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NASLOV 

 

Pravljice Svetlane Makarovič v strukturalistični analizi 

IZVLEČEK 

Diplomsko delo je bilo napisano na podlagi strukturalistične analize pravljic iz zbirke 

Svetlanine pravljice (2008). Namen je bil ugotoviti, ali tudi sodobna avtorska pravljica sledi 

modelu ljudske pravljice, ki ga je v svojem delu Morfologija pravljice (1928) predstavil 

Vladimir Propp. V teoretičnem delu se srečamo z nekaj poskusi opredelitve pravljice, pri 

čemer je potrebno omeniti, da je brezhibno definicijo pravljice nemogoče postaviti, saj gre za 

ţiv in spreminjajoč element. Omenjen je tudi vse bolj pedagoški namen pravljic, hkrati pa so 

pravljice postavljene v vlogo usmerjanja in vodenja, pa tudi zabavanja in razbremenjevanja 

otrok in tistih, ki se zavedajo otroka v sebi. Predstavljeno je tudi ostalo delo avtorice 

obravnavane zbirke Svetlane Makarovič. Poglavje o raziskovanju pravljic na Slovenskem in 

drugod po svetu je podlaga za nadaljnji analitični del. Analiza temelji na predstavitvi funkcij 

likov, oseb in motivacij v osmih izbranih pravljicah. Kljub moji predpostavki, da sodobne 

avtorske pravljice Proppovim funkcijam likov, predstavljenim v Morfologiji pravljice, ne 

sledijo, so iz analize razvidne nekatere podobnosti z ljudsko pravljico.   

KLJUČNE BESEDE  

Mladinska knjiţevnost, pravljica, Svetlana Makarovič, Vladimir Propp, Morfologija pravljice, 

funkcije likov. 

 

TITLE 

Fairy tales of Svetlana Makarovič in the structuralist analysis 

ABSTRACT  

This diploma thesis has been written on the basis of a structuralist analysis of the fairy tales 

from the collection Svetlana's fairy tales. The purpose of this thesis has been to establish if the 

contemporary fairy tale follows the model of a folk fairy tale which
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has been presented in Vladimir Propp's work Morphology of the Folktale (1928). In the 

theoretical part there are some attempts in defining the fairy tale, whereas it can be established 

that a perfect definition of a fairy tale cannot be given because it is a lively and changing 

element. Lately pedagogical purposes of fairy tales have been put in the foreground, at the 

same time fairy tales are believed to be guiding and directing as well as entertaining and 

unburdening the children and those who are aware of the child in themselves. There is also the 

work of the author Svetlana Makarovič presented. The chapter dealing with the research of 

fairy tales in Slovenia and elsewhere in the world is the basis for the analytical part that 

follows. The analysis is based on the presentation of the functions of the figures, persons and 

motivations in the eight chosen fairy tales. Even though I stated in the very beginning that 

contemporary fairy tales written by authors do not follow the functions of the figures 

presented in the Morphology of the Folktale there are nonetheless some similarities with the 

folk fairy tale to be seen. 

KEY WORDS 

Youth literature, fairy tale, Svetlana Makarovič, Vladimir Propp, Morphology of the Folktale,  

functions of figures.   
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1 UVOD 

Svoje diplomsko delo s področja mladinske knjiţevnosti posvečam raziskovanju sodobnih 

pravljic Svetlane Makarovič, zbranih v zbirki Svetlanine pravljice. Pravljice so me pritegnile 

predvsem zato, ker sem pred kratkim stopila v zelo pomembno ţivljenjsko vlogo – vlogo 

matere. Priznati moram, da do sedaj pravljicam nisem posvečala veliko pozornosti, bliţa pa se 

čas, ko jih bo zopet treba prijeti v roke in sinu odgovoriti na mnoga vprašanja. Prav to je bil 

moj prvi in glavni razlog za izbiro teme s tega področja.                                                                 

Pri izbiri avtorja nisem imela veliko teţav. Res je, da številnih pravljic Svetlane Makarovič 

prej nisem poznala, vendar so mi tiste poznane ostale v zelo lepem spominu.  

Zanima me, tako vsebinski del pravljic kot tudi njihova struktura. Ker temeljno delo mojega 

raziskovanja, Morfologija pravljice, pokriva področje ljudskih pravljic, v diplomskem delu 

preverjam, če je mogoče teze Vladimirja Proppa prenesti tudi na sodobno pravljico. 

Diplomsko delo se začenja s teoretičnim delom, kjer so z deskriptivno metodo predstavljene 

definicije, ki skušajo čim bolj natančno opredeliti pravljico in jo s tem ukalupiti. Vendar točne 

definicije pravljice ni mogoče postaviti, saj Kmecl (1996) poudarja, da so literarne zvrsti in 

vrste ţive in se iz generacije v generacijo, iz kraja v kraj spreminjajo. Deskriptivna metoda je 

uporabljena tudi pri predstavitvi namena pravljic, kjer je razvidno, da pravljica od 16. stoletja 

do danes vedno bolj prehaja na pedagoško raven, eden njenih najpomembnejših namenov pa 

je, da otroku odgovori na pomembna ţivljenjska vprašanja, ga usmerja in vodi, hkrati pa mu 

ne vsiljuje odločitev, temveč ga postavlja pred izbiro. Ob vsem tem pa ohranja svojo 

razbremenjujočo plat, ki otroka sprosti in zabava.  

V nadaljevanju sledi poglavje o literarnem raziskovanju pravljic, tako na Slovenskem kot tudi 

drugod po svetu. Povsod so raziskave potekale na podoben način, saj je z naraščanjem gradiva 

rasla tudi ţelja in potreba po preučevanju te zvrsti, s tem pa tudi potreba po klasifikaciji. Tega 

se je lotil tudi Vladimir Propp, ki je s svojim delom Morfologija pravljice postavil temelje 

strukturalističnega raziskovanja pravljic. V nadaljevanju sledi tudi povzetek omenjenega dela, 

ki vsebuje predstavitev vseh pomembnih elementov pravljice.  

V diplomskem delu sem se dotaknila tudi ţivljenja in dela Svetlane Makarovič, umetnice, 

knjiţevnice, igralke in pevke, ki je del svojega ustvarjanja posvetila tudi otroški literaturi. S 
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svojimi pravljicami vedno znova očara, tako otroke kot tudi odrasle. Njene zgodbe sproščajo, 

zabavajo, hkrati pa odgovarjajo na mnoga pomembna vprašanja, od vprašanj obstoja, ljubezni 

do posebneţev, kot tudi do vprašanj problematike invalidnosti in brezdomstva. Tako pri 

obravnavi slovenske pisateljice in njenega opusa kot tudi pri predstavitvi raziskovanja 

pravljic, ţivljenja in dela Vladimirja Proppa je uporabljena deskriptivna metoda. 

V analitičnem delu je podrobno analiziranih osem pravljic iz zbirke Svetlanine pravljice. 

Analiza poteka po funkcijah likov, predstavitvi oseb, motivaciji in drugih elementih pravljice. 

Zaradi pomembnosti pojavitve škodljivca v pravljici glede na funkcije likov so pravljice 

razdeljene na štiri ključne skupine, predstavljene v 7. poglavju diplomskega dela, Tipologija 

pravljic v zbirki Svetlanine pravljice. Tu sta uporabljeni komparativna metoda in sinteza, s 

katerima so bile narejene primerjave med skupinami. 

Prilogi vsebujeta celotna besedila vseh osmih obravnavanih pravljic in razlago oznak funkcij 

likov. 
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2 OPREDELITEV IN KLASIFIKACIJA PRAVLJIC 

Prvotno so pravljico obravnavali kot besedilo, ki se govori, pripoveduje. Kasneje se je njen 

pomen spremenil v krajšo prozno pripoved o čudeţnih/fantastičnih dogodkih, predmetih in 

zmoţnostih, brez časovne/krajevne opredelitve, zoper izkustveno pamet in znanje o naravnih 

zakonitostih, vendar je v lastnem pravljičnem svetu, ki ga ustvarja pravljični subjekt, logična, 

koherentna. Etična osnova je enostavna in postavlja jasne mejnike med dobrim in zlom, pri 

čemer na koncu dobro vedno zmaga, zlo pa je kaznovano. Je ena najpogostejših knjiţnih vrst 

v ljudskem slovstvu. Prvotna ljudska pravljica naj bi predstavljala pribliţek otroškemu 

dojemanju sveta, danes je to ena najbolj razširjenih zvrsti otroške knjiţevnosti. Temelji na 

posebni, naivni oceni sveta – zato jo pojmujemo kot etološko vrsto, ki se ne pojavlja le kot 

pripoved (torej knjiţevna zvrst), temveč tudi kot igra, opera, slika itn.. (Kmecl, 1996)                                           

Izraz pravljica oziroma nemško märchen sta v literarno vedo uvedla brata Grimm s svojo 

znamenito zbirko Kinder- und Hausmärchen (1812). Sicer pa nemški izraz za pravljico izvira 

iz starovisokonemškega »mari« in srednjevisokonemškega »maere«, kar je pomenilo pripoved 

o pomembnem dogodku. Kasneje je ta izraz predstavljal nenavadno zgodbo o neresničnem 

dogodku. Za otroke pa se je začela vedno bolj uveljavljati pomanjševalnica: maerelin, 

meerichen. Racionalistično usmerjena obdobja so s tem izrazom označevala laţne, izmišljene 

pripovedi in šale. (Šircelj, 1972)                                                                                                                            

Vera Bokal (1980) pravi, da so pravljico odkrili kot eno izmed prvih zvrsti, namenjeno svetu 

otroka in je mogoče ravno to razlog, da so pojem »pravljica« dolgo uporabljali za označitev 

vse pripovedi, namenjene otrokom, tako realistične kot fantastične. 

V današnjem času poznamo veliko teoretičnih definicij, ki skušajo pravljico čim bolj natančno 

opredeliti. Tako je na primer v leksikonu Literatura pravljica označena kot: »pripovedna 

forma, večidel v prozi; je pripoved o realnih pripetljajih, povezanih s čudeţnimi, 

fantastičnimi, neverjetnimi dogodki, močno preţeta z domišljijo, zakoreninjena v 

podzavestnem in mističnem« (Dolinar, 1977, str. 189). 

Anton Slodnjak (1975) našteje štiri skupine ljudske proze, to so legende, pripovedke, bajke in 

pravljice. O pravljicah pa zapiše, da so čudeţne zgodbe, ki nastajajo v neugnani domišljiji in 

hrepenijo po pravičnosti. Poudarja pa, da nastajajo tudi realistične pravljice. 
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Tancer-Kajnihova (1993) v svojem delu našteje nekaj definicij tujih avtorjev, med njimi geslo 

pravljica opredeljeno tako: »vrsta fantastično-čudeţne pripovedi /…/ ki ne upošteva naravnih 

zakonitosti in tudi ne historičnih determinant. Odločilne elemente za potek dogajanja 

predstavljajo irealne postave, liki in čudeţi« (Tancer-Kajnih, 1993, str. 8). 

Dragica Haramija (2005) o pravljici zapiše, da gre za enodimenzionalno knjiţevno vrsto, saj 

se plast čudeţnega in plast realnega zdruţujeta v enovito celoto, o knjiţevnih osebah pa pravi, 

da so lahko realne ali fantastične. Literarni liki so imenovani po poklicu, druţbenem poloţaju 

ali kakšni drugi lastnosti, takšno črno-belo slikanje oseb pa sproţi predstavo o eni pomembni 

lastnosti knjiţevnega lika. Večkrat se srečamo tudi s personifikacijo literarnih likov (ţivali, 

rastlin, predmetov). 

Alenka Goljevšček (1991) se v začetku svojega dela posveti razlagi, v čem se razlikujejo 

pripovedke, bajke in pravljice, saj meni, da so definicije mnogih literarnih teoretikov 

nenatančne. Tako se ustavi tudi ob pojmu pravljica, o katerem zapiše, da od njegovih 

posebnosti najbolj izstopa svoboda, saj le-ta 

 

ni zadolţena stvarnosti kot pripovedka, ni odvisna od predloge, ki bi jo razjedala in ironizirala, kakor 

burka. Od povsod lahko jemlje, a sposojeno bo zmeraj prilagodila svojim zakonom /…/ Pravljični 

junaki se nenehno srečujejo s čudeţnim in demonskim, vendar ju jemljejo samoumevno, brez 

presenečenja ali strahu /…/ V pravljičnem svetu človek zmeraj zmaga nad demonskim, tam se vse 

ujema, vse je na pravem mestu in ob pravem času (Goljevšček, 1991, str. 43).  

 

O literarnih likih pa Goljevščekova pravi, da so: »površinske, enodimenzionalne figure brez 

telesa, brez duše, brez druţine in okolja, brez odnosov do soljudi, do preteklosti in prihodnosti 

itn., a prav zato so sposobne, da se srečajo z vsem, da se poveţejo z vsem« (Prav tam, 1991, 

str. 44). 

Pravljica je v oţjem smislu izraz za ljudsko pravljico, v širšem pa zajema tudi vse umetne, 

torej avtorske pravljice (Tancer-Kajnih, 1993). Zato Tancer-Kajnihova pojem pravljica razdeli 

v tri velike podskupine, in sicer: ljudska pravljica, klasična umetna pravljica in moderna 

pravljica (Tancer-Kajnih, 1994). 
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2.1 Ljudska pravljica 

Ljudska pravljica velja za praobliko vseh pravljičnih različic in danes po večini ţe izginja v 

tisti svoji pravi, prvotni podobi. V 19. stoletju so se pojavile potrebe po klasifikaciji pravljic, s 

katero bi to obliko ljudske ustvarjalnosti razvrstili v nekaj osnovnih in značilnih tipov – 

poskusili so z razvrstitvami po tematiki, motivih in literarnih junakih, vendar so se te 

klasifikacije izkazale za neuspešne. Velik korak v tej smeri je naredil finski analitik Antii 

Aarne, ki je izdelal mednarodni katalog siţejev (1910). Vendar je tudi ta klasifikacija doţivela 

mnogo kritik. (Tancer-Kajnih, 1994)                                                                                                                                         

Ljudska pravljica je do danes postala ţe zgodovinski pojem. Marjana Kobe (1999a) pravi, da 

zapisane ljudske pravljice izgubljajo svoje prave lastnosti, v starodavne pripovedne vzorce se 

vnaša nove, realistične drobce. Ljudsko pravljico odlikuje svojstvena zdruţitev 

spremenljivosti v okviru stalnosti in prav zaradi tega ţive ljudske pravljice delujejo bolj 

ţivljenjsko, starejše pa iz istega razloga bolj fantastično. Njene značilnosti pa so naslednje: 

 zaznamuje jo enodimenzionalnost – resnično in fantastično delujeta vzporedno; 

 zavezana je svoji notranji logiki; 

 prostor in čas dogajanja sta nedoločena; 

 dogodki in epizode so nanizani brez podrobnejših opisov; 

 značilno je premagovanje teţav z obveznim srečnim razpletom; 

 pravljični liki so neindividualizirani in prikazani črno-belo.                                             

(Kobe, 1999a) 

 

2.2 Klasična umetna pravljica 

Tako po svoji zunanji kot tudi po notranji strukturi je zelo podobna ljudski pravljici. Gre za 

starejši oziroma prvotni vzorec avtorske pravljice iz 19. stoletja, saj pridevnik umetna 

nakazuje, da je avtor znan. V Evropi je svoj razcvet in vrh doţivela v obdobju romantike. 

Najbolj jo je zaznamoval danski romantik Hans Christian Andersen, ki je razširil pravljične 
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motive in pravljici podaril subjektivno noto, saj je v pisanje vključeval svoje doţivljaje. 

Lastnosti klasičnih umetnih pravljic so: 

 gre za krajše prozno delo s stopnjevalnim dogajanjem, ki pa je enodimenzionalno; 

 vsebuje moralno sporočilo, ki je zelo izpostavljeno; 

 boj med dobrim in zlim; 

 dogodki in liki so polarizirani; 

 značilni so tudi čudeţi, ki uravnavajo red sveta.                                                                 

(Kobe, 1999a) 

 

2.3 Sodobna umetna pravljica 

Pod termin sodobna pravljica sodita dva vzorca besedil, in sicer kratka sodobna pravljica in 

fantastična pripoved. 

Kratke sodobne pravljice so skromnejšega obsega, v povprečju so namreč dolge le od 1,5 do 

10 strani. Navadno so namenjene otrokom, ki so v začetnem bralnem obdobju. (Kobe, 1999a) 

Po Kobe poznamo več različic glede na glavni literarni lik: 

 z otroškim glavnim literarnim likom; 

 z oţivljeno igračo ali predmetom kot glavnim literarnim likom; 

 s poosebljeno ţivaljo kot glavnim literarnim likom; 

 s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom; 

 s poosebljenim nebesnim telesom ali pojavom kot glavnim literarnim likom; 

 z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila.  

 

Pod termin sodobna pravljica spada tudi fantastična pripoved, kjer 

 sta prostor in čas določena;  

 opisana sta dva svetova, realistični in fantastični, ki pa tvorita celoto; 

 gre za daljše besedilo, saj obsega tudi do 200, 300 strani ali več.                                        

(Kobe, 1999b) 
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Navedenih je bilo le nekaj od številnih definicij pravljice, ki skušajo čim bolj natančno 

opredeliti značilnosti le-te. Vendar se je potrebno zavedati, da so tudi pravljice, tako kot vse 

druge literarne zvrsti, dinamične tvorbe, zato jih ni mogoče povsem v celoti zajeti. Zvrsti se 

namreč med seboj prepletajo, zato včasih prehodi sploh niso jasni in je zvrst nedoločljiva. 

(Kmecl, 1996)  
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3 NAMEN PRAVLJIC 

 

Ne verjamem, da je potrebno v knjigah za otroke neprestano trditi, kako je ţivljenje čudovito in lepo. 

Seveda je. Toda tudi drugačno je; ravno toliko je tudi strašno, zastrašujoče. Otroci to vedo in hočejo, da 

jim o tem pripovedujemo. Otrokom trajno laţemo. Naša naloga je, da jim povemo resnico, da jih 

sprejmemo kot inteligentna in senzibilna bitja (Sedak, 1977: 77). 

 

Bruno Bettelheim (1999) je pisal predvsem o psihološkem pomenu in vplivu pravljic na 

otroka, pri čemer je še posebej izpostavil, da mora dati pravljica otroku »/…/ vpogled v 

globlji smisel ţivljenja in v tisto, kar je zanj na njegovi razvojni stopnji najpomembnejše« 

(Bettelheim, 1999, str. 9). Bettelheim verjame, da otrok skozi pravljice odkrije lastno 

identiteto in pospešuje razvoj lastne osebnosti. Pravljice naj bi sluţile razreševanju otrokovih 

notranjih konfliktov in odkrivanju lastne identitete. Otroka tolaţijo in mu kaţejo pot k zrelosti 

tako, da mu v njemu dostopnih oblikah pojasnijo njegov notranji kaos. Za soočanje s teţavami 

otrok potrebuje nasvete v simbolni obliki. Pravljice razrešujejo temeljno ţivljenjsko dilemo 

posameznika, ki razmišlja o tem, ali bo sledil principu uţitka in se maščeval nad tistimi, ki to 

zavirajo, ali pa bo izhajal iz principa odpovedovanja in frustracij za odloţeno, vendar trajno 

zadovoljitev ţelja. Poleg zabavne in osebnostno razvojne funkcije Bettelheim pravljicam 

pripisuje tudi zdravilno funkcijo, ker »bolnik najde lastno rešitev s premišljevanjem o tem, kar 

zgodba, kot se zdi, posredno pripoveduje o njem in njegovih notranjih konfliktih v nekem 

določenem obdobju njegovega ţivljenja« (Bettelheim, 1999, str. 212).  

Psihoanalitiki poudarjajo, da pravljice sicer odraţajo otrokov osebnostni razvoj, vendar pa je 

njihova funkcija v glavnem pedagoška in terapevtska. Sluţijo formiranju celotne osebnosti in 

s svojimi odgovori sugerirajo večino človeških vprašanj, a vendar ne silijo otroka v dokončno 

izbiro. (Goljevšček, 1991) 

Po strukturalistu Greimasu (1979) je smisel pravljičnega dogajanja v tem, da negativno v 

začetku pravljice spremeni v pozitivno na koncu pravljice. Pravljica tako s svojo 

posredovalno funkcijo razrešuje protislovja med strukturo in delovanjem, med druţbo in 

individumom itn. (Goljevšček, 1991). 
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Poleg vzgojne vloge pravljic je bila v 19. stoletju poudarjena tudi socialno in politično vlogo. 

Pripisana jim je bila osvobajajoča in emancipacijska vloga, ki se je v pravljicah izraţala s 

premagovanjem osebnega in razrednega izkoriščanja junakov ter s teţnjo po egalitarnem 

razmerju med pravljičnimi liki. (Kivinen in Poivaara, 1991)                                                                                          

Pravljice torej interpretirajo druţbeno dejanskost preko poenostavljenih zgodb, jasno izrisanih 

pravljičnih junakov in njihovih pripetljajev, ki otroku pomagajo konstruirati druţbeno 

realnost. Poglavje lahko zaključimo z mislijo nemškega pesnika Schillerja: »Pravljice, ki so 

mi jih pripovedovali v otroštvu, imajo globlji pomen kakor resnice, katerih me je naučilo 

ţivljenje« (Schiller, 1984: citirano v Rabe čudeţnega 1999: 10).  
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4 RAZISKOVANJE PRAVLJIC 

4.1 Na Slovenskem 

Monika Kropej (1995), katero povzemam v nadaljevanju, pravi, da so se slovenski 

izobraţenci, ki jih je zanimala literatura, sprva veliko bolj ukvarjali s pesništvom kot 

pripovedništvom. Eden izmed prvih zapisovalcev ljudskega pripovedništva je bil gorenjski 

duhovnik Matevţ Ravnikar Poţenčan, objavljal ga je v Danici Ilirski (1842), Novicah (1846) 

in Slovenskem glasniku (1859/II, 72). Druga dela so ostala v rokopisu, ki jih hrani Narodna in 

univerzitetna knjiţnica v Ljubljani. Po spodbudnem začetku delovanja na področju 

folkloristike se je začelo pospešeno zbiranje ljudskega izročila, pregovorov, šeg, pravljic in 

pripovedk. Tako nam je 19. stoletje prineslo veliko ljudskega gradiva, ki je bilo objavljeno v 

številnih časopisih, nekaj ga je ostalo v rokopisih, posamezniki pa so ţe začeli izdajati prve 

zbirke slovenskih pravljic in pripovedk.                                                      

Študije o ljudski prozi, ki so izhajale v časopisih, so se sprva posvečale le drobcem iz bogate 

zakladnice zbranega gradiva. O tem, kako pomembno je pravzaprav ljudsko pripovedništvo za 

razumevanje slovanske mitologije, je spregovoril Gregor Krek v knjigi Einleitung in die 

slavische Literaturgeschichte (Gradec 1874, druga dopolnjena izdaja 1887). V svoji 

obravnavi je Krek sicer sledil Grimmovi mitološki teoriji, a njegovo raziskovanje je bilo 

znanstveno podprto. 

Kropejeva omenja tudi Matija Valjavca, pomembnega raziskovalca, ki ga je močno podpiral 

Fran Miklošič. Menil je namreč, da je Valjavec prvi med slovenskimi rojaki, ki je spoznal 

mitološki pomen pravljic. Valjavca prištevamo tudi med naše prve zapisovalce in 

raziskovalce, ki so začeli ljudsko pripoved obravnavati z realističnimi prijemi.                

Do tedaj je bila pri nas uveljavljena mitološka teorija, katero pa je ţe ob koncu 19. stoletja 

mlajša generacija narodopisno usmerjenih filologov potisnila na stran. V tem času je na tem 

področju veliko prispeval predvsem Matija Murko, ki se je ljudskemu pripovedništvu posvetil 

v delu Die Geschichte von den sieben Weisen bei den Slaven (1890), za zgodovino 

raziskovanja ljudskega slovstva pri nas pa je zelo pomemben njegov članek Kopitar in Vuk 

Karadţić (1908). V ta čas spada tudi Joţe Glonar s svojo monografsko študijo 'Monoceros' in 

'Diptamus' (1910) in člankom Ulinger – Jelenger – Lajnar (1941).                                   
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Leta 1926 je bil ustanovljen revija Etnolog, v katerem je objavljal tudi filolog Milan Grošelj, 

pisal pa je O tipu pravljice o Amorju in Psihi (1942). Vpliv finske šole je bil pri nas občutno 

večji po drugi svetovni vojni. Takrat je bila ustanovljena Komisija za slovensko narodopisje 

pri SAZU (1947), njen ustanovitelj pa je bil Ivan Grafenauer, ki je s svojimi monografskimi 

razpravami naredil velik korak naprej. S kulturnozgodovinskimi študijami je še bolj poglobil 

tedaj ţe uveljavljeno primerjalno metodo. Njegovo delo je kasneje nadaljeval Milko 

Matičetov, pozornost pa je posvetil predvsem okoliščinam nastanka pripovedi in 

pripovedovalcu. (Kropej, 1995)                                                                                                                           

Kobe (1987) v svojem delu predstavi na pedagoškem področju prvi obseţnejši obravnavi 

mladinske knjiţevnosti in recepcije, to sta Otrok in knjiga (1954) in Knjiţne police za otroke 

(1958). V drugi polovici šestdesetih let, natančneje leta 1965, je v Ljubljani potekal zelo 

odmeven mednarodni simpozij o mladinski knjiţevnosti, kjer so sodelovali tudi slovenski 

strokovnjaki. Z njim smo na tem področju postali konkurenčni drugim evropskim drţavam. 

To pa je bilo za takratni čas zelo pomembno tudi zato, ker je »raziskovanje tega področja 

literature v Evropi sicer na pohodu, na Slovenskem pa tako rekoč šele utiramo pot prvim 

sistematičnejšim raziskovalnim prizadevanjem /…/« (Kobe, 1987, str. 20). 

Še vedno se v Sloveniji z raziskovanjem modela ljudske pravljice ukvarjajo različne vede, 

kjer so veliko prispevali Milko Matičetov, Niko Kuret, Marija Cvetek, Monika Kropej in 

drugi, literarne vede, kjer se srečamo s teorijo Marjane Kobe, Darke Tancer Kajnih idr., na 

področju avtorstva in uredništva pa sta Lea Fatur, Kristina Brenkova idr. Čeprav se zdi 

ljudsko izročilo ţe precej znano, je vedno moč najti neko novo razlago, nov pogled. Ravno 

zato je zanimanje za to področje tudi danes zelo dobrodošlo. (Blaţić, 2008)                                   

 

4.2 V Evropi in drugod po svetu 

Tudi drugod po svetu so se ljudje navduševali nad ljudskim pesništvom, kasneje pa se je v 

kulturi odprlo še nepregledno polje ljudske proze – miti, pripovedke, legende, pravljice, 

burke, pregovori, uganke …  

Z raziskovanjem pravljic v Evropi in drugod po svetu se je veliko ukvarjala tudi Alenka 

Goljevšček (1991) in v svojem delu Pravljice, kaj ste? pravi, da je od 16. stoletja dalje izšlo 
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kar nekaj zbirk pravljic, od tega so najpomembnejše Prijetne noči (1550) Giovannija 

Francesca Straparole, med leti 1634–1636 ji je sledil Pentameron Giambattista Basileja, ki naj 

bi ohranil najstarejšo doslej znano obliko. Ob koncu 17.  stoletja nastane zbirka osmih pravljic 

Charlesa Perraulta Pravljice mame Goske, v kateri skuša avtor v svoji pripovedi ostati čim 

bolj zvest ljudskim izvirnikom, hkrati pa tekst spreminja v tem smislu, da opusti marsikatero 

podrobnost, ki bi lahko ţalila okus njegovega občinstva.  

Dejstvo, da so postale v 18. stoletju pravljice prava senzacija, je močno spodbudila tudi zbirka 

Jeana Antoina Gallanda Tisoč in ena noč, ki pa je bila po mnenju Johana Karla Avgusta 

preveč izumetničena. Slednji je med leti 1782–1786 napisal Nemške pravljice, kjer se je 

skušal vrniti k ustnemu izročilu. 19. stoletje sta s svojo zbirko Otroške in hišne pravljice 

zaznamovala brata Grimm in pravljico povzdignila v območje literature in znanstvene 

obravnave, predvsem zaradi njenih neprecenljivih zgodovinskih vrednosti in dediščine, ki jo 

pravljice prenašajo. S svojim sledenjem ljudskemu izročilu, hkrati pa preoblikovanjem sta 

brata Grimm poudarila, da sta odkrila pravi ljudski jezik in stil. Njuno ustvarjalno umetniško 

delo pomembno do danes.                                                                                                     

Po uspehu bratov Grimm so mnogi začeli izdajati zbirko za zbirko, zato je bilo s strani 

raziskovalcev na podlagi številnega gradiva postavljenih veliko različnih in tudi nasprotujočih 

si hipotez. Tako so se nekateri (med njimi tudi Arnold van Gennep, Mircea Eliade, Friederich 

von der Leyen, Vladimir Propp …) pridruţili mnenju bratov Grimm, da so pravljice 

neprecenljiv zgodovinski dokument, pozabljeni mit, ki nosi v sebi pomembno dediščino. 

Andre Jolles, Friedrich Panzer, Hans Naumann, Andrew Lang in drugi so trdili, da so celo 

starejše od samega mita in da naj bi predstavljale prvotno obliko pripovedi. Max Lüthi  je bil 

mnenja, da so pravljice umetne tvorbe, stil katerih je zelo zahteven in naj bi šele kasneje s 

kulturnega vrha prešle med preprosto ljudstvo.                                                                

Goljevščkova meni, da se je kmalu pojavila potreba po klasifikaciji in razdelitvi, saj je hitro 

naraščalo tako gradivo kot tudi različne hipoteze in nesoglasja. Vendar so se zaradi 

nezmoţnosti izbire enotnega načina klasifikacije, s katero bi analizirali tako številno in 

raznoliko gradivo, pojavile nove teţave. Raziskovanje se je sprva vrtelo v krogu. Končno je 

korak v pravo smer naredil ruski formalist Vladimir Propp, ki se je raziskovanja lotil z 

oblikovne strani. Menil je, da niti siţe niti motiv ne določata enotne strukture pravljic, temveč 
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da je v pravljici tipična in stalna kompozicijska struktura, od katere je znotraj siţeja odvisno 

razporejanje in povezovanje motivov. Ti vedno obstoječi elementi so funkcije delujočih oseb, 

katerih število je omejeno in njihov vrstni red je vedno enak. Po Proppovem mnenju pa ni 

funkcij nikoli več kot 31. Svojo hipotezo je objavil leta 1928 v delu Morfologija pravljice.                   

Francoski antropolog Claude Levi-Strauss je po pogovoru s Proppom izoblikoval svojo tezo, 

vendar se je posvečal strukturalni analizi mita. Po njegovem mnenju je pravljica namreč le 

»oslabljeni mit« in imata zato isto strukturo. Pravi predmet njegovega raziskovanja pa je 

pravzaprav struktura mitičnega načina mišljenja. Tezi Proppa in Levi-Straussa je ţelel zdruţiti 

francoski raziskovalec Algirdas Julien Greimas, zato je pravljične like razporedil v pare. S 

tem je dobil dva pola, pozitivnega in negativnega. Po njegovem mnenju je namreč smisel 

pravljičnega dogajanja, da negativno na začetku pravljice spremeni v pozitivno na koncu.    

Nekatere raziskave pa so formalno plat pravljice pustile ob strani in se posvetile sami vsebini. 

Med te spadata globinska psihologija in psihoanaliza. Ustanovitelj slednje je Sigmund Freud, 

ki se je dotaknil predvsem pomena sanj v povezavi z miti in religijo. Podobno je razmišljal 

tudi Carl Gustav Jung, njegova psihologija pravljic je sprva prerasla v antropologijo, po 

zaslugi Rudolfa Steinerja pa celo v antropozofijo.  

Po mnenju Goljevščkove je zelo pomemben raziskovalec, ki se je ukvarjal z nekonfliktnim 

prilagajanjem posameznika druţbi in svetu, nemški psiholog Otto Graf Wittgenstein, koncept 

katerega ima pedagoške poteze. Meni namreč, da pride človek do zrelosti preko sedmih faz, ki 

se izraţajo tudi v pravljicah. Cilj je torej uravnoteţenost in harmonično vključevanje v 

druţbo.  

Eden izmed pomembnih raziskovalcev pravljic je tudi Bruno Bettelheim, ki predstavlja 

pravljice kot vzgojno sredstvo, ki otroku pomaga pri pozitivnem odzivu na odločitev, ali 

slediti principu uţitka, ki nam nudi takojšnjo zadovoljitev, katera je po navadi kratkotrajna ali 

principu realitete, ki sicer od nas zahteva mnoge frustracije, zagotavlja pa po večini trajno 

zadovoljitev in je zaradi vloţenega truda bolj cenjena od takojšnje. A pravljice otroku pri tej 

odločitvi le pomagajo, nikdar pa ga ne silijo v dokončno izbiro.                                               

Proti koncu 18. stoletja so se pravljice začele uveljavljati kot literatura za otroke. Posledično 

so se začeli o njihovih vlogah spraševati tudi pedagogi. Zopet je nastalo veliko različnih ocen 
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pravljic. Alenka Goljevšček pedagoge deli na dve skupini, in sicer na tiste, ki so menili, da so 

škodljive, ovirajo dobro vzgojo, označevali so jih kot praznoverje in duševni strup, ki kvari 

podobo stvarnosti, in tiste, ki so pravljice označili bolj pozitivno, v njih so videli sredstvo za 

razvedrilo in psihično razbremenitev za otroka.                                                                       

V zadnjih desetletjih v ospredje stopa zanimanje za kontekst pravljične pripovedi, ki se zopet 

zanima za ţive nosilce ustnega izročila. Posveča se tudi odnosu med pripovedovalcem in 

poslušalci in odnosu obeh do same pripovedi. Alenka Goljevšček razmišljanje o pravljicah 

strne z besedami, da so pravljice umetniško delo in njihovega bogastva ne moremo izčrpati, 

da pa se kljub temu naše vedenje o pravljicah še poglablja.  (Goljevšček, 1991) 

                                                  

4.3 Vladimir Propp 

Ker bodo v nadaljevanju diplomske naloge izbrane pravljice obdelane po teoriji Vladimirja 

Proppa, bodo v naslednjih vrsticah predstavljeni nekateri najpomembnejši podatki iz 

njegovega ţivljenja in dela. 

Vladimir Jakovlevič Propp se je rodil 29. 4. 1895 v St. Peterburgu, kjer se je tudi izšolal in 

pridobil naziv diplomirani filolog. Nekaj časa je poučeval ruščino in nemščino, potem pa se je 

posvetil folkloristiki in postal predstojnik oddelka folkloristike na univerzi v Leningradu.  

Pravljice je poskušal klasificirati preko funkcij, kar je tudi objavil v svojem delu Morfologija 

pravljice (1928). Tako je na podlagi ruskih pripovedk ugotovil, da vse potekajo po strukturi 

31 funkcij in da je število oseb v pripovedi omejeno. Objavil je še nekaj del, in sicer The 

Historical Roots of the Magic Tale (1946), kjer je hotel dokazati, da pravljice izvirajo iz 

ritualov in različnih obredov. Njegovo delo ni bilo pozitivno sprejeto, saj naj bi bilo v njem 

preveč čutiti zahodnjaško štipendiranje in naj bi bila preveč naklonjena ruski pripovedi v 

globalnem kontekstu. Morda je zato njegovo naslednje delo Russian Heroic Epic (1958), v 

katerem povezuje epiko s socialno-ekonomsko razvojno stopnjo, bolj marksistične narave. V 

svojem zadnjem velikem delu Russian Agrarian Holidays (1963) pa se je Propp vrnil k svoji 

prejšnji metodologiji in pojasnil skupne elemente v koledarskih ritualih.  
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Vladimir Propp je umrl leta 1970 v Leningradu, s svojim delom pa je ogromno prispeval k 

raziskovanju pravljic. (Kononenko, 2004)                                                                                                 

 

4.3.1 Morfologija pravljice 

»Čudeţna pravljica je zgodba, zgrajena na pravilnem menjavanju navedenih funkcij v različnih oblikah, 

pri čemer v vsaki zgodbi nekatere funkcije manjkajo, druge pa se ponavljajo« (Propp, 2005, str. 117). 

Delo Morfologija pravljice je bilo prvič objavljeno leta 1928, in sicer v ruščini, vendar pa 

sovjetske literarne znanosti ni navdušilo, saj so Vladimirju Proppu očitali, da je s svojim 

poudarkom na oblikoslovju ob stran potisnil zgodovinsko plat pravljice. Delo je bilo ocenjeno 

kot politično neprimerno, zato je ostalo v ozadju vse do leta 1958, ko je izšlo v angleškem 

jeziku. V slovenskem jeziku pa je Proppova Morfologija pravljice izšla leta 2005.  

Milena Mileva Blaţić (2006) povzema, da je bistvo teorije Vladimirja Proppa, 

 

da je poleg znamenitih 31 funkcij nastopajočih oseb /…/, ki se ponavljajo v skoraj vsaki ljudski 

pravljici, tudi sedem likov v pravljici (pošiljatelj, prejemnik, subjekt, objekt, pomočnik, nasprotnik, 

laţni junak). Propp je kot tipični predstavnik ruskega formalizma ugotovil nekaj stalnih in nekaj 

spremenljivih sestavin v modelu ljudske pravljice. Prve je poimenoval dejanja ali funkcije, ki so 

nespremenljive, teh je 31, spreminjajo se le nosilci ali liki v pravljici, ki uresničujejo te funkcije, teh je 

sedem (Blaţić, 2006, str. 80). 

 

Do danes je omenjeno delo postalo eno najbolj priljubljenih s področja folkloristike. Propp je 

bil prepričan, da je potrebno pred pregledom vsebine pravljice raziskati njeno strukturo. 

Njegovo delo se osredotoča na naratološka načela, ki se kaţejo na pregledanem gradivu 

ruskih pravljic. V pravljicah je iskal stalne elemente, ki so navzoči v vsaki izmed njih, in s 

tem skušal pokazati, da imajo vse pravljice določene skupne lastnosti. Tako je postavil tezo 

31 funkcij likov, ki se med seboj nikdar ne izključujejo, temveč si sledijo v določenem 

vrstnem redu. Njegova raziskava je bila ena izmed prvih uspešnih moţnosti za klasifikacijo 

pravljic. (Meletinski, 2005)                                                                                                                                  
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Propp je poudaril, da si moramo za preučevanje modela ljudske pravljice odgovoriti na 

naslednja vprašanja: 

 KAJ (dejanje, aktivnost) delajo liki v pravljicah; 

 KDO (osebe, vršilci dejanja) kaj dela; 

 KAKO (način dejanja). 

Funkcija glavnega junaka pravljice je vedno ista, spreminja se le nosilec, vršilec dejanja 

oziroma protagonist glede na kulturo, v kateri pravljica nastane. Hkrati pa moramo biti 

pozorni na pomen določene funkcije, pri čemer je pomembno tako zaporedje funkcij (junak se 

mora prej roditi kot poročiti) kot tudi dvojni pomen funkcij (poroka junaka je bolj pomembna 

od poroke stranske osebe). Propp omenja, da je moţno tudi spajanje funkcij, kar pomeni, da v 

vseh pravljicah niso prisotne vse funkcije, kljub temu pa se njihovo zaporedje ne more 

spremeniti. Sicer pa naj bi omenjene stalnice veljale le za tip ljudske pravljice, ne pa za 

avtorske ali sodobne pravljice. Naprej Propp predstavlja sedem spremenljivih pravljičnih 

likov: škodljivec, darovalec, pomočnik, carična, pošiljatelj in laţni junak. Sicer se v drugih 

prevodih srečamo z nekaj razlikami v poimenovanju, vendar to ni ključnega pomena.               

(Blaţić, 2006) 

 Namen dela Morfologija pravljice je opisati pravljico glede na dele, ki jo sestavljajo, 

pomembni pa so tudi odnosi med posameznimi deli in v razmerju s celoto. Omenila sem ţe, 

da je število funkcij omejeno na največ 31: 

I. Eden od članov druţine odide od doma, 

II. junaku nekaj prepovejo, 

III. kršitev prepovedi, 

IV. škodljivec poizveduje, 

V. škodljivcu izdajo podatke o njegovi ţrtvi, 

VI. škodljivec poskuša prevarati svojo ţrtev, da bi zagospodoval nad njo in njenim 

premoţenjem, 

VII. ţrtev nasede prevari in s tem nehote pomaga sovraţniku, 
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VIII. škodljivec prizadene ali škoduje enemu od druţinskih članov, 

a. enemu od druţinskih članov nekaj manjka, nekaj hoče imeti, 

IX. junak izve za nesrečo ali manko, nekdo se obrne nanj s prošnjo ali ukazom, ga nekam 

pošlje, 

X. iskalec privoli ali se odloči za odpor, 

XI. junak zapusti dom, 

XII. junaka preizkušajo, izprašujejo, napadajo idr. ter ga tako pripravljajo na čudeţno 

sredstvo ali pomočnika, 

XIII. junak se odzove na dejanja prihodnjega darovalca, 

XIV. junak prejme čudeţno sredstvo, 

XV. junaka nekdo prenese, dostavi ali privede na kraj, kjer je objekt iskanja, 

XVI. junak in škodljivec se neposredno spopadeta, 

XVII. junaka zaznamujejo, 

XVIII. škodljivec je premagan, 

XIX. premostitev prvotne nesreče, zapolnitev manka, 

XX. junak se vrne, 

XXI. junaka zasledujejo, 

XXII. junak se reši zasledovanja, 

XXIII. junak prispe domov ali v drugo deţelo, ne da bi ga prepoznali, 

XXIV. laţni junak postavi neutemeljene zahteve, 

XXV. junaku naloţijo teţko nalogo, 

XXVI. naloga je rešena, 

XXVII. junaka prepoznajo, 

XXVIII. laţnega junaka ali škodljivca razkrinkajo, 

XXIX. junak dobi novo podobo, 

XXX. škodljivca kaznujejo, 
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XXXI. junak se poroči in zasede cesarski prestol, 

V okviru teh 31 funkcij se torej razvija dogajanje vseh stotih pravljic, ki jih je za svojo 

raziskavo izbral Vladimir Propp.                                                                                          

(Propp, 2005) 

Omenjeno je ţe bilo, da je za opredelitev pomembno, kdo funkcijo opravlja, funkcije pa 

moramo določati tudi neodvisno od tega, na kakšen način se izpolnjujejo. Tu je pomembno, 

da se lahko različne funkcije izpolnjujejo na enak način. Propp pravi, da zato ene oblike zelo 

vplivajo na druge, gre za tako imenovani pojav asimilacije načinov izpolnjevanja funkcij. Ko 

pride do omenjenega pojava in je razlika (skoraj) neopazna, se lahko v takih primerih 

ravnamo po načelu določanja funkcije glede na njene posledice – če rešeni nalogi sledi prejem 

čudeţnega sredstva, gre za darovalčev preizkus, če pa si po rešeni nalogi junak pridobi iskano 

osebo, npr. nevesto, s katero se kasneje poroči, gre za teţko nalogo.                                                            

V pravljicah funkcije opredeljujejo razvoj pravljice, obstajajo pa tudi elementi, ki za razvoj 

dogodkov niso pomembni, a v pravljici kljub temu igrajo pomembno vlogo. Gre za sistem 

obveščanja, s katerim se med dogajanjem ena funkcija poveţe z drugo. Obveščanje lahko 

poteka na več načinov – ugrabljeni lahko po slu pošlje pismo staršem, moţu, bratom, poteka 

lahko v obliki dialoga, posebna oblika pa je obrekovanje zavistneţev, ki sproţi napotitev 

junaka. Čeprav so vrste obveščanja zelo različne, jih povezuje skupna značilnost, torej da ena 

oseba nekaj izve od nekoga drugega in s tem se funkcija poveţe z naslednjo. Eden izmed 

pomembnih elementov pravljice je tudi motivacija. Sicer motivacije v pravljicah veljajo za 

nestalne in nestabilne prvine, vendar v pripoved vnašajo barvitost. Tudi tukaj so lahko razlogi 

za določeno dejanje najrazličnejše motivirani, a so si dejanja lahko zelo podobna, celo enaka. 

Na primer izgon je lahko motiviran z mačehinim ali bratskim sovraštvom, s strahom pred 

tekmeci, z dvomom, z raznimi prerokbami …                                                                       

Funkcije, ki se razporejajo med like se včasih logično povezujejo v kroge delovanja, ki v 

celoti ustrezajo izvajalcem. Propp navede naslednje: 

 krog delovanja škodljivca, 

 krog delovanja darovalca, 

 krog delovanja pomočnika, 
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 krog delovanja iskanega lika, 

 krog delovanja pošiljatelja, 

 krog delovanja junaka. 

Razporejanje omenjenih krogov med posamezne pravljične osebe pa lahko poteka na več 

načinov: krog delovanja popolnoma ustreza osebi, ena oseba obsega več krogov delovanja, 

kot nasprotni primer pa: en krog dogajanja se razporedi na nekaj oseb.  

Propp poudarja tudi, da ima vsaka kategorija oseb svojo obliko pojavljanja, ki prikazuje kako 

se oseba vključi v razvoj dogajanja: 

 škodljivec se v razvijanju dogajanja pojavi kar dvakrat, prvič nenadoma, drugič pa kot 

najdeni lik oziroma kot rezultat vodništva, 

 darovalca sreča junak po naključju, najpogosteje v gozdu, med potjo, 

 čudeţni pomočnik se v dogajanje vključi kot dar, 

 pošiljatelj, junak, laţni junak in carična se vključijo v izhodiščno stanje, laţni junak pa 

včasih tudi takrat ni omenjen in se vključi šele pozneje.                                                

Še eden izmed elementov, ki dajejo pravljici posebno barvitost, lepoto in čar, so atributi, to so 

vse zunanje značilnosti oseb – od starosti, videza do statusa in posebnosti lika. Tukaj Propp 

uvede izdelavo tabel, v katero pri preučevanju atributov oseb umesti tri temeljne rubrike: 

videz in nomenklaturo, posebnosti pojavitve in bivališče. Čeprav so ti elementi spremenljivke, 

je tudi pri njih mogoče opaziti ponavljanje. Oblike, ki se najpogosteje ponavljajo, pomenijo 

neki pravljični kanon.                                                                                                          

Z morfološkega vidika je pravljica označena kot razvoj od škodovanja ali manka do 

uresničitve zadanega cilja. Ta razvoj je tako imenovana linija. Ob nastanku novega manka ali 

škodovanja pridemo do nove linije, kar pomeni, da lahko pravljico sestavlja več linij. Linije 

pa se lahko med seboj povezujejo na več načinov: 

 ena linija neposredno sledi drugi, 

 nova linija nastopi preden se konča prva (prva se po koncu druge nadaljuje), 
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 prekinjena je lahko tudi epizoda, 

 v pravljici se lahko pojavita dva škodljivca hkrati, 

 dve liniji lahko imata skupni konec, 

 v pravljico včasih vstopita dva iskalca, ki pa se sredi prve linije ločita ob ločilnem 

elementu. 

Če vemo, kako poteka razporeditev linij, lahko pravljici določimo njene sestavine. Pravljico v 

celoti določa naslednjih pet kategorij: funkcije likov, povezovalni elementi, motivacija, oblike 

pojavljanja likov in atributi. Omenjene kategorije so bile tudi ţe natančneje predstavljene.  

Omenjeno je bilo, da se prvine v pravljici med seboj velikokrat asimilirajo, v zapletene 

konglomerate pa se prepletajo tudi ţanri. Zato lahko pravljico razdelimo tudi na njeno bistvo, 

in sicer: po različicah ene značilnosti, po odsotnosti in navzočnosti iste značilnosti, po 

značilnosti, ki druga drugo izključujejo.                                                                                                    

Proppovo delo Morfologije pravljice je eno izmed najpomembnejših del pri preučevanju 

strukture pravljic in je v veliko pomoč je številnim strokovnjakom, pedagogom in študentom 

pri preučevanju in razumevanju ljudskega slovstva. 
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5 SVETLANA MAKAROVIČ 

Svetlana Makarovič je vsestranska umetnica, knjiţevnica, igralka in pevka. Velja za zelo 

pomembno slovensko pesnico in je zelo priljubljena med bralci, tako med otoki kot tudi med 

odraslimi. Tudi kritiki jo visoko cenijo; za svoj ustvarjalni opus je prejela pomembna domača 

in mednarodna priznanja ter nagrade. Tudi Slovenska sekcija za mladinsko knjiţevnost 

IBBY
1
 jo je dvakrat kandidirala za Andersenovo nagrado (leta 1998 in 2000).   

 

5.1 Bibliografija 

Poezija za odrasle: 

Somrak, 1964; Kresna noč, 1968; Volčje jagode, 1972; Srčevec, 1973; Pelin ţena, 1974; 

Vojskin čas (pesniški list), 1974; Izštevanja, 1977; Pesmi (besedila sodobnih jugoslovanskih 

pisateljev - Svetlana Makarovič, Niko Grafenauer, Tomaţ Šalamun), 1979; Sosed gora, 1980; 

Pesmi o Sloveniji za tuje in domače goste, 1984; Svetlana Makarovič, France Mihelič - Pesmi 

Svetlane Makarovič in risbe Franceta Miheliča, 1987; Krizantema na klavirju (šansonska 

besedila Svetlane Makarovič), 1990; Kaj lepega povej, 1993; Tisti časi, 1993: Bo ţrl, bo ţrt, 

1998; Samost, 2002. 

Proza za odrasle: 

Prekleti kadilci, 2001 (ponatis 2007); S krempljem podčrtano, 2004 (ponatis 2005); v 

soavtorstvu s Kajo Kosmač: Rdeče jabolko, 2005; Saga o Hallgerd, 2010. 

Poezija za otroke: 

Maček Titi, 1980; Gal v galeriji, 1981 (ponatis 1996); Dedek mraz ţe gre, 1982; Krokodilovo 

kosilo: pesnitev - grozovitev, 1983; Čuk na palici, 1986 (ponatis 2001); Črni muc, kaj delaš?, 

1987; Kaj bi miška rada?, 1987; Poprtnjački, 1988 (COBISS); Kaj lepega povej, 1993; Show 

strahow: pesnitev grozovitev, 1995; Kokijeve pesmice in pobarvanke, 1996; Veliki kosovirski 

                                                 
1
 IBBY (Mednarodna zveza za mladinsko knjiţevnost) podeljuje najbolj ugledno mednarodno literarno nagrado 

na področju mladinske knjiţevnosti, Andersenovo nagrado. 
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koncert, 2001; Strahec v galeriji, 2003; Mačnice, 2006; Coprniški muc: pesnitev coprnitev, 

2008. 

Mladinska proza: 

Teta Magda ali Vsi smo ustvarjalci, 1978 (dopolnjena izdaja 1999, ponatis 2005); Počitnice 

pri teti Magdi, 2001. 

Prozna dela za otroke: 

Zbirke pravljic: 

Miška spi, 1972 (ponatis 1975); Take ţivalske, 1973; Vrček se razbije, 1975; Glavni 

petelinček, 1976; Vrtirepov koledar, 1977; Pravljice iz mačje preje, 1980; Mačja preja, 1992; 

Smetiščni muc in druge zgodbe, 1999 (ponatis 2008); Svetlanine pravljice = Svetlana's 

fairytales, 2008. 

Slikanice: 

Zajček gre na luno, 1973; Aladinova čudeţna svetilka, 1974; Kosovirja na leteči ţlici, 1974 

(ponatisi: 1978, 1994, 2001); Pekarna Mišmaš, 1974 (ponatisi: 1975, 1986, 1997, 1999, 2001, 

2009, 2011); Škrat Kuzma dobi nagrado, 1974 (ponatisa: 1996, 2000); Kam pa kam, 

kosovirja?, 1975 (ponatisa: 1995, 2002); Pisano okno, 1975; Skozi mesto, 1975; Lisjaček v 

luninem gozdu, 1976; Sapramiška, 1976 (ponatisi: 1986, 1998, 1999, 2003, 2007); Ţivalska 

olimpijada, 1976 (ponatis 2004); Potepuh in nočna lučka, 1977; Mačja predilnica, 1978; Gal 

v galeriji, 1981; Črni muc, kaj delaš?, 1987; Kaj bi miška rada, 1987; Mačje leto, 1987, 

Poprtnjački, 1987; Vila Malina, 1987 (ponatisi: 1988, 2005, 2008); Kaj lahko mleko postane, 

1987; Replja, 1988 (ponatis 2008); Coprnica Zofka, 1989 (ponatisa: 1995, 2001); Korenčkov 

palček, 1992 (ponatis 2007); Mali parkelj Malič, 1992 (ponatis 2005); Pek Mišmaš iz Kamne 

vasi, 1992; Kokokoška Emilija, 1993 (ponatis 2009); Zajčkovo leto, 1993 (ponatis 2008); 

Veveriček posebne sorte, 1994 (ponatisa: 1996, 2007); Medena pravljica, 1995; Tacamuca, 

1995 (ponatis 2000); Kokijeve pesmice in pobarvanke, 1996; Maček Mačkursson, 1997; 

Sovica Oka, 1997 (ponatisa: 1998, 2004); Pod medvedovim deţnikom, 1998 (ponatis 2002); 

Strahopetko,1999; Strahec v galeriji, 2003; Coprniški muc: pesnitev coprnitev, 2008; Šuško in 

gozdni dan, 2007 (ponatis 2008); Sapramišja sreča, 2008. 
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Radijske igre: 

Kosovirja na leteči ţlici, 1974; Miška spi, 1974; Pekarna Mišmaš, 1975; Ţoga luna, 1977; 

Korenčkov palček, 1992; Nekaj prav posebnega, 1992; Kokokoška Emilija, 1995; Škrat 

Kuzma, 1995; Mi, kosovirji, 1997. 

Zvočne kasete: 

Pekarna Mišmaš, 1976; Čuk na palici, 1984; Sovica Oka, 1984; Sapramiška, 1986; Mačja 

predilnica, 1987; Mali kakadu, 1987; Svetlanin korenčkov palček, 1989; Pesmice iz mačje 

preje, 1989; Svetlanina Vila Malina, 1990; Medena pravljica, 1991; Pek Mišmaš iz Kamne 

vasi, 1992; Potepuh in nočna lučka, 1995; Coprnica Zofka, 1996; Škrat Kuzma dobi nagrado, 

1996; Tacamuca, 1996; Vila Malina, 1999; Kuna Kunigunda, 2004. 

 

5.2 Pravljice Svetlane Makarovič 

V resnici ne priznavam oznak, kot sta »otroška« ali »mladinska« literatura. Zgodbo napišem, ker se mi 

zdi ljubka, kar me veseli, potem pa naj jo bere, kdor hoče. Najbrţ dajem s tem pisanjem duška tudi 

otroku v sebi.  (Hofman, 1978, str. 269)  

Svetlana Makarovič je svoje prvo delo za otroke objavila pred več kot osemintridesetimi leti 

(1972). Od takrat je sestavila mogočen, raznolik in samosvoj opus, saj je nanizala ţe preko 

petdeset del pravljic in pesmi oziroma slikanic. Njene slikanice so doţivele ţe veliko 

ponatisov, bile pa so tudi prevedene v tuje jezike. Njeno ustvarjanje je še toliko bolj hvale 

vredno, saj je odlične ocene kritikov zdruţila z uspehom pri bralstvu. (Ilc, 1997)                                             

S tem se strinja tudi Dragica Haramija in poudarja, da se večina sodobnih pravljic Svetlane 

Makarovič »ravno zaradi naslovniške odprtosti besedil dotika poslušalcev/bralcev njene 

literature na zelo različnih ravneh in na zelo različne načine« (Haramija, 2008, str. 29). To je 

razumljivo predvsem zaradi razlike med klasično in sodobno pravljico. Termin klasična 

pravljica namreč najpogosteje predstavlja pravljice, »ki v svoji zunanji in notranji strukturi 

bolj ali manj ohranja značilne prvine ljudske pravljice« (Tancer-Kajnih, 1995, str. 41). 

Sodobna pravljica pa dogajanje vpenja v sodobni prostor in čas in je zato bralcem bliţe 

(Kobe, 1999a). 
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Ţe več kot petindvajset let se pri Svetlani Makarovič oglašajo ljubke zgodbe z ţeljo, da bi jih 

zapisala. Njene pravljice so likovno osmislila najbolj priznana imena slovenske ilustracije, kot 

so Marija Lucija  Stupica, Jelka Reichman, Kostja Gatnik, Matjaţ Schmidt in drugi, nekaj pa 

jih je ilustrirala tudi sama. Številne izmed svojih zgodb je Svetlana Makarovič predelala tudi v 

uspešne gledališke, lutkovne in radijske igre.  

Zanima jo tudi arhaična ljudska motivika, saj v njenih delih za otroke srečujemo vse mogoče 

mitološke prikazni, od vil, škratov, škratic do čarovnic in vodnih duhov. Čeprav gre pri njenih 

pravljicah redko za klasični zaključek pravljice, pa se tesnobni in srhljivi zapleti v glavnem 

zaključijo srečno in pomirjujoče. Če je pravljica vseeno naravnana na vsesplošno uspešen 

srečen konec, se za vsak slučaj vmeša pripovedovalka in vse skupaj malo ironizira in 

relativizira. Tudi prej omenjene prikazni so nezanesljive, njihove prerokbe se navadno ne 

uresničijo, copranje se le redko posreči. Večina od njih pa mora tudi stalno dokazovati, da 

sploh resnično obstajajo. Pa naj verjamemo v njihov obstoj ali ne, pravljice Svetlane 

Makarovič nam najlepše dokazujejo, da bi bilo ţivljenje brez vilinskih bitij nepopravljivo 

osiromašeno in dolgočasno. (Ilc, 1997)                                                                                                            

Muris Idrizović povzema, da je pravljica Svetlane Makarovič  

 

čustveno bogata in računa z dojemanjem otroka v mejah otrokove izkušnje. Mali junaki zgodb in 

pravljic govorijo o izkušnji sveta, o smislu obstajanja, raziskujejo motive človeškega vedenja in 

zarisujejo raznolike človeške poti in usode. Domišljija S. Makarovič tke nenavadno čuden, bogat svet, 

ki ne obstaja v človekovi izkušnji /…/ Začenja se igra ţivljenja, razvozlavanje smisla in nesmisla 

človeškega ravnanja. Steče nepresahljiv dialog med izkušnjo in radovedno skupino otrok, ki ţeljno 

sprašujejo za vsako svojo besedo. (Idrizović, 1983) 

 

Idrizović (1983) poudarja tudi temeljno funkcijo njenih pravljic, in sicer da otrok skozi 

pravljice Svetlane Makarovič spoznava samega sebe, spozna svoje poslanstvo, hkrati pa njene 

pravljice govorijo o tem, katere izkušnje so še potrebne za nadaljnji razvoj njegovega značaja. 

Po njegovem mnenju tako otrok začne razmišljati o tem, kaj se dogaja v njegovem ţivljenju, 

kakšne notranje spopade doţivlja in kako se z njimi spoprijeti. 
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Najobseţnejši del pravljičnega opusa sodi med živalske pravljice, za katere je značilno, da je 

nosilka dogajanja ţival. Njene karakterne lastnosti niso tipizirane. Pogosto so ţivali 

personificirane. Ţivali, ki so v vlogi glavnega literarnega lika, pa so skoraj vedno prijazne in 

dobrodušne (Prašičkov koncert, Breskova koščica, Sapramiška, Veveriček posebne sorte…), 

medtem ko ţivali, ki so v stranski vlogi, nimajo vedno pozitivnih lastnosti (veverica iz 

Sapramiške, mama Puhanka iz pravljice Veveriček posebne sorte). Pri nekaterih pravljičnih 

likih pa avtorica ohrani tipizirane vloge ţivali (kokoši so nespametne, srake so kradljivke, šoja 

je opravljivka in klepetulja, lisice so zvite, psi so zvesti, opice so samovšečne, mačke pa 

samosvoje). Ţivali imajo najpogosteje otroške lastnosti (so trmaste – Maček se umije; 

razvajene – Razvajeni vrabček; radovedne – Sovica Oka). (Haramija, 2008)                                                 

To potrdi tudi Muris Idrizović, ki pravi, da je Svetlana Makarovič iznašla svoj tip pravljice, v 

kateri se ţivali znajdejo v vlogi ljudi, najpogosteje otrok. Ves svoj prostor je napolnila s 

konkretnimi, predvsem pa zemeljskimi ţivalmi – ni stopila v prostore volkodlakov, duhov, 

vil, nadnaravnih bitij – in o njih razpredla najbolj zanimive zgodbe. Pisateljici pa se vedno 

znova posreči v svoj svet privabiti kakšno novo ţival z novo zgodbo. (Idrizović, 1983)                          

Haramija meni, da je z izbiro ţivali kot glavnega literarnega lika avtorica laţje predstavila 

tematiko, ob kateri nam je manj lagodno in ni vsakdanja: »Skozi ţivalsko pravljico avtorica 

pripoveduje o ţivljenju in o etičnih resnicah, kar je včasih najbrţ laţje ali vsaj manj boleče kot 

predstavitev problema skozi človeški literarni lik – npr. hendikepiranost malega Čopka ni 

manj pomembna, je pa omiljena tema drugačnosti, ker je glavni literarni lik veverica in ne 

otrok« (Haramija, 2008, str. 28). 

V nadaljevanju bo namenjenih nekaj besed tudi zbirki Svetlanine pravljice, ki bo temeljna 

literatura pri nadaljnji analizi, predvsem zato, ker so na enem mestu zbrane pravljice Svetlane 

Makarovič. Zbirka je izšla leta 2008, krasijo pa jo ilustracije Alenke Sottler. V njej je prvič 

objavljena pravljica Mesečinska struna, vseh šestdeset pravljic pa je prevedenih tudi v 

angleščino. Poglavij v tej zbirki ni, so pa pravljice večinoma razvrščene po tipu literarnega 

lika (miši, mitološka bitja, mačke, psi, pernate ţivali, veverice, gozdne ţivali, oţivljeni 

predmeti ali rastline, človeški liki). (Haramija, 2008)                                                                                                 

Ilc (1997) pravi, da so pravljice Svetlane Makarovič namenjene tako odraslim kot otrokom. 

Po njegovem mnenju odrasli radi berejo te pravljice, ker jim pomagajo v resničnem svetu, 
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polnem tesnobe in skrbi, ohranjati vero v lepo, otroci pa se ob njih zelo zabavajo. Pisateljica 

pušča prosto pot njihovim predstavam in domišljijam, njeno preprosto sporočilo pa bi se 

lahko glasilo: »Misli in razmišljaj sam zase, ne v skupini. Bodi ti sam, enkraten in 

neponovljiv. Nosi svoje ime kot ţlahten nakit« (Ilc, 1997, str. 136).  
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6 ANALIZA PRAVLJIC SVETLANE MAKAROVIČ PO VLADIMIRJU PROPPU 

V tem poglavju je podrobneje analiziranih osem izbranih pravljic Svetlane Makarovič. S tem 

poskušam preveriti, če pravljice iz zbirke Svetlanine pravljice sledijo strukturalni analizi 

Vladimirja Proppa. Analiza temelji na pregledu funkcij likov, pregledu oseb v zgodbi, 

motivacij in drugih elementov pravljice. V tem poglavju bodo izpisani le izseki pravljic, ki so 

za analizo potrebni, sledijo pa vrstnemu redu v pravljici. Celotna besedila pravljic so zapisana 

v Prilogi 1. Vse funkcije likov pa so naštete v Prilogi 2. 

 

6.1 Katalenca iz studenca 

Globoko v gozdu, ob majhni jasi, rase stara, košata bukev. Izpod 

njenih korenin tiho ţubori vesel, ledeno mrzel studenček in se 

izteka v plitvo jezerce, obraslo z visoko gozdno travo, praprotmi, 

mahom in lapuhovimi listi. V hladnem somraku med bukovimi 

koreninami stanuje drobna, zelenolasa palčica.  

 

Nekoliko je podobna zeleni ţabici, saj ji med prstki rase prava 

plavalna koţica. Čisto gola je, pa je nikoli ne zebe in tudi nikoli se 

ne prehladi, čeprav po ves ljubi dan čofota po vodi, se potaplja in se 

meče v tolmun z bukove veje. Ogrinjajo jo dolgi, mokri, svileno 

gladki lasje, ki so čisto take barve kot vodne alge na dnu 

tolmunčka, tako da je sploh ne moreš opaziti, kadar se potuhne pod 

vodno gladino in njeni lasje skupaj z algami valovijo v vodnem 

toku. 

Nekoč pa ji je nekega poznega popoldneva od strahu zamrlo drobno 

srce, ko je na lepem zaslišala teţke korake, namenjene prav k 

njenemu studencu. Skrila se je globoko med bukove korenine in 

plaho opazovala dve človeški, zavaljeni postavi, ki sta lomastili 

IZHODIŠČNO STANJE 

(α) Večina pravljic se 

začne z izhodiščnim 

stanjem, v katerem se 

predstavi junak zgodbe. 

atribut: bivališče 

 

atribut: videz 

 

 

     

 

                                                                                             

Pojavitev škodljivca, 

katerega vloga je zmotiti 

mir, koga prizadeti ali 
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skozi grmovje. Joj, to sta bila lovca! Joj, to sta bila Cuzelj in Guzelj, 

strah vseh gozdnih ţivali! To sta bila dva krvoločna debeluha, ki sta 

komaj čakala, da bi upihnila lučko ţivljenja kakšnemu ţivemu 

bitju! Sedla sta na podrto drevo sredi jase, izvlekla vsak svojo čutaro 

z ţganjem, naredila globok poţirek, se oddahnila in krepko zaklela. 

Potem sta se začela pogovarjati, in to same grde reči. O tem, kako 

bosta pojutrišnjem zjutraj uplenila najmanj dva srnjaka pa še nekaj 

zajcev povrh. Pa o tem, kako bosta gospa Cuzljeva in gospa Guzljeva 

zadovoljni, ko bosta lahko gostom postavili na mizo sveţo divjačino. 

                                                                                                           

Katalenca iz studenca je tiho ţdela v svojem skrivališču in napenjala 

ušesa. Vse je slišala. Slišala je, kako nameravata ţe pojutrišnjem 

pred svitom priti semle, se skriti za grmovjem in čakati. In ko bodo 

prišle ţivali pit, bosta vsak počila najmanj dva zajca in eno srno ali 

srnjaka, pa še kaj. In kakšno razkošno poţrtijo bodo potem imeli 

doma in koga vse bodo povabili in kako bodo srnjakovi rogovi prišli 

prav za obešalnik v predsobi gospe Cuzljeve in za svetilko v dnevni 

sobi gospe Guzljeve. 

Katalenca je prilezla na breg. Sedla je na mahovnato blazino, si 

podprla glavico z dlanmi in ţalostno razmišljala /…/ Tiho je 

zajokala. Kaj naj stori? Naenkrat pa ji je šinila v glavo imenitna 

misel. Ţivali je treba odvrniti od studenca. Jutri zarana! Še dobro, 

da nameravata jagrski surovini priti ubijat šele pojutrišnjem! 

Naslednje jutro je Katalenca pričakala neprespana in zaskrbljena 

med koreninami. Videla je Cuzeljna in Guzeljna, ki sta se 

pritihotapila na jaso, pripravila puški za strel in se potuhnila za 

grmovje. 

 

mu škodovati. 

 

 

 

 

 

 

IX. JUNAK IZVE ZA 

NESREČO (B
4
) 

sistem obveščanja – 

dialog med Cuzljem in 

Guzljem 

 

X. ISKALEC PRIVOLI 

ALI SE ODLOČI ZA 

ODPOR (C) 

 

VI. ŠKODLJIVEC 

SKUŠA PREVARATI 

SVOJO ŢRTEV, DA BI 

ZAGOSPODOVAL 

NAD NJO IN NJENIM 

PREMOŢENJEM (ε
3
)  

V tem primeru je namen 
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Lovca sta se spogledala in se radovedno sklonila nad tolmun. 

Katalenca se je spet zahihitala. Cuzelj se je sklonil še niţe, pa mu je 

spodrsnilo na gladkem mahovnatem bregu. Guzelj ga je hotel ujeti 

za suknjič – tedaj pa je Katalenca oberoč zajela vodo in jima jo 

pljusknila v obraz. Od presenečenja sta obadva čofnila v tolmun.  

Zarjovela sta na pomoč, čeprav je bil tolmunček čisto plitev. 

Poskušala sta splezati na breg, pa jima je vedno znova spodrsnilo na 

mokri ilovici. Končno sta le nekako prikobalila na breg, do gat 

premočena, pokrita z algami, vodno travo in blatom. Glasno 

šklepetaje z zobmi sta se vsa prestrašena spogledovala in ugotovila, 

da mora biti studenec kratkomalo začaran in da bo najbolje, če jo 

čimprej pobrišeta odtod in se nikoli več ne vrneta. Kot mokri kuri 

sta se odvlekla vsak s svojo puško. Ko ju ni bilo več ne videti ne 

slišati, se je Katalenca prav imenitne volje zagugala na veji in kar 

vriskala od veselja. 

Tolmunček se je kmalu zbistril in spet je bilo vse krasno in v redu. 

Ţivali so čez nekaj dni ţe pozabile na neprijetnosti, ki so jih bile 

doţivele pri studencu. Spet so vsako jutro prihajale pit, saj nikjer v 

gozdu ni bila voda tako bistra in dobra kot tukaj. Ampak v gozdu se 

zgodi zelo malo stvari, ki jih poštarica sraka ne bi opazila in 

razklepetala daleč naokrog. Tako se je tudi ta zgodba razvedela in 

odtlej se Katalenca brez strahu pokaţe na svetlo. Med ţivalmi je 

postala tako priljubljena, da lahko jaha na zajčjih hrbtih, cuka 

veverico za brke in se guga na srnjakovem rogovju. 

škodljivca pojesti ţrtev. 

 

XVI. JUNAK IN 

ŠKODLJIVEC SE 

NEPOSREDNO 

SPOPADETA (G) 

 

 

XVIII. ŠKODLJIVEC 

JE PREMAGAN (I) 

 

 

 

XIX. PREMOSTITEV 

PRVOTNE NESREČE, 

ZAPOLNITEV 

MANKA (J) 

sistem obveščanja – 

poštarica sraka vsem 

pove zgodbo 

Tabela 1: Analiza pravljice Katalenca iz studenca 

V pravljici Katalenca iz studenca se pojavijo tri glavne osebe, in sicer junak (Katalenca), ki se 

pojavi ţe v izhodiščnem stanju, škodljivec (lovca Cuzelj in Guzelj), ki se v zgodbo vključi 

kasneje in za katerega je značilna nenadna pojavitev, in predmet iskanja oziroma ţrtev 
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(gozdne ţivali). Ker je pojavitev predmeta iskanja ciklična (»Vsako jutro, še preden je sonce 

vzšlo, so prihajale k njenemu studencu gozdne ţivali pit«), lahko njen pojav uvrstimo še v 

izhodiščno stanje. Junak je sprva nepoznan, škodljivec ne ve, da le-ta varuje njegov predmet 

iskanja, pa tudi gozdne ţivali ne vedo, da so varovane. Junak se razkrije šele po uspešno 

opravljeni nalogi. 

Zgodba je zanimiva zaradi številnih motivacij – motivacija za škodovanje je ţelja po hrani, 

motivacija za junakovo maščevanje je ţelja po ohranitvi prvotnega stanja.  

 

6.2 Kokokoška Emilija 

V velikem kokošnjaku na koncu vasi je ţivelo trinajst kokoši. Same 

dobre nesnice, kot se je rada pohvalila njihova gospodinja, saj se 

je vsak dan dosita najedla njihovih jajc. Pa tudi dokaj drago jih je 

prodajala tistim sosedam, ki njihove putke niso bile tako pridne 

kot njene. Trinajst kokoši, se pravi dvanajst navadnih in ena 

pametna. Tista najmanjša, s pernatimi hlačkami in z roţo 

postrani, kokoška Emilija, tista je bila pa zares še pa še brihtna 

ţivalca. Malce je sicer jecljala, zato so jo klicali kokokoška 

namesto kokoška, ampak to ji je še pristajalo. Posebno še, ker si 

je zmeraj izmislila kaj novega. Bistra glavica pod čopko, ni kaj. 

Da ne boste mislili, da so vse kokoši neumne, o kje pa! Vsako 

jutro je gospodinja prišla v kurnik, segla s poţeljivo roko v topla, 

temačna kokošja gnezda in pobrala sveţa jajčka. Prav nalahko si 

je naloţila vseh trinajst jajc v predpasnik in odšla, ne bev ne mev 

. 

Ko je bilo jajce znešeno, ga je Emilija nekaj časa zamišljeno 

ogledovala, potlej pa zamrmrala: »Kakakakšno llepo jjjajce. Ali 

ga ni škokokoda za našo gogospodinjo, kkki mi zzanj nnniti hvala 

nne bo rekla!« S konico kljuna je narahlo piknila v jajce. Pa še 

 

 

 

IZHODIŠČNO STANJE (α) 

 

atribut: videz 

 

 

 

 

III. KRŠITEV PREPOVEDI (δ)  

(Pred to funkcijo sicer ni 

funkcije II. JUNAKU NEKAJ 

PREPOVEJO, a funkcija III. 



31 

 

enkrat. Pa še malce močneje. V jajcu je zazijala luknjica. 

Prijetno je zadišalo. Emilija je s kljunom razširila luknjico in 

začela pokušati sveţi beljak. »Mmm, ni ssslabo,« je čisto potihem 

kokodajsnila. Srkala je še naprej in prišla do rumenjaka. Oho, to 

je bilo šele okusno! Emilija je bila vsa navdušena. Pojedla je 

jajce, in ker je bila pametna kokokoška, je s kljunom zdrobila 

tudi lupino in jo pozobala. 

Odtlej si je Emilija vsako noč pred jutrom privoščila sveţe jajce 

in skrbno pospravila tudi lupine. In ker so jajčka dobra in 

krepilna hrana, je Emilija postajala dan za dnem krepkejša in 

lepša. Perje se ji je lesketalo kot svila, čopka se ji je razkošatila 

in izzivalno postrani štrlela v zrak, njene hlačke so bile mehke in 

puhaste kot še nikoli poprej, kakšna čedna kokokoška je postala!  

                                                                                                         

Zjutraj je gospodinja nesla putkam dvakrat toliko piče kot doslej. 

Mislila si je pač, da morebiti potrebujejo več hrane in da bo tako 

spet prišla do trinajstega jajca, če bo perutnino natrpala s pičo. 

 

In zares se je nekega jutra Emilija tako najedla koruznega in 

ovsenega zrnja, da je naslednje jutro pustila svoje jajce 

nedotaknjeno. Gospodinja je bila potlej seveda na moč vesela. Od 

samega veselja nad trinajstim jajcem je trinajstkrat skočila čez 

plot, to je pa za zajetno ţensko kar nekaj! Ampak da bi rekla 

pridnim putkam vsaj prijazno besedico, to ji niti na kraj pameti ni 

padlo. In Emilija je spet jezno gledala za njo izpod nasršene 

čopke. 

Nekoč pa se je neka kokoš vendarle zbudila, ker je zaslišala 

nekakšno škrebljanje zraven sebe. Odprla je oči in v poltemi 

zagledala Emilijo, ki je s slastjo pospravljala svoje jajce. 

lahko obstaja tudi brez nje. 

Kršitev prepovedi kasneje 

uvede škodljivca in je hkrati 

osrednji problem zgodbe.) 

 

 

 

Posledica kršitve prepovedi 
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»Kakokoko? Kaj pa počneš?« se je začudila. »I, kaj neki, saj vidiš, 

mmmmenda nnisi ssslepa,« je zagodrnjala Emilija. Sestra je bila 

tako presenečena, da ji je nehote zdrknilo jajce iz zadka, čeprav 

ga sploh še ni nameravala znesti – in jajce je padlo na tla, še 

preden je putka utegnila počepniti. Pa se je jajce razbilo in se 

razlilo po tleh. »Kkkkaj pa čččakaš?« je šepnila 

Emilija. »Ppppojej ga pppa dddober tek!« Sestra si ni dala 

dvakrat reči. Z uţitkom je pojedla razbito jajce, Emilija pa ji je 

pomagala pospraviti še lupine. Potlej sta si zarotniško 

pomeţiknili in sfrfotali na gred. 

Med kokošmi se je stvar z nočnimi pojedinami razvedela, ker si 

kokoši med sabo vse povedo. Naslednjo noč je vsaka putka 

pojedla svoje jajce – in zjutraj so bila vsa tri gnezda prazna, 

prazna, prazna! 

Zjutraj, joj, zjutraj, ko je gospodinja prišla v kurnik in stegnila 

roko v prvo gnezdo ... pa še v drugo ... pa še v tretje ...! Najprej je 

onemela in je pol ure stala kot kip na sredi kurnika in lovila 

sapo. Potlej, ko je bila zajela zadosti sape, potlej je pa spustila 

tak krik, ampak ţe tak krik, da sploh ne vem, kako naj vam ga 

opišem! 

Sinjeoki Fonza pa je ves čas razmišljal in drţal prst na čelu. 

Potem je vstal, stopil h gospodinji, čisto blizu, ji pogledal globoko 

v oči in z ţametnim glasom dejal: »Mogoče pa vaše kokoške 

potrebujejo več prijaznosti? Mogoče jim morate kdaj reči kakšno 

lepo besedo?« Kajti lepi Fonza je dobro vedel, kakšno moč ima 

prijazna beseda. Gospodinja je strmela vanj z odprtimi usti in kar 

mokre oči je dobila. »Najbrţ ... najbrţ imaš prav,« je nazadnje 

dahnila. 

Sistem obveščanja – ena izmed 

kokoši nekaj sliši in vidi. Ko se 

odloči, da bo tudi ona pojedla 

svoje jajce, postane Emilijin 

pomočnik. 

 

 

 

Sistem obveščanja – kokoši si 

med sabo vse povejo. S tem, ko 

pojejo svoja jajca, postanejo vse 

kokoši Emilijini pomočniki. 

 

XVIII. ŠKODLJIVEC JE 

PREMAGAN (I) 

 

XIV. JUNAK PREJME 

ČUDEŢNO SREDSTVO  

Tu se pojavi darovalec gasilec 

Fonza, ki s svojim nasvetom 

pomaga škodljivcu, da spozna 

svojo napako. Sicer darovalec 

ne podari čarobnega predmeta, 

temveč nasvet, vendar je ta 

ključnega pomena, saj razreši 

zaplet zgodbe. 



33 

 

 

Gospodinja se je brţ preoblekla v suho obleko, si nadela sveţ, 

zlikan predpasnik in odšla v kokošnjak. »Kako je, kokoške?« je 

nagovorila začudene putke. »Kako se kaj imate? Vam je kaj 

dolgčas? Kako da mi ne podarite nobenega jajčka več, ali ste kaj 

nejevoljne name ali kako?« Nasula jim je slastnega zrnja in odšla 

v hišo. Kokoške so se osuplo spogledovale in kimale: »Takokoko 

je prav, takokoko!« Mala Emilija je veselo poskakovala in 

kokodakala: »Kokokolikokrat sem ţe rekla, ddda jo bbbo izučilo! 

Kokokolikokrat! No, bbbomo vividele jujutri zjujutraj, kakakaj 

bo!« Ponoči so putke svoja jajčka prihranile za gospodinjo. In 

ko je ţenska zjutraj stopila v kurnik, je našla v gnezdih trinajst 

velikih, sveţih jajc. »O, hvala, drage moje,« je zaklicala. »To je 

pa zelo lepo od vas!« Nasula jim je poln pehar najboljše piče – in 

odtlej je bilo vsak dan tako. Vsako jutro je gospodinja rekla 

vsaki putki posebej: »Hvala za jajček. Za jutri se pa spet 

priporočam!« 

 

 

XIX. PREMOSTITEV 

PRVOTNE NESREČE, 

ZAPOLNITEV MANKA (J
4
) 

Tabela 2: Analiza pravljice Kokokoška Emilija 

V pravljici se pojavijo štiri ključne osebe. Prve tri se pojavijo ţe v izhodiščnem stanju, to 

so junak (kokoška Emilija), škodljivec (gospodinja) in pomočnik (ostale kokoši), čeprav 

postanejo ostale kokoši Emilijine pomočnice šele, ko pojejo svoje jajce. Zadnja oseba, 

darovalec, pa se pojavi šele v sredini zgodbe. Darovalec je v obravnavani pravljici gasilec 

Fonza, a tu se pojavita dve posebnosti. Prva je ta, da darovalec sicer posredno pomaga 

junaku, a neposredno svoj dar izroči škodljivcu. Omenjeni dar pa ni čudeţno sredstvo, kar 

je druga posebnost, temveč beseda, nasvet, ki pomaga škodljivcu, da pride do določenega 

spoznanja in s tem tudi do rešitve, ki zadovolji tako junaka kot tudi njega samega. 

Omeniti je potrebno tudi, da je sicer škodljivec v sredini pravljice za svoja dejanja 

kaznovan (kokoši gospodinji ne dajo več jajc), a se na koncu zgodbe zave svojih napak in 

jih popravi. Zato na koncu zgodbe ni več škodljivec.  



34 

 

Podoben konec je tudi v pravljici Sapramišja sreča, kjer se Sapramiška s svojo 

neposlušnostjo na začetku izkaţe kot škodljivec (sami sebi), na koncu pa se skozi teţko 

nalogo preobrazi v pozitivno junakinjo. Prisotna pa je tudi funkcija, ki je v drugih 

pravljicah ne zasledimo – XII. JUNAKA PREIZKUŠAJO, IZPRAŠUJEJO, NAPADAJO 

IDR. TER GA TAKO PRIPRAVLJAJO NA ČUDEŢNO SREDSTVO ALI 

POMOČNIKA (Sapramiška si mora s trudom pridobiti čudeţno sredstvo), tej pa sledi še 

funkcija XIV. JUNAK PREJME ČUDEŢNO SREDSTVO. Sicer skovano srce nima 

čudeţne moči, ki bi miški nadomestila materialni manko, temveč Sapramiško spremeni, 

da postane pozitiven lik, ki se zaveda svoje sreče.  

Podobno strukturo kot Sapramišja sreča imata tudi pravljici Mucek se umije in Razvajeni 

vrabček, v katerih sta mucek in vrabček v začetku zgodbe škodljivca samemu sebi, na 

koncu pa postaneta pozitivna junaka zgodbe s tem, ko se osamosvojita in prekineta 

razvajeno navezanost na starše (mati).  
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6.3 O Tacamuci  

Naneslo je tako, da je Tacamuca ostala brez doma. Imela je 

teţko ţivljenje, ampak bila je vesele narave, bila je sploh ena 

najbolj veselih muc, kar jih hodi naokrog. Če je bila lačna, je 

gledala oblake in si predstavljala, da so smetana, popila je 

malo vode in si mislila, da je mleko in se je potem še dolgo 

oblizovala, da bi laţe verjela sami sebi. Če je kdaj ujela miš, 

pa je bila sploh prepričana, da je najsrečnejša muca na 

svetu. Bila je pa tudi lahkomiselna, Tacamuca. Nekoč je 

našla mačji tolar, pa si ni kupila hrane zanj, o ne, kupila si 

je zelen svilen trakec za okoli vratu. In tako všeč si je bila s 

tem trakcem, da sploh ni hotela slišati, kako ji kruli po 

praznem ţelodcu. Tako je jedla, kadar je imela kaj, kadar pa 

ni imela ničesar za pod zob, je preprosto sanjarila, da ima. In 

kmalu je Tacamuca shujšala, šape so se ji tresle od slabosti, 

prej tako bleščeča in gladka dlaka ji je v šopih štrlela na vse 

strani in zdaj se je le redkokdaj še nasmehnila. Celo tako 

daleč je prišlo z njo, da je rekla oblaku: »Ti nisi smetana, ne. 

Ti si oblak in s teboj nimam kaj početi.« In še vzdihnila je. 

Res, slabo je bilo s Tacamuco. 

Nekega dne je Tacamuci tako strašno zakrulilo po ţelodcu, da 

se je kar ustrašila. Slišati je bilo kot grmenje in zajec, ki je 

ravno tekel mimo, se je plašno ozrl in se skril v svojo luknjo. 

Tacamuca se je zamislila. Potem se je počila po glavi in rekla: 

»V sluţbo bom šla. Vsaj za nekaj časa, da se dodobra 

najem.«  

Tacamuca se je vlekla čisto počasi čez gozdno jaso. In tamle, 

pod leskovim grmom, je čepela lisica in čakala, da pride muca 

bliţe. Takole je razmišljala tale lisica: »Suha je, suha. Spitati 

bi jo bilo treba, potem bi se pa kar prilegla. Ravno prav, čez 

 

 

IZHODIŠČNO STANJE (α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. EDEN OD ČLANOV 

DRUŢINE ODIDE OD DOMA 

(β) V večini sodobnih pravljic 

Svetlane Makarovič se od doma 

odpravi junak in ne kasnejši 

predmet iskanja.  

VI. ŠKODLJIVEC POSKUŠA 

PREVARATI SVOJO ŢRTEV, 

DA BI ZAGOSPODOVAL NAD 
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en teden pride moja sestrična na obisk, pa bi jo lahko 

pogostila z mačjim mesom ...« Naglas pa je rekla: »Saj tole je 

vendar Tacamuca, če se ne motim. Oj, kako slaba si videti, 

mala moja.« Kadar kdo koga nagovori z »mala moja«, veste, 

ponavadi nima dobrih namenov. Toliko, da veste. No, lisica je 

rekla Tacamuci še več. Rekla ji je »Ijubica«, »mucica« in jo 

celo poboţala s taco in potem jo je povabila k sebi domov na 

malico. 

Tacamuca je lisico poznala in ji ni prav nič zaupala. Ampak 

takrat bi bila dala vse za košček mesa, tako sestradana je 

bila. Lisica jo je prijela pod taco pa sta šli. 

S temi sumljivimi besedami je odšla iz lisičine in zavalila pred 

vhod teţko travno rušo, da bi Tacamuca ne mogla pobegniti. 

Tacamuca je ostala sama v smrdljivem lisičinem stanovanju in 

plašno gledal 

 Zjutraj se je zbudila in najprej ni vedela, kje je, potem pa se 

je spomnila, da je ujetnica. In popadel jo je bes. Divje je 

praskala po vhodu, toda ruša je bila trda in teţka, Tacamuca 

pa majhna in tako je izčrpana odnehala. Dvignila je glavo in 

začela klicati: »Na pomoč, kdor gre mimo! Pomagajte mi! 

Zaprta sem v lisičji jami, reši me, kdor more! Na pomoč, na 

pomoč, pomagajte Tacamuci!« Klicala je uro, klicala je dve 

uri, potem pa je samo še obupano mijavkala in zavijala. In 

ravno ko je ţe nameravala utihniti, ker se je bala, da bi jo 

slišala lisica, je prineslo mimo jazbečarja, ki je bil slučajno 

ravno na lovu za lisicami, tekal je kar tako sem in tja po 

gozdu in čakal, da bo na katero naletel. Slišal je slabotno 

mijavkanje, pa si ni znal pojasniti, kaj naj bi pomenilo. Imel 

pa je nos lovskega psa, in ta nos ga je opomnil, da se je v 

teku obrnil – in prej ko se je sam zavedel, je ţe renčal pred 

NJO IN NJENIM 

PREMOŢENJEM (ε1) 

(ε
1
 + ε

3
) 

Lisica skuša prevarati Tacamuco 

zato, da bi jo pojedla. 
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lisičino in divje kopal s tacami. Zemlja, trava in kamenje so 

leteli daleč naokoli in kar naenkrat sta se znašla iz smrčka v 

smrček jazbečar in Tacamuca. 

Planila je v brlog, bum, tresk, grrr, auuu! Kajti notri jo je 

seveda čakal naš jazbečar. Bil je strašen boj! Seveda se tudi 

lisica ni dala kar tako. Dlaka je letela v šopih na vse strani, 

oba sta krvavela iz več ran, pa nista odnehala ne eden ne 

drugi. Zvečerilo se je ţe, pa je bil boj še zmeraj neodločen. 

Strašen boj!  

Končalo se je pa tako, da se je v mesečini neka izmučena in 

razkuzmana in potolčena in obgrizena in polomljena lisica 

vlekla skozi grmičevje in se plašno ozirala, če ji kdo ne sledi, 

in ta lisica je jokala in se prijemala za glavo in pri vsakem 

najmanjšem šumu iz grmovja zakričala od strahu. In 

končalo se je tako, da se je ta lisica preselila v drug gozd in 

zelo dolgo je trajalo, dokler ni za silo okrevala. Seveda ni 

mogla skoro nič uloviti, tako je bila zdelana, in tako je 

spoznala, kaj je lakota, in tako je bilo tudi prav. 

Saj res, Tacamuca. Nikoli več ji ni bilo treba stradati, kajti vsi 

so radi poslušali njeno pripovedovanje, čeprav so vedeli, da si 

včasih tudi kaj izmisli, zato da bi bilo bolj zanimivo. In s 

pripovedovanjem je zasluţila toliko mačjih tolarjev, da je čez 

leta lahko odprla celo čevapčičarnico, pekla je mačje 

čevapčiče in jih prodajala ali pa tudi dajala zastonj. In nikoli 

se ni ločila od svojega svilenega zelenega trakca. Tako kot ni 

nikoli več v ţivljenju pokusila kuretine, to menda lahko 

razumete, ne? 
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Osrednje osebe v pravljici O Tacamuci so tri, in sicer junak, ki ni iskalec, temveč ţrtev 

(Tacamuca), škodljivec (lisica), ki se pojavi v sredini zgodbe in je na koncu zgodbe premagan 

ter pomočnik (jazbec), ki se pojavi po naključju, nosi pa tudi nekaj funkcij junaka (IX in 

XVI). V zgodbi se pojavi tudi nekaj motivacij – motivacija za odhod junakinje od doma je 

lakota, motivacija za ugrabitev junakinje je lisičina ţelja, da bi jo pojedla, motivacija za 

spopad jazbeca in lisice je jazbečeva ţelja, da bi ulovil lisico, motivacija za odhod lisice iz 

gozda je strah.  

Premagan škodljivec se pojavi v večini pravljic zbirke Svetlanine pravljice, tako je v zgodbi 

Pekarna Mišmaš na koncu premagana in kaznovana zlobna in škodoţeljna Jedrt, s katero 

zaradi odhoda najboljšega peka nihče več ne govori, kaznovane so tudi tri obrekljive ţabe v 

pravljici Miška nese v mlin, saj jih na koncu poje štorklja. V omenjeni pravljici je prisoten 

tudi očiten nauk zgodbe, da obrekovanje ni pozitivno in ga na koncu pozitiven junak (miška) 

zavrne. Zelo podoben motiv najdemo še v pravljici O strašni lisički, ki poţre zavistne kokoši.  
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6.4 Kuzma in mravlje 

Kako dolgo, o Kuzma, boš še izrabljal našo potrpeţljivost?! so 

klicale mravlje, ko jim je objestni škrat ţe šestnajstič razmetal 

skrbno urejeno mravljišče. Vsakokrat je z olupljeno gabrovo šibo 

dregnil vanj, vsakokrat, ko jo je mahal mimo! Seveda je to mravlje 

silno razburjalo, kot ponorele so brzele sem in tja, spravljale na 

varno napihnjene, bele mravljinčje bube in mravljišče se je kar 

kadilo od kisline – kajti kadar mravlja popeni, sika kislino, da vam 

bo jasno. Škrat Kuzma je to prav dobro vedel, vonj po kislini mu je 

ugajal – in še bolj razposajeno je dregal s šibo v mravljinčje 

domovanje. Ti škrat, ti! 

Ampak glej ga, spaka škratovskega! Ali ni moral prav tega jutra 

spet mimo po svojih škratjih potih? Seveda je moral. In ali ni moral 

znova dregniti v mravljišče? Seveda je moral. In ali se ni potem 

prav po škratovsko grdo zahehetal? Seveda se je. 

Toda ena izmed mravljic, tista najmanjša, tista najhitrejša, tista 

najbistrejša, je utegnila splezati na škratov čevelj, in medtem ko je 

škrat brezskrbno koracal skozi gozd, je mravljica lezla po njegovih 

hlačnicah, vzpenjala se je vse više in više ... ţe je dosegla ovratnik, 

ga prelezla – in ţe je gomazela škratu pod srajco. Poiskala si je 

primerno mesto na Kuzmovi koţi in ugriznila, kar so ji dale moči. 

»Le čakaj,« si je mislila mravljica. Spet ga je uščenila, pa spet in 

spet. In to zmeraj na takem mestu, kjer se nesrečni Kuzma ni mogel 

popraskati. Začel se je valjati po tleh, se drgniti in čohati ob 

drevesna debla, poskakoval je in se otresal, a mravljica ga ni 

nehala gristi, tako dolgo ne, da je šlo škratu ţe na jok, četudi 

škratje nimajo solz. Ih! Jej! Ih! Ojej! je vpil in začel v velikih krogih 

begati skozi gozd /…/ kar bezljal je in sam ni vedel, kdaj je 

pribezljal do mravljišča in se ponevedoma sesedel nanj od 
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izčrpanosti. No, zdaj šele je imel dovolj vzroka za vpitje in cviljenje! 

Mravlje so pobesnelo planile nanj in ga grizle kot ponorele ... 

»Kako dolgo, o mravlje, me boste še mučile?« je ječal Kuzma in se 

zaman poskušal otresti, a mravlje so mu odgovarjale na kratko, 

kadar ga ravno niso grizle: »Dokler se nam bo zdelo!« 

Pa je ţe tako naneslo, da je imela tam blizu lisica nekaj opraviti. 

Zagledala je škrata Kuzmo in začudeno obstala. Potem je iztegnila 

svilnati vrat, prišpičila ušesa in zaklicala: »Reši se, kdor se more! 

Reši se, kdor se more! Škrat Kuzma ima steklino!«/…/ »Steklino 

ima! Stekel je!« se je razvedela novica po gozdu, kakor bi 

mignil. »Bezlja naokoli in vpije v jeziku, ki ga še nihče v gozdu ni 

slišal, vpije ›ih jej‹ in ›ih ojej‹, valja se po mahu in robidovju, čoha 

se ob drevesa in poskakuje! Izogibajmo se ga! Lahko bi koga 

ugriznil!« 

Šele pod mrak je Kuzmi uspelo, da se je odplazil v svoj brlog pod 

bukvijo in izčrpan zaspal. 

No, seveda, ţe sinoči se je razvedelo, kako je s Kuzmovo steklino, 

mravlje so vso stvar zaupale šoji, in vedeti morate, da še nikoli in 

nikdar nobena šoja ni obdrţala novice zase – kar ve ena šoja, vedo 

vse. In kadar hoče kdo v gozdu sporočiti drugim novico, samo 

pokliče najbliţjo šojo in ji reče: »Poslušaj, šoja, nekaj ti povem, pa 

nikar ne pravi drugim ...« Pa se stvar razve v treh minutah. 

Saj, sčasoma se je vsa reč polegla in niso več toliko govorili o njej. 

Ampak odtlej si je Kuzma shodil novo stezico, ki se je v velikem 

loku izogibala mravljišču. In če je po naključju spet kdaj prišel 

mimo kakšnega mravljišča ... No, trikrat lahko ugibate, ali je 

dregnil vanj ali ne. 
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V pravljici Kuzma in mravlje se srečamo s tremi osebami, a le dve od njih sta za zgodbo 

ključni. To sta junak (mravlje) in škodljivec (škrat Kuzma). Tretji lik so stranski liki (lisica, 

ptič, zajec), ki v zgodbi nimajo pomembne vloge. Obe ključni osebi se v zgodbo vključita ţe v 

izhodiščnem stanju. Motivaciji v pravljici sta dve, in sicer motivacija za škodovanje izvira iz 

samega značaja škodljivca, ki je v obravnavanem delu tipiziran. Škrati namreč veljajo za 

prebrisane, škodoţeljne in navihane. Motivacijo bi tako lahko opredelili kot ţeljo po 

nagajanju. Druga motivacija pa izvira iz ţelje po mirnem ţivljenju. Mravlje skušajo torej s 

svojim maščevanjem škodljivca prisiliti, da preneha z uničevanjem njihovega mravljišča. 

Škratje in parklji so v tej zbirki pravljic tipizirani, saj so prikazani kot negativni liki, ki 

skušajo škodovati ostalim, zato predstavljajo škodljivca. Lik škrata Kuzme se pojavi še enkrat 

v pravljici Škrat Kuzma dobi nagrado, na koncu je spet premagan in zaradi svoje 

škodoţeljnosti ostane brez nagrade. Drugačen konec pa ima zgodba Mali parkelj Malič, saj 

parklji, kljub nagajanju in povzročanju škode, na koncu niso kaznovani, temveč so vrnjeni v 

svoje prvotno stanje (dom - pekel).  

 

6.5 Jazbec skoplje jamo 

»Kaj pa je danes jazbecu, da je tako zgodaj vstal?« so se 

spraševale ptice po drevesih. Jazbec se še zmenil ni zanje, 

tekel je k bliţnjemu hrastu in začel razkopavati zemljo. 

Kopal je in kopal, sopihal in se potil, zemlja pa je pod 

njegovimi tacami letela na vse strani. 

Mimo je pritekel zajček: »Kaj pa koplješ, jazbec?« Jazbec 

se še ozrl ni. Zajček je bil še bolj radoveden. »Tak, povej 

no, jazbec, kaj koplješ? Slišiš, jazbec?« 

»Pojdi stran!« je zagodrnjal jazbec. 

»Saj bom šel, ampak najprej mi moraš povedati, kaj 

koplješ. Ali si boš ogradil vrtiček in v njem roţice sadil, 
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zeleni roţmarin, nagelj rdeči in take reči?« 

»Vrtiček, haha!« je zarenčal jazbec in kopal naprej, 

kopal in kopal, sopihal in se potil. Zajček ni odnehal. 

»Ali pa bi rad izkopal grapo in vanjo spustil vodo, da 

bomo imeli jezerce, jazbec? Boš naredil jezerce, slišiš, 

jazbec?« Jazbec je zaničljivo prhnil: »Ha, jezerce! Zajčje 

budalo!« Pa je spet kopal in kopal, sopihal in se potil. Ţe 

je bil do uhljev v zemlji, izpod njegovih tac je letela 

zemlja zajčku v smrček. Zajček je kihnil, si obrisal nos v 

travo in spet začel: »Joj, jazbec! Pa menda ne koplješ 

groba? Ojoj, jazbec si koplje prerani grob.« Zdaj se je 

jazbec zelo razjezil: »Nehaj ţe s svojim zajčjim 

blebetanjem, kakšen grob neki! Saj vidiš, da kopljem 

jamo. Za lisico,« je dodal, pa se brţ ugriznil v jezik. 

Zajček je stekel proč in vsem ţivalim povedal, kaj počne 

jazbec, in tako je novica prišla seveda tudi lisici na 

koničasto uho in lisica se je sladko zasmejala in zaplesala 

po zadnjih tacah, tako jo je zabavalo jazbečevo početje. 

Jazbec je skočil pokonci, hopla, ujela se je, si je mislil, 

pomel si je tace in jo ubral proti jami, kakor hitro je mogel 

– hrstnilo je, zašuštelo, javsknilo in zabobnelo in jazbec je 

telebnil v jamo, ki si jo je bil sam izkopal. 

 

Potem je sklicala zbor gozdnih ţivali in ţivali so ob svitu 

vzhajajočega sonca plesale okoli jazbečeve jame po 

zadnjih tacah in prepevale: »Kdor drugemu jamo koplje, 

sam vanjo pade!« Jazbec pa je na dnu jame ves potolčen 

javkal in bentil. Pa mu ni nihče pomagal iz jame, 
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štirinajst dni je ostal notri, veverice so mu metale češarke 

na glavo, zajci lastne bobke, lisice pa so ga zasipale z 

zemljo in listjem. 

 

Tabela 5: Analiza pravljice Jazbec skoplje jamo 

Osebe v pravljici so tri – junak ţrtev (lisica), ki se v zgodbi pojavi šele kasneje, škodljivec 

(jazbec) in zajec, ki smo ga sprva določili za stranski lik, toda glede na to, da je s svojim 

pripovedovanjem o naklepu jazbeca opozoril tudi lisico, torej junaka ţrtev, ga lahko označimo 

kot pomočnika. Omeniti je potrebno, da junak ţrtev ne nasede zvijači škodljivca, temveč 

slednji na koncu nasede zvijači junaka. Skozi to je prikazana tudi tipizacija junaka, to je lisice, 

ki se reši s svojo zvitostjo in prebrisanostjo.  

 

6.6 Mesečinska struna 

To se je zgodilo pred davnimi, davnimi leti, ko je v deţeli 

vladala huda revščina. Teţko je bilo priti do kruha, teţko do 

strehe nad glavo, teţko do drv za kurjavo; ljudje so stradali in 

prezebali, otroci so zbolevali in umirali. Takrat je v strupeno 

mrzlem zimskem večeru, ko je burja zavijala okoli napol 

podrte bajte, stari muzikant s premrlimi prsti zadnjikrat 

zaigral na violino svoji revni druţinici.                                                        

»Igrajte hitreje, igrajte hitreje, oče,« je klical njegov sinček, ki 

je poskušal plesati na njegovo glasbo, da bi si vsaj malo ogrel 

bose noţice – tedaj pa je na violini z bolestnim zvokom počila 

najtanjša struna, v istem trenutku so očetu posinjele ustnice, 

glava mu je omahnila na prsi in njegovo ţivljenje je ugasnilo 

kot sveča, kadar dogori. 

Deček Tibor je pobral s tal očetovo violino s preostalimi tremi 

strunami. Poskušal je zaigrati nanjo, a njen zvok je bil tako 

reven, tako nebogljeno cvileč, da je bolna mati zastokala s 
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svojega revnega leţišča: »Bolj se moraš potruditi, dečko, več 

moraš vaditi. Ko boš znal bolje igrati, ti bodo ljudje radi dali 

kakšen novčič, da nam boš zanj lahko kupil vsaj hlebec 

kruha.« 

Tibor si je oprtal violino in se odpravil v zimski dan. 

Na vsem lepem pa je dolg, tenak, najsvetlejši lunin ţarek 

švignil iz lune, se zalesketal v solzi na dečkovih licih in 

podolgem legel čez violino. Zaslišalo se je tihceno, neţno 

zvenenje. Tibor je dvignil objokani obraz in se začudeno 

zagledal v violino. Glej, tenka, bleščeča struna je bila napeta 

čeznjo, mesečina je migljala in migetala po njej. 

Zlat in srebrn denar se mu je kar sam usipal v ţepe. Seveda je 

poskrbel najprej za mater in sestro. Dal je popraviti, razširiti 

in na novo pokriti hišo, kupil je lepo in udobno pohištvo, 

lakota je postala samo še neprijeten spomin. Materi je vsak 

dan postregel z najbolj izdatno hrano in starka se je nenehno 

mastila z najbolj izbranimi jedmi. Sčasoma se je tako odebelila, 

da niti hoditi ni več mogla in je sploh ni bilo več moč spoznati. 

Sestrica je ozdravela, saj ji je bogati brat lahko pripeljal 

najboljše in najdraţje zdravnike; čez nekaj mesecev je ţe veselo 

zahajala na vaške plese, oblečena v prelepe svilene in ţametne 

obleke, kakršnih si ni moglo privoščiti nobeno drugo dekle v 

vasi. Tako so vsi brezskrbno zaţiveli v izobilju. 

Godec Tibor pa se je zmeraj bolj poredko spomnil na lunino 

darilo. Le kadar se je ponoči vračal s kakšne slavnostne 

pojedine, se je kdaj pa kdaj ozrl v nebo in prijazno pomeţiknil v 

polno luno – to je bilo pa tudi vse. Za svoje igranje je začel 

zahtevati zmeraj več denarja. Le redkokdaj je komu zaigral 

zastonj. Samo onemoglemu staremu muzikantu, nekdanjemu 
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očetovemu prijatelju, je na hitro kaj zagodel, če ţe ni šlo 

drugače.  

Njegova slava se je širila daleč naokrog. O čudovitem 

glasbeniku je slišal nekega dne tudi mogočni vojvoda v 

glavnem mestu. Nekega dne je na iskrem konju pripeketal v 

Tiborjevo vas vojvodov sel in sporočil: »Jutri zarana pride 

pote vojvodova kočija, de te odpelje v grad. Igral boš pred 

samim vojvodom!« 

Brat je samo zmajal z glavo in se pripravil za pot. V 

pomladnem jutru se je pred njegovo hišo ustavila razkošna 

kočija. Tibor, praţnje oblečen, je vstopil vanjo, dostojanstveno 

pomahal zbranim vaščanom – in kočija je oddrdrala proti 

glavnemu mestu, hej! 

Tibor je dvignil violino, zamahnil z lokom ... Toda violina ni 

dala od sebe nobenega glasu /…/ je naenkrat opazil, da je 

mesečinska struna z violine izginila. Obupano je poskušal 

igrati na preostale tri strune, a iz violine se je zaslišal samo 

beden cvileč glasek ... Vojvoda je poklical svoje hlapce. Z biči 

so pognali muzikanta na cesto. 

Tiborjeva hiša se je začela počasi rušiti in propadati. V strehi 

so zazijale luknje, skoznje je lil jesenski deţ na polomljeno 

posteljo Tiborjeve matere, sestrine obleke so razţrli molji ... 

Stari Tibor pa je še nekaj let v vaški krčmi za kozarček 

cenenega ţganja zabaval vaščane z zgodbo o mesečinski 

struni. 
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Tabela 6: Analiza pravljice Mesečinska struna 

Mesečinska struna je ena izmed redkih pravljic Svetlane Makarovič, ki spominja na tipično 

ljudsko pripoved in zato še najbolj sledi Proppovim funkcijam likov. Kljub temu pa je tudi v 

tej veliko odstopanj. Eno izmed njih je to, da je junak in škodljivec ista oseba. Gre za junaka 
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zgodbe (Tibor), ki sprva ţivi v revščini, ko pa s pomočjo čudeţnega sredstva obogati, to 

korenito spremeni celotno druţino. Prejšnjo poštenost, skromnost in čut za trpljenje drugih 

zamenjajo pohlep, lakomnost, sebičnost in brezbriţnost. Preko tega se junak spremeni v 

škodljivca, čeprav bi lahko rekli, da je posredni škodljivec denar, bogastvo. Posebnost te 

pravljice je tudi čudeţno sredstvo (struna violine), saj jih pravljice Svetlane Makarovič 

navadno ne vsebujejo. Z njim se srečamo še v pravljici Lunin gozd, kjer se zaradi ţalosti 

lisjaka pojavi čudeţna lisička, ki uresničuje ţelje, in Potepuh in nočna lučka, kjer pa lučka 

sicer govori in zabavlja potepuha, mu pa s svojo čudeţnostjo ne pomaga nadomestiti manka. 

Tudi v zgodbi Nekaj prav posebnega je prisoten čudeţni svet, saj se v vlogi pomočnika znajde 

čarovnica.  
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6.7 Netopir Kazimir 

V mračni skalni votlini je dremal netopir obešen z glavo 

navzdol, kajti tako netopirji najraje spijo. Nad njegovimi 

nogami je bil v skalo vklesan napis: Kazimir. Ker tako je 

bilo temu netopirju ime. To ime so mu dali drugi netopirji 

v votlini, ker jim res nikoli ni dal miru, razen kadar je spal. 

Drugače pa se je vedno hotel pogovarjati, bil je namreč 

zelo radoveden. Spraševal je na primer, ali muha še ţivi, 

potem ko si jo poţrl, spraševal je, kako se počuti luna, če jo 

skrije oblak, in kaj bi bilo, če bi drevesa rasla s koreninami 

navzgor, netopirji pa spali z glavami navzgor – in take 

neumnosti. Vsem pa je začel neznosno presedati z 

vprašanjem, ali so netopirji krilate miši ali mišji ptiči. 

Potem je zaspal in imel tako čudne, tako razburljive sanje, 

da se je prebudil, si pomel oči in zaklical: »Moram vprašati 

kakšno miš!« Zletel je iz votline, preletel gozd in smuknil v 

star skedenj.  

»Aha!« se je posvetilo Kazimiru. »Če so tole človeški angeli, 

potem smo mi, netopirji, mišji angeli.« In je bil zadovoljen, 

ker je našel odgovor na svoje vprašanje. 

 

 

IZHODIŠČNO STANJE (α) 

 

atribut – bivališče in značaj 

 

 

 

I. EDEN OD ČLANOV 

DRUŢINE ODIDE OD 

DOMA (β) 

 

XIX. PREMOSTITEV 

PRVOTNE NESREČE, 

ZAPOLNITEV MANKA (J) 

Tabela 7: Analiza pravljice Netopir Kazimir 

Posebnost te pravljice je, da v njej nastopa le ena oseba, ki je za pravljico pomembna, to je 

junak (netopir Kazimir). Ostale osebe so stranske in v pravljici ne igrajo bistvene vloge. V 

njej tudi ni škodljivca. V zbirki Svetlanine pravljice najdemo veliko takih pravljic. Gre za 

zgodbe, kjer zaplet in škodovanje nista pomembna. Glavni junak išče odgovor na določeno 

vprašanje, v tem primeru se srečamo z vprašanjem obstoja, saj se netopir Kazimir sprašuje, 

kdo pravzaprav je.  
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Je pa v pravljici vseeno prisotna motivacija, in sicer je motivacija za odhod radovednost, 

iskanje odgovora na pomembno ţivljenjsko vprašanje.  

Še nekaj pravljic s podobno strukturo: Veveriček posebne sorte, kjer je prisotno pomembno 

sporočilo, to je, da t.i. hendikepiranost ni razlog za obup, saj lahko eno nezmoţnost 

nadomestimo z mnogimi drugimi znanji. Breskova koščica, ki sporoča, da tudi sprva majhne 

stvari, ki se zdijo nepomembne, lahko čez čas zrastejo v veliko in pomembno. Zelo zanimiva 

pravljica je tudi Nekaj prav posebnega, ki razkriva, da posebnost ne temelji vedno le na 

zunanjosti, temveč je prava posebnost skrita v nas samih – le spregledati jo je potrebno. Prav 

zaradi omenjenih očitnih sporočil, ki jih vsebujejo, te pravljice ne potrebujejo škodljivca in 

zapleta. 

 

6.8 Pijani trot 

Bil je lep, sončen dan. Pred čebelnjakom je sedel debel 

trot. Bil je zelo zaposlen z razmišljanjem, ali naj bi se 

najprej lotil sladkega soka iz pravkar razcvetene detelje ali 

iz belega slaka ali mrtvih kopriv. 

 

»Pa kaj potem?« je še ponavljal, ko se je pod mrak čisto 

pijan zares zvrnil v jarek in ni niti poskušal zlesti iz 

njega. »Pa kaj potem? Meni je takšno ţivljenje všeč – 

gospe čebele pa kakor hočejo!« In je udobno 

zadremuckal v topli travi. 

IZHODIŠČNO STANJE (α) 

VIII.a. ENEMU OD 

DRUŢINSKIH ČLANOV 

NEKAJ MANJKA, NEKAJ 

HOČE IMETI 

 

XIX. PREMOSTITEV 

PRVOTNE NESREČE, 

ZAPOLNITEV MANKA (J) 

Tabela 8: Analiza pravljice Pijani trot 

Tudi ta pravljica se zelo razlikuje od prvih analiziranih zgodb. Tudi tukaj se namreč pojavi le 

en lik, ki vodi zgodbo, to je trot, ki ga lahko opredelimo kot škodljivec. Ostale osebe so 

stranske in zgodbo le popestrijo, nimajo pa nanjo nobenega vpliva. Zanimivo je tudi, da 

škodljivec na koncu ni kaznovan za svojo lenobo in pijanost, temveč še naprej uţiva. Prav 

tako škodljivec ni kaznovan na koncu pravljice Hrčkova pogača. 



49 

 

7. TIPOLOGIJA PRAVLJIC V ZBIRKI SVETLANINE PRAVLJICE 

Pravljice v omenjeni zbirki se glede na funkcije likov delijo na štiri skupine: 

1. v zgodbi sta junak, ki je hkrati glavni literarni lik, in škodljivec, ki je na koncu 

premagan in kaznovan; 

2. v zgodbi sta junak in škodljivec, ki je glavni literarni lik, in s kaznovanjem slednjega 

pravljica pridobi moralni nauk; 

3. škodljivca ni, zato tudi ni zapleta; 

4. škodljivec kljub škodovanju ni kaznovan. 

Škodljivec je v predstavljeni tipologiji izpostavljen zato, ker v zgodbo vnese zaplet in s tem 

tudi večje število funkcij likov. Iz spodnje razpredelnice so razvidne vrste funkcij (glej 

Priloga 2), ki se v določeni skupini največkrat pojavijo.  

SKUPINA FUNKCIJE 

1. I., III., VI., VII., VIII., VIII.a., IX., X., XVI., XVIII., XIX. 

2. I., III., VIII., X., XVI., XVIII., XXX., XIX. 

3. I., VIII.a., XIX. 

4. I., VI., VII., IX., XIX. 

Tabela 9: Razdelitev funkcij po skupinah 

Pojavitev škodljivca je torej za funkcije likov v pravljici zelo pomembna. Prva in druga 

skupina sta si po funkcijah zelo podobni, vseeno pa so opazne razlike. Tako je v pravljici, kjer 

je glavni literarni lik junak zgodbe, le-ta opredeljen kot iskalec in s tem so povezane tudi 

funkcije. V začetku se pri junaku iskalcu večkrat pojavi funkcija VIII.a, temu pa najpogosteje 

sledi XI. V skupini pravljic, kjer glavni literarni lik zastopa škodljivec, pa se zgodba navadno 

ne začne z mankom, temveč s funkcijo I, motivacija odhoda pa je največkrat ţelja po 

maščevanju škodljivcu in po ohranitvi prvotnega stanja. Sicer se navadno v obeh skupinah 

pojavita funkciji XVIII in XXX, vendar kazen škodljivca, ki je na mestu glavnega literarnega 
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lika, pogosteje izuči in ga pripelje do nekega spoznanja (Mucek se umije, Razvajeni vrabček, 

Psiček Piki išče zlato), včasih pa postane preko kazni celo pozitiven lik (Mesečinska struna, 

Sapramišja sreča). Sicer se t.i. spreobrnitev škodljivca včasih pojavi tudi v prvi skupini 

(Kokokoška Emilija), navadno pa se te pravljice končajo s kaznovanjem škodljivca (O 

Tacamuci, Pekarna Mišmaš, O strašni lisički).  

V tretjo skupino spadajo pravljice brez škodljivca. Tudi v teh se sicer pojavi določen problem, 

ki ustvari zgodbo, vendar pa zaradi pomanjkanja škodljivca ne preraste v zaplet. Po večini se 

pojavljajo zgolj funkcije VIII.a, katere posledica je funkcija I, zaključi pa se z XIX. Manko, ki 

ga predstavlja funkcija VIII.a je navadno vprašanje, ki si ga junaki postavljajo. To se lahko 

tiče obstoja (Netopir Kazimir), ljubezni (Lisinski se zaljubi, Ena o stonogi), posebnosti 

oziroma odstopanja od vsakdanjega (Veveriček posebne sorte, Učena buča, Nekaj prav 

posebnega). 

V četrti skupini pravljic se ponovno srečamo s škodljivcem, ki je hkrati glavni literarni lik. 

Posebnost te vrste pa je, da škodljivec na koncu ni kaznovan za svoje napake in škodo, ki jo 

povzroči. To vnaša v zgodbo humornost. Število funkcij likov je tu različno – lahko se 

pojavita samo funkciji VIII.a in XIX (Pijani trot, Hrčkova pogača) ali pa tudi VIII, XVI 

(Mali parkelj Malič), v vsakem primeru pa sta izpuščeni funkciji XVIII in XXX.  
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8. SKLEP 

Brata Grimm sta pravljice povzdigovala predvsem zato, ker sta verjela, da nosijo v sebi 

neprecenljivo kulturno dediščino. Danes vemo, da so pravljice izjemno didaktično sredstvo in 

da predstavljajo iracionalni svet, skozi katerega otrok spoznava vrednote realnega sveta. 

Razlog za kakršnokoli vrednotenje pravljic se je do danes sicer spremenil, pomembnost pa se 

jim pripisuje ravno tolikšno, kot nekoč, če ne še večjo. Glede na to, da jih štejemo med 

mladinsko literaturo, se je ţe v zgodovini pojavila velika potreba po dodatnem raziskovanju te 

zvrsti. Tako so se začeli nekateri raziskovalci ukvarjati ne le z vsebino, temveč tudi s 

strukturo pravljic. Med pomembnejše spada tudi Vladimir Propp, ki je v svojem delu 

Morfologija pravljice predstavil model ljudske pravljice.  

Omenjeno Proppovo delo je osrednja literatura mojega diplomskega dela, saj sem na podlagi 

njegovih funkcij likov in predstavitve oseb podrobneje analizirala osem sodobnih pravljic 

Svetlane Makarovič. Pri drugih pravljicah pa sem iskala kakršnekoli podobnosti ali 

odstopanja. Rezultati analize so pokazali, da lahko tudi sodobne pravljice v nekaterih delih 

sledijo modelu ljudske pravljice, veliko pa je tudi takih, ki od te strukture odstopajo. Ljudskim 

pravljicam sledijo predvsem tiste, kjer se pojavi junak iskalec, pogosto pa tudi tiste, kjer je 

glavni literarni lik škodljivec, ki skuša škodovati junaku ţrtvi. Glede na to, da imajo nekatere 

sodobne pravljice podobno zgradbo kot ljudske, menim, da je strukturalna analiza za 

preučevanje pravljic do neke mere še vedno aktualna, vendar bi bilo v prihodnje potrebno 

nekatere funkcije likov spremeniti in odstraniti. Tako se na primer v analiziranih pravljicah 

funkcije II, IV, V, XII, XVII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV ne pojavijo nikoli, funkciji III in 

IX pa le enkrat. Se pa večkrat ali celo velikokrat pojavijo funkcije VIII (3/8), XVI (3/8), XXX 

(3/8), VI (4/8), XVIII (6/8) in XIX (6/8). Opazila sem tudi, da se večina pravljic konča pri 

funkciji XIX in se ne nadaljuje z novim zapletom ali mankom (kot je ţe bilo omenjeno se od 

osmih analiziranih pravljic šest pravljic konča z omenjeno funkcijo). Iste funkcije po navadi 

stojijo na istem mestu, torej nobena funkcija ne izključuje druge funkcije. Tako imajo 

pravljice, ki vključujejo iste funkcije tudi enako zgradbo. Zavedati pa se je potrebno, da 

Proppova analiza ni primerna za vse pravljice. V zbirki Svetlanine pravljice se namreč 

pojavijo tudi zgodbe, kjer škodljivec na koncu ni niti premagan niti kaznovan. Te delujejo kot 

humorne zgodbe, namen katerih je predvsem razbremenitev in zabavanje bralca. Veliko je 

tudi pravljic brez škodljivca in s pomembnim sporočilom (kot je bilo omenjeno v 7. poglavju, 
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je sicer v analizi le ena taka pravljica, vendar jih v zbirki najdemo veliko več). Verjetno ravno 

zato ne potrebujejo škodljivca in zapleta. V njih se namreč pojavljajo zgolj vprašanja, na 

katera junaki iščejo odgovor.  

Preko pravljic dobi otrok odgovore na mnoga vprašanja, tudi tista, ki so v realnem svetu 

nerazumljiva. Ravno zaradi te sporočilnosti so pravljice Svetlane Makarovič tako izjemne. S 

svojo mladinsko literaturo namreč otroku predstavlja tudi nekatere tabu teme, hkrati pa mu 

omogoča, da se poistoveti z junakom, kar mu kaţe smernice, katere lahko prenese v realni 

svet. Kljub iracionalnosti delujejo njene pravljice zelo resnično, saj so teme vzete iz 

človeškega sveta, pa tudi nekatere razrešitve problema zgodbe niso posledica nekega 

čarobnega sredstva, temveč volje in sposobnosti junakov. S tem ne prepriča zgolj otroka, 

temveč se njene zbirke nemalokrat pojavijo v rokah odraslega bralca.  

Da so pravljice pomembne tudi za odrasle, je prepričan tudi France Bevk, ki v svoji črtici 

Pravljica je umrla zapiše: »Poznam dve vrsti ljudi, ki mi niso pri srcu. To so tisti, ki se ne 

znajo smejati, in tisti, ki ne cenijo pravljic – ki so bile duša moje mladosti« (Bevk, 1995, str. 

7).  
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PRILOGA 1 

Besedila izbranih pravljic so vzeta s spletne strani Wikivir, kjer so objavljena s pisnim 

dovoljenjem avtorja, pod pogoji licence CreativeCommons Priznanje avtorstva-Deljenje pod 

enakimi pogoji 3.0. 

KATALENCA IZ STUDENCA 

Globoko v gozdu, ob majhni jasi, rase stara, košata bukev. Izpod njenih korenin tiho ţubori 

vesel, ledeno mrzel studenček in se izteka v plitvo jezerce, obraslo z visoko gozdno travo, 

praprotmi, mahom in lapuhovimi listi. V hladnem somraku med bukovimi koreninami stanuje 

drobna, zelenolasa palčica. Nekoliko je podobna zeleni ţabici, saj ji med prstki rase prava 

plavalna koţica. Čisto gola je, pa je nikoli ne zebe in tudi nikoli se ne prehladi, čeprav po ves 

ljubi dan čofota po vodi, se potaplja in se meče v tolmun z bukove veje. Ogrinjajo jo dolgi, 

mokri, svileno gladki lasje, ki so čisto take barve kot vodne alge na dnu tolmunčka, tako da je 

sploh ne moreš opaziti, kadar se potuhne pod vodno gladino in njeni lasje skupaj z algami 

valovijo v vodnem toku. 

Vsako jutro, še preden je sonce vzšlo, so prihajale k njenemu studencu gozdne ţivali pit. Tu so 

se zbirali zajci, veverice, podlasice, jeţi, belouške, ruševci, jazbeci, srne, miši, lisice – ampak 

takrat še nihče izmed njih ni vedel, da se med koreninami skriva drobna, previdna palčica, 

Katalenca iz studenca, in se neznansko zabava, ko jih opazuje pri pitju. Le včasih se je 

zaslišalo njeno tiho hihitanje, kadar se je kakšnemu zajčku zaletel poţirek v grlu, da je kihal 

in kašljal in smešno mrdal z gobčkom, drugi zajci pa so ga tolkli po hrbtu in se mu smejali. 

Med pitjem se niso ţivali nikoli prepirale ali motile druga druge. Samo lisica je včasih malce 

preveč poţeljivo ošinila s pogledom kakšno veverico ali zajčka. Ampak kadar je Katalenca 

opazila v lisičjih očeh kakšno sumljivo poţeljivo iskrico, je brţ zajela vodo v plavutkasto dlan 

in jo – pljusk! – brizgnila lisici v obraz. Lisica je potem še dolgo osuplo otresala mokri gobec 

in se spraševala, kaj naj to pomeni. 

Čez dan se je Katalenca razposajeno igrala, čofotala, se gugala na vejah in na veliko škropila 

naokrog. Nekoč pa ji je nekega poznega popoldneva od strahu zamrlo drobno srce, ko je na 

lepem zaslišala teţke korake, namenjene prav k njenemu studencu. Skrila se je globoko med 

http://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Posebna_dovoljenja_za_objavo
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sl


56 

 

bukove korenine in plaho opazovala dve človeški, zavaljeni postavi, ki sta lomastili skozi 

grmovje. 

Joj, to sta bila lovca! Joj, to sta bila Cuzelj in Guzelj, strah vseh gozdnih ţivali! To sta bila 

dva krvoločna debeluha, ki sta komaj čakala, da bi upihnila lučko ţivljenja kakšnemu ţivemu 

bitju! Sedla sta na podrto drevo sredi jase, izvlekla vsak svojo čutaro z ţganjem, naredila 

globok poţirek, se oddahnila in krepko zaklela. Potem sta se začela pogovarjati, in to same 

grde reči. O tem, kako bosta pojutrišnjem zjutraj uplenila najmanj dva srnjaka pa še nekaj 

zajcev povrh. Pa o tem, kako bosta gospa Cuzljeva in gospa Guzljeva zadovoljni, ko bosta 

lahko gostom postavili na mizo sveţo divjačino. 

Katalenca iz studenca je tiho ţdela v svojem skrivališču in napenjala ušesa. Vse je slišala. 

Slišala je, kako nameravata ţe pojutrišnjem pred svitom priti semle, se skriti za grmovjem in 

čakati. In ko bodo prišle ţivali pit, bosta vsak počila najmanj dva zajca in eno srno ali 

srnjaka, pa še kaj. In kakšno razkošno poţrtijo bodo potem imeli doma in koga vse bodo 

povabili in kako bodo srnjakovi rogovi prišli prav za obešalnik v predsobi gospe Cuzljeve in 

za svetilko v dnevni sobi gospe Guzljeve. Izpraznila sta vsak svojo čutaro, potlej pa 

odkolovratila proti domu. 

Katalenca je prilezla na breg. Sedla je na mahovnato blazino, si podprla glavico z dlanmi in 

ţalostno razmišljala. Predstavljala si je strašni prizor, ko bo pojutrišnjem zjutraj njen 

tolmunček rdeč od prelite krvi. Trava in mah in praprot, vse bo krvavo, ptičje petje bo 

obmolknilo, njen studenec pa se bo imenoval Studenec smrti. Tiho je zajokala. Kaj naj stori? 

Naenkrat pa ji je šinila v glavo imenitna misel. Ţivali je treba odvrniti od studenca. Jutri 

zarana! Še dobro, da nameravata jagrski surovini priti ubijat šele pojutrišnjem! 

Naslednje jutro je bila Katalenca ţe ob jutranjem somraku na preţi. Zajček je bil prvi pri 

izviru. Nagnil je smrček nad vodo, da bi se odţejal, takrat pa pljusk! – ga je zadel vodni curek 

naravnost med oči. Prestrašen je poskočil visoko v zrak in zbeţal. Vsem drugim zajcem se je 

zgodilo enako. Katalenca, skrita za lapuhom, je s plavutkasto ročico zajemala vodo in jo z vso 

silo brizgala ţivalim v smrčke. Lisica je imela v hipu čisto moker koţuh in brke in uhlje in 

gobec in za trenutek ni ničesar videla, ker ji je voda zalila oči. Pa to se ni zgodilo samo lisici, 

o ne, tudi veverici je na lepem šinil curek v smrček, ko si je med pitjem hotela oddahniti, pa 

tudi jazbec je dobil svoje, pa gozdne grlice, pa podlasica, ki je od presenečenja kar čofnila v 
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tolmun, ko je dobila krepak pljusk v glavo. Srna z mladiči se je spustila od strahu v brezglav 

dir, srnjaki niso utegnili niti jezika pomočiti v studenec – Katalenca je z vso silo zajemala 

vodo in jo brizgala v ţivali, tako da so se prestrašene razbeţale. Daleč daleč proč so si 

poiskale druge studence, Katalenčinega pa so se izogibale v velikem loku. 

Katalenca je preţivela tih dan. Bala se je naslednjega jutra, a je vendarle upala, da se je med 

ţivalmi dodobra razvedelo, kako je z njenim studencem nekaj hudo narobe. 

Naslednje jutro je Katalenca pričakala neprespana in zaskrbljena med koreninami. Videla je 

Cuzeljna in Guzeljna, ki sta se pritihotapila na jaso, pripravila puški za strel in se potuhnila 

za grmovje. 

Vse je bilo tiho. Niti ptič ni čivknil. Studenec je tiho ţuborel, gladina jezerca se ni premaknila. 

Nobene ţivali ni bilo blizu. Oba zavaljenca v zelenih oblekah je začelo zebsti. Vedno glasneje 

sta šepetala, kmalu pa sta začela kar na glas robantiti in preklinjati. Nazadnje sta, čisto 

premraţena, sklenila, da se odpravita v gostilno, v pijači utopit razočaranje. Tedaj se je 

Katalenca zadovoljno zahihitala v svojem skrivališču. Lovca sta se spogledala in se 

radovedno sklonila nad tolmun. 

Katalenca se je spet zahihitala. Cuzelj se je sklonil še niţe, pa mu je spodrsnilo na gladkem 

mahovnatem bregu. Guzelj ga je hotel ujeti za suknjič – tedaj pa je Katalenca oberoč zajela 

vodo in jima jo pljusknila v obraz. Od presenečenja sta obadva čofnila v tolmun. Zarjovela 

sta na pomoč, čeprav je bil tolmunček čisto plitev. Poskušala sta splezati na breg, pa jima je 

vedno znova spodrsnilo na mokri ilovici. Končno sta le nekako prikobalila na breg, do gat 

premočena, pokrita z algami, vodno travo in blatom. Glasno šklepetaje z zobmi sta se vsa 

prestrašena spogledovala in ugotovila, da mora biti studenec kratkomalo začaran in da bo 

najbolje, če jo čimprej pobrišeta odtod in se nikoli več ne vrneta. Kot mokri kuri sta se 

odvlekla vsak s svojo puško. Ko ju ni bilo več ne videti ne slišati, se je Katalenca prav 

imenitne volje zagugala na veji in kar vriskala od veselja. Tolmunček se je kmalu zbistril in 

spet je bilo vse krasno in v redu. Ţivali so čez nekaj dni ţe pozabile na neprijetnosti, ki so jih 

bile doţivele pri studencu. Spet so vsako jutro prihajale pit, saj nikjer v gozdu ni bila voda 

tako bistra in dobra kot tukaj. Ampak v gozdu se zgodi zelo malo stvari, ki jih poštarica sraka 

ne bi opazila in razklepetala daleč naokrog. Tako se je tudi ta zgodba razvedela in odtlej se 

Katalenca brez strahu pokaţe na svetlo. Med ţivalmi je postala tako priljubljena, da lahko 
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jaha na zajčjih hrbtih, cuka veverico za brke in se guga na srnjakovem rogovju. Včasih si pa 

tudi ne more kaj, da ne bi kdaj pa kdaj, ko si kakšna stroga lisica s priprtimi očmi gasi ţejo, 

zajela prgišče vode in ... Flop! Uh, kako gre to lisici na ţivce!  

 

KOKOKOŠKA EMILIJA 

V velikem kokošnjaku na koncu vasi je ţivelo trinajst kokoši. Same dobre nesnice, kot se je 

rada pohvalila njihova gospodinja, saj se je vsak dan dosita najedla njihovih jajc. Pa tudi 

dokaj drago jih je prodajala tistim sosedam, ki njihove putke niso bile tako pridne kot njene. 

Trinajst kokoši, se pravi dvanajst navadnih in ena pametna. Tista najmanjša, s pernatimi 

hlačkami in z roţo postrani, kokoška Emilija, tista je bila pa zares še pa še brihtna ţivalca. 

Malce je sicer jecljala, zato so jo klicali kokokoška namesto kokoška, ampak to ji je še 

pristajalo. Posebno še, ker si je zmeraj izmislila kaj novega. Bistra glavica pod čopko, ni kaj. 

Da ne boste mislili, da so vse kokoši neumne, o kje pa!  

Vsako jutro je gospodinja prišla v kurnik, segla s poţeljivo roko v topla, temačna kokošja 

gneza in pobrala sveţa jajčka. Prav nalahko si je naloţila vseh trinajst jajc v predpasnik in 

odšla, ne bev ne mev. 

Kokoši so brezbriţno brskale po zemlji, iskale črve, koruzna zrna in ţuţke, pa sem in tja malo 

kokodajsnile. Mala Emilija pa je vsako jutro še dolgo strmela izpod nasršene čopke za 

gospodinjo in jezno godrnjala: »Vsaj hvala bbbi lahko rekla, ne? Le kakakaj bi jo stalo, če bi 

nas vsaj malo popohvalila? Najbrţ mmmisli, da je nesti jajca čisto preprosto. Ppppa naj sama 

poposkusi!«  

»Kakokoko, kakokoko? Eh, nikar ne bodi sitna,« so ji odgovarjale sestre. »V ţivljenju je pač 

takokokoooo. Taka je pač kokošja usoda ...« Pa so brskale naprej in topo meţikale v sonce. 

Mala Emilija pa je razmišljala in razmišljala. Ko pa je to noč proti jutru kot ponavadi 

začutila, da bo znesla jajce, jo je prešinila neka zanimiva misel. 

Ko je bilo jajce znešeno, ga je Emilija nekaj časa zamišljeno ogledovala, potlej pa 

zamrmrala: »Kakakakšno llepo jjjajce. Ali ga ni škokokoda za našo gogospodinjo, kkki mi 
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zzanj nnniti hvala nne bo rekla!« S konico kljuna je narahlo piknila v jajce. Pa še enkrat. Pa 

še malce močneje. V jajcu je zazijala luknjica. Prijetno je zadišalo. Emilija je s kljunom 

razširila luknjico in začela pokušati sveţi beljak. »Mmm, ni ssslabo,« je čisto potihem 

kokodajsnila. Srkala je še naprej in prišla do rumenjaka. Oho, to je bilo šele okusno! Emilija 

je bila vsa navdušena. Pojedla je jajce, in ker je bila pametna kokokoška, je s kljunom 

zdrobila tudi lupino in jo pozobala. Zadovoljna je poletela na gred in spala vse do sončnega 

vzhoda. 

Ko je to jutro gospodinja stopila v kurnik, je naštela samo dvanajst jajc. No, lepa reč! 

Ogledovala si je kokoši eno za drugo in poskušala uganiti, katera ni znesla jajca. Pa kaj, ko 

so vse putke samo zaspano in trapasto strmele vanjo – brihtna Emilija pa tudi. Gospodinja je 

slabe volje odšla v hišo, kokoši pa so se začele razburjeno zaletavati druga v drugo: »Katera 

ni znesla jajca? Sramota! Jaz sem ga znesla, najbrţ ga ti nisi!«                                       

»Znesla sem ga, pa še velikega, da veš! Kakokoko si upaš, pa ravno ti, ki neseš tako drobna 

jajca!« To je bilo hude krvi! Kar steple so se! Le mala Emilija se je samo tako zaradi lepšega 

malo ščeperila in se delala hudo, v resnici je bila pa na vso moč zadovoljna. 

Odtlej si je Emilija vsako noč pred jutrom privoščila sveţe jajce in skrbno pospravila tudi 

lupine. In ker so jajčka dobra in krepilna hrana, je Emilija postajala dan za dnem krepkejša 

in lepša. Perje se ji je lesketalo kot svila, čopka se ji je razkošatila in izzivalno postrani štrlela 

v zrak, njene hlačke so bile mehke in puhaste kot še nikoli poprej, kakšna čedna kokokoška je 

postala! Nazadnje se je sosedov petelin, ki je prišel na obisk, tako zaljubil vanjo, da je hotel 

obskakovati samo še njo. Seveda so se druge kokoši zaradi tega počutile uţaljene in prizadete, 

kako tudi ne! 

Gospodinja pa ni in ni mogla ugotoviti, zakaj je zjutraj v gnezdu samo dvanajst jajc. 

Postajala je ţivčna in razdraţljiva. Jajca ji sploh niso več teknila, v obraz so se ji začele risati 

gube in začela je hujšati. Nekega dne ji je moţ kar naravnost rekel, da mu ni nič več tako všeč 

kot prejšnje čase. »Tako lepo okrogla in fletna si bila,« je godrnjal, »pa tudi smejala si se 

rada. Zdaj si pa vedno bolj podobna kislici!« To je bila ţena huda! Ampak stvar je šla zmeraj 

na slabše. Zdaj se je gospodinja ţe ponoči prebujala in razmišljala, katera kokoš ji takole 

nagaja. Nekoč ni zdrţala, potresla je moţa za uho in zašepetala: »Poslušaj, stari! Če 

ugotovim, katera kokoš ne nese jajc, ji bom zavila vrat!« Moţ se je zbudil, prestrašeno izbuljil 
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oči, ker pa je bil od spanja še čisto omotičen, je ţenine besede ţal narobe razumel. »Kaj, vrat 

mi hočeš zaviti!? Lepa ţena si mi ti! Le čakaj!« In še preden mu je ţena razloţila svojo 

odločitev, jo je zgrabil in ji primazal dve krepki čez hrbet! To je bilo jokanja in očitanja in 

razlaganja in opravičevanja, preden sta spet zaspala! 

Naslednjo noč se je gospodinja prebudila s krikom: »Trinajsto jajce, kje je trinajsto jajce?!« 

»Pomiri se no,« je zagodrnjal moţ. »Kaj pa je eno jajce!« 

»Trinajst kur krmim, trinajst jajc hočem,« je vpila gospodinja. In pri tem je skakala do stropa 

v svoji pikčasti spalni srajci. »Kje je trinajsto jajce? O, ko bi vedela, katera kura je tako 

nesramna! Takoj bi jo zaklala, zadavila, pobila, zdrobila in skuhala in poţrla! Prekleta naj 

bo, katerakoli ţe je!« 

Kokokoška Emilija pa je ravno tedaj mirno in zbrano pospravljala svoj jajček. Ţal ji je bilo le, 

da se ne more oblizniti po tako dobrem zajtrku. Tatatako jje pppač, če imaš kkkljun, je 

pomislila. Zjutraj je gospodinja nesla putkam dvakrat toliko piče kot doslej. Mislila si je pač, 

da morebiti potrebujejo več hrane in da bo tako spet prišla do trinajstega jajca, če bo 

perutnino natrpala s pičo. In zares se je nekega jutra Emilija tako najedla koruznega in 

ovsenega zrnja, da je naslednje jutro pustila svoje jajce nedotaknjeno. Gospodinja je bila 

potlej seveda na moč vesela. Od samega veselja nad trinajstim jajcem je trinajstkrat skočila 

čez plot, to je pa za zajetno ţensko kar nekaj! Ampak da bi rekla pridnim putkam vsaj prijazno 

besedico, to ji niti na kraj pameti ni padlo. In Emilija je spet jezno gledala za njo izpod 

nasršene čopke. Gospodinja si je oddahnila. Zvečer je dala kokošim bolj pičel obrok hrane – 

in naša bistra Emilija je svoje jajce pred svitom spet pojedla. 

Nekoč pa se je neka kokoš vendarle zbudila, ker je zaslišala nekakšno škrebljanje zraven sebe. 

Odprla je oči in v poltemi zagledala Emilijo, ki je s slastjo pospravljala svoje jajce. 

»Kakokoko? Kaj pa počneš?« se je začudila. »I, kaj neki, saj vidiš, mmmmenda nnisi 

ssslepa,« je zagodrnjala Emilija. Sestra je bila tako presenečena, da ji je nehote zdrknilo jajce 

iz zadka, čeprav ga sploh še ni nameravala znesti – in jajce je padlo na tla, še preden je putka 

utegnila počepniti. Pa se je jajce razbilo in se razlilo po tleh. »Kkkkaj pa čččakaš?« je šepnila 

Emilija. »Ppppojej ga pppa dddober tek!« Sestra si ni dala dvakrat reči. Z uţitkom je pojedla 

razbito jajce, Emilija pa ji je pomagala pospraviti še lupine. Potlej sta si zarotniško 

pomeţiknili in sfrfotali na gred. 
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Tako je zjutraj gospodinja našla samo enajst jajc. Znorela je. Pulila si je lase. Hotela se je 

zadaviti s trakom lastnega predpasnika. Praskala je z nohti po umazanem zidu kurnika. 

Vreščala je balkanske kletvice, vrgla je lastnemu moţu koruzen storţ v glavo in se od samega 

obupa začela mazati po glavi s kurjimi drekci. 

Med kokošmi se je stvar z nočnimi pojedinami razvedela, ker si kokoši med sabo vse povedo. 

Naslednjo noč je vsaka putka pojedla svoje jajce – in zjutraj so bila vsa tri gnezda prazna, 

prazna, prazna! Niti enega jajca! Niti koščka lupine! Nič, ali veste, kaj se pravi nič?! 

Zjutraj, joj, zjutraj, ko je gospodinja prišla v kurnik in stegnila roko v prvo gnezdo ... pa še v 

drugo ... pa še v tretje ...! Najprej je onemela in je pol ure stala kot kip na sredi kurnika in 

lovila sapo. Potlej, ko je bila zajela zadosti sape, potlej je pa spustila tak krik, ampak ţe tak 

krik, da sploh ne vem, kako naj vam ga opišem! Lahko sicer poskusim, ampak ţe vnaprej vem, 

da mi ne bo uspelo. Torej: gospodinja je tako zavreščala, da je listje na drevju v hipu 

porumenelo in se začelo sušiti, šipe v oknih vseh vaških hiš so popokale, po vseh hišah so se 

ustavile vse ure. V šoli je učiteljica na vsem lepem začela govoriti po francosko, čeprav o 

francoščini še nikoli ni imela pojma, otrokom je iz ušes začela rasti špinača, traktorju na njivi 

so počile vse štiri gume! Gospodinjin krik pa je naraščal in naraščal in postajal vse višji in 

vse bolj prediren. Oblaki na nebu so se obarvali zeleno in začeli pluti v norih krogih sem in 

tja, cerkveni zvonik se je zvil kot gosenica, v pekarni so se vse štruce postavile pokonci, potok 

je začel teči nazaj in ribe v njem so začele po ţabje kvakati! Še kaj? Še! Sosedov maček jo je s 

tako naglico ucvrl v polje, da so se mu tace zavozlale v vozel, skotalil se je po tleh in začel 

jesti regrat! Kravam je iz vimen začela teči namesto mleka goveja juha! Gospodinjin moţ si je 

v naglici poveznil na glavo straniščni pokrov in tekel v bliţnji trg po zdravnika. Gospodinja 

pa je še kar vreščala, vreščala, vreščala. Edino gasilci se niso dali zmesti, vsaj ne povsem. 

Zavpili so: »Na čomop,« namesto: »Na pomoč,« vendar so se takoj znašli, pridrveli so z 

brizgalno, saj veste, pri gasilcih gre vse na hitro, takole, »mi ne vprašamo, kje gori pa kaj 

gori, mi kar pridemo pa špricamo«, usmerili so brizgalno v kričečo gospodinjo in spustili 

vanjo močan curek vode – in v hipu je utihnila. Debelo je pogledala okoli sebe, ko da bi se 

bila pravkar prebudila, in rekla: »O, Fonza! Kako imaš lep ovratnik!« 

Fonza je bil najlepši gasilec daleč naokrog, imel je modre oči pa rdeče lase in gospodinja ga 

je ţe od mladih nog sem rada videla. Ko se je pa Fonza še prav prijazno nasmejal in pokazal 
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zlat zob v ustih, se je gospodinja čisto pomirila, čeprav je bila čisto premočena od nog do 

glave, pa njene kokoši seveda tudi. 

Povabila je vso gasilsko četo v hišo in jim prijazno postregla s kruhom in jabolčnikom. »Saj 

bi vam prav rada jajca ocvrla,« je potoţila, »pa so moje putke nehale nesti. Ne vem, kaj jih je 

prijelo.« 

»Mogoče potrebujejo več hrane,« je rekel gasilec Blaţ. Temu je šlo namreč zmeraj po glavi 

le, kako bi se čimbolj najedel, čeprav je bil ţe zavaljen kot sodček. 

»Hrane imajo na ostajanje,« je odvrnila gospodinja. 

»Mogoče se bojijo lisice?« je ugibal gasilec Boštjan, ki je bil bolj plašne narave. 

»Kje neki, kurnik je trdno ograjen,« je zamahnila z roko gospodinja. 

»Kaj pa, če jim je dolgčas,« je dejal gasilec Polde, ki je zmeraj mislil le na zabavo. 

»Dolgčas?« je vzkliknila gospodinja. »Kje pa, saj jim vsak teden prinesem sosedovega 

petelina na obisk, in to kakšnega!«  

Sinjeoki Fonza pa je ves čas razmišljal in drţal prst na čelu. Potem je vstal, stopil h 

gospodinji, čisto blizu, ji pogledal globoko v oči in z ţametnim glasom dejal: »Mogoče pa 

vaše kokoške potrebujejo več prijaznosti? Mogoče jim morate kdaj reči kakšno lepo besedo?« 

Kajti lepi Fonza je dobro vedel, kakšno moč ima prijazna beseda. Gospodinja je strmela vanj 

z odprtimi usti in kar mokre oči je dobila. »Najbrţ ... najbrţ imaš prav,« je nazadnje dahnila. 

In bogve kako dolgo bi ta lepi razgovor še trajal, če ne bi ravno takrat prilomastil domov 

gospodinjin moţ. Če se še spominjate, je bil odhitel v bliţnji trg po zdravnika, ko je 

gospodinja tako zavreščala. Po poti pa sta oba z zdravnikom stopila v oštarijo. Zdravnik se je 

tako nacedil domačega ţganja, da sploh vstati ni mogel, zato je kar obsedel ob oknu in 

brundal nespodobne pesmi; gospodinjin moţ pa se je vendarle podvizal proti domu. Malo ga 

je skrbelo, kako je z ţeninim zdravjem, malo pa tudi, kakšen joj bo naredila, ker se bo vrnil 

tako grdo okajen. Vstopil je v izbo in zarohnel: »Kaj je zdaj?« Brţ so mu vse pojasnili, potlej 

so se pa gasilci zmotali nazaj v svoj gasilski dom.  
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Gospodinja se je brţ preoblekla v suho obleko, si nadela sveţ, zlikan predpasnik in odšla v 

kokošnjak. »Kako je, kokoške?« je nagovorila začudene putke. »Kako se kaj imate? Vam je 

kaj dolgčas? Kako da mi ne podarite nobenega jajčka več, ali ste kaj nejevoljne name ali 

kako?« Nasula jim je slastnega zrnja in odšla v hišo. Kokoške so se osuplo spogledovale in 

kimale: »Takokoko je prav, takokoko!« 

Mala Emilija je veselo poskakovala in kokodakala: »Kokokolikokrat sem ţe rekla, ddda jo 

bbbo izučilo! Kokokolikokrat! No, bbbomo vividele jujutri zjujutraj, kakakaj bo!« 

Ponoči so putke svoja jajčka prihranile za gospodinjo. In ko je ţenska zjutraj stopila v kurnik, 

je našla v gnezdih trinajst velikih, sveţih jajc. »O, hvala, drage moje,« je zaklicala. »To je pa 

zelo lepo od vas!« 

Nasula jim je poln pehar najboljše piče – in odtlej je bilo vsak dan tako. Vsako jutro je 

gospodinja rekla vsaki putki posebej: »Hvala za jajček. Za jutri se pa spet priporočam!« 

Kokoškam se je imenitno godilo, gospodinji tudi, le še enkrat se je zjutraj pozabila zahvaliti 

za jajce, pa ga naslednje jutro od kokokoške Emilije ni dobila – in to jo je za zmeraj izučilo. 

Če ti nekdo nekaj podari, te res ne bo konec, če mu rečeš hvala, ne res? Kokokodak! 

 

O TACAMUCI 

Naneslo je tako, da je Tacamuca ostala brez doma. Imela je teţko ţivljenje, ampak bila je 

vesele narave, bila je sploh ena najbolj veselih muc, kar jih hodi naokrog. Če je bila lačna, je 

gledala oblake in si predstavljala, da so smetana, popila je malo vode in si mislila, da je 

mleko in se je potem še dolgo oblizovala, da bi laţe verjela sami sebi. Če je kdaj ujela miš, pa 

je bila sploh prepričana, da je najsrečnejša muca na svetu. Bila je pa tudi lahkomiselna, 

Tacamuca. Nekoč je našla mačji tolar, pa si ni kupila hrane zanj, o ne, kupila si je zelen 

svilen trakec za okoli vratu. In tako všeč si je bila s tem trakcem, da sploh ni hotela slišati, 

kako ji kruli po praznem ţelodcu. Tako je jedla, kadar je imela kaj, kadar pa ni imela ničesar 

za pod zob, je preprosto sanjarila, da ima. In kmalu je Tacamuca shujšala, šape so se ji tresle 

od slabosti, prej tako bleščeča in gladka dlaka ji je v šopih štrlela na vse strani in zdaj se je le 
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redkokdaj še nasmehnila. Celo tako daleč je prišlo z njo, da je rekla oblaku: »Ti nisi smetana, 

ne. Ti si oblak in s teboj nimam kaj početi.« In še vzdihnila je. Res, slabo je bilo s Tacamuco. 

Nekega dne je Tacamuci tako strašno zakrulilo po ţelodcu, da se je kar ustrašila. Slišati je 

bilo kot grmenje in zajec, ki je ravno tekel mimo, se je plašno ozrl in se skril v svojo luknjo. 

Tacamuca se je zamislila. Potem se je počila po glavi in rekla: »V sluţbo bom šla. Vsaj za 

nekaj časa, da se dodobra najem.« Potrkala je najprej na zajčeva vrata. Zajec je odprl, na 

glavi je imel spalno čepico z dvema luknjama za uhlje, oblečen je bil v progasto spalno srajco 

in je jezen strmel v Tacamuco. »Mar ne vidiš, da se odpravljam k popoldanskemu počitku?« je 

zagodrnjal.  

»Zdaj vidim,« je odgovorila Tacamuca, »prej pa nisem vedela. Ti, zajec, vzemi me no v 

sluţbo.« 

»Ha, v sluţbo! Čemu mi bo mačka, saj nimam miši.« 

»Lahko bi ti krtačila koţuh,« je predlagala Tacamuca. To je bilo zajcu všeč. Tacamuca mu je 

ves dan krtačila koţuh, zajec pa je od ugodja miţal in mrdal. Zelo zadovoljen je bil. Ampak ko 

je muca zahtevala plačilo, ji je zajec ponujal korenja, detelje in suhe trave. Tega pa mačke 

seveda ne jedo. In Tacamuca je vsa šibka in s krulečim ţelodcem odšla. 

Prišla je pred jazbino in potrkala. Dolgo ni bilo nikogar na spregled. Šele ko ji je spet kar 

zagrmelo v ţelodcu, se je odprla linica na vratih in skoznjo je strogo pogledala jazbečevka. 

Revsknila je: »Obiski niso zaţeleni!« In je zaloputnila linico Tacamuci pred smrčkom. 

Tacamuca je ţe hotela oditi, pa so jo moči zapustile. Še enkrat je popraskala po vratih. 

Jazbečevka je stala na pragu in rohnela: »Nikoli ni miru! Kaj hočeš?«  

»Sluţbo iščem,« je povedala Tacamuca. 

Jazbečevka si je pomela tace in rekla: »Ravno prav. Počistila boš stanovanje, nanosila vodo 

od potoka, iztepla boš preproge in pomila posodo. In z mojim moţem ne smeš govoriti, 

zapomni si to!« Uh, je bila zoprna ta jazbulja. Tacamuca pa se je spomnila, da ji preti konec 

od lakote in je privolila. »Samo najprej mi dajte kaj jesti,« je rekla, »sicer bom še omedlela.« 

Zdaj je jazbečevka kar pobesnela. Zacepetala je in zavpila: »To je pa višek! Nič ti ne dam, 
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prav nič! Najprej moraš narediti, kar sem ti ukazala, šele potem boš jedla. Uh, te sluţkinje!« 

Tacamuca si je popravila svoj lepi zeleni trakec, pogledala je jazbečevki v tolsti obraz in 

dejala: »Jaz nisem sluţkinja, ampak Tacamuca. Kar sami si počistite svoj umazani brlog.« 

Zbrala je vse moči, dvignila je rep in odšla. Jazbečevka je pa zaloputnila vrata in šele notri je 

spet prišla toliko do sape, da je stresla jezo nad moţem jazbecem. 

Tacamuca se je vlekla čisto počasi čez gozdno jaso. In tamle, pod leskovim grmom, je čepela 

lisica in čakala, da pride muca bliţe. Takole je razmišljala tale lisica: »Suha je, suha. Spitati 

bi jo bilo treba, potem bi se pa kar prilegla. Ravno prav, čez en teden pride moja sestrična na 

obisk, pa bi jo lahko pogostila z mačjim mesom ...« Naglas pa je rekla: »Saj tole je vendar 

Tacamuca, če se ne motim. Oj, kako slaba si videti, mala moja.« 

Kadar kdo koga nagovori z »mala moja«, veste, ponavadi nima dobrih namenov. Toliko, da 

veste. No, lisica je rekla Tacamuci še več. Rekla ji je »Ijubica«, »mucica« in jo celo poboţala 

s taco in potem jo je povabila k sebi domov na malico. Tacamuca je lisico poznala in ji ni 

prav nič zaupala. Ampak takrat bi bila dala vse za košček mesa, tako sestradana je bila. 

Lisica jo je prijela pod taco pa sta šli. V lisičini je bilo toliko oglodanih kosti, da je kar 

roţljalo, kamorkoli si stopil ali sedel. Lisica se je opravičila: »Malo razmetano imam, veš. Saj 

veš, kako je.« Tacamuca ni vedela, kako je, in je tudi ni zanimalo. Zanimala jo je samo tolsta 

kokoš, ki je z odgriznjeno glavo leţala v kotu. Saj jo je bilo grozno videti, ampak Tacamuci je 

tako zadišalo kokošje meso, da je komaj sproti poţirala sline, da ji niso kapljale iz gobčka. 

Lisica je odbrcnila kup kosti in povabila muco k malici. Obe sta grizli in grizli in poţirali in 

obe sta renčali od ugodja. Tacamuca si je morala priznati, da ţe dolge mesece ni tako dobro 

jedla. Ko se je dodobra nasitila, se je lepo umila in očedila, lisica pa nič. Lisica je samo 

gledala, če je Tacamuca kaj bolj debela kot prej. »Kar pri meni boš ostala,« ji je rekla in zdaj 

so se ji oči ţe kar hudobno bliskale. In ko je videla, da se je Tacamuca malo zdrznila, je še 

dodala: »Moraš ostati pri meni, ker jaz tako hočem. Hočem, da se zrediš.« 

S temi sumljivimi besedami je odšla iz lisičine in zavalila pred vhod teţko travno rušo, da bi 

Tacamuca ne mogla pobegniti. Tacamuca je ostala sama v smrdljivem lisičinem stanovanju in 

plašno gledala okoli sebe. Začela je razmišljati, zakaj je lisici toliko do tega, da bi jo 

odebelila ... in ker je bila bistra muca, se ji je nazadnje posvetilo, zakaj ... in se je vsa najeţila 

od strahu. 
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Ko se je lisica sredi noči vrnila, je prinesla s seboj nekaj ogromnih kosov mesa in rekla: 

»Takoj pojej vse to.« 

»Saj nisem več lačna, kar sama jej,« se je uprla Tacamuca. 

Lisica pa: »Jaz sem ţe tako sita, da kar rigam. Jej, če ti rečem. Moraš!« 

»Moram?« 

»Moraš. In to takoj,« se je naenkrat razjezila. »Zrediti se moraš.« 

Tacamuca je začela jesti in plašno pogledovala lisico. »Zakaj moram jesti? Zakaj se moram 

zrediti?« 

»Zato, ker jaz tako hočem,« je pribila lisica. Najprej je mislila Tacamuci vso reč zamolčati, 

potem pa je zamahnila s taco in se zasmejala: »Saj mi ne moreš uiti, torej ti lahko povem, da 

te bova drugi teden imeli jaz in moja sestrična za slavnostno kosilo. Amen.« 

Sploh se ji ni smilila jokajoča Tacamuca, še malo ne, nasprotno. Tako je bila zoprna, da je 

ubogo muco vlekla za brke in se ji smejala in govorila »no, ali te nisem dobro?« in je dodala 

spet »moja mala«. Take sorte je bila ta lisica, ničvredna beštija, nič drugega. Tacamuca je 

zaprla oči, da ne bi gledala lisice, in je pogumno poţrla debelo mačjo solzo. Lisica ji je 

zvezala tačke z ostro gozdno travo, da ne bi mogla pobegniti, in je sezula copate ter legla k 

počitku na kup umazanih cunj v kotu. Tacamuca je zdaj vedela, da jo čaka samo še en teden 

ţivljenja, in ţe to je bil vzrok, da bi lahko jokala in tulila. Pa ni. Zvila se je v klobčič in mislila 

na svoj lepi zeleni trakec in je kar zaspala. 

Zjutraj je lisica spet zadelala vhod, ko je odšla, vendar je Tacamuci razvezala tačke, tako brez 

skrbi je bila. Muca se je lahko vsaj pošteno umila in se pretegnila. Lisica se je vrnila s tremi 

mastnimi kokošmi. Eno je poţrla sama, Tacamuca pa je morala ostali dve. In ko ni mogla več 

jesti, ji je lisica tlačila meso v gobček in ji grozila, da jo bo pretepla. Muci je bilo ţe slabo od 

sitosti in je ţe kar pokala, a morala je pojesti, groza, obe kokoši! Potem se je izčrpana 

zgrudila in zaspala in sanjala grozne sanje. 
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Zjutraj se je zbudila in najprej ni vedela, kje je, potem pa se je spomnila, da je ujetnica. In 

popadel jo je bes. Divje je praskala po vhodu, toda ruša je bila trda in teţka, Tacamuca pa 

majhna in tako je izčrpana odnehala. Dvignila je glavo in začela klicati: »Na pomoč, kdor gre 

mimo! Pomagajte mi! Zaprta sem v lisičji jami, reši me, kdor more! Na pomoč, na pomoč, 

pomagajte Tacamuci!«  

Klicala je uro, klicala je dve uri, potem pa je samo še obupano mijavkala in zavijala. In ravno 

ko je ţe nameravala utihniti, ker se je bala, da bi jo slišala lisica, je prineslo mimo 

jazbečarja, ki je bil slučajno ravno na lovu za lisicami, tekal je kar tako sem in tja po gozdu in 

čakal, da bo na katero naletel. Slišal je slabotno mijavkanje, pa si ni znal pojasniti, kaj naj bi 

pomenilo. Imel pa je nos lovskega psa, in ta nos ga je opomnil, da se je v teku obrnil – in prej 

ko se je sam zavedel, je ţe renčal pred lisičino in divje kopal s tacami. Zemlja, trava in 

kamenje so leteli daleč naokoli in kar naenkrat sta se znašla iz smrčka v smrček jazbečar in 

Tacamuca. 

Jazbečar je osuplo strmel in vprašal: »Kje pa je lisica?« 

»Je ni doma,« je povedala Tacamuca, »mene je zaprla sem noter in odšla po meso, da bi me 

spitala. Pojesti me je hotela.« 

»Aha,« je rekel jazbečar, »no, še sreča, da sem prišel. Hitro zbeţi od tod, z lisico se bom ţe 

jaz pomenil, ko se vrne.« 

To je zdrvela Tacamuca skozi gozd, to je tekla, da je zeleni trakec kar frfotal za njo, in ni se 

ustavila, dokler ni bila daleč zunaj sredi polja. Tam se je stisnila k poljskemu strašilu in mu 

pripovedovala, kako strašne dogodivščine je prestala. Strašilo pa je pomirjevalno kimalo v 

vetru in jo tolaţilo. 

No, medtem se je lisica vračala proti svoji luknji. V gobcu je nesla celo gos, ogromno gos, in 

se veselila, kako se bo Tacamuca zredila. Pride na jaso, pride do lisičine in zagleda odkopan 

vhod! Spustila je gos na tla in začela po lisičje preklinjati in divjati.  

Planila je v brlog, bum, tresk, grrr, auuu! Kajti notri jo je seveda čakal naš jazbečar. Bil je 

strašen boj! Seveda se tudi lisica ni dala kar tako. Dlaka je letela v šopih na vse strani, oba 
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sta krvavela iz več ran, pa nista odnehala ne eden ne drugi. Zvečerilo se je ţe, pa je bil boj še 

zmeraj neodločen. Strašen boj!  

Končalo se je pa tako, da se je v mesečini neka izmučena in razkuzmana in potolčena in 

obgrizena in polomljena lisica vlekla skozi grmičevje in se plašno ozirala, če ji kdo ne sledi, 

in ta lisica je jokala in se prijemala za glavo in pri vsakem najmanjšem šumu iz grmovja 

zakričala od strahu. In končalo se je tako, da se je ta lisica preselila v drug gozd in zelo dolgo 

je trajalo, dokler ni za silo okrevala. Seveda ni mogla skoro nič uloviti, tako je bila zdelana, 

in tako je spoznala, kaj je lakota, in tako je bilo tudi prav. 

Razen tega je čisto pozabila na sestričnin obisk. In ko se je sestrična pokazala pred vhodom 

njene lisičine, je tam leţalo samo nekaj lisičjih dlak. Spraševala je sosede: »Lepa reč, kam 

neki je odšla moja sestrična?« 

»Odšla je neznano kam,« so ji odgovarjali in zmigovali z rameni. 

Jazbečar jo je ponosno mahal po poti domov kot zmagovalec. Do smrti se je drţal na moč 

ponosno zaradi tega; še potem, ko je postal tako star in debel, da so mu morali na trebuh 

pritrditi kolešček, drugače bi se mu vlekel po tleh, in ko ţe zdavnaj ne bi mogel več premagati 

nobene lisice, se je hvalil svojim vnukom: »Pha, ena lisica več ali manj, to je meni malenkost. 

Mimogrede vam jo zadavim. To je meni toliko kot vam kihniti.« 

Mladi kuţki so se seveda skrivaj hihitali in ga za njegovim hrbtom oponašali, ampak ko je 

prišla Tacamuca na obisk, je tudi ona pripovedovala, kako hraber je bil njihov dedek, in ga 

kar ni mogla prehvaliti. 

»No, ste slišali, mulci?« se je izprsil stari jazbečar in kuţki so spoštljivo umolknili. 

Saj res, Tacamuca. Nikoli več ji ni bilo treba stradati, kajti vsi so radi poslušali njeno 

pripovedovanje, čeprav so vedeli, da si včasih tudi kaj izmisli, zato da bi bilo bolj zanimivo. 

In s pripovedovanjem je zasluţila toliko mačjih tolarjev, da je čez leta lahko odprla celo 

čevapčičarnico, pekla je mačje čevapčiče in jih prodajala ali pa tudi dajala zastonj. In nikoli 

se ni ločila od svojega svilenega zelenega trakca. Tako kot ni nikoli več v ţivljenju pokusila 

kuretine, to menda lahko razumete, ne? 
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Če vas kdaj zanese pot mimo čevapčičarnice z napisom »PRI TACAMUCI«, pa dober tek! 

Porcija stane en mačji tolar. Mladiči vseh vrst imajo popust, tudi človeški. 

 

KUZMA IN MRAVLJE 

Kako dolgo, o Kuzma, boš še izrabljal našo potrpeţljivost?! so klicale mravlje, ko jim je 

objestni škrat ţe šestnajstič razmetal skrbno urejeno mravljišče. Vsakokrat je z olupljeno 

gabrovo šibo dregnil vanj, vsakokrat, ko jo je mahal mimo! Seveda je to mravlje silno 

razburjalo, kot ponorele so brzele sem in tja, spravljale na varno napihnjene, bele mravljinčje 

bube in mravljišče se je kar kadilo od kisline – kajti kadar mravlja popeni, sika kislino, da 

vam bo jasno. Škrat Kuzma je to prav dobro vedel, vonj po kislini mu je ugajal – in še bolj 

razposajeno je dregal s šibo v mravljinčje domovanje. Ti škrat, ti! 

Vso noč so ogorčene mravlje pospravljale mravljišče, tako da je jutranje sonce posijalo na 

gladko, lepo oblikovano kopo, v kateri so mravlje vse zasople počivale. Ampak glej ga, spaka 

škratovskega! Ali ni moral prav tega jutra spet mimo po svojih škratjih potih? Seveda je 

moral. In ali ni moral znova dregniti v mravljišče? Seveda je moral. In ali se ni potem prav po 

škratovsko grdo zahehetal? Seveda se je. 

»Kako dolgo, o Kuzma, boš še ...« so zavpile mravlje. 

»Dokler se mi bo zdelo,« jim je zabrusil škrat Kuzma in veselo odţviţgal po mahovnati stezici 

pod bukovjem. 

Toda ena izmed mravljic, tista najmanjša, tista najhitrejša, tista najbistrejša, je utegnila 

splezati na škratov čevelj, in medtem ko je škrat brezskrbno koracal skozi gozd, je mravljica 

lezla po njegovih hlačnicah, vzpenjala se je vse više in više ... ţe je dosegla ovratnik, ga 

prelezla – in ţe je gomazela škratu pod srajco. Poiskala si je primerno mesto na Kuzmovi koţi 

in ugriznila, kar so ji dale moči. 

»Ih! Jej!« je poskočil Kuzma in naenkrat mu sploh ni bilo več do ţviţganja. Poskusil se je 

popraskati po hrbtu, pa ni dosegel pičenega mesta. Mravljica se je malce premestila – pa spet 

ugriznila. 
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»Ih! Ih! Ojej!« je zavpil Kuzma. »Kaj pa je to, tristo praprotnih semen?!« 

»Le čakaj,« si je mislila mravljica. Spet ga je uščenila, pa spet in spet. In to zmeraj na takem 

mestu, kjer se nesrečni Kuzma ni mogel popraskati. Začel se je valjati po tleh, se drgniti in 

čohati ob drevesna debla, poskakoval je in se otresal, a mravljica ga ni nehala gristi, tako 

dolgo ne, da je šlo škratu ţe na jok, četudi škratje nimajo solz. Ih! Jej! Ih! Ojej! je vpil in 

začel v velikih krogih begati skozi gozd. 

Pa je ţe tako naneslo, da je imela tam blizu lisica nekaj opraviti. Zagledala je škrata Kuzmo 

in začudeno obstala. Potem je iztegnila svilnati vrat, prišpičila ušesa in zaklicala: »Reši se, 

kdor se more! Reši se, kdor se more! Škrat Kuzma ima steklino!« 

»Kaaaj? Kakooo?« je zašumelo z vseh strani po grmovju in od vsepovsod so se prikazali 

radovedni smrčki zajcev, veveric, jazbecev in divjih mačk. 

»Steklino ima! Stekel je!« se je razvedela novica po gozdu, kakor bi mignil. »Bezlja naokoli in 

vpije v jeziku, ki ga še nihče v gozdu ni slišal, vpije ›ih jej‹ in ›ih ojej‹, valja se po mahu in 

robidovju, čoha se ob drevesa in poskakuje! Izogibajmo se ga! Lahko bi koga ugriznil!« 

Škrat Kuzma pa ni videl nikogar, ni slišal nikogar – kar bezljal je in sam ni vedel, kdaj je 

pribezljal do mravljišča in se ponevedoma sesedel nanj od izčrpanosti. 

No, zdaj šele je imel dovolj vzroka za vpitje in cviljenje! Mravlje so pobesnelo planile nanj in 

ga grizle kot ponorele ... »Kako dolgo, o mravlje, me boste še mučile?« je ječal Kuzma in se 

zaman poskušal otresti, a mravlje so mu odgovarjale na kratko, kadar ga ravno niso grizle: 

»Dokler se nam bo zdelo!« 

Šele pod mrak je Kuzmi uspelo, da se je odplazil v svoj brlog pod bukvijo in izčrpan zaspal. 

Naslednje jutro je sonce posijalo na škratovo leţišče. Kuzma se je stokaje pretegnil in se 

skopal pokonci. Potem se je napotil proti vratom in se opotekel nad studencem, ki je izviral 

pred vrati njegovega doma. Hu, kako je bil zatečen in obgrizen! Ko se je pogledal v vodni 

gladini, se sploh ni spoznal. 

»Glejte steklega škrata!« je začivkalo nad njim. 
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»Kaaaj si rekel?« je zarenčal Kuzma. 

A ţe je v vejevju njegove bukve zaţgolelo in zaţviţgalo, zavreščalo in zaščebetalo tisoč ptičjih 

kljunov: »Stekli škrat! Stekli škrat!« 

»Tiho, drevesna svojat!« je zavpil Kuzma. Glasen smeh mu je odgovoril. Pa je zdaj še izza 

grmovja zajavkalo: 

»O, mama, glej steklega škrata, mene je straaah!« 

»Tiho, zajček, tiho, da ne podivja,« mu je odgovorila mama zajka. Spet se je zaslišal smeh. 

No, seveda, ţe sinoči se je razvedelo, kako je s Kuzmovo steklino, mravlje so vso stvar zaupale 

šoji, in vedeti morate, da še nikoli in nikdar nobena šoja ni obdrţala novice zase – kar ve ena 

šoja, vedo vse. In kadar hoče kdo v gozdu sporočiti drugim novico, samo pokliče najbliţjo 

šojo in ji reče: »Poslušaj, šoja, nekaj ti povem, pa nikar ne pravi drugim ...« Pa se stvar razve 

v treh minutah. 

In zdaj so se vsi norčevali iz Kuzme. Vsi do zadnjega! – še celo njegov prijatelj jazbec. 

»Uh, pa tak prijatelj,« si je rekel Kuzma in mu obrnil hrbet. 

Saj, sčasoma se je vsa reč polegla in niso več toliko govorili o njej. Ampak odtlej si je Kuzma 

shodil novo stezico, ki se je v velikem loku izogibala mravljišču. In če je po naključju spet kdaj 

prišel mimo kakšnega mravljišča ... No, trikrat lahko ugibate, ali je dregnil vanj ali ne. 

JAZBEC SKOPLJE JAMO 

»Kaj pa je danes jazbecu, da je tako zgodaj vstal?« so se spraševale ptice po drevesih. Jazbec 

se še zmenil ni zanje, tekel je k bliţnjemu hrastu in začel razkopavati zemljo. Kopal je in 

kopal, sopihal in se potil, zemlja pa je pod njegovimi tacami letela na vse strani. Mimo je 

pritekel zajček: »Kaj pa koplješ, jazbec?« 

Jazbec se še ozrl ni. Zajček je bil še bolj radoveden. »Tak, povej no, jazbec, kaj koplješ? 

Slišiš, jazbec?« 
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»Pojdi stran!« je zagodrnjal jazbec. 

»Saj bom šel, ampak najprej mi moraš povedati, kaj koplješ. Ali si boš ogradil vrtiček in v 

njem roţice sadil, zeleni roţmarin, nagelj rdeči in take reči?« 

»Vrtiček, haha!« je zarenčal jazbec in kopal naprej, kopal in kopal, sopihal in se potil. 

Zajček ni odnehal. »Ali pa bi rad izkopal grapo in vanjo spustil vodo, da bomo imeli jezerce, 

jazbec? Boš naredil jezerce, slišiš, jazbec?« 

Jazbec je zaničljivo prhnil: »Ha, jezerce! Zajčje budalo!« 

Pa je spet kopal in kopal, sopihal in se potil. Ţe je bil do uhljev v zemlji, izpod njegovih tac je 

letela zemlja zajčku v smrček. Zajček je kihnil, si obrisal nos v travo in spet začel: 

»Joj, jazbec! Pa menda ne koplješ groba? Ojoj, jazbec si koplje prerani grob.« 

Zdaj se je jazbec zelo razjezil: »Nehaj ţe s svojim zajčjim blebetanjem, kakšen grob neki! Saj 

vidiš, da kopljem jamo. Za lisico,« je dodal, pa se brţ ugriznil v jezik. Ampak kdor se 

prepozno ugrizne v jezik, ima samo škodo od tega. 

Zajček je stekel proč in vsem ţivalim povedal, kaj počne jazbec, in tako je novica prišla 

seveda tudi lisici na koničasto uho in lisica se je sladko zasmejala in zaplesala po zadnjih 

tacah, tako jo je zabavalo jazbečevo početje. Na lov pa ni več hodila po običajni poti mimo 

starega hrasta, ampak drugod, po jagodovi stezici in skozi trepetlikov gaj. 

Jazbec je izkopal globoko jamo, pokril jo je z vejevjem in se vrnil v jazbino. Molel je gobec iz 

jazbine in čakal, kdaj se bo lisica ujela. Pa se seveda ni. Lisica je mislila na čisto drugačne 

stvari, kot pa da bi se ujela v jazbečevo jamo. Četrto noč, ko je bilo zelo temno, se je previdno 

postavila za stari hrast in s pridušenim glasom zajavkala: »O, jaz nesrečna lisica, da sem 

morala pasti v jamo! Gorje, gorje!« 

Jazbec je skočil pokonci, hopla, ujela se je, si je mislil, pomel si je tace in jo ubral proti jami, 

kakor hitro je mogel – hrstnilo je, zašuštelo, javsknilo in zabobnelo in jazbec je telebnil v 

jamo, ki si jo je bil sam izkopal. Lisica pa je počakala jutra. 
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Potem je sklicala zbor gozdnih ţivali in ţivali so ob svitu vzhajajočega sonca plesale okoli 

jazbečeve jame po zadnjih tacah in prepevale: »Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo 

pade!« Jazbec pa je na dnu jame ves potolčen javkal in bentil. Pa mu ni nihče pomagal iz 

jame, štirinajst dni je ostal notri, veverice so mu metale češarke na glavo, zajci lastne bobke, 

lisice pa so ga zasipale z zemljo in listjem. 

Šele štirinajsti dan se je jazbecu posrečilo splezati iz jame. Prišel je ven, se pretegnil in še 

enkrat zastokal, in veste, kaj je naredil potem? Jamo je zasul, kaj pa drugega! 

 

MESEČINSKA STRUNA 

To se je zgodilo pred davnimi, davnimi leti, ko je v deţeli vladala huda revščina. Teţko je bilo 

priti do kruha, teţko do strehe nad glavo, teţko do drv za kurjavo; ljudje so stradali in 

prezebali, otroci so zbolevali in umirali. 

Takrat je v strupeno mrzlem zimskem večeru, ko je burja zavijala okoli napol podrte bajte, 

stari muzikant s premrlimi prsti zadnjikrat zaigral na violino svoji revni druţinici.       

»Igrajte hitreje, igrajte hitreje, oče,« je klical njegov sinček, ki je poskušal plesati na njegovo 

glasbo, da bi si vsaj malo ogrel bose noţice – tedaj pa je na violini z bolestnim zvokom počila 

najtanjša struna, v istem trenutku so očetu posinjele ustnice, glava mu je omahnila na prsi in 

njegovo ţivljenje je ugasnilo kot sveča, kadar dogori. 

Deček Tibor je pobral s tal očetovo violino s preostalimi tremi strunami. Poskušal je zaigrati 

nanjo, a njen zvok je bil tako reven, tako nebogljeno cvileč, da je bolna mati zastokala s 

svojega revnega leţišča: »Bolj se moraš potruditi, dečko, več moraš vaditi. Ko boš znal bolje 

igrati, ti bodo ljudje radi dali kakšen novčič, da nam boš zanj lahko kupil vsaj hlebec kruha.« 

»In meni boš kupil tri kocke sladkorja,« se je s tenkim glaskom oglasila njegova drobna, 

hroma sestrica. »Tako rada bi dobila kaj sladkega za pod zob. Daj, Tibor, potrudi se, kolikor 

moreš!« Tibor si je oprtal violino in se odpravil v zimski dan. Najprej je zavil v vaško krčmo, 

prislonil je violino k ramenu in pogumno poskušal zaigrati veselo poskočnico.               
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»Marš, izgubi se, če ne znaš igrati,« ga je nahrulil krčmar. »Kdo bo pa to škripanje 

poslušal!« 

»Saj znam igrati,« je ugovarjal deček, »ampak nimam denarja, da bi si kupil še četrto struno. 

Če mi posodite nekaj denarja, vam pridem zaigrat, da bodo vsi zaplesali!« Toda krčmar ga je 

samo surovo zgrabil za ovratnik in ga vrgel skozi vrata na cesto. 

Fantič je obhodil vso vas, igral je pod okni in pred zaprtimi vrati, a so ga povsod napodili. 

»Nehaj škripati,« so vpili nanj. »To je taka muzika, kot če bi mačka za rep vlekel!« 

Zatulil je severni veter, da je dečka zmrazilo do kosti, začel je naletavati sneg, da ni bilo 

videti niti koraka pred nosom. Tibor je kar na slepo taval in gazil po snegu in še sam ni vedel, 

kdaj in kako se je nenadoma znašel pred pokopališkimi vrati. S teţavo jih je odrinil in pritaval 

k očetovemu grobu. Obup ga je do kraja preplavil. Naj bi šel domov? Oh ne, preveč se je bal 

materinih očitkov in razočaranega sestrinega obraza. Zgrudil se je na grob in grenko zajokal. 

Sneţenje je ponehalo, zmračilo se je, Tibor pa je ţe zmeraj leţal na grobu in poihteval. Izza 

oblakov je prisijala luna. Mesečina je vse svetleje obsevala otrokovo premraţeno telesce in 

nemo violino, ki je leţala v snegu zraven njega. 

Na vsem lepem pa je dolg, tenak, najsvetlejši lunin ţarek švignil iz lune, se zalesketal v solzi 

na dečkovih licih in podolgem legel čez violino. Zaslišalo se je tihceno, neţno zvenenje. Tibor 

je dvignil objokani obraz in se začudeno zagledal v violino. Glej, tenka, bleščeča struna je 

bila napeta čeznjo, mesečina je migljala in migetala po njej. 

Deček je planil pokonci, dvignil violino, si jo pritisnil pod brado in se nove strune previdno 

dotaknil z lokom – in zaslišala se je čudovito lepa glasba, kakršne še nikoli poprej nihče ni 

slišal. Violina je zapela skoraj s človeškim glasom, zajokala je, se spet zasmejala, zavriskala 

in spet prešla v mehko svileno melodijo. V hipu je Tibor pozabil na mraz, na lakoto, na ţalost. 

Stekel je po z mesečino obsijani sneţni gazi spet proti vasi in zavil naravnost v krčmo. 

»Kaj si ţe spet tukaj, berač nemarni,« je zanergal krčmar. Deček pa je dvignil lok in zaigral 

tako neznansko lepo, da so vaščani, ki so dotlej zdolgočaseno posedali za mizami, hipoma 

planili pokonci, začeli plesati in radostno poskakovati. Krčmarju je kar sapo vzelo. 
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»Kaj pa naj to pomeni?« je izdavil. »Saj igraš še veliko bolje kot tvoj pokojni oče, ki je bil 

najboljši godec daleč naokrog!« Tibor ni odgovoril. Zaigral je neţno, ţalostno melodijo, ob 

kateri so se robatim vaščanom v hipu orosile oči. Nihče med njimi še nikoli ni bil doţivel česa 

tako lepega ... Brţ so začeli zbirati denar za malega muzikanta. 

In zdaj se je Tiborjevo ţivljenje popolnoma spremenilo. Vsepovsod so hoteli poslušati njegovo 

muziciranje, nenehno so ga vabili na vse mogoče slovesnosti, godovanja, rojstnodnevna 

slavja, igrati je moral na vseh porokah, pogrebih, pa tudi kar tako, za tolaţbo in razvedrilo 

mrzlovoljnim ljudem, saj je njegova glasba nenehno osrečevala ljudi – in postal je najbolj 

slaven in priljubljen muzikant v deţeli. Zlat in srebrn denar se mu je kar sam usipal v ţepe. 

Seveda je poskrbel najprej za mater in sestro. Dal je popraviti, razširiti in na novo pokriti 

hišo, kupil je lepo in udobno pohištvo, lakota je postala samo še neprijeten spomin. Materi je 

vsak dan postregel z najbolj izdatno hrano in starka se je nenehno mastila z najbolj izbranimi 

jedmi. Sčasoma se je tako odebelila, da niti hoditi ni več mogla in je sploh ni bilo več moč 

spoznati. Sestrica je ozdravela, saj ji je bogati brat lahko pripeljal najboljše in najdraţje 

zdravnike; čez nekaj mesecev je ţe veselo zahajala na vaške plese, oblečena v prelepe svilene 

in ţametne obleke, kakršnih si ni moglo privoščiti nobeno drugo dekle v vasi. Tako so vsi 

brezskrbno zaţiveli v izobilju. 

Godec Tibor pa se je zmeraj bolj poredko spomnil na lunino darilo. Le kadar se je ponoči 

vračal s kakšne slavnostne pojedine, se je kdaj pa kdaj ozrl v nebo in prijazno pomeţiknil v 

polno luno – to je bilo pa tudi vse. 

Za svoje igranje je začel zahtevati zmeraj več denarja. Le redkokdaj je komu zaigral zastonj. 

Samo onemoglemu staremu muzikantu, nekdanjemu očetovemu prijatelju, je na hitro kaj 

zagodel, če ţe ni šlo drugače.  

Njegova slava se je širila daleč naokrog. O čudovitem glasbeniku je slišal nekega dne tudi 

mogočni vojvoda v glavnem mestu. Nekega dne je na iskrem konju pripeketal v Tiborjevo vas 

vojvodov sel in sporočil: »Jutri zarana pride pote vojvodova kočija, de te odpelje v grad. 

Igral boš pred samim vojvodom!« 
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Tibor se je seveda silno razveselil in si brţ začel pripravljati slavnostno obleko. Pa je 

zaklicala mati: »Hočem, da mi iz mesta prineseš trojno biserno ogrlico! In prstan s safirjem, 

pa le glej, da bo velik, biti mora še večji kot tisti, ki o njem pravijo, da ga nosi vojvodinja, in 

je menda tolikšen kot lešnik!« 

»Meni pa prinesi petdeset vatlov svilenega brokata z uvezenimi metulji,« je zahtevala 

sestra. »Menda nočeš, da bi hodila na plese v teh starih cunjah.« 

Tibor se je dobrodušno zasmejal: »Ampak, sestrica moja! Vsak teden dobiš novo obleko, 

kakršno si zaţeliš, pa še nisi zadovoljna! Oblačiš se v svilo in ţamet, ogrinjaš se z dragocenim 

krznom, pa se še pritoţuješ!« 

»Hočem, hočem, hočem!« je zavreščala deklica in zacepetala z nogami, obutimi v čeveljčke iz 

safiana. »Hočem, ti pravim! Drugače ti razbijem tvojo trapasto violino, medtem ko boš spal!« 

Brat je samo zmajal z glavo in se pripravil za pot. V pomladnem jutru se je pred njegovo hišo 

ustavila razkošna kočija. Tibor, praţnje oblečen, je vstopil vanjo, dostojanstveno pomahal 

zbranim vaščanom – in kočija je oddrdrala proti glavnemu mestu, hej! 

Toda ob cesti je na parobku sedel sključen starec, nekdanji prijatelj Tiborjevega očeta, in 

mahal s koščeno roko. 

»Ustavite,« je Tibor nejevoljno ukazal kočijaţu, »samo za trenutek!« 

Kočija se je ustavila. 

»Kako je, stric,« je vprašal Tibor starca, »nič kaj zdravi niste videti. Kaj bi radi od mene, brţ 

povejte, mudi se mi. Veste, ravno se peljem na vojvodov grad, pomislite, igral bom samemu 

vojvodu, in to je seveda velika čast, kajne?« 

»Čast zate ali za vojvoda?« je vprašal stari. »Sicer pa se ne boš dolgo zamudil z menoj. Glej, 

ţe od sinoči me duši tu v prsih. Čutim, da jutrišnjega dne ne bom dočakal. Zato te prosim, da 

mi izpolniš zadnjo ţeljo. Zaigraj mi še enkrat tisto mojo najljubšo pesem – saj veš, tisto o 

mesečini. Potem bom lahko mirno umrl.« 
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»Ampak zdajle res ne utegnem,« je sitno rekel Tibor. »In sploh, mar naj igram vsakomur, ki si 

to zaţeli? Pa še zastonj? Zaigral ti bom, ko se vrnem, prav?« 

»Potem pa prinesi pesem na moj grob,« je rekel starec in globoko sklonil glavo. Kočijaţ je 

tlesknil z bičem in kočija je odpeljala. 

Na vojvodovem gradu so lakaji popeljali Tiborja k vrhovnemu ceremoniarju. Ta mu je strogo 

naročil: »Ko boš prišel pred vojvodov prestol, moraš poklekniti in poljubiti tla pred njegovimi 

nogami!« 

Tako se je tudi zgodilo. Tibor je stopil pred vojvoda, se mu poniţno nasmehnil in se globoko 

priklonil, potlej pa pokleknil in poljubil tla. 

»Zdaj pa igraj, cigan!« je ukazal vojvoda. 

Tibor je dvignil violino, zamahnil z lokom ... Toda violina ni dala od sebe nobenega glasu. 

»Kaj pa je zdaj to?« je zarohnel vojvoda. »Misliš igrati ali ne?« 

»Takoj, seveda, takoj,« je zajecljal Tibor – in naenkrat opazil, da je mesečinska struna z 

violine izginila. Obupano je poskušal igrati na preostale tri strune, a iz violine se je zaslišal 

samo beden cvileč glasek ... Vojvoda je poklical svoje hlapce. Z biči so pognali muzikanta na 

cesto. Ves polomljen in pretepen se je peš odpravil na dolgo pot proti domači vasi. Tja se je 

privlekel šele naslednje jutro. Srečal je dolg sprevod vaščanov, ki so se ravno vračali s 

pogreba umrlega starega muzikanta. Tibor je zavil na pokopališče, k sveţe nasuti gomili 

zraven groba njegovega očeta. Spomnil se je poslednjega starčevega naročila, naj prinese 

pesem na njegov grob ... 

Toda violina je ostala nema. Za zmeraj. Kakor hitro je godec kupil novo struno in jo napel 

nanjo, je reklo – penk! in struna je takoj počila. 

Tiborjeva hiša se je začela počasi rušiti in propadati. V strehi so zazijale luknje, skoznje je lil 

jesenski deţ na polomljeno posteljo Tiborjeve matere, sestrine obleke so razţrli molji ... Stari 

Tibor pa je še nekaj let v vaški krčmi za kozarček cenenega ţganja zabaval vaščane z zgodbo 

o mesečinski struni ... Ampak to se je seveda zgodilo tako zdavnaj, da ţe skoraj ni več res. 
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NETOPIR KAZIMIR 

V mračni skalni votlini je dremal netopir obešen z glavo navzdol, kajti tako netopirji najraje 

spijo. Nad njegovimi nogami je bil v skalo vklesan napis: Kazimir. Ker tako je bilo temu 

netopirju ime. To ime so mu dali drugi netopirji v votlini, ker jim res nikoli ni dal miru, razen 

kadar je spal. Drugače pa se je vedno hotel pogovarjati, bil je namreč zelo radoveden. 

Spraševal je na primer, ali muha še ţivi, potem ko si jo poţrl, spraševal je, kako se počuti 

luna, če jo skrije oblak, in kaj bi bilo, če bi drevesa rasla s koreninami navzgor, netopirji pa 

spali z glavami navzgor – in take neumnosti. Vsem pa je začel neznosno presedati z 

vprašanjem, ali so netopirji krilate miši ali mišji ptiči.                                                      

Zgodilo se je, da mu nihče ni več odgovarjal na vprašanja, ampak odnehal ni. Preden je 

zaspal, je silil v starega, zlovoljnega netopirja: »Kaj se zgodi, če ena zvezda trči v drugo?« 

»Saj ne trči,« je zagodrnjal stari in se pripravljal, da zaspi. 

»Ampak če bi vendarle dve zvezdi trčili ... kaj praviš?« 

Stari je ţe dremal. Kazimir pa ni odnehal. »Ali bi počilo?« 

Stari netopir je ţe smrčal. 

»No, povej, ali bi počilo?« ga je stresel Kazimir. Stari netopir se je zdramil in zarohnel: »Bi, 

počilo bi! Takole!« In je Kazimira krepko počil po glavi. Nekaj časa je Kazimir od udarca 

omamljen molčal, kakor hitro pa je prišel do sape, je spet začel: »Če bi bili netopirji miši, ne 

bi mogli letati, ali ne?« 

Zdaj so se zdramili tudi drugi netopirji. Eden je zavpil: »Če ne boš tiho, ti bomo odrezali 

perutnice, pa boš prava miš!« 

Kazimir bi bil še klepetal, pa je postajal zaspan in ţe v polsnu je zamrmral: »Mogoče so miši 

bile prej netopirji ... pa so jim odrezali perutnice ... ali pa so miši hotele uiti mački, pa so jim 

zrasle perutnice in so postale netopirji ... mogoče sem bil tudi jaz miš ... ali pa ...« 

Potem je zaspal in imel tako čudne, tako razburljive sanje, da se je prebudil, si pomel oči in 

zaklical: »Moram vprašati kakšno miš!« Zletel je iz votline, preletel gozd in smuknil v star 
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skedenj. Mišja druţina je bila ravno pri večerji. Kazimir je lepo pozdravil: »Dober večer, in 

če nočete, mi ni treba dati nič jesti.« 

Mlade miške so zacvilile od veselja. Še nikoli niso videle netopirja tako od blizu. »Imeniten 

je!« so klicale. »Miš s perutnicami! Mama, zakaj nimamo tudi me peruti? Mama, mama! Jaz 

bi tudi rada perutnice!« 

Oče miš je povabil Kazimira: »Prisedi pa večerjaj z nami, če nimaš slabih namenov!«   

Kazimir je prisedel in razgrnil mehke peruti okoli sebe. Potem so jedli. Po večerji, brţ ko je 

pogoltnil zadnji zalogaj, da je lahko govoril, je Kazimir začel: »Ali se ve, miši, spominjate – 

ali ste bile kdaj netopirji?« 

»Ne da bi vedel,« je zamišljeno rekel oče miš, mama miš pa je vzdihnila. 

»Odkar pomnim, sem navadna miš. Oh, če bi imele me perutnice, nam ne bi bilo treba ţiveti v 

večnem strahu pred mačko!« 

»Mislil sem namreč,« je vaţno povzel netopir, »da ste bile mogoče kdaj prej netopirji, pa so 

vam porezali peruti.« 

»No, kaj takega!« se je začudila mama miš. »In če bi bile tudi imele peruti, zakaj naj bi nam 

jih porezali?« 

»Tako ... zaradi radovednosti ali kaj vem česa,« je rekel Kazimir. 

»Kakšne čudne reči se pogovarjamo,« je zaklical oče miš. »Ena stvar je jasna, namreč da ti 

spadaš k ptičem, prav gotovo si ptič.« Mlade miške so zavpile: 

»Ni ptič, saj ima mišjo glavo!« 

»Tišina!« je siknil oče, »ptič je pa konec! Naj gre vprašat ptiče, kako je s tem!« 

Kazimir se je popraskal za velikim uhljem in odletel. Za večerjo sploh ni rekel hvala, ampak 

to se lahko zgodi, če je kdo preveč zamišljen, in mišja druţina ni nič zamerila. Kazimir je letel 

skozi gozd in nenadoma zaslišal sovo: »Glejte miš, kako leti!« Lepa reč, si je mislil Kazimir, 

miši me imajo za ptiča, ptiči pa za miš – kaj pravzaprav sem? 
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Danilo se je ţe, ko je priletel na zvonik vaške cerkvice. Za zabavo je švignil nekajkrat okoli 

cerkve in spotoma pogledal skozi okno. Kaj je videl? Po stenah cerkvice so bili naslikani 

ljudje s perutnicami. No, kaj takega! Kazimir je gledal in strmel! 

»Kaj pa gledaš?« se je zadrl za njegovim hrbtom kuštrav vrabec. 

»Uh, kako si me prestrašil,« se je zdrznil Kazimir. 

»Prestrašil si ti mene. Skoraj bo dan, vsi netopirji bi ţe morali spati, ti se pa potepaš. No, kaj 

zijaš?« 

»Kaj je tisto na steni?« je vprašal Kazimir. 

»To so angeli, človeški angeli,« je rekel vrabec. 

»Aha!« se je posvetilo Kazimiru. »Če so tole človeški angeli, potem smo mi, netopirji, mišji 

angeli.« In je bil zadovoljen, ker je našel odgovor na svoje vprašanje. 

 

PIJANI TROT 

Bil je lep, sončen dan. Pred čebelnjakom je sedel debel trot. Bil je zelo zaposlen z 

razmišljanjem, ali naj bi se najprej lotil sladkega soka iz pravkar razcvetene detelje ali iz 

belega slaka ali mrtvih kopriv. Pa je mimo pribrenčala čebela. Noţice je imela ţe preobloţene 

s cvetnim prahom, da je komaj letela, pa je še kar gledala, kje bi se dalo še kaj nabrati. 

Zagledala je trota in se namrščila: »Kaj je zdaj to, trot debeli? Ali misliš kaj delati ali nič?« 

»Seveda mislim,« ji je leno odgovoril trot, »ravno se odpravljam tjale med deteljo pit med.« 

»Tako,« je bila huda čebela, »spet greš pit, namesto da bi nabiral pelod in ga nosil gospe 

matici. Pijanec nemarni, zgini, da te ne vidim!« 

Trot se je še malo obotavljal, čebela pa ga je ogorčeno pahnila s praga, da se je kar opotekel 

po zraku. Ni se mu ljubilo leteti, ampak se je kar spustil med deteljo, se oprijel velike, rdeče 

deteljine kobulice in začel hlastno srkati iz nje. Kmalu se mu je začelo rahlo vrteti v glavi, 
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ampak to mu je bilo še všeč, opotekel se je proti drugi dišeči kobulici in spet poţrešno srkal in 

srkal.                                                                                                                                                 

Mimo so letale čebele in nosile pelod na noţicah. Videle so, kako se trot gosti s sladkim 

deteljnim sokom, in so godrnjale: »Samo jedel bi in pil, delajo naj pa drugi!« 

»Sramota, ţenske ga podpirajo. Kaj takega!« 

»Hej, trot!« je zaklicala mlada čebela delavka. »Pridi nam pomagat!« 

Trot je dvignil debelo glavo in pomeţiknil. Dobre volje je zabrundal nazaj: »Rajši pridi ti 

malo pit z mano, dovolj je za oba!« 

Mlada čebela je zardela od zadrege in si začela gladiti krila, nečimrnica. Glej jo, kako škili 

proti trotu, najbrţ bi se mu res rada pridruţila ali kaj? 

»Delat, smrklja,« je razjarjeno zavpila stara čebela. »In v prihodnje ne nagovarjaj trotov, to 

ni druţba za mlade čebele. Delaj se, ko da ga ne vidiš, in opravljaj svojo dolţnost. Gremo, 

gospe!« 

»Tudi jaz hočem piti deteljni sok,« se je uprla mlada, »saj nisem nobena ličinka več, da bi me 

takole hrulili pred vsemi! Hočem biti pijana kot trot.« 

»Ti bom ţe dala,« je togotno rekla stara in druge čebele so ji pritegnile: vzele so čebelico v 

svojo sredo in odletele. Mala se je še nekaj časa ozirala proti detelji, ampak stara je strogo 

rekla: »Ne oziraj se za tem pijancem. Z njim ne bo nikoli nič. Saj veš, pijanec se spreobrne, ko 

se v jarek zvrne, nič prej. Gremo!« 

Trot je slišal zadnje besede, pa ni nič zameril. Saj je sam vedel, da je nepoboljšljiv pijanec – 

pa kaj potem? »Pa kaj potem?« je še ponavljal, ko se je pod mrak čisto pijan zares zvrnil v 

jarek in ni niti poskušal zlesti iz njega. »Pa kaj potem? Meni je takšno ţivljenje všeč – gospe 

čebele pa kakor hočejo!« In je udobno zadremuckal v topli travi.                                                                                             

(http://sl.wikisource.org/wiki/Svetlanine_pravljice)  

 

http://sl.wikisource.org/wiki/Svetlanine_pravljice
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PRILOGA 2 

RAZLAGA OZNAK FUNKCIJ LIKOV                                                                         

IZHODIŠČNO STANJE (α) 

I. EDEN OD ČLANOV DRUŢINE ODIDE OD DOMA (β). 

1. Odide lahko oseba starejše generacije (β
1
). 

2. Stopnjevana oblika odhoda je smrt staršev (β
2
). 

3. Včasih odidejo liki mlajše generacije (β
3
). 

II. JUNAKU NEKAJ PREPOVEJO (γ). 

1. Prepoved, prošnja, nasvet (γ
1
). 

2. Preobrnjena oblika prepovedi je ukaz ali predlog (γ
2
). 

III. KRŠITEV PREPOVEDI (δ). 

IV. ŠKODLJIVEC POIZVEDUJE (ε). 

1. Namen poizvedovanje je ugotoviti, kje so otroci, včasih tudi dragoceni 

predmeti idr. (ε
1
). 

2. Preobrnjeno obliko poizvedovanja imamo, kadar škodljivca izprašuje njegova 

ţrtev (ε
2
). 

3. V posameznih primerih gre za poizvedovanje prek drugih oseb (ε
3
). 

V. ŠKODLJIVCU IZDAJO PODATKE O NJEGOVI ŢRTVI (δ). 

1. Škodljivec neposredno dobi odgovor na svoje vprašanje (δ
1
). 

2. Obratno ali drugačno poizvedovanje izzove ustrezni odgovor (δ
2
, δ

3
). 

VI. ŠKODLJIVEC POSKUŠA PREVARATI SVOJO ŢRTEV, DA BI 

ZAGOSPODOVAL NAD NJO IN NJENIM PREMOŢENJEM (ε). 

1. Škodljivec si pomaga s prepričevanjem (ε
1
). 

2. Škodljivec neposredno uporabi čudeţna sredstva (ε
2
). 

3. Škodljivec deluje neposredno s pomočjo drugih sredstev prevare ali nasilja 

(ε
3
). 

VII. ŢRTEV NASEDE PREVARI IN S TEM NEHOTE POMAGA SOVRAŢNIKU (ζ). 
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Junak pristane na vsa škodljivčeva prigovarjanja (ζ
1
). 

Junak se mehanično odzove na uporabo čudeţnih ali drugih sredstev (ζ
2
, ζ

3
). 

VIII. ŠKODLJIVEC PRIZADENE ALI ŠKODUJE ENEMU OD DRUŢINSKIH ČLANOV 

(A) 

1. Škodljivec ugrabi določeno osebo (A
1
). 

2. Škodljivec ukrade ali odvzame čudeţno sredstvo (A
2
). 

3. Škodljivec izropa ali uniči posevke (A
3
). 

4. Škodljivec ukrade dnevno svetlobo (A
4
). 

5. Druge oblike škodljivčeve kraje / ugrabitve (A
5
). 

6. Škodljivec povzroči telesno poškodbo (A
6
). 

7. Škodljivec povzroči nenadno izginotje (A
7
). 

8. Škodljivec terja ali zmami ţrtev (A
8
). 

9. Škodljivec nekoga izţene (A
9
). 

10. Škodljivec ukaţe naj nekoga vrţejo v morje (A
10

). 

11. Škodljivec nekoga ali nekaj začara (A
11

). 

12. Škodljivec nekoga ali nekaj skrivaj zamenja (A
12

). 

13. Škodljivec naroči umor (A
13

). 

14. Škodljivec zagreši umor (A
14

). 

15. Škodljivec nekoga zapre ali pridrţi (A
15

). 

16. Škodljivec grozi s prisilnim zakonom (A
16

). 

17. Škodljivec grozi z ljudoţerstvom (A
17

). 

18. Škodljivec ponoči nekoga muči (A
18

). 

19. Škodljivec napove vojno (A
19

). 

A. ENEMU OD DRUŢINSKIH ČLANOV NEKAJ MANJKA, NEKAJ HOČE 

IMETI (a). 

1. Manko neveste / prijatelja / človeka nasploh (a
1
). 
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2. Potrebno je čudeţno sredstvo (a
2
). 

3. Manjkajo neke čarobnosti (a
3
). 

4. Posebna oblika: manjka čudeţno jajce s Koščejevo smrtjo (a
4
). 

5. Racionalizirane oblike: primanjkuje denarja, sredstev za preţivetje (a
5
). 

6. Obstajajo še različne druge oblike (a
6
). 

IX. JUNAK IZVE ZA NESREČO ALI MANKO, NEKDO SE OBRNE NANJ S 

PROŠNJO ALI UKAZOM, GA NEKAM POŠLJE (B). 

1. Izdan je razglas, v katerem se prosi za pomoč, in temu sledi napotitev junaka 

(B
1
). 

2. Junaka neposredno nekam napotijo (B
2
). 

3. Junaka pošljejo od doma (B
3
). 

4. Junak izve za nesrečo (B
4
). 

5. Izgnanega junaka odvedejo od doma (B
5
). 

6. Na smrt obsojenega junaka skrivaj izpustijo (B
6
). 

7. Prepevanje ţalostinke (B
7
). 

X. ISKALEC PRIVOLI ALI SE ODLOČI ZA ODPOR (C). 

XI. JUNAK ZAPUSTI DOM (↑). 

XII. JUNAKA PREIZKUŠAJO, IZPRAŠUJEJO, NAPADAJO IDR. TER GA TAKO 

PRIPRAVLJAJO NA ČUDEŢNO SREDSTVO ALI POMOČNIKA (Č). 

1. Darovalec preizkuša junaka (Č
1
). 

2. Darovalec pozdravi in izpraša junaka (Č
2
). 

3. Umirajoči ali umrli prosi za uslugo (Č
3
). 

4. Junak prosi, naj ga izpustijo (Č
4
). 

5. Na junaka se nekdo obrne s prošnjo, naj mu prizanese (Č
5
). 

6. Sprte strani prosijo junaka, naj mednje razdeli imetje (Č
6
). 

7. Druge prošnje (Č
7
). 

8. Sovraţno bitje skuša pogubiti junaka (Č
8
). 
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9. Sovraţno bitje se spusti z junakom v boj (Č
9
). 

10. Junaku pokaţejo čudeţno sredstvo in mu predlagajo menjavo (Č
10

). 

XIII. JUNAK SE ODZOVE NA DEJANJA PRIHODNJEGA DAROVALCA (D). 

1. Junak uspešno prestane preizkušnjo / je ne prestane (D
1
). 

2. Junak odgovori / ne odgovori na pozdrav (D
2
). 

3. Umrlemu naredi uslugo / ne naredi usluge (D
3
). 

4. Izpusti ujetnika (D
4
). 

5. Prizanese prosilcu (D
5
). 

6. Razdeli premoţenje in spravi med seboj sprte strani (D
6
). 

7. Junak naredi kakšno drugo uslugo (D
7
). 

8. Junak se reši, ko poskuša ubiti sovraţno bitje, pri čemer uporabi pri tem bitju 

njegova lastna sredstva (D
8
). 

9. Junak premaga sovraţno bitje / ga ne premaga (D
9
). 

10.  Junak privoli v zamenjavo, vendar takoj uporabi čudeţno moč predmeta zoper 

tistega, ki mu ga je dal (D
10

). 

XIV. JUNAK PREJME ČUDEŢNO SREDSTVO (E). 

1. Junaku nekdo neposredno podeli sredstvo (E
1
). 

2. Predstavitev sredstva (E
2
). 

3. Izdelava sredstva (E
3
). 

4. Sredstvo se proda in kupi (E
4
). 

5. Junak po naključju naleti na sredstvo (E
5
). 

6. Sredstvo se nenadoma pojavi samo od sebe (E
6
). 

7. Junak sredstvo izpije ali poje (E
7
). 

8. Junak sredstvo ukrade (E
8
). 

9. Različne osebe se junaku same ponudijo na voljo (E
9
). 

XV. JUNAKA NEKDO PRENESE, DOSTAVI ALI PRIVEDE NA KRAJ, KJER JE 

OBJEKT ISKANJA (F). 
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1. Junak leti po zraku (F
1
). 

2. Junak potuje po zemlji ali po vodi (F
2
). 

3. Junaka vodijo (F
3
). 

4. Junaku pokaţejo pot (F
4
). 

5. Junak uporabi nepremična komunikacijska sredstva (F
5
). 

6. Junak gre po krvavi sledi (F
6
). 

XVI. JUNAK IN ŠKODLJIVEC SE NEPOSREDNO SPOPADETA (G). 

1. Spopadeta se na ravnem polju (G
1
). 

2. Tekmujeta med sabo (G
2
). 

3. Igrata karte (G
3
). 

XVII. JUNAKA ZAZNAMUJEJO (H). 

1. Znamenje se nanese na telo (H
1
). 

2. Junak dobi prstan ali brisačo (H
2
). 

3. Druge oblike zaznamovanja (H
3
). 

XVIII. ŠKODLJIVEC JE PREMAGAN (I). 

1. Premagan je v neposrednem boju (I
1
). 

2. Premagan je pri tekmovanju (I
2
). 

3. Izgubi pri kartah (I
3
). 

4. Izgubi pri tehtanju (I
4
). 

5. Ubit je brez predhodnega spopada (I
5
). 

6. Neposredno je izgnan (I
6
). 

XIX. PREMOSTITEV PRVOTNE NESREČE, ZAPOLNITEV MANKA (J). 

1. Objekt iskanja se upleni z uporabo sile ali z zvijačo (J
1
). 

2. Več oseb hkrati poskuša upleniti objekt iskanja a hitrim spreminjanjem svojega 

delovanja (J
2
). 

3. Objekt iskanja uplenijo z vabo (J
3
). 
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4. Uplenitev objekta iskanja je neposredni rezultat prejšnjih dejanj (J
4
). 

5. Objekt iskanja se lahko pridobi v trenutku, z uporabo čudeţnega sredstva (J
5
). 

6. S čudeţnim sredstvom se premaga revščino (J
6
). 

7. Objekt iskanja je ujet (J
7
). 

8. Začarani je spet odčaran (J
8
). 

9. Umorjeni oţivi (J
9
). 

10. Ugrabljeni je osvobojen (J
10

). 

11. Včasih junak pride do objekta iskanja tako kot do čudeţnega sredstva, torej mu 

je podarjen, nekdo mu ga pokaţe, kje je, ga kupi idr. (J
11

). 

XX. JUNAK SE VRNE (↓). 

XXI. JUNAKA ZASLEDUJEJO (K). 

1. Zasledovalec leti za junakom (K
1
). 

2. Zasledovalec zahteva krivca (K
2
). 

3. Zasledovalec se med zasledovanjem junaka hitro spreminja v različne ţivali 

(K
3
). 

4. Zasledovalci se spremenijo v vabljive predmete in se pojavijo na junakovi poti 

(K
4
). 

5. Zasledovalec poskuša junaka poţreti (K
5
). 

6. Zasledovalec poskuša junaka ubiti (K
6
). 

7. Zasledovalec poskuša pregristi drevo, na katerega se je zatekel junak (K
7
). 

XXII. JUNAK SE REŠI ZASLEDOVANJA (L). 

1. Junaka odnesejo po zraku (L
1
). 

2. Junak beţi in med begom nastavlja zasledovalcu ovire (L
2
). 

3. Junak se med begom spreminja v razne predmete in tako postane 

neprepoznaven (L
3
). 

4. Junak se med begom skrije (L
4
). 

5. Junak se skrije pri kovačih (L
5
). 
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6. Junak se reši z begom, med katerim se bliskovito spreminja v ţivali, kamne idr. 

(L
6
). 

7. Junak se upre skušnjavam začaranih zmajevk (L
7
). 

8. Junak se ne pusti poţreti (L
8
). 

9. Junak se reši, ko mu streţejo po ţivljenju (L
9
). 

10. Junak skoči na drugo drevo (L
10

). 

XXIII. JUNAK PRISPE DOMOV ALI V DRUGO DEŢELO, NE DA BI GA PREPOZNALI 

(M). 

XXIV. LAŢNI JUNAK POSTAVI NEUTEMELJENE ZAHTEVE (N). 

XXV. JUNAKU NALOŢIJO TEŢKO NALOGO (O). 

XXVI. NALOGA JE REŠENA (P). 

XXVII. JUNAKA PREPOZNAJO (R). 

XXVIII. LAŢNEGA JUNAKA ALI ŠKODLJIVCA RAZKRINKAJO (S). 

XXIX. JUNAK DOBI NOVO PODOBO (Š). 

1. Junaku da novo podobo pomočnikovo čudeţno dejanje (Š
1
). 

2. Junak zgradi čudeţno palačo (Š
2
). 

3. Junak si nadene nova oblačila (Š
3
). 

4. Racionalizirane in humoristične oblike (Š
4
). 

XXX. ŠKODLJIVCA KAZNUJEJO (T). 

XXXI. JUNAK SE POROČI IN ZASEDE CESARSKI PRESTOL (U). 

Junak dobi nevesto in carstvo bodisi takoj ali pa sprva le pol cesarstva, po smrti 

staršev pa celotno (U1). 

Včasih se junak samo poroči (U2). 

Včasih gre, nasprotno, samo za zasedbo prestola (U3). 

Če pravljico tik pred poroko prekine novo škodovanje, se prva linija konča z zaroko 

ali obljubo poroke (U4). 

Včasih junak namesto carične roke prejme denarno nagrado ali nadomestilo v drugih 

oblikah (U5).                                                                                                               

(Propp, 2005) 


