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1 UVOD 

 

Tako kot je obdobje romantike s Francetom Prešernom dalo največjega pesnika Slovencem, je 

v obdobju romantike na začetku 19. stoletja svojega največjega pesnika dobila tudi Rusija. V 

deželi, kjer ima literatura posebno mesto v kulturi in ne nazadnje tudi v srcih Rusov, 

Aleksander Sergejevič Puškin še danes velja za eno največjih in najpomembnejših figur v 

literarni umetnosti. 

 

Puškin je bil človek, ki ga je zanimalo veliko stvari. Živel je v času, ko so si intelektualci, 

predvsem tisti, ki so se leta 1812 borili proti Napoleonu, ko je vkorakal v Moskvo, prizadevali 

za odpravo tlačanstva in za to, da bi njihova domovina dobila ustavo. Intelektualci so se v 

iskanju nečesa, kar je pristno rusko, spogledovali z evropskimi kolegi, ki so zapisovali in 

raziskovali slovstveno folkloro. Tudi sami so se odpravili med ljudi in jih pozivali, naj jim 

»izdajo« kakšno folklorno pravljico, pesem, ali kaj podobnega. Poslušali so pripovedovalce in 

zapisovali njihove zgodbe, pesmi itd. Nekateri umetniki so zbrano slovstveno folkloro 

uporabljali predvsem za navdih pri lastnem ustvarjanju. Med njimi se je znašel tudi Puškin. 

S pravljicami se je najprej srečal kar doma, kjer mu jih je pripovedovala njegova varuška 

Arina Rodionovna. Kasneje, ko je bil zaradi svojega dela pregnan na Kavkaz, je imel še več 

priložnosti, da se je srečal s preprostim ljudstvom, ki ni poznalo blišča Sankt Peterburga, 

odkoder je prihajal Puškin. Pesnik si je zapisoval zgodbe in pesmi, ki jih je slišal. Vse to ga je 

spodbudilo, da je veliko razmišljal o ljudeh in svoji domovini. Njegova razmišljanja in 

naklonjenost ljudstvu se tako kažejo tudi v njegovih delih. Kasneje je svoje prijatelje literate, 

s katerimi je komuniciral večinoma v francoščini, celo spodbujal, naj berejo in poslušajo 

folklorne pravljice, ker se bodo le tako naučili pravo ruščino. V teh pravljicah pa bodo med 

drugim našli tudi odlične motive za svoja dela. 

Kot je bilo že omenjeno, je Puškin po svetu najbolj poznan po svoji poeziji. Mi pa smo se v 

tem diplomskem delu želeli posvetiti njegovim pravljicam, ki so ravno tako pomemben del 

njegovega obsežnega opusa in veljajo za tipično ruske. S podrobnejšo analizo bomo v 

pravljicah poskusili najti tisto, kar Puškinove pravljice dela tako ruske. 

 

Da bi nalogo, ki smo si jo zastavili, čim bolje predstavili in razjasnili ter na koncu predstavili 

naše ugotovitve, si moramo najprej pogledati nekaj bolj splošnih dejstev o tem, kaj 

pravzaprav je pravljica. Zato je celotno prvo poglavje s štirimi deli namenjeno splošnim 
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razlagam o značilnostih pravljic – kaj je pravljica, kako so pravljice razdeljene, kaj pomenijo 

pojmi folklora, folkloristika in folklorizem. Del tega poglavja je namenjen tudi ruskim 

folklornim pravljicam in njihovemu zbiratelju Aleksandru Nikolajeviču Afanasjevu. 

Drugo poglavje bo s tremi podpoglavji osvetlilo Puškinovo ustvarjanju v tridesetih letih, ko so 

nastale njegove pravljice, in vpliv slovstvene folklore nanj. V to poglavje spada še del s 

predstavitvijo besedil, ki so jih o Puškinovih pravljicah napisali literarni zgodovinarji Mark K. 

Azadovski, Valentin S. Nepomnjaščij in Roman Jakobson. To nam bo pomagalo tudi pri sami 

analizi pravljic, ki bo sledila v četrtem poglavju, ko bomo analizirali vsako pravljico posebej. 

Predstavili bomo obnovo vsake pravljice in jo motivsko primerjali s podobno pravljico iz 

zbornika Народные русские сказки Aleksandra N. Afanasjevega. Motivska analiza bo pri 

pravljici »Сказка о рыбаке и рыбке« temeljila na metodi funkicj likov, ki jo zagovarja 

Vladimir Ja. Propp v knjigi Morfologija pravljic, ostale pravljice pa bomo analizirali z 

metodo motivov, ki jo je zagovarjal Aleksander N. Veselovski. Motivskim analizam bo 

sledila še primerjava vsake pravljice z ugotovitvami, pridobljenimi z besedili zgoraj 

omenjenih avtorjev. 

Podrobnejši rezultati analiz bodo predstavljeni v sklepnem poglavju. 
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2 PRAVLJICA 

2.1 Kaj je pravljica? 

 

Ko slišimo besedo pravljica, pogosto pomislimo na čarobne zgodbice, ki jih starši berejo 

svojim otrokom pred spanjem. V teh zgodbicah, ki so klišejsko namenjene samo našim 

malčkom, poleg navadnih ljudi nastopajo tudi pravljična bitja. To so bitja, ki imajo 

nadnaravne sposobnosti in pomagajo tistim ljudem, ki so dobri in hočejo narediti neko 

plemenito dejanje (uloviti kakšnega škodljivca, ki krade pridelek na polju, rešiti ugrabljeno 

princesko, pomagati dekletom, ki morajo v ujetništvu izpolnjevati nemogoče naloge, 

premagati hudobno čarovnico, ki krade otroke itd.). Pravljična bitja so, seveda, lahko tudi 

hudobna in škodujejo ljudem (čarovnica, ki krade otroke, zmaj, ki ugrabi princesko in jo zapre 

v svoj grad itd.). Tudi ljudje imajo v pravljicah različne vloge. Nekateri so dobri, drugi so 

hudobni in vsem okoli sebe povzročajo preglavice. V pravljicah dostikrat ne gre niti brez 

(dobrih ali hudobnih) živali. 

To so le nekatere asociacije, ki jih najprej dobimo ob besedi pravljica. Večja težava nastopi, 

ko želimo najti strokovno razlago za to literarno zvrst. Dostikrat se namreč zalomi, ko 

moramo postaviti meje med pravljico, pripovedko, basnijo, bajko in legendo, saj imajo 

ponavadi vsi liki, ki nastopajo v teh literarnih zvrsteh, razne nadnaravne sposobnosti. Zato so 

meje med omenjenimi zvrstmi zelo tanke. 

V strokovni literaturi bomo zelo težko našli poenoteno razlago o tem, kaj je pravljica, kar je 

odraz neenotne stroke, o čemer se je v delu Teoretični oris slovstvene folklore na več kot 400 

straneh razpisala Marija Stanonik. 

Težava je tudi, da so nekatere pravljice folklorne, druge pa umetne. Folklorne pravljice so 

tiste, ki jih še danes velikokrat imenujemo kar ljudske in so z leti prehajale iz roda v rod, ko 

so si jih ljudje pripovedovali, ne da bi jih zapisali. Kasneje so te pravljice zbirali folkloristi in 

jih zapisovali v obsežne zbirke. Tako je nastala tudi največja zbirka ruskih folklornih pravljic, 

ki jo je uredil Aleksander Nikolajevič Afanasjev1. 

 

Marija Stanonik je o prenašanju folklornih pravljic in njihovem zbiranju ter zapisovanju 

zapisala naslednje: 

                                                 
1 Več o delu Aleksandra Nikolajeviča Afanasjeva v poglavju 2.4. Ruske folklorne pravljice in Aleksander 
Nikolajevič Afanasjev. 
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/… / za vsakega pripovedovalca [ostaja] še dovolj prostosti, da pravljico pove na svoj način, zato je 
njihovo zapisovanje otežkočeno predvsem tedaj, kadar se izražajo pripovedovalci preveč eliptično in 
besedno izražanje nadomeščajo z gestami, mimiko ali posebno intonacijo, kar je nemogoče prenesti v 
pisano besedilo. Prav zaradi tolikšnega pomena teksture so pravljice veliko bolj podvržene 
spremembam kot folklorni proizvodi v verzih. Fabula / siže pravljice se lahko dolgo in trdno držita v 
ustnem prenašanju, toda samo kot ogrodje, ki vsakokrat dobi bolj ali manj novo obdelavo, in sicer v 
skladu z žanrom, ki ji pripada. (265) 
 

Umetne pravljice so tiste pravljice, ki jih pišejo posamezni avtorji na podlagi svoje domišljije. 

Pri tem se sicer držijo nekaterih lastnosti, značilnih za ljudske oziroma folklorne pravljice. In 

kakšne so pravzaprav značilnosti pravljice? 

V nadaljevanju bomo najprej predstavili tri različne definicije pravljice, ki so zapisane v 

Velikem splošnem leksikonu, Očrtu literarne teorije Janka Kosa in v Mali literarni teoriji 

Matjaža Kmecla. Nato bomo na kratko napisali tudi, kaj imajo te definicije skupnega. Na 

koncu poglavja pa bomo podrobneje predstavili še, kaj je o pravljici zapisal V. Ja. Propp, eden 

najpomembnejših ruskih formalistov, ki je s svojim delom Morfologija pravljice pomembno 

vplival na nadaljnja preučevanja folklornih pravljic ne samo v Rusiji, ampak tudi drugod po 

svetu. 

 

V Velikem splošnem leksikonu je pod slovarskim geslom »pravljica« zapisana naslednja 

definicija te literarne zvrsti: 

 
Pravljica, fantazijska pripoved s čarobnimi motivi. V nasprotju s pripovedkami je neodvisna od 
resničnih dogodkov, dogaja se v brezčasnem svetu in si ne prizadeva posnemati stvarnosti. Živali in 
predmeti govorijo, junak se spreminja, druži se z nadnaravnimi pomočniki in s sovražniki ter rešuje na 
prvi pogled nerešljive naloge. Ljudsko pravljico je sooblikovalo ustno izročilo; vedno srečen konec. 
Od t. i. »prave pravljice« razlikujemo pravljice o velikanih in hudiču. Pravljice v širšem pomenu so 
razširjene po vsem svetu. Za evropsko zakladnico pravljic, pri katerih so opazni keltski, bizantinski in 
indijski vplivi je še posebej pomembna arabska zbirka Tisoč in ena noč. Nemška pravljica je na 
začetku 19. stoletja dobila svojo danes prevladujočo obliko iz Pravljic bratov Grimm, ki so hkrati 
pomenile začetek in podlago mednarodnega zbiranja pravljic in obenem podlago za raziskovanje 
pravljic. Umetna pravljica, ki je bolj neomejena v svoji obliki, se je v 18. st. najprej pojavila kot šaljiva 
satirična tvorba, pri J. W. von Goetheju in romantikih (Novalisu, E. T. A. Hoffmannu, L. Tiecku, C. 
Brentanu) pa ima simboličen ali alegoričen pomen. Pisci pravljic mdr.: W. Hauff, H. Ch. Andersen, E. 
Mörike, Th. Storm, O. Wilde, F. Werfel, A. Döblin, P. Rühmkorf; vse do moderne pravljice za otroke 
(L. Carroll, A. Lindgren).  (3472) 

 

Zanimala nas je tudi bolj strokovna opredelitev pravljice, zato smo se namesto leksikona raje 

poslužili definicij, ki sta ju napisala strokovnjaka. Eden izmed njiju je Janko Kos, ki v knjigi 

Očrt literarne teorije pravljico razlaga kot kratko zgodbo, sestavljeno v verzih ali prozi. 

 
Njena posebnost v primerjavi s pripovedko je neverjetnost, čudežnost, nestvarnost likov in dogodkov, 
vendar pomešanih s stvarnostjo, ki je verjetna, to pa tako, da oboje ni lokalizirano v konkreten 
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zgodovinski čas in prostor. To dvoje je v pravljici splošno in abstraktno kot poseben svet poleg 
zgodovinsko stvarnega. Tudi junaki pravljic so splošni, ne pa individualno določeni kot v pripovedkah 
pa tudi bajkah. Razlika med temi zvrstmi je torej pretežno motivna, ne pa strukturno-formalna. Večina 
pravljic je ljudsko-tradicionalnega izvora; na tej osnovi so mogoče umetne pravljice. Po motiviki in 
tematiki jih delimo na resnobne, tragične, komične, simbolične, živalske itd. (163) 

 

Kos razlago pravljice zaključi z delitvijo pravljic. Več o tej temi bomo napisali nekoliko 

kasneje, ko se bomo posvetili izključno delitvi pravljic, o čemer je bolj podrobno pisal ruski 

formalist Propp v Morfologiji pravljice. 

 

Obširno razlago o tem, kaj je pravljica, najdemo tudi v Mali literarni teoriji, neke vrste 

priročniku, ki ga je napisal Matjaž Kmecl in je odlična podlaga za vse, ki se z literaturo 

ukvarjajo bolj podrobno. V razdelku »leksikon«, kjer so razlage posameznih literarno-

teoretskih pojmov, najdemo tudi razlago pravljice. Kmecl je o pravljici zapisal naslednje: 

 
Pravljica je prvotno besedilo, ki se pravi, pripoveduje; od tod pri Jurčiču in Levstiku oznake za zgod. 
utemeljene, zgodbeno zaokrožene govorice, sage: Levstik jih predlaga kot snovni vir novelam, Jurčič v 
marsikateri svoji zgodnji pripovedi poudarja, da je posneta po ljudski pravljici (Domen). – Kasneje 
pomenski premik v: krajšo prozno pripoved o čudežnih/fantastičnih dogodkih, predmetih, zmožnostih, 
brez časovne/krajevne opredelitve (»nekoč v deveti deželi«), zoper izkustveno pamet in znanje o 
naravnih zakonitostih; vendar v lastnem pravljiškem svetu, ki ga vzpostavlja pravljičarski subjekt, 
logična, koherentna. – Etična osnova je kar se da enostavno in pregledno nasprotje med dobrim in 
zlim, pri čemer je za konec dobro nagrajeno, zlo kaznovano. – P. je ena najpogostejših knjiž. vrst v 
ljudskem slovstvu, po nastanku verjetno iz orienta (najbolj znana zbirka orient. pravljic Tisoč in ena 
noč), razširjena v antiki (Homer), z naslonitvijo na ljudsko pravljico se je razcvetela za časa romantike 
(brata Grimm), takrat tudi kot rafinirana, manj naivna »neotroška« knjiž. tvorba (E. T. A. Hoffmann), 
kasneje pri Wildu, Wolkerju, Mrzelu in dr. Ker je prvotna ljudska p. blizka otroškemu pojmovanju 
sveta, je p. danes ena najbolj razširjenih vrst otroške književnosti (pri nas Perocijeva, L. Kovačič idr.) 
– V glavnem pa temelji predvsem na posebni, naivni oceni sveta, zato jo pojmujemo kot etološko 
vrsto2, ki se ne pojavlja le kot pripoved, torej knjiž. vrstno, marveč tudi kot igra (Golia, Triglavska 
bajka), opera (Mozart, Čarobna piščal), slika itd. (185) 

 

Preden si bomo ogledali, kaj je o pravljici zapisal Propp, naredimo še krajšo analizo vseh 

zgoraj predstavljenih definicij pravljice, ki imajo kar nekaj skupnih lastnosti.  

Vse tri razlage pravljice se začnejo z ugotovitvijo, da gre pri pravljici za pripoved s čarobnimi 

motivi, za katero so značilni čudežni / fantastični dogodki, predmeti in zmožnosti. Dogajanje 

je postavljeno v svet, ki ni vezan ne na konkreten čas ne na konkreten prostor. Vse skupaj se 

odvija ali v lastnem pravljiškem svetu ali v svetu, pomešanem z verjetno stvarnostjo. Opisi 

nato govorijo o ljudskih pravljicah in o tem, da so se pravljice izoblikovale iz ustnega izročila 

                                                 
2 Kmecl razlaga, da obstajata dve obliki književnih vrst oz. žanrov. Poleg oblikovnih književnih vrst, ki jih 
prepoznamo po enaki zunanji obliki, poznamo še »t. i. etološke vrste, ki s svojim »notranjim slogom« (tipično,  
ponovljivo perspektivo) ne določajo zunanje oblike (recimo število vrstic in kitic pri sonetu), marveč so 
opredeljene z avtorjevo nravnostjo, z njegovim obnašanjem. Tako se lahko v isti oblikovni književni vrsti 
pojavljajo najrazličnejše etološke književne vrste (perspektive), saj je zunanja forma – recimo dolžina romana – 
v glavnem odvisna od avtorjevega nravnega obnašanja, avtorjevega ocenjujočega razmerja do sveta« (166).  
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oziroma, da večinoma izvirajo iz ljudske tradicije in so tudi ena najpogostejših književnih vrst 

v ljudskem slovstvu. Pravljice naj bi imele vedno srečen konec, saj se v njih spopadata dobro 

in zlo. Dobro je na koncu nagrajeno, zlo pa kaznovano. Preden Veliki splošni leksikon 

pravljice razdeli na »prave pravljice« in pravljice o velikanih in hudiču, Kos pa na resnobne, 

tragične, komične, simbolične in živalske pravljice, vsi trije viri navajajo še dejstvo, da so se 

umetne pravljice razcvetele v romantiki, da se naslanjajo na ljudske pravljice in da so v svoji 

obliki bolj neomejene kot ljudske pravljice.  

 

Vladimir Ja. Propp, eden najpomembnejših ruskih formalistov in tudi folkloristov, ki je veliko 

časa porabil za preučevanje pravljic, teh ne opredeljuje na način, kot to počneta Janko Kos in 

Matjaž Kmecl. Propp se je kot formalist posvetil predvsem obliki oziroma formi čarobnih3 

pravljic. Na podlagi ruskih (čarobnih) folklornih pravljic, ki jih je v obsežni zbirki z več kot 

400 pravljicami objavil eden najpomembnejših ruskih folkloristov Aleksander N. Afanasjev, 

je Propp pravljice razdelil na posamezne funkcije likov in tako prišel do zanimivih 

zaključkov. 

 

Propp se v knjigi Morfologija pravljice sprašuje predvsem, na kakšen način lahko natančno 

opišemo pravljico. Gre za to, da se imena in atributi pravljičnih likov spreminjajo, njihova 

dejanja ali funkcije pa ostajajo nespremenjena. Propp ugotavlja, da pravljica »neredko 

pripisuje enaka dejanja različnim osebam« (34), zato pravljico preučujemo glede na funkcije 

likov. In koliko funkcij pozna pravljica? Kot je ugotovil Propp, se v pravljicah ponavlja 

osupljivo majhno število funkcij. »Pravljične osebe (naj bodo še tako različne) pogosto 

počnejo eno in isto« (34). V Morfologiji pravljice je podrobno predstavljenih enaintrideset 

osnovnih prvin pravljice, ki jih Propp imenuje funkcije likov. Kot pravi, te funkcije 

najpogosteje določimo s samostalnikom, ki izraža dejanje. Pod funkcijo tako razumemo 

»dejanje lika, ki je pogojeno z njegovim pomenom za razvoj dogajanja« (35). Gre za to, da so 

a) funkcije likov stalne, nespremenljive prvine pravljice ne glede na to, kdo in kako jih izvaja 

in so tako osnovni sestavni deli pravljice, b) število funkcij, ki jih pozna čudežna pravljica, je 

omejeno (poljubnost je v zaporedju omejena z zelo ozkim okvirjem, ki ga je mogoče natančno 

                                                 
3 [Delo] posvečamo čudežnim pravljicam. Obstoj čudežnih pravljic kot posebne kategorije je za nas nujna 
delovna hipoteza. Za zdaj pod »čudežnimi« razumemo pravljice, ki jih je Aarne [eden od utemeljiteljev t. i. 
finske šole, ene najmočnejših in najuspešnejših šol, ki se je ukvarjala s preučevanjem in klasifikacijo pravljic] 
razvrstil pod številkami od 300 do 749. Ta omejitev je umetna, vendar bomo pozneje lahko izdelali natančnejšo 
opredelitev na podlagi dobljenih sklepov. Najprej se bomo lotili medsebojnega primerjanja sižejev teh pravljic. 
/… / Rezultat bo morfologija, se pravi opis pravljice glede na sestavne dele in glede na odnose med posameznimi 
deli ter med deli in celoto. (Propp 33) 
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določiti), c) zaporedje funkcij je vedno enako, kljub temu, da v vseh pravljicah niso prisotne 

vse funkcije, kar pa ne spremeni zakona o zaporedju4 in č) vse čudežne pravljice so po svoji 

zgradbi enega tipa, kar pomeni, da imajo vse pravljice enake funkcije (36, 37). 

V nadaljevanju knjige Propp piše tudi o nekaterih drugih prvinah pravljice, ki zahtevajo 

dodatno pozornost vsakega preučevalca. Mednje spadajo a) pomožni elementi za medsebojno 

povezavo funkcij, b) pomožni elementi pri potrojitvah in c) motivacije (83-93). 

 

V zadnjem, devetem poglavju, ki je namenjeno pravljici kot celoti, se Propp ponovno 

sprašuje, kaj razumemo pod pravljico. Na svoje vprašanje odgovarja s pomočjo podrobne 

razlage funkcij likov, ki jo je opravil, in piše, da »morfološko lahko kot pravljico označimo 

vsak razvoj od škodovanja (A) ali manka (a)5 prek vmesnih funkcij do poroke (U)6 ali drugih 

funkcij uporabljenih kot razplet.« Tak razvoj imenujemo linija (109). Na koncu Propp opozori 

še na to, da je kategorijo čudežnih pravljic treba razločevati od drugih pravljic, hkrati pa 

upoštevati tudi kvalifikacijo samih čudežnih pravljic. Zanj je tako hipotetična definicija 

čudežnih pravljic naslednja: »Čudežna pravljica je zgradba, zgrajena na pravilnem 

menjavanju navedenih funkcij v različnih oblikah, pri čemer v vsaki zgodbi nekatere funkcije 

manjkajo, druge pa se ponavljajo« (117).  

                                                 
4 Zakon o zaporedju pomeni, da se funkcije, kljub temu, da je kdaj katera izmed njih izpuščena, vedno pojavljajo 
v enakem zaporedju. 
5 Funkcija škodovanje, ki jo Propp označuje z oznako A, je ena najpomembnejših funkcij pravljice, saj se po 
Proppovem mnenju ravno s škodovanjem začne zaplet. Škodovanje tako skrbi za ustrezno razvijanje pravljice. 
Pravljica se sicer lahko zaplete tudi, če se nekdo znajde v situaciji neke nezadostnosti ali manka, ki ga Propp 
označuje z oznako a. Manko tako povzroči iskanje. Pri tem je Propp prepričan, da sta funkciji A (škodovanje) ali 
a (manko) obvezni za vsako čudežno pravljico, saj drugih oblik zapleta v čudežnih pravljicah ni (44-49) – op. a. 
6 Zadnja, enaintrideseta funkcija je definirana kot poroka in se označuje z U. Funkcija U, ki govori o junaku, ki 
se poroči in zasede carski prestol, ima šest različic. Vse njene različice pa veljajo za konec pravljice (75) – op. a. 
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2.2. Delitev pravljic 

 

Kot smo videli v prvem delu prvega poglavja, so strokovnjaki v Velikem splošnem leksikonu 

in Janko Kos v Očrtu literarne teorije pravljice razdelili na »prave pravljice«, pravljice z 

velikani in hudičem, resnobne, tragične, komične, simbolične in živalske pravljice. Nikjer pa 

ni posebej utemeljeno na podlagi česa je nastala omenjena klasifikacija. 

 

V svoji knjigi Morfologija pravljice je Propp najprej navedel več različnih kvalifikacij 

pravljic, ki so jih naredili drugi strokovnjaki, in jih argumentiral. Zapisal je, da mora biti 

vsaka kvalifikacija, ki je podlaga za kakršno koli preučevanje, rezultat določenega 

predhodnega študija (18). Podrobno preučevanje je opravil tudi sam, ko je svojo kvalifikacijo 

čudežnih pravljic utemeljil na podlagi zbirke 400 pravljic A. N. Afanasjeva. Preden je navedel 

primere drugih kvalifikacij, je še ugotovil, da »večina znanstvenikov začne s kvalifikacijo, 

tako da jo vnaša v gradivo od zunaj, namesto da bi jo izpeljali iz samega gradiva« (18). 

 

Pravljice se največkrat delijo na tri vrste, in sicer na pravljice s čudežno vsebino, na 

realistične pravljice in na živalske pravljice. Propp je v opombi zapisal, da je ta predlog dobil 

od Vsevoloda Fjodoroviča Millerja in da se »ta kvalifikacija v bistvenem ujema s 

kvalifikacijo mitološke šole (mitične, živalske in realistične pravljice)« (18). Kljub nekaterim 

pomislekom, ki se Proppu pojavljajo ob omenjeni kvalifikaciji, se na koncu vseeno strinja, da 

je ta kvalifikacija v temelju vendarle pravilna in dodaja, da »nadaljnji poskusi pravzaprav ne 

prinašajo izboljšav« (19). 

»Poleg delitve pravljic na kategorije pa obstaja tudi delitev glede na sižeje«7, kjer se po 

mnenju Proppa začne še večja zmešnjava, kot lahko nastane pri delitvi na kategorije (20). 

Razlog je v tem, da siže bodisi ni opredeljen bodisi ga vsak avtor določa po svoje, zato bo po 

mnenju Proppa treba tako delitev po kategorijah kot delitev po sižejih vzpostaviti na novo. Pri 

tem ne smemo pozabiti niti na zakon prenosljivosti, ki govori o tem, da »sestavine ene 

pravljice lahko brez slehernih sprememb prenesemo v drugo pravljico« (20). Raziskovalci 

delajo zelo veliko napako, ko opredeljujejo vsebino na način, da vzamejo neki del pravljice, 

ponavadi tistega, ki jim najprej pade v oči, dodajo predlog »o« in tako definirajo pravljico. 

Eden od takih primerov je delitev fantastične pravljice na 15 različnih sižejev, ki jih je določil 

profesor iz Odese R. M. Volkov. Gre za sižeje (fantastične pravljice): 
                                                 
7 Oba poudarka v citatu sta delo V. Ja. Proppa. 
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1. o tistih, ki so po nedolžnem preganjani 
2. o junaku bedaku 
3. o treh bratih 
4. o tistih, ki se spopadejo z zmajem 
5. o priskrbi nevest 
6. o modri deklici 
7. o zakletih ali začaranih 
8. o nosilcu talismana 
9. o imetniku čudežnih predmetov 
10. o nezvesti ženi itd. (21) 

 

Propp se pri predstavljeni delitvi sprašuje, kako je Volkov sploh prišel do takšne razdelitve 

sižejev, ki je ni nikjer obrazložil. Propp delo Volkova komentira kar z retoričnimi vprašanji. 

»Mar pravljica, v kateri bi si trije bratje (tretja kategorija) poiskali neveste (peta kategorija), 

ne obstaja? … Ali lahko takšno kvalifikacijo vsaj od daleč primerjamo s klasifikacijo rastlin 

ali živali, ki ni izdelana približno, temveč po natančnem in dolgotrajnem predhodnem 

preučevanju gradiva?« (22) 

Kot kaže se je Proppu zdela kvalifikacija Volkova zelo neprimerna, zato se je nehal ukvarjati 

z njo in je raje predstavil dve kvalifikaciji, ki sta veliko pomembnejši za nadaljnje 

preučevanju pravljic. Močno sta vplivali tudi na Proppovo delo. 

Najprej je spregovoril o popisu pravljic, ki ga je pripravil eden od ustanoviteljev t. i. finske 

šole Antti Aarne. Posebnost te finske šole, ki se je zelo poglobljeno ukvarjala s preučevanjem 

pravljic, je, da njena dela »izhajajo iz nezavedne domneve, da je vsak siže neka organska 

celota, ki jo je mogoče ločiti od drugih sižejev in preučevati samostojno« (23). Propp je malo 

skeptičen do tega, saj meni, da je ločevanje sižejev in izbor variante v resnici zelo težavno 

delo, ker so sižeji pravljice med sabo tako tesno povezani in prepleteni, da je za njihovo 

izolacijo potrebno posebno predhodno preučevanje (23). 

Aarnejev seznam sižejev, ki ga je naredil med preučevanjem pravljic, je prišel v mednarodno 

rabo in je zelo pomembno vplival na preučevanje pravljic, saj je omogočil njihovo kodiranje. 

Vsak siže oziroma tip, kot je sižeje poimenoval Aarne, je dobil svojo zaporedno številko, kar 

se je izkazalo za nekaj zelo praktičnega. Kljub temu ima Aarnejev seznam, poleg prednosti, 

»vrsto bistvenih pomanjkljivosti: kot klasifikacija ni brez napak, kakršne dela tudi Volkov. 

Temeljne kategorije so naslednje: (I) živalske pravljice, (II) pravljice v pravem pomenu 

besede, (III) anekdote … Nekoliko nenavadno je, da Aarne živalskih pravljic ne priznava za 

pravljice v pravem pomenu besede« (24). 

Kljub nepravilnostim, ki jih je videl v Aarnejevi delitvi pravljic, Propp ne nadaljuje z njihovo 

kritiko, ampak se raje osredotoči na ugotovitve, do katerih je Aarne prišel v zvezi s čudežnimi 
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pravljicami in so bile kot predmet preučevanja najpomembnejše tudi za Proppovo Morfologijo 

pravljice. Pomembno se mu zdi predvsem dejstvo, da je Aarne uvedel podkategorije, vseeno 

se z njihovim poimenovanjem ne strinja najbolj, saj se mu zastavlja vprašanje, kam bi v 

omejeni delitvi lahko uvrstili zelo pogoste pravljice, v katerih čudežno nalogo (tretja 

podkategorija) reši čudežni pomočnik (četrta podkategorija). Aarnejev seznam je izjemno 

pomemben predvsem kot praktični priročnik, drugače pa se Proppu zdi nevaren, saj Aarne 

predlaga predstave, »ki so v svojem bistvu napačne. Jasna delitev na tipe v resnici ne obstaja, 

zelo pogosto je takšna delitev fikcija. Če pa tipi že obstajajo,« je to »na ravni strukturnih 

posebnosti podobnih pravljic« (25). Za to, da bi večina raziskovalcev neko pravljico uvrstila v 

eno in isto kategorijo, je treba kategorizacijo pravljic narediti zelo podrobno. Edini ustrezni 

način raziskovanja je za Proppa preučevanje glede na majhne sestavine. 

 

Potem ko Propp predstavi delo Aarneja, se posveti še tistim raziskovalcem, ki se ukvarjajo 

samo z opisom pravljic. Opozori nas, da raziskovalci, ki se ukvarjajo tako s kvalifikacijo kot z 

opisom pravljic, pri svoji kvalifikaciji ne sledijo opisu, ampak opisujejo pravljico v okviru že 

vnaprej določene kvalifikacije. Med opisovalci pravljic Propp omeni Aleksandra N.  

Veselovskega, ki je sicer zelo malo govoril o opisu pravljic, ampak tisto, kar je povedal, je 

»izjemno pomembno« (26). 

Poglejmo, kakšno teorijo je zagovarjal Veselovski. Zanj je zelo pomemben siže, ki ga 

pojmuje kot skupek motivov. Ker je isti motiv možno pripisati različnim sižejem, je za 

Veselovskega motiv8 primarnega pomena, neka nedeljiva enota pripovedi, siže, ki je po 

njegovem mnenju že dejanje ustvarjanja in povezovanja, pa je sekundarnega pomena. Iz tega 

sledi, tako Propp, da »pravljic ne smemo preučevati le po sižejih, ampak predvsem po 

motivih. Če bi znanost o pravljicah bolje osvojila nasvet Veselovksega, namreč, da je treba 

»vprašanje motivov ločevati od vprašanja sižejev« (poudarek Veselovskega), bi bila 

marsikatera nejasnost že odpravljena« (27). Razlage Veselovskega za termin motiv po mnenju 

Proppa ni več mogoče uporabljati. Propp namreč opozarja, da bi v primeru, da je motiv 

nedeljiva enota pripovedi, kar trdi Veselovski, vsaka poved pravljice imela svoj motiv. 

 

Uvodno poglavje »O zgodovini vprašanja« Propp zaključuje z dejstvom, da vsi dotedanji 

raziskovalci niso uspeli najti res dobre klasifikacije pravljice. Čeprav so zgodovinske 
                                                 
8 Под мотивом я разумею формулу, отвечавшую на первых порах общественности на вопросы, которые 
природа всюду ставила человеку, либо закреплявшую особенно яркие, казавшиеся важными или 
повторявшиеся впечатления действительности. Признак мотива -- его образный одночленный схематизм; 
таковы неразлагаемые далее элементы низшей мифологии и сказки (Veselovski). 
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raziskave pravljice, ki se ukvarjajo predvsem z izvorom in zgodovinskim razvojem pravljice, 

na zunaj zanimivejše od morfoloških raziskav, Propp pravi: » /… / dokler ni ustrezne 

morfološke študije, tudi ustrezna zgodovinska obdelava ni mogoča. Če pravljice ne znamo 

razstaviti na sestavne dele, jih tudi primerjati ne bomo mogli« (31). 
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2.3. Folklora, folkloristika in folklorizem 

 

Tema te diplomske naloge od nas med drugim zahteva tudi pojasnilo terminov folklora ter 

folkloristika in folklorizem, ki izhajata iz termina folklora. Veliko strokovnjakov se ukvarja s 

preučevanjem folklore. Zanima jih, kako je sploh prišlo do tega izraza, ki je začel zamenjevati 

izraze, s katerimi so preučevalci ljudske umetnosti že prej poimenovali svoje raziskovanje in 

njegov predmet. Še najbolj od vsega se trudijo strokovno razložiti, kaj pravzaprav ta izraz 

pomeni danes. 

O začetku uporabe izraza folklora je pisala Marija Stanonik. Angleški izraz »folklore« naj bi 

prvi uporabil arheolog William Thoms. Leta 1846 je namreč časopisu The Athenaeum pisal 

pismo s predlogom, da bi začeli zbirati folklorno gradivo. Sestavljanka »folklore« tako 

predstavlja modrost (lore) ljudstva (folk) ali po angleško the Lore of the People oziroma 

Folklore (Stanonik 66, 67).  

 

V delu Teoretični oris slovstvene folklore Stanonikova govori o tem, da so razni slovenski 

oziroma takrat še jugoslovanski preučevalci slovstveno folkloro, kot sama imenuje ljudsko 

umetnost9, imenovali z izrazi »narodno blago«, »ljudsko slovstvo«, »tradicionalno slovstvo« 

in »ustno slovstvo«. Nato v poglavju »Slovstvena folklora kot terminološko vprašanje« 

poudarja, da je problem nekaterih ved, kamor spadata tudi folkloristika in etnologija, ta, da 

nimajo enotne in natančno izdelane terminologije. Samo z natančno terminologijo bi vede 

lahko izpopolnile svoje raziskovanje. Ravno terminologija je namreč »instrumentarij, s 

katerim prihajamo predmetu raziskovanja čim bolj do živega« (61). Kljub vsem podatkom o 

tem, kako so folkloro poimenovali razni folkloristi, pa v omenjenem delu Stanonikove ne 

izvemo, kako se danes uporablja termin folklora in kaj pravzaprav predstavlja. 

 

O problemu neustrezne in nepoenotene terminologije piše tudi Guntis Šmidchens v članku 

»Folklorism Revisited«, napisanem leta 1999. Šmidchens se v članku posveča predvsem 

različnima pojmovanjema folkloristike, ki sta se uveljavila na zahodni in vzhodni strani 

                                                 
9 V tej diplomski nalogi bomo na podlagi knjige Marije Stanonik Teoretični oris slovstvene folklore za vse, za 
kar se med ljudmi še vedno zelo pogosto uporabljata izraza folklora oziroma ljudski, uporabljali besedno zvezo 
slovstvena folklora in pridevnik folklorni. 
Marija Stanonik, ki se zelo veliko ukvarja s pravilnim izrazoslovjem v slovenski folkloristiki, namesto izraza 
ljudsko slovstvo, s katerim smo Slovenci dolga leta imenovali folkloro (iz tega izvira tudi ljudska pravljica, 
čemur Stanonikova nasprotuje oziroma si želi, da bi se namesto ljudska uporabljal izraz folklorna pravljica) raje 
uporablja izraz slovstvena folklora. 
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železne zavese. Na zahodu Evrope so folklorizem dojemali kot rezultat propagandnih 

procesov, na vzhodu kot nekaj, kar je podprto s strani oblasti. Nihče pa v folklorističnem 

diskurzu ni omenjal, da je bila kultura popolnoma podjarmljena vladnemu načrtovanju in 

cenzuri (Šmidchens 57). 

Šmidchens v nadaljevanju članka govori o tem, da so bili prvi folklorni entuziasti (folklore 

enthusiasts) nad slovstveno folkloro navdušeni predvsem zaradi navdiha, ki jim ga je dajala za 

njihovo lastno ustvarjanje. Umetniki oziroma literati niso posvečali velike pozornosti niti 

pravilnemu zapisovanju slišanih zgodb niti njihovi analizi. V želji po tem, da bi dobili še več 

materiala, so pozivali ljudi, naj jim povejo kakršne koli zgodbe, ki so jih slišali. Po celi Evropi 

so razne skupine spodbujale ljudi, da so zbirali slovstveno folkloro in raziskovali od kod je 

prišla kakšna zgodba. Kot piše Šmidchens, so ljudje kmalu po tem nacionalnem aktivizmu 

(national activism) vsa zbrana besedila slovstvene folklore ter vse folkloristične teorije, ki so 

nastale s tem zbiranjem,   sprejeli za svoje. Sprejeli so jih za nekaj tradicionalnega, za nekaj, 

kar pripada njihovemu narodu:  
 
But a key component – the individual creator and re-creator of folklore – remains the same. Individuals 
seek out others to affirm the bonds they feel with the national community. National traditions are 
created, accepted, and maintained by the individual members of living nations, who do so with the 
expressed purpose of maintaining their national identity … 
The term »folklorism« therefore is best defined functionally, denoting the conscious use of folklore as 
a symbol of ethnic, regional, or national culture (64). 

 

Ker moramo vseeno nekako opredeliti pojme folklora, folkloristika in folklorizem, si bomo 

pomagali še z Velikim splošnim leksikonom. Poglejmo, kako so omenjene pojme definirali 

strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi Leksikona. 

 
Folklora [angleško], v 19. st. nastala označitev za starožitnosti in slovstveno izročilo (pesmi, pravljice, 
pripovedke) oz. za ljudsko vednost in modrost. Danes je strokovno pojmovanje folklore raznovrstno: 1. 
folklora je vsa tradicionalna ljudska kultura, 2. folklora je duhovno izročilo določene etnične 
skupnosti, ljudstva ali kakšne druge skupine; 3. folklora je slovstvena folklora (ljudsko slovstvo). V 
splošni pogovorni rabi pomeni tudi značilne tradicionalne in sodobne navade in značilnosti narodov, 
ljudstev in posamičnih skupin ljudi. V nestrokovni in publicistični rabi se je napačno uveljavil pomen 
folklore za razl. spodbujene (zaradi oživljanja turističnih namenov itd.) in režirane predstavitve 
ljudskih plesov in šeg zunaj njihovega okvirnega okolja (1186). 
 
Folkloristika, veda, ki se ukvarja s preučevanjem folklore. Obravnavana kot samostojna znanstvena 
disciplina ali kot del etnologije. Njeni začetki segajo v romantiko, z zbiranjem ljudskega ali 
»narodnega blaga«, predvsem slovstvenega izročila (ljudsko slovstvo). Sprva je bila povezana z 
razvojem filologije (slavistike, germanistike …), sčasoma pa se je izoblikovala kot izrazito 
medstrokovno znanstveno področje med etnologijo in literarno vedo, jezikoslovjem (slovstvena 
folkloristika), umetnostno zgodovino, zgodovino in teorijo glasbe (glasbena folkloristika, glasbeno 
narodopisje ali etnomuzikologija), plesa (etnokoreologija). Tako folklorne pojave obravnava kot 
posebne (estetske) kulturne stvaritve s posebnimi funkcijami v vsakdanjem in prazničnem življenju 
obravnavanih skupin (1186). 
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Folklorizem, izbran folklorni pojav, vzet iz izvirnega okolja njegovega nastanka in funkcije v 
vsakdanjem življenju ljudi; predvsem predstavitve folklore v povsem drugačnem kulturnem okolju 
(»folklora ali ljudska kultura iz druge roke«: npr. slovenska »kmečka ohcet«, »narodna noša«, 
»narodne jedi«, nastopi folklornih skupin itd.), prilagojene (posnetki, rekonstrukcije, predelave) 
drugotnim potrebam in namenom sodobne družbe in kulturne uporabe (zabavnim, turističnim, 
estetskim, strokovnim), pa tudi potrjevanju lokalne, regionalne, narodne, politične identitete. Obsega 
razl. pojavne oblike: glasbeni, scenski, likovni folklorizem. (1186, 1187) 

 

Kljub vsem tem definicijam, je še vedno zelo težko reči, kaj dejansko folklora je. Kaj je 

folklora za folkloriste, ki jo preučujejo? Katera pesem, pravljica, pripovedka, pregovor itd. je 

resnično ljudski, folklorni? Kot vemo, so se omenjene literarne zvrsti najprej prenašale ustno 

iz roda v rod. Pri tem je imel čisto vsak pripovedovalec vso svobodo, da je na primer neko 

pravljico povedal na svoj način. Kot pravi Propp, je pri pravljicah edino zaporedje kategorij 

tisto, kar se je od »originalov« dejansko ohranilo skozi stoletja in je ostalo nespremenjeno. 

Razni detajli pa so se spreminjali. Samo spomnimo se fraze, ki jo včasih uporabimo, ko nekdo 

v nečem zelo pretirava in praktično iz neke zgodbe naredi čisto neko drugo zgodbo, ko mu 

rečemo, naj ne dela iz muhe slona. 

 

Problem se pojavi tudi pri zbiranju gradiva slovstvene folklore. Kako naj neko gradivo 

spravimo na papir v taki obliki, kot smo ga slišali10. To je zelo težko delo, ki ga verjetno 

najbolje opravimo, če poleg osnovne zgodbe zapišemo še polno opomb o tem, kako je bilo to 

gradivo posredovano. V 20. in 21. stoletju, ki sta prinesla nesluten napredek tehnologije, ki se 

še naprej razvija, lahko pripovedovalce zgodb, pesmi ipd. tudi posnamemo v obliki zvočnega 

ali video zapisa. 

                                                 
10 Glej citat Marije Stanonik iz knjige Teoretični oris slovstvene folklore na strani 6 o prenašanju, zbiranju in 
zapisovanju folklornih pravljic.  
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2.4. Ruske folklorne pravljice in Aleksander Nikolajevič Afanasjev 

 

V prvem delu diplomske naloge, ki je v celoti posvečen pravljici, se moramo ustaviti še pri 

ruski slovstveni folklori ter, konkretneje, pri ruskih folklornih pravljicah, ki nam bodo 

podlaga za preučevanje, s katerim bomo poskušali ugotoviti, kako so te pravljice vplivale na 

pravljice Aleksandra S. Puškina. 

 

V eseju z naslovom »Folklore activities and scholarship in Russia« je Felix Oinas zapisal, da 

je bila folklora med Rusi vedno zelo priljubljena. Ob njej so še najbolj uživali predvsem 

preprosti ljudje iz nižjih družbenih slojev. »/… / especially the lower strata of the population - 

the peasants, fishermen, workers, and the boat haulers on the Volga – have cherished and used 

folklore more than anyone else« (Oinas 131). Kljub tej veliki ljubezni, so slovstveno folkloro 

začeli zapisovati šele v 17. stoletju. »/… / the first records of Russian folklore were made by 

foreigners – by Englishmen Richard James and Samuel Collins. James, chaplain to an English 

diplomatic mission in Moscow, noted down several historical songs in 1619-20. Collins, who 

lived in Moscow as the physician to the tsar in the 1660s, recorded several Russian folktales« 

(131). 

 

V 18. stoletju je bilo vse več zapisovalcev in tudi zapisov slovstvene folklore. Pravo 

zanimanje za njeno zbiranje in dokumentiranje se je pojavilo v prvih desetletjih 19. stoletja, 

kar je bilo povezano z obdobjem romantike, ko so se literati na splošno zelo radi posvečali 

vsemu ljudskemu oziroma folklornemu. Zbiranje slovstvene folklore se je v tistem času 

razširilo po vsej Evropi. Vendar se zbiralci, tako pravi Guntis Šmidchens v članku 

»Folklorism Revisited«, niso kaj preveč zmenili za avtentičnost zapisanega s povedanim ali s 

podrobnejšo analizo povedanega. Pomemben vpliv na ruske in tudi ostale folkloriste so imeli 

predvsem nemški filozofi in folkloristi, med katerimi so prevladovali filozof, teolog, pesnik in 

literarni kritik Johann Gottfried von Herder in brata Jakob in Wilhelm Grimm. Ruski literati 

so bili več kot navdušeni nad njihovim delom, predvsem nad zbirko pravljic bratov Grimm. 

Vendar se, na primer Vasilij A. Žukovski, Aleksander S. Puškin in Nikolaj V. Gogolj, niso 

posvetili zapisovanju slovstvene folklore, ampak so že zbrana in objavljena dela uporabljali za 

navdih pri ustvarjanju lastnih del. 
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Med folkloristi Oinas omenja tudi Pjotra Vasiljeviča Kirejevskega, ki se je v začetku 19. 

stoletja med potovanjem po Nemčiji srečal z idejami ljudskega duha (national spirit) in 

ljudske duše (national soul) in leta 1830 izdal zelo obsežno zbirko folklornih pesmi. »In the 

struggle against the Westernizers, he made use of folklore to demonstrate the spiritual 

greatness of Russia« (132). Najobsežnejši zbirki ruskih folklornih pravljic pa sta izdala 

folklorista Vladimir Ivanovič Dalj in Aleksander Nikolajevič Afanasjev. Njuni zbirki sta 

največji in najpomembnejši zbirki ruskih folklornih pravljic, ki se lahko primerjata tudi z 

zbirko pravljic bratov Grimm. 

 

Že večkrat smo povedali, da nekateri folkloristi niso bili najbolj natančni pri zapisovanju 

slovstvene folklore. Zaradi te nenatančnosti, ki se je verjetno razlikovala od raziskovalca do 

raziskovalca, govorimo, da je vsak zapis slovstvene folklore pravzaprav folklorizem. Tako so 

folklorizmi tudi vse pravljice enega najbolj znanih ruskih folkloristov Afanasjeva. 

Kljub vsemu ima Afanasjeva zbirka pravljic zelo pomembno vlogo. Z njimi si je pri svojem 

raziskovanju čarobnih pravljic pomagal Vladimir Ja. Propp. Zato bomo tudi mi primerjavo 

pravljic, kar smo si zastavili s pisanjem te diplomske naloge, opravili s pomočjo omenjene 

zbirke Народные русские сказки. 

 

Afanasjev, po poklicu pravnik, se je v času, ko je delal v glavnem arhivu na zunanjem 

ministrstvu, začel zanimati za slovstveno folkloro. Na to temo je napisal tudi nekaj člankov, ki 

so bili objavljeni v raznih revijah. Prva izdaja knjige Народные русские сказки je bila izdana 

leta 1855. Do leta 1863 je izšlo še sedem drugih izdaj te knjige. 

Boris Andrejevič Uspenski je v članku »"Заветные сказки" А. Н. Афанасьева« zapisal, da 

Afanasjeva (1826-1871) upravičeno imenujejo ruski Grimm. Bil je namreč edini, ki je po 

izdaji zbirke pravljic bratov Grimm, izdal tako obsežno zbirko folklornih pravljic. Ta zbirka, 

v kateri so tudi ukrajinske in beloruske pravljice, je bila prvič izdana leta 1855. Kasneje so 

vsebino zbirke večkrat spreminjali. Poleg tega je bilo veliko pravljic cenzuriranih. Kot piše 

Uspenski, so cenzurirane tekste pretihotapili v tujino, kjer so jih izdajali v več delih, brez 

imena avtorja z naslovom Русские заветные11 сказки. Prva taka izdaja se je zgodila leta 

1872 v Ženevi (129). 

                                                 
11 Слово заветный определяется в словаре В. И. Даля как «завещанный; переданный или хранимый по 
завету, заповедный, зарочный [т. е. секретный], обетный; задушевный, тайный; свято хранимый». Вместе 
с тем тот же В. И. Даль назвал "заветными" непристойные (эротические) пословицы и поговорки, 
собранные им совместно с П. А. Ефремовым; "Русские заветные пословицы и поговорки" В. И. Даля и П. 
А. Ефремова, так же как и "Русские заветные сказки" А. Н. Афанасьева, не могли быть опубликованы в 
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Afanasjev je v predgovoru k zbirki Народные русские сказки zapisal: »Между 

разнообразными памятниками устной народной словесности (песнями, пословицами, 

поговорками, причитаниями, заговорами и загадками) весьма видное место занимают 

сказки« (1022). Zapisal je tudi, da so zelo pomembno delo zbiranja pravljic opravili že 

Nemci. Niso bili samo prvi, ki so zbrali zelo veliko število nemških folklornih pravljic in 

legend, ampak so uspeli zbrati in prevesti tudi veliko folklornih pravljic drugih narodov: 

 
Пора, наконец, и нам дельней и строже заняться собранием и изданием в свет простонародных 
сказок, тем более что, кроме поэтического и ученого достоинств подобного сборника, он может 
с пользою послужить для первоначального воспитания, представляя занимательные рассказы 
для детского чтения ... Увлекаясь простодушною фантазиею народной сказки, детский ум 
нечувствительно привыкнет к простоте эстетических требований и чистоте нравственных 
побуждений и познакомится с чистым народным языком, его меткими оборотами и 
художественно верными природе описаниями ... Пушкин в одном из своих писем говорит о 
себе: «Вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки своего воспитания. Что за 
прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»  (Afanasjev 1022).  

 

                                                                                                                                                         
России. Вслед за В. И. Далем эпитет заветный появляется в заглавии афанасьевского сборника — слово 
заветный приобретает тем самым особый смысл, выступая как определение специфического корпуса 
фольклорных текстов (Uspenski 129). 
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3 ALEKSANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN 

3.1. Puškinovo ustvarjanje v tridesetih letih 

 

Še preden se dokončno posvetimo Puškinu in njegovi povezavi s folkloro in folkloristiko, si 

poglejmo, kaj je zaznamovalo ustvarjanje največjega ruskega pesnika v tridesetih letih 19. 

stoletja. 

 

Poglavje, ki opisuje ustvarjanje Aleksandra S. Puškina v tridesetih letih, je Miha Javornik v 

knjigi Zlati vek ruske kulture: poti ruske umetniške besede 1670-1840 naslovil z besednimi 

zvezami »Nihanja občutij … Nova iskanja vrednot in smisla … Slučaj in zgodovina … Usoda 

– zakonitost? Proza. Male tragedije. Ideja humanizma …«. Puškin je zadnja leta svojega 

kratkega življenja12 še vedno pisal poezijo, ki je zaznamovala začetek tridesetih let. Posvetil 

se je tudi proznim delom in se začel ukvarjati z dramatiko. »V literarni zgodovini se je za ta 

čas [njegovega ustvarjanja] uveljavil izraz boldinsko obdobje po kraju Boldino … Prvo 

'boldinsko jesen' leta 1830 zaznamujejo razmišljanja o ljubezni, ustvarjanju, pozabi in 

nesmrtnosti, o družbenih in obče človeških vrednotah, življenju in smrti …« (115). Svet okoli 

pesnika je postajal vse bolj temačen. V Rusiji je razsajala kolera, časopisi so pisali, da je 

njegovo ustvarjanje vse slabše in vse to se je odražalo tudi v njegovih delih. Kljub težavam je 

pesnik s svojimi deli kmalu napovedal, da bo »osrednja ideja boldinskega obdobja: kako 

ponovno odkriti smisel življenja in zanj najti novo filozofsko oporo« (115). 

 

V tistem času se je Puškin vse bolj oziral tudi na pomen zgodovine, ki se kaže v družbi. Kot 

piše Javornik, je Puškin zagovarjal misel, da so »evolucijske zakonitosti v zgodovini tiste, ki 

narekujejo spremembe v družbi« (117). Puškin namreč nikoli ni bil velik zagovornik 

revolucije in upora. To se odraža tudi v dejstvu, da ni imel ravno neke velike želje po tem, da 

bi sodeloval v uporu dekabristov, ki se je zgodil decembra 1825. V boldinskem obdobju je 

tako simpatiziral s takratnimi konzervativnimi monarhisti. Kljub temu, da je zagovarjal 

stališče, da se tuje države ne smejo vtikati v notranjo politiko drugih držav, se je poleg 

poveličevanja Rusije vseeno zavzemal za postopno evropeizacijo svoje domovine. Tako kot 

njegovi somišljeniki, si je med drugim želel in si prizadeval za odpravo tlačanstva. »Za 

                                                 
12 Ko je Puškin umrl v dvoboju, je bil star komaj 37 let. 
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Puškinovo poezijo v družbeno nemirnem času so značilna skrajnostna občutja – do kraja 

pesimistični toni se prepletajo s prepričanjem o lastni ustvarjalni moči,« piše Javornik (117). 

 

Zaradi velikih nesoglasij, ki jih je imel Puškin z oblastjo, se je v tistem času nekoliko umaknil 

iz družabnega življenja in z vračanjem k naravi poskušal osmisliti družinsko življenje. Poleg 

tega se v njegovem opusu »množijo stihi, polni grenkobe ob spoznanju, da so se nekdanji 

bralci in tovariši v idejah odvrnili od njega« (118). 

 
Puškinova razmišljanja o večnih temah, lastni usodi in pesniškem poslanstvu se v drugi polovici 
tridesetih let razvijajo v nekakšne programske manifeste, … Govorijo o obče človeških temah, pogosto 
kot vedno aktualna vprašanja o smislu bivanja, o iskanju poti, na kateri bi »grešni človek« našel pravi 
smisel (… ) Puškin vse bolj odkrito razkriva usodno odvisnost človeka od družbenega sistema ter 
ugotavlja, da nobena oblast ne more ugoditi dejanskim potrebam človeka (119). 

 

Vse večji pomen zanj dobivajo predvsem duhovne vrednote, ki jih prenaša v življenje, saj 

meni, da ljudje pesnika prepoznajo kot resničnega glasnika Božje besede, kar ga naredi 

nesmrtnega. 

 

Puškinovo ustvarjanje so v tridesetih letih, ko se je počasi odmikal od romantike, 

zaznamovale tudi poeme. Da se je v tistem času obrnil od visokih tem k malemu človeku, je 

zelo dobro vidno tudi v njegovih proznih delih kot so: Povesti pokojnega Ivana Petroviča 

Belkina (Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.), Pikova dama 

(Пиковая дама),  Stotnikova hči (Капитанская дочка) ter t. i. male tragedije kot sta Mozart 

in Salieri (Моцарт и Сальери) in Kamniti gost (Каменный гост). Omenili smo že, da se je 

zelo veliko ukvarjal tudi z zgodovino. Zanimalo ga je, kakšni so vzroki za zgodovinski razkol 

med ruskim ljudstvom in njihovo oblastjo in kdaj se bo ta spor zgladil. Prepričan je bil, da 

smo vsi odvisni od zgodovine. Mogoče je bil tudi to eden od razlogov, da je začel pisati 

pravljice, kar bi bil lahko zelo dober način, kako se vrniti h koreninam in ruskemu narodu. 

Svoje kolege literate je pozival, naj poslušajo pripovedovalce pravljic in naj jih tudi sami 

berejo, ker se bodo le tako lahko naučili prave ruščine in njene uporabe.  

 

Trideseta leta so tako tudi tisto obdobje v Puškinovem ustvarjanju, ko je napisal vseh pet 

pravljic, ki imajo glavno vlogo v tej diplomski nalogi. Omenimo, da je začel pisati tudi 

pravljico z naslovom »Сказка о медведихе«, ki je ostala nedokončana, zato se z njo ne bomo 

podrobneje ukvarjali. 
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3.2. Vpliv folklore na Puškina in njegove pravljice 

 

Dejstvo, da se je Puškin zanimal za slovstveno folkloro, verjetno ni prav nič presenetljivo, 

sploh, če upoštevamo družbeno klimo, ki je vladala v njegovem času. Da je Puškin živel v 

času, ki je bil izredno naklonjen vsemu, kar je vsaj malo dišalo po slovstveni folklori, govori 

tudi M. K. Azadovski v članku »Пушкин и фольклор«13. Kulturni svet na začetku 19. 

stoletja je zaznamovalo razmišljanje o folklorni poeziji, ki se je hkrati zelo navezovalo tudi na 

vprašanja o nacionalni samoopredelitvi in zgodovinskem razvoju naroda. Zato naj bi se v 

Puškinovem opusu odražali ne samo mednarodni folklorni sižeji, ampak tudi vpliv, ki ga je 

nanj naredila ruska in druga slovstvena folklora (Azadovski, Пушкин 153). 

 

Prvi vplivi slovstvene folklore na Puškina se odražajo že v njegovem ustvarjanju, značilnem 

za t. i. južno obdobje (153). Med leti 1820 in 1824 so ga namreč zaradi njegove zelo družbeno 

angažirane poezije v preddekabrističnem obdobju, službeno premestili v gorate predele 

Kavkaza (Javornik 83). Javornik piše, da je Puškin, izgnan daleč stran od kulturnega življenja, 

začel živeti življenje romantičnega junaka. Zato je takrat pod njegovim peresom nastajal tudi 

»drugačen, idejno bogat, oblikovno izčiščen in s filozofsko refleksijo prepreden verz« (83). 

Zgled za lirske subjekte, značilne za južno obdobje, je dobival iz zgodovine in folklore (85). 

 

Azadovski, ki se je podrobneje ukvarjal z vplivom slovstvene folklore na Puškina, piše, da na 

pesnika ni vplivala samo slovstvena folklora, s katero se je preko matere in predvsem svoje 

varuške srečal še kot otrok. Puškin se je zelo zgodaj srečal tudi z zborniki folklornih pravljic 

in z njihovimi predelavami, ki jih je zbral Mihail Dmitrijevič Čulkov. Tako se prvi vplivi 

slovstvene folklore kažejo že v njegovi poemi »Ruslan in Ljudmila«, ki jo je napisal že v t. i. 

peterburškem obdobju med leti 1817 in 182014. Slovstveni folklori se je Puškin še bolj 

posvetil, ko je bil v Mihajlovskem, kjer se je neposredno srečal s folklorno poezijo. 

Fascinirale so ga tudi pravljice, ki mu jih je pripovedovala varuška Arina Rodionovna. 

Pozorno je zapisoval zgodbe, ki jih je slišal od Rodionovne in drugih pripovedovalcev 

(Azadovski, Пушкин 153, 154). 

                                                 
13 Besedo фольклор, ki jo v svojem članku uporablja Azadovski, bomo prevajali v skladu s terminologijo, ki jo 
zagovarja in uporablja sodobna folkloristika. Glej opombo št. 9 na str. 14 ali poglavje 2.3. Folklora, folkloristika 
in folklorizem. 
14 V peterburškem obdobju si je Puškin prizadeval predvsem za to, da bi našel jezikovno ustrezen način za 
izražanje svojih idej in nazorov. Zelo si je prizadeval za čim večjo svobodo v občutju in izrazu (Javornik 82). 
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Azadovski piše, da se je Puškin zelo dobro razumel tudi z dekabristi, s katerimi so se 

pogovarjali večinoma v francoščini. Njihovi pogovori pa so se vrteli okoli vprašanj o ruski 

zgodovini, materinščini in folklornih pesmih. Vse to je Puškina spodbudilo k sopostavljanju 

francoske in ruske literature in k ugotovitvi, da se ruski jezik in ruska folklorna poezija lahko 

primerjata s francoščino. Azadovski je citiral Puškina, ki naj bi zapisal: »Но есть у нас свой 

язык: смелее! — песни, обычаи, история, сказки« (155). Kljub temu Azadovski meni, da je 

Puškin delal zapiske samo tistih pravljic, pesmi itd., ki so se mu zdele zanimive kot material 

za njegovo umetniško ustvarjanje (159). 

 

Dekabristi se niso zadovoljili kar z vsako folklorno poezijo, ampak so iskali predvsem pesmi, 

ki bi odražale preteklo rusko svobodo in duha svobode ruskega naroda. Vse to so našli 

predvsem v kozaških pesmih, ki so navdušile tudi Puškina. V pismu bratu je zapisal: »Видел 

я берега Кубани и сторожевые станицы, и любовался нашими казаками, вечно верхом, 

вечно готовы драться, в вечной предосторожности« (Azadovski, Пушкин 157, 158). 

 
Понимание фольклора, сложившееся на юге, теперь значительно расширяется и углубляется. С 
юга Пушкин вынес как бы героическое понимание фольклора, — теперь он стремится 
осмыслить народное творчество во всех его оттенках и проявлениях. Его интересует не только 
героика, но и лирика, не только история, но и фантастика, его интересуют бытовые стороны. 
Отсюда исключительный интерес к песням, сказкам, пословицам, отсюда и собирательская 
деятельность Пушкина, и его усиленные изучения различных трудов, касающихся народной 
поэзии, отсюда же позже возникает и его стремление к научной работе над фольклором 
(Azadovski, Пушкин 162). 

 

V nadaljevanju Azadovski govori o tem, da sta v začetku 19. stoletja obstajali dve 

folkloristični šoli. Nemška se je opirala predvsem na nacionalno in srednjeveško slovstveno 

folkloro, francoska, ki je izšla iz francoske revolucije, pa se je naslanjala na revolucionarni 

boj narodov. Puškinu je bila, času primerno, veliko bližja francoska šola folkloristike, čeprav 

so vseeno opazne razlike med njegovimi in njihovimi nazori. Kot pravi Azadovski, se 

Francozi niso posvečali slovstveni folklori svoje države, Puškin pa je ravno nasprotno največ 

pozornosti namenil ruski slovstveni folklori (172): 

 
Фольклоризм Пушкина во всех его проявлениях и истоках связан с передовыми течениями 
своего времени. Он связан и с русским революционным течением декабристов, он связан и с 
той филиацией западноевропейской литературы, которая питалась революционными идеями и 
выросла в борьбе народов за свою свободу. И в этом отличие пушкинского фольклоризма от 
фольклоризма Жуковского, Языкова, Киреевского. И потому же пушкинский фольклоризм 
является не только замечательной и яркой главой в истории русской литературы, но и в истории 
русской науки (170). 
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Azadovski meni, da je Puškin na začetku tridesetih let že zelo dobro vedel, kaj je slovstvena 

folklora in se je je loteval ne samo kot pesnik, ampak tudi kot raziskovalec: »Он отчетливо 

уясняет себе историческое значение народной поэзии, и ее роль в создании 

национальной литературы, и тот метод, которым должен работать писатель, 

обращающийся к подлинным фольклорным источникам. Реализацией этого нового 

метода явились 'Сказки'« (175). In nadaljuje, da so pravljice od vedno privlačile pesnika. 

Puškin je svoje kolege pisatelje pozival, naj berejo folklorne pravljice in poezijo, saj se bodo 

le na ta način srečali z bogatim ruskim jezikom, polnim fantastike. Pravljice so bile tisto, v 

čemer je Puškin videl prav vse ustvarjalne elemente slovstvene folklore. »В фольклоре 

Пушкин более всего ценил выражение наиболее светлых сторон русского народа: 

ясность мысли и свежесть вымысла, светлое и бодрое отношение к действительности, 

идеалы свободы и героики, пафос удали, ироническую насмешливость, лирическую 

задушевность« (175). 

 

Puškinove pravljice imajo eno posebnost, nadaljuje Azadovski. Večinoma so nastale na 

podlagi tujih virov. Pri tem si je Puškin zastavil nalogo, da vire, ki jih je dobil, predela tako, 

»чтобы они стали подлинно-национальными« (176). 

  

Vseeno pa nas dejstvo, da je Puškin motive za pravljice našel izven Rusije, ne sme zmesti. Če 

jih je želel predelati tako, da bodo zvenele (povsem) rusko, si je moral pomagati tudi z rusko 

slovstveno folkloro, ki mu je dala material, da je v svoje predelave vnesel čim več takih 

elementov, ki so pravljice naredili ruske. Glede na to, da je veliko časa posvetil raziskovanju 

slovstvene folklore in da je bil zelo spreten z jezikom, mu ta naloga verjetno ni predstavljala 

večjih težav. 
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3.3. Ruska literarna zgodovina o pravljicah A. S. Puškina 

 

S preučevanjem obsežnega Puškinovega opusa se je ukvarjalo veliko literarnih teoretikov. 

Vendar je vseeno težko dobiti kakšno razpravo, ki se ukvarja samo z njegovimi pravljicami. V 

tej diplomski nalogi bomo predstavili mnenja o Puškinovih pravljicah, ki so jih zapisali trije 

literarni zgodovinarji. Prvi je Mark K. Azadovski, ki je pisal o virih, ki so pesniku služili za 

idejno podlago pravljic. Drugi je sodobni puškinist Valentin S. Nepomnjaščij, ki je pravljicam 

posvetil obsežno poglavje, v katerem je pisal o nekaj novih ruskih pravljicah, kot je svoje 

pravljice poimenoval Puškin, in pokazal kaj je skupno vsem Puškinovim pravljicam. Tretji pa 

je Roman Jakobson, ki se je osredotočil na Puškinovo poezijo in pri tem nekaj napisal tudi o 

obliki verza v Puškinovih pravljicah.  

 

Mark K. Azadovski v članku »Источники сказок Пушкина« piše, da je Puškin pravljice 

napisal kot svoje vmešavanje in odgovor na polemiko med takratnimi intelektualci, zbranimi 

okoli literarnih revij Московский телеграф in Литерарная газета. Ti so se prepirali o 

problemu nacionalnosti15. Njihov spor pa ni potekal samo na literarni ravni. Za literarnimi 

ocenami in mnenji so se skrivala tudi različna mnenja o tem, katera socialna skupina ima 

pravico govoriti v imenu ljudstva in o tem, kateri so osnovni elementi, ki jih mora vsebovati 

slovstvena folklora (rus. национальная литература). Prepirali so se tudi, kateremu 

družbenemu sloju je literatura bližja in ljubša. Prav tako je bil problem nacionalnosti tesno 

povezan s problemom ljudske poezije (rus. народная поэзия) oziroma folklore (folklora kot 

poezija ljudskih množic, izraz njihove ideologije in kot posebna oblika literarnega 

ustvarjanja)16. Azadovski meni, da se je Puškin ravno s svojimi pravljicami vmešal v spor 

med intelektualci in tako pokazal svoje mnenje (Azadovski, Источники 135, 136). 

 

Puškinove pravljice so rezultat procesa, skozi katerega je pesnik popolnoma osvojil ljudski 

duh in značaj, ruske folklorne pravljice so ga naredile za velikega nacionalnega mojstra 

besede. Večina teoretikov, ki so se ukvarjali s preučevanjem Puškinovih pravljic, meni, da je 

pri tem procesu imela največjo vlogo pesnikova varuška Arina Rodionovna, ki je bila odlična 
                                                 
15 Takrat se za nacionalnost ni uporabljala beseda национальность, ampak народность (Azadovski, Источники 
135). 
16 Понятно, что проблема народности тесно и неразрывно связывается с проблемой „народной поэзии“, 
фольклора: фольклор как поэзия народных масс, как выражение их идеологии и как особая форма 
литературного творчества. „Сказки“ Пушкина были его ответом и его вмешательством в спор о 
народности в литературе. (Azadovski, Источники 136) 
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pripovedovalka pravljic. Azadovski pa dodaja, da so pri Puškinovih pravljicah pomembno 

vlogo igrale tudi neruske pravljice (136). 

Azadovski nasprotuje svojim predhodnikom, ki so dokazovali, da je Puškin za svoje pravljice 

uporabljal motive iz ruskih folklornih pravljic. Trdi, da je dejstvo, da se je Puškin obrnil h 

govorici množic in pravljicam, ki jih je slišal od ljudskih pripovedovalcev, samo dokaz, da je 

pesnik na vse skupaj gledal drugače, kot njegovi sodobniki. Puškin je Dalju govoril, da 

nacionalnost oziroma ljudskost nikakor ni sestavljena samo iz skupine predmetov iz ruske 

zgodovine, besed, fraz in izrazov. Puškin je s pravljicami pravzaprav šel po isti poti, ki je 

zaznamovala njegov celotni opus – prizadeval si je, da bi obvladal bogastvo ne samo ruske, 

ampak svetovne literature. Azadovski še dodaja, da je bil Puškin eden prvih, ki so že takrat 

razumeli mednarodni karakter in pomen slovstvene folklore. Zato si je zadal nalogo, da bi tuje 

sižeje predelal tako, da bi postali tipično ljudski, folklorni (161).  

 

O Puškinovem ustvarjanju nasploh in tudi o njegovih pravljicah je veliko napisal tudi sodobni 

puškinist Valentin Semjonovič Nepomnjaščij. Poglavje »Несколько новых русских сказок« 

v eni izmed svojih knjig je posvetil izključno Puškinovim pravljicam, ki naj bi jih avtor sam 

imenoval za nove ruske pravljice. 

Nepomnjaščij je na začetku omenjenega poglavja zapisal, da pri zrelem Puškinu najdemo tri 

jasno opredeljene cikle; in sicer Povesti Belkina, male tragedije in pravljice. Za te tri cikle 

lahko rečemo, da so posebni tudi po načinu, kako je Puškin organiziral material zanje. Pri 

Povestih Belkina je material organiziran v obliki proze, v malih tragedijah v obliki gledališča, 

pravljice pa so organizirane v obliki poezije17. 

 

V pravljicah Puškina je veliko lirike, česar pa ne bi bilo, če se avtor ne bi spominjal svojega 

otroštva, je zapisal Nepomnjaščij in dodal, da na Puškina ni vplivalo samo pripovedovanje 

pravljic njegove varuške, ampak tudi njegova želja in sanje o družini, ki je sam nikoli ni 

imel18. Dom je bila ena glavnih Puškinovih svetinj. Vse to se odraža tudi v »Pravljici o carju 

Saltanu«, ki jo je napisal v prvem letu svojega družinskega življenja. 

V pravljicah se kažejo tudi vsi drugi problemi oziroma vprašanja povezana z življenjem, ki so 

mučila in hkrati navdihovala Puškina kot človeka in kot umetnika. Zapise, ki jih je delal ob 

                                                 
17 /… / в "Повестях Белкина" материал организуется в форме прозы, в "маленьких трагедиях" - в форме 
театра, в сказках - в форме поэзии (Nepomnjaščij). 
18 Puškinovi starši niso posvečali pretirane pozornosti vzgoji hčerke in dveh sinov. Za tisti čas ni bilo nič 
neobičajnega, da so otroci večino časa preživeli z varuškami. 
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pripovedovanju varuške, je dolgo hranil in zdi se, da je šele pri svojih tridesetih letih začutil, 

da je dovolj zrel, da ta material tudi uporabi in napiše pravljice, meni Nepomnjaščij.  

Puškin je stihijo slovstvene folklore predelal in naredil nekaj svojega. Njegovi verzi se zdijo 

zelo naravni, kot bi jih v trenutku, ko jih beremo ali slišimo, nekdo pripovedoval prvič, brez 

vnaprejšnje priprave. 

Kljub temu, da je Puškin pravljice priredil po svoje, je v njih veliko ruskega, piše 

Nepomnjaščij. Ena od stvari, ki je čisto ruska, je trgovanje oziroma barantanje; trgovanje na 

bazarju, kjer se pop in Balda pogajata za kakšno plačilo bi bil hlapec pripravljen delati, 

trgovanje na domu treh deklet, kjer sestre med sabo tekmujejo oziroma na neki način trgujejo 

za roko carjeviča, trgovanje in barantanje starke, ki ima do ribice vedno nove zahteve, itd. 

Puškinove pravljice so po mnenju Nepomnjaščija svojevrstna abeceda ruskega karakterja, kjer 

vidimo tudi temeljna življenjska vprašanja. So glasbeno delo, resnična simfonija ruske duše: 

 
Это целый мир. Здесь своя земля, на которой живут цари и мужики, сварливые бабы и удалые 
богатыри, повелители и холуи, да еще целый животный мир - зайцы, волки, белки, собаки, 
серые утки; да еще неведомые иноземные люди - "сорочины", татары, пятигорские черкесы; да 
еще какое-то загадочное, но реальное житье "за морем": /… / Здесь и морская стихия, тоже своя 
и тоже заселенная - то чертями, а то богатырями; и она изменчива от сказки к сказке, как от 
погоды к погоде (Nepomnjaščij). 

 

Nepomnjaščij piše, da se nam danes zdi skoraj nepojmljivo, da so Puškinove pravljice v 

njegovem času veljale za ponesrečene in neizrazite ter nadaljuje, da je pesnik pravljice napisal 

na vrhuncu svoje ustvarjalnosti, njegovi sodobniki pa jih v bistvu sploh niso razumeli. 

Puškinovi sodobniki so umetnost nepismenega ljudstva imeli za zanimivo eksotiko davnine in 

za neke vrste otroštvo naroda. Ravno tako se v načinu, kako so se literarni kritiki lotili vsebine 

pravljic – tako Puškinovih kot folklornih – kaže takratna oddaljenost odraslih od otrok. 

Medtem ko so se otroci iz pravljic učili o življenjskih vprašanjih, so odrasli v njih 

brezuspešno iskali elemente »družbenega boja« in motive »satiričnega razkrinkavanja 

carskega samodrštva«. Ne glede na kritike so si Puškinove pravljice skozi zgodovino 

pridobile sloves pravih mojstrovin. 

 

Puškinove pravljice nikoli niso veljale za pomemben del njegovega opusa, a Nepomnjaščij 

meni ravno nasprotno. Prepričan je, da se je Puškin na pravljice naslanjal tudi med pisanjem 

prvega ruskega realističnega romana v prozi Stotnikova hči in med pisanjem poeme Ruslan in 

Ljudmila. Puškin naj bi se v želji, da bi preoblikoval rusko literaturo in ji dal samostojnost, 

obrnil ravno na rusko folklorno pravljico, v kateri je videl tisto pravo resnico. 
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Za folklorno pravljico je značilno, da njeni junaki ne predstavljajo sebe, ampak tip 

življenjskega obnašanja, ki je sestavljeno iz postopkov. Iz postopkov oziroma funkcij likov, 

kot je to imenoval Propp, je zgrajena tudi sama fabula vsake čudežne folklorne pravljice, piše 

Nepomnjaščij. V Puškinovih pravljicah pa iz postopkov oziroma dejanj ni zgrajeno obnašanje 

oseb, ampak osebe same. 

Puškin je ugotovil, da je folklorna pravljica pravzaprav veriga postopkov in dinamična 

povezava dejanj. Ravno zaradi svoje ugotovitve je zakonitosti pravljice lahko prekršil, meni 

Nepomnjaščij. Puškin ni dajal največjega pomena temu, kaj junaki delajo, ampak ga je 

zanimalo predvsem kdo nekaj dela in kako to dela, kar pa v folklornih pravljicah ni tako 

pomembno. Puškinove pravljice so tako polne glagolov, ki pesniku pomagajo oživiti njegove 

like. To povzroča neke vrste psihološko motiviranje in je razlog, da vse skupaj deluje kot 

resnično življenje, kot nekaj vsakdanjega, kar pa najdemo v celotnem Puškinovem opusu. 

 

V nadaljevanju tega poglavja Nepomnjaščij govori še o dveh temah, ki se kažeta skozi vse 

Puškinove pravljice. Prva tema je zvestoba besedi; pop se ne drži besede o plačilu, 

carjevičeva žena izpolni obljubo, da mu bo rodila sina, Dadon se ne drži besede, da bo v 

zameno za čudežnega petelina izpolnil prvo željo, itn. Druga taka tema je družina, s čimer 

Puškin sledi folklornim pravljicam, v katerih je družina središče in simbol življenja. 

 

Poglavje o nekaj novih ruskih pravljicah je Nepomnjaščij zaključil z mislimi, da se je s 

ciklom Puškinovih pravljic v svojevrstni in zgoščeni obliki ponovila zgodba rušenja žanra 

ruske folklorne pravljice in se pojavila literatura. Puškin ni zaman poimenoval svojih pravljic 

»nove ruske pravljice«, pravi Nepomnjaščij. S tem, ko jih njegovi sodobniki niso priznali, so 

pravljice same močno vplivale na nastanek ruskega realizma in na njegovo prizadevanje ne 

toliko za empirično »resnico življenja«, ampak bolj za visoko resnico duha. Puškin je s tem, 

ko se je naslonil na folklorno mitologijo o predstavi življenja, kot sistema nekih trdnih 

zakonov, uspel premagati omejenost folklorne pravljice, ki ji jo je dajala poganska zavest. 

Puškin je zgradil svet, kjer sta ljubezen in zvestoba nad zakoni, največjo vlogo v njem pa ima 

človek, ki ni samo neko fizično bitje, zaznamovano z usodo in smrtjo, ampak je bitje, ki ima 

tudi dušo in duha, čigar resnično bistvo sta življenje in večnost. 

 

Roman Jakobson je o Puškinovih pravljicah pisal v poglavju »Пушкин и народная поэзия«, 

Že na začetku je zapisal, da je imela v Rusiji zelo pomembno vlogo ravno ustna folklorna 

 28



poezija. Literatura in ustno ustvarjanje se nista razlikovali samo kot dve različni obliki 

umetnosti, ampak predvsem po funkcionalnosti. V skladu s sredenjeveško tradicijo je pisana 

beseda služila predvsem za orodje cerkvenim krogom, ustna beseda pa se je uporabljala v 

posvetni poeziji19. V 18. stoletju je slovstvena folklora postajala postopoma vse bolj domena 

nižjih slojev. Zanjo so bili značilni nižji literarni žanri in manjši vpliv cenzure. To so bili 

razlogi, zaradi katerih je večina ruskih pisateljev v 18. in 19. stoletju pri svojem ustvarjanju 

uporabljala tudi slovstveno folkloro. 

Jakobson je zapisal, da je v Puškinovih delih in njegovih biografijah veliko dokazov o 

njegovem obvladovanju raznih oblik folklorne poezije – lirske in epske oblike, pesmi in 

pravljice, ljudski humor, žalostinke, pregovori itn. Puškin se je namreč navduševal nad 

oblikami ruske folklore in o tem pripovedoval tudi drugim. Prebiral je zbornike slovstvene 

folklore, si zapisoval folklorne pravljice in pesmi ter celo pripravljal zbornik ruskih 

zgodovinskih pesmi. 

 

Poezija, ki jo je Puškin pisal pred dvajsetimi leti 19. stoletja, je dajala vtis osebnoizpovedne 

lirike. Sredi dvajsetih let pa je pesnik takšno poezijo zamenjal za prozo in izposojene pesniške 

oblike. Tako so za Puškinovo poezijo tridesetih let, ko so nastale tudi njegove pravljice, 

značilne pesniške oblike, ki se naslanjajo tudi na oblike iz antike in folklore. Vendar Puškin ni 

posnemal samo literarnih oblik ruske folklorne poezije, ampak je med sabo zelo rad spajal 

različne elemente, ki jih je dobil tako doma kot v tujini. Zato Jakobson njegovo tehniko 

imenuje kolaž.  

 

Z izposojo in spajanjem različnih elementov je nastala tudi pravljica »Сказка о золотом 

петушке«. Snov zanjo je Puškin našel v zbirki pravljic Washingtona Irvinga Tales of the 

Alhambra in jo s pomočjo ruske slovstvene folklore predelal v novo rusko pravljico. 

Jakobson meni, da je »Сказка о золотом петушке« zadnji in najvažnejši del trilogije 

Puškinovih čarobnih pravljic, ki govorijo o življenju carjev20. Zelo zanimiva in pomembna je 

predvsem Jakobsonova ugotovitev, da je v pravljicah, kjer nastopajo carji in carične, Puškin 

uporabil verz, ki je značilen za rusko folkloro, tj. štiristopični trohej (-U-U-U-U), česar pa ni 

                                                 
19 /... / литература и устное творчество различались не столько как два вида искусства, сколько чисто 
функционально: в соответствии со средневековой традицией письменное слово служило 
преимущественно задачам церкви, а устное народное слово использовалось в светской поэзии /... / 
(Jakobson). 
20 To so pravljice: »Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди«, »Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях« in »Сказка 
о золотом петушке«. 
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uporabil za pravljice, v katerih nastopajo pripadniki srednjih slojev. Tam je uporabil zanj 

značilni jamb. 

Puškinove pravljice, ki se dotikajo kmečkega življenja21, prav tako sestavljajo pomembno 

skupino. Motive zanje je Puškin našel tako v ruski kot v zahodni slovstveni folklori. Vendar je 

v njih Puškin naredil odmik od štiristopičnega troheja, značilnega za rusko slovstveno 

folkloro, in bolj poudaril elemente socialne satire: 

 
Здесь мы находим стих подлинно фольклорного характера, в котором виден явный отказ от 
силлабической схемы и, в частности, от четырехстопного хорея, условного признака 
"фольклорности" /… / Смелое введение поэтом в литературу злободневных, острых социальных 
тем и стихотворной формы, резко противоречащей литературной традиции, создавало 
впечатление стойкого подражания поэта фольклорным образцам (Jakobson). 

                                                 
21 To so pravljice: »Сказка о попе и его работнике Балде«, »Сказка о рыбаке и рыбке« in pravljica »Сказка 
о медведихе«, ki je zaradi tega, ker ni dokončana, v diplomskem delu ne obravnavamo podrobneje. 
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4 PRAVLJICE A. S. PUŠKINA IN VPLIV RUSKIH FOLKLORNIH 

PRAVLJIC 
 

Pri analizi pravljic bomo začeli s prvo in najdaljšo Puškinovo pravljico, ki nosi naslov 

»Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди«, ali krajše »Сказка о царе Салтане«, ki je 

bila napisana leta 1831. Nadaljevali bomo s pravljico »Сказка о попе и о работнике его 

Балде«, ki je ravno tako nastala leta 1831. Dve leti kasneje (leta 1833) je Puškin napisal 

pravljici »Сказка о рыбаке и рыбке« in »Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях«. 

Zadnjo pravljico pa je napisal leta 1834 in nosi naslov »Сказка о золотом петушке«. 

 

Pri vsaki pravljici bomo najprej napisali obnovo, pri čemer si bomo nekoliko pomagali tudi s 

slovensko verzijo pravljic, ki sta jih poslovenila pesnika Oton Župančič in Mile Klopčič. Nato 

bomo z obnovami podobnih pravljic iz Afanasjevega zbornika ruskih folklornih pravljic 

poskušali pokazati, kaj je skupno Puškinovim in folklornim pravljicam. 

 

Za analizo pravljice »Сказка о рыбаке и рыбке« bomo uporabili Proppovo metodo 

enaintridesetih funkcij likov, ki jih je Propp podrobneje razložil v knjigi Morfologija 

pravljice, mi pa v poglavju o pravljici. Ker je ta analiza zelo zahtevna, predvsem takrat, ko 

imamo opraviti z daljšimi in bolj kompleksnimi pravljicami, bomo pri primerjavi drugih 

Puškinovih in folklornih pravljic raje uporabili nekoliko lažjo metodo Aleksandra 

Nikolajeviča Veselovskega, ki analizo pravljic izvaja z iskanjem t.i. motivov. Z metodo 

Veselovskega se Propp sicer ne strinja, mi pa vseeno vztrajamo, da je naloga tega 

diplomskega dela iskanje podobnosti med Puškinovimi in folklornimi pravljicami, ne pa 

dokazovanje, da je v Puškinovih pravljicah udejanjena Proppova metoda. 

 

Veselovski je menil, da je pravljice treba preučevati na podlagi motivov. To teorijo je 

predstavil tudi Propp22. Zapisal je, da je za Veselovskega motiv nekaj primarnega, neka 

nedeljiva enota pripovedi (Propp 26, 27). 

 

                                                 
22 Glej str. 12. 
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Motivski analizi Puškinovih pravljic bo sledila še analiza na podlagi dejstev, ki so jih v 

svojih delih zapisali literarni zgodovinarji Azadovski, Nepomnjaščij in Jakobson in smo 

jih že predstavili. Še posebej nas bo zanimala analiza verza, o kateri je pisal Jakobson. 
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4.1. »Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди« 

 

Najdaljša Puškinova pravljica z naslovom »Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди«23, 

skrajšano »Сказка о царе Салтане«, se začne s pogovorom treh sester, ki se pogovarjajo, kaj 

bi naredile, če bi se poročile s carjevičem. Prva se hvali, da bi za roko carja pripravila polno 

jedi za vse svoje goste. Druga bi vsem svatom spletla veliko platna. Najmlajša pa bi carju 

rodila postavnega sina. Njihov pogovor je slišal sam car Saltan. Vstopil je v izbo, kjer so bila 

dekleta, in izbral najmlajšo, ostali dve pa sta morali prav tako oditi z njim. Najstarejša bo 

kuhala, druga pa tkala. Še isti dan je bila svatba in še tisto noč je carica zanosila. 

Kmalu je moral car Saltan v boj in njegova noseča žena je ostala doma skupaj z zavistnima 

sestrama. Čez devet mesecev se je Saltanu rodil sin. Carju naj bi veselo novico sporočil sel, ki 

so ga prestregle caričini sestri in carjeva tašča Babaruha. Nesramnice so na pot poslale 

drugega sla, ki je Saltanu sporočil: »Porodila ti zvečer / je carica – sina, hčer? / Žaba ni, miš, 

ne podgana, / temveč zverca vsem neznana« (Pravljice 11). Saltan se je najprej močno 

razburil, potem pa je slu velel, naj počakajo, da se vrne domov in bo nato vso stvar preiskalo 

sodišče. Sla so prestregle hudobnice, ga napile in mu zamenjale sporočilo. V lažnem sporočilu 

je pisalo, naj bojarji carico in sina vržejo v vodo. Bojarji so bili začudeni, a so vseeno ubogali 

carjev ukaz. Carico in sina so zaprli v sod in ju vrgli v morje. Mali carjevič je hitro rasel in 

prosil valove, naj ju naplavijo na kopno. Valovi so ga ubogali. 

Mati in sin sta se znašla na opustelem otoku. Ker sta bila lačna, si je carjevič naredil lok in se 

odpravil na lov. Na morju je zagledal hud boj med jastrebom in lepim labodom. Ustrelil je 

jastreba in rešeni labod se mu je zahvalil za rešitev. Povedal mu je, da ni rešil navadnega 

laboda, ampak devico in ubil ni jastreba, ampak čarovnika. Labodka mu je obljubila, da se mu 

bo bogato oddolžila za rešeno življenje. Ko jo bo potreboval, naj jo pokliče. 

Carjevič se je praznih rok vrnil k materi in po naročilu labodke sta lačna zaspala. Ko se je 

carjevič zbudil, je pred sabo zagledal mogočno obzidje. Zbudil je mater in skupaj sta odšla 

proti mestu, kjer ju je pričakala velika množica navdušenih ljudi »in med radostnim vrvenjem 

/ s caričinim dovoljenjem / še ta dan zasede tron / pod imenom knez Gvidon« (Pravljice 18). 

                                                 
23 Poslovenjeno »Pravljica o carju Saltanu, o njegovem sinu, slavnem in mogočnem junaku knezu Gvidonu 
Saltanoviču in o prekrasni carični Labodki«. 
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Nekoč se je mimo otoka pripeljala ladja. Gvidon je ukazal, naj jo ustavijo. Mornarje je 

povabil k sebi, jih pogostil in vprašal, od kod so prišli in kam gredo. Povedali so mu, da se s 

trgovanj po celem svetu vračajo domov, v deželo carja Saltana. Gvidon je mornarjem naročil, 

naj Saltanu predajo njegov  pozdrav. Medtem ko je Gvidon gledal odhajajočo ladjo, je do 

njega priplavala labodka in ga vprašala, zakaj je žalosten. Povedal ji je, da bi vsaj enkrat rad 

videl svojega očeta. Labodka je Gvidona spremenila v komarja. Odletel je za ladjo in se z njo 

odpeljal do očetovega carstva. 

Car Saltan, ki je ves žalosten sedel v svoji palači v spremstvu caričinih sester in njihove 

matere, je pomorščake povabil k sebi in jih spraševal: »Je za morjem dobro, hudo? / Kakšno 

videli ste čudo?« (Pravljice 23) Trgovci so mu povedali, da na opustošenem otoku, ki je bil 

prej nenaseljen, sedaj stoji lepa graščina. Tam vlada knez Gvidon, ki mu pošilja pozdrave. 

Saltan je bil začuden nad novico in je rekel, da bo enkrat obiskal ta otok. »Ta, ki tke, in ta, ki 

kuha, / ino baba Babaruha / brž preudarijo to reč, / carjev sklep jim ni kaj všeč« (Pravljice 25). 

Kuharica je pomignila z glavo in rekla, da to ni nobeno čudo. Večje čudo je resnica, da 

obstaja kraj, kjer na jelki živi veverica, ki poje pesmi in grize zlate lešnike s sredico iz rubina. 

Takrat pa se je Gvidon, ki je vse skupaj opazoval spremenjen v komarja, razjezil in svojo teto 

kuharico pičil v oko in zbežal domov. 

Gvidon je ves čemeren stal na morskem bregu, ko je do njega priplavala labodka in ga 

vprašala, zakaj je žalosten. Povedal ji je, kaj se je zgodilo. Omenil ji je tudi čudežno veverico, 

ki živi na jelki in grize lešnike z zlato lupino in sredico iz rubina. Labodka mu je povedala, da 

taka veverica res obstaja. Ko se je knez vrnil v mesto, je pred graščino zagledal jelko, na 

kateri je živela čudežna veverica. 

Kmalu je do otoka spet priplula neka ladja. Gvidon je ponovno pogostil mornarje, ki so se 

vračali v carstvo slavnega Saltana, in jim naročil pozdrave zanj. Ko so odšli, je odšel na 

obalo, kjer ga je labodka spremenila v muho, da se je lahko pretihotapil na ladjo in se odpeljal 

k očetu. 

Saltan je pogostil mornarje, ki so mu pripovedovali, da so bili na otoku, kjer je prelepa 

graščina, na njenem dvorišču pa v steklenem gradu živi veverica, ki poje in grize zlate 

lešnike. Kraljestvu vlada knez Gvidon, ki mu pošilja pozdrave. Saltan si je spet zaželel, da bi 

enkrat obiskal ta otok in bil Gvidonov gost. Kuharici, tkalki in tašči ta ideja ni bila všeč, zato 

je tkalka rekla, da je res pravo čudo kraj, kjer se morje vzpne in zabuči, na morskem bregu pa 

se prikaže triintrideset mladih bogatirjev, ki jim poveljuje Črnomor. Gvidon, ki je kot muha 

spremljal cel pogovor, se je razjezil, pičil tkalko v oko in ušel nazaj domov. 
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Spet se je ves žalosten sprehajal po nabrežju, ko je do njega priplavala labodka. Povedal ji je, 

kako je bilo in kaj je slišal o triintridesetih mogočnih vitezih, pod poveljstvom Črnomora. Ona 

pa ga je pomirila, da pozna te može. Gvidon se je vrnil v graščino in s stolpa gledal proti 

morju. Kar naenkrat se je morje spenilo, dvignilo in zabučalo, na obali pa je bilo triintrideset 

postavnih vitezov, ki so Gvidonu obljubili, da bodo vsak dan obhodili mesto in ga varovali. 

Na obisk h knezu so kmalu spet prišli mornarji, ki so se vračali v domovino Saltana. Ponovno 

je carju poslal pozdrave in odhitel na nabrežje, kjer ga je labodka spremenila v čmrlja. Poletel 

je za ladjo in se spet pretihotapil v carjevo palačo. 

Mornarji so carju Saltanu povedali za otok z graščino, veverico, ki grize zlate lešnike in za 

triintrideset vitezov, ki prihajajo iz morja, da varujejo mesto. Car si je ponovno zaželel odpluti 

na ta čudežni otok, tri nesramnice, ki so sedele ob njem, pa so mu ponovno branile iti. 

Babaruha se je posmehnila in povedala, da omenjeni otok ni nobeno čudo. Čudo je to, da 

onkraj morja živi tako čudovita carična, da nihče ne more odtrgati pogleda od nje in njene 

lepote. Čmrlj se je spet razjezil, pičil Babaruho v oko in odletel nazaj na svoj otok. 

Na obali je srečal labodko in ji ponovno povedal, kako je bilo pri očetu in kaj je slišal o 

lepotici. Potarnal je, da je že čas, da bi se tudi sam poročil in da je omenjeno lepotico 

pripravljen iskati povsod po svetu, samo da jo dobi. Labodka mu je odgovorila, da mu ni treba 

hoditi daleč. Ko mu je to povedala, »se v carično [je] spremenila: / mesec sije pod lasmi, / v 

čelu zvezda ji gori; sama pa je krasotica, / lahno plava kot pavica, / in kadar spregovori, / kot 

potoček žubori« (Pravljice 47). Odšla sta do Gvidonove matere, jo prosila za blagoslov in se 

še isti dan poročila. 

Gvidon je kmalu spet gostil mornarje, ki so se s plovbe po morjih vračali k Saltanu. Ponovno 

mu je poslal pozdrav, sam pa je ostal doma pri svoji lepi ženi. Mornarji so odšli k Saltanu in 

mu povedali vse o čudovitem otoku z graščino, veverico, triintridesetimi vitezi in čudovito 

Gvidonovo ženo. Car Saltan ni mogel več zdržati. Radovednost ga je gnala na ta čudežni 

otok. 

Gvidon je opazoval morje in zagledal ladjo, ki se je bližala otoku. Poklical je mater in ženo ter 

jima povedal, da prihaja njegov oče. Stekel je na obalo in goste pospremil v grad. Car Saltan, 

kuharica, tkalka in njuna mati so začudeni opazovali vse, o čemer so jim pripovedovali 

mornarji, ki so se vračali z morja. Ko je Saltan prišel v palačo, mu je postalo jasno, da je 

prišel na obisk k svoji ženi in sinu. Nesramnice so priznale, kaj so storile in car jih je poslal 

nazaj domov, sam pa je ostal na otoku, kjer so pripravili veličastno gostijo. »Jaz sem tudi 

zraven bil, / iz rešeta vino pil« (Pravljice 58). 
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Kot je v svojem članku o virih Puškinovih pravljic zapisal Azadovski, je odgovor na 

vprašanje, kaj je bil pravi vir za pravljico »Сказка о царе Салтане«, zelo težak. »На первый 

взгляд, дело представляется как будто очень простым. Сюжет „Салтана“ очень 

распространен, в бумагах Пушкина имеется ряд его записей, таким образом, как будто 

на лицо все данные для того, чтобы возвести эту сказку всецело к устной фольклорной 

традиции, как это обычно и делается. И однако вопрос гораздо сложнее« (Azadovski, 

Источники 150). 

 

Ko smo po zborniku Afanasjeva iskali pravljice s podobnimi motivi, smo imeli kar nekaj 

težav. Med več kot šeststo pravljicami, nismo našli niti ene, ki bi bila v celoti podobna 

Puškinovi. Smo pa v več različnih pravljicah našli podobnosti. 

Pravljica, ki je še najbolj podobna Puškinovi »Pravljici o carju Saltanu« je pravljica z 

naslovom »По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре«. Pravljica govori o lepem 

in po celem cesarstvu zaželenem carjeviču Ivanu, ki je nekega dne prosil očeta, če gre lahko 

po svetu. Oče ga je blagoslovil in Ivan se je odpravil na pot. Prišel je do dvorca, kjer je slišal 

pogovor med tremi sestrami lepoticami. Najstarejša je rekla: »Если б на мне женился Иван-

царевич, я б ему напряла рубашку тонкую, гладкую, какой во всем свете не спрядут« 

(Afanasjev 659). Druga se je pohvalila: »А если б меня взял, - сказала средняя, - я б 

выткала ему кафтан из серебра, из золота, и сиял бы он, как Жар-птица« (659). Tretja, 

najmlajša pa je rekla, da bi carjeviču Ivanu, če bi se zaljubil vanjo, rodila tri sinove. Eden bi 

imel sonce na čelu, drugi bi na tilniku imel mesec, tretji pa zvezde na bokih. Carjevič Ivan se 

je odpravil domov in prosil očeta za dovoljenje, da se poroči z najmlajšo od sester. 

Sledila je poroka carjeviča Ivana in najmlajše od sester. Starejši sestri sta mlajši zelo zavidali 

njeno srečo. Ko je carična rodila prvega sina, sta ji ga vzeli in Ivanu rekli, da ga je njuna 

sestra prevarala in mu namesto sina rodila mačka. Ivan je bil zelo žalosten, vendar se je 

sprijaznil s položajem in kmalu je pričakoval drugega sina. Nesramni sestri sta spet ukradli 

sina s soncem na čelu in carjeviču Ivanu namesto sina pokazali psička. Čeprav je imel Ivan 

zelo rad svojo ženo, si je bolj kot vse želel sina, ki mu ga je obljubljala. Kmalu je bil na poti 

tretji otrok. Nesramni sestri sta ukradli tudi njega in carjeviču rekli, da mu je žena rodila čisto 

navadnega fantka, brez kakršnih koli znamenj po telesu. Carjeviča Ivana je to tako zelo 

razjezilo, da je zapustil svojo ženo in ukazal, naj ji sodijo za njeno prevaro. Sodnik je 

predlagal, da carični izderejo obe očesi, jo skupaj s sinom zaprejo v sod in ju vržejo v morje. 

Če je carična kriva, bo utonila, drugače pa bo preživela. Sodbo so izvršili, carjevič Ivan pa se 

je poročil z najstarejšo sestro. 
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Medtem ko je carična skupaj z lažnim sinom plavala po morju, so njeni trije sinovi živeli v 

uti, ki je stala v čudovitem vrtu. Sin, ki so ga skupaj z mamo zaprli v sod, pa je začel zelo 

hitro rasti. Iz ure v uro je bil večji. Zaželel si je, da bi ju morje naplavilo na obalo in sod se je 

ustavil ob obali. Potem je na fantovo željo razbil tudi sod. Z mamo sta stopila izstopila in pred 

njima je bila čudovita pokrajina. Takrat si je sin zaželel, da bi se pred njima pojavila savna. 

Tudi ta želja se mu je izpolnila. Vstopila sta v savno in sin je materi začel spirati ranjene oči 

in prosil, da bi spregledala. »Сынок! Я вижу, вижу, глаза открылись!« je vzkliknila mama. 

Nato si je sin zaželel še, da bi se ob njiju znašel dvorec materinega očeta skupaj z vrtom, kjer 

so živeli ukradeni sinovi. Tudi ta želja se mu je izpolnila. Caričini sinovi so spoznali mamo in 

skupaj z njo in njihovim novim bratom zaživeli srečno življenje. 

Nekoč pa so mimo njihovega dvorca šli revni starci. Mama in njeni sinovi so starce povabili k 

sebi in jih pogostili. Nato se je zgodilo, da so ti starci prišli tudi do carjeviča Ivana. Sprejel jih 

je in jih vprašal, kje so bili in kaj so videli. Starci so mu povedali, da so bili na kraju, kjer je 

bilo prej močvirje, zdaj pa tam stoji lep dvorec, kjer živi čudovita in zelo prijazna carična s 

tremi sinovi. Eden od njih ima na čelu sonce, drugi ima na tilniku mesec, tretji pa ima zvezde 

na bokih. Takrat je carjeviču Ivanu zaigralo srce in spoznal je, da starci govorijo o njegovi 

kaznovani in izgnani carični in njunih treh sinovih. Osedlal je konja in se nemudoma odpravil 

v kraj, o katerem so mu pripovedovali starci. Končno so bili skupaj in so lahko začeli živeti v 

miru. Še pred tem so pripravili gostijo. 

Pravljica se zaključi z besedami: »В это время я там была, мед-вино пила, все видела, 

всем было очень весело, горько только одной старшей сестре, которую так же 

засмолили в бочку, так же бросили в море, но не так ее бог хранил: она тут же канула 

на дно, и след пропал!« (661) 

 

Najprej poglejmo, kateri motivi so skupni Puškinovi pravljici in folklorni pravljici »По 

колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре«, ki ima v zborniku Afanasjeva sicer pet 

različnih verzij, a je ta, ki smo jo obnovili tukaj, najbolj podobna Puškinovi. 

 

Skupni motivi pri omenjenih pravljicah so: 

1. Car Saltan oziroma carjevič Ivan skrivaj poslušata pogovor treh sester. 

2. Sestre se pogovarjajo, kaj bi dale za ljubezen Saltana oziroma Ivana. 

3. Najmlajši sestri bi carjeviču rodili naslednika. 

4. Saltan in Ivan se poročita z najmlajšima sestrama. 

5. Starejše sestre Saltanu in Ivanu lažejo o rojenem potomcu. 
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6. Ženi Saltana in Ivana nista izpolnili obljub o potomcih. 

7. Ženi sta kaznovani. 

8. Carični skupaj s sinovoma zaprejo v soda in ju vržejo v morje. 

9. Oba sinova začneta zelo hitro rasti. 

10. Morje ustreže željam sinov, da zaprta soda odplavi na obalo in ju razbije. 

11. Materi in sinovi daleč stran od doma zaživijo srečno. 

12. Oba oddaljena dvora obiščejo mornarji oziroma popotniki. 

13. Popotniki o obisku oddaljenega dvora poročajo Saltanu in Ivanu. 

14. Oba vladarja odpotujeta na oddaljena dvora. 

15. Saltan in Ivan se srečata s svojima po krivem obsojenima in izgnanima ženama in s 

potomci. 

16. Pripravijo veliki pojedini. 

17. Pojedin se udeležita tudi oba pripovedovalca. 

 

Izpisani motivi govorijo o tem, da sta si pravljici precej podobni. Prav tako lahko v pravljici 

»Сказка о царе Салтане« opazimo tudi veliko stvari, ki jih je o Puškinovih pravljicah napisal 

Nepomnjaščij. Že takoj na začetku se pojavi tipično rusko trgovanje oziroma neke vrste 

barantanje za carjevo roko, čeprav dekleta ne vedo, da jih car skrivaj posluša in sprejema 

njihove ponudbe. Prav tako so v Puškinovi pravljici predstavljeni različni družbeni sloji 

(preprosta podeželska dekleta, car, bogatirji), po čemer naj bi se po besedah Nepomnjaščija 

odlikoval celoten Puškinov opus. Tudi prostor, v katerem se dogaja zgodba, je zelo prostran; 

kopno, morje, otok. Nepomnjaščij je pisal tudi o tem, da družina v folklornih pravljicah velja 

za središče in simbol življenja, kar velja tudi za Puškinovo pravljico. Novonastala družina 

najmlajše od sester, ki jo razbije tako rekoč njena lastna družina – starejši sestri in njena mati 

– ,  je na koncu ponovno združena, zato ker se je najmlajša sestra držala besede in je carju 

rodila obljubljenega potomca. Zvestoba besedi je še ena pomembna stvar, o kateri je govoril 

Nepomnjaščij pri analizi Puškinovih pravljic. Tisti, ki so dani besedi zvesti, bodo na koncu 

srečni, ostali ne. 

 

Jakobson je zapisal, da v pravljicah, v katerih nastopajo pripadniki srednjega družbenega 

sloja, Puškin ni uporabil štiristopičnega troheja, značilnega za rusko slovstveno folkloro. Tega 

je uporabil za pravljice, kjer nastopajo predstavniki višjih slojev. Mednje spada tudi »Сказка 

о царе Салтане«. Poglejmo si, kako je zgrajenih začetnih šest verzov, ki hkrati predstavljajo 

tudi neko vsebinsko celoto. 
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Три девицы под окном 
Пряли поздно вечерком. 
"Кабы я была царица, - 
Говорит одна девица, - 
То на весь крещеный мир 
Приготовила б я пир". 
(Puškin, Сказки 5). 

-U-U-U- 
-U-U-U- 
-U-U-U-U 
-U-U-U-U 
-U-U-U- 
-U-U-U- 

   

Shema verzov kaže na to, da je Puškin uporabil »ruski« trohej (-U). Kljub temu, da sta dva 

verza napisana v štiristopičnem troheju, druga dva pa v tristopičnem nadštevilnem troheju, gre 

še vedno za trohej in ko beremo te verze lahko slišimo tekoč ritem, ki se ponavlja skozi 

celotno pravljico. Poleg tega je v pravljici prepoznavna tudi zaporedna rima (окном – 

вечерком, царица – девица itd.). 

 

Za konec te analize se vrnimo še malo k motivom iz pravljice. Motiv lažnega pisma, ki 

vladarju sporoča, da se mu je namesto sina rodil izrodek, in je zelo pomemben za nadaljnji 

razplet »Pravljice o carju Saltanu« najdemo tudi v pravljici »Косоручка«, ki govori o 

osirotelem bratu in sestri. Ko sta odrasla, se je brat poročil s hudobno čarovnico. Nekoč je 

odšel trgovat in sestri naročil, naj pazi na njegovo ženo. Hudobna čarovnica pa je medtem 

polomila vse pohištvo. Ko se je mož vrnil domov, je za nered obtožila njegovo sestro. 

Naslednjič, ko je mož odšel trgovat, je hudobnica odsekala glavo njegovemu najljubšemu 

konju in za podlo dejanje spet obtožila moževo sestro. V tretje, ko je mož odšel trgovat, pa je 

žena rodila sina in ga obglavila ter dejanje spet preložila na sestro. Zaradi teh stvari je bil mož 

zelo. Zato je neke noči sestro odpeljal od doma, ji odsekal roki in jo poslal v gozd. 

Čez nekaj let je sestri uspelo, da je po stezici prišla ven iz gozda. Znašla se je v trgovskem 

mestu pri nekem bogatem trgovcu. Ko jo je videl njegov sin z očesom sredi čela, je starša 

prosil, naj ga oženita z deklico brez rok. Starša sta mu ugodila. Čez dobro leto se je trgovčev 

sin odpravil trgovat v gubernijo, kjer je živel brat njegove žene. Staršem je naročil, naj mu 

takoj po porodu sporočijo, kdo se je rodil. Ko je brezroka rodila zdravega sina, ki je imel po 

telesu znamenja zvezd, na čelu je imel znamenje lune in na prsih znamenje sonca, sta bila 

trgovčeva starša zelo vesela. Napisala sta pismo sinu in ga dala starcu, da bi ga odnesel 

trgovcu. Brezroka pa je starca prestregla, ga zvabila k sebi, mu izmaknila pismo staršev in v 

novo pismo napisala, da je rodila pol psa in pol medveda. 

Ko je trgovec izvedel, da je dobil sina, ki je pol pes in pol medved, je napisal pismo, naj 

počakajo, da se vrne domov. Brezroka je spet prestregla starčka in trgovčevim staršem 
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napisala, naj jo skupaj s sinom naženejo od doma. Starša sta bila presenečena nad sinovim 

pismom, a sta storila, kar je bilo napisano v sporočilu. 

Pravljica se konča srečno, saj brezroki deklici med potjo do brata spet zrastejo roke, ko pa 

pride k bratu, kjer je tudi njen mož, pove svojo zgodbo, po kateri jo oba spoznata. Zlobno 

čarovnico, ki je bila kriva za nesrečo uboge deklice, pa razčetverijo. 

 

Tudi ta pravljica se ujema s Puškinovo pravljico v kar nekaj motivih: 

1. Deklica možu rodi zdravega potomca. 

2. Moža med porodom ni doma. 

3. Sla prestrežejo in mu podtaknejo lažno pismo. 

4. Mož dobi lažno informacijo o potomcu. 

5. Mož zahteva, naj z ukrepi v zvezi s čudnim potomcem počakajo do njegove vrnitve. 

6. Moževo pismo prestrežejo in slu podtaknejo novo lažno pismo. 

7. Zaradi lažnega pisma od doma naženejo ženo z otrokom. 

8. Srečen konec – žena s sinom najde moža. 

9. Čarovnica, ki je povzročila nesrečo deklice že na začetku, je kaznovana. 

 

V zborniku Afanasjeva najdemo tudi nekaj pravljic, v katerih se pojavlja motiv začarane 

oziroma uročene carične, tako kot je bila v Puškinovi »Pravljici o carju Saltanu« zakleta 

labodka, ki se je na koncu spremenila v čudovito lepotico. Nobena od caričen ali kraljičen v 

folklornih pravljicah ni bila začarana v labodko, ampak so bile račka, žaba, kača, itd. Vse te 

zaklete carične so se po preklicu urokov, ki so se jih znebile, ko je neki moški zanje opravil 

točno določeno nalogo, spremenile v lepotice in se poročile s svojimi rešitelji. 

Pravljice o začaranih caričnah so: »Царевна – сера утица«, »Белая уточка«, »Царевна-

лягушка«, »Царевна-змея«, »Заколдованная королевна«. Ker je pri vseh naštetih 

pravljicah glavno to, da so dekleta začarana in da jih nekdo reši ter se za nagrado poroči z 

njimi, ni smiselno, da pisali njihove obnove. Važno je, da vemo, da motiv zaklete lepotice 

carične ne obstaja samo pri Puškinu. 
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4.2. »Сказка о попе и о работнике его Балде« 

 

Pravljica z naslovom »Сказка о попе и о работнике его Балде«24 govori o skopušnem popu, 

ki se je nekega dne odpravil na tržnico. Tam je srečal Baldo, ki ga je vprašal, kaj išče. Pop mu 

je odgovoril: »Iščem konjarja, / ki bil bi tudi za kuharja in tesarja. / Kje bi se našel hlapec tak? 

/ Delaven, pa ne predrag!« (Pravljice 63) Balda se popu sam ponudi za hlapca. »… za tri 

klofute na leto krog tvojih ušes, / dajal mi boš kašo s krompirjem vmes« (Pravljice 63). Pop je 

sprejel ponudbo in Baldo odpeljal domov. 

Balda je bil zelo marljiv delavec. Vsi so ga hvalili razen popa. Ko se je začel približevati dan 

plačila, je popa postalo strah. Ženi je povedal, kaj ga čaka in jo prosil naj si izmisli nekaj, da 

Baldi ne bo treba plačati. Prebrisana žena je svetovala možu, naj mu naloži težko nalogo, ki je 

ne bo mogel izpolniti. Pop se je razveselil ideje in je hlapcu ukazal, naj gre k hudičem po 

davek, ki mu ga niso plačali že tri leta. Po opravljeni nalogi bo dobil plačilo. 

Balda se je odpravil k morju. Z vrvjo je razburkal gladino in na površje je prišel hudič, ki ga 

je prosil naj odneha. Hlapec je obljubil, da bo nehal, če bodo plačali triletni davek, ki ga 

dolgujejo. Hudič mu je obljubil plačilo, ampak pod pogojem, da bo izpolnil neko nalogo. 

Poklical je svojega vnuka hudička. Vnuk je predlagal: »Kateri od naju hitreje morje obteče, / 

ta spravi naj davek za svojo srečo; / medtem tu spodaj pripravijo vrečo« (Pravljice 68). Balda 

se je zasmejal in rekel, naj najprej prehiti njegovega bratca zajca, šele potem se bo on sam 

igral igrice z njim. Hudiček se je strinjal. Balda pa je odšel v gozd, ulovil dva zajca in se vrnil 

k hudičku. Začela se je dirka. Hudiček je stekel okoli morja, zajček pa je zbežal nazaj v gozd. 

Ko se je hudiček ves utrujen vrnil, je bil prepričan, da je zmagal. Balda pa je v naročju že 

božal drugega zajčka, ki ga hudiček prej ni videl, in ga hvalil, kako dobro je tekel. Hudiček je 

moral po davek. Vrnil se je s palico in rekel Baldi, naj si izbere neko točko, da se bosta 

pomerila še v tem, kdo dlje vrže palico. Balda je spet zmagal. Ponovno je začel burkati morje. 

Na površje je prišel ded hudič in Baldo prosil, naj neha s svojim početjem. Ta pa je zahteval 

novo igro, ki jo je izbral sam. Hudič je pristal na to, da se pomerita v nošenju kobile. Hudič je 

šel do kobile, se splazil pod njo in jo dvignil. Naredil je dva koraka in omagal. Balda pa se je 

začel smejati. Usedel se je na kobilo in povedal hudiču, da je tako močan, da jo bo nesel kar 

med nogami. 

                                                 
24 Poslovenjeno »Pravljica o popu in njegovem hlapcu Trapétu«. 
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Hudiči so bili premagani in hlapec je dobil tako polno vrečo denarja, da jo je, kljub svoji 

moči, komaj nesel. Vrnil se je k popu in zahteval svoje plačilo. Trikrat je mahnil popa, ki je 

ostal brez jezika in pameti ter mu rekel: »Pa ne bi bil, pop, tako skoparil!« (Pravljice 72) 

 

Med iskanjem pravljice, ki bi bila čim bolj podobna Puškinovi pravljici »Сказка о попе и о 

работнике его Балде« smo si pomagali predvsem s prilogo Afanasjevega zbornika, ki je 

razdeljena na tri dele. Prvi del priloge k zborniku Народные русские сказки je predgovor k 

izdaji zbornika iz leta 1873. V drugem delu so a) pravljice, ki zaradi cenzure niso smele iziti v 

prvotni izdaji zbornika, b) pravljice iz zbornika Русские заветные сказки, ki je bil najprej 

pretihotapljen iz Rusije in izdan v tujini, in c) pravljice iz Afanasjevega rokopisa, z naslovom 

»Народные русские сказки не для печати«. V tem delu zbornika je večina pravljic 

posvečena ravno ruski duhovščini. Gre predvsem za nesramne pope, ki so zelo pohlepni in 

izkoriščajo svoj položaj zato, da bi od vernikov dobili čim več denarja. Ti popi se velikokrat 

srečujejo z zelo pametnimi in prebrisanimi služabniki, ki jih najamejo za delo in jim ne želijo 

pravično plačati, zato služabniki pravico vzamejo v svoje roke in na razne načine pridejo do 

plačila. 

 

Azadovski je v članku »Источники сказок Пушкина« zapisal, da je »Pravljica o popu in 

njegovem hlapcu Trapetu« edina Puškinova pravljica, ki se motivsko v celoti naslanja na 

rusko ustno folkloro (17). Če sodimo samo po naslovih pravljic iz omenjene priloge v 

zbirniku Afanasjeva (»Сказка о том, как поп теленка родил«, »Жадный поп«, »Духовный 

отец«, »Архиерей отчитывает«, »Добрый поп«, »Поп-ворожейка«, »Поп угодил в 

солдаты«, »Поп, попадья, дьякон и работник«, »Поп у бабы и батрак«, »Поп ржет как 

жеребец«, »Поп-толоконный лоб«), ugotovimo, da so bile pravljice o popih oziroma 

duhovnikih zelo priljubljene. Med vsemi naštetimi pravljicami je tudi pravljica »Поп-

толоконный лоб«, ki ima veliko podobnih motivov, kot jih najdemo tudi v Puškinovi 

pravljici o popu in njegovem hlapcu. 

 

Pravljica »Поп-толоконный лоб« govori o popu Jeremi in njegovi ženi, ki sta imela malega 

sina Petruško. Petruška je bil tako navihan in nesramen, da nihče od hlapcev pri njihovi hiši ni 

zdržal dlje kot en dan. Zato se je pop odločil, da bo za delo sprejel vsakega, ki bo želel delati. 

Nekega dne, ko je sedel pod oknom in otožno gledal na vrt, ki bi ga bilo treba opleti, je mimo 

hiše prišel mož z lopato na rami in vpil, če je komu treba kaj narediti. Pop ga je slišal, ga 

povabil k sebi in mu obljubil, da bo za svoje delo dobro plačan. Ima samo še en pogoj, in 
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sicer, če se bo mož razjezil nad popom, mu bo ta s hrbta odrezal za palec ali dva širok sloj 

kože. Del kože s hrbta bo odrezal tudi hlapec popu, če se bo pop razjezil nad njim. Mož se je 

strinjal s pogojem in ostal pri popu. Naslednji dan je pridno delal. Ko je bil čas za kosilo, se je 

mali Petruška spomnil, da hoče na sprehod, in hlapec ga je moral lačen odpeljati na sprehod. 

Naslednji dan se je zgodba ponovila. Tretji dan mož ni več zdržal. Razjezil se je na popa 

Jeremo in ta mu je s hrbta odrezal kožo. Tako je mož ostal brez denarja in še brez nekaj kože. 

Ko se je vrnil domov, ga je mlajši brat Ivan, ki so ga imeli za čudaka, vprašal zakaj tako 

stoka. Brat mu je odgovoril, naj gre za nekaj časa k popu in bo videl, zakaj stoka. Ivan si je na 

rame naslonil lopato in odšel do popa. »'Слушай, Иван, у меня за деньгами остановки не 

будет; только соблюдешь ли уговор? Если кто из нас двоих рассердится, у того из 

спины ремень вырезать'. — 'Ладно, батько, — отвечал Иван, — только ты не сердись, а 

мне не за что!'« (Azadovski 1062) 

Naslednji dan je Ivan pridno delal. Ko je prišel čas kosila, je Petruška želel na sprehod. Ivan 

je moral ubogati in odpeljati malega navihanca na sprehod. Ostal je brez kosila. Naslednji dan 

se je zgodba ponovila. Ko je bil čas kosila, je Petruška želel na sprehod. Ivan je z mize vzel 

pirog in malčka odpeljal na sprehod. Ko se je vrnil, ga je pop okaral, da ni storil prav, ko je 

vzel pirog. Ivan pa se ni dal: »Никак ты, батько, осердился? Подставляй-ко спину, я 

ремень вырежу« (1062). Pop se je hitro začel opravičevati, da se ni jezil, ampak samo šalil in 

Ivan je sprejel njegovo opravičilo. Ko se je tretji dan ponovila ista zgodba s sinom, si je Ivan 

na sprehod vzel pečeno kračo. 

Čez nekaj časa so se pripravljali na praznik. Ivan je bil navdušen nad mislijo, da se bo končno 

lahko enkrat v miru najedel in napil. Popova žena je pripravila veliko jedi in ko so se usedli k 

mizi, se je Petruška spet spomnil, da bi šel na sprehod. Ivan je Petruško odpeljal ven in ga iz 

jeze nataknil na kol v vrtu. Vrnil se je v hišo in ko sta ga pop in žena vprašala, kje je Petruška, 

jima je odgovoril, da je ostal zunaj in se igra z ostalimi otroki. Medtem se je zunaj že 

stemnilo, a Petruške še vedno ni bilo domov, zato ga je šla popova žena iskat. Mrtvega sina je 

našla na vrtu. 

Od takrat sta se pop in žena bala Ivana in začela sta razmišljati, kako bi se ga znebila. Četrti 

dan sta se domislila, da ga bosta poslala po davek k hudičem. Jerema je Ivanu rekel: 

»Сослужи мне великую службу, съезди на Чертово озеро да спроси у нечистых: почему 

давно оброка не платят? Чтобы сейчас весь заплатили« (1063). Ivan je vpregel konja in 

odšel k Hudičevemu jezeru. Pop in njegova žena pa sta bila vsa srečna, ker sta si mislila, da 

sta se Ivana za vedno znebila. 
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Ko je Ivan prišel k jezeru, je začel navijati vrv. Naslednji dan je iz vode prišel hudiček in ga 

vprašal kaj dela. Ivan je odgovoril, da jim bo razburkal jezero, če popu ne bodo plačali 

dolgov. Hudiček ga je prosil, naj počaka, da gre do svojega deda in ga vpraša kako in kaj. 

Medtem je Ivan v zemljo skopal luknjo in nanjo postavil preluknjano kapo. Hudiček se je 

vrnil in Ivanu povedal, da ded sprašuje, koliko so dolžni popu. Ivan je rekel, da morajo s 

srebrom napolniti njegovo kapo. Hudiček se je vrnil k dedu, ki pa ni želel kar tako dati 

denarja, zato je vnuku rekel, naj se s hlapcem najprej pomeri, potem bodo videli, če si zasluži 

denar. Vnuk je na poti na površino jezera s seboj vzel dedovo srebrno palico in rekel Ivanu, da 

se morata pomeriti, kdo bo palico vrgel dlje. Hudiček je vrgel palico visoko v zrak in ko je 

padla na tal, je bil na vrsti Ivan. Dvignil je en konec palice in ugotovil, da je ne bo mogel niti 

dvigniti, kaj šele, da bi jo vrgel. Zato se je domislil zvijače. Pogledal je v nebo in pozorno 

opazoval dogajanje. Hudiček ga je vprašal, kaj tako gleda v nebo, kjer ni niti oblačka. Ivan pa 

mu je rekel, da čaka na oblak, da bo nanj vrgel palico. Hudiček se je zbal za dedovo palico in 

zakričal: »Что ты! … Не бросай, а то дедушка прибрани меня« (1063). Ivan pa je hudičku 

ukazal, naj si zaveže oči in naj ne kuka, medtem ko bo on vrgel palico. Hudiček ga je ubogal, 

Ivan pa je s težavo dvignil palico in hudička udaril po glavi. Še preden se je hudiček zavedel, 

je Ivan s palice pobral srebro in ga stresel v kapo. Naložil ga je na voz in ga odpeljal k popu 

Jeremi. Pop in žena sta se Ivana tako zelo prestrašila, da sta zbežala.   

 

Poglejmo si motive, ki jih najdemo tako v Puškinovi pravljici »Сказка о попе и о работнике 

его Балде« kot v folklorni pravljici »Поп-толоконный лоб«. 

1. Popa najameta hlapca za delo.  

2. Hlapca in popa sprejmeta pogoje dela in plačila. 

3. Hlapca vestno opravljata svoje delo. 

4. Popa se začneta bati svojih hlapcev. 

5. Ženi popoma svetujeta kako se znebiti hlapcev. 

6. Hlapca pošljejo k hudičem po neplačane dolgove. 

7. Balda in Ivan se s hudiči srečata pri morju oziroma pri Hudičevem jezeru. 

8. Hudiči najprej zahtevajo dvoboj. 

9. Balda in Ivan se pomerita s hudiči. 

10. Eno od tekmovanj (v obeh pravljicah) je metanje palice. 

11. Hlapca premagata hudobce in dobita plačilo. 

12. Hlapca plačilo odneseta gospodarjema. 

13. Balda in Ivan dobita svoje plačilo. 
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Trinajst motivov, ki so skupni obema pravljicama, govori o tem, da se v Puškinovi pravljici 

pojavljala relativno veliko motivov, ki jih najdemo tudi v folklornih pravljicah. Poleg tega v 

zborniku Afanasjeva najdemo kar veliko pravljic, ki večinoma govorijo o odnosu med popom 

in njegovim hlapcem, vojakom, vaškim posebnežem ipd. V pravljicah poleg popov zelo 

pogosto nastopajo tudi njihove žene. Pozorni moramo biti tudi na dejstvo, da niso vsi hlapci v 

pravljicah najbolj iznajdljivi ljudje, tako kot tudi vsi popi niso najbolj nesramni in pohlepni 

ljudje. Kljub temu je za večino pravljic, v katerih nastopa duhovščina, vseeno značilno, da so 

duhovniki nesramni, pohlepni ali neumni, njihovi hlapci in drugi ljudje, s katerimi imajo 

opravka, pa so ponavadi prebrisani ali imajo veliko srečo. 

 

Zgoraj predstavljeni pravljici »Поп-толоконный лоб« smo se podrobneje posvetili zato, ker 

je motivsko zelo podobna Puškinovi pravljici. Za boljšo predstavo o »tipičnih« pravljicah o 

popih si poglejmo še kratki obnovi dveh drugih pravljic o popih. Prva govori o hlapcu, ki je 

preslepil svojega gospodarja, ampak mu pop tega ni zameril. Še več, hlapčeva iznajdljivost 

mu je bila tako zelo všeč, da ga je povabil, naj ostane pri njem. Druga pravljica pa govori o 

pohlepnem popu, ki zaračunava za spoved. Vojak, ki nima denarja, uboga popov nasvet kako 

priti do denarja za spoved in tako pop povzroči škodo samemu sebi.  

 

Pravljice »Попов работник« ni med že zgoraj naštetimi pravljicami o duhovnikih, saj spada v 

prvi del zbornika Народные русские сказки. Govori pa o popu, ki si je najel hlapca in ga 

poslal orat. Dal mu je hlebec kruha in mu naročil, naj se čez dan naje. Sit mora biti tudi 

psička, ki jo je vzel s seboj, kruh pa mora ostati cel.. Hlapec je šel orat in sredi dneva je postal 

zelo lačen. Razmišljal je, kako bi nahranil psičko in se najedel tudi sam, hkrati pa bi hlebec 

ostal cel. »Во и вздумал думу батрак, кажись бы гожа! ... Взял верхнюю корку с 

хлебушка тихохонько снял, мякиш все повытаскивал, сам досыта наелся и сучонку 

накормил, а корки опять сложил по-прежнему, как было« (Afanasjev 761). Ko se je vrnil 

domov, je bil pop navdušen nad njegovo iznajdljivostjo in mu ponudil, da lahko ostane pri 

njem. Hlapec je vabilo sprejel in dobro živel pri popu. 

 

Pravljica »Жадный поп« govori o pohlepnem popu, ki je za spoved zaračunaval najmanj 

grivenik (rus. гривенник pomeni novec za 10 kopejk). Nekoč je k njemu prišel vojak, ki se je 

želel spovedati. Vendar ni imel grivenika, zato ga je pop okaral, naj ne hodi k njemu, dokler 

ne dobi dovolj denarja. Vojak mu je povedal, da je to vse, kar ima. Pop mu je odgovoril, da ga 
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to ne zanima, če ne gre drugače naj kaj ukrade in proda, da bo zaslužil za spoved. Potem naj 

se pride spovedat in pop mu bo odpustil greh, ki ga je naredil, zato da je zaslužil za spoved. 

Vojak je odšel. Na poti iz cerkve je videl popovo palico, naslonjeno na steno, na njej pa je bila 

obešena popova kapa iz bobrovine. Vzel je kapo, jo šel prodat in se vrnil nazaj k popu. 

Medtem je pop že opazil, da je njegova kapa izginila. Po hudem mrazu se je moral domov 

vrniti gologlav. Ko je k njemu spet prišel vojak, je hitro ugotovil, kdo mu je ukradel kapo. 

 
«Ну, скажи, свет, по правде, ты мою шапку украл?» — «Не знаю, батюшка, вашу ли украл я 
шапку, а только такие шапки одни попы носят, больше никто не носит». — «А из которого 
места ты ее стащил?» — «Да в нашей церкви висела она на поповской палке у самого крылоса», 
— «Ах ты, сукин сын, такой-сякой! Как смел ты уворовать шапку у своего духовного отца? 
Ведь это смертный грех!» — «Да вы, батюшка, сами меня от этого греха разрешили и 
простили» (1038, 1039). 

 

Pravljici, ki smo ju predstavili za boljšo ponazoritev ruskih folklornih pravljic o popih, 

govorita o hlapcu in vojaku, ki sta morala izpolniti določeno nalogo. Eden zato, da bi lahko 

popu služil, drugi pa zato, da bi se lahko spovedal. Samo dve pravljici smo predstavili zato, 

ker menimo, da ni smiselno pisati obnov vseh pravljic o popih, ki so zapisane v zborniku 

Afanasjeva in hkrati nimajo podobnih motivov kot Puškinova »Pravljica o popu in njegovem 

hlapcu Trapetu«. Relativno kratke obnove treh pravljic se nam zdijo zadosten dokaz, za to, da 

si bralec tega diplomskega dela ustvari sliko o ruskih folklornih pravljicah, v katerih 

nastopajo popi. 

 

Analiza Puškinove pravljice »Сказка о попе и о работнике его Балде« glede na zapisano v 

besedilu Nepomnjaščija, nam pokaže, da je tudi tukaj prisotno trgovanje, značilno za rusko 

okolje. Že na samem začetku pop in Balda barantata za delo in primerno plačilo. Pomembna 

je tudi popova družina, kamor se preseli Balda. Družina – središče in simbol življenja v ruski 

folklorni pravljici – zelo lepo sprejme Baldo. Vsi ga imajo radi, razen popa, ki je na koncu 

pravljice kaznovan, ker se ne drži dane besede o plačilu. Ravno nasprotno pa je Balda zaradi 

izpolnjene dane besede, da bo popu prinesel davek, ki naj bi mu ga dolgovali hudiči, nagrajen, 

saj dobi plačilo, ki ga je zahteval, ko je sprejel delo pri popu. 

 

Jakobson je pisal, da Puškin v pravljicah, v katerih nastopajo osebe, ki pripadajo srednjemu 

sloju, ni uporabljal štiristopičnega troheja, značilnega za rusko slovstveno folklorno, ampak je 

uporabljal jamb, ki je značilen za Puškina. Poglejmo si prvih osem verzov pravljice »Сказка 

о попе и о работнике его Балде«. 
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Жил-был поп, 
Толоконный лоб. 
Пошел поп по базару 
Посмотреть кой-какого товару. 
Навстречу ему Балда 
Идет, сам не зная куда. 
"Что, батька, так рано поднялся? 
Чего ты взыскался?" 
(Puškin, Сказки 79). 

UU- 
UU-U- 
U-U-U-U 
UU-UU-UU-U 
U-UU-U- 
U-UU-UU- 
U-UU-UU-U 
U-UU-U 

 

Verzna shema pravljice, v kateri najdemo zaporedno rimo, kaže na to, da niti dva verza nista 

ritmično enaka. Jakobson je pisal, da je Puškin pri pravljicah, kjer ni carjev in caric, uporabil 

zanj značilni jamb (U-), ki je v zgornji analizi prisoten predvsem v tretjem verzu v obliki 

štiristopičnega jamba. Poleg tega je Jakobson zapisal, da je v teh pravljicah Puškin uporabil 

več elementov socialne satire. 

 

Na podlagi vsega, kar smo napisali v zgornji motivski in verzni analizi, lahko sklepamo, da te 

pravljice Puškin ni porusil s tipično folklorno verzno shemo, ampak je za to uporabil elemente 

socialne satire. Poleg tega smo preko motivske analize in velikega števila pravljic o popih v 

zborniku Afanasjeva, ugotovili, da so tudi motivi iz Puškinove pravljice zelo tipični za rusko 

okolje, kar pa ne velja za verzno shemo, ki je praktično ni. Odstonost verzne sheme nakazuje 

na prozaizacijo Puškinovega ustvarjanja. 
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4.3. »Сказка о рыбаке и рыбке« 
 

»Сказка о рыбаке и рыбке«25 govori o poštenem starčku, ki je celo življenje živel skupaj s 

svojo ženo v zemljanki26 ob morju. Da sta preživela, je vsak dan lovil ribe. Nekega dne, ko se 

je spet odpravil na lov, ni imel sreče. Nobena riba se ni ujela v njegovo mrežo. Ko je še tretjič 

iz morja potegnil mrežo, je videl, da se je vanjo ujela le zlata ribica. S človeškim glasom ga je 

prosila, naj jo izpusti. V zahvalo mu bo izpolnila karkoli si poželi. Stari ribič je bil pošten 

človek. Ribica se mu je zasmilila in izpustil jo je nazaj v morje. Nagrade si ni želel. 

Odpravil se je domov k svoji ženi. Z navdušenjem ji je pripovedoval, kako je ujel zlato ribico, 

ki je govorila. Prosila ga je naj jo izpusti in mu v zameno ponudila, da mu izpolni kakšno 

željo. Ker se mu je zasmilila, jo je izpustil, želje pa ni imel. »Ti tepec, neroda, ti štrama! / Káj 

nisi zahteval plačila? / Vsaj novo korito bi prosil, / saj veš, da je naše razbito!« (Pravljice 78) 

ga je ozmerjala starka in ga poslala nazaj k morju. Starček se je vrnil k morju, poklical ribico, 

ji povedal, kaj se je zgodilo in jo prosil za novo korito. »Ne tarnaj, domov se vrni, / novo 

dobita korito,« (Pravljice 80) ga je potolažila ribica. 

Ko se je stari ribič vrnil domov, ga je pričakala starka z novim koritom. Vendar ji korito ni 

bilo dovolj. Hotela je hišo. Starček se je vrnil k morju in od ribice izprosil hišo. A tudi s hišo 

ni bila zadovoljna. Zahtevala je graščino in jo tudi dobila. Ko se je ribič vrnil domov, ga je 

žena namesto zahvale poslala delat v konjušnico. Pretekla sta dva tedna in starka ni bila več 

zadovoljna z vlogo graščakinje. Želela je še več. Rada bi bila carica. 

Prestrašeni starček je moral spet do zlate ribice, ki je izpolnila tudi to starkino željo. Ko se je 

vrnil domov, se je pred njegovimi očmi dvigala carska palača. »Pozdravljena, silna carica! / 

Zdaj si, mislim, zadovoljna,« (Pravljice 85) ji je rekel mož. Ona pa ga je nagnala stran. Ubogi 

starec se je komaj ubranil pred bojarji in dvorjani, da ga niso pobili, in se je odpravil stran. 

Čez dva tedna so ga spet poiskali caričini odposlanci in ga odvedli pred carico. »Ti pojdi, 

pokloni se ribi, / ne maram več biti carica, / postanem naj morska kraljica, / da bom živela v 

širokem morju, / da mi služila bo ribica zlata / in mi opravljala vsakršne posle« (Pravljice 87). 

Ribič se ni upal upirati in se je odpravil k ribici. Pričakalo ga je močno razburkano morje. 

Dolgo je čakal, preden se je prikazala ribica. Ko ga je vprašala, kaj želi, ji je povedal, kaj se 

mu je zgodilo in kakšna je nova zahteva njegove žene. Ribica mu ni odgovorila. Odplavala je 

nazaj v črne globine. Ribič je dolgo čakal na odgovor, a ga ni dočakal. Vrnil se je proti domu. 

                                                 
25 Poslovenjeno »Pravljica o ribiču in ribici«. 
26 Zemljanka je koča iz ilovice ali koča izkopana v zemlji.  
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Na mestu, kjer je še pred kratkim stala carska palača, je zagledal svojo zemljanko. Pred njo pa 

je sedela njegova starka z razbitim koritom. 

 

V članku »Источники сказок Пушкина« Azadovski piše, da naj bi pravljico o zlati ribici 

Puškin slišal od folklorista Vladimira Ivanoviča Dalja, čigar zbirka pravljic naj bi bila, po 

besedah Azadovskega, tudi osnova za Afanasjevo zbirko Народные русские сказки (137). 

V Afanasjevem zborniku najdemo pravljico z naslovom »Золотая рыбка«, ki je skoraj 

popolnoma identična Puškinovi pravljici »Сказка о рыбаке и рыбке«. Poleg verzov, ki jih je 

skrbno zložil pesnik, ju ločuje samo nekaj minimalnih razlik. Glede na veliko podobnost 

pravljic, ju bomo analizirali s pomočjo enaintridesetih funkcij likov, ki jih je Propp 

podrobneje razdelal v Morfologiji pravljice. 

 

Obe pravljici se začneta s predstavitvijo starega ribiča in njegove žene, ki živita ob morju v 

revnih bajticah. Puškin ni navedel točnega kraja. Par v folklorni pravljici pa živi na bregu 

otoka Bujan. To je funkcija α in označuje izhodiščno stanje. Obe pravljici se nadaljujeta z 

odhodom ribičev od doma, kar Propp označuje s funkcijo β1 tj. odhod starejše osebe od doma. 

Nato v obeh pravljicah nastopi manko. To je funkcija a, ki označuje eno najpomembnejših 

funkcij v pravljicah, saj manko v čarobnih pravljicah, kamor z lahkoto uvrstimo tudi pravljici 

Puškina in Afanasjeva, pomeni obliko zapleta. Ta zaplet je iz sredine pravljice lahko 

prestavljen na njen začetek, pravi Propp (49). Ravno to je značilno tudi za obe pravljici o zlati 

ribici. Še preden se manko (skoraj prazna mreža, ki grozi, da bo življenje starega ribiča in 

njegove žene še revnejše) zapolni s čudežno zlato ribico, ki je čudežni predmet in predstavlja 

funkcijo E oziroma natančneje E9, kar pomeni, da se nekdo (v tem primeru gre za zlato ribico) 

junaku sam ponudi na voljo, se zgodi še funkcija D. Ko ribič ulovi ribico, ga ona prosi naj jo 

izpusti, v zameno pa mu bo izpolnila katero koli željo. Funkcija D tako označuje junakov 

odziv, konkretno gre za to, da junak izpusti ujetnika, kar Propp označuje z oznako D4 (55). Ko 

stari ribič izpusti čudežno ribico, se vrne nazaj domov. To je funkcija vrnitev, ki jo Propp 

označuje s ↓. 

Po vrnitvi domov ribiča ženama povesta, kaj se jima je zgodilo. Obe starki vzkipita, okarata 

moža in ju z neutemeljenimi zahtevami za ribico pošljeta nazaj k morju. To je funkcija N, ki je 

definirana kot neutemeljena zahteva, ki jo postavi lažni junak. Oba starca se vrneta k zlati 

ribici in ji povesta za ženine zahteve. Ribica izpolni neutemeljeno željo stark in tako pride do 

funkcije razrešitve, ki se označuje z oznako P. 
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Ko se starca po opravljeni nalogi vrneta domov, imata starki še več zahtev. Odhod ribiča k 

ribici s starkinimi željami se v obeh pravljicah ponovi večkrat. V Puškinovi »Pravljici o ribiču 

in ribici« se to ponovi petkrat, v pravljici iz zbornika Народные русские сказки se starkina 

zahteva ponovi šestkrat, ker starka še pred novim koritom hoče veliko količino kruha, saj 

bosta drugače lačna. 

Ko se starki na koncu naveličata biti carici in od ribičev zahtevata, da se odpravita k zlati 

ribici z zahtevo, da ju spremeni v vladarici morij in s tem tudi v vladarici zlate ribice, nastopi 

funkcija T, ki je definirana kot kazen. Starki sta za svoj pohlep kaznovani s tem, da ju ribica 

vrne v stanje, ki je bilo bralcu predstavljeno na začetku pravljice. 

 

Poglejmo si obe pravljici razdelani na posamezne funkcije likov še v nekoliko bolj preglednih 

oblikah. 

 

Puškin: »Сказка о рыбаке и рыбке« 
Ob morju sta v  zemljanki živela revna starec in 
starka. 
Ribič je odšel lovit ribe, ker je na ta način 
preživljal sebe in ženo. 
Dvakrat je iz morja potegnil čisto prazno mrežo, 
nato se je vanjo ujela ribica. 
Ribič je izpustil zlato ribico, ki ga je prosila, naj 
jo izpusti in ustregla bo vsaki njegovi želji. 
Ribič je kljub temu, da je izpustil ribico, z njo 
dobil čudežni predmet. Ribica se je ribiču sama 
ponudila na voljo, če jo izpusti. 
Ribič se vrne domov. 
Starka okara svojega moža in ga pošlje nazaj k 
ribici, ker hoče novo korito. 
Starec se vrne k morju in ribica izpolni ženino 
željo. 
Ribič se vrne domov. 
Starka zdaj zahteva še več. Hoče hišo. 
Ribič odide k ribici, ki izpolni starkino zahtevo. 
Ribič se vrne domov. 
Starka zdaj zahteva že graščino. 
Ribič gre spet k morju in ribica da starki graščino, 
njo pa spremeni v graščakinjo. 
Ribič se vrne domov. 
Starki je čez nekaj časa spet dolgčas in hoče 
postati carica. 
Starec spet odide k morju in ribica izpolni 
starkino željo. 
Ribič se vrne domov. 
Čez dva tedna ga starka spet pošlje k ribici z 
zahtevo, da hoče biti vladarica morij in s tem tudi 
ribice. 
Starec gre spet k morju. Ribici pove, kaj si je 
zaželela starka. 
Tokrat ribica ne izpolni želje, ampak kaznuje 

Funkcije: 
Izhodiščno stanje α. 
 
Odhod starejše osebe od doma β1. 
 
Manko a. 

 
Junak izpusti ujetnika D4. 
 
Čudežni predmet (zlata ribica) se junaku sam 
ponudi na voljo E9. 
 
Vrnitev ↓. 
Neutemeljena zahteva N. 
 
Razrešitev P. 
 
Vrnitev ↓. 
Neutemeljena zahteva N. 
Razrešitev P. 
Vrnitev ↓. 
Neutemeljena zahteva N. 
Razrešitev P. 
 
Vrnitev ↓. 
Neutemeljena zahteva N. 
 
Razrešitev P. 
 
Vrnitev ↓. 
Neutemeljena zahteva N. 
 
 
 
 
Kaznovanje T. 
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starkin pohlep s tem, da njeno cesarsko palačo 
spremeni nazaj v zemljanko. Ko se ribič vrne 
domov, pred sabo zagleda zemljanko, pred njo pa 
sedi starka s počenim koritom. 
 

 

 

Afanasjev: »Золотая рыбка« 
Ob morju sta v  stari bajti živela revna starec in 
starka. 
Ribič je odšel lovit ribe, ker je na ta način 
preživljal sebe in ženo. 
Ko je želel iz morja potegniti mrežo, je začutil, da 
je zelo težka. A ko mu jo je uspelo povleči ven, je 
bila v njej samo zlata ribica. 
Ribič je izpustil zlato ribico, ki ga je prosila, naj 
jo izpusti in ustregla bo vsaki njegovi želji. 
Ribič je kljub temu, da je izpustil ribico, z njo 
dobil čudežni predmet. Ribica se je ribiču sama 
ponudila na voljo, če jo izpusti. 
Ribič se vrne domov. 
Starka okara moža, da zaradi njegove neumnosti 
nimata ne hrane ne česa drugega, zato ga pošlje 
nazaj k ribici in zahteva vsaj kruh, da bosta imela 
kaj jesti. 
Ribič se odpravi k morju in ribica poskrbi, da 
imata z ženo dovolj kruha. 
Ribič se vrne domov. 
Starka sedaj zahteva novo korito. 
Starec se vrne k morju in ribica izpolni ženino 
željo. 
Ribič se vrne domov. 
Starka zdaj zahteva še več. Hoče hišo. 
Ribič odide k ribici, ki izpolni starkino zahtevo. 
Ribič se vrne domov. 
Starka zdaj zahteva že graščino. 
Ribič gre spet k morju in ribica da starki graščino, 
njo pa spremeni v graščakinjo. 
Ribič se vrne domov. 
Starki je čez nekaj časa spet dolgčas in hoče 
postati carica. 
Starec spet odide k morju in ribica izpolni 
starkino željo. 
Ribič se vrne domov. 
Čez dva tedna ga starka spet pošlje k ribici z 
zahtevo, da hoče biti vladarica morij in s tem tudi 
ribice. 
Starec gre spet k morju. Ribici pove, kaj si je 
zaželela starka. 
Tokrat ribica ne izpolni želje, ampak kaznuje 
starkin pohlep s tem, da njeno cesarsko palačo 
spremeni nazaj v zemljanko. Ko se ribič vrne 
domov, pred sabo zagleda zemljanko, pred njo pa 
sedi starka s počenim koritom. 

 

Funkcije: 
Izhodiščno stanje α. 
 
Odhod starejše osebe od doma β1. 
 
Manko a. 

 
 
Junak izpusti ujetnika D4. 
 
Čudežni predmet (zlata ribica) se junaku sam 
ponudi na voljo E9. 
 
Vrnitev ↓. 
Neutemeljena zahteva N. 
 
 
 
Razrešitev P. 
 
Vrnitev ↓. 
Neutemeljena zahteva N. 
Razrešitev P. 
 
Vrnitev ↓. 
Neutemeljena zahteva N. 
Razrešitev P. 
Vrnitev ↓. 
Neutemeljena zahteva N. 
Razrešitev P. 
 
Vrnitev ↓. 
Neutemeljena zahteva N. 
 
Razrešitev P. 
 
Vrnitev ↓. 
Neutemeljena zahteva N. 
 
 
 
 
Kaznovanje T. 
 

 

Podrobna analiza pravljic »Сказка о рыбаке и рыбке« in »Золотая рыбка«, ki smo jo 

naredili s pomočjo Proppovih funkcij likov, je pokazala, da sta pravljici skoraj popolnoma 
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enaki. Edina razlika med njima je, da ima starka iz ruske folklorne pravljice eno željo več, kot 

starka pri Puškinu. Ko ribič na koncu svojo ženo najde pred njuno staro bajtico z razbitim 

koritom, je to zanj neke vrste nagrada, saj mu ni več treba prenašati muh pohlepne žene. 

Starka pa je z vrnitvijo v prvotno situacijo kaznovana za svoj pohlep. 

 

Pravljica se začne z neke vrste trgovanjem, ki ga omenja Nepomnjaščij, med starko, starcem 

in ribico. Prav tako je pomembna tudi družina. Ribič, preko katerega spoznamo tudi težko 

življenje, se vedno znova vrača domov, k družini oziroma k ženi. Na koncu pravljice pa spet 

zmaga dobro – ribič je izpolnil obljubo, ki jo je vedno znova dal starki, da se bo z njenimi 

željami odpravil do ribice, zato je bil na koncu nagrajen z vrnitvijo starkinega življenja na 

začetek, ko sta bila srečna. Starka, ki ji ni mar za obljube, je na koncu zaradi pohlepa 

kaznovana. Ponovno se mora zadovoljiti s staro bajtico in razbitim koritom. 

Poleg tega je v tej pravljici zelo ruska tudi družbena lestvica, po kateri se z vsako novo željo 

vzpenja pohlepna starka (корыто – старуха, изба – крестянка, терем – дворянка, царские 

палаты – царица, владычица морская).  

 

Na podlagi prvih osmih verzov si poglejmo še verzno shemo pravljice, ki bi morala po 

Jakobsonovi teoriji odstopati od štiristopičnega troheja. 

 
Жил старик со своею старухой 
У самого синего моря; 
Они жили в ветхой землянке 
Ровно тридцать лет и три года. 
Старик ловил неводом рыбу, 
Старуха пряла свою пряжу. 
Раз он в море закинул невод, - 
Пришел невод с одною тиной. 
(Puškin, Сказки 41). 

UU-UU-UU-U 
U-UU-UU-U 
U--U-UU-U 
-U-U-UU-U 
U-U--UU-U 
U-UU-UU-U 
-U-UU-U-U 
U--UU-U-U 

 

Tako kot pri »Сказке о попе и работнику его Балде« tudi tukaj ni niti dveh zaporednih 

verzov, ki bi imela isto verzno shemo. Zato sklepamo, da gre ponovno za poskus prozaizacije. 

Še toliko bolj, ker v tej pravljici ni niti (zaporedne) rime, ki je prisotna pri prvih dveh 

pravljicah. 
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4.4. »Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях« 
 

Pravljica »Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях«27 se začne z zgodbo carice, ki je 

dolgo čakala, da se bo domov vrnil njen mož. Po devetih mesecih čakanja, je rodila hčerko. 

Dan po porodu pa se je vrnil tudi car. Carica je bila tako vzhičena nad njegovo vrnitvijo, da je 

umrla. Car je ostal sam z malo carično. Kmalu si je našel drugo ženo. Caričina mačeha je bila 

zelo lepa ženska. Imela je čarobno zrcalce, ki ji je vedno znova potrjevalo, da je ona najlepša 

ženska. 

Mala carična je medtem veselo rasla in postala zelo lepo dekle. Zaročila se je s princem 

Jelisejem. Dvor se je že veselo pripravljal na svatbo, ko je nekega dne carica od svojega 

zrcala spet zahtevala potrdilo, da je najlepša. Zrcalo ji je povedalo, da je zelo lepa, a najlepša 

je carična. Mačehi odgovor ni bil pogodu, zato je vsa razjarjena zrcalo vrgla ob tla. Želela je 

biti najlepša. Poklicala je svojo hišno Črnavko in ji ukazala, naj carično odpelje globoko v 

gozd, jo zveže in pusti, da jo pojedo volkovi. 

Črnavka je ubogala in odpeljala carično v gozd. Dekle se ji je zasmililo, zato jo je pustila v 

gozdu, ne da bi jo zvezala, ji zaželela srečo in se vrnila domov. Medtem se je naokoli že 

razširila novica o izginotju mlade carične. Princ Jelisej se je žalosten odpravil v svet, da bi 

našel svojo nevesto. 

Carična pa je med tavanjem po gozdu prišla do gradu. Vstopila je in videla, da v njem živi 

sedem delavnih ljudi. Pospravila je po celem gradu in zaspala. Ko so se v grad vrnili 

bogatirji28, so presenečeni ugotovili, da je nekdo prišel k njim v goste. Carična se jim je 

opravičila, ker je kar brez povabila vstopila v njihov dom. Bogatirji pa so po njenem 

uglajenem obnašanju takoj spoznali, da imajo med sabo carično. Povabili so jo, naj ostane. 

Carična je srečno živela skupaj s sedmimi bogatirji. Ti so vsako jutro odhajali na lov, ona pa 

jim je pridno gospodinjila. Nekoč so se vsi zbrali pred njo in ji povedali, da so zaljubljeni 

vanjo. Ker vejo, da je vsi ne morejo imeti za ženo, so jo prosili, naj pove, kdo izmed njih 

lahko postane njen mož. Carična jim je povedala, da ima tudi ona zelo rada vse med njimi, a 

poročiti se ne more z nobenim, saj je že zaročena s princem Jelisejem. 

Medtem je njena mačeha po dolgem času spet v roke vzela svoje zrcalo in ga vprašala, katera 

ženska je najlepša. Zrcalce ji je spet povedalo: »Ti si lepa, to se ve; / vendar daleč in brez 

slave / sredi zélene dobrave / v družbi vitezov živi / ta, ki lepša je ko ti« (Pravljice 108). 
                                                 
27 Poslovenjeno »Pravljica o mrtvi carični«. 
28 Bogatir (rus. богатырь) je junak, korenjak ali vitez. Mi bomo uporabljali kar rusko besedo transkribirano v 
slovenščino, ker je to ena od besed, ki jo je težko oziroma nemogoče točno prevesti v slovenščino, saj nimamo 
neke prave ustreznice zanjo. 
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Odgovor zrcala je razbesnel carico in poslala je po Črnavko, ki je priznala, da je izpustila 

njeno pastorko na svobodo. Carica se je odločila, da se bo sama znebila lepe pastorke. 

Odpravila se je do gradu. Pred njim je sedela njena pastorka, ob njej pa je bil grajski pes, ki je 

besno začel lajati na starko, v katero se je spremenila hudobna mačeha. Carična je starko 

povabila k sebi. Vendar jo je pes na vsak način hotel odgnati stran. Kljub vsemu je carična 

uspela ujeti sočno jabolko, ki ji ga je v zahvalo za kruh vrgla preoblečena carica. 

Carična se je odpravila v grad. Ni se mogla upreti sočnemu jabolku. Ugriznila je vanj in se 

zgrudila. Carica je spet postala najlepša. 

Ko so se bogatirji vrnili z lova, so lepotico našli na tleh. Ker se po treh dneh ni zbudila, so jo 

položili v stekleno krsto in jo odnesli v goro. 

Medtem je princ Jelisej povsod iskal svojo nevesto. Spraševal je ljudi, ki jih je srečal, če so jo 

slučajno videli, a je bilo vse zaman. Potem je po carični vprašal sonce, ki mu je odgovorilo, da 

ni videlo njegove neveste in naj raje vpraša mesec, če kaj ve o tem. Tudi mesec ni videl 

lepotice. Princu je svetoval naj vpraša še veter, ki se lahko priplazi v vsako luknjo. »'Čakaj, 

stoj,' / bujni veter mu odvrne, / 'iznad rečice srebrne / gora pne se pod nebo, / jama širi se v 

goró; / v jami, kjer je tma meglena, / ziblje krsta se steklena / na verigah med stebri. / Daleč to 

je od ljudi, / prav na samem je to mesto, / v krsti našel boš nevesto'« (Pravljice 116). Jelisej se 

je odpravil v goro, našel krsto svoje neveste, jo razbil in lepotica se je zbudila. 

Srečna sta se vrnila domov, kjer je carica spet spraševala zrcalo, katera je najlepša in ponovno 

izvedela, da to ni ona. Odgovor zrcala jo je tako razjezil, da ga je treščila ob tla, se pognala iz 

sobe in srečala svojo lepo pastorko. »Srd in žalost sta jo obšla, / mrtva zruši se na tla« 

(Pravljice 118). In carična se je končno lahko poročila z Jelisejem. »Kar na zemljo sonce sije, 

/ take ni bilo gostije; / jaz sem tudi zraven bil, / iz rešeta vino pil« (Pravljice 118). 

 

Že med branjem Puškinove pravljice »Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях« smo 

dobili vtis, da gre za predelavo zelo znane Grimmove pravljice z naslovom »Sneguljčica in 

sedem palčkov«. Ker sta si naslova omenjenih pravljic podobna samo v številu bogatirjev 

oziroma palčkov, pride do asociacije o Sneguljčici šele, ko izvemo vsebino »Pravljice o mrtvi 

carični«. Kljub veliki podobnosti, se pravljici vseeno razlikujeta. Naša naloga pa je, da 

ugotovimo, če je med ruskimi folklornimi pravljicami iz zbornika Afanasjeva kakšna 

pravljica, ki ima podobno vsebino kot Puškinova. 

Iskano pravljico smo našli pod zaporedno številko 211 in ima naslov »Волшебное 

зеркальце«. Gre za pravljico, ki govori o pridni in pošteni trgovčevi hčerki, ki ima zaradi 

svoje neizmerne lepote velikansko nesrečo. Ko je dekličin oče skupaj s sinom odšel na dolgo 
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pot, je prosil svojega brata, da popazi na deklico. Zabičal mu je, da jo mora učiti pisati in 

paziti, da ne bo hodila od doma in počela česa neprimernega. Ko je stric ostal sam z 

nečakinjo, je ugotovil, da je deklica neizmerno lepa in zaželel si je, da bi bila njegova. 

Zagrozil ji je, da jo bo ubil, če ne bo spala z njim. »'Или, – говорит, – грех со мной сотвори, 

или тебе на свете не жить; и сам пропаду и тебя убью!..'« (463) Deklica se je odpravila v 

savno, prijela škaf vrele vode in jo zlila po stricu, ko ji je sledil v savno. Stric je potreboval tri 

tedne, da so se mu zacelile opekline. V jezi je razmišljal, kako naj jo kaznuje. Bratu je v 

pismu napisal, da deklica cele dneve hodi naokoli, se zabava in ponoči ne spi doma. Ko je oče 

prebral pismo, je ogorčen povedal sinu, da je njegova sestra osramotila njihovo družino, zato 

naj se takoj odpravi domov in ji z nožem, ki mu ga bo dal, iz prsi izreže srce in mu ga prinese. 

Brat se je odpravil domov. Še preden se je srečal s sestrico, je naokoli povprašal, kakšna je. 

Vsi so jo hvalili, kako je pridna, delavna in prijazna. Odpravil se je do sestrice in ji povedal za 

stričevo pismo in kaj mu je naročil oče. Sestrica pa mu je povedala svojo zgodbo. Brat ji je 

svetoval, naj zbeži od doma, on pa bo očetu nesel pasje srce. 

Deklica je zbežala od doma in globoko v gozdu prišla do belega dvorca. Vstopila je. Kljub 

temu, da ni bilo nikogar, je ostala tam. Kmalu sta prišla dva bogatirja in deklico sprejela k 

sebi kot svojo sestro. Onadva sta hodila na lov, ona pa je gospodinjila. 

Medtem sta se oče in sin vrnila s poti in oče se je kmalu ponovno poročil. Dekličina mačeha 

je imela čudežno zrcalo, ki ji je povedalo karkoli je želela vedeti. Ravno takrat, ko sta se 

bogatirja, pri katerih je živela deklica odpravila na lov in deklici zabičala, naj nikogar ne 

spušča v dvorec, ko ju ne bo, je njena lepa mačeha pogledala v svoje zrcalo in želela potrdilo, 

da je najlepša. »'Нет меня в свете прекраснее!' А зеркальце в ответ: 'Ты хороша – спору 

нет! А есть у тебя падчерица, живет у двух богатырей в дремучем лесу, – та еще 

прекраснее!'« (465) 

Mačehi te besede niso bile všeč in odločila se je, da bo svojo pastorko ubila. K sebi je 

poklicala hudobno starko, ji dala prstan in jo poslala k pastorki z naročilom, da ji prstan 

pošilja njen ljubi brat. Deklica je bila zelo vesela starke. Povabila jo je v dvorec in jo bogato 

pogostila. Preden je starka odšla, je deklici dala prstan. Deklica ga je takoj dala na prst in se še 

tisti hip mrtva zgrudila na tla. 

Ko sta se bogatirja vrnila z lova, sta sestrico našla mrtvo. Odločila sta se, da jo bosta 

pokopala. Še pred tem sta jo želela lepo obleči in urediti. Odločila sta se, da bosta za spomin 

nanjo obdržala njen prstan. Ko sta ga staknila s prsta, je deklica oživela. Povedala jima je za 

starko. 
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Mačeha je od zrcala spet zahtevala potrdilo, da je najlepša. A najlepša je bila še vedno njena 

pastorka. Vnovič je poslala starko k deklici. Tokrat ji je dala trakec, ki si ga je deklica 

zavezala okoli vratu in se mrtva zgrudila na tla. Ko sta jo bogatirja pripravljala za pogreb, sta 

z njenega vratu odvezala vrvico in deklica se je zbudila. 

Starka je k deklici morala še tretjič. V lase ji je vpletla las, zaradi katerega je deklica umrla. 

Ko sta se bogatirja vrnila z lova in spet našla mrtvo deklico, sta na njej začela iskala vzrok za 

smrt, a našla nista ničesar. Deklico sta pokopala v kristalno krsto in se od žalosti ubila. 

Po več letih je med lovom na dvorec zašel carjevič in v eni od soban videl krsto z lepotico. 

Cel teden je med lovom uhajal na dvorec in sedel ob lepotičini krsti. Lovci, ki so hodili z njim 

na lov, so ugotovili, da je se s carjevičem dogaja nekaj čudnega in so ga nekega dne 

zasledovali. Našli so ga na dvorcu, kako je sedel poleg krste. Prosil jih je, naj krsto odnesejo s 

sabo in jo postavijo v njegovo sobo. Na koncu jih je prosil še, naj nikomur ne izdajo njegove 

skrivnosti. Carjevič je začel cele dneve ostajati v svoji sobi. Nekega dne je njegovo obnašanje 

razjezilo njegovo mamo in odšla je pogledat, kaj se dogaja. Ko je v sinovi sobi videla krsto z 

lepotico, mu je ukazala, da mora deklico takoj pokopati. Odprli so krsto in carjevič je začel 

česati deklico. Pri tem je izpadel usodni las, ki ji ga je v lase vpletla zlobna starka in lepotica 

je oživela. Sledila je poroka. 

Čez nekaj časa si je deklica zaželela, da bi videla svojega očeta in brata. Car je 

mladoporočencema dovolil, da se odpravita k trgovcu. Carjevič naj bi šel po kopnem in si pri 

tem ogledal svoja posestva, carična pa z ladjo po morju. Na ladji je bil general, ki se je 

zagledal v lepotico. Hotel je, da se mu prepusti, drugače jo bo vrgel v morje. Generalovo 

grožnjo je slišal tudi eden od mornarjev, ki je deklici predlagal, da se preoblečeta, general pa 

bo v morje vrgel njega. Potem bo odplaval do obale in se rešil. To se je tudi zgodilo. Ko je 

ladja prispela na obalo, si je deklica kupila kuharsko obleko in se pri očetu zaposlila kot 

kuhar. 

Kmalu zatem je k trgovcu prišel tudi carjevič in mu povedal, kdo je. Za njim je prišel tudi 

general, ki je povedal, da je carična po nesreči padla v morje in utonila. Carjevič je postal zelo 

žalosten in se je sprijaznil z usodo. Nekaj dni je ostal pri trgovcu. Preden so se poslovili, je 

trgovec pripravil poslovilno gostijo. Gosti so se dogovorili, da si bodo pripovedovali 

pravljice. Ker nihče ni znal ali mogel povedati nobene pravljice, je nekdo predlagal, naj 

kakšno pravljico pove trgovčev kuhar, ki je videl že veliko sveta. Poklicali so kuharja. Rekel 

je, da bo povedal resnično zgodbo (бывальщина), a če ga bo med pripovedovanjem kdo 

prekinil, ga bo z zajemalko udaril po čelu. Začel je pripovedovati svojo zgodbo. Vsi, ki so 

deklici preoblečeni v kuharja storili kaj žalega, so zanikali njene besede in vsi so dobili udarec 
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po čelu. Na koncu zgodbe se je kuhar slekel in pred gosti se je pojavila lepa trgovčeva hči. 

Oče in mož sta jo srečna začela objemati in poljubljati. 

Vse, ki so škodili deklici, pa so kaznovali. Dekličinega strica in nesramno starko so ustrelili, 

mačeho so privezali na konja, ki je po polju raznosil dele njenega telesa, carjevič je generala 

poslal v taborišče, mornarja, ki je pomagal njegovi ženi, pa povišal v generala. Od takrat sta 

bila carjevič in njegova žena srečna in sta živela skupaj s trgovcem. 

 

Čeprav se pravljici »Волшебное зеркальце« in »Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях« nekoliko razlikujeta v zaporedju motivov, sta si motivsko vseeno zelo podobni: 

1. Materi obeh deklic umreta. 

2. Obe deklici sta izgnani v gozd. 

3. Mačehi imata čarobno zrcalce, ki govori, katera ženska je najlepša. 

4. Deklici se znajdeta na dvorcih bogatirjev. 

5. Bogatirji sprejmejo dekleti za svoji sestri. 

6. Mačehi preko zrcala izvesta, da sta njuni pastorki lepši od njiju. 

7. Mačehi pripravita maščevanje. 

8. Maščevanje s čudežnimi predmeti (strupeno jabolko, prstan, trak, las). 

9. Bogatirji deklici pokopljejo v kristalnih krstah. 

10. Carjeviča najdeta speči deklici. 

11. Po naključju se deklici zbudita iz spanca. 

12. Rešeni lepotici se poročita z rešiteljema. 

13. Mačehi umreta. 

 

Puškinova pravljica »Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях« poleg motivov, ki jih 

ima tudi folklorna pravljica, vsebuje simbol življenja, značilen za folklorne pravljice – 

družino. Ko mama umre, ostane carična na nek način brez svoje družine. Čeprav oče najde 

novo ženo, lahko rečemo, da ne gre za pravo družino, saj je mačeha ljubosumna na svojo 

pastorko in jo hoče ubiti. Novo družino carična najde na dvorcu sedmih bogatirjev, kamor se 

zateče pred mačeho. Za »značilno rusko« trgovanje pa bi lahko imeli dogovor med carično in 

bogatirji, da jim ona v času, ko so na lovu, gospodinji. Tudi dobro, o katerem piše 

Nepomnjaščij je prisotno v tej pravljici. Carična je na koncu nagrajena, ker se drži besede, da 

se bo poročila s svojim zaročencem, princem Jelisejem, čeprav so jo bogatirji že nagovarjali, 

da bi si za moža izbrala enega izmed njih. 
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Na podlagi prvih osmih verzov si poglejmo zgradbo verza, ki bi morala biti po besedah 

Jakobsona štiristopični trohej, ker gre za pravljico, v kateri nastopajo pripadniki višjih 

družbenih slojev. 

 
Царь с царицею простился, 
В путь-дорогу снарядился, 
И царица у окна 
Села ждать его одна. 
Ждет-пождет с утра до ночи, 
Смотрит в поле, инда очи 
Разболелись глядючи 
С белой зори до ночи 

-U-U-U-U 
-U-U-U-U 
-U-U-U- 
-U-U-U- 
-U-U-U-U 
-U-U-U-U 
-U-U-U- 
-U-U-U- 

 

Iz zgornje sheme se lepo vidi, kako je Puškin za pravljico uporabil trohej. Mogoče je bil to 

glavni način, s katerim je želel pravljico, ki je tako zelo podobna pravljici bratov Grimm 

»Sneguljčica in sedem palčkov«, narediti rusko. Lepo je vidna tudi zaporedna rima 

(простился – снарядился, окна – одна, itd.) 
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4.5. »Сказка о золотом петушке« 

 

Pravljica »Сказка о золотом петушке«29 govori o carju Dadonu in zlatem petelinu. V mladih 

letih je bil Dadon neustrašen in nepremagljiv car, ki je večkrat napadal svoje sosede. Na stara 

leta pa se je želel umiriti in si odpočiti od vseh bitk. Vendar mu sosedi niso želeli dati miru. 

Nenehoma so ga napadali. Dadon, ki je bil od bitk že pošteno utrujen, je odšel k modrecu in 

ga prosil za pomoč. Modrec mu je dal zlatega petelina in rekel: »Ti posadi tega ptiča / na 

najvišji stolp gradiča; / petelinček zlati moj / bo stražar najboljši tvoj: / dokler na mejah bo 

mirno, / stal bo petelinček mirno; / a če s ktere ti strani / vojska tuja zagrozi, / če nevarnost bo 

preteča, / da zadene te nesreča – / tisti hip petelin moj / vzdignil bo grebenček svoj, / 

zakikirikal iznenada / in se obrnil v smer napada« (Pravljice 126). Dadon se je ves vesel 

zahvalil modrecu in mu v zahvalo obljubil, da mu bo izpolnil karkoli si bo zaželel. 

Po dveh letih miru so nekega dne carja Dadona iz spanca prebudili kriki. Prestrašen je vprašal, 

kaj se dogaja. Povedali so mu, da je zlati petelin spet začel kikirikati in da so vsi v mestu 

prestrašeni. Car je ukazal, naj zberejo vojsko, ki je na čelu z njegovim starejšim sinom odšla 

na pohod v smer grožnje. Petelin je utihnil in vse se je umirilo. Minil je teden dni. Dadon ni 

izvedel še ničesar o preplahu in vojski svojega sina, ko je petelin začel spet kikirikati. Zato je 

car na pohod poslal novo vojsko, ki ji je poveljeval njegov mlajši sin. 

Po enem tednu brez vseh novic je petelin spet zapel. Zdaj se je z vojsko na pot podal sam 

Dadon. Jezdili so in jezdili, a nikjer ni bilo nobene sledi o prejšnjih dveh vojskah. Po enem 

tednu so prišli do vznožja strmih sten, kjer je stal šotor. V bližnji soteski je Dadon našel mrtve 

vojake prejšnjih dveh odprav. Tam sta ležali tudi trupli njegovih dveh sinov. Videti je bilo, da 

sta se pobila med sabo. Dadon je ves žalosten začel jokati za sinovoma, ko je iz šotora prišla 

»lepotica / in šamanska vladarica, / svetla ko poletni dan« (Pravljice 133). Prevzet od njene 

lepote, je car pozabil na smrt svojih sinov. Lepotica ga je povabila v šotor, kjer sta skupaj 

preživela čudovit teden. Potem se je Dadon odločil, da se bo skupaj z vojsko in novo carico 

vrnil domov. 

Ko so prišli do mesta, so jih že čakali meščani in jih veselo pozdravljali. Med množico je car 

zagledal modreca, ki mu je dal zlatega petelina. Pozdravil je modreca, ta pa je carju povedal, 

da je prišel dan, ko bo moral izpolniti obljubo, ki jo je dal, ko je dobil petelina. Modrijan si je 

za plačilo za petelina zaželel lepo šamansko vladarico. Ko je Dadon zaslišal te besede, se je 

močno razburil: »Dal sem ti besedo, res, / a ne segaj čez pravico. / Si pozabil, kdo sem jaz? / 
                                                 
29 Poslovenjeno »Pravljica o zlatem petelinčku«. 
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Ti lahko dobiš od nas, / če želiš, časti bojarske, / konja iz konjušne carske, / pol države, kup 

zlata« (Pravljice 138). Modrijan je še naprej vztrajal, da želi lepotico. Car se je še bolj razburil 

in modrijana ubil. A lepotica se je ob tem samo zahihitala. 

Vojska se je skupaj s carjem odpravila naprej. Ko so prišli v mesto, je zlati petelin odletel s 

stolpa, odkoder je varoval mesto. Priletel je naravnost do Dadona, se mu usedel na glavo in ga 

kljunil v tilnik. Dadon je vzdihnil in umrl, lepotica pa je še tisti trenutek izpuhtela, »kakor da 

sploh ni živela. / Pravljica sicer je laž, / vendar nauk v nji imaš« (Pravljice 140). 

 

Že po naslovih pravljic iz zbornika Afanasjeva vidimo, da v veliko pravljicah pomembno 

vlogo igrajo živali kot so lisice, volkovi, medvedi, sokoli, račke, koze, svinje itd. V nobenem 

od naslovov pa ni petelina. Ker se lahko zgodi, da iz naslova ne moremo razbrati »pravega« 

glavnega junaka pravljice, smo pravljice pregledali tudi vsebinsko. Edino, kar smo našli v 

celem zborniku in je vsaj kanček podobno Puškinovi pravljici, je kralj Dodon (pri Puškinu 

Dadon), ki nastopa v eni od različic pravljice »По колена ноги в золоте, по локоть руки в 

серебре«, ki pa je motivsko zelo podobna »Pravljici o carju Saltanu«30. V omenjeni pravljici 

nastopa kralj Dodon, ki ima tri hčerke. K njim pride carjevič Ivan in reče kralju Dodonu, da se 

bo poročil s tisto hčerko, ki mu bo v treh nosečnostih rodila sedem sinov. Ponudila se je 

najmlajša hčerka, ki je res izpolnila svojo nalogo, a jo je carjevič vseeno dal zapreti v sod in 

vreči v morje, ker sta ga njeni starejši sestri naplahtali, da se mu je namesto sedmih sinov 

rodilo sedem mačk itd. Podrobnejša obnova pravljice, ki ima s Puškinovo »Pravljico o zlatem 

petelinčku« edino podobnost v imenu carja, bi bila nesmiselna. 

 

Z nadaljnjim iskanjem podobnih motivov v pravljicah nismo prišli daleč. Vse, kar smo odkrili 

v pravljicah iz zbornika Afanasjeva, je bila še pravljica, v kateri je imel eno od stranskih vlog 

petelin. Gre za eno od več verzij pravljice z naslovom »Не любо – не слушай«. Pravljica pod 

zaporedno številko 420 govori o tem, kako je mož v klet spustil petelina, ki je tam našel 

veliko graha in začel klicati kokoši. Mož je slišal za petelinovo najdbo, zato je odšel v klet in 

petelina odnesel ven. Potem je zalil grah in ta je začel rasti. Zrasel je vse do neba in mož je 

splezal po njegovih vejah na nebo itn. Tudi tukaj je podrobnejša obnova pravljice nesmiselna, 

saj se petelin pojavi samo čisto na začetku, nato pa sploh ni več omenjen. Prav tako njegova 

                                                 
30 Prvo verzijo pravljice »По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре« smo analizirali pri Puškinovi 
»Pravljici o carju Saltanu«, saj je prva različica folklorne pravljice veliko bolj podobna Puškinovi pravljici, kot 
ostale različice. 
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vloga z najdbo graha nima takega pomembna, kot je pomembna sposobnost Puškinovega 

petelina, ki carja Dadona opozarja, s katere smeri mu grozi nevarnost. 

 

Omenjena car Dodon in petelin, ki je našel grah, sta edini podobnosti s Puškinovo pravljico, 

ki smo ju našli v zborniku ruskih folklornih pravljic. Zaključek, do katerega smo prišli z 

analizo pravljice o petelinu, na neki način potrjuje tudi besedilo, ki ga je v članku 

»Источники сказок Пушкина« zapisal Azadovski: 

 
Источник этой сказки [»Сказка о золотом петушке«] определен совершенно точно и бесспорно. 
Сюжет ее, основное развитие действия, ряд деталей заимствованы Пушкиным из книги Ирвинга 
„The Alhambra“, вышедшей в Лондоне в 1832 г. и известной Пушкину по вышедшему в том же 
году французскому переводу: „Les contes d’Alhambra, précédes d’un voyage dans la province de 
Grenade“. Это издание находилось и в библиотеке Пушкина. Книга Ирвинга, конечно, не 
фольклор, но так, несомненно, воспринимал ее Пушкин, рассматривая книгу Ирвинга в одном 
ряду со сказками Гриммов (149). 

 

Naredimo še analizo pravljice »Сказка о золотом петушке« na podlagi dejstev, o katerih sta 

pisala Nepomnjaščij in Jakobson. Že takoj po uvodu, kjer izvemo, kdo je car Dadon, pride 

motiv trgovanja, ko Dadon starcu v zameno za petelina, ki bo delal mir v državi, obljubi 

izpolnitev njegove prve želje. Dadon se dane besede ne drži, zato je na koncu tudi kaznovan. 

Tudi v tej, peti Puškinovi pravljici, igra pomembno vlogo Dadonova družina, ki sicer v 

njegovih očeh zbledi takoj, ko zagleda lepotico, zaradi katere sta se že prej med sabo pobila 

njegova sinova. Trgovanje, družina in (ne)zvestoba besedi, o katerih piše Nepomnjaščij so 

prisotni tudi v tej Puškinovi pravljici. 

 

Poglejmo si še zgradbo verza, ki bi morala po mnenju Jakobsona biti štiristopični trohej, saj v 

pravljici nastopa car. 

 
Негде, в тридевятом царстве, 
В тридесятом государстве, 
Жил-был славный царь Дадон. 
С молоду был грозен он 
И соседям то и дело 
Наносил обиды смело; 
Но под старость захотел 
Отдохнуть от ратных дел 

-U-U-U-U 
-U-U-U-U 
-U-U-U- 
-U-U-U- 
-U-U-U-U 
-U-U-U-U 
-U-U-U- 
-U-U-U- 

  

Shema, ki smo jo dobili z analizo verza, potrjuje Jakobsonove besede, da je Puškin za 

pravljice, v katerih nastopajo višji sloji, uporabil verzno shemo štiristopičnega troheja. Ista 

shema, kot v pravljici o Dadonu in petelinu je tudi v pravljicah »Сказка о царе Салтане« in 
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»Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях«. Prav tako je v vseh pravljicah, razen v 

»Сказка о рыбаке и рыбке«, prisotna zaporedna rima. 
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5 SKLEP 

 

Preučevanje Puškinovih pravljic lahko človeka dodobra zmede, saj so literarni zgodovinarji, 

ki so se ukvarjali z njegovimi deli, istočasno pisali o tem, da so Puškinove pravljice napisane 

v ruskem duhu, a hkrati tematsko niso ruske – prepričani so, da je Puškin teme za svoje 

pravljice našel izven meja Rusije. Pravljica »Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях« bo vsakega bralca takoj spomnila na pravljico bratov Grimm »Sneguljčica in 

sedem palčkov«, kar je v članku »Источники сказок Пушкина« potrdil tudi Azadovski. Za 

pravljico »Сказка о золотом петушке« pa so vsi, Azadovski, Nepomnjaščij in Jakobson, 

prepričani, da je nastala po zbirki pravljic Washingtona Irvinga Tales of the Alhambra. 

 

Kaj je torej tisto, kar Puškinove pravljice, ki temeljijo na tujih pravljicah, dela ruske?  

Motivsko so pravljice zelo ruske. To smo dokazali s primerjavo Puškinovih pravljic s 

podobnimi pravljicami, ki sestavljajo zbornik ruskih folklornih pravljic Afanasjeva. Dokaz za 

to je tudi relativno veliko število skupnih motivov (podtikanje lažnih pisem, ljubosumje 

mačehe do lepe pastorke, začarana carična, pop, ki hlapcu noče dati obljubljenega plačila, 

hlapec premaga hudiče itd.), ki so se pojavljali v pravljicah. Edino pri zadnji pravljici 

»Сказка о золотом петушке«, ki je nastala leta 1834 nismo našli nobene podobnosti s 

folklornimi pravljicami. 

 

Z analizo smo pokazali tudi, da je v vseh pravljicah prisotna družina, ki po trditvah 

Nepomnjaščija predstavlja tipičen ruski element, značilen za folklorne pravljice. Družina v 

folklori pomeni središče in simbol življenja. 

Drugi element, ki ga je izpostavil Nepomnjaščij in velja za ruskega, je trgovanje. Tudi to je 

bilo prisotno v vseh pravljicah, ni pa vedno šlo za tipično trgovanje oziroma barantanje med 

trgovcem in kupcem. V pravljicah se pojavljajo različne situacije, v katerih se znajdejo 

posamezni junaki. Takrat govorijo o tem, kaj so pripravljeni storiti za to, da bi se jim izpolnila 

neka želja. V navezavi na trgovanje so, po mnenju Nepomnjaščija, pri Puškinu zelo 

pomembna tudi načela oziroma izpolnjevanje danih obljub. Zastaviti svojo besedo v 

Puškinovih pravljicah pomeni, da bo to vplivalo na ves nadaljnji razvoj dogodkov. Vsi, ki so 

se držali obljub, so bili na koncu, kljub težavam, zmagovalci. V nasprotnem primeru so 

morali za svoja dejanja plačati, tudi s smrtjo. Na primer: najmlajša od sester je izpolnila dano 

besedo, da bo carju rodila sina, in je na koncu kljub temu, da sta zavistni starejši sestri skupaj 
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z mamo poskrbeli, da so jo s sinom izgnali daleč stran, zmagovalka. Ravno nasprotna je 

zgodba carja Dadona, ki si po dolgih letih vojn neskončno zaželi mir in obljubi, da bo starcu 

za čudežnega petelina, ki bo odvračal vojno,  izpolnil katero koli željo. A lepotica, ki si jo 

zaželi tudi starec, najprej pogubi Dadonova sinova, potem pa zaslepi še Dadona, ki noče 

izpolniti želje starca. Za kazen najprej izgine lepotica, nato pa petelin, ki je zadnjih nekaj let 

prinašal tako zelo željeni mir, ubije še Dadona. To sta dva primera (ne)izpolnjevanja dane 

besede. (Ne)izponjevanje dane besede je po mnenju Nepomnjaščija tudi odraz krščanskega 

okolja, v katerem je živel Puškin. Stvarnik da človeku svobodno voljo, da sam daje obljube, 

hkrati pa je na koncu ravno človek tisti, ki z (ne)izpolnjevanjem obljube odloča o svoji usodi. 

 

Preučevanje pravljic je potrdilo še eno izmed trditev Nepomnjaščija. V Puškinovih pravljicah 

je prisoten cel svet. Predvsem so v njih vidni posamezni pripadniki različnih družbenih slojev 

takratne Rusije. V pravljicah srečamo tako posvetne oblastnike (carji in carice) in njihove 

tlačane, kot tudi verske pomembneže (pop). Prisotna so tudi čarobna bitja, kot je na primer 

lepotica, zakleta v labodko, hudiči, ribica, ki izpolnjuje želje, veverica, ki grize lešnike z zlato 

lupino in sredico iz rubina, petelin, ki opozarja na nevarnost. 

 

Analiza verzov v posameznih pravljicah je potrdila tudi besede Romana Jakobsona, ki je 

zapisal, da je Puškin v pravljicah, kjer nastopajo pripadniki višjih družbenih slojev, uporabil 

za rusko slovstveno folkloro značilni štiristopični trohej. 

V vseh treh pravljicah (»Сказка о царе Салтане«, »Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях« in »Сказка о золотом петушке«) sta po dva verza napisana v štiristopičnem 

troheju (-U-U-U-U) in dva v tristopičnem nadštevilem troheju (-U-U-U-). Tekoč ritem, 

značilen za poezijo, dopoljujejo tudi zaporedne rime. Vse to nakazuje na ugotovitev, da je 

Puškin te tri pravljice, ki so motivsko sicer podobne nekaterim ruskim folklornim pravljicam, 

a je vseeno očitno, da so ideje zanje prišle iz tujine, ravno z uporabo tipičnega ruskega 

verznega ritma naredil za ruske. 

 

Nekaj več težav je bilo pri verzni analizi pravljic »Сказка о попе и о работнике его Балде« 

in »Сказка о рыбаке и рыбке«, kjer nastopajo ljudje iz srednjih družbenih slojev. Jakobson 

je zapisal, da v teh pravljicah Puškin ni uporabil štiristopičnega troheja. Analiza je pokazala, 

da niti dva verza nista ritmično enaka. Poleg tega v pravljici »Сказка о рыбаке и рыбке« ni 

niti zaporedne rime, ki je prisotna v vseh ostalih pravljicah. 
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Na tem mestu se vrnimo k Nepomnjaščiju, ki je poglavje o novih ruskih pravljicah zaključil s 

tem, da je Puškin s svojimi pravljicami na neki način rušil žanr ruske folklorne pravljice in 

povzročil pojav literature. Njegove pravljice naj bi tako vplivale na nastanek ruskega 

realizma. Tukaj velja dodati še besede Jakobsona, ki je zapisal, da je Puškin sredi dvajsetih let 

osebnoizpovedno liriko zamenjal za prozo in za izposojene pesniške oblike. Med leti 1823 in 

1830 – še preden je leta 1831 napisal prvo pravljico – je Puškin napisal tudi enega svojih 

največjih del, roman v verzih Jevgenij Onjegin. Med letoma 1833 in 1836 pa je poleg 

pravljic31 pisal še prvi realistični roman Stotnikova hči. Vsa ta dejstva govorijo, da je Puškin 

že v času pisanja pravljic in verjetno že tudi prej, razmišljal tudi o prozi. Nekonstanten, razbit 

ritem v pravljicah »Сказка о попе и о работнике его Балде« in »Сказка о рыбаке и рыбке« 

pa nakazujejo na prozaizacijo in na to, da je Puškin od poezije odhajal tudi k prozi. 

                                                 
31 V letih 1833 in 1834 so izšle njegove zadnje tri pravljice »Сказка о рыбаке и рыбке«, »Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях« in »Сказка о золотом петушке«. 

 65



6 РЕЗЮМЕ 

 

В дипломе мы старались показать, какое влияние произвели русские народные сказки 

на Александра Сергеевича Пушкина и его сказки. Сначала мы внимательно прочитали 

«Морфологию сказки» В. Я. Проппа, который исследовал русские волшебные сказки. 

Чтобы сравнить народные и пушкинские сказки, мы использовали метод Проппа – 

изучение сказок по функциям действующих лиц – только при сравнении пушкинской 

«Сказки о рыбаке и рыбке» с народной сказкой «Золотая рыбка». Для изучения 

остальных сказок мы использовали метод Веселовского, который исследовал сказки по 

мотивам. Для Веселовского мотив является чем-то первичным, какой-то неразлагаемой 

единицей повествования. Поэтому сказки следует изучать не столько по сюжетам 

(Веселовский понимает сюжет как комплекс мотивов), сколько по мотивам -  этот 

метод мы использовали при сравнении народных сказок со всеми пушкинскими 

сказками, кроме «Сказки о рыбаке и рыбке». 

 

Сравнивая пушкинские сказки с похожими русскими народными сказками из сборника 

Афанасьева, мы можем смело утверждать, что сказки Александра Сергеевича по 

мотивам русские. Бесчисленными тому доказательствами могут служить следующие 

моменты, присутствующие, как в пушкинских сказках, так и в народных, например, 

лживое письмо, ревность и ненависть мачехи к падчерице-красавице, заколдованная 

царевна, поп, не желающий заплатить обещанное своему работнику и т.д.  

Интересен тот факт, что в сборнике Афанасьева мы не смогли найти сказку, похожую 

на «Сказку о золотом петушке», написанную Пушкиным в 1834-ом году. 

 

После сравнения сказок по мотивам, мы проверили ещё факты о пушкинских сказках, о 

которых писали исследователи – литературоведы Азадовский, Непомнящий и Якобсон. 

Они были единого мнения по поводу того, что сказки великого поэта не имели 

непосредственных источников в русском фольклоре, а они всё таки русские. О том, что 

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» читателю сразу напоминает 

«Белоснежку и семь гномов», пишет и Азадовский в статье «Источники сказок 

Пушкина». Все, и Азадовский, и Непомнящий, и Якобсон, уверены в том, что 

пушкинская «Сказка о золотом петушке» написана по мотивам сказки из сборника 

Вашингтона Ирвинга Tales of The Alhambra. 
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 А что делает пушкинские сказки русскими, если их источники нерусского 

происхождения? 

Согласно утверждениям Непомнящего, во всех сказках Пушкина очень важную роль 

играет семья, которая является типичным элементом русской народной сказки. В 

русском фольклоре семья занимает центральное место и является символом жизни.  

Вторым русским элементом в пушкинских сказках, по мнению Непомнящего, являются 

торги (торг на базаре, где Поп и Балда хотят объегорить друг друга, торг в доме трех 

девиц, где они рассуждают о замужестве за царя и т.д.). Это не только торги на базаре 

между торговцем и покупателем, а своего рода отношения между действующими 

лицами и высказывание своих желаний. (Поп мечтает о маленькой зарплате для Балды 

за выполненную им большую работу, девицы разговаривают о том, что бы они сделали, 

чтобы стать царицей и т.д.). У Пушкина очень важное место занимает тема верности – 

верности слову. Все, кто выполняют свои обещания и слова, в конце становятся 

счастливыми (девица, которая даст царю потомка, как она обещала, в конце найдёт 

своего мужа-царя, и они вместе с сыном снова заживут счастливой семейной жизнью). 

Несчастными предстают перед нами пушкинские герои, не сдержавшие свои слова и 

обещания (царя Дадона, не выполнившего желание Звездочета, убивает петушок). 

Относительно этого Непомнящий также напоминает о влиянии христианского учения 

на Пушкина: 

 
У Пушкина бытие не ставит человеку ловушку, а ведет с ним диалог. В финале пушкинской 
сказки совершенно ясно, что Дадону дается возможность выбора. Если бы он сдержал свое 
слово, если бы впервые в жизни поступил по правде, предпочел бы не ударить, а отдать - вся 
его жизнь была бы искуплена, ибо он сам стал бы другим, оплатив ее добровольно. Но он 
остался таким, каким был, и потому расплатился за эту жизнь иначе - обратившись в прах, 
поскольку ни во что другое такая жизнь перейти не может (Непомнящий 22). 

 

Наши исследования пушкинских сказок подтвердили слова Непомнящего, который 

писал, что в сказках Пушкина описан целый мир. Там и цари, и царицы, и поп, и 

крестьяне, присутствуют и волшебные образы, как например лебедь – заколдованная 

красавица, черты, золотая рыбка, исполняющая желания, белка, грызущая золотые 

орешки, петушок, предупреждающий царя об опасности и т.д. 

 

Роман Якобсон писал, что Пушкин в трилогии волшебных сказок из жизни царей 

использует четырёхстопный хорей, который является русским фольклорным 

атрибутом. Две строки в «Сказке о царе Салтане», в «Сказке о мёртвой царевне и о 
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семи богатырях» и в «Сказке о золотом петушке» написаны в четырёхстопном хорее и 

две строки в трёхстопном хорее. Такие строки и попарная рифма очень значительны 

для русской народной поэзии, поэтому мы предполагаем, что Пушкин нерусские 

источники для своих сказок дополнил характерными особенностями русской рифмы, 

превратив их тем самым в русские. 

При исследовании сказок о крестьянской жизни «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» и «Сказка о рыбаке и рыбке» мы установили, что в этих сказках Пушкин не 

использовал четырёхстопный хорей. В них отсутствует ритм, а в «Сказке о рыбаке и 

рыбке» полностью отсутствует и рифма. 

 

Статью о новых русских сказках Непомнящий закончил с мыслью о том, что Пушкин в 

своеобразном и сжатом виде разрушил жанр древней сказки. Из этого возникла 

литература. Пушкинские сказки оказали мощное опосредованное влияние на 

становление русского реализма. 

Как писал Якобсон, стихотворная форма у Пушкина ранее производила впечатление 

индивидуальной речи поэта, но в середине 20-х годов такая форма уступает место либо 

прозе, либо стихотворной форме сугубо заимствованного происхождения. Пушкинский 

переход к прозе кажется также в том, что между 1823 и 1830 годами Пушкин писал 

одно из своих лучших произведений «Евгений Онегин – роман в стихах», между 1833 и 

1836 годами, когда он уже написал все свои сказки, он тоже написал первый 

реалистический роман «Капитанская дочка». Все эти факты показывают, что Пушкин 

уже во время писания сказок и, может быть уже перед тем, думал о прозе и старался 

писать ею. Об этом говорит также отсутствующий ритм и размер в «Сказке о попе и о 

работнике его Балде» и «Сказке о рыбаке и рыбке». 
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