje vedno resno. Druži se tudi z drugimi 

gozdnimi zverinicami – medvedom, zajcem in prašičem, ne pa z domačimi živalmi. 

 

Število pravljic: 24 (11, 14, 17, 18, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

40, 41, 42, 43, 45, 51, 58) 

Odstotek pojavljanja: 39,3 % 

  
Slika 13: Volk – levo: Zvonko Čoh (Matičetov, 2016), desno: Ančka Gošnik Godec (Matičetov, 

2013) 
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12. Zajec: prebiva za Vrbjacem in na Peskem brdu, kjer ima hiško, vrtiček in nekaj kokoši. 

Jé zelenjavo, koreninice, travo in drevesno lubje. Nima družine in sorodnikov, zato je 

osamljen. Nerad se kaže ljudem. Je plašen, prijazen in verjame, da lahko z lepo besedo 

dosežeš veliko. Preživlja se s tem, da pomaga starčku Vrdžu Pecu pri opravilih na 

kmetiji ter lisici na njivi. Ima tudi majhno pokojnino, ki jo dobiva iz Avstrije, kjer si je 

poškodoval ramo. Urno teče, saj je to njegova edina obramba pred sovražniki. Njegov 

največji sovražnik je lisica, ki ga ne prenese in se spravlja nanj ob vsaki priložnosti, saj 

se ji ne zna upreti. 

 

Število pravljic: 10 (15, 16, 19, 20, 23, 31, 36, 43, 45, 49) 

Odstotek pojavljanja: 16,4 % 

 

  
Slika 14: Zajec – levo: Zvonko Čoh (Matičetov, 2016), desno: Ančka Gošnik Godec (Matičetov, 

2013) 

 

5.6.1 Predlog uporabe leksikona 

Analiza tipičnih rezijanskih likov je oblikovana v obliki leksikona, ki lahko služi kot 

odličen pripomoček pri poučevanju v osnovni šoli. Uporabimo ga lahko v različnih 

dejavnostih, tako v prvem kot v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

 

1. Po branju rezijanskih pravljic v leksikonu tipičnih rezijanskih pravljičnih likov učenci 

poiščejo vse književne osebe, ki so v pravljici nastopale, in preberejo njihove opise. 

Primerjajo tudi ilustracije pravljičnih likov v različnih delih. 

  

2. Na podlagi prebrane pravljice in ilustracij učenci poskušajo napisati opis pravljičnega 

lika. Po končanem delu svoj opis primerjajo z opisom v leksikonu tipičnih rezijanskih 

pravljičnih likov. 

 

3. Izdelava plastificiranih kartic, na katerih prva stran predstavlja opis živali, druga pa 

ilustracijo, ki žival ponazarja. Kartice lahko uporabimo na dva načina: 
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– učenec glede na opis ilustrira žival in svojo ilustracijo na koncu primerja z 

ilustracijo na kartici, 

– učenec glede na ilustracijo ustvari opis živali. 

 

4. Učenci s pomočjo leksikona tipičnih rezijanskih pravljičnih likov na preprostem 

primeru raziskujejo uporabo priročnikov. Spoznajo, da so liki razvrščeni po 

abecednem redu, da je ime lika zapisano v slovarski obliki, in ugotovijo, katere 

podatke vsebuje leksikon tipičnih rezijanskih pravljičnih likov. 

 

Pri uporabi leksikona tipičnih rezijanskih pravljičnih likov v prvem in drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju krepimo besedni zaklad in otroško domišljijo, hkrati pa 

uresničujemo različne cilje iz učnega načrta za predmet slovenščina (Pozanovič Jezeršek  

in sod., 2011): 

 

 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

  

Razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti 

Učenci razvijajo poimenovalno zmožnost tako, da: 

– razlagajo dane besede/besedne zveze, 

– poimenujejo bitja v svoji okolici/na sliki s knjižnimi besedami, 

– ob zgledu tvorijo manjšalnice/ljubkovalnice, ženski par moškemu. 

Proza 

Učenci: 

– tiho (poltiho) berejo še neznano krajše besedilo, 

– ob besedilih spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem živijo, in 

domišljijskim svetom v književnem besedilu. 

 

Književna oseba 

Učenci: 

– narišejo čutnodomišljijsko predstavo književne osebe (1. razred), 

– čutnodomišljijsko predstavo književne osebe izrazijo s kombinacijo risbe in zapisa 

(2. razred), 

– s kombinacijo risbe in zapisa postopoma izražajo motivacijo za ravnanje književnih 

oseb (3. razred). 

 

 Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 

 

Razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti 

Učenci razvijajo poimenovalno zmožnost tako, da: 

– razlagajo dane besede/besedne zveze, 



Mušič M. Obravnava izbranih rezijanskih pravljic v osnovni šoli. 

Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019 

38 

 

– poimenujejo bitja s knjižnimi besedami. 

Učenci razvijajo pravopisno zmožnost tako, da: 

– uporabljajo pravopisne priročnike. 

 

Književna oseba 

Učenci: 

– sestavljajo čutnodomišljijsko predstavo književnih oseb (avtorjev opis, izkušnje, 

domišljija, posredne informacije ipd.); 

– pri književni osebi opazujejo več značajskih lastnosti (poimenovane oziroma 

razvite v nazorno sliko; upoštevajo tudi ravnanje in govorjenje književne osebe, 

govorjenje o osebi); 

– postopoma zaznavajo tudi tako značajsko lastnost, ki se zdi v nasprotju z njeno 

splošno značajsko oznako (na primer negativno lastnost pri sicer pozitivni 

osebi); 

– zaznavajo rabo neknjižnih prvin v besedilu in jo povezujejo z značajem in 

drugimi značilnostmi književnih oseb. Svoje mnenje o tem ponazarjajo z zgledi 

iz književnega besedila in ga primerjajo z mnenji sošolcev; 

– prepoznavajo motive za ravnanje književnih besed (ali: zakaj kdo kaj stori); 

svoje mnenje utemeljujejo z zgledi iz književnega besedila/poiščejo svojo 

razlago zanj. 

 

5.6.2 Predlog uporabe zemljevida 

Pravljični zemljevid (priloga B in C) nam lahko služi kot odličen pripomoček pri 

poučevanju v osnovni šoli. Uporabimo ga lahko v različnih dejavnostih, tako v prvem kot v 

drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Predlog dejavnosti: 

 

1. Pred branjem učenci poiščejo pravljične like, ki se pojavijo v naslovu, na pravljičnem 

zemljevidu Rezije (zemljevid z zverinicami – Priloga B) in sklepajo, v katerem kraju 

se bo odvijala zgodba.  

2. Po branju rezijanskih pravljic učenci na pravljičnem zemljevidu poiščejo vse 

pravljične rezijanske like, ki so nastopali v pravljici, in jih umestijo v prostor 

(zemljevid z zverinicami – Priloga B). 

3. Po branju rezijanskih pravljic učenci na pravljičnem zemljevidu poiščejo vse 

pravljične rezijanske like, ki so nastopali v pravljici, in jih umestijo v prostor 

(zemljevid z zverinicami – Priloga B). 

4. Po branju rezijanskih pravljic učenci poskušajo na pravljičnem zemljevidu poiskati vse 

v pravljicah omenjene kraje (zemljevid brez zverinic – Priloga C).  
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5. Ob raziskovanju pravljičnega zemljevida Rezije učenci spoznavajo konkretne kraje, 

njihove prostorske in kulturne značilnosti. Raziskujejo Rezijo na podlagi različnih 

virov (fotografije – geografske značilnosti, zvočni posnetki – narečje, pravljični muzej 

– kulturna dediščina ...). 

Pri uporabi pravljičnega zemljevida Rezije v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju razvijamo koncentracijo ter sposobnost poslušanja, hkrati pa uresničujemo 

različne cilje iz učnega načrta za predmeta spoznavanje okolja (Kolar in sod., 2011) in 

družba (Budnar in sod., 2011). 

 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje: 

– spoznajo načine predstavljanja geografskega okolja (2. razred), 

– znajo uporabiti različne vrste skic in zemljevidov (3. razred). 

 Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje: 

– poznajo sestavine zemljevida (4. razred), 

– se orientirajo na različnih skicah, kartah, zemljevidih; znajo brati podatke (4. razred), 

– znajo skicirati preproste skice, zemljevide (4. razred), 

– uporabljajo kartiranje kot metodo shranjevanja in prikaza prostorskih podatkov (4. 

razred), 

– se orientirajo z različnimi zemljevidi (5. razred). 

 

 

Učenci lahko ustvarijo tudi lasten pravljični zemljevid, ki postopoma nastaja ob prebiranju 

rezijanskih pravljic. 
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5.7 LITERARNA ANALIZA IZBRANIH PRAVLJIC PO LITERARNI TEORIJI 

MAXA LÜTHIJA 

V sistemu razdelitve proznih literarnih vrst se pravljica uvršča med kratko fantastično 

prozo, znotraj katere je določenih 5 književnih oblik: basen, pripovedka, bajka, kratka 

fantastična zgodba in pravljica (Haramija, 2012). Meje med njimi so lahko nejasne, saj si 

naštete oblike delijo več skupnih značilnosti. Max Lüthi se je kot profesor evropskega 

ljudskega slovstva na Univerzi v Zürichu podrobno ukvarjal prav z raziskovanjem osnovne 

forme pravljične književne vrste. Proučeval je slogovne značilnosti besedil, ki pravljico 

definirajo kot književno vrsto in po katerih jih je možno med seboj primerjati ne glede na 

njihove vsebinske razlike. Lüthi (2011) trdi, da je bistvo pravljice njena skrivnostnost, v 

kateri se fantastični in stvarni motivi prepletajo na prav poseben način. Stik čudežnega in 

stvarnega sveta je v pravljici predstavljen kot samoumeven in normalen pojav. Med 

svetovoma ni razlik, vzroki in razlogi za čudežno dogajanje pa niso pomembni. 

Skrivnostnost pravljice po njegovi teoriji torej tiči v slogu besedila, ki ne izhaja iz vsebine, 

temveč jo podaja glede na določene zakonitosti. Lüthijeva slogovna analiza pravljice je 

sestavljena iz 5 sklopov značilnosti: enodimenzionalnosti, ploskovnosti, abstraktnega 

sloga, izolacije in univerzalne povezanosti, sublimacije in vsevključenosti. Sklopi so 

podrobneje predstavljeni v naslednji preglednici. 

 

Preglednica 2: Razlaga posameznih sklopov slogovnih značilnosti pravljice po teoriji Maxa Lüthija. 

Kategorija značilnosti Opis 

1. ENODIMENZIONALNOST 

Realni in nadnaravni svet sta umeščena v isto 

dimenzijo, kar se odraža v specifičnem odnosu 

med njima.  

 Pravljični lik nima občutka, da je srečanje s čudežnimi 

bitji srečanje s tujo dimenzijo.  

 Pravljični junaki so aktivni soudeleženci v čudežnem 

dogajanju, ne začudeni opazovalci.  

 Gonilo dogajanja je poslanstvo junaka, ne radovednost. 

 Strah pravljičnih likov je vsakdanji strah pred 

nevarnostjo, ne strah pred grozljivostjo. 

 Geografska oddaljenost pravljičnih likov in čudežnih 

bitij, ki ne živijo skupaj. 

 Pravljični junaki in čudežna bitja so si duhovno blizu, si 

pomagajo. 

 Vzroki in razlage čudežnih stanj niso pomembne. 

2. PLOSKOVITOST 

Upodabljanje predmetov, teles, lastnosti, 

notranjega sveta in okolja, odnosov in časa na 

ploskovit način, brez členjenja in globine.  

 Odrekanje globoki prostorski, časovni, duhovni ali 

psihološki razčlenjenosti. 

 Pravljičnim likom (ljudem in živalim) manjkata telesna 

in duhovna globina, ki bi vzbujali čustven odziv 

poslušalca (brez razlagalnih opisov); liki niso 

zaznamovani s preteklostjo, prihodnostjo ali okoljem. 

se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 2 

 

 Vsa dejanja in posledice so samoumevne, podane v obliki 

dejstev. 

 Ploski ali linearni fizični predmeti (palica, ključ, prstan, 

dlaka, pero, meč) se ne spreminjajo in se pojavljajo 

navadno enkrat, ko so potrebni za doseganje cilja. 

 Čustva so prikazana preko dejanj, nikoli niso poimenovana. 

 Odzivi pravljičnih likov so mehansko natančni, liki nimajo 

notranjih konfliktov. 

 Pravljični lik žene zunanja pobuda (nasvet, pomoč, dar, 

naloga, težava, sreča) in ne notranji vzgib. 

 Med liki ni trdnih odnosov ali notranjih vezi. 

 Liki niso vezani na svoje okolje ali družino, zlahka odidejo. 

 Oris likov je brezbrižen do časovnega dejavnika – junaki 

niso zaznamovani s časom, so vedno mladi ali stari, se ne 

starajo. 

 Prepletenost dogajanja in zaporedje dogodkov sta združena 

v sočasnosti. 

3. ABSTRAKTNI SLOG 

Oblika figur: obris, snov, barva 

 Ni opisovanja in razlaganja, le poimenovanje – golo 

poimenovanje z enostjo pridevnika (npr. železno mesto, 

velik zmaj, grda starka), ki razume poimenovano kot 

dokončno definirano enoto. 

 Simetrično in strogo razdvajanje na polovice ali dele, ki ne 

izgubljajo natančnih oblik. 

 Metalizirana in mineralizirana živa bitja, predmeti in ljudje 

(zlati, srebrni, bakreni, stekleni, kamniti, marmornati …). 

 Plemenite in redke kovine kot material (redek in dragocen 

predmet izstopa iz svoje okolice in je izoliran). 

 Jasne in čiste barve (črna, bela, modra, rdeča, kovinske 

barve), drugače je vse brezbarvno. 

Oris zgodbe 

 Ni opisovanja, le poimenovanje stvari, oseb, dogodkov, 

situacij. 

 Omenjene so ključne informacije, ki so pomembne za 

zgodbo. 

 Čista in jasna dogajalna linija – vse, kar je omenjeno, je 

pomembno za zgodbo, vse ima funkcijo. 

 Strogo ločene situacije, ki jih poganjajo prave ali napačne 

odločitve – ni nejasnosti ali polovičarstva. 

 Glavni lik ima jasno nalogo, na poti sreča pomočnike z 

jasno funkcijo. 

 V dogajanju se vse izide, predmeti in situacije se natančno 

prilagajajo. 

 Dogajalna linija vsebuje večje število epizod 

(veččlenskost), ki so izolirane – njihova projekcija na 

dogajalno linijo jih postavi v zaporedje. 

se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 2 

Obrazci 

 Pojavljanje stalnih obrazcev in formul v obliki 

pravljičnih števil 1, 2, 3, 7, 12, 100. 

 Ponavljanje motivov, besed, stavkov, odstavkov, 

dogajanja (če se zgodi ista stvar, se jo ponovi z istimi 

besedami). 

 Stalni metrični in rimani izreki ter uvod in končni 

obrazec zagotavljajo trdnost forme. 

Skrajnosti 

 Skrajni kontrasti (skrajno lepo in skrajno grdo, 

revno/bogato, razvajen/izobčen, zlat/garjav 

palček/velikan itd.). 

 Zločini so skrajni, prav tako načini kaznovanja. 

Prepovedi, pogoji, čudeži 

 Mnoge prepovedi in strogi pogoji dogajanja. 

 Nič ni preveč drastično, oddaljeno ali neverjetno, da se 

ne bi moglo zgoditi. 

 Čudež uteleša vse skrajnosti in je vzvod za nadaljnje 

dogajanje. 

IZOLACIJA IN UNIVERZALNA POVEZANOST 

Izolacija figure, dogajalne linije, epizode 

 Pravljični liki v svet odidejo kot izolirani posamezniki 

(ločijo se od znanih ljudi in okolja, nimajo notranjega 

sveta). 

 Izolirano dogajanje: predstavljena so le čista dejanja, 

okolje ni upodobljeno. 

 Dogajalne epizode so med seboj ločene, zaključene. 

 Pravljični liki se ne učijo iz svojih izkušenj, ne zmenijo 

se za podrobnosti situacij, vedno znova ravnajo 

izolirano. 

 Posamezna dejanja in usode istega lika so popolnoma 

ločene.  

 Stvar, v katero so ljudje začarani, pogosto nima nič 

skupnega z naravo lika, niti ni nujno, da imajo kaj 

skupnega darovi in njihovi darovalci. 

Dobesedne ponovitve 
 Ponavljanje dialoga, odstavkov, izrekov. 

 Ponavljanje motivov, istih elementov. 

Potencialna univerzalna povezanost 

 Pravljičnim likom in elementom je omogočeno 

vzpostavljanje odnosov z vsakim in vsem. 

 Junakova usoda je odvisna od verižne pomoči, ki ga 

usmerja k cilju (darovi, pomočniki, nasveti itd.). 

»Naključje« 

 Pravih naključij v pravljici ni, dogajanje se odvija z 

izredno natančnostjo. 

 Sovpadanje situacij je naravno. 

se nadaljuje 
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Dar, čudež, motivni drobec 

 Dar je ostro viden izolirana lastnost/predmet, ki ga 

junak dobi, uporabi in potem odloži kot nekaj 

zunanjega. 

 Čudež je rezultat stopnjevanja pravljičnih darov, junak 

ga je deležen, ko ga potrebuje. 

 Motivni drobec je motiv, ki s prenašanjem vsebine ni 

več povezan z bistvom, ampak na tak ali drugačen način 

posega v zgodbo, nikoli pa ni osmišljen v celoti. 

Pravljični junak 

 Osrednji nosilec izolacije in univerzalne povezanosti. 

 Dogajanje spremljamo zaradi njegove usode. 

 S tem, ko junak sledi lastni poti, nenamerno odreši tudi 

druge, ali pa misli le na druge in s tem doseže lastni cilj. 

SUBLIMACIJA IN VSEVKLJUČENOST  

Sublimacija motivov 

 Motivi postanejo čisti, lahki in transparentni. 

 Sublimacija omogoči, da pravljica postane 

vsevključujoča za raznorazne elemente in snovi. 

 Sposobnost asimilacije in sublimacije vsakega elementa. 

Čudežno, mitično, numinozno, rituali; erotične 

in profane snovi 

 Motivi ustrezajo drobcem starih šeg, običajev in navad, 

ki jih lahko prepoznajo etnologi. 

 V pravljici ni prave erotike, golota je prikazana 

neerotično. 

Univerzalnost, prikaz vsebine sveta 

 Junaki niso prikazani kot tipi, temveč kot figure, ki 

lahko prevzemajo kakršnekoli naloge ali lastnosti, ki 

niso nujno povezane z njihovo naravo. 

 Snovi za prikazovanje v pravljicah niso omejene, 

zajemajo vse dimenzije človeškega in nadnaravnega 

sveta. 

 Širjava zgodbe junaka vodi v skrajne fizične in duhovne 

daljave in višave. 

 

 

Za literarno analizo po metodi Maxa Lüthija sem izbrala tri pravljice iz zbirke Zverinice iz 

Rezije (Matičetov, 2013), ki so vključene v ATU klasifikacijo in zato po motivih 

primerljive z mednarodnimi pravljicami:  

– Skakelj odnesel rusicam sekiro – ATU 280A,  

– Rusica pregnala grdinico iz lisičje hišice – ATU 212,  

– Lisica snedla volku maslo – ATU 15 

 

V naslednjih poglavjih so zbrane njihove analize. V prvem delu so povzete osnovne 

lastnosti pravljice – pripovedovalec, čas in kraj dogajanja, liki ter osnovni motivi, teme in 

ideje zgodbe. V drugem delu so zgodbe predstavljene po sklopih značilnosti teorije Maxa 

Lüthija. Za vsak sklop so navedene utemeljitve in primeri iz besedila. 
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5.7.1 Skakelj odnesel rusicam sekiro – ATU 280A 

Mravlje se pripravljajo na zimo, leni skakelj pa se ves čas le zabava. Nastopi hud mraz in 

skakelj se pred njim zateče v mravljišče, kjer mu mravlje strežejo celo zimo. Spomladi od 

njega v zameno pričakujejo pomoč, a jih ukane in odide, ne da bi jim pomagal. S seboj 

vzame tudi njihovo sekiro. Prihodnjo zimo se ponovno znajde v težavah in pričakuje enako 

pomoč, a ga na podlagi pretekle izkušnje mravlje zavrnejo. Skakelj podleže mrazu. 

 

Preglednica 3: Analiza pravljice Skakelj odnesel rusicam sekiro po teoriji Maxa Lüthija. 

1. Pripovedovalec: tretjeosebni (Marija Varístova, Bila)  

2. Pravljični prostor: travniki in mravljišče v Lipju, Rezija 

3. Pravljični čas: eno leto – cikel letnih časov od ene do druge zime 

4. Pravljični liki:  skakelj, glavna rusica, rusice delavke 

5. Tema: skakljeva lahkomiselnost  

6. Ideja: 
Odgovornost za svoja dejanja mora nositi vsak sam – v zameno za 

neprimerno obnašanje ne moreš pričakovati velikodušne pomoči. 

7. Motivi:  
delovna mravlja, lahkomiselna kobilica, lahkomiselnost, naivnost, 

izkoriščanje, požrešnost, zimski mraz 

Analiza značilnosti pravljice 

po Maxu Lüthiju 

Primer iz besedila  

(Matičetov, 2013) 
Utemeljitev  

ENODIMENZIONALNOST 

Pravljični lik nima občutka, da 

je srečanje s čudežnimi bitji 

srečanje s tujo dimenzijo.  

 

»In ko se kosi po Lipju, sem ga 

videl tudi jaz tam v Planji, kako je 

skakal.« (str. 174) 

»Kajpada so tam tudi botre rusice, 

ki imajo tu in tam svoje kupčke. 

Delajo po Lipju in spravljajo, da bi 

le mi tako!« (str. 174) 

Dogajalni prostor je 

predstavljen s pravimi 

geografskimi imeni. Na 

omenjenih krajih ljudje 

(pripovedovalec) srečujejo 

živali s človeškimi 

značilnostmi, kar ni nič 

nenavadnega. Mravlje 

opravljajo človeška dela 

(grabijo, kuhajo, perejo, 

pospravljajo itd.), kar je 

pripovedovalcu samoumevno.  

se nadaljuje 

 

 



Mušič M. Obravnava izbranih rezijanskih pravljic v osnovni šoli. 

Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019 

45 

 

nadaljevanje Preglednice 3 

PLOSKOVITOST 

Ploskovitost predmetov 
Sekira, žaga, kosa, grablje, brisača, 

rjuhe, termofor, pogača 

Omenjeni predmeti so povečini 

ploskovni ali linearni, vsak je 

uporabljen po enkrat. 

Ploskovitost fizičnih 

lastnosti 

»Imel je kratke hlače, vse v belem 

in majico brez rokavov …« (str. 

174)  

»Enkrat je imel rdeč telovnik, 

enkrat zelenega, enkrat belega, 

včasih je dal kravato, včasih 

metuljčka …« (str. 178) 

Videz skaklja ali rusic ni opisan, 

opisane pa so obleke, ki jih nosi 

skakelj. 

Ploskovitost karakternih 

lastnosti 

»Prav, naj bo: imamo še nekaj 

hlodov, ki bi jih bilo treba prežagati 

in razklati, tu bi nam prav prišel 

moški!« (str. 175) 

»Zunaj je sneg in jaz ne morem več, 

sem ves zmrzel in lačen, lepo 

prosim!« (str. 175) 

»Ja, ja, zdaj zdaj vstanem! Joj, kako 

rad bi še ležal!« (str. 176) 

 

»Kam pa ste šel z žago in s sekiro, 

ki ste jih lepo odnesel?« (str. 180) 

Liki skaklja in rusice nimajo 

psihološke globine, ne moremo 

razbrati njihovih namenov, želja, 

karakterjev. Skakljeva lastnost 

je lenoba in edina lastnost rusic 

je skrbnost. Dogajanje ženejo 

zunanje pobude in ne notranji 

vzgibi – skakelj išče pomoč 

zaradi mraza, mravlje ga 

sprejmejo, ker potrebujejo 

nekoga, ki jim bo pomagal 

sekati drva, drugič pa ga ne 

sprejmejo, ker jim je vzel sekiro.  

Ploskovitost okolja 

»Delajo po Lipju …« (str. 174) 

»/…/ je hodil bolj tje zad nad 

Kluže, kjer je hlad.« (str. 174) 

»… telefoniral dol v Venčon, kjer 

je zdravnik.« (str. 176) 

»… grem na Klančino, kjer je že 

bolj kopno …« (str. 178) 

Prostor dogajanja je poimenovan 

le z geografskimi imeni, ki 

lokalnim prebivalcem sama po 

sebi sporočajo identiteto okolja, 

drugim pa ne. Travniki in 

mravljišče kot prostori dogajanja 

niso opisani. Podana je le lega 

različnih prostorov: nad, pod, 

zadaj, spredaj, na vrhu, ter 

dodana informacijo o tem, kaj se 

tam nahaja.  

se nadaljuje 
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Ploskovitost odnosov 

»'Joj, kako je lepo, ko se ima 

moškega pri hiši, da zabije kak kol.' 

So mu dale jesti spet.«  

(str. 176) 

»Me vam ne odpremo in tudi jesti 

vam ne damo.« (str. 180) 

Odnos med skakljem in rusicami 

razberemo iz dejanj. 

Naklonjenost mravelj se kaže 

skozi skrb za skaklja in je 

poudarjena predvsem s tem, da 

mu vedno znova dajo hrano. 

Po tem, ko skakelj prevara 

rusice, ga hladnokrvno pustijo, 

da zmrzne – njihov odziv je 

mehanski.  

Ploskovitost časa 

»No dobro, čas je tekel, prišla je 

spomlad, one so spet morale začeti 

svoje življenje in so delale.« (str. 

178) 

Kljub temu da se opisano 

dogajanje odvije v enem letu, je 

dogajanje opisano izredno 

strnjeno, kot da med 

posameznimi epizodami ne bi 

preteklo veliko časa. 

Opredelitev letnega časa je 

zaradi zgodbe potrebna, 

podrobnejše spremljanje 

minevanja časa pa ne. Liki ne 

občutijo sprememb zaradi 

preteklega časa.  

ABSTRAKTNI SLOG 

Oblika figur: obris, snov, 

barva 

– bele kratke hlače 

– bel, rdeč, zelen telovnik 

– hiša v nadstropju 

Omenjene barve so jasne in 

čiste, osnovne barve.  

Bivališče rusic je poimenovano 

kot hiša, ki si jo predstavljamo 

kot trdno zgradbo.  

Oris zgodbe 

Skakelj vse poletje skače po 

travnikih, rusice delajo. Nastopi zima 

in skakelj jim prvič potrka na vrata. 

Sprejmejo ga in gostijo celo zimo. 

Spomladi se skaklju v zameno ne da 

delati, zato se pretvarja, da bo šel 

sekat drva, a ga ni nikoli nazaj. 

Rusice se vrnejo k svoji rutini. Pride 

zima in skakelj drugič potrka na 

vrata. Rusice ga zavrnejo. 

Čista in jasna dogajalna linija – 

vse, kar je omenjeno, je 

pomembno za zgodbo, vse ima 

svojo funkcijo. Vsebina je 

predstavljena skozi nizanje 

dejstev, ni pretiranega 

opisovanja. Dogajanje je ločeno 

na epizode, ki ostro prehajajo 

med seboj.  

Obrazci 

»Nesite mu dva termoforja, enega 

bolj zgoraj, enega bolj zdolaj.«  

(str. 176) 

Pojavi se število 2: dva 

termoforja, dve klobasici in 

Skakelj dvakrat prosi rusice za 

pomoč.  

se nadaljuje 
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Skrajnosti 

»In one so spet delale in spravljale, 

on tam gori pa je skakal in skakal.« 

(str. 178) 

»Je bil pred durmi zmrznjen. Je šel 

ubogi Skakelj!« (str. 180) 

Len skakelj in delavne rusice kot 

glavna motiva sta oblikovana na 

nasprotujočih si skrajnostih. 

Prav tako je skrajna skakljeva 

kazen za njegovo 

lahkomiselnost – smrt.  

Prepovedi, pogoji, čudeži 

»Ena je šla hitro iskat kaj preobleke, 

ker je bil premražen …« (str. 175) 

»Pojdite hitro in mu posteljite in 

menjajte rjuhe …« (str. 176) 

Skakelj, ki je večji od mravelj, 

nima težav bivati v njihovem 

domovanju, spati v njihovi 

postelji ali se preobleči v 

njihova oblačila.  

IZOLACIJA IN UNIVERZALNA POVEZANOST 

Izolacija figure, dogajalne 

linije, epizode 

»… vzemite me spet pod streho!« 

(str. 180) 

Prva in druga skakljeva stiska sta 

izolirani epizodi, v katerih se iz 

prve izkušnje zime skakelj ničesar 

ne nauči in deluje po starem.  

Dobesedne ponovitve 

»Tok, tok, tok. 

Kdo je? 

Jaz sem, boter skakeljček.  

Kdo? 

Boter skakeljček. Lepo vas prosim, 

vzemite me pod streho, ker sem ves 

premrl. Zunaj je sneg in jaz ne 

morem več … In jaz vas prosim 

odpuščanja!« (str. 175) 

Skakelj dvakrat prosi rusice za 

pomoč in v obeh primerih se 

ponovi zelo podoben dialog s 

ponavljanjem fraz in njihovega 

zaporedja. 

Potencialna univerzalna 

povezanost 

»'Jaz sem, boter skakeljček!' 'Kaj pa 

čete?'« (str. 175)  

Mravlje in skakelj komunicirajo 

med seboj, skakelj celo živi pri 

njih, kar je v stvarnem svetu 

nerealno. 

»Naključje« 

»Čujte ga tam zgoraj, botra skaklja, 

kakšno lepo življenje ima on!« 

(str. 174)  

Mravlje pri veseljačenju 

opazujejo prav tistega skaklja, ki 

jim pride trkat na vrata. 

Dar, čudež, motivni drobec 

»Skoraj so bile zaljubljene vanj. 

Vendar jih je bilo toliko, katero pa 

naj bi izbral? Si ni mogel pomagati 

ubogi mož, on je bil sam. Pravi: 'Se 

moram paziti!'« (str. 176 ) 

Junak ne prejme nobenega daru, 

prejme pa pomoč, a ne v 

čudežnem smislu.  

Motivni drobec: izbiranje žene 

izmed skupine. 

Pravljični junak 

»A tako? Kam pa ste šel z žago in s 

sekiro, ki ste jo lepo odnesel? Take 

so vaše grdobije! Tam kjer ste bili 

poleti, pojdite tudi zdaj. Me vam ne 

odpremo in tudi jesti vam ne 

damo.« (str. 180) 

Glavni junak je skakelj, skozi 

zgodbo spremljamo njegovo 

usodo. Skakelj misli le nase, pri 

tem pa nenamerno izuči rusice, da 

ne nasedajo praznim obljubam.  

se nadaljuje 
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SUBLIMACIJA IN VSEVKLJUČENOST 

Sublimacija vsakdanje 

vsebine stvarnega sveta, 

univerzalnost prikaza vsebin 

»Kam pa ste šel z žago in s sekiro, 

ki ste jih lepo odnesel? Takšne so 

vaše grdobije!« (str. 180) 

Nizajo se motivi vsakdanjih 

opravil, s katerimi mravlje 

osmišljajo svoje življenje in se 

pripravljajo na zimo. Pri tem 

uporabljajo različne 

gospodinjske pripomočke in 

orodja, izmed katerih postane 

sekira, ki jo ukrade skakelj, 

odločilen predmet spora in 

zapečati njegovo usodo.  

Stare navade, šege, običaji 
»… vse, kar leze in gre, leta sem in 

tja in vneto spravlja.« (str. 174) 

Priprava ozimnice, skupinsko 

spravilo pridelka.  

 

5.7.2 Rusica pregnala grdinico iz lisičje hišice – ATU 212 

V lisičino hišo se zateče grdina, ki noče oditi. Lisica prosi za pomoč druge živali, ki 

skušajo pošast pregnati na različne načine, a so vse neuspešne. Grdino prežene šele 

mravlja. 

 

Preglednica 4: Analiza pravljice Rusica pregnala grdinico iz lisičje hišice po teoriji Maxa Lüthija. 

1. Pripovedovalec: tretjeosebni (Jelica v Borovičju, Osojane) 

2. Pravljični prostor: lisičja hiša in okolica v Osojah v Reziji 

3. Pravljični čas:  dogajanje se zgodi v enem dnevu  

4. Pravljični liki:  lisica, lisičini mladiči, grdina, volk, medved, zajec, rusica 

5. Tema:  podcenjevanje mravlje  

6. Ideja: 
Spretnosti in poguma posameznika se ne more soditi po zunanjem 

videzu. 

7. Motivi:  
zlobna grdina, pomoč, podcenjevanje, pogumen volk, močan 

medved, vljuden zajček, iznajdljiva mravlja 

se nadaljuje 
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Analiza značilnosti pravljice 

po Maxu Lüthiju 

Primer iz besedila  

(Matičetov, 2013) 
Utemeljitev 

ENODIMENZIONALNOST 

Pravljični lik nima občutka, da 

je srečanje s čudežnimi bitji 

srečanje s tujo dimenzijo.  

»Kaj naj bi jokala, če imam 

grdino v hišici!/Pojdite, bežite no! 

Greva gor in jo bom že izgnal 

jaz!« (str. 166) 

V tem primeru je čudežno bitje 

grdinica, ki jo srečajo zverinice. 

Kljub temu, da gre za bitje, ki ni 

realno, se zdi, da zverinicam ni 

nenavadno. Pojavi se v lisičini 

hiši, a nikoli jim ni pomembno 

izvedeti, od kod je pravzaprav 

prišla in kam je zbežala. 

Grdinica je del sveta, predstavlja 

pa vsakdanjo nevarnost. 

PLOSKOVITOST 

Ploskovitost predmetov Vrata, klop, perilo, zidek  
Omenjeni predmeti so povečini 

ploskovni ali linearni. 

Ploskovitost fizičnih lastnosti 

»… je videla male lisičice pod 

klopjo skrite, v kotu pa veliko 

grdo grdino.« (str. 166) 

Podrobnejši videz zverinic ali 

grdine ni opisan. Poudarjena je 

le njihova velikost. Grdina je 

opisana s pridevnikoma velika 

in grda ter ima velike zobe. 

Lisičice in mravlja so opisane 

kot majhne.  

Ploskovitost karakternih 

lastnosti 

»Sprva je jokala samo lisica, 

nazadnje sta jokala oba.« (str. 

166)  

 

»… se je ubogi zajček v hipu 

zasukal, zalete celo v podboje in 

je šel, ni pogledal nikogar. Je 

bežal …« (str. 168) 

Čustva zverinic so prikazana 

skozi dejanja in obnašanje – jok, 

brundanje, renčanje, skrivanje, 

bežanje. Kljub temu so nekatera 

čustva tudi poimenovana – strah 

in jeza. 

Ploskovitost okolja 

»V Osojah je bila lisičica …« 

(str. 166) 

» … in šla urno dol po Ožišču.« 

(str. 166)  

» … so prišli v Kot na Njivo …« 

(str. 167) 

»Je bežal naravnost čez Molovino 

in gor po Golem … » (str. 168) 

Prostor dogajanja je poimenovan 

le z geografskimi imeni, ki 

lokalnim prebivalcem sama po 

sebi sporočajo identiteto okolja, 

drugim pa ne. Lisičina hiša ni 

opisana, vemo le, da se v njej 

lisičice skrivajo pod klopjo in da 

se grdina oglaša iz kota; na 

vhodu so vrata. 

se nadaljuje 
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Ploskovitost odnosov 

»So se tako ustrašili, da so ušli. 

So šli in jokali spet, šli in šli in 

šli.« (str. 167) 

Odnos med lisico in njenimi 

mladiči ni razčlenjen. Čeprav 

lahko sklepamo, da je eden od 

razlogov za strah tudi varnost 

njenih mladičev, jih pusti ujete v 

hiši in gre večkrat zaporedoma 

iskat pomoč.  

Ploskovitost časa / 

Zaporedje dogodkov je 

postavljeno v časovno 

linearnost, a časovni okvir ali 

opredelitev nista omenjena. 

ABSTRAKTNI SLOG 

Oblika figur: obris, snov, 

barva 

Velika grdina, male lisičice, velik 

zob, pogumen volk, lepa beseda 

Poimenovanje z enostjo 

pridevnika.  

Oris zgodbe 

Lisica odide iz hiše, da bi oprala 

perilo. Med tem se v prazno hišo 

naseli grdina. Lisici je ne uspe 

pregnati, zato odide po pomoč. 

Sreča volka, medveda in zajčka, 

ki poskušajo pregnati grdino. 

Nazadnje sreča mravljo, ki grdino 

prežene. Grdina pobegne.  

Dogajalna linija je jasna – vse, 

kar je omenjeno, ima funkcijo v 

zgodbi. Vsebina je predstavljena 

skozi ostro ločeno zaporedje 

epizod.  

Obrazci 
»No ja, ampak lepa beseda pobije 

sto norih!« (str. 167) 

Pojavita se števili 3 in 100: 

mravlja trikrat piči grdino, ki 

trikrat odskoči. Zajec število 100 

uporabi v reku o olikanosti.  

Skrajnosti 

» … je skočila gor v dvor. /…/ je 

skočila gor pod ta veliki rob in si 

zlomila ta veliki zob.« (str. 168) 

Velika grdina in mala mravlja.  

Grdina skoči zelo daleč, ko jo 

piči mravlja. Preskoči dvorišče 

in cel hrib. Pri tem si zlomi zob. 

Prepovedi, pogoji, čudeži 
»Pojdite ven iz moje hišice! /.../ 

Ne, ne grem ven!« (str. 166) 

Čudež je pojav grdine v lisičji 

hiši, kar narekuje dogajanje v 

nadaljevanju zgodbe. Pooseblja 

strogo prepoved vstopa v hišo, 

kar prisili lisico v iskanje 

rešitve.  

se nadaljuje 
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IZOLACIJA IN UNIVERZALNA POVEZANOST 

Izolacija figure, dogajalne 

linije, epizode 

»Če nismo mogli zgrda, ni mogel 

zajec zlepa, s čim le jo boš 

izgnala ti?« (str. 168) 

Zgodba je razdeljena na enake 

epizode, v katerih lisica srečuje 

zverinico, ki ji ponudijo pomoč 

v njeni stiski. Struktura 

posamezne epizode je enaka, a 

niso popolnoma izolirane, saj se 

učijo iz svojih neuspehov in se 

zavedajo, kaj ni delovalo. 

Dobesedne ponovitve 

»Dober dan, botrica! 

Jojme, dober dan. 

Kaj je narobe? 

Grdino imam v hišici. 

Pojdite, jo bom jaz pregnal-a!« 

(str. 166–168) 

 

»Bežite ven iz hiše!« (str. 166) 

Dialog srečanja med zverinicami 

je vedno enak ali zelo podoben. 

Uvaja začetek nove epizode. 

Zverinice se soočajo z grdino z 

vedno istimi besedami. Ob 

njihovem vsakokratnem 

neuspehu zbežijo. 

Potencialna univerzalna 

povezanost 
/ 

Lisičina usoda je odvisna od 

verižne pomoči, ki jo usmerja k 

cilju pregona grdine iz hiše. 

»Naključje« 

»So se spet odpravili na pot. Ko 

so prišli dol pod Ožišče, so videli 

rusico na poti.« (str. 168) 

Lisica beži od svoje hiše v 

navidezno naključnih smereh in 

vedno sreča nekoga, ki ji je 

pripravljen pomagati pregnati 

grdino iz hiše.  

Dar, čudež, motivni drobec 
»Greva gor in jo bom že izgnal 

jaz!« (str. 166) 

Junakinja (lisica) ne prejme 

nobenega daru, dobi pa pomoč v 

obliki pomočnikov, ki rešijo 

težavo. Sreča volka, medveda, 

zajca in mravljo, ki ji vsi 

poskušajo pomagati. 

Pravljični junak 

»No, kaj naj bi pripovedovali 

tebi! Ko nismo mogli mi, kaj boš 

vedela ti!« (str. 168) 

Osrednji nosilec izolacije in 

univerzalne povezanosti je 

lisica. Dogajanje spremljamo 

zaradi njene usode. S tem, ko 

rešuje lastno težavo, do 

spoznanja o podcenjevanju 

pridejo tudi zverinice, ki jo 

spremljajo. 

se nadaljuje 
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SUBLIMACIJA IN VSEVKLJUČENOST 

Sublimacija vsakdanje vsebine 

stvarnega sveta, univerzalnost 

prikaza vsebin 

 

Lisica prevzame lastnost 

nemočnosti, kar ni v skladu z 

njeno navadno tipično zvijačno 

naravo.  

Stare navade, šege, običaji 

»V Osojah je bila lisičica in je šla 

prat plenice v potok, ker je imela 

male. Se je vzela in šla, pustila 

male doma in šla v potok. Ko je 

oprala, je dala sušit na zidek in 

prišla spet gor.« (str. 166) 

Pranje ob potoku je stara navada 

žensk.  

 

 

5.7.3 Lisica snedla volku maslo – ATU 15 

Lisica je volka prosila za pomoč pri obdelovanju njive. Medtem ko ji je okopaval njivo, je 

sama pod pretvezo, da jo kličejo za botrico, hodila v njegovo hišo krast maslo. Na koncu je 

volk po opravljenem delu prepoznal ukano ter zahteval plačilo za trud in pojedeno maslo, 

lisica pa ga je obtožila laži.  

 

Preglednica 5: Analiza pravljice Lisica snedla volku maslo po teoriji Maxa Lüthija. 

1. Pripovedovalec: tretjeosebni (Jelica v Borovičju, Osojane) 

2. Pravljični 

prostor: 
volkova hiša v Gostju v Reziji in njiva v Solbici v Reziji 

3. Pravljični čas:  dogajanje se zgodi v enem dnevu 

4. Pravljični liki:  lisica, volk 

5. Tema:  lisičina zvitost 

6. Ideja: 
Poštenost ni samoumevna in ni vedno nagrajena, za doseganje 

pravice se je treba postaviti zase. 

7. Motivi:  zvita lisica, naivni volk, kraja masla, izmikanje delu, botrstvo 

se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 5 

Analiza značilnosti pravljice po 

Maxu Lüthiju 

Primer iz besedila  

(Matičetov, 2013) 
Utemeljitev 

ENODIMENZIONALNOST 

Pravljični lik nima občutka, da je 

srečanje s čudežnimi bitji srečanje 

s tujo dimenzijo.  

/ 

V pravljici ni stika med 

različnima svetovoma, volk 

in lisica sta oba del iste 

dimenzije. 

PLOSKOVITOST 

Ploskovitost predmetov Lonec, prekla 

Omenjena sta dva predmeta, 

od tega je eden linearen in 

drugi ne. 

Ploskovitost fizičnih lastnosti / 
Videz volka in lisice ni 

opisan.  

Ploskovitost karakternih lastnosti 

»Je vedel, da je zvita, ampak si ni 

predstavljal, kaj bi mu bila mogla 

narediti.« (str. 81) 

Karakterja lisice in volka 

nista razčlenjena, navedene 

so lastnosti, ki so ključne za 

zgodbo – zvita lisica, 

neumen volk.  

Ploskovitost okolja 

»In sta prebivala v Gostju.«  

(str. 79) 

» … osipat na Polje v Solbico.« 

(str. 79) 

» … zgoraj pri kamnu v 

Sodovcu.« (str. 80) 

» … botra v Beči, onkraj Gostja.« 

(str. 81) 

Prostor dogajanja je 

poimenovan le z 

geografskimi imeni, ki 

lokalnim prebivalcem sama 

po sebi sporočajo identiteto 

okolja, drugim pa ne. 

Volkova hiša in njiva kot 

prostora dogajanja nista 

opisana.  

Ploskovitost odnosov 
»Lisica in volk sta si bila zmerom 

bližnja …« (str. 79) 

Odnos med volkom in lisico 

ni dosleden. Kljub 

navedenemu dejstvu, da sta 

bila prijatelja, se lisica do 

njega ne obnaša pošteno. To 

kaže na netrdne in površne 

odnose, ki se spreminjajo 

skladno z interesi junakov.  

se nadaljuje 
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Ploskovitost časa 

»Tedaj je gnala volka zgodaj, 

zgodaj.« (str. 79) 

 

» … je volku zavrela nekakšen 

krop in mu nesla jesti …« (str. 80) 

 

» … je videla, da se temni …« 

(str. 81)  

Časovni okvir dogajanja je 

podan z orientacijskimi 

dogodki, ki narekujejo del 

dneva.  

ABSTRAKTNI SLOG 

Oblika figur: obris, snov, barva 
»Je imel velik lonec masla …« 

(str. 79) 

V zgodbi ni podana nobena 

snov ali barva predmetov. 

Edini predmet, ki ima jasen 

obris in je iz trdnega 

materiala, je lonec. 

Oris zgodbe 

Lisica prosi volka za pomoč pri 

okopavanju. Skupaj gresta na 

polje, a ona se trikrat izmuzne 

delu z izgovorom, da gre za botro. 

Medtem hodi v njegovo hišo jest 

maslo in domov počivat. Na 

koncu ga obtoži laži. 

Dogajalna linija je jasna in 

čista, razdeljena je v 

epizode, v katerih se dejanja 

ponavljajo.  

Obrazci / 
Pojavi se število tri: lisica 

gre trikrat za botro 

Skrajnosti 

» … ni imela volje delati, je šla 

spat domu. Je ostala tam ne vem 

koliko časa in ubogi volk je 

zmerom kopal in mu je bilo tako 

vroče, da bi ga bilo kmalu 

zmešalo, pa je le zmerom osipal 

in zmerom delal na njivi.« (str. 

80) 

Lisica, ki počiva in se masti 

z maslom, medtem ko se 

volk muči z delom. 

Prepovedi, pogoji, čudeži / 

V zgodbi ni čudeža, strogih 

pogojev ali prepovedi. 

Dogajanje temelji na 

sublimaciji vsakdanjega 

motiva. 

IZOLACIJA IN UNIVERZALNA POVEZANOST 

Izolacija figure, dogajalne linije, 

epizode 

»Je spet odhitela in neumni volk 

se ni zavedal, da ga ima za 

norca.« (str. 81) 

Ponovijo se tri izolirane 

epizode, v katerih lisica 

ukane volka. Volk ji vsakič 

znova nasede na enak način. 

se nadaljuje 
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Dobesedne ponovitve 

»Kaaaj? 

Kaj je botrica? 

Ali ne čujete, kaj mi pravijo? 

Ne. 

Za botro me kličejo.« (str. 80–81) 

»Kako je ime malemu?« (str. 80–81) 

Vzorec dialoga se pri vseh 

treh enakih epizodah, ko se 

lisica izmika delu, ponovi z 

enakimi besedami.  

Potencialna univerzalna 

povezanost 

»Kaj? Kako si drznete obrekovati 

mene, tako časti vredno osebo?!« (str. 

82) 

Lisici uspe zvijača od 

začetka do konca, nič je ne 

izda. Svojo usodo si narekuje 

sama, ni kaznovana za svoje 

spletke. 

»Naključje« 

»Kakšno ime pa ste mu dali? 

Ah, Načetnik!« (str. 80) 

»Napolnik!« (str. 81) 

»Postrganik!« (str. 81) 

Sovpadanje količine masla, 

ki ga je lisica pojedla, in 

lažnim imenom, ki si ga je 

izmislila za mladiče, ki naj bi 

jim bila botra. 

Dar, čudež, motivni drobec / 

V funkciji nastopa lonec 

masla, ki lisico spelje v 

skušnjavo in ji daje povod za 

izpeljavo njene zvijače. 

Pravljični junak 

 

»Ona je hodila jest maslo, ne pa za 

botro!« (str. 82) 

»Nji je šlo zmeraj vse prav, saj le 

zvijača kaj velja na svetu!«  

(str. 82) 

Kot junakinja je v ospredju 

lisica, ki skozi zgodbo misli 

le nase ter nenamerno vpliva 

tudi na volkovo spoznanje. 

SUBLIMACIJA IN VSEVKLJUČENOST 

Sublimacija vsakdanje vsebine 

stvarnega sveta, univerzalnost 

prikaza vsebin 

» … je šla hitro gor v njegovo hišo 

gledat, kaj ima. Mu je preiskala vse. 

Je imel velik lonec masla …« (str. 

79) 

Vsakdanji lonec masla je 

motiv, ki je v zgodbi 

povzdignjen v glavni element 

lisičine skušnjave, poteka 

dogajanja in končnega spora.  

Stare navade, šege, običaji 

»Je imel velik lonec masla, ki ga je 

nakradel, skuhal in spravil.« (str. 79) 

» … zavrela volku nekakšen krop in 

mu nesla jesti na Polje na Solbico.« 

(str. 80) 

»Ta mi vpije, naj ji grem za botro!« 

(str. 80) 

– Navada kuhanja masla in 

shranjevanje masla v loncu.  

– Celodnevno delo na polju, 

kamor so gospodinje nosile 

kosilo delavcem. 

– Botrovanje sorodnikovim 

otrokom. 
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6 SKLEP 

Pomemben cilj poučevanja s pomočjo pravljic je doseganje določene stopnje ponotranjenja 

vsebine pri otrocih. To do neke mere omogoča že forma pravljice same z združenjem 

fantastičnih in realističnih prvin v celoto, dodatno pa na to vplivajo integrirane ilustracije 

in didaktična oprema besedila. Preko identifikacije otrok s pravljičnimi liki se poveča 

sposobnost za usvajanje njihovih nazorov in s tem prevzemanja glavnih sporočil zgodbe. 

Kümmerling-Meibauer (2015) zaznava visoko stopnjo učinkovitega ponotranjenja vsebin 

pri souporabi pravljic in pripadajočih slikovnih zemljevidov, ki dodatno poudarjajo 

prostorsko dimenzijo zgodbe in njene najpomembnejše značilnosti. Zemljevidi, preko 

katerih otroci sledijo dogajanju, omogočajo razpoznavanje plasti zgodbe, ki niso nujno 

odkrito podane v tekstu ali ilustracijah. S tem izkoristijo večji potencial pravljice kot 

učnega orodja ter hkrati krepijo kognitivne sposobnosti dojemanja in izdelovanja miselnih 

zemljevidov.  

 

Za nadaljnje raziskovanje in razširitev teme magistrskega dela predlagam izvedbo akcijske 

raziskave, ki bi še nazorneje odgovorila na vprašanje o smiselnosti vključevanja 

rezijanskih pravljic v učni načrt književnosti. Raziskovalni pristop akcijske raziskave 

namreč temelji na izboljšanju poučevalnih metod v praksi, s čimer bi preizkusili ugotovitve 

te naloge. Predlagam tri korake akcijske raziskave: 

 1. korak: obravnava pravljic iz zbirke Zverinice iz Rezije v okviru interesne 

dejavnosti. 

 2. korak: obravnava pravljic iz zbirke Zverinice iz Rezije v okviru rednega pouka. 

 3. korak: obravnava pravljic iz zbirke Zverinice iz Rezije v okviru dela z nadarjenimi 

učenci. 

 4. korak: obravnava pravljic iz zbirke Zverinice iz Rezije v okviru podaljšanega 

bivanja. 

Raziskavo bi izvajali učitelji na manjših vzorcih (en razred ali ena šola), primeri dobre 

prakse pa bi se delili in širili naprej. 

 

Zverinice iz Rezije predstavljajo zanimiv in pomemben izraz kulturne dediščine. Gre 

namreč za zapuščino starega rodu rezijanskih ljudi, ki se še vedno aktivno predaja novim 

generacijam in jih na ta način povezuje. Zahvaljujoč književnim objavam vsebine vstopajo 

v zavest otrok in odraslih tudi izven prostorskih meja Rezije. Način življenja, vrednote in 

pogled na svet, ki ga pravljice opisujejo, se skozi čas sicer spreminjajo, a v svojem bistvu 

ostajajo univerzalni. Spoznavanje živalskih pravljic je tako lahko odlična priprava na 

življenje – preko zgodbe, ki jo otroci dojemajo kot nekaj prijetnega, se vzporedno učijo o 

življenju in vrednotah.  
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Dr. Milko Matičetov (2013: 40) v predgovoru k izdaji zbirke jasno strne misel o vlogi 

pravljice v učenju za življenje: »/…/ obvezno vsaka mati zna in pripoveduje vsaj nekaj 

»lisičjih pravljic« /…/. Zaradi izrazitega realizma, ki prežema te pravljice, rezijanski otroci 

ob njih korak za korakom, neprisiljeno spoznavajo svet, njegove sončne in senčne strani. 

Čeprav jim je pravljica v prvi vrsti razvedrilo, kratkočasje, uspavalo, se jim ob poslušanju 

nehote tudi širi obzorje. Živalska pravljica je potemtakem priprava na življenje. Otrok bo 

prej ali slej, ne da bi ga na to posebej opominjali, tudi sam spoznal, da so zakoni pesniško 

narisanega živalskega sveta pravzaprav samo zrcalna podoba vsakdanjega človeškega 

sveta, kjer se bije prav tak neusmiljen boj za obstanek.« 
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PRILOGA A: Šolski leksikon rezijanskih likov  

 

V nadaljevanju leksikona iz poglavja 5.1. so zajeti pravljični liki, ki se v zbirki Zverinice iz 

Rezije pojavijo redkeje. Predstavljeni so z orisom in opisom, podatkom o pogostosti 

pojavljanja in pripadajočo ilustracijo.  

 

1. Bramor (medvidica): njegov glavni motiv je iskanje hrane zase in za svoj 

podmladek. Najpogosteje se hrani s krompirjem, ki ga v vrečah ali z vozičkom prinaša 

s polj in hrani v kleti svojega gnezda. Kljub svoji velikosti lahko nese nakajkratno 

svojo težo. Njegova skrb za podmladek je tako močna, da se spušča v nevarnost in 

dejanja, ki so mu prepovedana, da bi le priskrbel hrano za svoje nenasitne mladiče. 

Brani se s praskanjem, a je zaradi svoje majhnosti vedno premagan. Zaradi slabe vesti, 

da krade hrano pridnim kmetovalcem, pohlevno izpolnjuje ukaze drugih.  

Število pravljic: 1 (53)  

Odstotek pojavljanja: 1,6 %  

 
Slika 15: Medvedica – Gošnik Godec Ančka (Matičetov, 2013) 

2. Gos: po navadi sledi skupini in posnema dejanja drugih – kokoš se je skrila pod eno 

klop, gos pa pod drugo; ko je kokoš kljunila tatu, ga je gos prav tako.  

Število pravljic: 1 (24) 

Odstotek pojavljanja: 1,6 % 

 
Slika 16: Gos – Gošnik Godec Ančka (Matičetov, 2013) 
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3. Jagnje: vedno nastopa v vlogi nebogljene žrtve volka ali lisice. Lisica ga redi za hrano 

v hlevu, volk pa ga opazi na travniku, kjer se svobodno pase. Iz življenjske ogroženosti 

se zna izgovoriti in tako pretentati svojega plenilca. S tem si pridobi čas, da urno 

pobegne.  

Število pravljic: 1 (30) 

Odstotek pojavljanja: 1,6 % 

4. Jazbec: stanuje na Kulku v veliki jazbini. Druži se z medvedom in divjim možem. Je 

gurman, zato je vedno omenjen v situacijah, ko išče hrano – gre po žito, grebe po 

travnikih, pretovarja krompir – ali jo pripravlja: kuha kavo, reže čebulo in slanino, tlači 

krompir. Je avtoritativen in vedno izkoristi nekoga drugega, da opravi delo namesto 

njega. To mu uspeva, ker razmišlja preprosto, a logično in razumno. Pri fizičnih 

opravilih je neroden, saj mu velikokrat spodrsne. Kljub temu da se na zunaj kaže kot 

nevarna zver in strah drugih pred njim s pridom izkorišča, je usmiljen in ima mehko 

srce.  

Število pravljic: 2 (27, 53) 

Odstotek pojavljanja: 3,2 % 

  
Slika 17: Jazbec – levo: Gošnik Godec Ančka (Matičetov, 2013), desno: Zvonko Čoh (Matičetov, 

2016) 

5. Kača: je miroljubna zverinica, ki se drži zase in ne naredi nikomur nič. Živi v gozdu. 

Pika ljudi, če se počuti ogroženo, ko jo kdo draži ali jo želi ubiti. Druge zverinice je ne 

marajo in nimajo posluha za njeno stisko (lisica ji brez razloga zvrne kamen na glavo, 

ko jo prosi za pomoč).  

Število pravljic: 2 (7, 58) 

Odstotek pojavljanja: 3,2 % 

6. Kanja: je dobra letalka, ima ostre kremplje in kljun, ki ju nerada umaže. S svojim 

vedenjem vzbuja pozornost in se postavlja pred drugim. Je samotarka, zato ne želi 

sodelovati pri solidarnem delu. Za svojo nedelavnost in gizdavost je kaznovana.  

Število pravljic: 1 (8) 

Odstotek pojavljanja: 1,6 % 
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7. Kokoši: živijo v kurniku pri ljudeh ali zverinicah, ki jih hranijo z moko in zrnjem. So 

zelo zaupljive, naivne in veljajo za živali s kratko pametjo. Če kokoši namreč pade na 

glavo oreh, je prepričana, da se podira svet. Njihova glavna sovražnica je lisica, ki jih 

skozi vrsto prigod vedno znova in na različne načine pretenta. Večkrat imajo veliko 

sreče, da jih pred smrtjo reši nekdo (pes, volk, petelin), ki opazi, da jim preti nevarnost. 

Grebsti so se navadile, ko je petelin izgubil piščalko in so mu jo pomagale iskati. Še 

vedno jo iščejo, zato ves čas grebejo po tleh.  

Število pravljic: 4 (3, 21, 24, 25) 

Odstotek pojavljanja: 6,5 % 

 
Slika 18: Kokoši – Gošnik Godec Ančka (Matičetov, 2013) 

8. Koza: mlada koza je pogosto hrana večjim zverinicam – volku in medvedu. Je 

koščena, saj jé le rožice po travniku. Kot odrasla še nikoli ni videla papeža, zato se je 

pridružila romanju v Rim.  

Število pravljic: 3 (23, 30, 41) 

Odstotek pojavljanja: 4,9 % 

9. Krt: zverinice so skupaj delale steze in poti, krt pa jim ni želel pomagati in si je svoje 

poti želel delati tam, kjer bi ustrezalo njemu. Za svojo ošabnost je bil kaznovan s tem, 

da mora vse svoje življenje iskati poti pod zemljo in da vsakič, ko prečka kakšno pot 

ali stezo na površju, umre. Od časa do časa lahko vidimo preminulega krta sredi poti – 

bodisi od starosti bodisi od njegove kazni.  

Število pravljic: 1 (9) 

Odstotek pojavljanja: 1,6 % 

10. Kukavica: žaluje za svojim možem, kukavičkom, ki so ga ubili ljudje ob košnji, ko je 

v seneni kopici napravljal gnezdo. Izogiba se delu, zato ne pomaga pri skupnih 

opravilih. Temu primerno je deležna le ostankov, ko se deli hrana.  

Število pravljic: 2 (4, 36) 

Odstotek pojavljanja: 3,2 % 
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11. Lev: je kralj gozda in vse zverinice ga spoštujejo, obiskujejo in se mu priklanjajo, ko je 

bolan in čemeren. Naslavljajo ga z visočanstvom. Njegove bolezni mu pozdravijo v 

treh dneh z žgečkanjem z brki.  

Število pravljic: 1 (29) 

Odstotek pojavljanja: 1,6 % 

  
Slika 19: Lev – levo Gošnik Godec Ančka (Matičetov, 2013) in desno Zvonko Čoh (Matičetov, 

2016)  

12. Pajek: je trgovec z blagom. Za svoje blago vedno zahteva plačilo in ne sklepa poslov 

brez zagotovila, da bo denar res prejel.  

Število pravljic: 1 (2) 

Odstotek pojavljanja: 1,6 % 

13. Pastirička: največkrat jo vidimo, kako hodi ob vodi. S ponirkom sta bila družabnika in 

sta trgovala z blagom v tujih deželah, a jima ni šlo dobro. Ne smeta se vrniti v Rezijo, 

ker sta trnu dolžna denar. Pastirička vedno najde rešitev za trenutni problem in odloča 

o naslednjem koraku.  

Število pravljic: 1 (2) 

Odstotek pojavljanja: 1,6 % 

 
Slika 20: Pastirička – Gošnik Godec Ančka (Matičetov, 2013) 
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14. Ponirek (zavoj): je družabnik pastirički, s katero skupaj trgujeta z blagom doma in po 

svetu. Ne zna dobro ravnati z denarjem in posli, zato vedno vse zapravi ali izgubi. Je 

dober plavalec in potapljač. V Rezijo se ne sme več vrniti, saj je trnu dolžan denar, ki 

mu ga ne more vrniti.  

Število pravljic: 1 (2) 

Odstotek pojavljanja: 1,6 % 

 
Slika 21: Ponirek – Gošnik Godec Ančka (Matičetov, 2013) 

15. (Divji) prašič: je samosvoj in ne uboga nikogar. Delo ga ne zanima, raje se valja po 

blatu in listju. K sodelovanju ga premami le misel na hrano. Je nevoščljiv in opreza za 

drugimi, kar se mu vedno vrne z izdrtim očesom ali preluknjanim uhljem. Pri 

oprezanju se vedno skriva na tleh v listju.  

Število pravljic: 3 (19, 42, 60) 

Odstotek pojavljanja: 4,9 % 

16. Rak: s kleščami je zelo spreten. Pomaga lisici in volku pri delu na polju, a se ne pusti 

zavesti lisičinemu spletkarjenju. Je vedno tiho, na koncu pa poskrbi, da mu pripade 

tisto, kar si je pošteno zaslužil.  

Število pravljic: 1 (17) 

Odstotek pojavljanja: 1,6 % 

17. Slepec: želi vsem le škodovati. Njegova namera je napadati ljudi s svojim strupom. 

Zaradi svoje zahrbtnosti je bil kaznovan s slepoto in nestrupenostjo.  

Število pravljic: 2 (6, 7) 

Odstotek pojavljanja: 3,2 % 

18. Stržek (hudačič): je mali ptiček, ki zimo preživlja doma. Tudi v najhujšem mrazu zna 

najti dobro skrivališče, da ne zmrzne. Zateče se globoko v seno. Svoje stiske nikoli ne 

prizna in se dela močnejšega, kot je v resnici. Svojim sovražnikom kljubuje z besedami 

in jim da vedeti, da jih spoštuje.  

Število pravljic: 1 (1) 

Odstotek pojavljanja: 1,6 % 
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19. Vran: je mrhovinar, ptica, ki se bori za ostanke preminulih živali. Vedno letajo v jatah. 

So premeteni in še lisico ukanijo s tem, da ji v zameno za hrano ponudijo učenje 

letenja.  

Število pravljic: 1 (34) 

Odstotek pojavljanja: 1,6 % 

 
Slika 22: Vrana – Gošnik Godec Ančka (Matičetov, 2013) 

20. Žaba: njena edina misel je, da poje vse, kar vidi. Preganja jo namreč prepričanje, da bo 

nekoč zmanjkalo vse hrane in da bo stradala.  

Število pravljic: 1 (5) 

Odstotek pojavljanja: 1,6 % 

 

 
Slika 23: Žaba – Gošnik Godec Ančka (Matičetov, 2013) 
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PRILOGA B: Pravljični zemljevid Rezije – z ilustracijami zverinic 
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PRILOGA C: Pravljični zemljevid Rezije – brez ilustracij zverinic 

 


