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POVZETEK 

Diplomsko delo z naslovom Kvalitativna primerjalna analiza pravljic bratov Grimm in 

Manice Koman na osnovi strukturalistične teorije Vladimirja J. Proppa je sestavljeno iz 

dveh delov.  

 

V prvem delu sem predstavila življenje in delo bratov Grimm ter življenje in delo ljudske 

pisateljice Manice Koman. Podatke o življenju in delu Jacoba in Wilhelma Grimma sem 

dobila od nemškega kronista Hermanna Gerstnerja , ki je njuno življenje in delo natančno 

opisal v knjigi Brata Jacob in Wilhelm Grimm, življenjepisPodatke o delih bratov Grimm 

sem prav tako pridobila v tej knjigi. V oktobru 2012 pa sem si v NUK-u ogledala razstavo 

pravljic in drugih njunih del. Obe knjigi pravljic bratov Grimm sem fotografirala in sliki 

priložila v diplomsko delo.  

Podatke o življenju Manice Koman sem dobila v enciklopedijah, člankih, leksikonih, v 

Šolskem muzeju Ljubljana, na ZRC SAZU (na Inštitutu za kulturno zgodovino – Oddelek 

za literarne vede) in v Zgodovinskem arhivu Ljubljana. Osebne dokumente Manice Koman 

sem pridobila v Nadškofijskem arhivu Ljubljana in na Upravni enoti Ljubljana. Podatke o 

Manici Koman sem pridobila v Vižmarjah, pri gospeh Mihaeli in Mariji Novak. Največ 

dragocenih podatkov iz življenja Manice Koman pa sem pridobila od ge. Ane Jerina, ki je 

nečakinja Manice Koman. V tem delu diplomske naloge sem priložila intervju, ki sem ga 

opravila z go. Ano Jerina, slike Manice Koman, ki so last ge. Jerina, in osebne dokumente 

Manice Koman.  

Podatke o delu Manice Koman pa sem dobila na rokopisnem oddelku Narodne in 

univerzitetne knjižnice. Predstavila sem tudi bistvene elemente literarne teorije Vladimirja 

J. Proppa, iz katere izhaja primerjava pravljic.  

V drugem delu sem paralelno predstavila primerjavo izbora devetih pravljic Manice 

Koman in bratov Grimm po strukturalistični literarni teoriji Vladimirja J. Proppa. Na 

koncu sem predstavila analizo podobnosti in razlik izbora vseh devetih pravljic bratov 

Grimm in Manice Koman po motivu, nastopajočih junakih in funkcijah junakov.  

Ključne besede:  

- življenje Jacoba in Wilhelma Grimma, 

- delo Jacoba in Willhelma Grimma,   

- življenje Manice Koman,  

- delo Manice Koman,  

- funkcije pravljičnih junakov po literarni teoriji Vladimirja J. Proppa,  

- primerjalna analiza izbora pravljic bratov Grimm in Manice Koman. 
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SUMMARY  

The present BA thesis, titled A Qualitative Comparative Analysis of Grimm Brothers' and 

Manica Koman's Fairy Tales, Based on the Structuralist Literary Theory of Vladimir J. 

Propp, consists of two parts.  

 

The first one presents the biography and work of the Grimm brothers, and the biography 

and work of Manica Koman, a Slovene folktale writer. Biography and work facts about the 

former were mainly found in Hermann Gerstner's detailed biography of the Brothers 

Grimm, Die Brűder Grimm: Eine Biographie. Furthermore, the author attended an 

exhibition of Grimm brothers' fairy tales and other works, which took place in the National 

and University Library in 2012. Photos of their two original fairy tale collections are 

enclosed to the thesis. 

Manica Koman's biography data were gathered from various encyclopaedias, articles, 

lexicons, at the Slovenian School Museum in Ljubljana, at the Research Centre of the 

Slovenian Academy of Sciences and Arts (namely at the Literary Sciences Department of 

the Institute for Cultural History), and at the History Archive in Ljubljana. Her identity 

documents were acquired at the Archbishopric Archive in Ljubljana and at the Ljubljana 

City Administration Office. Additional data were obtained at Mrs Mihaela and Marija 

Novak in Vižmarje, Ljubljana. However, we owe the most useful and precious biography 

details to Mrs Ana Jerina, the writer's niece. This section of the thesis also includes an 

interview with Mrs Jerina, Manica Koman's identity papers and some photos of her, now 

owned by her niece. 

The Manuscript Department at the National and University Library offered us facts about 

Koman's work. 

Following this, the crucial elements of Vladimir J. Propp's literary theory, on which the 

comparison of the tales is based, is introduced. 

The second part of the thesis gives a parallel comparison of a selection of nine Koman’s 

and Grimm brothers’ fairy tales according to Vladimir J. Propp’s structuralist literary 

theory. We conclude with an analysis of similarities and differences between the 

mentioned tales in terms of motif, characters, and their functions. 

Key words:  

- Jacob and Wilhelm Grimm's biography, 

- Jacob and Wilhelm Grimm's work,   

- Manica Koman's biography,  

- Manica Koman's work,  

- Functions of fairy tale characters according to Vladimir J. Propp’s literary theory,  

- Comparative analysis of selected fairy tales by the Grimm Brothers and by Manica  

Koman. 
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1 

I UVOD 

Brata Grimm sta pomembna pravljičarja 18. stol. Njuna dela temeljijo na raziskovanju, 

prepisovanju in zapisovanju pravljic, ki sta jih dobila iz različnih virov; tako ustnih kot 

pisnih. Znano je, da sta poznala ljudi oz. družine, v katerih so si pravljice pripovedovali iz 

roda v rod. To sta dopolnila tako, da sta pravljice zbrala v dva zvezka oz. knjigi. Znana sta 

tudi po izdaji številnih drugih del. V diplomskem delu sem raziskala njuno življenje in 

delo.  

V diplomskem delu sem raziskovala tudi življenje in delo Manice Koman. Živela je v 20. 

stol. in je slovenski javnosti neznana pisateljica; njena dela in življenje so objavljena v tem 

diplomskem delu. Podatke o delih Manice Koman sem našla na Rokopisnem oddelku 

Narodne in univerzitetne knjižnice. Na Rokopisnem oddelku sem našla 24 map, v katerih 

so zbrana vsa njena dela. V empiričnem delu pa sem se osredotočila na pravljice, ki sem jih 

tudi dodala v prilogo. Manica Koman je napisala 17 pravljic. Datuma, kdaj je bila zapisana 

prva pravljica, nisem našla. 

Podatke o življenju Manice Koman sem dobila v enciklopedijah, člankih, leksikonih, v 

Šolskem muzeju Ljubljana, na ZRC SAZU (na Inštitutu za kulturno zgodovino – Oddelek 

za literarne vede) in v Zgodovinskem arhivu Ljubljana. V diplomsko delo prilagam tudi 

osebne dokumente Manice Koman (krstni in mrliški list), ki sem jih pridobila v 

Nadškofijskem arhivu Ljubljana in na Upravni enoti Ljubljana. Veliko informacij in 

podatkov o življenju Manice Koman pa sem dobila od ge. Ane Jerina, ki je nečakinja 

Manice Koman.  

Raziskavo sem nadaljevala tako, da sem pregledala obe knjigi pravljic, ki sta jih napisala 

brata Grimm, in te pravljice primerjala s pravljicami Manice Koman. Ugotovila sem, da je 

večina pravljic Manice Koman (12) po motivu podobnih z nekaterimi krajšimi pravljicami 

bratov Grimm. Odločila sem se, da bom podrobno raziskala izbor devetih pravljic Manice 

Koman in bratov Grimm. Izbore pravljic sem primerjala po literarni analizi Vladimirja J. 

Proppa in na tak način ugotovila, kako so si pravljice med sabo podobne in različne.  

V diplomsko delo sem vključila tudi primerjavo povzetka vseh analiz pravljic. V analizo so 

vključeni: motiv obeh pravljic, nastopajoči in naloge nastopajočih, v katerih delih (uvod, 

zaplet, razplet, zaključek) se pravljice razlikujejo ali so si podobne.  
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II TEORETIČNI DEL 

1.1 UVOD V TEORETIČNI DEL  

V teoretični del sem vključila življenje in delo bratov Grimm, življenje in delo Manice 

Koman in morfologijo pravljice po Vladimirju J. Proppu. Na začetek teoretičnega dela (2. 

poglavje) sem vključila življenje in dela Jacoba in Wilhelma Grimma, saj sta kronološko 

živela pred Manico Koman. Sledi poglavje o življenju in delu Manice Koman, kar sem 

podrobno raziskala in opisala v 3. poglavju. V 4. poglavje sem vključila morfologijo 

pravljice po Vladimirju J. Proppu, ki je za strukturalistično analizo pravljice uvedel 31 

funkcij likov. Te funkcije so podrobno opisane v omenjenem 4. poglavju.  

1.2 ŽIVLJENJE IN DELO BRATOV GRIMM 

V tem poglavju sem napisala življenjepis in delo bratov Grimm. Ugotovila sem, da je o 

Jacobu in Willhelmu Grimmu napisanih veliko življenjepisov tako v knjižnicah kot tudi na 

internetu, vendar pa na internetu nekateri podatki niso resnični. Pisanje življenjepisa sem 

povzela po kronistu Hermanu Gerstnerju, ki je opis njunega življenja in dela zapisal zelo 

natančno (1974). Pri opisu njunih samostojnih in skupnih del v podpoglavjih 2.2.1, 2.2.2 in 

2.2.3 sem napisala originalni nemški naslov in v oglatem oklepaju preveden slovenski 

naslov (ki ga je prevedla prevajalka Helena Menaše). Naslovi teh del sicer niso prevedeni v 

slovenščino.  

 

Slika 1: Brata Wilhelm in Jacob Grimm  

Vir: (Gerstner, 1974, str. 90, 91). 

V življenjepisu bratov Jacoba in Wilhelma Grimma, ki ga je napisal kronist Herman 

Gerstner (1974), izvemo, da so bili poskusi zbiranja in izdajanja pripovedk znani že iz 

časov pred rojstvom bratov. Vendar so bile prav romantične težnje tiste, ki so si 

prizadevale »odkriti in spraviti na svetlo tudi vse bogastvo pripovedk« (Gerstner, 1974, str. 

35).  
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Jacob Ludwig Karl Grimm se je rodil 4. januarja 1785, njegov brat Wilhelm Karl Grimm 

pa 24. februarja 1786. Rojena sta bila očetu pravniku Phillipu Willhelmu Grimmu in 

materi Dorothei Zimmer. Rodila sta se v nemškem mestu Hannau. V družini Grimm so bili 

še trije otroci: Karl, Ferdinand in Ludwig Emil, ki je pozneje postal slikar.  

Jacoba in Wilhelma Grimma je v mlajših letih poučeval domači vzgojitelj, katerega ime je 

neznano, pri pouku pa je bila velikokrat navzoča tudi njuna mati Dorothea Zimmer. 

Velikokrat je brata poučeval tudi njun ded Zimmer, ki je bil po poklicu pastor. Med 

bivanjem v mestu Steinau sta začela brata Grimm obiskovati šolo. Učitelj Zinkhahn je o 

Jacobu Grimmu povedal, da je imel »nepotrpežljivo in vztrajno vedoželjnost« (Gerstner, 

1974, str. 12). Wilhelm pa se je kmalu naučil, da se mora pri tem učitelju obnašati marljivo 

in pazljivo.  

Leta 1798 sta brata končala šolanje in se odločila, da bosta nadaljevala v višji šoli. Leta 

1798 sta se brata Grimm preselila k materini sestri Henrietti Philippine Zimmer, ki jima je 

priskrbela šolanje v Kasslu. Jacob je imel 13 let, Wilhelm pa 12. Ker sta bila oba zelo 

marljiva in ker sta se rada učila, sta gimnazijo v Kasslu opravila v štirih letih. Zanimalo ju 

je vse: filozofija, književnost, matematika, zemljepis, zgodovina. Samostojno sta si 

sestavljala zbirke pesmi, ki so jima bile posebej všeč. Zelo rada sta prebirala razne zgodbe, 

npr. pravljične in svetovljansko modre La Fontainove basni. Jacob je bil znan kot izredno 

bister in vedoželjen, Wilhelm pa je veljal za bolj delavnega in marljivega.  

Jakobu so se leta 1802 odprla vrata na univerzo v Marburg. Vpisal se je na študij prava. Za 

ta študij se je odločil po zgledu pokojnega očeta, pa tudi zato, da bi pomagal materi in 

ostali družini. Leta 1803 se je tudi Wilhelm vpisal na pravni študij na marburški univerzi. . 

Jacob Grimm je leta 1805 odpotoval v Pariz k prijatelju, prav tako pravniku in sošolcu 

Savignyju, ki ga je tja povabil z namenom, da bi Jacob postal njegov pomočnik. Jacob je 

želel priti v tesnejši stik s Savignyjem, da bi se posvečal rokopisnim zbirkam in iskal stara 

nemška dela. Pri prijatelju in sošolcu Savignyju je začel delati kot pomočnik pravnika. 

Začel je raziskovati različna pravna besedila, jih primerjati, izdelovati izvlečke nalog, 

rokopisov … Začel pa je iskati tudi stara nemška rokopisna leposlovna dela in se tako 

ukvarjal s staronemškim študijem.  

Leta 1808 je Jacob dobil službo in deloval kot vodja kraljeve zasebne knjižnice v 

kasselskem gradu. Leta 1809 so ga imenovali za predsednika oz. avditorija pri državnem 

svetu, obenem pa je lahko obdržal službo knjižničarja. Leta 1811 je izdal prvo knjigo, ki 

govori o mojstrih pevcih: Uber den altdeutschen Meistergesang. Knjiga je izšla leta 1815. 

Leta 1834 je izdal živalsko pripovedko Lisica Zvitorepka – Reineke Fuchs.  

Leta 1811 je Willhelm izdal Danske junaške pesmi, balade in pravljice, leta 1813 pa Tri 

stare škotske pesmi. Istega leta sta brata skupaj izdala delo Pesmi stare Edde. Izšla pa je 

leta 1815. Leta 1812 sta izdala Pesem o Hildebrandu in Hadubrandu in Wessobrunsko 

molitev. Istega leta (1812) je izšel Prvi zvezek pravljic. »Edini najin vir je bilo ustno 

izročilo, ki se ni izkazalo prav siromašno, saj sva zbrala približno šestdeset zelo lepih 

kosov, tako da bova lahko objavila marsikaj neznanega.« (Gerstner, 1794, str. 61) Te vire 
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sta želela brata najti v hassenskem okolju. V Kasslu je v tistem času stala lekarniška hiša 

družine Wild. Grimma sta se v družini seznanila s pravljicami: Šest labodov, Mizica pogrni 

se … V družini lekarnarja Wilda je živela tudi gospodinja Marie Muller, ki je Jacoba in 

Willhelma seznanila s pravljicami: Bratec in sestrica, Deklica brez rok, Potovanje 

krojačka Palčka, Rdeča kapica, Trnuljčica … 

Veliko pravljic iz Prvega zvezka pravljic pa je prišlo iz družine Hassenpflug, npr. Kralj 

Drozgobrad, Obuti maček, Vrag s tremi zlatimi lasmi … Brata Grimm sta se pri družini 

prijatelja Savignyja seznanila z gospo Lenhard. Tudi ona je znala pripovedovati pravljice. 

V času študija v Marburgu pa sta spoznala gospo Dorotheo Viehmann, ki so jo imenovali 

marburška pravljičarka. Grimma sta veliko pravljic slišala tudi pri drugih ljudeh, npr. od 

Achim von Arnim, duhovnikove hčere Friederike Mannel, gospe Jordis, Brentanove sestre 

itd. Zavzemala sta se, da sta zapisovala resne stvaritve in ne ljudskih čenč. Trudila sta se, 

da sta pravljice zapisovala v čisti obliki, brez dodajanja ali odvzemanja dogodkov. 

»Prizadevala sva si zaznavati te pravljice kolikor mogoče čiste in jih takšne tudi zapisati. 

Nobene okoliščine nisva pripesnila, olepšala ali spremenila, saj si pripovedk, ki so že same 

po sebi tako bogate, ne bi drznila še razširjati z njihovimi analogijami in reminiscencami.« 

(Gestner, 1794, str. 62)  

Leta 1812 sta izdala Prvi zvezek pravljic z naslovom Otroške in hišne pravljice. Leta 1813 

sta osnovala časopis Altdeutsche Walder – Staronemški gozdovi. Leta 1815 in 1816 sta 

izdala še dva zvezka Staronemških gozdov. Istega leta je Jacob v Parizu prevedel in 

prepisal knjigo Lisica Zvitorepka. Ne le v Nemčiji, ampak tudi v Italiji in Franciji je Jacob 

odkril razne rokopisne različice. V knjigi je predstavil latinske, srednjevisokonemške in 

srednjenizozemske pesnitve, ki so različno obravnavale znano živalsko pripovedko. 

Potoval je tudi po drugih mestih in zbiral ter prepisoval pravljice. Jacob, ki je istega leta 

(1815) živel tudi na Dunaju, je izdal dve knjigi: 1. Irminova cesta in Irminov steber in 2. 

Zbirka starih španskih romanc. Leta 1815 je izšel tudi Drugi zvezek Otroških in hišnih 

pravljic. Veliko pravljic (okoli 20) je za Drugi zvezek povedala prav Dorothea Viehmann, 

t. i. marburška pravljičarka. To so: Doktor Vseved, Gosja pastirica, Jasno sonce vse 

odkrije, Lena predica, Ubogi mlinarček in mucka, Vrag in njegova babica … »Gradovi v 

oblakih? Sanje? Seveda! Toda to niso bile domišljijske blodnje žene, ki bi bila odmaknjena 

od resničnosti, marveč so bile to zgodbe, ki so jih ustvarili njeni predniki, njen spomin pa 

jih je ohranil; zgodbe, v katerih so se pozemske muke in muje spreminjale v zlato in sijaj 

… Njene pravljice so bile polne tega, kar je bilo ljudstvo pretrpelo v dolgih stoletjih.« 

(Gerstner, 1974, str. 90) Brata sta veliko pravljic v drugem zvezku dobila iz Westfalije. 

Tam so bili doma člani družin Droste-Hullshoff in Haxhausen. Skupno so prispevali več 

kot 20 pravljic. Prizadevali so si za ohranitev westfalskih ljudskih pesmi. Istega leta (1815) 

sta brata izdala delo Knjiga o ubogem Henriku. V teh letih sta izdajala tudi dela: Ep o 

Nibelungih, O junaški pripovedki, O Parsifalu, O svetovnih kronikah … Ves čas sta tudi 

zbirala pravljice in pripovedke.  

Brata Jacob in Wilhelm Grimm sta po izidu Drugega zvezka pravljic še naprej zbirala 

pravljice iz ljudskega izročila. Pravljice sta zbirala od ljudi, ki so bili znani kot 

pripovedovalci pravljic, in sicer tisti, ko so jima že povedali pravljice, ki sta jih brata zbrala 
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v prvih dveh zvezkih. Leta 1819 sta Zvezka izšla v drugi nakladi. Vmes sta Jacob in 

Wilhelm Grimm zbirala, zapisovala in objavljala še številne druge zgodbe. Leta 1822 sta 

izdala tretji del pravljic, ki pa ni bi namenjen le otrokom, ampak predvsem znanstvenikom 

in učenjakom. V tretji del sta dodala basni in stare mite in legende. Ukvarjala pa sta se tudi 

z izdajo pripovedk.   »Saj so bile pripovedke nekaj bistveno drugega kot pravljice. Medtem 

ko je šlo pri pravljicah za izmišljanje, še več, za neverjetne dogodke, ki se niso ujemali z 

naravnimi zakoni, ki so omogočili čudovite stvari in so se dogajali v zemljepisno neločljivi 

deželi, je bilo pri pripovedkah nekaj čisto drugače. Seveda so tudi pripovedke večkrat 

poročale o nenavadnih, izjemnih in celo čudežnih dogodkih, o srečanjih z duhovi, velikani 

in palčki. Vendar so bile te pripovedi navezane na kak zgodovinski dogodek, zgodovinsko 

osebo ali pa na kak določen kraj. Njihov svet ni živel izključno v domišljiji.« (Gerstner, 

1974, str. 109) 

Brata sta leta 1816 in 1818 izdala dva zvezka Nemških pripovedk. V obeh zvezkih je izšlo 

več kot 600 pripovedk. Prvi zvezek je bil posvečen krajevnim, drugi pa zgodovinskim 

pripovedkam. »V pripovedkah so nastopile vse postave davnih časov, okrog katerih je 

ljudstvo spletlo svoje zgodbe. Deloma so bili to razni knezi iz časa preseljevanja ljudstev, 

pa poznejši cesarji in kralji, deloma pa so bile tu legendarne osebe, npr. Genovefa, ali pa 

viteški junaki, npr. Lohengrin in Siegfried. Vse te zgodbe niso oživile samo starih gradov 

in utrdb, jam in votlin, ampak tudi samo zgodovino.« (Gerstner, 1974, str. 112)  

V letih 1819 in 1837 je Jacob Grimm izdal Nemško slovnico in s tem ustvaril temelje za 

preučevanje zgodovinskega razvoja germanskih jezikov. Tako je Jacob postal začetnik 

prave germanistike, nemške filologije. Leta 1821 je Wilhelm izdal knjigo O nemških 

runah. S to knjigo je izpričal poznavanje starih rokopisov. Leta 1828 sta brata prevedla 

delo Irske vilinske pravljice. Istega leta je Jacob izdal knjigo Nemške pravne starine. Leta 

1829 je izšlo poglavitno delo Wilhelma Grimma Nemška junaška pripovedka, napisana na 

več kot 400 straneh. Leta 1836 je Wilhelm izdal delo Rožni vrt, ki je ep iz kroga junaških 

pripovedk o Dietrichu. Druga in še bolj obsežna izdaja tega dela je izšla leta 1837.  

Brata Grimm sta bila v teh letih sprejeta med Gottinško sedmerico, v kateri so delovali: 

pravnik Wilhelm Eduard Albrecht, zgodovinar Friedrich Christoph Dahlmann, orientalist 

Heinrich Ewald, literarni zgodovinar Georg Gottfried Gervinus, Jacob in Willhelm Grimm, 

fizik Wilhelm Eduard Weber. To so bili možje, ki so želeli uskladiti nauk in življenje. Vsi 

ti so bili izobraženi univerzitetni profesorji na dobrem položaju, vendar pa se niso strinjali 

s kraljem Ernestom Avgustom v takratni državi, saj je kralj deloval nemoralno in krivično 

do drugih ljudi. Ker se z nestrinjanjem s kraljevimi ravnanji niso želeli javno izpostavljati, 

so skupaj podpisali listino, v kateri so potrdili, da se s kraljem ne strinjajo. Ugovor teh 

profesorjev je celo ogrozil temelje države (Gerstner, 1974, str. 164). Kljub temu sta brata 

Grimm tvegala, da ostaneta brez službe. »Njuna pogumna izjava in tveganje, s katerim sta 

kot moža več kot petdesetih let postavila na kocko doslej dosežene življenjske osnove, sta 

pomenila zgodovinsko ravnanje. Dejanje gottingenske sedmerice je postalo eden najbolj 

bleščečih dogodkov v zgodovini nemške znanosti. Ernest Avgust se je pred zgodovino 

osramotil – profesorjem je ostala vsa čast.« (Gerstner, 1974, str. 164)  
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Leta 1837 je Jacob Grimm izdal delo O moji odpustitvi. Leta 1838 je Jacob skupaj z 

Andreasom Schmellerjem izdal Latinske pesmi desetega in enajstega stoletja. Istega leta 

(1838) sta brata prevzela izdajo Nemškega besednjaka. Delo je bilo dokončano leta 

1839/40. Leta 1840 je Jacob izdal spomenika anglosaškega slovstva Andreas in Elene. 

Istega leta je Wilhelm izdal duhovno pesnitev Zlata kovačija. Leta 1844 se je Wilhelm 

Grimm posvetil raziskavam. Izdal je legendo Silvester, do leta 1844 pa je izdal delo Grof 

Rudolf. Poleg tega pa je dopolnjeval in izpopolnjeval pravljice. Leta 1847 je Jacob Grimm 

izdal delo Zgodovina nemškega jezika, ki je izšlo 1848. v dveh zvezkih. Po letu 1848 sta se 

Jacob in Wilhelm Grimm posvetila delu v akademiji znanosti ter nadaljnji raziskavi 

književnih del. V tem letu sta se posvetila pisanju in izdaji Nemškega slovarja. Slovar je 

bil izdan leta 1852.  

Dne 16. decembra 1859 je umrl Wilhelm Grimm. Wilhelmov sin Hermann je ob slovesu 

zapisal: »To, kar v njem pogrešamo in za čimer v mislih nanj hrepeneč žalujemo, ni mož, 

ki je z neutrudljivo delavnostjo naredil za proslavitev Nemčije vse, kar je mogel. Dovolj je 

naredil. Imel je skoraj 74 let in je imel pravico uleči se. Korakal je od knjige do knjige, 

zmerom naprej, ni minil dan, ki ga ne bi bil izkoristil …« (Gerstner, 1974, str. 242)  

Leta 1863 je Jacob nadaljeval s pisanjem Nemškega besednjaka. V istem letu je zbolel za 

vnetjem jeter. 20. septembra 1863 je Jacob Grimm umrl za posledicami kapi. Pokopali so 

ga ob bratu Wilhelmu na pokopališču v Kasslu. Na tem mestu so postavili spominska 

kamna, ki tam stojita še danes. (Gerstner, 1974).  

 

 

Slika 2: Spomenik bratov Grimm v Hanauu 

Vir: (Gerstner, 1974, str. 24). 

1.3 SAMOSTOJNA DELA BRATOV GRIMM  

Opisala bom samostojna dela Jacoba Grimma in samostojna dela Wilhelma Grimma. Jacob 

Grimm je napisal 21 del, Willhelm Grimm pa 11 del. Vsak posebej sta dela zbirala in 

zapisovala. Izšla pa so tudi skupna dela Jacoba in Wilhelma Grimma. Teh del je 8. Njuna 
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dela sem povzela po knjigi Gerstner, H.: Brata Jacob in Wilhelm Grimm, življenjepis. 

(1974). Maribor: Založba Obzorja Maribor. Naslovi del so napisani v nemščini in v 

slovenščin niso prevedena. V knjigi ni omenjeno, kje točno so dela izšla.   

1.3.1 Samostojna izdana dela Jacoba Grimma 

1. Grimm, J. (1811). Uber den altdeutschen Meistergesang. Gottingen.  

2. Grimm, J. (1815). Irmenstrasse und Irmensaule. Dunaj. 3. Grimm, J. (1815). Silva de 

romances viejos. Dunaj.  

4. Grimm, J. (1819). Deutsche Grammatik. Gottingen.  

5. Grimm, J. (1820). Hausbuchel fur unsel Lebenlang. Kassel.  

6. Grimm, J. (1824). Wuk Stepanowitsch kleine serbische Grammatik. Leipzig.  

7. Grimm, J. (1826). Zur rezension der deutschen grammatik inwiederlegt herausgegeben 

[ni prevedeno v slovenščino]. Gottingen.  

8. Grimm, J. (1828). Deutsche Rechtsalterumer [Nemške pravne starine]. Gottingen.  

9. Grimm, J. (1834). Hymnorum veteris ecclesiae XXVI interpretatio Theoddica nunc 

pripum adita. Gottingen.  

10. Grimm, J. (1834). Reinhart Fuchs. Berlin.  

11. Grimm, J. (1835). Deutsche Mythologie. Gottingen.  

12. Grimm, J. (1835). Taciti Germania ed. Gottingen.   

13. Grimm, J. (1838). Lateinische Gedichte des X und XI Jahrhunderts. Gottingen.  

14. Grimm, J. (1838). Uber meine Entlassung. Basel. 

15. Grimm, J. (1840). Andreas und Elaine (Gedicht). Kassel.   

16. Grimm, J. (1840). Weistumer. Gottingen.  

17. Grimm, J. (1842). Frau Aventiure klopft an Beneckes Tur. Berlin. 

18. Grimm, J. (1844). Sendschreiben an Karl Lechmann uber Reinchart Fuchs. Berlin.  

19. Grimm, J. (1848). Gedichte der Deutschen Sprache. Leipzig.  

20. Grimm, J. (1850). Das wort des Bezitzes. Berlin. 21. Grimm, J. (1864). Kleinere 

Schriften. Berlin.  

 

1.3.2 Samostojno izdana dela Wilhelma Grimma 

1. Grimm, W. (1811) Altdanische Heldenlieder, Balladen und Marchen uberzetzt. 

Heidelberg.  

2. Grimm, W. (1813). Drei altscottische Lieder in Original und Uberzetzung. Heidelberg.   

3. Grimm, W. (1828). Die Deutsche Heldensage. Gottingen, 1. izdaja 1828, 2. izdaja 1867. 

4. Grimm, W. (1828). Grave Ruodolf. Gottingen.  

5. Grimm, W. (1828).  Uber Deutsche Runen. Dunaj.   

6. Grimm, W. (1830). De Hildebrando antiquissimi carminis teutonici fragmentum, 

Gottingen. Gottingen.   

7. Grimm, W. (1834). Vridankes Bescheidenheit. Gottingen.  
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8. Grimm, W. (1835). Uber Freidank, 2.dodatek. Gottingen.  

9. Grimm, W. (1836). Der Rosengarten.Gottingen.   

10. Grimm, W. (1840). Konrads von Wurzberg Goldene Schmeide. Berlin.  

11. Grimm, W. (1881). Kleinere Schriften, 4 zvezki –izdano po smrti W. Grimma. Berlin. 

1.3.3 Skupna izdana dela Jacoba in Wilhelma Grimma 

1. Grimm, J., W. (1812). Kinder- und Hausmarchen. Berlin.   

2. Grimm, J., W (1812). Die beiden altesten deutschen Gedichte aus dem 8. Jahrhundert – 

Das Lied vod Hilderbrand und Hadubrand und das Wessobrunner Gebet. Kassel.   

3. Grimm, J., W. (1813). Altdeutsche Walder – 1. zvezek.  Kassel.  

4. Grimm, J., W. (1815). Der Arme Heinrich von Hartmann v. d. Aue. Berlin.  

5. Grimm, J., W. (1815). Lieder der Alten Edda. Berlin.   

6. Grimm, J., W. (1816). Deutsche Sagen. Berlin.  

7. Grimm, J., W. (1826). Irische Elfenmarchen. Leipzig.  

8. Grimm, J., W. (1834). Deutsches Worterbuch. 1. zvezek. Leipzig.   

(Gerstrer, 1974).  

 

Slika 3: Grimmove pravljice. Prva knjiga.  

Vir: Razstava pravljic (NUK, 2012). 
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Slika 4: Grimmove pravljice. Druga knjiga. 

Vir: Razstava pravljic (NUK, 2012).  

 

2 ŽIVLJENJE IN DELO MANICE KOMAN 

V tem poglavju sem raziskovala življenje in delo Manice Koman, in sicer sem pregledala 

članek Lilijane Šuštar, ki sem ga dobila v Šolskem muzeju v Ljubljani v knjigi Splošno 

žensko društvo. To je bil eden izmed redkih člankov, ki opisuje njeno življenje in delo. 

Pogledala sem tudi enciklopedije in leksikone. Vse to sem priložila v diplomsko delo. 

Usmerila sem se tudi na ustne vire (krajane Šentvida in Vižmarij, ki so vedeli, kje je Ulica 

Manice Komanove, kje stoji njena rojstna hiša in kje živijo njeni svojci). V tem poglavju 

prilagam intervju, ki sem ga opravila z go. Ano Jerina (nečakinjo Manice Koman) in njeno 

pripoved o Manici Koman, ki sem jo posnela. Prilagam tudi fotografije Manice Koman, ki 

so last ge. Ane Jerina, in osebne dokumente Manice Koman (krstni in mrliški list). Dela in 

ustvarjanje Manice Koman pa sem raziskovala na Rokopisnem oddelku v Narodni in 

univerzitetni knjižnici, tam sem odkrila 24 map. V zgodovinskem arhivu v Ljubljani sem 

odkrila listine o njenem življenju in delu, podatke (intervjuje in odrezke časopisov) sem 

odkrila tudi na ZRC SAZU, na Inštitutu za kulturno zgodovino (na Oddelku za literarne 

vede).  
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2.1 ŽIVLJENJE MANICE KOMAN  

2.1.1 Življenjepis Manice Koman (Članek Lilijane Šuštar: Manica Koman 

– kmečko dekle, uradnica, pisateljica) 

V šolskem muzeju sem prejela članek o Manici Koman iz knjige Splošno žensko društvo; 

1901–1945, od dobrih deklet do feministk, ki je izšla leta 2003. V njej je avtorica Lilijana 

Šuštar natančno opisovala življenje in delo Manice Koman. Ta članek je bil eden izmed 

redkih, ki opisuje celotno življenje in delo Komanove.  

IZVLEČEK Manico Koman (1880–1961) srečujemo kot literarno ustvarjalko in 

pravljičarko, uradnico pri Slovenskem narodu in na ljubljanskem Magistratu in 

knjižničarko v mestnem arhivu. Arhivski in časopisni viri so nam odkrili tudi njeno leta 

1907 začeto društveno delo med ženami, kjer je bila kot odbornica Splošnega ženskega 

društva dejavnejša v dvajsetih letih. V njem je slovela po svojih javnih nastopih in 

zborovanjih, predavanjih in slavnostnih sejah društva. Kot eno redkih članic Splošnega 

ženskega društva jo srečamo aktivno v javnem življenju še po letu 1945. 

2.1.2  Od kmečke deklice do uradnice 

Manica Koman, po domače Krovčeva, je bila rojena 4. avgusta 1880 v kmečki družini v 

Vižmarjah pri Ljubljani. Štirirazredno ljudsko šolo v Šentvidu nad Ljubljano je pričela 

obiskovati kot šestletna deklica. V preglednici tiskanega letnega poročila šole za leto 

1886/87 jo zasledimo med učenci prvega razreda. V poročilu navajajo, da je bilo tisto leto 

za šolo godnih sedemdeset deklic, obiskovalo pa jo je 46 deklic. Od teh je bilo sposobnih 

(uspešnih) 39, med njimi tudi Manica. Ne zasledimo pa je na seznamu odličnjakov. V 

šolskem listu Osnovne šole Šentvid nad Ljubljano za leti 1929 in 1937, ki ima tudi rubriko 

Imena znanih ljudi, ki so obiskovali šolo, so ob pisatelju Franu Erjavcu zapisali še Manico 

Koman kot ljudsko pisateljico in pesnico. S svojo nekdanjo učenko so se pohvalili tudi v 

zapisu o zgodovini šole iz leta 1939. Po opravljeni ljudski šoli (1892) je na očetovo željo 

ostala doma na kmetiji. Druženje z dijaki ji je prebudilo zanimanje za književnost. Za 

zbiranje narodnih pesmi jo je navdušil Frančišek Lampe in ji sposojal knjige, s katerimi je 

širila svoje obzorje. Literarno delovanje in stiki z naprednimi ženami pa so jo približali 

liberalnemu krogu.  

Na pot uradnice je stopila leta 1911, stara enaintrideset let. S pomočjo Franje Tavčar se je 

leta 1911 zaposlila kot uradnica pri liberalnem listu Slovenski narod. V spominskih 

utrinkih v Naši ženi je Manica ob svoji osemdeseti obletnici povedala, da sta se s Franjo 

seznanili ob petindvajsetletnici Ciril-Metodove družbe (1910), za katero je napisala 

slavnostno pesem. Od leta 1916 do 1946 je bila zaposlena na ljubljanskem magistratu, 

najprej kot uradnica in nato knjižničarka v ljubljanskem mestnem arhivu.  
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Za sprejem v mestno službo je zaprosila 28. avgusta 1915. Kot nadomestno silo na mesto 

mobiliziranega uslužbenca so jo zaposlili 26. avgusta 1916. Z dekretom so jo 10. februarja 

1918 dodelili v popisovalni urad za začasno pomožno uradnico. Maja 1914 je dobila 

uradniški status in v njem napredovala od oficijala (1939) in nadoficijala do pristava 

(1944). Marca 1941 je bila s kulturnega oddelka prestavljena na prehranjevalni urad. Kdaj 

je začela delati v arhivu oziroma knjižnici arhiva, iz akta ni razvidno. Po njenih besedah so 

jo dodelili v arhiv, ko je mestni arhivar Oton Župančič izrazil potrebo po knjižničarju. 

Vsekakor je bilo to zadnje leto službovanja pesnika Župančiča v arhivu.  

Arhivska služba je od nastavitve Antona Aškerca kot mestnega arhivarja leta 1898 sodila 

pod okrilje mesta. Leta 1933 je bil arhiv vključen v kulturni odsek kot del kulturnega 

oddelka. Tako je sistematizacija personale kulturnega oddelka predvidevala med drugimi 

službami mestni arhiv, knjižnico in čitalnico. V zapisnikih sej odseka, na katerih so 

obravnavali delovanje arhiva in knjižnice, preberemo, da je mestna uradnica Manica 

Koman upravljala knjižnico oziroma vodila čitalnico, zbirko revij in časopisov. V gradivu 

omenjajo tudi zdravstvene težave Komanove in verjetno iz tega izhajajoče nezadovoljstvo 

pri nadrejenih z njenim delom. Tudi v uradnem poročilu o personalnih zadevah kulturnega 

oddelka iz tridesetih let preberemo, da Manica Koman, magistratna uradnica (oficientka), 

vodi mestno knjižnico in čitalnico in da zaradi svoje bolezni ni kos nalogam. V arhivu je 

delala skoraj izključno kot knjižničarka, zbirala in urejala je časopise in jih dajala v 

vezavo.  

Septembra 1942 so jo Italijani priprli in internirali v taborišče na Rabu. V svoji knjigi Rab 

je zapisala, da je bila aretirana 4. septembra. Do jutra 7. septembra, ko so jo z drugimi 

interniranci odpeljali z vlakom na Rab, je bila zaprta v kleti obrtne šole na Mirju, ki jo je 

zasedla italijanska vojska, večer pred odhodom pa v belgijski vojašnici. V njej se je po treh 

mesecih končala tudi pot iz internacije. Enolično rabsko životarjenje je Manica popisala v 

dvanajstih črticah že omenjene drobne knjižice Rab. V črtici Domov zaključuje opis svoje 

vrnitve z besedami: »Nočem, da bi me ljudje ustavljali na cesti. Ruto si zavežem tako, da se 

mi vidi samo nos, čez hrbet pokrita s kocem, čez eno ramo 'punkelj', na eno nogo šepam, in 

tako me nihče ne spozna. Srečna pridem v domačo vežo in bila sem doma.«  

V Arhivu Republike Slovenije hranijo sezname internirancev na Rabu. Manica Koman je 

vpisana na seznamu interniranih 7. septembra 1942 in njeno vrnitev potrjuje seznam 

izpuščenih z datumom 10. decembra 1942. Po vrnitvi iz internacije je še nekaj časa delala 

v knjižnici na Magistratu, nato je bila 1. februarja 1946 upokojena. V svojem spominskem 

zapisu omenja, da se je čez čas ponovno zaposlila na kmetijskem ministrstvu, kjer je tri 

leta organizirala predavanja o kmetijstvu za ljubljanski radio.  

Svoje družine si Manica ni ustvarila. Kljub pogostim boleznim je dočakala visoko starost 

enainosemdeset let. Umrla je 4. februarja 1961 na tedanji Titovi cesti 14 (danes Dunajska 

cesta), kjer je stanovala. Pokopana je pa pokopališču v Šentvidu.  

Manica je zapisala tudi nekaj anekdot in spomine na čas službovanja v arhivu. Decembra 

1957 jih je prinesla v mestni arhiv v Ljubljani. Med drugim se je spominjala srečanj s 

pesnikoma Aškercem in Župančičem. Antonu Aškercu, arhivarju med leti 1898 in 1912, je 
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nosila svoje pesmi v presojo. Čez nekaj let je bila uslužbenka v njegovi sobi, na svojo željo 

tudi za njegovo mizo. Tam je službovala 17 let. Stike je imela tudi z Otonom Župančičem 

kot arhivarjem (1913–1921), saj mu je bila dodeljena kot knjižničarka. Iz časa njunega 

skupnega dela se je spominjala dogodka, ki govori o njegovem odnosu do Manice. Njena 

plača je bila 100 kron, Župančič pa ji je odstopil delo na pritoževalnem uradu, kjer je v 

popoldanskem času dve uri, med 14. in 16. uro, zapisovala pritožbe, ki so se nanašale na 

aprovizacijo (preskrbo). Župan je to delo dodelil Župančiču kot dodaten finančni vir, ki mu 

je prinašal mesečno 50 kron. Ko so v knjigovodstvu ugotovili, da to opravlja Komanova, 

so ji za polovico zmanjšali plačo, in kljub njeni pritožbi vztrajali na polovičnem izplačilu 

in to utemeljili: »Vi ste v nižjem /plačilnem/ razredu kot Župančič, zato morate tudi 

postranske dohodke imeti nižje.« Ko je za to izvedel Župančič, je poklical knjigovodstvo in 

povedal, da bo to delo spet prevzel sam. Tako je Komanova dobivala za opravljeno delo 

toliko, kot so namenili Župančiču. Prav z branjem teh Maničinih anekdot so v 

Zgodovinskem arhivu Ljubljana popestrili prireditve ob praznovanju njegove stoletnice 

leta 1998.  

2.1.3 Manica Koman v splošnem ženskem društvu  

Literarno delovanje je Manico Koman približalo k udejstvovanju naprednih žena in 

Splošnemu ženskemu društvu. Ohranjeni viri (seznam članic) kažejo, da je bila članica 

Splošnega ženskega društva od leta 1907. Takrat je še bivala na domu v Vižmarjah. V 

spominskem obujanju na mlada leta v Naši ženi je povedala, da je bila njena mati Marija 

pobožna žena, oče France pa razgledan, napreden kmet. Kot imenitnega zdravnika za 

živino – samouka ga omenja tudi pisatelj Finžgar, ki pa je po enem od srečanj z njim 

zapisal svojo črtico Naš vsakdanji kruh. Leta 1912 se je preselila v Ljubljano v 

dvonadstropno vogalno hišo Frančiškanska ulica 10/Dunajska cesta 4 (danes hiša s 

poslovalnico Kompasa na vogalu Nazorjeve in Slovenske ceste). Stavba je bila v lasti 

Slovenske eskomptne banke. V njej je je bilo devet stanovanj in pet poslovnih lokalov 

(obrtni brivec, trije trgovski in lekarna Piccoli). Med stanovalci so bili odvetnik, zdravnik, 

uradnik, zasebnica in fotograf Uršič. Stanovala je v sobici, oziroma kot navaja popisna 

pola v kabinetu, in si delila stranišče še s tremi strankami. Med plačniki društvene 

članarine jo zasledimo tudi še za leti 1939/40. Na zadnji seji, izrednem občnem zboru 13. 

julija 1945, na katerem je bilo društvo razpuščeno, je ni bilo med udeleženkami. Njeno 

aktivnejše delo v društvu izpričujejo viri v letih 1919 do 1925. Sama navaja, da je na stara 

leta obiskovala Ernestino Jelovšek in ji prinašala denar, ki so ga zbrale narodno zavedne 

Ljubljančanke.  

Leta 1920 in 1921 je bila na občnih zborih izvoljena v odbor društva. Bila je članica leta 

1919 ustanovljenega knjižnega odseka, ne pa uradniškega odseka, čeprav je takrat imela za 

seboj že osem let uradniškega dela. Da je bila bolj znana in priznana kot literarna 

ustvarjalka, kaže prisotnost njenih del na dveh društvenih razstavah, in sicer leta 1926 

Slovenska žena in leta 1937 Teden slovenske ženske knjige, kot tudi članstvo v literarnem 

in uradniškem odseku v okviru že omenjenega knjižnega odseka. Ženske v knjižnem 

odseku so razmišljale o ustanovitvi poljudnega, naprednega, ženskega lista. Do realizacije 
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projekta ni prišlo, pomisleke o uspehu lista sta imeli tako Minka Govekar kot tudi Franja 

Tavčar. Zanimivo je tudi, da Komanova ni bila članica odseka za pripovedovanje pravljic, 

ustanovljenega pri društvu leta 1922, ki ga je vodila Vida Jeraj. Društveni knjižnici je 

Manica podarila tudi nekaj izvodov knjige črtic Pod mečem, izdane leta 1926.  

Manica Koman je rada javno nastopala, njeni nastopi in govori so bili med ljudstvom 

prepoznavni. Ob dvajsetletnici društva je na slavnostni seji septembra 1921 v magistratni 

dvorani govorila o pomenu društvenega dela dveh zaslužnih gospa, predsednice Franje 

Tavčar in tajnice Minke Govekar. Komanova je predavala ženskam na deželi. Tajniško 

poročilo društva na občnem zboru februarja 1925 navaja njeno predavanje v Veliki Loki na 

Dolenjskem 10. junija 1924 z naslovom O potrebi splošne izobrazbe kmetske žene. Bila je 

govornica na protestnem shodu 17. junija 1925 v Unionski dvorani ob protestu slovenskih 

žena zoper razširitev srbskega državljanskega zakona o dedovanju na vso državo, ki bi 

ženam omogočal dedovanje premoženja. Članek v Jutru je dan po shodu predstavil njen 

govor: »Ga. Manica Komanova je v lepem govoru pozivala ženstvo na solidarni nastop, 

kjer je treba braniti svoje pravice in posebno v tem slučaju, ko naj tudi slovenska žena 

zahteva izboljšanje dednega prava v Srbiji v interesu prikrajšanih Srbkinj.« Ko je 

jugoslovanska demokratska stranka (JDS) prosila društvo za govornice na ženskih shodih 

JDS, so članice odbora na seji med osmimi imenovale tudi Manico Koman.  

2.1.4 Manica Koman – ljudska pisateljica 

Manico Koman opredeljujejo zapisi kot zbiralko narodnih pesmi, ljudsko pisateljico 

(pesmi, črtice, povesti) in pravljičarko (pripovedovalka pravljic tudi na ljubljanskem radiu) 

oziroma mladinsko pisateljico. Pisala je črtice in pesmi. V pisateljevanje jo je po njenih 

besedah uvedla Minka Govekar. Poizkušala je pesniti in je svoje pesmi prinašala v presojo 

Antonu Aškercu. Prve objavljene stvaritve so bile pesmi v Slovenski gospodinji leta 1906 

in krajše črtice leta 1908. Sicer so njeni prvi natisnjeni verzi, ki so izšli v zbirki ljudskih 

pesmi (1900), povezani s pesmijo Kaj pa ti, pobič šentviškega nadučitelja Janka Žirovnika. 

Trinajstletna Manica je potem, ko med ljudmi ni našla nikogar, ki bi poznal nadaljevanje 

pesmi, zbiratelju le-to pomagala dopolniti kar s svojimi verzi, ki so pozneje ponarodeli. 

Črtice in pesmi je objavljala še v Domačem prijatelju, Domovini, Grudi, Ilustriranem 

tedniku, Koledarju družbe sv. Cirila in Metoda, Kmetijskem listu, Slovenskem Braniku, 

Slovenskem domu, Slovenskem narodu, Ženskem svetu. Leta 1918, ko je imela Manica 

osemintrideset let, je izšla njena prva knjiga Šopek samotarke s črticami iz vaškega 

življenja v krajih pod Šmarno goro, kjer leži tudi njen rojstni kraj Vižmarje. Leta 1923 so 

izšle Narodne pravljice in legende, ki jih je založila in izdala Učiteljska tiskarna. Opise šeg 

in navad med gorenjskih ljudstvom je pripravila v knjižici Na Gorenščem je fletno, ki jih je 

leta 1928 založila in izdala Belo-modra knjižnica. Leta 1926 je objavila še knjigo črtic Pod 

mečem. Eno od črtic iz te knjige, Prisega o polnoči, je leta 1929 predelala v ljudsko igro v 

štirih dejanjih. Postala je zelo priljubljena pri kulturnih oziroma ljudskih odrih. Do leta 

1932 je doživela 225 uprizoritev na stotih odrih, saj govori o posledicah, ki jih je rodila 

prepovedana ljubezen in razmerje med hčerko bogatega kmeta in ciganom. Igro so 

uprizarjali ljudski odri tudi po drugi svetovni vojni, predvsem tisti iz okolice njenega 
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rojstnega kraja, tako na primer leta 1947 in 1954 Prosvetna sekcija Prostovoljnega 

gasilskega društva Tacen. Še junija 1999 so jo v naravnem okolju v Šmartnem pod Šmarno 

goro pripravili Kulturno-umetniško društvo Tacen, Turistično društvo Šmarna gora in 

Prostovoljno gasilsko društvo Tacen. Drugo igro Krst Jugovičev (1931), ki spodbuja razvoj 

sokolstva na podeželju, pa je z velikim uspehom uprizorilo Sokolsko društvo leta 1932 v 

ljubljanskem gledališču. Šolski in sokolski mladini je posvetila slavnostni sliki za 

proslavljanje najpomembnejših datumov v času prve Jugoslavije, srbskega Vidovega dne – 

Naš Vidov dan in združitve 1. decembra 1918 – Ujedinjenje. Pravljice in otroške zgodbe, 

ki jih je pripovedovala tudi na ljubljanskem radiu, je objavila še v knjigah Slike, zgodbe, 

šale – vse za moje male (v samozaložbi 1932), Stric s košem (1937), Teta s cekarjem 

(1938). Po vojni so bile zbrane uganke v knjigi Hop čez planke na uganke! (1961). 

Objavljajo jih še sedaj v otroškem listu Ciciban. Že omenjena knjiga Rab pa je izšla leta 

1946.  

Manico Koman je dr. Ivan Lah v prispevku, objavljenem v Ženskem svetu leta 1929, 

označil kot samoukinjo, ki se je iz kmečkega dekleta povzpela do uradnice, ljudske 

pripovednice in domače pesnice. In še: »Vzrastla je iz onega našega narodnega ozračja, ki 

ga je ustvarjalo narodno obrambno gibanje koncem preteklega stoletja.« Njena dela so 

bila uvrščena na razstavo Slovenska žena, ki jo je ob svoji petindvajsetletnici pripravilo 

Splošno žensko društvo. V zborniku z istim naslovom, ki je izšel ob razstavi, je Vida 

Horvat v zapisu o njej in njenih delih njen slog opredelila kot tekoč in preprost. S 

seznamom svojih del, sicer drobnih knjižic, je prisotna v knjižici Zlate Pirnat, Bibliografija 

del slovenskih pisateljic iz leta 1936, ki je bila osnova za razstavo ženskega društva 1937. 

leta z naslovom Teden slovenske ženske knjige. Ob romantični usmeritvi je v svoje povesti 

in črtice vključila realistične motive iz vaškega življenja.  

Znana je bila tudi kot pripovedovalka pravljic v Celju, Kranju, Ljubljani in Novem mestu. 

Svoje črtice in pesmi je rada sama podajala, o čemer priča tudi poročilo v Ženskem svetu, 

ki sicer govori o literarnem večeru pesnic in pisateljic iz kroga Belo-modre knjižnice v 

dvorani Delavske zbornice 12. maja 1932. V njem najdemo tudi potrditev sprejemanja 

Komanove med ljudstvom: »Manica Komanova je čitala sama; kratko črtico, dve pesmi. 

Stopila je na oder, kakršna je pač zmerom: slovenska žena, ki svojega plašča – pa to 

hočem reči tako o duši kakor o zunanjosti – ne obrača po modi in vetru, in je bila pri 

občinstvu že vnaprej deležna navdušene pohvale.« Ob petdesetletnici samonikle pristne 

slovenske pisateljice je Slovenski narod v članku Naša Manica pri Abrahamu na koncu 

zapisal: »Veliki množici njenih prijateljev in častilcev se pridružujemo z iskreno željo, da bi 

nam usoda ohranila našo vrlo Manico čilo, marljivo in produktivno, kakor je bila sedaj, še 

dolgo vrsto let.«  

2.1.5  Pravljičarka v pozni življenjski dobi 

Kot pripovedovalka pravljic se je v okviru otroških ur na radiu Manica Koman oglasila že 

v tridesetih letih. Ostala je znana in priljubljena tudi po drugi svetovni vojni. Svoje 

pripovedke in pravljice je kot Teta s cekarjem pripovedovala po radiu še v visoki starosti. 
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Njene uganke so radi vključevali v otroške televizijske oddaje. Kot posebno žensko – 

ljubljanski original – jo je v petdesetih letih v novinarskem zapisu predstavil Miran Sattler. 

V njem je zapisal: »/…/ Manca je rasla, rasle pa so tudi mamine skrbi. Hčere 

gospodinjstvo ni zanimalo. Ni marala za lonce in pokrovke; pisala je pesmi in poslušala 

nasvete Antona Aškerca«. Omenja tudi njeno priljubljenost pri otrocih, ki ni bila povezana 

le s knjigami, pač pa tudi z radijskimi oddajami. To potrjuje srečanje Manice Koman z 

otroki Otroškega pevskega zbora RTV Ljubljana, ki ga je na vajah leta 1958 ali 1959 

pripravil njegov dirigent Janez Kuhar, in ga je zabeležila fotografija. Kot mladinsko 

pisateljico so jo predstavili tudi v dokumentarnem filmu, posnetem leta 1959 za filmsko 

kroniko, ki so ga v slovenskem filmskem arhivu pri Arhivu Republike Slovenije naslovili 

Manica Komanova, mladinska pisateljica. V filmu, žal brez zvočnega zapisa, vidimo 

Manico s cekarjem v njeni sobi, v kavarni na terasi Nebotičnika, v parku s skupino otrok, v 

radijskem studiu, pred rojstvo hišo v Vižmarjah 33 in v pogovoru s pesnico Kristino Šuler. 

Prisotnost in priljubljenost Manice Koman med ljudmi in predvsem med otroki v času po 

drugi svetovni vojni kaže tudi stavek iz nekrologa v Naši ženi: »Za vse, kar jim je dala, so 

se ji naši malčki in odrasli skušali vsak skromno oddolžiti s tem, da so jo v velikem številu 

pospremili v njen zadnji dom.« 

Arhivski in časopisni viri so nam odkrili Manico Koman kot ženo kmečkega porekla, ki je 

s samoizobrazbo uspela na poti do uradnice in pisateljice ter aktivne članice Splošnega 

ženskega društva. Bila je delavna, odkrita, poštena, prijazna in preprosta žena. S temi 

svojimi lastnostmi in s prisotnostjo na radijskih valovih je bila priljubljena pri odraslih in 

otrocih, morda presenetljivo prisotna v družbi ves čas svojega življenja. Danes na Manico 

Koman spominja ulica v Vižmarjah, do srede devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa je 

nosil njeno ime tudi tamkajšnji vrtec.  

 

Slika 5: Portret Manice Koman.  

Vir: Splošno žensko društvo; 1901–1945, od dobrih deklet do feministk, 2003 str. 407.   
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2.2 ŽIVLJENJEPIS MANICE KOMAN (povzeto iz enciklopedij in 

leksikonov) 

Podatke o življenju in delu Manice Koman sem dobila iz enciklopedij in leksikonov. To pa 

so: Enciklopedija Slovenije, Slovenski biografski leksikon, Veliki biografski leksikon in 

Zgodovina slovenskega slovstva. 

1. KOMAN, Manica (4. 8. 1880–4. 2. 1961), pisateljica, pravljičarka. Od 1911 je bila 

uradnica pri Slovenskem radiu, 1916–42 knjižničarka v ljubljanskem mestnem arhivu. 

1942 je bila odpeljana v it. taborišče na Rabu (Rab, 1946, knjiga spominov). Od leta 1906 

je objavljala črtice: Izdala je mdr. zbirke: Šopek samotarke (1918), Pod mečem (1926), Na 

Gorenščem je fletno (1928) in ljudsko igro Prisega o polnoči (1929). V njenih delih so ob 

romantični usmeritvi številni realistični motivi iz vaškega življenja. Bila je priljubljena 

pripovedovalka pravljic in otroških zgodbic, tudi na ljubljanskem radiu, objavljala je v 

knjigah: Slike, zgodbe, šale – vse za moje male (1923), Stric s košem (1947), Teta s 

cekarjem (1938), Hop čez planke, na uganke (1961).  

Vir: Enciklopedija Slovenije,1991.  

2. KOMAN, Manica ljudska pisateljica, rojena kmetskim staršem 4. avgusta 1880 v 

Vižmarjah pri Lj. Po dovršeni osnovni šoli v Št. Vidu pri Lj. je po očetovi volji ostala 

doma na posestvu, a občevanje z raznimi dijaki ji je zbudilo zanimanje za književnost. 

Mnogo je vplival nanjo Fr. Lampe, ki jo je ogrel za nabiranje narodnih pesmi in ji s 

posojanjem knjig širil obzorje. Prvi plodovi njene nadarjenosti so bile pesmi, prve 

objavljene v Slov. gospodinji leta 1906. Zgodaj se je oglasila tudi s krajšimi črticami (prve 

v Slov. gospodinji leta 1908). Odslej je sodelovala v SN, IT, Domovini, Slovenskem 

domu, Grudi, Kmetijskem listu, Slovenski gospodinji, Braniku, KCI in ŽS. Njeno literarno 

delovanje jo je zbližalo z raznimi javno delujočimi ženami: Franja Tavčarjeva ji je 

pomagala do službe v SN, leta 1916 pa je postala uradnica lj. magistrata.  

Izdala je knjige Šopek samotarke (1918), Narodne pravljice in legende (1923), zbirko 

drobnih povesti iz svetovne vojne Pod mečem (1926) in črtico Na Gorenščem je fletno 

(1828). Napisala je ljudsko enodejanko Prisega o polnoči (1929), narodno trodejanko Krst 

Jugovičev (1931) ter mladinski igri Sestrin varuh in Čarobna košara (1931). Poglavitna 

moč njenega literarnega udejstvovanja je kratka povest, pisana v poljudnem slogu s 

preprosto romantičnim prizvokom. Znana je bila kot pripovedovalka pravljic.Vir: 

Slovenski biografski leksikon, 1. zvezek, 1925.  

3. KOMAN, Manica (Lj., 4. 8. 1880–4. 2. 1961, Lj.), pisateljica, pravljičarka. Bila je mdr. 

knjižničarka v mestnem arhivu v Ljubljani. Od leta 1906 je objavljala poljudno, tudi 

mladinsko pisane črtice (zbirke: Šopek samotarke, 1918; Pod mečem, 1926). Bila je 

priljubljena (tudi na radiu), pripovedovalka pravljic in otroških zgodbic (zbirke: Stric pod 

košem, 1937; Teta s cekarjem, 1938). Napisala je spomine na taborišče (Rab, 1946).  

Vir: Veliki biografski leksikon. Od A-L, 2008.  
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4. Manica KOMANOVA (1880, Vižmarje–1961), ki je začela kot kmečko dekle in so ji 

prav zaradi pisanja pomagali, da je bila vzeta za uradnico na ljubljanskem magistratu. 

Oglašala se je s preprostimi zgodbami iz vaškega življenja, in tako je nastala njena zbirka 

Šop samotarke (1918). Povzete so iz najbližje okolice, tudi iz osebnih spominov. Pred 

očmi je imela bralca iz preprostega ljudstva in temu primerno je prikrojen tudi njen 

realizem. Pri tem se je kdaj prepustila tudi sentimentalnosti in zavila celo na romantično 

pot, tako v Prisego o polnoči, po kateri je kasneje (1923) pripravila ljudsko igro. Ostala je 

v teh mejah, ko je pripravila knjige ljudskih pravljic in legend, zgodb iz vojske ali 

Gorenjskega, še bolj kasneje, ko je pisala za mladinske igre, povestice, šale, uganke in 

pripovedovala otrokom pravljice tudi po radiu. 

Vir:  Zgodovina slovenskega slovstva 1969. 

2.3 PODATKI O ŽIVLJENJU MANICE KOMAN (ustni viri):  

Ko sem raziskovala življenje Manice Koman, iskala njeno rojstno hišo in želela ugotoviti, 

kje živijo njeni svojci, sem predvsem spraševala mimoidoče ljudi v Šentvidu in Vižmarjah. 

Pri spraševanju sem se usmerila predvsem na starejše ljudi. Pozorna sem bila, da so bili 

domačini in da so vedeli, kje lahko najdem Ulico Manice Komanove v Vižmarjah in njeno 

rojstno hišo. Raziskovanje sem opravila 11. 10. 2012 na ulicah v Vižmarjah. Tega dne sem 

našla tudi Ulico Manico Komanove v Vižmarjah.  

Raziskovanje sem nadaljevala 12. 10. 2012. Krajani Vižmarij so mi povedali, da bom 

rojstno hišo Manice Koman (najverjetneje) našla na Medenski cesti 4. Ko sem spraševala o 

še živečih svojcih, krajani niso vedeli ničesar.  

Odpravila sem se do Medenske ceste v Ljubljani. Tamkajšnji stanovalci so mi pojasnili, 

naj o vsem, kar me zanima, vprašam go. Marijo Novak, 90-letno gospo, ki že celo življenje 

živi na tem delu mesta in mi bo gotovo znala kaj povedati. 

Odpravila sem se do ge. Marije Novak in njene hčere Mihaele Novak, ki stanujeta na 

Medenski cesti 16, Ljubljana.  

Ga. Marija Novak mi je pokazala, kje je nekoč stala rojstna hiša Manice Koman. Rojstno 

hišo so popolnoma porušili in sedaj je na tem mestu novejša hiša in lastniki, ki jih ona ne 

pozna. Ga. Marija mi je povedala, da se Manice Koman spominja, ko je ta prišla v rojstno 

hišo večkrat na obisk k bratu. Spominja se, da je že na cesti »zavriskala« in da je bila zelo 

vedra in zabavna. Povedala je tudi, da Manica Koman ni bila poročena.  

Njena hči Mihaela Novak je povedala, da je Manico Koman videla 3-krat ali 4-krat v 

življenju. Povedala mi je, da jo je večkrat videla v mestu (Ljubljani), saj je Manica večji 

del svojega življenja živela v mestu. Vedela je, da je Manica večkrat zahajala v kavarno 

Nebotičnik. Povedala mi je tudi, da ima Manica Koman še živeče sorodnike. Povedala mi 

je, da je nečakinja Manice Koman stara več kot 90 let, da živi nekje v Trnovem in da ji je 

ime Ana Jerina. Več o tej nečakinji pa mi ni vedela povedati.  
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Odšla sem do župnišča v Trnovem. Tam so mi povedali, na kateri ulici živi ga. Ana Jerina.  

Nadaljevala sem na Korunovi ulici v Trnovem. Našla sem nečakinjo Manice Koman, go. 

Ano Koman, por. Jerina. Go. Ano sem pozneje poklicala po telefonu. Potrdila mi je, da je 

bila Manica Koman njena teta. Pojasnila mi je, da lahko pridem k njej na pogovor, če 

želim kaj vedeti o življenju Manice Koman. Tako sem se odločila, da bom z go. Ano Jerina 

opravila intervju o življenju Manice Koman.  

2.4 INTERVJU Z GO. ANO JERINA (nečakinja Manice Koman, dne 

13. 10. 2012)
1
 

Z go. Ano Koman, por. Jerina, sva se dobili na njenem domu v Trnovem, Korunova ulica 

16, Ljubljana, dne 13. 10. 2012. Ga. Ana je bila na intervju dobro pripravljena. Na mizi je 

imela slike svoje tete Manice, ki mi jih je pokazala in jaz sem jih fotografirala. Ga. Ana 

šteje 93 let. O Manici Koman mi je povedala vse, kar sem jo vprašala, in mi tudi z 

veseljem pripovedovala.  

Dovolila mi je tudi, da jo fotografiram in njeno fotografijo objavim v diplomskem delu.  

Ana Ložar: Ga. Ana, povejte mi, prosim, kako se spominjate svoje tete Manice 

Koman? V kakšni družini je odraščala Manica? 

Ana Jerina: Tete Manice se zelo dobro spominjam. Spominjam se tudi tega, kar sta mi o 

njej pripovedovala oče in mama. Moj oče Albin, brat Manice Koman, je bil z njo zelo 

povezan. Vedno sta 'tiščala' skupaj. Albin je bil od nje dve leti mlajši. Zelo sta se imela 

rada in bila sta velika prijatelja. Z očetom sta velikokrat po kosilu prižgala cigaro. Manica 

je zelo rada kadila cigare. Oče je rad spil kakšen kozarec, Manica pa alkohola ni pila. 

Nikoli. 

Starša Manice Koman, oče Franc Koman in mati Marija Zavrl, sta bila kmeta. Doma so 

imeli veliko kmetijo. V družini je bilo 8 otrok. Manica je imela 6 bratov in eno sestro. Dva 

brata sta živela v Ameriki, en brat je živel v Škofji Loki, en v Radovljici, dva pa v 

Ljubljani. Sestra, ki je prav tako živela v Ljubljani, je mlada umrla. 

Ana Ložar: Ali se spomnite česa iz njenih otroških in mladostniških let? 

Ana Jerina: Iz njenih otroških in mladostniških let ne morem nič povedati, ker nič ne 

vem. Ne morem niti povedati, kako se je razumela s svojimi starši. Vem le, kar mi je 

pripovedoval moj oče. Sama svojih starih staršev nisem poznala. Spominjam se, da se je 

Manica zelo dobro razumela s svojim očetom Francem. Mati Marija jo je, ko je živela 

doma (domača hiša je takrat stala na naslovu Vižmarje 33), priganjala z besedami: 

                                                 
1
 Ga. Ana Jerina je v intervjuju govorila v pogovornem jeziku. Besedila nisem spreminjala v zborni knjižni 

jezik, ampak sem ga zapisala na tak način, kakor mi je ga. Ana pripovedovala. Narečne besede sem označila 

z narekovajem. 
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»Manica, daj, daj šivaj!« »Manica pa ni želela šivati in se je vsem gospodinjskim 

opravilom upirala. Mami se je uprla tako, da je prijela blago in šivanko in se delala, kot da 

šiva. Seveda pa ni nič sešila. To mi je nekoč pripovedoval moj oče. Več pa ne vem 

povedati.  

Ana Ložar: Ali se morda spomnite česarkoli in njenih šolskih let? Kam je Manica 

hodila v šolo? Kakšen uspeh je imela v šoli? 

Ana Jerina: O njenem šolanju oz. kam je Manica hodila v šolo, ne vem nič. Moj oče je 

pripovedoval, da je bila dojemljiva za učenje in naravno inteligentna. 

Ana Ložar: Zakaj se je Manica vsem gospodinjskim opravilom upirala? Ali ni bilo v 

tistih časih nekaj običajnega, da mora biti ženska doma in skrbeti za dom, 

gospodinjstvo? 

Ana Jerina: Manica nikoli ni želela kuhati. To je sploh ni zanimalo. Ni bila za 

gospodinjstvo. Ko je živela v Ljubljani, nikoli ni kuhala. V naši družini, pa tudi v družbi je 

bilo tako, da so se fantje šolali v Ljubljani, dekleta (tudi Manica) pa so ostala doma na 

kmetiji. Manica ni želela delati na polju. Tudi to je ni zanimalo. Ko je še živela doma – v 

Vižmarjah, je z vozičkom peš vozila mleko v Ljubljano. Vsaka kmetija je v Ljubljano 

vozila mleko in Manica je natančno vedela, kdo so njene stranke. Stranke so bile seveda 

mestne gospe. Tako je njena družina nekaj zaslužila. 

Ana Ložar: Prebrala sem, da si svoje družine vaša teta ni ustvarila?  

Ana Jerina: Manica se nikoli ni poročila. Pa tudi svojih otrok ni imela. Mislim, da je bilo 

tako prav, saj je to ni zanimalo. Zelo rada je imela nečake in tudi mene. Mene je imela 

'izredno' rada. Vendar pa ni bila materinska. Ni bila tip človeka, da bi morala za majhne 

otroke skrbeti. Oče mi je pripovedoval, da je tudi vse snubce odganjala. 

Ana Ložar: To se mi zdi zelo zanimivo. Kako pa so njeno odločitev sprejeli njeni 

starši oz. ostala družina? 

Ana Jerina: V družini nikoli niti pomislili nismo, da se bo poročila. Da bo ostala samska, 

je bilo za nas nekaj običajnega. Nikoli je ni nihče vprašal, zakaj se ni želela poročiti. 

Vedeli smo, da se nikoli ne bo. Mislim, da se je kar prav odločila, tako kot se je. Bila je 

posebna ženska. Moj oče ni nikoli okrog tega nič kompliciral. Iz vsega se je Manica 

'hecala'. Vem tudi to, da se Manica nikomur ni hotela podrejati. 

Ana Ložar: Prebrala sem, da je Manica živela v Ljubljani. Ali mi poveste tudi kaj o 

tem? 

Ana Jerina: Manica se je kmalu preselila v Ljubljano ravno zato, ker na kmetiji ni želela 

ostati. Od doma je odšla 'na pamet'. Franja Tavčar ji je pomagala priti do službe na 

Magistratu. Mislim, da do svoje upokojitve. Spomnim se, da je na radiu Ljubljana tudi 

pripovedovala pravljice, pesmi, uganke. Spomnim se, da je napisala dela: Teta s cekarjem, 

Na Gorenščem je fletno, vendar pa teh knjig nimam. 
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Stanovala pa je v stanovanju nad gostilno Bonboniera (tako se je takrat ta gostilna 

imenovala) nasproti Nebotičnika, in sicer v 1. nadstropju. Ob cesti, kjer je bilo njeno 

stanovanje, je vozil tramvaj št. 6. V svojem stanovanju je imela 2 sobi, brez kopalnice. 

Stranišče je bilo skupno z drugimi sostanovalci. Stanovanje je imela zelo borno. Niti 

kuhinje ni imela. Oče mi je pripovedoval, da si je zjutraj skuhala le kavo, vso hrano pa je 

jedla zunaj, v gostilni. Zelo rada je imela ocvrtega piščanca, ki si ga je pogosto naročila. 

Tudi ko je hodila peš – zelo rada je pešačila – si je za kosilo večkrat naročila ravno 

'pohanega' piščanca. Večkrat je šla na kosilo tudi na Ježico. 

Ana Ložar: V kakšnem odnosu ste bili vi z Manico, ko je živela v Ljubljani? Ali sta 

bili v stikih? 

Ana Jerina: Mene je imela zelo rada. Velikokrat sem k njej zahajala na obisk s kolesom. 

Ko je prišla k bratu v rojstno hišo na obisk, mi je rekla: »Pejva! Zdaj bova pa tekmovali!« 

In sva tekli. Jaz sem bila vedno hitrejša od nje. Spomnim se, da sem bila takrat stara 

približno 10 let, ona pa 40. 

Ko sem prišla na obisk v Ljubljano, je bila zelo gostoljubna. Vedno mi je ponudila kakšno 

pecivo. Bila je vesela in vedra, rada se je šalila. Pa na Nebotičnik v kavarno je rada vsak 

dan zahajala. Tudi skupaj sva šli, ko sem bila pri njej na obisku. V kavarni je imela svoj 

kot, v katerem je vedno sedela. Spomnim se, da se je postavila pred velikansko stojalo s 

časopisom, na katerem so takrat brali časopise. Prižgala si je cigaro – kadila je cigare 

'Kubo'. Kadila je že od svoje mladosti. Spominjam se, da je imela Manica navado, da je 

tudi svojim znancem prižigala cigare. Spomnim se, da je 'kelnarcam', ko so ji kuhale kavo 

v kavarni na Nebotičniku, vedno povedala kakšen 'vic'. 

Zelo sva bili povezani in veliko sva se družili. Ko mi je pisala kakšno razglednico, mi je 

vedno pisala v verzih. Verze z ene od razglednic še danes poznam na pamet (in začne 

deklamirati): 

Draga Ani; 

Tvoje pismo sem prejela in strašansko se zavzela.  

In potem, ko sem ga brala, na široko sem zazijala.  

In sem rekla: »Glej ga, šmenta, zdaj imam pa konkurenta.« 

Ko se boš domov vrnila, boš kar v verzih govorila.  

Ko boš 'fruštek' kuhala, verze ven boš bruhala.  

No, velika noč se bliža, če te ne pobere griža.  

Bomo kmalu skupaj sedli, pirhe in potice jedli.  

V šunko bomo vgriznili in sladko se obliznili.  

Ti pa glej, da ne boš bolna, kartica je zdaj že polna.  

V posteljo se spat odpravljam, tebe pa lepo pozdravljam. 

 

Tvoja Manica. 

 

Tudi jaz sem ji v dopisnicah odgovarjala v verzih. Tako sva si dopisovali. 
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Ga. Ana je deklamirana še nekaj pesmi Manice Koman.  

 

Ana Ložar: Ali je Manica velikokrat zahajala domov na obisk k bratom in nečakom? 

Ana Jerina: Manica je veliko prihajala na obisk k bratu ob praznikih. Predvsem za božič, 

veliko noč in ko smo imeli doma koline. Ko je prišla, je bil za nas otroke praznik! V 

družini mojega očeta je bilo 5 otrok in pogosto smo jo spraševali: »Teta, kdaj bo 

pravljica?« Potem pa je začela kar 'na pamet' pripovedovati. Pogosto se je izmislila kakšno 

pravljico in nam jo povedala.  

Ana Ložar: Kako pa ste praznovali npr. praznike? V izrezkih iz časopisa sem opazila 

veliko čestitk k njeni 50-letnici ali 70-letnici.  

Ana Jerina: Na praznik velikega šmarna (Marijino vnebovzetje – 15. avgust) je imela god. 

Na godove smo takrat dali zelo veliko. Bolj kot na rojstne dneve. Takrat je imela cela 

družina praznik. Celo bolj kot sama Manica. Dekle so cel teden pospravljale po hiši. Tudi 

'zapravljivček' (kočija) je moral biti očiščen. Moja mama je kuhala in pekla. Pri gostilni 

Figovec, kjer so imeli hleve, je oče pustil konja. Nato pa je cela družina odšla k Manici v 

njeno stanovanje. Spomnim se, da je Manica nam otrokom postregla veliko skledo 

sladoleda, ki jo je dala kar na tla na preprogo. Vsi otroci smo jedli sladoled iz ene sklede. 

Nam se je zdelo to imenitno, njej pa tudi. Še sedaj se spomnim, kako sem na domačem 

polju nabrala ciklame in ji čestitala in podarila šopek. Potem smo se s kočijo vsi skupaj 

odpravili do naše hiše. Popoldan pa smo šli še v kakšno gostilno. Na Vižmarski cesti je bila 

ena – tja smo šli na jagode s smetano. Tudi na Goričane – do graščine smo se peljali. 

Manica se je rada peljala z zapravljivčkom. Mislim, da je šla potem do stanovanja Manica 

kar peš ali celo s tramvajem. 

Doma smo bili verni, vendar pa teta Manica v cerkev ni hodila. Ni imela sicer nič proti. To 

se nam je zdelo čisto nekaj običajnega. Spomnim se, da smo za praznik vseh svetih (1. 

november) doma kleče molili veliko rožnih vencev. Manica ni rada molila. V tem času, ko 

so drugi molili, se je sedela v kleti na stopnicah. Jaz sem se usedla zraven nje, in to se mi je 

zdelo tako 'imenitno'. Proti cerkvi ni imela nikoli nič, le rada ni tja hodila. 

Ana Ložar: Ali se morda spomnite, kakšno pa je bilo njeno družabno življenje? Ali je 

imela v Ljubljani kakšen krog prijateljev, s katerimi se je družila? 

Ana Jerina: Veliko prijateljev ni imela. Zelo se je družila z brati, s sestro in z nami, 

nečaki. Njena nečakinja Justina Čekada, hči Maničine sestre Ivanke, je živela na 

Trubarjevi ulici. Tam so bili zelo bogati. Tja je vsak dan hodila na kosilo. Je pa imela v 

Ljubljani veliko znancev, s katerimi se je bolj kot ne pozdravljala, stikov pa z drugimi ni 

imela. Veliko se je družila z mano in z mojim očetom. Z očetom sta rada hodila na Šmarno 

goro. Z mano pa je rada hodila na Gorjance. Spomnim se, da sva večkrat šli tja. 

Ana Ložar: V izrezkih iz časopisov sem brala, da je bila med vojno internirana na 

otok Rab. Ali je teta kdaj govorila o internaciji? 
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Ana Jerina: Ne, teta ni nikoli o tem v družini nič govorila. Kolikor vem, je bila zaprta en 

mesec. Nikoli tudi ni govorila ničesar o svoji službi na Magistratu. 

 

Ana Ložar: V članku Splošno žensko društvo … sem prebrala, da je bil o Manici 

nekoč posnet tudi film. Ali mi lahko poveste kaj o tem? 

 

Ana Jerina: Nekaj se spominjam o tem. To je bil dokumentarni film o Nebotičniku v 

Ljubljani. V filmu so samo pokazali Manico kot redno gostjo, ker je tja prihajala vsak dan 

in je tam imela svojo mizo. Ni pa bil to film o Manici. Toliko vem o tem. 

 

Ana Ložar: V rokopisnem oddelku sem med drugim našla podatke o treh ljudeh, ki 

so tam oddali zapuščino vaše tete
2
. To so bili Štefan Tausig, Slavka Dobravec in Boris 

Čekad
 
. Vsi so bili iz Ljubljane. Ali ste morda za te ljudi slišali? Ste jih poznali? 

 

Ana Jerina: Ne, za te ljudi nisem slišala in jih nisem poznala. Ne vem, kdo bi to bil. 

 

Ana Ložar: Ali bi lahko še kaj povedali o njeni zunanji podobi? Opazila sem, da je na 

sliki vedno fotografirana s spetimi lasmi. 

Ana Jerina: Manica je imela vedno lase spete v čop, ker je imela 'slabe' lase. Spredaj pa si 

jih je strigla, da so ji tako 'štrleli' pokonci. Nikoli je nisem videla s spuščenimi lasmi. 

Pozimi in poleti je nosila visoke čevlje iz mehkega usnja, take, ki so se zavezovali z 

vezalkami. Nosila je dolge obleke in na levi strani so imele žep, v katerega je spravila 

ročno uro. Ure nikoli ni nosila na roki. Okoli vratu je nosila trakec. Imela je močno 

postavo. Nikoli nismo vedeli, da bi bila bolna 

Vedno je bila zelo dobrega zdravja
3
. 

Ana Ložar: Kako pa se spominjate njenih zadnjih trenutkov? Ste bili prisotni na 

njenem pogrebu?  

Ana Jerina: Spomnim se, kako je pred smrtjo rekla: »Slabo mi je, bruhala bom.« Takrat je 

bila v bolnišnici. Ne spomnim se, ali jo je v bolnišnico odpeljal kakšen sorodnik ali rešilni 

avto. Takrat je tudi ostala v bolnišnici. Počil ji je želodec. Ob koncu je rekla vsem 

prisotnim: »Pa zdravi bodite.« Jaz sem jo takrat videla zadnjič. Potem je umrla. Na 

pogrebu sem bila. Spomnim se, da je moj oče zelo žaloval za njo. Moj oče je umrl 2 leti za 

njo. Pokopana je v našem grobu na pokopališču Ljubljana-Šentvid. Vem, da je stanovanje 

po smrti pustila nečakinji Justini. Pohištvo v njenem stanovanju pa sem dobila jaz.  

                                                 
2
 Ga. Ana Jerina na dan intervjuja (13. 10. 2012) ni vedela, kdo so osebe; Boris Čekada, Slavka Dobrabec in 

Štefan Tausig. Povedala je, da Boris Čekada ni bil v sorodu z Justino (nečakinjo Manice Koman)  in Ivanom 

Čekada. 

3
 V članku avtorice Lilijane Šuštar Splošno žensko društvo /…/ je na str. 409 omenjeno, da naj bi imela 

Manica Koman pogoste bolezni. Po besedah ge. Ane Jerina je ta podatek napačen. 
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Ana Ložar: Ali ima vaša teta Manica ali vi še kakšne druge živeče sorodnike? 

 

Ana Jerina: Ja. Imam še eno sestro Tilko. Ta živi v Rožni dolini v Ljubljani. Imam pa še 

dve sestrični. Sestrična Rada živi v Idriji in bo čez par let dopolnila 100 let. Sestrična Nada 

pa živi v Sostrem. Ta je stara 90 let.  

Ana Ložar: Ali bi za konec najinega pogovora še kaj dodali o vaši teti Manici ali 

menite, da ste povedali vse? Zanima me tudi, kje je Manica dobila navdih za svoje 

ustvarjanje? 

Ana Jerina: O teti bi rada dodala še to, da je bila Manica srečna v življenju, ki si ga je 

izbrala. Nikoli ji ni ničesar manjkalo in tudi ni nič potrebovala. V veliko veselje smo ji bili 

njeni nečaki. Navdih za svoje ustvarjanje je dobila sama od sebe, kar 'na pamet'. Mislim, da 

si je pesmi, pravljice, uganke, 'vice' 'zmišljevala'. Takšna je bila. Bila je nekaj posebnega in 

take ženske ni bilo daleč naokoli in v Ljubljani so jo vsi poznali.  

Z go. Ano Jerina sva na tem mestu zaključili najin pogovor. Dala mi je tudi soglasje, da 

lahko pridobim dokumente Manice Koman na Upravni enoti in na Župnijskem uradu 

Ljubljana – Šentvid, če jih bom uporabila za svoje raziskovalno delo. 

 

Slika 6: Ga. Ana Koman, por. Jerina  

Vir: Lastni (13. 10. 2012). 
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Slika 7: Manica Koman, druga z leve, družinska fotografija  

Vir: Arhiv ge. Ane Jerina, 2012.  

 

 
Slika 8: Manica Koman 

Vir: Arhiv ge. Ane Jerina, 2012. 
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Slika 9: Manica Koman na Tromostovju v Ljubljani  

Vir: Arhiv ge. Ane Jerina, 2012.  

 

 
Slika 10: Od leve proti desni – brat Albin Koman, Manica Koman, bratova žena  

Vir: Arhiv ge. Ane Jerina, 2012.  
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Slika 11: Rojstna hiša Manice Koman, Vižmarje 33  

Vir: Arhiv ge. Ane Jerina, 2012.  

 

2.5 SNEMANJE GE. ANE JERINA (z mobilnim telefonom)  

Pripoved ge. Ane Jerina o njeni teti Manici Koman sem čez nekaj dni (16. 10. 2012) še 

enkrat posnela z mobilnim telefonom. Prosila sem jo, če lahko še enkrat pripoveduje o 

svoji teti Manici, podobno kot sva naredili intervju. Prosila sem jo, naj prosto pripoveduje 

tisto, kar želi povedati. Ga. Ana mi je dovolila, da jo lahko posnamem. Posnetek je krajši 

kot celotni intervju in vsebuje le najpomembnejše informacije o Manici Koman. To sem 

storila kot dokaz, da je bil intervju (13. 10. 2012) resničen. Posnetek traja okoli 8 min.  

 

»Jaz sem Ana Jerina, nečakinja Manice Komanove. Jaz se jo zelo dobro spominjam. 

Ko sem bila še otrok, je zelo rada hodila na svoj dom, ki je bil tudi moj dom, v 

Vižmarje, kjer je tam živel moj ded, njen oče. Vsi smo bili strašno veseli, kadar je 

prišla, saj nam je povedala pravljice, pa veselili smo se in dobro kosilo smo pojedli. 

Potem pa sta z očetom pokadila vsak svojo cigaro 'Kubo' in smo šli potem še kam na 

izlet. Bila je zelo vesela ženska, v Ljubljani je hodila po ulicah in so jo vsi 

pozdravljali, ker je bila kot en 'ljubljanski original
4
. Drugače je bila bolj zase, kot en 

osamljen volk. Stanovala je nasproti Nebotičnika v prvem nadstropju. Imela je 

                                                 
4
 Ko je ga. Ana Jerina pripovedovala o Manici Koman, je prav tako govorila v narečju. Pripoved, ki sem jo 

posnela z mobilnim telefonom, sem pretipkala in ohranila originalno pripoved. Narečne besede sem označila 

z narekovajem. 
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skromno stanovanje, kot so ga takrat imeli vsi. Stanovanje je bilo brez ogrevanja, 

brez elektrike, brez tekoče vode. Tam je živela do svoje smrti. Bila je zelo vesela, 

družabna, in tako je imela npr. verze. Ko sem jaz odrasla, sem odšla precej daleč, v 

gospodinjsko šolo, in sem mislila, da znam tudi jaz pisati verze in sem ji pisala 

pismo. Nato pa mi je ona odgovorila na dopisnici, da je tudi ravnateljica videla in 

brala in se je zelo smejala. To je bilo takole:  

 

'Draga Ani; 

Tvoje pismo sem prejela in strašansko se zavzela. 

In potem, ko sem ga brala, na široko sem zazijala. 

In sem rekla: »Glej ga šmenta, zdaj imam pa konkurenta.« 

Ko se boš domov vrnila, boš kar v verzih govorila. 

Ko boš 'fruštek' kuhala, verze ven boš bruhala. 

No, velika noč se bliža, če te ne pobere griža. 

Bomo kmalu skupaj sedli, pirhe in potice jedli. 

V šunko bomo 'vgriznili' in sladko se obliznili. 

Ti pa glej, da ne boš bolna, kartica je zdaj že polna. 

V posteljo se spat odpravljam, tebe pa lepo pozdravljam. 

 

Tvoja Manica.' 

 

»Tega se spominjam tako, kot bi bilo danes ali včeraj. No, potem pa smo zelo radi 

praznovali njen god na veliki šmaren. Takrat smo se peljali z 'zapravljivčkom' z 

dvema konjema do nje in ji prinesli cvetja. Ona pa nas je, ko smo bili še majhni 

otroci, pogostila s sladoledom. To je bil za nas velik dogodek. Ampak ona, ker je bila 

tako originalna, je dala veliko skledo sladoleda na tla na preprogo, mi pa smo 

morali klečati in sladoled lizati. To je bilo njeno zadovoljstvo. Potem smo se 

odpeljali domov. Moja mama je naredila dobro kosilo in smo se zopet veselili. 

Popoldan pa smo šli spet na izlet s konji in se peljali proti Gorenjski. Ko je zbolela, 

je morala v bolnico. Tam ni ostala dolgo. Po treh tednih je umrla. Pokopana je v 

Šentvidu, na našem grobu in tja še danes zahajamo in ji prižigamo sveče.« 

 

»Ko je bila mlada, ko je še živela na svojem domu, je mestnim gospem vozila mleko, 

kot vsa dekleta s kmetij. In ob tem je vse zabavala. Ko je bila že v Ljubljani, je vedno 

nosila visoke čevlje, ki smo jim rekli, da so za 'zašnirat' – za zavezat. Imela je dolge 

obleke in glavo je imela vedno odkrito – na glavi ni imela ničesar. Nad čelom je 

nosila čop, in to je bil njen znak. Ko je bila mlada, ni imela nobenega veselja za 

kmečka dela, kot je bilo pričakovati na tako velikem posestvu, pa tudi ne za kuho. 

Tudi ko se je osamosvojila, ni vodila svojega gospodinjstva. 'Hranila' se je zunaj, 

koder je pač bilo, zelo pa je spoštovala 'pohanega' piščanca. To je bilo zanjo nekaj 

najboljšega. Pobožna ni bila. V cerkev ni zahajala, vendar ni odklanjala nobene 

verske stvari. Tudi snubcev se je kar dobro otepala, tako da je ostala celo življenje 

sama. Rada se je z njimi zabavala, ampak resne zveze ni imela, ni si je dopustila. 
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Rada je zahajala na Nebotičnik. Ob nedeljah sem s svojimi otroki zahajala k njej in 

smo vedno vsako nedeljo šli na Nebotičnik. Tam je imela v nekem vogalu svojo mizo. 

Tam smo pili kavo in seveda kadili. V družbo se ni preveč vključevala, rada je imela 

samo sorodnike. Bila pa je vključena v eno društvo 'Kolo' – ('ne vem kakšnih' sester), 

kjer so se združevale ugledne gospe iz mesta. To je bilo gotovo dobrodelno društvo. 

Ne morem pa se spomniti, kakšno društvo je bilo to in čemu je bilo namenjeno.« 

 

»Ja, o njenem šolanju ali izobrazbi pa ne vemo dosti, ker smo bili veliko mlajši, 

govorila pa ni nikoli o tem. No, ko je bila srednjih let, ko smo bili mi že odrasli, je 

zelo rada z nami hodila na sprehode. To je bila takrat edina zabava. Kolesa ni 

vozila, ker tega ni bila navajena. Zelo rada je hodila in smo šli kar na daljne 

sprehode in uživali. Rada je bila v naravi. Rada si je ogledovala vse in povedala, 

kjer so naše njive. Pa v gozd smo šli in tam je pripovedovala kakšne pravljice ali pa 

iz svoje mladosti.  

 

Ge. Ani sem obljubila, da bodo posnetki objavljeni v diplomski nalogi samo za 

raziskovalne namene 

2.6 DELO MANICE KOMAN (Zapuščina Manice Koman, Rokopisni 

oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, Ljubljana) 

Zapuščina Manice Koman obsega 24 map. V mapah je možno najti časopisne izrezke s 

prispevki Manice Koman, čestitke Manici Komanovi ob 50-letnici, dela, npr. poezijo, 

prozo in dramatiko, koncepte, notesnike z osnutki, osebne dokumente, periodične objave v 

časopisih, pravljice, predavanja, prispevke za radio. Vsa zapuščina je ohranjena v 

Rokopisnem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice. Med raziskovanjem sem 

ugotovila, da je Štefan Tausig prvi del zapuščine (13 map) na Rokopisni oddelek oddal leta 

1955. Slavka Dobravec je drugi del zapuščine (7 map) oddala leta 1964. Boris Čekada je 

tretji del zapuščine (12 map) v Rokopisni oddelek oddal leta 1988.  

Dela Manice Koman so razporejena po vrstnem redu, po katerem so razporejena v mapah, 

ki se jih dobi na Rokopisnem oddelku.  

1. A MAPA: Osebni dokumenti  

1. 1 Stanovanjska pogodba – pogodba o najemu stanovanja v hiši na Titovi cesti (datum 

neznan).  

1. 2 Pogodba o stanarini stanovanja (odločba o ceni stanarine), 29. 11. 1900.  

1. 3 Najemna pogodba – odločba o oddaji stanovanja (stanovanje na Tyrsovi ulici, št. 6, 2. 

nadstropje, 1. september, 1949).  

 

(MS 1706, 1. A MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 
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1. B MAPA: Neznana poročna fotografija. Manica Koman se ni nikoli poročila (o tem 

pričajo čestitke prijateljev, znancev in sodelavcev, ki so ji čestitali za 50 let in jo naslavljali 

z izrazom »Draga gospodična …«. Na poročni fotografiji ni zapisanega datuma in kraja 

poroke, niti imena in priimka ženina in neveste.  

(MS 1706, 1. B MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in  

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Poročna fotografija Justine Koman (nečakinje Manice Koman) in Ivana Čekada, 

leta 1927  

Vir: Ana Jerina, roj. Koman.  

2. MAPA: POEZIJA 

Poezija, ki je zložena v 10 manjših map: 

2. 1 (Pesmi v tej mapi so v enem izvodu): Spomladi, Pozimi, V naravi, Bralcu mojih 

pesmi, Božična noč, Vstal je.  

2. 2 (Pesmi v tej mapi so v dveh enakih izvodih): Le pevajte!, Poetom, Pridi, o temna 

noč, Bojno polje, Trajna ljubav, Ob zibelki, Šola življenja, Jekleni značaji, Srce, Pogum 

velja.  

2. 3 (Pesmi v tej mapi so v treh enakih izvodih): Spomini, K birmi, V kresni noči, 

Narodna ljubav, Jezik materni, Kje si, moj dom, Slovo od doma, Pri izviru Savice.  

2. 4 (Pesmi v tej mapi so treh enakih izvodih): Po noči, Vse ljubi, Med zaljubljenci, Med 

zaljubljenci 2, Ob slovesu, Prevarjena, Izkušnja, Kakor nekdaj.  
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2. 5 (Pesmi v tej mapi so v dveh različnih izvodih): 

1. izvod: V predpustu – veseljaki, Kaj hočeš še več?, Fantje že vriskajo, Na koncertu, 

Največji blagoslov.  

2. izvod: Ob slovesni 25-letnici družbe sv. Cirila in Metoda, 3. malega srpana 1910, 

Veseljaki, Kaj hočeš še več?, Fantje že vriskajo, Največji blagoslov.  

2. 6 (Pesmi v tej mapi so v treh enakih izvodih): Na materinem grobu, Odkar si, ljuba 

mati, Pesniku Antonu Aškercu ob smrti, V pesmih tvojih, Na zadnji poti.  

2. 7 (Pesmi v tej mapi so v dveh enakih izvodih): Sprejmite iskrene čestitke … (Ivanu 

Tavčarju ob srebrni poroki), Nevesti Pipi Tavčarjevi.  

2. 8 (Pesmi v tej mapi so v treh enakih izvodih): Izza kresnih dni, Slovo, Za domovino, 

Kranjski Janez, Odšel je, Pred razpelom svetim, Dan vernih duš.  

V tej mapi so dodane še druge pesmi, ki so objavljene v časopisih: 

1. Koman, M. (30. 12. 1914).Ob novem letu.Tedenske slike. 

2. Koman, M. (6. 12. 1914). Slovo. Tedenske slike.3. Koman, M. (1914). V božični noči. 

Ilustrirani tednik, 1. leto izhajanja.  

4. Koman, M. (1914). V večeru svetem. Tednik.  

5. Koman, M. (1914).  Za domovino. Tedenske slike, neznana številka.  

6. Koman, M. (1915) Dan vernih duš. Tedenske slike, leto 2. 

7. Koman, M.  (1915). Kranjski Janez. Neznan časopis, neznana številka.  

8. Koman, M.  (1915). V sveti noči. Tedenske slike, 2. leto izhajanja. 

9. Koman, M. (neznan datum).Dan vernih duš.  Neznan časopi  

10. Koman, M. (neznan datum). Spomini.  Neznan časopis, 1. leto izhajanja.  

11. Koman, M. (neznan datum). Vstal je, Tedenske slike, 2. leto izhajanja.  

 

2. 9 (Pesmi v tej mapi so v dveh enakih izvodih): Božična noč, Izpod neba v sveto noč, V 

večeru svetem, Zvon glasan, V sveti noči – izrezek neznanega časopisa.  

  

Obstaja še ena mapa, ki je označena s št. 9. V njej so izrezki pesmi neznanih časopisov: 

Vsesončni spev, Materi na grob, Na materinem grobu, Bralcu mojih pesmi, Božična noč, 

Izpod neba, V večeru svetem, Zvon glasan, V sveti noči in Na pokopališču – Slovenski 

ilustrirani tednik, številka 44.  

 

Naslednje pesmi so natipkane: 

 

Pridi, o temna noč, Kaj hočeš še več, Trajna ljubav.  

Po zimi, Poetom, Vstajenja dan.  

Naslednje pesmi so rokopisi: Na pokopališču, Pridi, o temna noč, Tamkaj dom je moj …, 

Prevarjena, Bodi zdrava, Rojakom, Navadna ljubav, Najlepši piruh, Pogum velja, Aleluja, 

Največji blagoslov, Pipi Tavčarjevi – ob priliki njene poroke, 15. 9. 1914.  
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2. 10 (Pesmi v tej mapi so v enem izvodu): Vstal je, Vstajenja dan – izrezek neznanega 

časopisa.  

     

Obstaja še neoznačena mapa. V njej so pesmi: Bralcu mojih pesmi, V naravi, Vstal je.  

 

V mapi št. 2 je tudi zvezek s pesmimi: 

 

Knjigam daje vrednoto, 80-letnik, Vprašanja za doktorat (13 vprašanj), Pričaj, knjiga ti, 3 

kratke pesmi, 16 kratkih pesmi, Nagovor novodobnemu zdravniku, Kedaj?, Ne vprašaj!, 

Pomni!, Kdo?, Da ti živje močno bode, Moji zapiski, Na mojem grobu, Ivanu Hribarju 23. 

maja, 1907, V prijazen spomin Štefanu Pečniku ob času njegove smrti 13. avgusta 1902, V 

spomin Cecilije Porenta, 25. februar 1905.  

 

(MS 1706, 2. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

3. MAPA: Zvezki s pesmimi in osnutki (3 zvezki).  

 

3. 1 Zvezek: Pri stričniku Mateju, Bratu v tolažbo ob smrti soproge, V spomin Juliji 

Jovan, Bratu v slovo, Čas mladosti, Kaj pa ti, pobič?, Gasilcem, Viški čitalnici, V čitalnici: 

Naše geslo/Svarilo, Zakaj? – Zato!, Bolni tovarišici, Slovo, Solze sreče, Pevec pri vincu, 

Padaj, beli sneg, Godovna voščila - (prijateljici ali sestri – 1. zbirka, 7 pesmi – 2. zbirka), 

Verzi sv. patronov (Ivan, Janez, Jožef, Ciril, Metod, sv. Helena, Vid, sv. Martin, Valentin, 

Katarina). Ne vprašaj!, Pozdrav došlemu zdravniku Lapajnetu, Slovo planinam, Prizori v 

Ljubljani, Svet sebi, Luna in žabe, Pri slovesu, Na njivi, Na Simon Jenkovem grobu, 

Lendavska!, Srčni vzdihi, Moje sanje, L. Svetec, Pogled na Radovljico, Velezaslužnemu 

gospodu Ivanu Hribarju, Kdo?, Smešni prizor, Ob novem letu 1807, Pomni!, Kdo?, Da ti 

živje večno bode, Papežu, Junakovo sporočilo, Gorje!, Prežalostno slovo, Na poti v cerkev, 

Moja prva pesem, Cvetlicam, Ločitev, Sanje, Ti si moja sreča, Prošnja, Doma, Ob smrti 

Simona Gregorčiča, Kakor smreke, Izpod grmade, Bratom, Čuj!, Častitim sestram 

usmiljenkam, Bleda luna, Na kmetih, »Prilog«, Cankarju!, Aškercu!, Nekomu, Lepa si, Na 

Vintgarju, Pri Kuntelju v Radovljici, Ob zibelki, O suši (20 nagrobnih napisov), Luku 

Svetcu ob njegovi 80-letnici.  

 

3. 2 Zvezek (Vižmarje, 2. 5. 1909): O planina, O nikar ne zlagaj pesmi, Kmetski dom, 

Spomladi, Bratom, K rešitvi, Jekleni značaji, Med zaljubljenci, Pri Savici, Le pevajmo, Vse 

ljubi, Šola življenja, V naravi, Kaj hošeš še več?, Tamkaj dom je moj, Ponikvarjevi, 

Poetom, Trajna ljubav, Pri Savi, Ponoči, Teorija in praksa, Med zaljubljenci, Srce, Pozimi, 

Piši, piši…, Najlepši piruh, Karolu Kotniku, Na Kredarici, Bojno polje, Prevarjena, Pridi, 

o temna noč, Slovo od doma, Mari Vilharjevi, Narodna ljubav, Bralcu, Na pokopališču, 

Zjutraj, Zvečer, Največji blagoslov, Božična noč, Aleluja, Predpustni čas, Pogum velja, 

Bodi zdrava, Poetom, Izkušnja, V predpustu, V gostilni, H koncertu, Aleluja, Božična noč, 

Predpustni čas, Fantje že vriskajo, Kaj ti pravim.  
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Gospod je vstal – Tednik, 1914, št. 15. Spomini – Tednik, 1914, št. 22. V kresni noči – 

Tednik, 1914, št. 26. 

 

3. 3 Zvezek: Moja želja, Uganka št. 2, Najtrši …, Sramujem se samo naslova – objavljena 

v Tedniku (datum neznan), Kmetski brivec, Žena pisker razbila, Zakaj je kuharco vzel, 

Onemu, ki te posluša slabo, Iz starih žakljev nova srajca, Na plesu brez rokavic, Vse kar 

vidi, hoče met, Namesto roke, Je preneumen, Moje čestitke, Od ciganov, Rojakom, V kalin, 

Trojen Napoleonov jok, Branik.  

 

(MS 1706, 3. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani).  

 

4. MAPA - Različne pesmi: 

Silvestrovanje na kmetijskem ministrstvu v prostorih Nunske šole v letu 1848-1849, Tu, 

Ena, Ko ura prva zadoni, Muhasti Videk poje, Milka in ptički, Zanimiva svatba in Pepček 

in piščal.  

 

(MS 1706, 4. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

5. MAPA – Otroška voščila:  

Zlata mamica, Čustvo sveto me navdaja, Prosimo, da dovolite, Zima nam naprot hiti, 

Hvala lepa, prečastiti, Ljuba mamica, Moja želja, moja prošnja (objavljena tudi v reviji 

Jutro), Pesmi, spete skupaj (3): Ljubi moj očka, Cveta Kocel ob 50-letnici, Ob zlati poroki 

in Šinko Manici za god.  

 

(MS 1706, 5. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

  

6. 1 A MAPA – Poezija: Oj Rab, oj otok Rab, Slika z Raba 1, Na Rabu, Slika z Raba 2, 

Zgodnji vnukec.  

 

6. 2 A Objavljena poezija:  

Izrezki iz neznanih časopisov: Kjer prepirata se dva, Maj prihaja, Začetek, Vera Shasvera, 

Morski som, Mi mladi pionirji, Pozabljena Metka, Naša Ančka, Dobra tetka, Janček, 

Cicibanček je zaležal zajtrk, Korunovi za god, 2. 6. 1958, Nagovor: Zlata mladoporočenca, 

Kusbinova, 30. 5. 1958, Članek o Manici Koman, 30. 5. 1958, Za Jankijevčeve, Rdeči križ, 

27. 3. 1948, Trije sončki, Naprej, Največ sveta, Prvi november, Že skoraj sveti Nikolaj, 

Prevarjeni volk, Kos in muca. V tej zbirki sta tudi prozi Kramarjev študent in Dobro jo je 

izpeljal.  

(MS 1706, 6 A MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani).  
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6. 1 B MAPA – Prigodnice in osnutki zanje:  

Pesem, ki jo je Manica Koman poklonila za srebrno poroko na Ježici, 11. 11. 1959, Ljubi 

brat, Moji Ančki za god, 26. 7. 1959, Halo, Halo!, 50-letnica Robežnika, Draga Katarina, 

God Vidmarci, 16. 5. 1954, Ljubi Manici za god, 2. 7. 1959, Za Vidmarco, 16. 5. 1959, 

Gospodu L. Koblerju za 50-letnico, Za Slavičevega šefa Andreja za god, 50. 11. 1955.  

  

6. 2 B Godovi in nagovori (rokopis) … Za Rudarjevo, 22. 3. 1947, Krekarjevi za god, 4. 

9. 1949, Naši mami k jutrišnjemu dnevu, Naši Milki ob 75-letnici, Florjanovim ob 60-

letnici, Draga Ženin in nevesta, Lepa dobrodelna prireditev, Pantnerjevi – Zlati moj 

deklič! Ljubljana, 26. 7. 1954, Pantnerjevi, 26. 7. 1953, Za kogarkoli – še nedokončano, 

Draga tovarišica – Slaničevem Roku za god, 16. 8. 1954, Tovarišu Roku za god, 16. 8. 

1889, 50-letnica Florjančič, Vidmarjeva za god, 16. 5. 1955, Skrita imena jugoslovanskih 

rek, Preljubi deklič – Vidmarjeva, 15. 5. 1956, Klun – voščilo, 3. 7. 1955, Naša draga 

Julka in vsa zbrana družba, Za Maro, dne, 25. 5. 1949, Zgodnji vnukec, Mojim fantom v 

Slaviji, Zdaj strite sovražne sile, Milanu Finžgarju za rojstni dan!, Prisluhni zdaj, čestitki 

moji, Slavičevim mesarjem, 11. 8. 1951, Rutarju za god, 31. 7. 1951. Pantnerjevi za god, 

26. 7. 1952, Komurkoli, Vidmarjevi za god, Gospod Šef!, Vidmar Jožici, Voščilo Zorki, 7. 

9. 1943, lahko pa tudi komurkoli, Zabukovi za 80-letnici, Slika z Raba 1, Ljubi oče – za 

slaničevega klobasarja, 11. 11. 1951, Za. Klunove, Drago Srce! – Marica, 2. 7. 1953, 

Vidmarjevi za god – draga gospa! 15. 5. 1953, Justi, 7. 10. 1948, Barbki za god, 4. 2. 

1949, Zlata mamica, Dragi Janez, Ljuba Ančka, Švajgerjeva ob 10-letnici poroke, Ljubi 

svak, God Maksu Jerasa, 12. 10. 1944, Dragi Mak,s 12. 10. 1944, Za g. Švajger - 15-

letnica poroke, Za Silvester – govorila Jerasova v noči 1944-1945, Za Švajgerjeva – 1944 

– Draga ženin in nevesta!, Dragi Maks, Debelo četrtkovanje, Dragi Lojze, 21. 6. 1944, 

Gospe Vidmarjevi za god 1949, Ta kakšno rabo, Dragi Rafko!, Tovarišu načelniku za god, 

13. 11. 1945, Draga Mimi in Polde, Zorki za god, 1944, Bivša sladkorka – Lojzki za god, 

19. 7. 1952, Šivcu za rojstni dan, 25. 9. 1945, Lazarju, Slaniču za god, 13. januar 1945, 

Juvanovi Tončki, Komanov god, 13. januar, 1945, Naša Jelka, 14. 9. 1944, Jurčku, Pirhi 

pa taki, Kameniti Ribič, Milanu, Moja Nežka – Ljubljana, 21. 1. 1945, Gospodu Jakulinu 

za god, 1944, Stani za god, 1943, Za prvorojenca, Stanki za god 7. 5. 1944, Pisano še 

Nikomur!, Mari Tavčarjevi, Zori za god, 8. 1. 1945, Jakulinu, Ljubljana, 21. 6. 1943, 

Majdki Majcnovi, 22. 7. 1975, Dragi Florjan, Martinovanje pri Bankotu – 1948, Častita 

sestra, 19. 3. 1945, Neznana pesem, Draga Marjanca, 25. 11. 1944, Tudi Klaviču, Gospej 

Jelki za god, 1943, Dragi Leo, 15. 11. 1945, Gospodu načelniku – 1942, Načelniku za god 

– 1944, Viki Fatur, Janez obglavljen, Za Rudarjevo – 22. 3. 1947, Komurkoli, Govor na 

grobu Milke Potočnikove, Barbki za god, Mojemu fantu, Draga precartana Barica, Dragi 

tovariši in tovarišice, Deček in ptiček, Nagrobnica Mari Tavčarjevi, 9. 4. 1953, Ljuba 

stara mamica, Nagrobni govor Jelki Tauber, 24. 8. 1952, Ženinu in nevesti, Nevesti in 

ženinu, Dragi ženin in nevesta – ljubi svatje!, Korunovi za god, 2. 7. 1951, Petletnica – 

Mare in Petra, 22. 7. 1950, Moja draga gospa!, Mari na kolinah, 8. 12. 1950, Marin god 

in 50-letnica, 24. 3. 1951, Tovarišu Mihelčiču, 3. 12. 1945, Ob otvoritvi gostišča v Mednu, 

Nagrobni govor, V spominsko knjigo, Največ sveta, Št. Jakobski Cirilmetod, Silvester 1947 

v Trnovem, Zame – Šmarca, 31. 1. 1948, Lovru Žiliču ob 50-letnici, Neznana pesem, Petru 
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Rudarju, 31. 7. 1947, Oj, ti ljubi naš Anton, Silvestrovanje, Stanko!, Tinka!, Vidmarjevi za 

god, 15. 5. 1950, Naj družba, prosim, zdaj dovoli mi, Nagrobni govor za Čotarja, 19. 9. 

1950, Za Maro – 25. 3. 1989, Maši Grudnovi na grob, 4. 5. 1944, Gospej Anki, Dragi 

zelenjadarji, Največ sveta, Janku ob 50-letnici, Tovarišice in Tovariši!, Silvestrovanje na 

kmetijskem ministrstvu v prostorih nunske šole v letu 1948-1949, Nagovor za 

Miklavževanje v Unionu, 1. 12. 1945, Dragi tovariši in tovarišice – nagovor v Marijanišču, 

7. 12. 1945, Nagovor za masovni sestanek k trgovski zbornici, 16. 11. 1945, Še ne 

predvajano!, Ob gomili Jerice Zemljanove.  

Lenčka in petelin – oddano Radiu Ljubljana – uredništvu oddaj za pionirje.  

2 prozni deli– Dragi mladinci, Jurček.  

(MS 1706, 6. B MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

7. MAPA – Uganke: Storje - dobre za privat in uganke: 

7. 1 Storje - dobre za privat in uganke: 

7. 2 Zbirka - Uganke (1-131), Kralj, ki je stavil (3 uganke), O zlatih jabolkih, Cigan in 

hruška.  

7. 2 Zmerom pri roki – večina ugank (uganke v prozi in verzih): 

Uganke o tovarišu - neobjavljena  

Uganke (4. 9. 1953)– objavljene v neznanem časopisu.   

Uganka (28. 11. 1953).- objavljena v Borbi.  

Uganka (17. 10. 1953)– objavljena v Borbi. 

Uganka(datum neznan) - objavljena v Borbi.  

Uganka (datum neznan).– Cicibanov kotiček.  

Uganke  (datum neznan) – Cicibanov kotiček.  

Uganka (neznana številka).- objavljena v Borbi. 

Uganke – (datum neznan). objavljene v Ljubljanskem dnevniku.  

Uganka - (2. zbirka) 1-76, neobjavljeno.  

Uganke v prozi - 1-142, neobjavljeno.  

 

7. 3 Razne namešane uganke: 

Kruti graščak – neobjavljeno.  

Uganke (1-5) (datum neznan)– objavljene v Najdihojci.   

Uganke (1-10) (20. 4. 1952) - na slovenskem radiu.  

Vse uganke –(17. 8. 1952).  Objavljene.  

 

7. 4 Neobjavljene uganke - rokopis 

Uganka, Druge uganke, Rešitve ugank, Zbirka ugank in rešitev, Razne uganke (75) in 

rešitve, 5 ugank, Pastir in 12 junakov, Pestra abeceda, 4 uganke, Kratke uganke, Zima in 
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ptič, 6 ugank, Zbirka ugank (1-82), Uganke s številkami, Uganke, ki jih je Manica Koman 

podarila Nežiki Maurer, 21. 7. 1960.  

 

(MS 1706, 7. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

8. MAPA – Izbor najboljših ugank: 

 

Uganke (1-82.) 

Nekaj o Župančiču. 

Uganke (1-5) – objavljene v Tovarišu, datum neznan. 

Uganke (1-4). 

Uganke (5) za Brenkovo. 

Neizpolnjene uganke. 

Ugotovite izpolnjevanke – objavljeno v neznanem časopisu. 

Uganke - objavljene v neznanem časopisu. 

 

Uganke na A4-listu: 

 

3 uganke (2 lista). 

4 uganke (2 lista). 

5 ugank (4 listi). 

6 ugank. 

7 ugank (2 lista). 

8 ugank. 

 

(MS 1706, 8. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

9. MAPA – Dramatika: 

Snubec – 14 prizorov. 

V svobodo – narodna igra v treh dejanjih. 

Četrta slika (1951)– Sveti večer  – objavljeno na Tržaškem radiu. 

Štirje bratje. 

Najlepši pirh. 

Sestrin varuh – otroška igra v enem dejanju. 

Šaljivi dvogovor med teto Maro in nečakom Jankotom. 

Kralj Matjaž – opereta v 3 dejanjih (rokopis in natipkano na pisalni stroj). 

  

(MS 1706, 9. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ložar, Ana; diplomsko delo 
 

36 

10. 1 MAPA – Spomini na Rab: 

1. Pesem: Oj, Rab, Oj otok Rab (natipkano in rokopis). 

2. Slika z Raba, št. 1. 

3. Slika z Raba, št. 2. 

4. Slika z Raba.  

5. Zdaj strte so sovražne sile. 

6. Ko okupacija pri nas je krvavela,… 

7. Največ sveta,… 

8. Že skoraj sv. Nikolaj. 

 

10. 2 Mapa - Spomini na Rab: 

 

1. V pregnanstvo. 

2. Usodni paket. 

3. Zamolčani mrliček.  

4. Moj nočni gost. 

5. Kam naj grem. 

6. Kolonelo. 

7. Šentjernejska noč. 

8. Miljuška in Vane. 

9. V bolnici. 

10. Ker so prepevali. 

11. Domov. 

12. Kolonelov konec. 

13. Pismo Vinka Moderndorferja Manici Koman. 

14. Pismo Vinka Moderndorferja Manici Koman glede izplačila honorarja glede objave 

Spominov z Raba.  

 

(MS 1706, 10. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

11. 1 MAPA: Črtice:  

 

1. Bila sem na trgu. 

2.  Prizorček na ulici. 

3.  Iz življenja. 

4.  Zalka plesalka. 

5.  Bolje je dajati. 

6.  Kjer prepirata se dva. 

7.  Ena za predpust. 

8.  Vojaška ljubica. 

9. Iz otroških ust. 

10.  Za razvedrilo (Zaupen pogovor, Dobra razlaga). 
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11.  Še nekaj o točkovanju. 

12.  Presenečenje. 

13.  Voda sv. Treh kraljev. 

14.  Peter pri zobozdravniku. 

15.  Oholi Milan. 

16.  Gospodinja in njen dekalog. 

17.  Pokončuj muhe. 

18.  Bratec in sestrica. 

19.  Miklavžu sta pisala. 

 

11. 2 Še druge črtice … 

 

1. Izkupil jo je. 

2. Kramarjev študent. 

3. Dobro jo je izpeljal. 

4. Krzneni plašč. 

5. Car Silni in očetov meč. 

6. Belina in očetov prstan. 

7. O čudodelni vinski kleti. 

8. Vila – mati. 

9. Dobra vila in sestrici.   

 

(MS 1706, 11. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

12. MAPA – pravljice 

 

1. Lev in človek. 

2. Koza in osel. 

3. Lev in miška. 

4. Strgani klobuček. 

5. Kaznovani dihur. 

6. Dihur – kralj. 

7. Zvesti kuža. 

8. Nagrajena prijaznost. 

9. Pes, petelin in lisica. 

10. Zakaj volk sovraži psa. 

11. Opeharjena lisica. 

11.  Lovec in medved. 

12.  Mavrični knez. 

13.  Tudi hiba pride prav. 

14.  Kos in šoja. 

15.  Zvesti konjiček. 

16.  Zajec sodnik.   
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(MS 1706 12. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

13. MAPA – Predavanja: 

 

1. Predavanje: Predavanja o Rabu (Na Rabu).  

2. Predavanje: Govor Tržačanom o naših Gorenjcih.   

(MS 1706, 13. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

14. MAPA – Prispevki za radio: 

1. oddaja  (27. 5. 1937) – Khm, khm, khm…. 

2. oddaja (28. 6. 1937) – Khm, Khm, Khm, uganke.  

3. oddaja (18. 7. 1937) – Khm, Khm, pozdravljeni, No, zdaj pa uganke. 

4. oddaja  (12. 9. 1937) – Khm, khm, pozdravljeni, predgovori ugank, uganke. 

5. oddaja  (6. 1. 1938) – Khm, Khm…,No, zdaj pa uganke. 

6. oddaja  (22. 5. 1938) – Khm, Khm, pozdravljeni. 

7. oddaja  (6. 6. 1938) – Vedeževalka, Kralj pri jetniku, Sin Martin. 

8. oddaja  (21. 8. 1938) – Uganke – halo uganke! 

9. oddaja (8. 9. 1938) – Khm, khm, khm …, Uganke. 

10. oddaja  (12.11.1938) – Khm, khm, khm..., Uganke. 

11. oddaja   (3. 12. 1938) – Khm, khm, pozdravljeni, Uganke. 

12. oddaja   (21.12 1938) – Glede zborovanja, Nagovor za sveti večer. 

13. oddaja   (29. 5. 1939) – Pozdravljeni, »Khm, khm, khm…, Zdaj pa naskočimo. 

14. oddaja  (15. 7. 1939) – Khm, khm, khm, Uganke. 

15. oddaja   (30. 9. 1939) – Pozdravljeni, Uganke. 

16. oddaja   (28.10. 1939) – Khm, Khm, Pozdravljeni, Uganke. 

17. oddaja   (9. 12. 1939) – Khm, khm, khm, Pozdravljeni, Uganke. 

18. oddaja  (6. 1. 1940) – Khm, khm, khm, Pozdravljeni, Spet uganke. 

19. oddaja   (25. 3. 1940) – Khm, khm, khm, Uganke. 

20. oddaja  (13. 4. 1940) – Khm, khm, khm, Uganke. 

21. oddaja  (11. 5. 1940) – Khm, khm, khm, Uganke. 

22. oddaja  (15. 6. 1940) – Khm, khm, khm, Uganke. 

23. oddaja  (20. 7. 194) – Khm, khm. Khm, Uganke. 

24. oddaja   (17. 8. 1940) – Khm, khm, khm, Uganke. 

25. oddaja  (2. 11. 1940) – Khm, khm, khm, Uganke. 

26. oddaja  (30. 11.1940) – Khm, khm, khm, Halo, zdaj pa uganke. 

27. oddaja  (28. 12. 1940) – Khm, khm, khm, Uganke . 
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14. 1 MAPA: Prozna dela, ki jih je objavljala na radiu: 

Dobri sin Izidor, Začarani slavček, Čigav naj bo grunt?, Sirota in 12 mesecev, Par ugank 

za april, Cicibani, dober dan!, Velikan in čevljarček, Začetek, Napačno je razumel, Čara- 

Baba, Desetnica, Pri povodnem možu, Štirje orehi. Čudoviti konj, Trije bratje srečneži.  

 

14. 2 MAPA: Drugi prispevki, ki jih je objavljala na radiu: 

 

Dobri gozdni zmaj, Lonček, kuhaj, Zgodba o Lesenčku, Slepi fantič, Lev in človek, Janezek 

potuje, Koza in osel, Pridni Ivan in mačice, Sedem krokarjev, Sirota in 12 mesecev, 

Zastrupljeni prijatelj, Lisica ostane lisica, Pepček se je učil plavati, Zgodba o Rokcu, 

Modri osel, Mali navihavec, Pastorka, Sejmar Jurček, Konjiček, hi!, Izpolnjevanke, 

Uganke (3), O zakletem gradu, Dva soseda, Neizpolnjena uganka, Neizpolnjene uganke 

(5), Zajček in miška, Orjak, ropar in pastir, 4 uganke, Strgani klobuček, Srečni pastirček, 

Prefrigani Ivček, Opica in čepica, Goljufani roparski vitezi, Tri želje, Palčki, Vrabci pod 

klobukom, Mačice in igle, Čudovita gos, Hudobna brata, Ošabni kozel, Glej ga, glej ga!, 

Lisica in putka, Za dobro voljo, Dal mu je popra, Sestanek in sestanek, Zakaj se pes in 

mačka sovražita, Zvesti kuža Rjavček, Konju popasli proso, Gregec in čarovnice, 

Zadovoljna zakonca, Lakomnež, Ošabni kozel, Zakaj je morska voda slana, Kos in šoja. 

 

14. 3 MAPA: Uganke: 

 

Skrita ženska imena, Skrita moška imena, Skriti obrtniki, Skrite rože, Skrita drevesa, Skriti 

šolski predmeti, Skrite zveri, Skrite živali, Skriti deli sobne opreme, Skrita drevesa, Skrite 

živali – v pripovedi, Najboljši in najhujši, 6 neizpolnjenih ugank, 6 ugank.  

 

(MS 1706, 14. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani).  

 

15. MAPA – Radijski prispevki (še drugi radijski prispevki): 

 

Mož s koso in oslom, Čudovite živali in čudežna palica, Za dobro voljo, Ne strašite otrok, 

Duh, ki se je vračal, Čudni ljudje, Pavliček, Spoštuj očeta, Pestra abeceda, Žar ptica, 

Uganke, Uganke, Nekaj ugank, Uganke za pustni dan, Slon in ribica, Zgodba o Rokcu, 

Zakaj sovraži pes lisico, mačko in zajca? Uganka cent, Srečni pastirček, Orjak ropar in 

pastir.  

 

Datirani prispevki: 

1. oddaja (15. 2. 1953)  – Pozdravljeni, otroci, Volk s sodom, 

2. oddaja  (25. 7. 1953) – O čudoviti vinski trti, Uganke. 

3. oddaja (17. 1.1954)  – Vsevedni Boštjan in bedasti cesar, Dogodek z medvedom, Sejmar 

Jurček.  

4. oddaja (17. 3. 1954) –Za cicibane. 

5. oddaja (15. 5. 1954) – Za cicibane. 
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6. oddaja  (15. 7. 1954) – Za cicibane. 

7. oddaja  (1. 10. 1954) – Zakaj se pes in mačka sovražita, Zajec in miška. 

8. oddaja  (26.10. 1954) – Nagovori za cicibane. 

9. oddaja  (11. 1. 1955)  – Zakaj je morska voda slana, Najboljši in najhujši. 

10. oddaja (15. 5. 1955) – Za cicibane, Sirota in 12 mesecev, Goljufivi roparski vitezi, 

Čopek kokla in 5 putk, Trije bratje – cepec, mačka in petelin, Uganke. 

11. oddaja  (12. 8. 1955) – Nagovor za cicibane. 

12. oddaja  (12. 9. 1955) – Nagovor za cicibane, Čarodej v sodu. 

13. oddaja (4. 11. 1955) – Nagovor cicibanom, Opice in čepice, Pridni Ivan in mačica, 2 

uganki, O kukavici, Pes, petelin in lisica, Pozimi.  

14. oddaja (23. 12. 1955) – Štirje orehi, 4 uganke. 

15. oddaja (20. 1. 1956)  – Dobri gozdni zmaj. 

16. oddaja (18.  2. 1956) – Začetek. 

17. oddaja  (16. 3. 1956) – Cicibani, dober dan, Lisica in zdravilo, Lisica ostane lisica, Jaz 

in dihur.  

18. oddaja  (20. 4. 1956) – Začetek, Pri povodnem možu, Drvar in povodni mož. 

19. oddaja  (18. 6. 1956) – Zlata zvezdica, O lepi nevesti, Uganke. 

20. oddaja  (21. 6. 1956) – Nagovor za cicibane, Prebrisani Ivček. 

21. oddaja  (16. 8. 1956) – Nagovor za cicibane. 

22. oddaja  (19. 7. 1956) – Pšenično zrno - za cicibane. 

23. oddaja  (20. 10 1956) – Nagovor za cicibane, Dober sin Izidor, Uganke. 

24. oddaja  (17. 11.1956) – Nagovor za cicibane, uganke. 

25. oddaja  (9. 1. 1956)   – Dober dan, otroci, Navihanček, Uganke. 

 

Za oddaje je Manica Komanova namenila veliko ugank: Izpolnjevanke, Uganke (22), 6 

ugank, 19 ugank, 21 ugank, Nekaj ugank, Zbirka ugank in rešitve.  

 

(MS 1706, 15. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

16. MAPA – Prispevki za radio … 

 

1. Ob 80-letnici Manice Komanove. 

2. Zlatoporočencem. 

3. Boštjan in zmaj. 

4. Trije sinovi. 

5. Kozarce je zakopal. 

6. Pogovor v gozdu. 

7. Zastrupljeni prijatelj. 

8. Trije bratje zviteži. 

9. Kralj in osel. 

10. Dihur kralj! 

11. Opeharjena lisica. 

13. Uganke: O jabolku, O polžu, Na strehi čepi, pa pipo kadi, Zakaj žabe regljajo? 
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Revni vrtnar – kralj, Hčerka: Solatica, Najlepša roža, Hudobna brata, O peku in kmetu, 

Pepček se je učil plavati, Osramočeni bogataš, Uganke so rešili, Oholi Štefuc, Dve sestri, 

V vodnjak je padel, Lonček kuhaj, Čudovita gos, Pravična kazen, Mali navihanec, Janezek 

potuje, Sedem krokarjev.  

 

16. 1 MAPA: Nerazporejene zgodbe:  

 

1. 5 ugank. 

2. 3 uganke. 

3. Nekaj o zeljnati glavi. 

4. Nepoboljšljiva papiga. 

5. Zajček in miška. 

6. Pismo materi. 

7. Oj, predpust – komični solo nastop z deklamacijo, petjem in plesom. 

8. Gorenjsko vasovanje (predvajano na Radiu Trst II – izredna oddaja). 

9. Zvita ciganka – šaljiv prizor. 

10. Pri dr. E. Šleimerjevi koči v Vratih – nagovor. 

11. Pesmi: Snubit je petelin šel, Vstal je, Fantje že vriskajo, Srce, Božična noč, H koncertu, 

Že doma, Še bo fletno. 

12. Razmišljanje št. 2 – objavljeno v neznanem časopisu. 

13. Sem ženina dobila. 

14. Sanje. 

15. Pri slovesu. 

16. Na njivi. 

17. Kadar veličastna luna. 

18. Na pokopališču. 

19. Najlepša ljubav. 

20. Pustni dan – objavljeno v nekem časopisu. 

 

16. 2 MAPA: Drugi prispevki za radio (uganke, črtice, pravljice, prozna besedila…) 

 

1. O lepi nevesti in njeni zlobni materi. 

2. Čopek, prstan, nevesta. 

3. Žar ptica in limbrski godci. 

4. Lemberški godci in Črni navihanec. 

5. Lisica in čuvajka. 

6. Mihec in čarovnica. 

7. Dobra vila in pastirci. 

8. O lepi nevesti. 

9. Vila in pastir. 

10. Zlati čeveljček. 

11. Palček in bratje. 

12. Zanimiva uganka. 

13. Še ena – objavljena v neznani reviji, datum neznan. 
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14. Volk s sodom. 

15. Zviti kronar. 

16. O treh sinovih. 

17. Konji popasli proso. 

18. Pastorek in pastorka. 

19. Pravljica o dveh bratih. 

20. Krut graščak. 

21. Ciganček v vodo padel. 

22. Zakaj je zgrabil najprej? 

23. Kako je hlapec pretental svojega skopega gospodarja? 

24. Gregec in čarovnice. 

25. Zadovoljna zakonca. 

26. Skopulja z nogavico. 

27. Lakomnež. 

28. Zanimiva uganka. 

 

16. 3 MAPA: Brano v narodnem domu … 

 

Čudovita ladja, Mož je gospodinjil, Še ena uganka, Uganke, Nekaj o zeljnati glavi, Hiša v 

gozdu, Zviti kronar, Stare pravljice in legende.  

 

16. 4 MAPA: Uganke in ostali prispevki (pesmi, javni nagovori, pravljice …) 

 

1. Za male. 

2. 3 vaje za male. 

3. 6 ugank v verzih. 

4. 8 ugank. 

5. 5 vaj za šolske otroke. 

6. 2 uganki – objavljeni v neznanem časopisu. 

7. Uganke. 

 

16. 5 MAPA: Pesmi - Spomlad je tu, Zima in ptič, Zbirka neobjavljenih pesmi. 

 

16. 6 MAPA: Javni nagovori   

 

1. Nagovorjeni. 

2. Martinovanje pri Rankotu – leto 1948. 

3. Nagovor v dvorani v Banki – datum neznan. 

4. Nagovor za materinski dan.  

5. Nagovor na odprtju nove cerkve v Šiški – Prijatelji mladine - 26. 12. 1960. 

v Mostah,  16. 5. 1939. 

6. Nagovor za materinski dan – Duplo. 

7. Nagrobni govor – datum neznan. 

8. Nagovor g. Slaniču – 1939. 
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9. Nagovor na kmetijskem ministrstvu – 1948/49. 

10. Nagovor v Cerkljah – 20. 5. 1957 (Uganke, Dihur kralj, Lev ženin). 

11. Govor na Koroški Beli (28. 11. 1959). 

12. Govorno voščilo – za različne priložnosti. 

 

16. 7 MAPA: Druga prozna dela … 

 

1. Pismo materi. 

2. Kje je moj dom?   

 

(MS 1706, 16. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

17. A MAPA – Prispevki za radio (besedila za radijske programe): 

 

17. 1 MAPA: Uganke, pravljice, črtice … 

 

1. Čara – Baba. 

2. Začetek. 

3. Pastir in vila. 

4. Ozdravljeni lažnivček. 

5. Uganke za april. 

6. Uganke. 

7. Konjiček, hi! 

8. Uganke v prozi. 

9. Svatba. 

10. Jež in dihur. 

11. Uganke za pustni dan. 

12. Uganke (1-82). 

 

17. 2 MAPA: Dela, predvajana na radiu (datirane radijske oddaje): 

 

1. oddaja  (oktober 1950) – O škodljivosti lažnega kamna. 

2. oddaja  (4. 3. 1951) – Mavrični knez, Lisica in osel, Uganke. 

3. oddaja  (14. 4. 1951) – 2 uganki. 

4. oddaja  (2. 9. 1951) – 3 uganke. 

5. oddaja  (28. 10. 1951) – Kako je hlapec pretental gospodinjo, Lisica čuvajka, Nagrada 

za najdeni pisker, Uganke. 

6. oddaja  (2. 3. 1952) – Mož je gospodinjil, Vile in pastir. 

7. oddaja  (27. 8. 1952) – Čudovita ladja, Zviti kramar. 

8. oddaja  (23. 11. 1952) –Hišica v gozdu, Lisica z vrečo, Napačen račun, 4 uganke. 

9. oddaja  (18. 3. 1953) – Srečni pastirček, Strgani klobuček, Orjak ropar in pastir, 5 

ugank 

10. oddaja  (10. 5. 1953) – O dveh bratih, O hudobnem graščaku, 5 ugank. 
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11. oddaja  (26. 7. 1953) – O čudoviti vinski trti, 5 ugank. 

12. oddaja  (1. 10. 1953) – Zakaj se pes in mačka sovražita? Zajček in miška, Zvesti kuža, 3 

uganke. 

13.  oddaja (17. 1. 1954) – Vsevedež Boštjan in bedasti cesar, Dogodek z medvedom, 

Sejmar Jurček, Uganke. 

14. oddaja  (7. 2. 1954) – Slepi fantič, Slon in ribica, Uganke. 

15. oddaja (27. 3. 1954) – Lisica in putka, Konjiček, hi!, Naš konjiček iskri belček, 4 

uganke. 

16. oddaja  (15. 5. 1954) – O palčku in grahu, Ropar vzel meščanu konja in ga razbunkal, 

Vrabci pod klobukom, Uganke. 

17. oddaja  (27. 6. 1954) – Uganke so rešili, Kos in šoja, Snubit je petelin šel, Uganke. 

18. oddaja  (27. 7. 1954) – Zakaj sovraži pes lisico, zajca in mačko?, Svatba, Uganke. 

19. oddaja  (27. 8. 1954) – Skopulja z nogavico, Požrešni dihur, Uganke. 

20. oddaja  (28. 9. 1954) – Leseni ptič, 3 uganke. 

21. oddaja  (26. 10. 1954) – Zakleti grad, 2 soseda, Uganke. 

22. oddaja  (1. 7. 1955) – Lisica in konj, Tu želje, Za cicibane, Zvesti konjiček 3 uganke. 

23. oddaja  (22. 2. 1955) – Napačno razumel domek, Uganke. 

24. oddaja  (29. 3. 1955) – Lažniva Jelka, Bolna lisica, Uganke. 

25. oddaja  (12. 8. 1955) – O čudoviti torbi, Uganke. 

26. oddaja  (12. 9. 1955) – Čarodej v sodu, Uganke. 

27. oddaja  (4. 11. 1955) – Mož in opice, Ivan in mačica, 2 uganki. 

28. oddaja  (27. 5. 1957) – Ko je Lenčka zjutraj vstala (pesem), Muha in komarček. 

29. oddaja  (1. 7. 1957) – O žar ptici, Lemberški godci. 

  

17. 3 MAPA: Uganke, posnete na traku:  

 

1. Kdo ima v šoli najtršo glavo? Žebelj. 

2. Kdo je ta, ki vse popije, vse posrka, kar dobi? Sam pa nikdar niti zunaj niti znotraj 

nikdar ni? Sonce.  

3. Kdo je okrutnež poln hudobije, ki svoje malčke s trnjem ovije? Kostanj.  

4. Zakaj spomladi ptički tako lepo pojo? Zato, ker imajo kljunčke. Če bi imeli pa gobce, bi 

pa lajali.  

 

17. 4 MAPA: Drugi prispevki (nedatirani – črtice, dramska besedila, pesmi, nagovori): 

 

Zakaj volk sovraži psa?, Babica in gozdni škrat, Uganka za cicibane, Pastirček in 

pastirica, Kmet, volk in lisica, Hišica v gozdu, Lisica z vrečo, Napačen račun, Zviti kronar, 

Dorček gre na luno, Leseni ptič, Lisica ostane lisica, Vjel se je, Pastorka.  

 

Očetov rojstni dan – vesela enodejanka. 

Snubec – Burka v enem dejanju 

Pesmi: Fantje že vriskajo, Srce, H koncertu, Božična noč, Za denar, Mi mladi pionirji, Za 

pionirčka in za stenčase, Naprej, Mi udarniki.  
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17. 5 MAPA: Nagovori:  

 

1. Materinski dan – Najlepša roža. 

2. Za dedka mraza – Lisica in osel, Plošča, Nagrada za najden prstan, Kako je hlapec 

pretental svojega skopega gospodarja. 

 

17. 6 Uganke: Uganke za vsak dan    

 

(MS 1706, 17. A MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

17. B MAPA – Drobni prispevki za radijski otroški (polurni) program… 

 

1. oddaja  (17. 8. 1954) – Nagovor za pionirje. 

2. oddaja  (29. 3. 1955) – Nagovor za pionirje. 

3. oddaja  (13. 9. 1956) – Nagovor za pionirje, Čudoviti konj, 2 uganki. 

4. oddaja  (22. 12. 1956) – Nagovor za pionirje, Betka sladkosneda, 3 uganke. 

5. oddaja  (11. 7. 1957) –Dober dan, otroci!, Uganka – črtica, 5 ugank. 

6. oddaja  (12. 11. 1957) – 5 ugank, 3 uganke, 4 uganke, uganke – skriti deli človeškega 

telesa. 

7. oddaja  (14. 1. 1958) – Začetni govor, Na ledu, Tolažljivka, 5 ugank. 

8. oddaja  (13. 5. 1958) – Začetni govor, Ženin lev, Prevarjena zvitorepka, 4 uganke. 

9. oddaja  (14. 7. 1958) – Začetni govor, Prebrisana žena, 5 ugank. 

10. oddaja (23. 9. 1958) – Začetni govor, Leni Pepek, Razum je boljši kot moč, Uganke. 

11. oddaja (11. 11. 1958) –Začetek, Mlinarjeva hčerka, Uganke. 

13. oddaja  (13. 1. 1959) – Začetek, Razum in moč, Volk modruje, 5 ugank.  

14.  oddaja  (10. 3. 1959) – Začetek, Nagrajena prijaznost, 5 ugank. 

15.  oddaja (14. 7. 1959) – Začetek, Nevesta kača, Lev in miška, Pes, petelin in lisica, 6 

ugank. 

16.  oddaja  (29. 9. 1959) – Začetek, Nagovor za pionirje, Zajec sodnik, 5 ugank. 

17.  oddaja  (15. 12. 1959) – Začetek, Volk v čevljih, Vranci in golobi, 6 ugank. 

18.  oddaja  (12. 1. 1960) – Lev in človek. 

19.  oddaja  (4. 5. 1960) – Dorček gre na luno, 9 ugank. 

20.  oddaja  (4. 8. 1960) – Zviti kronar, Zajec in polž, 9 ugank. 

21.  oddaja  (12. 10. 1960) – Začetek, Velikan in čevljarček. 

22.  oddaja  (datum neznan) – Pes, petelin in lisica, O kukavici, 9 ugank. 

23.  oddaja  (datum neznan) – Začetni govor, O treh sinovih, Modri osel. 

24.  oddaja  (datum neznan) - Ugnana riba, 3 uganke.  

25.  oddaja  (datum neznan) – Prijateljčki, dober dan, Črni kanarček.           

26.  oddaja  (datum neznan) – Oholi Milan, Ugnana riba, 3 uganke. 

 

(MS 1706,  17. B MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 
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18. MAPA – Prispevki za otroške časopise (uganke, pesmi, prozna besedila, pravljice …) 

 

18. 1 Črtice, prozna besedila: 

 

Tri srečanja ob robu pločnika, Ko nastopi noč, Kmet in 4 ribe, Zvesti samostanski kuhar, 

Vilini darovi, Mati in sin, Lisica z vrečo, Hišica v gozdu, Maček v šoli, Očka Mahač, 

Dobra Ančka, Vzgajajmo pravilno, Voščit sta šla, Zakleti osel, Bila sem na trgu, 

Materinski dan, Zajec in polž, Kos in pav, Zviti kramar, Koze in ovce, Očkov rojstni dan, 

Mala jezdeca, Opice in čepica, Zlati čeveljček, Premeteni potnik, Bolje je dajati, Za bistre 

glavice, Ko sem dr. Tavčarja videla prvič, O čudni klobasi, Mali kurir, Zagodel mu je, 

Zvesti kuža, Zakaj se mačka in pes sovražita?, Morski som.  

 

18. 2 Pesmi: 

 

Bela ptica, Zanimiva svatba, Spomlad je tu, Na partizanskih grobovih, Janček cicibanček 

je zaležal zajtrk, Modra puta, »Prekucnjeni svet«, Titovi cicibančki, Ko zima prihaja, 

Pozimi, Hej, že nas pozdravlja …, Zima in ptič, Dobra tetka, Kos in muca, Pozabljena 

Metka, Trije sončki, Korenjaček Tonč, Tinček si želi snega, Zima prihaja, Vse troje, Snubit 

je šel, Jakec in kos.  

 

18. 3 Uganke in anekdote: 

 

Za dobro voljo – šala, uganke za mladino, Uganke, Zbirka različnih ugank, Anekdote, 

Uganke za materinski dan.  

 

18. 4 Javni nagovori:  

 

Program za 3 kulturne prireditve, Nagovor za cicibane, Za materinski dan, Nagovor za 

novoletno praznovanje.  

 

(MS 1706, 18. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

19. MAPA – Notesnik z osnutki, koncepti … 

 

19. 1 A Notesnik z osnutki:  

 

1. Kako se zobje zdravijo. 

2. Čudotvorni smeh. 

3. Moji zapiski. 

4. O ljubezni. 

5. Nosi se ponižno. 

6. O kritiki. 

7. Splošno. 
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8. O upanju. 

9. Zbogom. 

 

19. 2 A Koncepti …    1. Moja precartana.2. Preljubi svet. 

3. Koncepti – osnutki govorov za različne priložnosti (praznike, osebne dogodke, javne 

prireditve …).  

 

(MS 1706  19. A MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani).  

 

19. B V mapi 19. B je Manica Koman objavila seznam svojih dotedanjih del: 

1. Krst Jugovičev – dramsko delo za bivše sokolstvo. 

2. Na Gorenjskem je fletno – šege naših Gorenjcev. 

3. Narodne pravljice. 

4. Pod mečem – črtice iz prve svetovne vojne. 

5. Prisega o polnoči – drama v štirih dejanjih (igrana že 600-krat). 

6. Rab – zgodbe moje internacije. 

7. Roman Vodiške Johance – ostra satira na klerikarizem. 

8. Sestrin varuh in čarobna košara. 

9. Stric s košem. 

10. Šopek samotarke – črtice. 

11. Teta s cekarjem. 

12. Zgodbe, slike, šale –vse za moje male. 

 

(MS 1706, 19. B MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

20. MAPA – Čestitke Manici Koman ob 50-letnici 

 

Manica Koman je za svojo jubilejno obletnico prejela 45 čestitk. Čestitali so ji družinski 

člani, občudovalci, prijatelji, sodelavci, znanci in številni, ki so jo poznali.  

 

(MS 1706, 20. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

21. MAPA - Periodične objave v revijah … 

 

1. Koman, M. (1896). Zapeljana deklica, zapisala v Vižmarjih Manica Koman.  Dom in 

svet, letnik 12, št. 18. 

2. Koman, M. (1899). Jager, zapisala v Vižmarjih Manica Komanova. Domin svet, letnik 

12, št. 18. 

3. Koman, M. (1923). Narodne pravljice in legende. Mladini nabrala Manica Komanova v 

Ljubljani. Neznan časopis, neznana številka.  
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4. Koman, M. (december 1929). Pri jaslicah. Zvonček,  letnik 31, št. ¾. 

5. Koman, M. (april 1930). Po blagoslovljeni ogenj. Zvonček, letnik 31, št. 8. 

6. Koman, M. (september 1930). Maščevati se je hotel. Zvonček, letnik 32. št. 1 

7. Koman, M. (december 1930). Striček iz Amerike. Zvonček, letnik 32, št. 4. 

8. Koman, M. (junij 1931). Nalogo je prepisal. Zvonček, letnik 21, št. 10. 

9. Koman, M. (december 1931). Božič prihaja. Zvonček, letnik 33, št. 4. 

10. Koman, M. (maj 1932). Orgelce. Zvonček, letnik 33, št. 9. 

11. Koman, M. (maj 1932). Štefančičev gospod. Zvonček, letnik 34, št. ½. 

12. Koman, M. (december, 1932). Naš sveti večer. Zvonček, letnik 34, št. 4. 

13. Koman, M. (februar 1933). Babo žagajo. Zvonček, letnik 34, št. 6. 

14. Koman, M. (december 1933). Ledene rože – čestitke božiča. Zvonček, letnik 35, št. 4. 

15. Koman, M. (april 1934). Dober gospodar. Zvonček, letnik 35, št. 8. 

16. Koman, M. (januar 1939). Kamen, ki je postal kruh. Zvonček, letnik 40, št. 1 

17. Koman, M. (januar 1939). Zvesti Črt. Zvonček, letnik 40. št. 3. 

18. Koman, M. (april 1939). Napačno je razumel. Zvonček, letnik 33, št. 4. 

19. Koman, M. (december 1939). Danček in ptički. Zvonček, letnik 40, št. 9/10. 

20. Koman, M. (marec 1944). Prve trobentice. Zvonček, letnik 34, št. 7. 

21. Koman, M. (1963). Pesmica o Loki. Loški razgledi, 1963, letnik 10. 

 

(MS 1706, 21. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

22. MAPA - Časopisni izrezki s prispevki … 

 

Pesmi, objavljene v različnih neznanih časopisih in revijah: 

 

Nevesti gdč. Pipi Tavčarjevi, Jekleni značaji, Med zaljubljenci, Ob slovesu, Aleluja, Kaj pa 

je to?, V kresni noči, Srečni lovec, Uganke, cicibanov kotiček – uganke, Tinček si želi 

snega, Zakleti osel, Članek o Manici Koman, Vstajenja dan, Za dobro voljo, Za bistre 

glave, Na pokopališču, Članek o igri Prisega o polnoči, Opekel se je, Kaj pa je to? – črtica. 

 

1. Koman, M. (19. 12. 1908). Bolkov Tone. Slovenska gospodinja, št. 12, str. 94, 95.  

2. Koman, M. (22. 5. 1909). Zgubljeno življenje. Slovenska gospodinja, neznana številka.  

3. Koman, M. (26. 6. 1909). Prvič v kavarni. Slovenska gospodinja, št. 6. 

4. Koman, M. (20. 6. 1912). Antonu Aškercu ob smrti V pesmih tvojih, Na zadnji poti. 

Slovenski ilustrirani tednik, str. 2. 

5. Koman, M. (9. 4. 1914). In zvonovi so pritrkovali. Slovenski ilustrirani tednik, št. 15.   6. 

Koman,  M. (24. 2. 1915). Misli. Tedenske slike, št. 8.  

7. Koman, M. (18. 1. 1921). Prav se je obrnilo. Domovina, št. 4.  

8. Koman, M. (1. 4. 1921). Divji lovec. Domovina,  št. 13. 

9. Koman, M. (17. 6. 1921). Za botra. Domovina, št. 24 

10. Koman, M. (11. 6. 1922).  Slovo Aškerčevemu spominu. Jugoslavija,  št. 124 

11. Koman, M. (24. 2. 1923). Ob odprtem grobu. Slovenski narod, št. 45. 
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12. Koman, M. (13. 9. 1923). Narodne pravljice in legende – članek. Učiteljski tovariš, št. 

37.  

13. Koman, M. (26. 9. 1926). V znamenju časa. Slovenski narod, št. 216. 

14. Koman, M. (16. 4. 1928). Velikonočna Aleluja. Jugoslavija, št. 89. 

15. Koman, M. (6. 4. 1928). Članek o igri Prisega o polnoči. Slovenski narod, št. 8 

16. Koman, M. (26. 4. 1928). Članek o igri Prisega o polnoči.  Enakopravnost, št. 22.  

17. Koman, M. (12. 5. 1928). Za praznik naših mater. Slovenski narod. št. 110.  

18. Koman, M. (12. 9. 1929). Močvirne ptice. Domovina, št. 37.  

19. Koman, M. (18. 12. 1929). Prišel je on. Kmetski list, št. 51. 

20. Koman, M. (31. 12. 1929). Članek o igri Prisega o polnoči. Domača veselica za 

domače ljudi, neznana številka.  

21. Koman, M. (1929). Na kmetih. Odmevi, neznana številka. 

22. Koman, M. (16. 4. 1930). Vstal je Gospod. Kmetski list, št. 16. 

23. Koman, M. (27. 4. 1930). Manici Komanovi ob njenem kulturnem jubileju. Jutro, št.  

97.  

24. Koman, M. (29. 4. 1930). Članek o igri Prisega o polnoči na ljudskem odru. Jutro, št. 

99.   

25. Koman, M. (1. 5. 1930).  Manici Komanovi ob njenem kulturnem jubileju. Tedenske 

slike, št. 18.  

26. Koman, M. (6. 9. 1940). Njegov nagelj. Jutro, št. 208.   

27. Koman, M.  (3. 6. 1941). Stric s Košem. Mlado jutro, št. 134. 

28. Koman, M. (5. 10. 1941). Uganka zamotanka. Mlado jutro, št. 234. 

29. Koman, M. (19. 10. 1941). Stric s košem. Mlado jutro, št. 240.  

30. Koman, M. (11. 5. 1942). Najlepša roža. Jutro, št 18.  

31. Koman, M. (13. 6. 1942). Malo ugibajmo. Mlado jutro, št. 20. 

32. Koman, M. (6. 7. 1942). Ga že imam. Jutro, št. 25.  

33. Koman, M. (20. 7. 1942). Živijo, ohcet! Jutro, št. 22.  

34. Koman, M. (19. 2. 1945). Odkril se je. Slovenski narod,  št. 8 

35. Koman, M. (20. 3. 1945). Moj honorar. Slovenski narod, št. 12.  

36. Koman, M. (27. 9. 1952). Rodni zemlji. Mlada njiva, št. 2.  

37. Koman, M. (12. 9. 1953). Strgani klobuček. Borba, neznana številka.  

38. Koman, M. (23. 1. 1954). Uganke. Borba, neznana številka.  

39. Koman, M.  (2. 2. 1954). Neizpolnjene uganke. Borba, neznana številka.  

40. Koman, M. (16. 2. 1954). Dobro ga je …Borba, neznana številka.  

41. Koman, M. (17. 2. 1954). Dobro ga je …Borba, neznana številka.  

42. Koman, M. (18. 11. 1954). Prevarjeni volk. Borba, neznana številka. 

43. Koman, M. (22. 9. 1955). Izpolnjevanke. Pravica, neznana številka.  

44. Koman, M. (23. 2. 1956). Zima, zima…Pravica, neznana številka.  

45. Koman, M. (10. 5. 1956). Uganke. Borba, neznana številka. 

46. Koman, M. (1958). Članek o Manici Koman. Revija Maneken, št. 9.  

47. Koman, M (19. 1. 1959). Skrite čevljarske potrebščine, Skriti šolski predmeti, Pes, 

petelin in lisica. Mlada njiva, neznana številka. 

48. Koman, M. (neznan datum). Deček in ptiček. Mlada njiva, neznana številka. 

49. Koman, M. (neznan datum). Moja slika. Slovenski ilustrirani tednik, št. 6.  
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50. Koman,  M. (neznan datum). Ob zibelki?, Kdaj? Slovenska gospodinja, neznana 

številka.  

51. Koman, M. (neznan datum). Pogum velja. Slovenska gospodinja, št. 6.  

52. Koman, M. (neznan datum). Trije popotniki. Mlado jutro, neznana številka.    

53. Koman, M. (neznan datum). Uganke. Borba, neznana številka.  

54. Koman, M. (neznan datum). V gostilni, Na koncertu, Pesem bolnice. Slovenski 

ilustrirani tednik.  

 

(MS 1706, 22. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

23. MAPA - Časopisni izrezki s prispevki … 

 

1. Koman, M. (19. 5. 1915). Binkoštna rosa. Tedenske slike, št. 20.  

2. Koman, M. (27. 11. 1928).  Ob 20-letnici kralja Petra, str. 1. Mlado jutro, št. 148.  

3. Koman, M. (19. 12. 1928). Jaslice, str. 9. Kmetski list, št. 51 – Jaslice.  

4. Koman, M. (april, 1930).  Po blagoslovljeni ogenj, str. 189. Zvonček, št. 8.  

5. Koman, M. (31. 8. 1930). Višarski romarji. Mlado jutro, št. 202.  

6. Koman, M. (15. 4. 1933). Mojim prijateljčkom za veliko noč, str. 144. Mlado jutro, št. 

16.  

7. Koman, M. (23. 7. 1933). Kdo je najpametnejši, str. 228,  Kaj bi to bilo, str. 230. Mlado 

jutro, št. 30.  

8. Koman, M. (6. 8. 1933). Uganki (2), str. 255. Mlado jutro, št. 32.  

9. Koman, M. (13. 8. 1933). Zgodba o Lukcu, str. 266, Uganke, str. 262. Mlado jutro, št. 

262.  

10. Koman, M. (10. 9. 1933). Koliko jih pride; Uganka, str. 290. Mlado jutro, št. 37.  

11. Koman, M. (27. 4. 1934). Lisica in osel, str. 133. Mlado jutro, št. 17.  

12. Koman, M. (29. 12. 1935). Zlogovnica, str. 407. Mlado jutro, št. 52.  

13. Koman, M. (5. 1. 1936).  Klic mojim malim, str. 6; Rešitev Zlogovnice, str. 8. Mlado 

jutro, št. 1.  

14. Koman, M. (9. 2. 1936). Za bistre glave (rešitev ugank), str. 48. Mlado jutro, neznana 

številka.  

15. Koman, M. (28. 3. 1937). Aleluja, str. 100. Mlado jutro, št. 13.  

16.  Koman, M. (4. 7. 1937). Zajec in polž; Zakaj se kresnice svetijo, str. 212. Mlado jutro, 

št. 27.  

17. Koman, M. (5. 12. 1937). Miklavž in Klarica, str. 388. Mlado jutro, št. 49.  

18. Koman, M. (26. 12. 1937).  Zvonovi donijo, str. 411. Mlado jutro, št, 52.  

19. Koman, M. (10. 4. 1938).  Julče nese butaro, str. 117. Mlado jutro, št. 15.  

20. Koman, M. (17. 4. 1938). Metkin kolač in še kaj, str. 127. Mlado jutro, št. 16.  

21. Koman, M. (8. 5. 1938). Bratec, povej mi kaj!, str. 152. Mlado jutro, št. 19.  

22. Koman, M. (5. 6. 1938). Mihec in Muhec, str. 182; Andrejček gre k birmi, str. 183. 

Mlado jutro, št. 23.  

23. Koman, M.  (30. 10. 1938). Uganka, str. 352. Mlado jutro, št. 44.  

24. Koman, M. (6. 11. 1938). Rešitev uganke, str. 360. Mlado jutro, št. 45.  
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25. Koman, M. (4. 12. 1938).  Prošnja Miklavžu, str. 387. Mlado jutro, št. 49.  

26. Koman, M. (15. 12. 1938). Sveta družina, str. 411. Mlado jutro, št. 52.  

27. Koman, M. (9. 4. 1939). Zlati piruh, str. 115. Mlado jutro, št. 15.  

28. Koman, M. (28. 5. 1939). K birmi sem hotel, str. 171. Mlado jutro, št. 22.  

29. Koman, M. (24. 12. 1939). Jagnje Božje, št. 411; Uganke, str. 416. Mlado jutro, št. 52.  

30. Koman, M. (11. 2. 1940).  2 uganki za kratek čas, str. 48. Mlado jutro, št. 6.  

31. Koman, M. (18. 2. 1940). Rešitvi dveh ugank, str. 56. Mlado jutro, št. 7.  

32. Koman, M. (6. 4. 1940). Slika Manice Koman iz Lukovice. Jutro, št. 234.  

33. Koman, M. (21. 12. 1941). Moja božična molitev. Mlado jutro, št. 23. 

 

(MS 1706  23. MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

24. A MAPA - Ostali časopisni prispevki z izrezki … 

 

1. Koman, M. (23. 5. 1912). V proslavo srebrne poroke ljubljanskega župana g. dr. Ivana  

2. Tavčarja in njegove preblagorodne gospe. Slovenski ilustrirani tednik, št. 21.  

3. Koman, M. (18. 2. 1921). Greh staršev. Domovina, št. 7.  

4. Koman, M. (22. 4. 1921). Tragedija v hribih, Domovina, št. 16.  

5. Koman, M. (29. 4. 1921). Ne boš ga imela; Snubač Luka. Domovina, št. 17.  

6. Koman, M. (13. 5. 1921). Očetova zapuščina. Domovina, št. 19.  

7. Koman, M. (10. 6. 1921). Med sosedi. Domovina, št. 23.  

8. Koman, M. (4. 6. 1922). Pokojna mamica.  Jugoslavija, neznana številka.  

9. Koman, M. (24. 12. 1922). Na sveti večer. Jugoslavija, neznana št.  

10. Koman, M. (13. 4. 1927). Mejaša. Kmetski list, neznana številka.   

11. Koman, M. (17. 4. 1927). Po pirhe je šla. Slovenski narod, neznana številka.  

12. Koman, M. (5. 6. 1927). Botre so menjali. Slovenski narod, neznana številka.  

13. Koman, M. (27. 11. 1927). V Tivoliju. Slovenski narod, št. 270  

14. Koman, M. (7. 12. 1927). Miklavža je dobila. Slovenski narod, neznana številka.  

15. Koman, M. (1. 1. 1928). Novo leto sem voščila. Slovenski narod, neznana številka.  

16. Manici Komanovi ob njenem kulturnem jubileju. (27. 4. 1930). Jutro, št. 97.  

17. Pri naši Manici – članek. (24. 4. 1930). Slovenski narod, št. 97. 

18. Koman, M. (1. 5. 1930). Manici Komanovi ob njenem kulturnem jubileju. Domovina, 

št. 128  

19. Koman, M. (24. 6. 1931). V kresni noči. Jutro, št. 143.  

20. Koman Manica. (12. 5. 1932). K recitatorskemu večeru naših pesnic in pisateljic. 

Slovenski narod, št. 107.  

21. Večer naših književnic,članek. (13. 5. 1932). Slovenski narod, št. 108.  

22. Koman, M. (4. 12. 1932). Miklavževa darila. Mlado jutro, št. 49.  

23. Koman, M. (8. 10. 1933). Stečnostna strela, str. 290; Uganka tete Ošpete, str. 385. 

Mlado jutro, št. 41.  

24. Koman, M. (15. 10. 1933). Rešitev Ošpetine uganke, str. 383. Mlado jutro, št. 42.  

25. Koman, M. (24. 12. 1934). Ko se je rodil Kristus, str. 405; Bodimo usmiljeni, str. 406: 

26. Jezuščkova hvaležnost, str. 407. Mlado jutro, št. 51. 
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27. Koman, M. (1935). Zakaj se pes in mačka tako sovražita. Zvonček, št. 36.  

28. Koman, M. (2. 4. 1936). Velika noč zakoncev Mrduh. Slovenski narod, št. 84.  

29. Koman, M. (14. 3. 1937). Upravičen strah, str. 88. Mlado jutro, št. 11.  

30. Koman, M. (27. 6. 1937). Strah v slivi, str. 203. Mlado jutro, št. 26.  

31. Koman, M. (21. 12. 1937). To je bil pa tič.  Kajtimar, št. 1.  

32. Koman, M. (1939). Danček in ptički. Zvonček, leto 1939, letnik XL.  

33. Koman, M. (1941/42). Milo za drago, str. 19. Naš rod, št. 1.  

34. Koman, M. (19. 2. 1945). Odkril se je. Slovenski narod, št. 8.  

35. Koman, M. (20. 3. 1945). Moj honorar. Slovenski narod, št. 12.  

36. Koman, M. (3. 4. 1945). Pirhe je prinesel. Slovenski narod, št. 14.  

37. Koman, M. (7. 6. 1952). Lisica in osel. Mlada njiva, neznana številka.  

38. Koman, M (19. 2. 1953). Modri osel. Borba, neznana številka.  

39. Koman, M. (10. 3. 1953). Tekmovanje v hitrosti. Borba,  neznana številka.  

40. Koman, M. (14. 6. 1954). Nekaj o kukavici. Borba, neznana številka.  

41. Koma. M. (12. 11. 1955). Uganke. Dnevnik, neznana številka.  

42. Koman, M. (11. 10. 1957). Zajec sodnik. Slovenski vestnik št. 41 

43. Koman, M. (neznan datum). Ko se je rodil Kristus. Kmetski dom, neznana številka.  

44.  Koman, M. (neznan datum). Mož s koso in oslom. Mlada njiva, št. 30.  

45. Koman, M. (neznan datum). Naša pisateljica – članek. Jutro, št. 278.  

46. Koman, M. (neznan datum). Pozimi. Borba, neznana številka.  

 

(MS 1706,  24. A MAPA; zapuščina Manice Koman, Rokopisni oddelek Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani). 

 

*Dela, objavljena v elektronski knjižnici dLib (NUK)–  

 

1. Koman, M. (1896). Zapeljana deklica, Zapisala v Vižmarjih Manica Koman.  Dom in 

svet, letnik 12, št. 18. 

2. Koman, M. (1899). Jager, zapisala v Vižmarjih Manica Komanova. Domin svet,  letnik 

12, št. 18. 

3. Koman, M. (1923). Narodne pravljice in legende. Mladini nabrala Manica Komanova. 

Ljubljana.  

4. Koman, M. (december, 1929). Pri jaslicah. Zvonček, letnik 31, št. ¾. 

5. Koman, M. (april, 1930). Po blagoslovljeni ogenj. Zvonček, letnik 31, št. 8. 

6. Koman, M. (september, 1930). Maščevati se je hotel. Zvonček,  letnik 32. št. 1. 

7. Koman, M. (december, 1930). Striček iz Amerike. Zvonček, letnik 32, št. 4. 

8. Koman, M. (maj, 1931). Orgelce. Zvonček, letnik 33, št. 9. 

9. Koman, M. (junij 1931). Nalogo je prepisal. Zvonček, letnik 21, št. 10. 

10. Koman, M. (maj, 1932). Štefančičev gospod. Zvonček, letnik 34, št. ½. 

11. Koman, M. (december 1932). Naš sveti večer. Zvonček, letnik 34, št. 4. 

12. Koman, M. (februar, 1933). Babo žagajo. Zvonček, letnik 34, št. 6. 

13. Koman, M. (marec, 1933). Prve trobentice. Zvonček, letnik 34, št. 7. 

14. Koman, M. (december, 1933). Ledene rože – čestitke božiča. Zvonček, letnik 35, št. 4. 

15. Koman, M. (april 1934). Dober gospodar. Zvonček, letnik 35, št. 8. 
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16. Koman, M. (januar, 1939). Kamen, ki je postal kruh. Zvonček, letnik 40, št. 1 

17. Koman, M. (januar 1939). Zvesti Črt. Zvonček,  letnik 40. št. 3. 

18. Koman, M. (april, 1939). Napačno je razumel. Zvonček, letnik 33, št. 4. 

19. Koman, M (december 1939). Danček in ptički. Zvonček, letnik 40, št. 9/10. 

20. Koman, M. (1963). Pesmica o Loki. Loški razgledi, letnik 10.  

 

Zgoraj navedeni  časopisni prispevki, izrezki časopisov, periodične objave v revijah, itd. 

(MS 1706, MAPA 21-24) so označeni z naslovom revije ali časopisa, datumom, številko, z 

naslovom članka ali dela. Nekateri članki so označeni s številko strani. Te številke sem v 

tistem članku ali reviji našla. Članki ali dela, ki niso označeni s številko strani, pa so 

večinoma izrezki ali pa v celem časopisu ali reviji nisem našla številke strani. Nekaterim 

objavam nisem našla datuma, ampak samo številko revije/časopisa. Drugim delom manjka 

številka, je pa zapisan datum. To pomeni, da teh podatkov nisem zasledila. To so bili spet 

večinoma izrezki objav.  

2.7 ŽIVLJENJE IN DELO MANICE KOMAN (Zgodovinski arhiv 

Ljubljana) 

Podatke o življenju Manice Koman od leta 1915 do leta 1930 sem našla tudi v 

Zgodovinskem arhivu Ljubljana. Manica Koman je službovala kot pomožna uradnica na 

Magistratu v Ljubljani. Tam so vodili mapo vseh zaposlenih.  

V mapi o zaposlenih, ki jih je vodil Magistrat Ljubljane, so registratorji približno 40 

zaposlenih. V isti mapi se po abecednem vrstnem redu nahaja tudi registrator Manice 

Koman.  

Registrator vsebuje 14 listin. Večinoma so to prošnje za zaposlitev, prošnje za povišanje 

plače in za napredovanje. Na zadnji strani prošenj so zapisani podatki, ali je vodstvo 

Mestnega Magistrata njeni prošnji ugodilo ali pa so jo zavrnili.  

1. LISTINA: 

Manica Koman je dne 28. 8. 1915 zaprosila vodstvo Mestnega Magistrata, naj ji odobri 

službo pomočnice uradnice. Pojasnila je, da je bila do tega datuma zaposlena kot pomožna 

uradnica pri Slovenskem narodu, in sicer že pet let. V prošnji je pojasnila, da je dotedanjo 

službo dobro opravljala. Pojasnila je tudi, da je kot pisateljica dobro izurjena v pravopisu 

in v strojepisju. V primeru, da službe ne bi dobila, je prosila vodstvo, naj njeno prošnjo 

ohranijo v evidenci do najprimernejše priložnosti. Če pa bi službo dobila, je obljubila, da 

bo vse svoje skromne moči vložila v dobro opravljeno delo.  

Na zadnji strani prošnje ni zapisano, ali je župan njeni prošnji ugodil. Glede na sledeče 

listine je razvidno, da je Manica Koman od 1. septembra 1916 dobila službo na Mestnem 

Magistratu kot pomočnica uradnice.  
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2. LISTINA: 

Manica Koman je dne 27. 11. 1916 zaprosila predsedstvo Mestnega Magistrata za redno 

mesečno draginjsko doklado. V prošnji je pojasnila, da v pretečenem četrtletju, tj. od 1. 

septembra do konca novembra, ni prejemala ničesar. V prošnji je tudi pojasnila, da težko 

preživi z mesečnim zaslužkom 74 kron.  

Župan Franjo Fabjanič je odredil, da se Manici Koman od 1. decembra 1916 dalje podeli 

draginjska doklada. Ugodno rešena prošnja je zabeležena v knjigi osebja, dne 1. 12. 1916.  

3. LISTINA: 

Manica Koman je dne 11. 8. 1917 predsedstvo Mestnega Magistrata obvestila, da 30. 8. 

1917 preteče eno leto službene dobe. Ob tej priložnosti je zaprosila predsedstvo, naj ji 

povišajo začetno mesečno plačo, in obenem je zaprosila tudi za službeni dekret.  

Župan Franjo Fabjanič je septembra istega leta njeno prošnjo odobril. Od 1. 9. 1917 so ji 

zvišali plačo (Zabeleženo v mestnem knjigovodstvu, dne 3. 9. 1917).  

 

4. LISTINA: 

Manica Koman je dne 19. 1. 1918 zaprosila magistratno predsedstvo za podelitev 

službenega dekreta.  

Župan Franjo Fabjanič je njeni prošnji ugodil. Zapisal je, da je Manica Koman od 1. 9. 

1916 prejemala plačo v višini 1089 kron. Zapisal je tudi, da je Manica Koman dobila 

delovno mesto mestne urednice na Magistratu (Zabeleženo v knjigi osebja, dne 11. 2. 

1918).  

5. LISTINA: 

Manica Koman je dne 5. 11. 1919 zaprosila magistratno predsedstvo za naklonitev 

draginjske doklade. V prošnji je pojasnila, da pri njej že eno leto živi nečak Matej Rozman. 

Pojasnila je, da nečak obiskuje drugo gimnazijo in da ga Manica popolnoma vzdržuje.  

Mestni Magistrat prošnje ni sprejel. Pojasnili so ji, da draginjska doklada pripada le za 

starše, ki vzdržujejo otroke, ali pa za brate in sestre, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. 

Prošnja je bila zavrnjena 23. 11. 1919.  

6. LISTINA: 

Manica Koman je dne 3. 8. 1920 zaprosila za službo v Mestnem Magistratu. Pojasnila je, 

da je pred tem od 1. marca 1911 do 30. avgusta 1916 pet let in pol delala pri Slovenskem 

narodu. V prošnji je pojasnila tudi, da ni več mlada in da bi ji služba olajšala gmotno 

stanje.  
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7. LISTINA: 

Priporočilo Mestne tiskarne k prošnji Manice Koman za delovno mesto na Magistratu. V 

dokumentu je zapisano, da je bila gdč. Manica Koman v Mestni tiskarni zaposlena od 1. 3. 

1911 do 30. 8. 1916. Delala je vestno, marljivo in ubogljivo. Pisala je prispevke za 

časopisa Kmečki list in Slovenski dom. Prispevke je pisala tudi brezplačno.  

Mestna tiskarna je priporočilo zapisala 3. 8. 1920.  

8. LISTINA: 

Manica Koman je dne 3. 4. 1922 predsedstvu Mestnega Magistrata pojasnila, da 2. 5. 1922 

prispe 2. plačilna stopnja magistratnih oficijancij, in zaprosila je, da se ji zvišani prejemki 

blagovoljno nakazujejo.  

Mestni Magistrat je Manici Koman 15. 4. 1922 prošnjo odobril. Podelili so ji višje 

prejemke.  

9. LISTINA: 

Manica Koman je dne 27. 12. 1924 zaprosila P. T. Gerentski sasvet, naj jo povišajo za 1 

plačilni razred.  

Prošnjo so odobrili 21. 3. 1930.  

10. LISTINA: 

Manica Koman je dne 11. 2. 1924 zaprosila Občinski svet mesta Ljubljane za delovno 

mesto urednice. Pojasnila je, da 30. 4. 1924 poteče 10 let službovanja na Magistratu. 

Pojasnila je, da je ob tej priložnosti pripravljena na opravljanje strokovnega izpita, in 

zaprosila za mesto urednice od 1. 5. 1924.  

Občinski svet je dne 5. 5. 1924 njeno prošnjo odobril. Obenem je dobila XI. čin razreda. 

Njena letna plača je znašala 4520 din.  

Personalni pravni odsek je 9. 4. 1924 sklenil oficijantko Manico Koman s 1. 5. 1924 

uvrstiti v uradniški status XI. činovnega razreda, kategorije C.  

11. LISTINA: 

Manica Koman je 30. 1. 1928 predsedstvo Mestnega Magistrata v Ljubljani zaprosila za 

napredovanje. Pojasnila je, da je imenovana z XI. činom od leta 1924 in da so njene 

kolegice med tem že napredovale.  

Priporočilo je ob tem dodal tudi župan Franc Fabjanič. Pojasnil je, da prošnjo Manice 

Koman z ozirom na službeno vestnost in marljivost priporoča v ugodno rešitev.  

Prošnjo je Mestni magistrat odobril dne 21. 3. 1930.  
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12. LISTINA: 

Obvestilo Mestnega Magistrata Manici Koman o napredovanju na delovnem mestu: 

Manica Koman je vstopila v mestno službo 1. 9. 1916. V XI. čin je bila imenovana 1. 5. 

1924. Službena pragmatika predvideva za XI. čin razredno kategorijo C šestletno napredno 

dobo. V smislu 33. službene pragmatike ji je s 1. 5. 1930 pripadal X. čin razreda 1. plačilna 

stopnja.  

13. LISTINA: 

Manica Koman je 2. 6. 1930 predsedstvo Mestnega Magistrata zaprosila za napredovanje v 

čin X. Pojasnila je, da je s 1. 5. preteklo 6 let, odkar je bila uvedena v XI. čin v skupini C. 

Vljudno je prosila, naj se jo uvede v čin X, ker naj bi ji po službeni pragmatiki to 

pripadalo. Prošnjo je priporočil tudi župan Franc Fabjanič.  

Prošnjo je predsedstvo Mestnega Magistrata dne 15. 7. 1930 ugodno rešilo. Pojasnili so, da 

je bila prosilka povišana v čin X z veljavnostjo od 1. 8. 1930.  

14. LISTINA: 

Dr. Jože Bohinc je dne 23. 9. 1930 zaprosil Mestni personalni odsek. Pojasnil je, da je 

Manica Koman pred kratkim praznovala 50-letnico. Ob tej priložnosti naj se na Mestnem 

Magistratu spomnijo na njeno delo in zasluge in najbolje na tak način, da njenim tesnim 

razmeram naklonijo stalne materialne dobrine.  

Tej prošnji se je pridružil tudi župan Franjo Fabjanič.  

Personalno-pravni odsek je v seji dne 17. 10. 1930 sklenil, da prošnji ne more ugoditi, ker 

nimajo kredita.  
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Slika 13: Primer rokopisa Manice Koman  

Vir: Zgodovinski arhiv v Ljubljani, 2012. 

 

 

Slika 14: Grob Manice Koman na pokopališču Ljubljana-Šentvid   

Vir: Lastni. 
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Slika 15: Ulica Manice Komanove, Ljubljana-Vižmarje 

Vir: Lastni. 

 

 

Slika 16: Ulica Manice Komanove Ljubljana-Vižmarje 

Vir: Lastni. 
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Slika 17: Krstni list Manice Koman (njeno krstno ime je bilo Mariana)  

Vir: Nadškofijski arhiv v Ljubljani, 2012. 
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Slika 18: Mrliški list Manice Koman  

Vir: Upravna enota Ljubljana, 2012. 
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2.8 PODATKI O DELU MANICE KOMAN (ZRC SAZU, Inštitut za 

kulturno zgodovino) 

Glede raziskovanja o življenju in delu Manice Koman sem se obrnila na ZRC SAZU, na 

Inštitut za kulturno zgodovino. Za podatke o Manici Koman sem vprašala vodjo Oddelka 

za literarne vede in arhiva SBL, g. Martina Gruma. Odgovoril mi je, da imajo o Manici 

Koman malo podatkov. Pretežno so to izrezki časopisov, intervju z Manico Koman za 

Narodno Enciklopedijo in intervju za Slovenski biografski leksikon. Spodaj je po 

abecednem vrstnem redu naveden seznam izrezkov, ki sem jih dobila iz arhiva SBL.  

1. Cankar, I. (Ur.). (20. 12. 1921). Biografski podatki Manice Koman za Slovenski 

biografski leksikon. Članek oddan v Redakcijski odbor Slovenskega biografskega 

leksikona.  

2. Kajzer, J. (1973). Teta s cekarjem. Manica Komanova. (1880–1961). Jana št. 28, str. 29 

3. Koman, M. (datum neznan). Biografski podatki Manice Koman za Narodno 

Enciklopedijo. Neobjavljno delo.  

4. Koman, M. (26. 8. 1916). V grenkih trenutkih. Slovenski narod, št. 195  

5. Koman M. (9. 12 1916 – 13. 12. 1916). »Ker je vojska /…/«. Slovenski narod št. 283. 

6. Koman, M. Na božični večer in V sveti večer. Slovenski narod, št. 295 (23. december 

1916). 

7. Koman, M. (1961). Nekrolog. Naša žena, št. neznana.   

8. Koman, M. (30. 6. 1906). Spomini na himne. Slovenski narod, št. 133 . 

9. Koman, M. Mati in sin. Slovenski narod, št. 237–238. 

10. Koman M. (9. 12 1916 – 13. 12. 1916). »Ker je vojska /…/«. Slovenski narod št. 283. 

11. Koman, M. (1961). Nekrolog. Naša žena, št. neznana.   

12. Koman, M. (31. 10. 1916) Vseh mrtvih dan. Slovenski narod, št. 251.  

13. Koman, M. (datum neznan) .Na Gorenščem je fletno.  Ženski svet, št.neznana.  

14. Manici Komanovi k 50-letnici. (7. 8. 1930) Jana, št. 181.  

15. 60-letnica Manice Komanove. (1940) Sokolske volje, št. 180. 

16. Nova igra Manice Komanove: Krst Jugovičev. (december, 1931). Slovenski narod, št 

neznana.  

17. Ob 70-letnici Manice Komanove. (1950). Slovenski poročevalec, št. 138, str. 9. 

18. Osmrtnica o Manici Koman.  (5. 12. 1961). Delo, št. 34.  

19. Osmrtnica o Manici Koman. (6. 2. 1961). Ljubljanski dnevnik, št. 11, str. 29 
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Slika 19: Biografski podatki o Manici Koman za Narodno enciklopedijo  

Vir: ZRC SAZU, 2012.  
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Slika 20: Biografski podatki za Slovenski biografski leksikon 

Vir: ZRC SAZU, 2012.  
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Slika 21: Biografski podatki za Slovenski biografski leksikon 

Vir: ZRC SAZU, 2012. 
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3 MORFOLOGIJA PRAVLJICE PO VLADIMIRJU J. PROPPU 

Za primerjavo izbora Grimmovih pravljic in pravljic Manice Koman sem si izbrala 

strukturalistično literarno analizo po Vladimirju J. Proppu. Značilnosti strukturalistične 

literarne analize, prvine pravljice in funkcije likov so opisane v tem poglavju. To poglavje 

je daljše, saj sem želela značilnosti strukturalistične literarne analize natančno opisati.  

Knjiga Morfologija pravljice je izšla leta 1928. »Danes je ta knjiga ena izmed najbolj 

popularnih knjig s področja svetovne folkloristike. V dvajsetih letih je veljalo zelo močno 

zanimanje za probleme umetniških oblik, med drugim tudi folklornih, vendar je šele 

Vladimir J. Propp pripeljal preučevanje pravljice do njene strukture. Zavzemal se je za 

odkritje žanrske specifičnosti čudežne pravljice, zato da bi pozneje našli zgodovinsko 

pojasnilo za enotnost čudežnih pravljic«. (Propp, 2005, str. 175).  

Izhajal je iz dejstva, da je pred diahrono (zgodovinsko-genetsko) obravnavo pravljice treba 

narediti njen strogi sinhroni opis. Zadal si je nalogo, da razkrije stalne prvine čudežne 

pravljice, ki ne izhajajo iz raziskovalčevega vidnega polja, ko prehaja z enega junaka na 

drugega. Analiziral je zaporedje dogodkov v čudežnih pravljicah  in ugotovil, da se to 

zaporedje v marsičem ujema, čeprav so motivi zelo različni.  

Odkril je stalne, ponavljajoče se prvine čudežne pravljice funkcije likov. »Vseh funkcij je 

31: odhod, prepoved, kršitev prepovedi, škodilčevo poizvedovanje, izdaja podatkov o 

junaku, prevara, pomoč, škodovanje ali primanjkljaj, posredništvo, začetek odpora, 

odprava, prva darovalčeva funkcija, junakov odziv, podelitev ali prejem čudežnega 

sredstva, premik na kraj namere, spopad, zaznamovanje junaka, zmaga, premostitev 

zadeve (ali zapomnitev manjka), junakova vrnitev, zasledovanje, rešitev, prihod brez 

prepoznave, zahteve lažnega junaka, težka naloga, razrešitev težke naloge, prepoznava, 

razkrinkanje, preobrazba, kazen, poroka.« (Propp, 2005, str. 179). 

Opredelil je tudi število vlog, med katere se na določen način razporejajo konkretne 

pravljične osebe s svojimi atributi. »Vsak od sedmih likov ali vlog ima svoj krog 

delovanja, tj. eno ali več funkcij. Vloge v pravljicah pa so: škodljivec, darovalec, 

pomočnik, carična ali njen oče, pošiljatelj, junak, lažni junak.« (Propp, 2005, str. 180).  

»Vladimir J. Propp je s preučevanjem pravljic prišel od atomizma k strukturalizmu. Prva in 

najpomembnejša operacija, ki jo je Propp izvedel, je njegova razčlenitev, segmentacija na 

vrsto zaporednih dejanj. Izjemen pomen pa ima tudi odkritje parnosti (binarnosti) večine 

funkcij. Npr: prepoved – kršitev prepovedi, spopad – zmaga /…/«   (Propp, 2005, prav 

tam: 180). 

3.1 PRVINE PRAVLJICE  

»Funkcije gradijo osnovne prvine pravljice. Na njih se gradi razvoj dogajanja. Funkcije si 

ne sledijo vedno neposredno. Če funkcije, ki si sledijo, izpolnjujejo različne osebe, mora 

druga oseba vedeti, kaj se je zgodilo pred tem. V pravljici se je izoblikoval cel sistem 
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obveščanja, včasih je to obveščanje zelo umetniško naravnano, včasih pa ga sploh ni. Z 

obveščanjem v pravljici se med dogajanjem ena funkcija povezuje z drugo. Med 

obveščanje v pravljici štejemo različne prvine: nekdo nekomu nekaj pove, sporoči, nakaže, 

prisluškuje … Temu rečemo neposredno sporočanje.« (Propp, 2005, str. 84).  

»V pravljicah poteka obveščanje tudi v obliki dialoga, v obliki skritih pisem … Naslednja 

funkcija, ki je v pravljicah ravno tako pomembna, pa je tudi, da junaki v pravljicah nekaj 

vidijo. Predmete, osebe lahko vidijo, prepoznajo, prinesejo, privedejo, pripeljejo, 

razkrinkajo, opazijo, pregledajo /…/« (Propp, 2005, str. 85).  

»Naslednja, prav tako pomembna funkcija v pravljici je motivacija. Motivacije dajejo 

pravljicam posebno, izrazito barvitost, vendar pa so tudi nestalne in nestabilne prvine. Z 

motivacijo po navadi opisujemo nekaj, s čimer je bilo spodbujeno neko dejanje junaka. 

Npr. izgon junaka je bil motiviran z mačehinim sovraštvom, z bratskim sporom … Motiv 

za motivacijo je lahko negativen (sovraštvo, zloba, pohlep, nevoščljivost, zavist), lahko je 

pozitiven (radovednost, želja po spoznanju sveta, naklonjenost …). Lahko pa motiva sploh 

ni. Motivaciji sledi neko dejanje junaka, ki ga uvrščamo med junakovo lastnost. Torej so 

dejanja junakov spodbujena iz negativnih ali pozitivnih motivov ali pa motiva ni, pa se 

vseeno pojavi neko dejanje.« (Propp, 2005, str. 88).  

»Naslednja pomembna funkcija v pravljicah pa je tudi primanjkljaj. Določen lik junaka 

pošlje od doma, se ga odkriža, spodi, ker lik nečesa nima. Taki primeri so npr. revščina, 

primanjkljaj denarja, hrane, pa tudi negativna čustva, npr. zavist, pohlep, sovraštvo, ali pa 

iskanje neveste (starši napotijo sina v svet, da si poišče nevesto) itd. Ta funkcija povzroči, 

da gre junak (protagonist) od doma in sproži iskanje.« (Propp, 2005, str. 89).  

»Mnoge funkcije se združujejo v določene kroge. Krogi ustrezajo izvajalcem, in to so 

krogi delovanja. V pravljicah poznamo različne kroge delovanja: 

Krog delovanja škodljivca – obsega škodovanje, boj in druge oblike spopada z junakom, 

zasledovanje.  

Krog delovanja darovalca – obsega pripravo za podelitev čudežnega sredstva in podelitev 

čudežnega sredstva junaku.  

Krog delovanja pomočnika – obsega junakov prostorski premik, premostitev nesreče ali 

zapolnitev manjka, rešitev pred zasledovanjem, razrešitev težkih nalog, junakovo 

preobrazbo.  

Krog delovanja carične in njenega očeta – obsega nalaganje težkih nalog, označitev, 

razkrinkanje, prepoznavo, kaznovanje drugega škodljivca, poroko.  

Krog delovanja pošiljatelja – obsega samo odpošiljanje.  

Krog delovanja junaka – obsega odpravo na iskanje, odziv na darovalčeve zahteve, poroko.  

Krog delovanja lažnega junaka – obsega odpravo na iskanje. Odziv na darovalčeve zahteve 

in neutemeljene zahteve.  
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Vseh sedem likov v pravljici ima določen krog delovanja in svoj obseg delovanja.« (Propp, 

2005, str. 93, 94).   

3.2 RAZPOREDITEV KROGOV PO OSEBAH  

Krog delovanja popolnoma ustreza osebi.  

Ena oseba lahko obsega več krogov delovanja. »Čudežne živali imajo npr. vlogo 

pomočnika, darovalca. Poznamo tudi več vrst kombinacij: lik v pravljici je lahko hkrati 

pošiljatelj in darovalec. Lik je lahko tudi nenamerna pomočnica in neprostovoljna 

darovalka. Kraljična je lahko darovalka in carična.  

En krog dogajanja se lahko razporedi na nekaj oseb. Npr. zmaj je ubit v boju in ne more 

zasledovati junaka. Za zasledovanje se uvedejo posebne osebe: sestre, žene, hčere, tašče 

/…/.« (Propp, 2005, str. 95).  

Vladimir J. Propp omenja, da moramo živa bitja in predmete, ki nastopajo v pravljicah, 

obravnavati kot enakovredne količine. »Živa bitja je bolje poimenovati čudežni pomočniki, 

predmete in lastnosti pa čudežna sredstva. Pomočnike lahko uvrstimo v tri kategorije: 

Univerzalni pomočniki – sposobni so izpolniti vseh pet pomočnikovih funkcij. Tak primer 

pomočnika je npr. čudežni konj.  

Delni pomočniki – sposobni so izpolniti le nekaj pomočnikovih funkcij. To so različne 

živali, konji.  

Posebni pomočniki – izpolnijo le eno funkcijo. Tako funkcijo imajo npr. predmeti (volneni 

klobčič, ki služi za vodenje, meč, ki služi za zmago).  

Pomočnika ni – junak shaja brez slehernega pomočnika in je pomočnik samemu sebi. Na 

junaka se prenesejo njegovi atributi, ne le pomočnikove funkcije. Atribut je: preroška 

modrost, ki je lastnost junaka.« (Propp, 2005, str. 96).  

3.3 ATRIBUTI LIKOV IN NJIHOV POMEN  

»Nomenklatura in atributi likov predstavljajo spremenljivke pravljice. Pod atributi 

razumemo skupek vseh zunanjih značilnosti oseb: starost, spol, izobrazba, status, zunanji 

videz, posebnosti tega videza, stan, kraj bivanja. Pravljici dajejo barvitost, lepoto in čar.  

S preučevanjem atributov lahko pravljico znanstveno interpretiramo. Z zgodovinskega 

vidika to pomeni, da je čudežna pravljica v svojih morfoloških temeljih mit.« (Propp, 

2005, str. 106).  

3.4 PRAVLJICA KOT CELOTA  

»Morfološko lahko pravljico razumemo kot vsak razvoj od škodovanja ali primanjkljaja 

prek vmesnih funkcij do poroke ali drugih funkcij, uporabljenih kot razplet. Končne 
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funkcije so včasih nagrada, uplenitev, premostitev nesreče, rešitev pred zasledovanjem, 

poroka, pridobitev premoženja itd. Takšno obliko pravljice je Vladimir J. Propp imenoval 

linija. Posamezna pravljica ima lahko več linij in zato moramo z analizo besedila najprej 

ugotoviti, iz koliko linij je pravljica sestavljena. Ena linija lahko sledi drugi, liniji se lahko 

prepletala itd.« (Propp, 2005, str. 109).  

Če vemo, kako se razvijajo linije, lahko vsako pravljico razstavimo na njene sestavine. 

Temeljne prvine pravljice so funkcije likov. Nato sledijo povezovalni elementi in 

motivacija pravljice. »Posebno mesto zavzemajo tudi oblike pojavljanja likov (odleti, 

pride, se pripelje, se odpelje …). Na koncu sledijo še atributivni elementi pravljice. Teh pet 

kategorij določa pravljico v celoti.« (Propp, 2005, str. 110).  

Trdnost pravljice nam omogoča, da podamo njihovo hipotetično definicijo, ki bi se glasila 

»Čudežna pravljica je zgodba, zgrajena na pravilnem menjavanju navedenih funkcij v 

različnih oblikah, pri čemer v vsaki zgodbi nekatere funkcije manjkajo, druge pa se 

pojavljajo«. (Propp, 2005, prav tam: 110).  

3.5 NAČINI VKLJUČEVANJA NOVIH LIKOV V RAZVOJ 

DOGAJANJA  

Vladimir J. Propp omenja razporeditev likov, ki bi lahko veljale za pravljično normo. 

»Škodljivec se v dogajanju pojavi dvakrat. Prvič pride nenadoma, od zunaj (prileti, se 

prikrade), nato izgine. Drugič pride v pravljico kot najdeni lik. Darovalca sreča junak po 

naključju, na poti v gozd, na polju, na cesti. Čudežni pomočnik se vključi kot dar. 

Pošiljatelj, carična, lažni junak in junak pa so vključeni v izhodiščnem stanju. Lažni junak 

je lahko omenjen šele kasneje, carična pa se lahko tudi pojavi dvakrat. Enkrat se lahko 

pojavi kot najdena oseba, drugič pa se lahko nekje nenadoma pojavi.« (Propp, 2005, str. 

99).  

V pravljicah se dogajajo tudi odstopanja, in ni nujno, da se vsi junaki v pravljicah 

pojavljajo na določen način.  

Vladimir J. Propp omenja tri različna izhodiščna stanja:  

»1. junak in njegova družina (oče in trije sinovi), 

2. junak in škodljivec (pastorka in hudobna mačeha),  

3. junaka ni (rodi se kasneje na čudežen način).  

Izhodiščno stanje včasih opisuje blagostanje z lepimi opisi. Ker pa so v pravljicah 

nasprotja, izhodiščnemu stanju sledi nesreča s prav tako temačnimi opisi.« (Propp, 2005, 

str. 100).  
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3.6 STRUKTURALNO-TIPOLOŠKO PREUČEVANJE PRAVLJIC   

Preden se po mnenju Vladimirja J. Proppa vprašamo, od kod izvira pravljica, se moramo 

vprašati, kaj pravljica sploh je. Po Vladimirju J. Proppu obstaja nekaj običajnih delitev 

pravljic, in sicer: »pravljice s čudežno vsebino, realistične pravljice in živalske pravljice, 

obenem zastavi tudi vprašanje, ali ne nastopajo v čudežnih pravljicah ravno živali in ali ni 

v živalskih pravljicah veliko elementov čudežnega?« (Propp, 2005, str. 18).  

Vladimir J. Propp omenja delo Psihologija ljudstev (1910), ki ga je napisal Wilhelm 

Wundt (1832–1920). V njem so omenjene naslednje kategorije pravljic: 

»1. Mitološke pravljice – basni. 

2. Čiste čudežne pravljice. 

3. Biološke pravljice in basni. 

4. Čiste živalske basni. 

5. Pravljice »o izvoru«. 

6. Šaljive pravljice in basni. 

7. Moralne basni.« (Propp, 2005, str. 19).  

Preučevanje basni je še v povojih, in ni jasno, kaj je Wundt mislil s tem izrazom. Poleg 

tega termin »šaljiva« pravljica ni dopusten, kajti isto pravljico lahko razlagamo na junaški 

ali pa na komični način. Vprašati se moramo tudi, kakšna je razlika med »čisto živalsko 

pravljico« in »moralno pravljico«? V čem »čiste basni« niso »moralne« in obratno? 

Poleg delitve pravljic po kategorijah obstaja tudi delitev na sižeje oz. glavne junake. 

Vladimir J. Propp omenja, da delitev pravljic po glavnih junakih ni mogoča. Je pa za 

pravljice značilno nekaj drugega – sestavine ene pravljice lahko prenesemo v drugo 

pravljico. Pojavi pa se tudi težava, ko raziskovalci opredelijo vsebino tako, da vzamejo del 

pravljice (pogosto naključnega ali tistega, ki pač bode v oči), dodajo predlog »o« in 

definicija je gotova. Tako npr. pravljica, kjer pride do boja z zmajem, postane »pravljica o 

spopadu z zmajem« ipd. (Propp, 2005, str. 20).  

Po Romanu Maximovichu Volkovu (1776–1831) poznamo 10 vrst junakov za fantastično 

pravljico: 

»1. Tisti, ki so nedolžno preganjani. 

2. Junak bedak. 

3. Trije bratje. 

4. Tisti, ki se spopade z zmajem. 

5. Tisti, ki si priskrbi nevesto. 

6. Modra deklica. 

7. Zaklet in začaran junak. 

8. Nosilec talismana. 

9. Imetnik čudežnih predmetov. 

10. Junak, ki ima nezvesto ženo.« (Propp, 2005, str. 21).  
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»Antti Aarne je bil začetnik kodiranja pravljic. V knjigi The Types of the Folktale: a 

Classification and Bibliography (1961) je klasificiral kategorije pravljic in vrste glavnih 

junakov. Glavne junake je poimenoval tipi in vsak tip je oštevilčil. Po Aarneju poznamo tri 

kategorije pravljic:  

1. Živalske pravljice. 

2. Pravljice v pravem pomenu besede. 

3. Anekdote. 

V podkategorijo anekdot Antti Aarne uvršča še »čudežne pravljice«. Te pa obsegajo 

naslednje kategorije: 

1. Čudežni nasprotnik. 

2. Čudežni mož ali žena. 

3. Čudežna naloga. 

4. Čudežni pomočnik. 

5. Čudežni predmet. 

6. Čudežna moč ali spretnost. 

7. Drugi čudežni motivi.« (Propp, 2005, str. 24).  

»Pomembno je tudi to, da se raziskovalci, ki se posvečajo vprašanjem opisa, s klasifikacijo 

pravljic sploh ne ukvarjajo. Alexander Nikolayevich Veselovsky (1838–1906) pod junake 

imenuje skupek motivov. Isti motiv je možno pripisati različnim junakom (serija motivov 

je junak. Motiv preraste v junaka. V junaka vdirajo nekateri motivi ali pa se junaki 

povezujejo drug z drugim. Pod junaka razumemo temo, v kateri se prepletajo različni 

položaji – motivi). Za Veselovskyga je motiv nekaj primernega, junak pa je sekundaren. 

Junak je zanj že dejanje ustvarjanja, povezovanja. To nam pove, da pravljic ne smemo 

preučevati le po junakih, ampak predvsem po motivih.« (Propp, 2005, str. 26).  

Roman Maximovich Volkov nam ponuja naslednje tipe opisov pravljic.  

»Pravljice se najprej razgradijo na motive. Med motive uvrščamo lastnosti junakov (dva 

sta pametna, tretji je bedak), njihovo število, dejanja junakov (oče na smrtni postelji 

zahteva, naj sinovi stražijo ob grobu, kar izpolni samo bedak), predmete (talisman, prstan) 

itd.  

Vemo, da če pravljic ne znamo razstaviti na sestavne dele, jih ne moremo pravilno 

primerjati, če pa jih ne znamo primerjati, ne moremo preučevat povezave pravljic z 

religijo.  

Pravljico lahko preučujemo na različne načine. Ena izmed metod je npr., da pravljico 

preučimo glede na funkcijo likov. Enaka dejanja npr. pripisujemo različnim osebam. 

Spreminjajo se imena in z njimi atributi likov, nespremenjena pa ostajajo dejanja ali 

funkcije. Ugotovimo, da pravljične osebe večinoma počnejo eno in isto, spreminja pa se 

način izpolnjevanja funkcije. To je spremenljivka. Funkcije likov so osnovne prvine 

pravljice. Pod funkcijo razumemo dejanje lika, ki je pogojeno z njegovim pomenom za 

razvoj dogajanja.«  (Propp, 2005, str. 27).  
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»Določitev funkcije je samostalnik, ki izraža dejanje (prepoved, beg, izpraševanje …). 

Dejanja ni mogoče določiti zunaj konteksta pripovedovanja.« (Propp, 2005, str. 28).  

3.7 FUNKCIJE LIKOV  

Pravljica se začne z izhodiščno situacijo. Naštejejo se člani družine ali pa se uvede 

prihodnji junak (npr. vojak), tako da se uvede njegov položaj in se omeni njegovo ime. »To 

je izhodiščno stanje. Konvencionalna oznaka je α. Izhodiščnemu stanju sledijo funkcije. 

Prvim sedmim funkcijam rečemo PRIPRAVLJALNI DEL PRAVLJICE.«(Propp, 2005, 

str. 39).  

3.7.1 Pripravljalni del pravljice 

»1. Eden od članov odide od doma (oznaka = β): 

1. 1 odide oseba starejše generacije (oče, mati, knez, po opravkih, na delo, na sprehod … 

β
1
); 

1.  2 član družine umre β
2
; 

1. 3 od doma odidejo liki mlajše generacije β
3 

(odpeljejo se na obisk, na ribolov, na 

sprehod, nabirat jagode).«  (Propp, 2005, str. 40). 

 

»2. Junaku nekaj prepovejo (prepoved = φ): 

2. 1 junak mora biti pozoren, prepričevanje, naročilo, prepoved, prošnja, nasvet …) φ
1
; 

2. 2 preobrnjena oblika prepovedi je ukaz ali predlog Φ
2
.«

 
(Propp, 2005, prav tam: 40). 

 

»3. Kršitev prepovedi (oznaka = Ϩ): 

Oblike kršitve ustrezajo oblikam prepovedi. Funkcija 2 in 3 sta parni funkciji. Včasih 

lahko druga polovica ostane tudi brez prve. V pravljici se npr. pojavi »zamuda«.  

 

V pravljico sedaj stopi nov lik, ki mu pravimo škodljivec. Naloga škodljivca je zmotiti mir 

družine, priklicati nesrečo, koga prizadeti ali mu škodovati. Škodljivci so lahko: zmaj, 

vrag, čarovnica, čarovnik, mačeha. Škodljivec vstopi, pride, prileti, se prikrade, začne 

delovati … v pravljici.« (Propp, 2005, str. 41). 

 

4. Škodljivec poizveduje (oznaka = £): 

»4. 1 namen poizvedovanja je ugotoviti, kje so otroci, včasih tudi dragoceni predmeti. 

Npr.: Medved vpraša: »Kdo mi bo povedal, kam so izginili otroci.« Trgovec: »Kje dobite 

te dragulje?« £
1
; 

4.  2 obrnjena oblika poizvedovanja nastane, ko škodljivca sprašuje njegova žrtev 

£
2
.
»
(Prppp, 2005, str. 42). 

 

»5. Škodljivcu izdajo podatke o njegovi žrtvi (oznaka = Ɠ): 

5. 1 škodljivec neposredno dobi odgovor na svoje vprašanje (Ɠ
1
);

 

5. 2 škodljivec dobi odgovor z obratnim ali drugačnim poizvedovanjem (Ɠ
2 
).« 
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(Propp, 2005, str. 43).
 

 

»6. Škodljivec poskuša prevarati svojo žrtev, da bi zagospodoval nad njo in njenim 

premoženjem (oznaka = ɳ): 

6. 1 škodljivec si pomaga s prepričevanjem (ɳ
1 

); 

6. 2 škodljivec neposredno uporabi čudežna sredstva (ɳ
2
); 

6. 3 škodljivec deluje s pomočjo drugih sredstev ali prevare (ɳ
3
).« (Propp, 2005, prav tam: 

43). 

»7. Žrtev nasede prevari in s tem nehote pomaga sovražniku (oznaka = Ώ): 

7.1 junak pristane na vsa škodljivčeva prigovarjanja. Prepovedi se kršijo, sleparske 

ponudbe pa so sprejete, se izpolnijo (Ώ
1
); 

7. 2 junak se mehanično odzove na uporabo čudežnih in drugih sredstev (zaspi, se rani …). 

Junaka nihče ne uspava, ampak zaspi sam od sebe, da škodljivcu olajša delo (Ώ
2 

ali Ώ
3
).  

Posebna oblika sleparske ponudbe in ustreznega soglasja pomeni sleparska pogodba, npr.: 

»Daj mi tisto, kar imaš v hiši, ali več kot to.« Soglasje je v tem primeru izsiljeno, kar 

pomeni, da šklodljivec izkoristi težavni položaj svoje žrtve.« (Propp, 2005, str. 44). 

 

3.7.2 Zaplet pravljice 

»8. Škodljivec prizadene ali škoduje enemu od družinskih članov (oznaka = A): 

Ta funkcija je pomembna, saj vpliva na ustrezno razvijanje pravljice. Odhod, kršitev 

prepovedi, izdaja ali uspeh, prevare pripravljajo podlago za to funkcijo, jo omogočajo ali 

vsaj olajšajo. Škodovanje imenujemo tudi ZAPLET PRAVLJICE.« (Propp, 2005, prav 

tam: 44). 

»8. 1 Škodljivec ugrabi določeno osebo (A
1
); 

8. 2 škodljivec ukrade ali odvzame čudežno sredstvo (A
2
).  

Podkategorija je nasilni odvzem čudežnega pripomočka (A
II
); 

8. 3 škodljivec izropa ali uniči posevke (A
3
); 

8. 4 škodljivec ukrade dnevno svetlobo (A
4
); 

8. 5 druge oblike škodljivčeve kraje (ugrabitve) (A
5
); 

8. 6 škodljivec povzroči telesno poškodbo, npr. izpraska oči, odseka noge … (A
6
). 

Morfološko je ukraden tudi izrezani del (izrezano srce, oči, prst …); 

8. 7 škodljivec povzroči nenadno izginotje (A
7
); 

8. 8 škodljivec terja ali zmami žrtev (A
8
). Posledica sleparske pogodbe; 

8. 9  škodljivec nekoga izžene (A
9
); 

8. 10 škodljivec ukaže, naj nekoga vržejo v morje (A
10

); 

8. 11 škodljivec nekoga ali nekaj začara (A
11

). Žrtev mora odleteti, je odslovljena, jo 

napodijo …; 

8. 12 škodljivec nekoga ali nekaj na skrivaj zamenja; npr. služkinja oslepi carjevo nevesto 

in se sama izdaja zanjo itd. (A
12

); 

8. 13 škodljivec naroči umor (A
13

). Škodljivec zahteva, naj prinesejo žrtvina jetra ali srce; 

8. 14 škodljivec zagreši umor (A
14

); 
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8. 15 škodljivec nekoga zapre ali pridrži (A
15

); 

8. 16 škodljivec grozi s prisilnim zakonom (A
16

); 

8. 17 škodljivec grozi z ljudožerstvom (A
17

). Podkategorija je, da škodljivec zahteva 

ljudožerstvo med sorodniki; 

8. 18 škodljivec ponoči nekoga muči, npr. sesa prsi (A
18

); 

8. 19 škodljivec napove vojno (A
19

).  

 

Ne začnejo se vse pravljice s škodovanjem. Zapletov v pravljicah je zelo veliko in 

drugačnih oblik.« (Propp, 2005, str. 45-47).  

 

»8. a Enemu od družinskih članov nekaj manjka. Nekaj hoče imeti (oznaka = a):  

Manjka npr. nevesta. Nameni se iskat nevesto a
1
, lahko mu manjka čudežni predmet ali 

talisman a
2
; pomanjkanje denarja za preživetje a

3
. 

 

Junak izve za nesrečo ali manjko, nekdo se obrne nanj s prošnjo, ukazom ali ga nekam 

pošlje (posredništvo, povezovalni dejavnik = B).  

Ta funkcija uvede junaka v pravljico. Junaki pravljice so dveh vrst: 

 

Prva vrsta junakov:  

1. če je prišlo do ugrabitve dekleta, in to dekle izgine izpred očeta, najde pa jo njen princ, 

je on junak. To je ISKALEC.   (Propp, 2005, str. 50).  

 

8. 1 Izdan je razglas, v katerem se prosi za pomoč, in temu sledi napotitev junaka. Razglas 

izda kralj ali car in ga nadgradi z obljubami B
1
; 

8. 2 junaka neposredno nekam napotijo. Odpravi se po izdanem ukazu ali prošnji. Ukaz 

včasih spremljajo grožnje, grožnjo pa obljube ali pa oboje B
2
; 

8. 3 junaka pošljejo od doma. Pobudnik je junak sam in ne tisti, ki ga pošlje. Starši ga 

blagoslovijo. Junak včasih ne razkrije svojih pravih namenov in na skrivaj odide, npr. v boj 

B
3
; 

8. 4 junak izve za nesrečo. Sin se npr. odpravi iskat izginulo sestro, ki je izginila pred 

njegovim rojstvom itd. To mu povedo tudi razne starke, čarovnice, modre žene … B
4
.« 

(Propp, 2005, prav tam: 50).  

 

Druga vrsta junakov: »2. Junak pravljice je izgnano ali ugrabljeno dekle. Drugi liki nas 

ne zanimajo. To so JUNAKI ŽRTVE.  

8. 5 Izgnanega junaka odvedejo od doma. Oče npr. odvede v gozd hčer, ker jo je mačeha 

odgnala od doma B
5
; 

8. 6  na smrt obsojenega junaka na skrivaj izpustijo B
6
; 

8. 7 žrtev prepeva žalostinko. S tem se razkrije nesreča ali odpor B
7
.« (Propp, 2005, str. 

51).  
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»9. Iskalec privoli ali pa se odloči za odpor (začetek odpora = C): 

Ta dejavnik označujejo npr. besede: »Dovoli mi, da poiščem tvojo hčer.« V teh pravljicah 

je junak ISKALEC. Izgnani, ubiti, začarani ali zamenjani po navadi niso trdno odločeni, da 

se bodo rešili. Tam te prvine ni.« (Propp, 2005, prav tam: 51). 

 

»10. Junak zapusti dom (odprava = ↑): 

Gre za odpravo junaka ne glede na to, ali je iskalec ali ne. V nekaterih pravljicah se junak 

preprosto ne premakne. Celotno dogajanje se odvija na enem kraju. Elementi A B C ↑ 

pomenijo ZAPLET PRAVLJICE. Potem se dogajanje razvija naprej. V pravljico vstopi 

nov lik, ki bi ga lahko imenovali DAROVALEC ali OSKRBOVALEC. Junak ga po 

naključju sreča v gozdu, na poti. Od njega junak prejme neko sredstvo (po navadi 

čudežno), ki mu pozneje pomaga premostiti nesrečo. Še preden junak dobi čudežno 

sredstvo, ga doleti nekaj zelo čudnih dogodkov, ki vsi napeljujejo k temu, da bo junak 

dobil v svoje roke čudežno sredstvo.« (Propp, 2005,  str. 52). 

 

»11. Junaka preizkušajo, izprašujejo, napadajo ter ga tako pripravljajo na čudežno 

sredstvo ali pomočnika (oznaka= Č): 

11. 1 darovalec preizkuša junaka tako, da mu naloži opravilo, nalogo, preizkušnjo, služenje 

za določeno št. let Č
1
; 

11. 2 darovalec pozdravi in izpraša junaka. Če junak odgovarja grobo, ne dobi ničesar, če 

pa je vljuden, prijazen, pa nekaj dobi v zameno Č
2
; 

11. 3 umirajoči ali umrli prosi za uslugo Č
3
; 

11. 4 junak se znajde v ujetništvu in mu postavijo prošnjo, zahtevo Č
4
; 

11. 5 na junaka se nekdo obrne s prošnjo, naj mu prizanese Č
5
; 

11. 6 sprte strani prosijo junaka, naj mednje razdeli imetje Č
6
; 

11. 7 druge prošnje: za hrano, denar, da nekdo vrne ukradeni predmet, namesto uboja naj si 

npr. izbere drugo prošnjo: »Ne ubij me, raje si izberi drugo kokoš.« Č
7
; 

11. 8 sovražno bitje skuša pogubiti junaka: spraviti v peč, mu odsekati glavo … Č
8
; 

11. 9 sovražno bitje se spusti z junakom v boj Č
9
;  

11. 10 junaku pokažejo čudežno sredstvo in mu predlagajo menjavo Č
10

«. (Propp, 2005, 

prav tam: 52). 

 

»12. Junak se odzove na dejanje prihodnjega darovalca. Odziv je lahko pozitiven ali 

pa negativen (odziv = D): 

12. 1 junak uspešno prestane ali pa ne prestane preizkušnje D
1
; 

12. 2 junak odgovori ali pa ne odgovori na vprašanje D
2
; 

12. 3 umrlemu naredi ali pa ne naredi usluge D
3
; 

12. 4 izpusti ujetnika D
4
;  

12. 5 prizanese prosilcu D
5
; 

12. 6 razdeli premoženje in spravi med seboj sprte strani D
6
; 

12. 7 junak naredi kakšno drugo uslugo/izpolni prošnjo/izpolni molitev … D
7
; 

12. 8 junak se reši, ko ga poskuša ubiti sovražno bitje, pri čemer uporabi proti temu bitju 

njegova lastna sredstva. Npr. Jago babo spravi v peč, češ, naj mu pokaže, kako se spravi 

vanjo itd. D
8
; 
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12. 9 junak premaga ali pa ne premaga sovražnega bitja D
9
; 

12. 10 junak privoli v zamenjavo, vendar takoj uporabi čudežno moč predmeta zoper 

tistega, ki mu ga je dal D
10

.« (Propp, 2005, str. 55).  

 

»13. Junak prejme čudežno sredstvo (podelitev ali prejem čudežnega sredstva (= E). 

Kot čudežni predmeti so lahko: 

13. 1 živali (konj, orel, mačka …); 

13. 2 predmeti, iz katerih se pojavijo čudežni pripomočki (prstan, verižica …); 

13. 3 predmeti, ki imajo čudežno moč (gorjače, meči, krogle …); 

13. 4 lastnosti, ki jih sprejme neposredno, kot npr. moč, sposobnost spreminjanja, čaranja 

/…/ »(Propp, 2005, str. 56). 

 

»14. Junaku nekdo neposredno podeli sredstvo E
1
. To je dejanje nagrade. Junak 

lahko dobi sposobnost, da se sam spremeni v neko žival: 

14. 1 junaku nekdo podeli sredstvo. E
1 

14. 2  junaku predstavijo sredstvo E
2
. Predstavijo, pokažejo …; 

14. 3  izdelava sredstva E
3
; 

14. 4  sredstvo se proda in kupi E
4
; 

14. 5  junak po naključju naleti na sredstvo E
5
; 

14. 6  sredstvo se nenadoma pojavi samo od sebe E
6
; 

14. 7  junak sredstvo izpije ali poje E
7
; 

14. 8  junak sredstvo ukrade E
8
; 

14. 9  različne osebe se junaku same ponudijo na voljo E
9
. Junaku živali, ljudje ponudijo 

svoje usluge /…/ « (Propp, 2005, str, 57) 

Včasih darovalec junaku pove formulo zaklinjanja, s katero dobi neko stvar ali žival. Npr. 

reči moraš: »Mizica, pogrni se.« Starka pa je nadaljevala: »In ta se bo pogrnila in dobila 

boš najboljše jedi.« (Propp, 2005 prav tam: 57). 

 

»Vladimir J. Propp ugotavlja, da so povezave med 1. pripravljalno funkcijo darovalca in 2. 

obliko podelitve čudežnega sredstva zelo raznolike in da obstajajo različne vrste povezav.« 

(Propp, 2005, str. 59). »Če pri opredelitvi tipov izhajamo iz oblik podelitve čudežnega 

sredstva, lahko ločimo dva tipa povezav: 

 

Kraja čudežnega sredstva je povezana s poskusom, da bi junaka uničili, s prošnjo za 

razdelitev, s ponudbo zamenjave … V prvem tipu nastopajo junaki, ki jih je več, npr. trije 

bratje. Bratje naročijo sprtim stranem, naj tekmujejo, on pa ukrade čudežne predmete /…/« 

(Propp, 2005, str. 60).  

 

»Vse druge oblike podelitve in prejema, povezane z vsemi drugimi pripravljalnimi 

oblikami. V ta tip spadajo junaki, ki so vljudni, in jih nekdo zaprosi za uslugo. Junaki 

izpolnijo uslugo in v zameno nekaj dobijo. Podobno dobijo nekaj v zameno, če izpolnijo 

nalogo, če so sprva neprijazni, potem pa vljudni, ko samo tretji sin izpolni nalogo /…/« 

(Propp, 2005, str. 61). 
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»Vladimir J. Propp na podlagi teh opredelitev tudi natančno določi junaka čudežne 

pravljice. »Junak čudežne pravljice je oseba, ki so jo bodisi neposredno prizadela dejanja 

škodljivca v zapletu (ki nudi neko nezadostnost) ali pa je privolila, da bo rešila drug lik iz 

nesreče ali mu pomagala zapolniti manjko. Med dogajanjem je junak lik, ki si priskrbi 

čudežno sredstvo (čudežnega pomočnika) in ga uporablja ali pa mu ta streže.« (Propp, 

2005, str. 62). 

 

»15. Junaka nekdo prenese, dostavi ali privede na kraj, kjer je objekt iskanja (premik 

na kraj namere, vodenje = F): 

Objekt iskanja je lahko zelo daleč – v vodoravni smeri ali pa nekje zelo globoko ali visoko 

(v navpični smeri). Objekt iskanja je v »drugem« ali »drugačnem« carstvu. Vodenje kot 

posebna funkcija pa včasih izpade. Junak preprosto pride do določenega kraja, funkcija F 

se nadaljuje v ↑. V tem primeru funkcije F ne opredelimo.  

 

15. 1 junak leti po zraku: na letečem konju, na ptici v podobi ptice, na leteči preprogi, na 

hrbtu velikana ali duha … F
1
; 

15. 2 junak potuje po zemlji ali po vodi; jezdi konja, volka, potuje z ladjo, maček prečka 

reko na hrbtu psa, brezroki nese breznogega … F
2
; 

15. 3 junaka vodijo F
3
; 

15. 4 mu kažejo pot F
4
; 

15. 5 junak uporabi nepremična komunikacijska sredstva; povzpne se po stopnicah, najde 

podzemni prehod … F
5
; 

15. 6 junaka vodijo po krvavi stezi F
6
.« (Propp, 2005, str. 63). 

 

»16. Junak in škodljivec se neposredno spopadeta (spopad, boj = G). Junaku zmaga 

prinese sam objekt iskanja, po katerega je bil poslan: 

16. 1 spopadeta se na ravnem polju G
1
; 

16. 2 tekmujeta med sabo, se prepirata in junak zmaga z zvijačo G
2
; 

16. 3 igrata karte G
3
; 

16. 4 druge posebne oblike boja – pomerita se v teži, višini, pameti … G
4
.«  (Propp, 2005, 

prav tam: 63).  

 

»17. Junaka zaznamujejo (označitev, zaznamovanje = H): 

17. 1 znamenje se nanese na telo: telo je ranjeno, junaka nekdo zareže, zažge … H
1
: 

17. 2 junak dobi prstan ali brisačo H
2
; 

17. 3 druge oblike zaznamovanja H
3
.«  (Propp, 2005, str. 64).  

 

»18. Škodljivec je premagan (zmaga junaka = I): 

18. 1 premagan je v neposrednem boju I
1
. Če je junakov več, lahko zmaga eden, druga dva 

pa se skrijeta ali pa izgubita; 

18. 2 premagan je pri tekmovanju I
2
; 

18. 3 izgubi pri kartah I
3
; 

18. 4 izgubi pri tehtanju I
4
; 
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18. 5 ubit je brez predhodnega spopada I
5
. Zmaj je bil ubit med spanjem /…/« (Propp, 

2005, prav tam: 64).  

 

»19. Premostitev prvotne nesreče, zapolnitev manka (oznaka = J): 

19. 1 objekt iskanja se upleni z uporabo sile ali zvijače J
1
. 

Podkategorija: včasih plenita dve osebi, od katerih ena prisili drugo. J
1
; 

19. 2 več oseb hkrati poskuša upleniti objekt iskanja s hitrim spreminjanjem svojega 

delovanja J
2
; 

19. 3 objekt iskanja uplenijo z vabo J
3
; 

19. 4 uplenitev objekta iskanja je neposredni rezultat prejšnjih dejanj J
4
; 

19. 5 objekt iskanja se lahko pridobi v trenutku z uporabo čudežnega sredstva J
5
; 

19. 6  s čudežnim sredstvom se premaga revščina J
6;

 

19. 7 objekt iskanja je ujet J
7
; 

19. 8 začarani je spet odčaran J
8
; 

19. 9 umorjeni oživi J
9
;
 

19. 10 ugrabljeni je osvobojen J
10

; 

19. 11včasih junak pride do objekta iskanja tako kot do čudežnega sredstva, mu je 

podarjen, nekdo mu pokaže, kdo je J
11

«
 
.(Propp, 2005, str. 65, 66).  

 

»20.  Junak se vrne (vrnitev= ↓): 

Vrnitev po navadi poteka na enak način kot prihod. Vrnitev ima včasih naravo bega.« 

(Propp, 2005, str. 67).  

 

»21.  Junaka zasledujejo (zasledovanje, pogon = K): 

21. 1 zasledovalec leti za junakom K
1
; 

21. 2  zasledovalec zahteva krivca K
2
; 

21. 3  zasledovalec se med zasledovanjem junaka hitro spreminja v različne živali K
3
; 

21 4 zasledovalci se med zasledovanjem junaka spremenijo v vabljive predmete in se 

pojavijo na junakovi poti K
4
; 

21. 5 zasledovalec poskuša junaka požreti K
5
; 

21.  6 zasledovalec poskuša junaka ubiti K
6
; 

21. 7 zasledovalec poskuša pregristi drevo, na katerega se je zatekel junak K
7
;« (Propp, 

2005, prav tam: 67). 

 

»22.  Junak se reši zasledovanja (rešitev = L): 

22. 1 junaka odnesejo po zraku, junak se reši z begom, odleti na konju … L
1
; 

22. 2 junak beži in med begom nastavlja zasledovalcu ovire L
2
; 

22. 3 junak se med begom spreminja v razne predmete, in tako postane neprepoznaven L
3
; 

22. 4 junak se med begom skrije L
4
; 

22. 5  junak se skrije pri kovačih L
5
; 

22. 6  junak se reši z begom, med katerim se bliskovito spreminja v živali ali kamne L
6
; 

22. 7  junak se upre skušnjavam začaranih zmajevk L
7
; 

22. 8  junak se pusti požreti L
8
; 

22. 9  junak se reši, ko mu strežejo po življenju L
9
; 
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22. 10 junak skoči na drugo drevo L
10«

. (Propp, 2005, str. 68). 

 

»Lahko se zgodi, da se pravljica na tem mestu konča ali pa se ponovno pojavi škodovanje, 

z drugimi liki in se spet vse ponovi. Novo škodovanje ustvari novo linijo pravljice, in tako 

v eno zgodbo poveže celo vrsto pravljic. Razvoj, ki sledi, ustvari novo linijo, vendar gre tu 

za nadaljevanje dane pravljice.« (Propp, 2005, str. 69).  

 

»23. Junak prispe domov ali v drugo deželo, ne da bi ga prepoznali (prihod brez 

prepoznave = M): 

1. junak pride domov. Junak se nastani pri kakšnemu obrtniku in postane njegov vajenec;  

2. junak pride k drugemu kralju in se zaposli na gradu kot kuhar, konjenik.« (Propp, 2005, 

str. 71). 

 

»24. Lažni junak postavi neutemeljene zahteve (oznaka = N): 

Če se junak vrne domov, zahtevo postavijo bratje. Če služi v drugem carstvu, postane 

general. Bratje trdijo, da so si pridobili plen, general pa se razglaša za zmagovalca nad 

zmajem.« (Propp, 2005, prav tam: 71).  

 

»25. Junaku naložijo težko nalogo (oznaka = O): 

25. 1 preizkušnja s hrano in pijačo O
1
; 

25. 2  preizkušnja z ognjem ali vročo vodo O
2
;
 

25. 3 reševanje ugank O
3
; 

25. 4 naloge z izbiranjem – izmed 12 deklet si mora izbrati tiste, ki jih išče O
4
; 

25. 5 junak se skrije tako, da ga ne morejo najti O
5
; 

25. 6 poljubiti mora carično na oknu O
6
; 

25. 7 poskočiti mora na vrh vrat O
7
; 

25. 8 preizkus moči, spretnosti, poguma … O
8
; 

25. 9 preizkus potrpežljivosti O
9
; 

25. 10 naročilo, da mora nekaj prinesti, dostaviti O
10

; 

25. 11 naročilo, da mora junak nekaj izdelati O
11

; 

25. 12 druge naloge: odtrgati mora jagode z drevesa, ugotoviti, katera sveča se bo prižgala 

sama od sebe, prečkati jamo po drogu … O
12

«.(Propp, 2005, str. 72).  

 

»26. Naloga je rešena (oznaka = P): 

Nekatere naloge so razrešene, še preden so sploh naložene ali preden njihovo naložitev 

zahteva tisti, ki ji je naložil.« (Propp, 2005, str. 73).  

 

»27. Junaka prepoznajo (oznaka = R): 

Prepoznajo ga po znamenju, po predmetu, ki ga je dobil. Prepoznava se ujema z 

označitvijo ali znamenjem. Junak je lahko prepoznan po tem, da reši težko nalogo ali pa ga 

prepoznajo takoj, po dolgi ločitvi. V tem primeru se lahko prepoznajo otroci in starši, 

bratje in sestre.« (Propp, 2005, prav tam: 73).  
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»28.  Lažnega junaka ali škodljivca razkrinkajo (razkritje oznaka = S): 

Ta funkcija je povezana s prejšnjo. Včasih je posledica nerešene naloge, najpogosteje je 

podana v obliki zgodbe. Škodljivec se lahko izda z vzkliki negodovanja ali pa ga izda 

pesem.« (Propp 2005, prav tam: 73).  

 

»29.  Junak dobi novo podobo (preobrazba oznaka = Š):  

29. 1 junaku da novo podobo pomočnikovo čudežno dejanje Š
1
; 

29. 2 junak zgradi čudežno palačo Š
2
; 

29. 3 junak si nadene nova oblačila Š
3
; 

29. 4 racionalizirane in humoristične oblike.« (Propp, 2005, str. 74).  

 

»30.  Škodljivca kaznujejo (oznaka = T):  

Škodljivca ustrelijo, privežejo konju na rep, škodljivec naredi samomor, zbeži, odide, 

lahko pa mu tudi velikodušno odpustijo. Škodljivec je lahko ubit v boju ali pa umre med 

zasledovanjem.« (Propp, 2005, prav tam: 74).  

 

»31. Junak se poroči in zasede carski prestol (oznaka = U):  

31.  1 junak dobi nevesto in carstvo bodisi takoj ali pa sprva le pol cesarstva, po smrti 

staršev pa dobi celo kraljestvo U
*
; 

31.  2 včasih se junak samo poroči. Če nevesta ni kraljična, do zasedbe prestola ne pride 

U
*
; 

31. 3 junak samo zasede prestol U*; 

31. 4 če pravljico tik pred poroko zasede novo škodovanje, se prva linija konča z zaroko ali 

obljubo poroke u
1
; 

31. 5 oženjeni junak izgubi ženo in zakon se obnovi kot posledica iskanja u
2
; 

31. 6 junak namesto neveste dobi denarno nagrado ali nadomestilo v drugih oblikah u°. 

»(Propp, 2005, str. 75).  

 

(Povzeto po: Propp, 2005)  

 

Vladimir J. Propp se je preučevanja pravljic lotil prek sheme. Opredelil je tudi funkcijo 

sheme. Shema je merska enota posameznih pravljic. Pravljice polagamo k shemi in jih tako 

opredelimo. S polaganjem različnih pravljic k določeni shemi lahko ugotavljamo tudi 

odnose med njimi.  
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3.8  POVZETEK TEORETIČNEGA DELA  

V teoretičnem delu sem predstavila življenje in delo bratov Grimm. Pregledala sem veliko 

virov o njunem življenju in delu in se nazadnje odločila, da bom njuno življenje in delo 

predstavila po knjigi kronista H. Gerstnerja (1974) . Življenjepis se mi je zdel zelo 

natančen in dosleden.  

 

Predstavila sem tudi življenje in delo ljudske pisateljice Manice Koman. Le-tega pa nisem 

mogla povzeti iz knjig, ampak sem raziskovala na različnih mestih. Glede življenja sem 

veliko izvedela od njene nečakinje, ge. Ane Jerina, pa tudi iz članka Splošno žensko 

društvo/…/ Na Upravni enoti Ljubljana sem pridobila mrliški list, na Nadškofijskem arhivu 

v Ljubljani pa sem pridobila krstni list Manice Koman. Ga. Ana Jerina mi je dala veliko 

slik svoje tete, ki sem jih priložila v diplomsko delo, obenem pa mi je dovolila, da sem z 

njo opravila intervju.  

 

Glede del Manice Koman pa sem podatke pridobila na Rokopisnem oddelku Narodne in 

univerzitetne knjižnice, v Zgodovinskem arhivu Ljubljana in na ZRC SAZU. V 

Rokopisnem oddelku sem pregledala vsa dela Manice Koman, ki se nahajajo v 24 mapah. 

Seznam vseh del sem priložila v diplomsko delo.  

Predstavila sem tudi knjgo Morfologija pravljice, ki jo je Vladimir J. Propp napisal leta 

1928. Predstavitev je zelo natančna, saj sem želela v diplomsko delo vključiti čim več 

značilnosti tako pravljice kot glavnih junakov. Pomemben del iz četrtega poglavja opisuje 

funkcije likov. Vladimir J. Propp je določil 31 funkcij likov, kar sem podrobno opisala. 

Primerjavo devetih izborov pravljic po bratih Grimm in Komanovi po Vladimirju J. 

Proppu (strukturalistična literarna analiza – po funkcijah likov) predstavljam v empiričnem 

delu, ki sledi.  
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III EMPIRIČNI DEL 

4 PRIMERJAVA PRAVLJIC BRATOV GRIMM IN MANICE 

KOMAN PO STRUKTURALISTIČNI TEORIJI VLADIMIRJA J 

PROPPA  

To poglavje je empirični del, ki je najpomembnejši del diplomske naloge. V njem sem 

priložila 9 pravljic bratov Grimm in 9 pravljic Manice Koman, ki sem jih primerjala po 

strukturalistični analizi Vladimirja J. Proppa. Na koncu sledi povzetek vseh analiz pravljic.  

4.1 UVOD V EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu predstavljam primerjavo pravljic bratov Grimm in Manice Koman po 

strukturalistični literarni analizi Vladimirja J. Proppa. Primerjati  sem začela tako, da sem 

najprej pregledala Prvo knjigo pravljic (1993) in Drugo knjigo pravljic  (1993). Avtorja 

obeh knjig sta Jacob in Wilhelm Grimm.  Ko sem natančno pregledala vse pravljice v obeh 

knjigah, sem v Rokopisnem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice pregledala 

pravljice Manice Koman – napisala jih je 17. Podatka, kdaj so bile pravljice zapisane, 

nisem našla.  

Izbrala sem si devet pravljic Manice Koman, ki sem jih primerjala z devetimi pravljicami 

bratov Grimm. Sprva sem bila pozorna, da so si pravljice motivno podobne. Nato sem jih 

primerjala glede na število nastopajočih, glede na začetek, zaplet in razplet. V izborih 

pravljic sem opisala funkcijo likov na podlagi funkcije likov, ki jo je določil Vladimir J. 

Propp v knjigi Morfologija pravljice (1928).  

4.2 PRIMERJAVA PRAVLJIC BRATOV GRIMM IN MANICE 

KOMAN  

V tem poglavju bom predstavila primerjavo izbora pravljic bratov Grimm in Manice 

Koman. Izbrala sem si devet pravljic bratov Grimm (Volk in človek, Trije srečneži, Lisica 

in mačka, Morski list, Volk in lisica, Lisica in konj, Stari Sultan, Pes in vrabec, Sova). 

Pravljice se nahajajo v Prvi knjigi pravljic (1993) in Drugi knjigi pravljic (1993).  

Izbrala sem si tudi devet pravljic Manice Koman (Lev in človek, Nagrajena prijaznost, 

Koza in osel, Dihur-kralj, Opeharjena lisica, Zvesti konjiček, Lovec in medved, Pes, petelin 

in lisica, Zakaj volk sovraži psa). Pravljice se nahajajo v Rokopisnem oddelku Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani v mapi 12 (MS 1706 III. 3. 3). Vseh pravljic je 17.  

Pri primerjavi pravljic sem upoštevala, da so si motivno podobne. Nato sem jih analizirala 

po strukturalistični teoriji Vladimirja J. Proppa in ugotavljala, kako so si pravljice podobne 

in različne glede na motiv, število junakov, značilnosti junakov, uvod, zaplet, razplet in 
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konec. Na koncu sem napisala povzetek vseh analiz pravljic. V empirični del prilagam tako 

izbore originalov pravljic bratov Grimm kot Komanove.   

4.3 VOLK IN ČLOVEK  (brata Grimm) in LEV IN ČLOVEK  (Manica 

Koman) 

V prvem izboru sem primerjala dve pravljici: Volk in človek (brata Grimm) in Lev in 

človek (Manica Koman). Pravljica Volk in človek je krajša in v njej nastopajo živali in 

človek. Pravljica Lev in človek je daljša. Tudi v tej pravljici nastopajo živali in človek. 

Človek se v obeh pravljicah pojavi na koncu.  

4.3.1 Volk in človek (brata Grimm) 

Grimm J., W. (1993). Prva knjiga pravljic. Volk in človek. Ljubljana: Založba Mladinska 

knjiga,  str.379, 380. 

Nekoč je lisica pripovedovala volku, kako močan je človek. Ni je živali, ki bi se mu mogla upreti in              

treba je vedno uporabiti zvijačo, če se živali sploh hočejo ohraniti. Volk pa je odgovoril: «Kar planil 

bom nanj, če mi le pride pred oči!« »Pri tem pa ti lahko pomagam,» je rekla lisica. »Pridi jutri zarana 

k meni, pa ti bom pokazala človeka.«  

Prav zgodaj zjutraj se volk res oglasi pri lisici in odpeljala ga je na pot, po kateri je vsak dan hodil 

lovec. Najprej je prišel mimo star odslužen vojak.  

»Je to človek?« je vprašal volk. »Ne«, je rekla lisica. »Ta je včasih bil človek, sedaj pa ni več.« Potem 

je prišel mimo majhen deček, ki je šel v šolo. »Je to človek?« »Ne, ta šele bo človek.«  

Končno se je prikazal lovec, na hrbtu je imel dvocevko, za pasom pa oster lovski nož. Pa je rekla 

lisica volku: «Glej, tamle pa gre človek. Njega se loti, jaz pa se medtem spravim nazaj v svojo 

luknjo.« Volk je nato planil proti človeku in, ko ga je lovec zagledal, je pomislil: »Škoda, da nisem 

nabil puške s kroglami!« 

Pomeril je in sprožil volku šibre v glavo. Volk se je neznansko nakremžil, vendar se ni dal uplašiti, šel 

je kar naprej in lovec je še enkrat ustrelil vanj. Volk je pogoltnil bolečine in lovca zgrabil, ta pa je 

potegnil svoj ostri lovski nož in levo in desno zarezal nekaj ran, tako da je volk ves krvav zbežal k 

lisici.  

»No, brat volk,« je rekla lisica, »kako pa si opravil s človekom?« »Ah,« je odgovoril volk, »ko si pa 

nisem predstavljal, da je človekova moč tolikšna! Najprej je snel z rame palico in pihnil vanjo, da mi 

je nekaj zletelo v obraz in me grozotno požgečkalo. Potem je še enkrat puhnil v tisto palico in prav 

pred smrčkom se mi je zabliskalo in zagrmelo. In ko sem mu prišel čisto blizu, je iz života potegnil 

golo rebro in me z njim tako uklal, da sem skoraj mrtev obležal.« »No, vidiš, » mu je rekla lisica, »kaj 

se pa tako šopiriš! Drugič pa vrzi sekiro samo tako daleč, da jo spet lahko pobereš!« 

4.3.2 Analiza pravljice po Vladimirju J. Proppu 

Na začetku pravljice imamo izhodiščno stanje po kategoriji likov (1). Pri tej pravljici je 

značilno to, da najprej nastopa škodljivec (volk), človek (junak nastopi pozneje). 
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Pogovarjata se volk in lisica (4). Volk je iskalec, ki bi rad našel junaka – človeka (4.1). 

Volk je po kategoriji likov tudi škodljivec, ker bi rad planil na človeka (6). Volku pomaga 

lisica, ki ima funkcijo darovalca (7). Pripoveduje mu o človeku (7.1). Škodljivec tudi sreča 

darovalca – lisico (12.2). Volk se z lisico odpravi na pot (odhod starejših oseb (15.4). 

Lisica volku postavi ukaz: »Pridi jutri zarana k meni, pa ti bom pokazala, kakšen je človek. 

(13.2)« Ko volk pride k človeku, ta ne nasede njegovi prevari in se volka ne ustraši in mu 

predlaga, da se spopadeta (16.4). Junak trikrat poškoduje škodljivca s pohabljanjem (18.1), 

dvakrat ga ustreli v glavo (18.1), tretjič ga poreže z nožem (18.1). Gre za zmago junaka – 

človeka nad škodljivcem – človekom (18). Sledi odprava škodljivca (20). Na koncu 

darovalec – lisica izprašuje škodljivca o boju in škodljivec ji prizna, kako je potekalo.  

4.3.3 Lev in človek (Manica Koman) 

Srečata se lev in mačka. Lev, kralj živali, jo zaničljivo pogleda in se začne bahati in šopiriti:« Oj, ti   

uboga mačka, ali poznaš na vesoljnem svetu večjega junaka od mene? Jaz sem tako močan in se 

nikogar ne bojim!«  

Ponižna mačka pa mi pravi: »Poznam, še večjega junaka od tebe. Pa ne samo enega. Vse polno takih 

junakov je na svetu. To je človek.« 

»Kaj praviš? Človek? Tega sploh ne poznam. Človek naj bo torej močnejši od mene?« se razjezi lev. 

»Pa mi povej, draga sorodnica, kje naj dobim človeka? Daj, pokaži mi ga! Rad bi ga spoznal in se 

pomeril z njim glede moči.« 

»Pojdi z menoj, pokažem ti ga! V gozdu boš dobil človeka, pa se poskusi z njim, ako se čutiš dovolj 

močnega«, mu pravi mačka. Ošabni lev se poda z mačko na pot. Ob potu opazita konja, ki je privezan 

k drevesu.  

»Ljubi prijatelj, kdo te je privezal k drevesu«, vpraša lev. »Kdo neki! Človek«, odgovori konj. »Le 

beži, da še tebe ne priveže! Z menoj ravna sočutno, ker mu koristim. S teboj bo pa obračunal drugače, 

če boš kaj dolgo strašil tod okoli. » 

»Kje je torej ta strašna pošast?« se zaničljivo poroga lev. »Ni daleč od tu. V gozdu je. Kar poišči ga.« 

odvrne konj. Lev v svoji trmoglavosti hiti v gozd tako urno, da ga mačka komaj dohaja. Na motni 

gorski poti opazita vola, ki je vprežen v voz. Lev vpraša: » Dobri voliček, kdo te je vpregel v ta 

žalostni jarem?« »Človek«, se glasi ponižen odgovor. »In kje je ta okrutnež?« poizveduje lev. »Kaj ga 

ne slišiš? V gozdu je. Drevje podira.» 

Lev se skoro prestraši, toda radovednost in prevzetnost ga tirata dalje proti mestu, od koder je bilo 

čutiti enakomerno udarjanje. Kmalu opazi drvarja s sekiro in žago, ki je pravkar podrl ogromno drevo, 

ki je s hruščem telebnilo na tla. Mačka pravi: »Dobro poglej! To je človek! Pojdi in se kar sam pomeri 

z njim. Jaz te počakam tu.« 

Medtem je tudi drvar opazil leva. Polastil se ga je strah. Z največjo naglico je splezal na drevo. Lev 

postopi in videč, da mu je drvar ušel na drevo, se raztogoti in se zadere: » Ali me vidiš?«  

»Vidim, vidim«, odvrne drvar. Lev zdaj na ves glas zatuli: »Ali me slišiš?« »Slišim, slišim«, mirno 

reče drvar. »Kdo pa si, vrh smreke?« »Človek sem.« »Pridi doli, da poskusiva, kdo je močnejši!« 

»Dobro, dobro, haha«, se posmehuje drvar. »Ampak poderi najprej eno drevo, kakor sem to storil jaz! 

Potem pridem.« 
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Lev hoče pokazati svojo moč, pa se z vso vnemo loti dela. Z močnim telesom se zaletava v drevo, z 

ostrimi kremplji praska po deblu, da trske odletavajo daleč proč. Pri delu uporablja tudi zobe in grize 

les, da mu krvavijo čeljusti. Ves utrujen je že, ko se mu končno vendar posreči, da podere drevo. Zdaj 

se zmagoslavno ozre na drevo in zakliče:« No, človek, pridi doli! Drevo sem podrl, zdaj pa hočem 

podreti še tebe! » 

»Takoj bom na tleh«, se oglasi drvar. »Preden pa stopim na tla, mi napravi še kratko uslugo! Glej, 

tamkaj v štoru drevesa, ki sem ga malo prej podrl, mi je ostal železni klin, ki mi služi za zagozdo. Zelo 

sem se namučil, pa ga nisem mogel izvleči. Kot sem opazil, si ti močnejši od mene, zato te prosim, 

potisni svojo močno nogo v precep pri zagozdi in se močno upri, pa se bo precep povečal. Na ta način 

bo klin/zagozda /morda tudi brez moje pomoči izpadel.«  

Lev uboga. Svojo močno šapo potisne v precep in res razširi odprtino. To priliko uporabi drvar. V 

trenutki je na tleh, zavihti sekiro in izbije zagozdo. Precep se v tem hipu zapre in levu strahovito stisne 

šapo. Seveda se poizkuša pobesnela zver oprostiti nepopisnih muk, a štor je še preveč svež in ne 

popusti niti za las. Zaman se poizkuša lev izmuzniti iz pasti, zaman besni in rjove, da se trese ves 

gozd.  

»Čof, čof, rask, rask,« tolče drvar s sekiro po ujetem levu in ne odneha prej, da se prevrnjena zver od 

bolečin zgrudi in pogine. 

Mačka, ki od daleč gleda ta prizor, zamijavka: »Mijav! Zdaj si videl, ošabni lev, kdo je največji junak. 

Po telesni moči res ni človek najmočnejši. Toda po svojem razumu presega vse živali. Zato pa človek 

je in ostane naš gospodar!« 

4.3.4 Analiza pravljice po Vladimirju J. Proppu 

V pravljici nastopajo: škodljivec (lev), junak (človek) in darovalec (mačka). Škodljivec – 

lev pri mački – darovalcu poizveduje o človeku (4). Lev neposredno dobi odgovore na 

svoja vprašanja. Mačka mu odgovori, kje bi lahko našel človeka (5). Škodljivec, ki je tudi 

iskalec, se z mačko odpravi na pot, da bi našel človeka. Mačka vodi leva do človeka (15). 

Lev in človek se spopadeta (16). Junak – človek se pred levom – škodljivcem skrije na 

drevo (22). Junak levu naloži 2 težki nalogi (25). Pri prvi nalogi mora lev podreti drevo, pri 

drugi pa mora iz debla izmakniti zagozdo (25.10). Škodljivec prvo nalogo opravi, druge pa 

ne (26). Škodljivca kaznujejo (človek ve, kako bo kaznoval leva – lev se hudo poškoduje). 

Zagozdi se ob deblo (30). Vse to opazuje mačka in lev odšepa k njej (23). Na tem mestu se 

pravljica zaključi. Mačka na koncu še pripoveduje, da je človek prepameten, da bi ga 

katerakoli žival lahko premagala. Zato pa ostane njihov gospodar. 

4.3.5 Analiza pravljic (podobnosti in razlike) 

Motiv je pri obeh pravljicah podoben. Junaka darovalca sprašujeta po človeku, ker bi rada 

s človekom TEKMOVALA in dokazala, da je človek slabši. Gre za tekmovanje med 

človekom in živaljo.  

V obeh pravljicah nastopajo škodljivec, junak in darovalec, pa tudi stranske osebe. 
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V pravljici bratov Grimm Volk in človek je škodljivec volk, darovalec lisica, junak pa 

človek - lovec. Na poti lisica in volk srečata vojaka in dečka (vojak je bil človek, a se je 

postaral, deček pa bo šele postal človek). 

V pravljici Manice Koman Lev in človek je škodljivec lev, darovalec mačka, junak pa 

človek – drvar. Na poti mačka in lev srečata vola in konja (živali, ki ju človek uporablja pri 

delu). 

Prvi del je pri obeh pravljicah podoben. Škodljivca pri darovalcih poizvedujeta o človeku. 

Pri darovalcih tudi izvesta vse o človeku. Darovalca ubogata škodljivca in gresta s 

škodljivcem na pot, da škodljivca poiščeta človeka in se z njim pomerita. Ko škodljivca 

prideta do človeka, ga pozdravita in izzivata. V obeh primerih človek na izziv pristane. 

Pravljici se razlikujeta v zapletu in koncu. V pravljici bratov Grimm lovec volka dvakrat 

ustreli in ga poreže z nožem. Pri tej pravljici dvoboja ni, ampak lovec takoj kaznuje volka s 

tem, da ga telesno poškoduje. 

V pravljici Manice Koman pride do dvoboja (16. 2). Drvar spleza na drevo in naroči levu, 

naj podere eno drevo. Lev prvo nalogo uspešno opravi. Pri drugi nalogi pa drvar levu 

pripravi past. Ko želi lev razširiti zagozdo, drvar zagozdo izbije in lev je ujet. Drvar leva 

kaznuje s telesno poškodbo in smrtjo.  

V pravljici bratov Grimm se volk na koncu v bolečinah priplazi k lisici in ji pove, kaj je 

doživel. Lisica pa mu tudi pove, da je človek od njega močnejši.  

V pravljici Manice Koman pa lev pogine, a mačka, ki vse to opazuje, razmišlja, da je 

človek gospodar živali zaradi svojega razuma. 

4.4  TRIJE SREČNEŽI  (brata Grimm) in NAGRAJENA PRIJAZNOST  

(Manica Koman) 

V drugem izboru sem primerjala pravljici Trije srečneži (brata Grimm) in Nagrajena 

prijaznost (Manica Koman). Pravljica Nagrajena prijaznost je daljša in ima več zapletov. 

V obeh pravljicah nastopajo ljudje.  

4.4.1 Trije srečneži (brata Grimm) 

Grimm J., W. (1993). Prva knjiga pravljic. Trije srečneži. Ljubljana: Založba Mladinska 

knjiga, str. 370, 371. 

 Neki oče je poslal po svoje tri sinove in je podaril prvemu petelina, drugemu koso in tretjemu mačko. 

»Star sem že,« jim je rekel, »in bliža se moja smrtna ura. Zato sem hotel pred smrtjo še poskrbeti za 

vas. Denarja nimam, tole pa, kar sem vam zdajle podaril, ni videti dosti vredno. Vendar je odvisno od 

vas, ali boste znali darila pametno uporabljati. Poiščite deželo, kjer teh reči še ne poznajo in zagotovo 

boste našli srečo.« 
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Po očetovi smrti je najstarejši odšel po svetu, toda kamorkoli je prišel, povsod so že poznali peteline. 

Že od daleč je videl, kako v mestih čepijo na zvonikih in se obračajo v vetru, kikirikali so po vaseh in 

to več kot eden in petelinu se ni čudil prav nihče. Končno pa je le prispel na otok, kjer ljudje petelinov 

niso poznali, še celo svojega časa si niso znali razdeliti. To so že vedeli, kdaj je jutro in kdaj je večer, 

če pa so ponoči zaspali, niso znali oceniti, koliko je ura. »Oglejte si to ponosno žival,« jim je rekel. 

»Na glavi ima kot rubin rdečo krono in na nogah ostroge kot kakšen vitez. Ponoči vas ob določenem 

času trikrat pokliče, ko zakliče poslednjič, vzide sonce. Če pa poje ob belem dnevu, se tudi ravnajte po 

njem, kajti potem se bo gotovo spremenilo vreme.«  

Ljudem je bil petelin močno všeč, vso noč niso spali in z užitkom poslušali, kako je petelin ob dveh, 

ob štirih in ob šestih glasno in razločno zapel. Povprašali so fanta, če je žival mogoče naprodaj in 

koliko bi hotel imeti zanjo. »Približno toliko zlata, kot ga lahko nese osel,« jim je odgovoril. »Za tako 

dragoceno žival je to prava malenkost,« so zavpili vsi skupaj in mu dali, kar je zahteval. Ko se je s 

tem bogastvom vrnil domov, sta se brata začudila in srednji brat je rekel: »Tudi jaz se bom odpravil, 

da vidim, če lahko tudi jaz dobro vnovčim svojo koso.« 

Vendar ni bilo videti, da se bo to zgodilo, kajti kamorkoli je prišel, je srečeval kmete, ki so imeli na 

rami vsaj tako dobro koso, kot je bila njegova. Toda končno se mu je le posrečilo, da je prišel na otok, 

kjer ljudje kose še niso poznali. Ko je žito dozorelo, so pripeljali na polje kanone in streljali naokrog. 

To je bil precej negotov način, kajti marsikdo je ustrelil previsoko, nekateri so namesto stebel zadeli 

klasje in ga odstrelili in tako uničili mnogo zrnja, poleg tega pa je bil hrup hudo nadležen. Pa se je 

možakar postavil tja in pričel urno in tiho kositi, da so ljudje kar zazijali. Za koso so mu bili 

pripravljeni dati prav vse, kar bi zahteval. In tako je dobil konja, otovorjenega s toliko zlata, kolikor 

ga je konj mogel nesti.  

Zdaj je hotel tudi najmlajši brat spraviti svojo mačko na pravi kraj in godilo se mu je kot prvima 

dvema. Dokler je bil na celini, ni mogel narediti ničesar, mačke so imeli prav povsod in bilo jih je 

toliko, da so novorojene mladičke večinoma metali v vodo. Končno se je dal z ladjo prepeljati na otok 

in spet se je po sreči naključilo, da tam še nikoli niso videli mačke. Otok je bil tako poln miši, da so 

plesale po mizah in klopeh in tudi, kadar so bili gospodarji doma. Ljudje so se močno pritoževali nad 

to nadlogo in sam kralj v svojem gradu se jih ni mogel znebiti. Miške so škrabljale po vseh kotih in 

poglodale vse, kar so dosegle s svojimi zobčki. Pa je šla mačka na lov in kmalu je očistila nekaj 

dvoran. Zdaj so ljudje prosili kralja, naj vendar kupi to čudežno žival. Kralj je rad plačal, kar je 

mladenič zahteval in to je bila z zlatom otovorjena mula. Tako se je tretji brat vrnil domov z največ 

zlata.  

V kraljevskem gradu pa je imela mačka z mišmi svoje veselje in pomorila jih je toliko, da se jih še 

prešteti ni dalo. Pri delu pa ji je postalo vroče, zažejalo jo je, zato je obstala, pogledala kvišku in 

zavpila: »Mijav! Mijav!«  

Ko so kralj in vsi njegovi dvorjani slišali te čudne glasove, so se zelo ustrašili in jo vsi skupaj ucvrli iz 

gradu. Zunaj je kralj sklical posvet, kaj bi bilo najbolje ukreniti. Sklenili so, da bodo k mački poslali 

glasnika in ta naj jo pozove, da naj zapusti grad ali pa naj jim zagotovi, da proti njim ne bo uporabila 

sile. Svetovalci so rekli: »Raje naj nas mučijo miši, saj te nadloge smo že vajeni, kot pa da bi se 

predali taki pošasti.«  

Mlad paž je moral nazaj v grad in vprašati mačko, če je pripravljena prostovoljno zapustiti grad. 

Mačka je bila vedno bolj žejna in je rekla samo: »Mi-jav, mi-jav!« Paž jo je razumel: »Ne, jaz ne!« in 

je prinesel kralju to sporočilo. »No,« so rekli svetovalci, »pa poskusimo s silo!« Pripeljali so topove in 

sprožili na grad ogenj. Ko so topovske krogle priletele v dvorano, kjer je sedela mačka, je ta srečno 

skočila skozi okno, oblegovalci pa niso odnehali prej, da so grad zravnali z zemljo.   
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4.4.2 Analiza pravljice po Vladimirju J. Proppu 

V izhodiščnem stanju izvemo za očeta, ki ima tri sinove (1). Oče sinovom zapusti 

dediščino. Prvemu da petelina, drugemu podari koso in tretjemu mačko. V izhodiščnem 

stanju oče kot starejša oseba umre (1. 1). 

  

Sledi zaplet pravljice. (Junak - najstarejši sin prejme čudežno sredstvo, to je petelin (14). 

Prvi sin odide od doma (1. 3). Prispe v daljno deželo – na oddaljeni otok (8). Na vrsto 

pride darovalec, to so ljudje, ki petelina ne poznajo (12). Junak se odzove na dejanje 

darovalca – odgovori na vprašanje (12. 2). Kljub temu da darovalec junaka nič ne vpraša, 

junak pove odgovor, da ve, kako lahko na otoku uporabijo petelina (13. 2). Junak reši 

nalogo in za nagrado dobi denar (14. 9). Junak se vrne domov (20).  

 

Zaplet pravljice se zgodi pri drugem sinu. Drugi sin spet prejme čudežno sredstvo, to pa je 

kosa (14). Odide od doma in prispe v daljno deželo – na oddaljeni otok, kjer kose ne 

poznajo (8). V dogajanje vstopi darovalec. To so ljudje, ki kose ne poznajo (12). Junak se 

odzove na dejanja darovalca (12. 2) – pove, kako lahko prebivalci uporabijo koso (13. 2). 

Junak reši nalogo in za nagrado dobi več denarja kot prvi sin (14. 9). Vrne se domov (20).  

 

Zaplet se pojavi tudi pri najmlajšem sinu. Ta prejme čudežno sredstvo (14). To pa je 

mačka. Odide od doma in prispe v daljno deželo, na oddaljeni otok (8), kjer mačke ne 

poznajo (12). V dogajanje spet vstopi darovalec, to so ljudje, ki mačke ne poznajo in se 

bojujejo z mišmi. Junak se odzove na dejanja darovalca (12. 2). Pove jim, kako lahko 

uporabijo mačko (13. 2). Ta sin se domov (20) vrne z največ denarja (14. 9).  

 

V pravljici naletimo tudi na škodljivca. To je mačka. Mačka ima na začetku vlogo 

darovalca (11) – pobija miši, ko pa junak (najmlajši sin) odide (1. 3), mačke ne razumejo 

in postane škodovalec, ker se je vsi ljudje bojijo (8). Na mesto lažnega junaka vstopi 

županov pomočnik – paž (9. 2). Vname se boj med mačko in pažem (12. 9). Spopad 

nastane na gradu. Lažni junak postavi neutemeljene zahteve (13. 8). Ljudje morajo 

pripraviti topove in zaradi tega porušijo grad do tal (18. 1). Mačka, ki je škodljivec, zbeži 

(30).  

4.4.3 Nagrajena prijaznost (Manica Koman) 

Dečku Frančku sta že prav v zgodnji mladosti umrla drug za drugim oče in mati. Mali Franček je 

postal sirota. Ni se mu dobro godilo. Deček je bil za delo – zlasti za težko delo - še prešibak in to 

marsikomu ni dišalo, da bi mu dajal kruha in streho. Končno se ga je usmilil bogati posestnik in ga 

vzel za pastirja. Kruh in streho je zdaj res imel, toda služba je bila zanj zelo zelo naporna. Pasel je 

ovce visoko gori v planinah, kjer so poleg trnja in skalnih čeri tudi nevarni prepadi, kamor lahko 

zaidejo nemirne ovčice. Toda Franček je bil vesten in pazljiv. Zvesto je bedel nad svojo čredo in jo 

odvračal od nevarnih krajev. Četudi so ga takole ob večerih skelele in bolele od trnja in kamenja 

krvaveče noge, ni se menil za to. Bil je zadovoljen, da je ustregel svojemu gospodarju.  
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Nekoč se je fantičku kljub pazljivosti zgodila nesreča. Neka mlada in zelo nepazljiva ovčica se je 

prekucnila v prepad in se ubila. To pa je neusmiljenega gospodarja tako razkačilo, da je Frančka 

zapodil od hiše. Zdaj je bil revček spet – kakor pravimo na cesti. Ni vedel ne kod ne kam. Z borno 

culico v roki jo mahne po stezici ob kraju gozda. Tam pod nekim drevesom zapazi starčka, ki se 

zaman trudi, da bi si zadel butaro nabranega vejevja na hrbet. Franček, to videč, poskoči, butaro 

dvigne in jo pomaga nositi prav do starčkove borne koče.  

 

Starček se mu toplo zahvali, mu podari dinar in pravi: »Dobri fant! Rad bi ti več dal. Vzemi ta dinar in 

naj ti prinese srečo!« Franček se starčku zahvali in se poslovi. Potem nadaljuje potovanje čez hrib in 

dolino. Na večer tistega dne dospe do neke lepe hiše. Gospodar je bil dober človek. Ne le prenočišče, 

tudi večerjo mu je dal in se z njim prijazno zapletel v pogovor. Franček mu je zaupal ves svoj 

življenjski križev pot. Gospodarju se je fantek zasmilil v srce. Rekel mu je: »Nikamor ne boš hodil od 

tu. Pri meni boš ostal in ne bo ti hudega!« In Franček je ostal pri novem gospodarju. Dobro sta se 

razumela.  

 

Sedanji Frančkov gospodar je bil neke vrste trgovec in je mnogo potoval. Večkrat je odšel v zelo 

oddaljene kraje, Ko se nekoč zopet odpravlja od doma, mu Franček ponudi podarjeni starčkov dinar in 

zaprosi: »Očka, vzemite ta dinar in mi na tujem kaj kupite zanj!« Trgovec se nasmeje, vzame dinar in 

obljubi, da mu bo že našel in kupil kaj lepega. Jezdil je na konju, vozil se z avtom in tudi z ladjo in 

sklepal razne kupčije. Pri tem je naletel na vsakovrstne ljudi, na marsikatere prečudne kraje in doživel 

tu in tam zelo zanimive dogodivščine.  

 

Nekoč sreča dečka, ki nese v naročju veliko, lepo mačko, Na vprašanje, kam gre z muco, odgovori 

fantiček, da jo misli vreč v reko, ker imajo doma že itak dve mladi muci. – Trgovcu se žival zasmili, 

pa ga zaprosi :« Daj mačkico meni! Dinar ti bom dal zanjo. Deček je s tem zadovoljen in trgovec je 

kar vesel, da je rešil žival pogina. Pri tem si misli: »Za mačko sem dal Frančkov dinar. Dam jo njemu. 

Gotovo bo vesel te lepe, velike in prijazne živalce.« Nato kupi primerno, zračno, leseno kletko in da 

mačko vanjo. Poleg tega še poskrbi, da dobiva muca od njegovega kosila in večerje vedno svoj delež. 

Tako sta si bila z muco kmalu najboljša prijatelja.  

 

Nekoč pa zaide trgovec v neko zelo daljno gorsko vas. Ko izvrši svoje posle, prosi tamkajšnjega 

župana za prenočišče. Župan mu rad ugodi. Vse je ugajalo trgovcu, le nekaj ne. Namreč miši so kar v 

tropih skakale po sobah, lezle po posteljah, po klopeh, da, še celo v bližino njegovega kožuha so silile! 

Županu - kakor je bilo videti, je bilo to nekaj navadnega, četudi se je teh živalic z neko palico precej 

energično otepal. Ampak trgovec – brr, saj se mu je upirala vsaka jed. Ves ogorčen zakliče: »Dragi 

župan, ali se vam nič ne studi ta golazen?« »I, kaj pa morem« vzdihne župan. »Sicer jih moja dva 

hlapca vsak večer nalašč za to pripravljenimi letvicami precej pobijeta, toda kaj, ko se ta nesnaga tako 

hitro zaredi.« 

»Ali nimate nobene mačke?« se čudi trgovec. »Kakšne mačke? Kaj pa je to mačka?« bedasto vprašuje 

župan. Trgovec na veliko žalost spozna, da v tem kraju niti mačk ne poznajo.  

 

»Čujte, župan, jaz imam pa tako zver, da vam te nadloge pomori brez vsakih betic«, pravi trgovec. 

Vstane, gre in prinese v sobo mačko. Mačka pa, komaj zagleda miši, mu skoči iz naročja, začne loviti 

in strahovito daviti. Komaj je minila ura, je že ležalo sredi sobe na tleh cel kup pomorjenih miši. 

Župan se je tako čudil, da je kar zijal. »Ali zdaj vidite, kaj zmore mačka«, se smeje trgovec. »Dajte jo 

meni! – Z zlatom vam jo plačam« zaprosi župan. »Saj jo dam«, pokima trgovec, »ali ta žival je vredna 

najmanj vrečko zlatega denarja. Samo pomislite, ko bo mačka pri vas z morijo gotova, jo lahko 

posodite sosedom in tako vam očisti vso vas!« 

 

Župan še tisti večer skliče skupaj vse sosede in jim pove, kakšno žival ima na ponudbo. Obenem jim 

pokaže mačko in njeno koristno delo. In kakor prej župan, tako so tudi v si sosedje ostrmeli in 

onemeli. Tedaj so priznali, da vrečka cekinov ni kar nič preveč za žival, ki jih bo rešila takšne 

nadloge.  
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In trgovec je še tisti večer prejel za muco polno vrečko zlatega denarja. Ko se je vrnil domov, je 

poklical Frančka, mu izročil zlato in rekel: »Na! Vse to sem ti prinesel za tisti tvoj dinar!« Franček 

sprva ni vedel, ali je res, ali samo sanja. Šele potem, ko mu je gospodar vse točno razložil, se je ovedel 

in poskočil kakor mlado žrebe. Oh, kako je bil vesel! - S tistim denarjem si je potem kupil lepo hišo in 

še mu je nekaj ostalo. Ker je bil vajen dela je dokupil k hiši še par njivic ter jih obdeloval v lepem 

miru in zadovoljstvu.  

 

Vidite, otročki moji, vse to je storil tisti borni dinar, ki ga je podaril striček Frančku za njegovo 

prijaznost, ko mu je takrat v gozdu dvignil butaro in jo pomagal nesti domov.  

 

4.4.4 Analiza pravljice po Vladimirju J. Proppu 

Od doma odide oseba mlajše generacije (1. 3). Dečku Frančku sta kmalu umrla oče in mati 

in Franček je postal sirota. Usmili se ga strog gospodar, ki mu daje službo, hrano in streho 

nad glavo (12. 7). Frančku gospodar ukaže, naj pase ovce, a Franček je za to delo še 

prešibak (2. 2). Kršitev prepovedi – Frančku po nesreči uide ovčka in se ubije (3). 

Škodljivec – slab gospodar Frančku škoduje tako, da ga odpusti oz. izžene od doma. (8. 9). 

Junak – Franček je primoran zapustiti dom (11). Na poti sreča DAROVALCA. To je 

dedek, ki Frančka prosi, naj mu pomaga odnesti drva do doma (11). Franček prizanese 

prosilcu – dedku (13. 5). Naredi uslugo in dedku izpolni prošnjo – odnese mu drva do 

doma (13. 7). Franček od dedka prejme čudežno sredstvo – DINAR, ki naj mu prinese 

srečo (14). Franček prispe v drugo deželo, k drugemu gospodarju. Ta se ga usmili in ga 

vzame pod svojo streho. Za Frančka je ta gospodar spet DAROVALEC (23). Drugi 

gospodar gre na pot in se spremeni v junaka, Franček ostane doma. Junaku - gospodarju 

naložijo težko nalogo (25). Franček naroči gospodarju, naj mu na tujem kaj kupi za dinar 

(25. 10). Junak – gospodar odide na pot (25. 12). Gospodar na poti od dečka kupi mačko. 

Gre za nalogo z izbiranjem (25. 4). Gospodar pride v tujo deželo, kjer ne poznajo mačk in 

je vsepovsod polno miši (25). Dostavi in podari jim kupljeno mačko, da se bodo lahko 

znebili miši (25. 10). Naloga je rešena. Mačka pobije miši (26). Gospodar je nagrajen s 

skrinjo cekinov (31). Gospodar prispe domov k Frančku (23). Gospodar Frančku podari 

vse cekine in Franček na tak način premosti revščino. Gre za premostitev nesreče/revščine 

s čudežnim sredstvom (19. 6). Franček je za pomoč dedku nagrajen. Gospodar mu prinese 

cekine. Franček si za ta denar kupi hišo in obdeluje njive (31).  

4.4.5 Analiza pravljic (podobnosti in razlike) 

V obeh pravljicah gre za isti motiv. Junak dobi od darovalca (oče ali deček na cesti – gre 

za osebo starejše ali mlajše generacije) čudežno sredstvo - mačko. To junak uporabi v 

deželi, kjer te živali ne poznajo, z namenom, da bi se prebivalci tiste dežele rešili nadloge – 

miši. Pravljici sta si podobni in različni.  
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Podobnosti: 

1. V prvi pravljici Trije srečneži nastopajo: oče, trije sinovi, prebivalci treh otokov; 

prvega otoka, kjer ne poznajo petelina, drugega otoka, kjer ne poznajo kose in tretjega 

otoka, kjer ne poznajo mačke, župan in paž.  

V drugi pravljici Nagrajena prijaznost nastopajo: deček Franček, slabi gospodar, starec, 

dobri gospodar, fant na cesti, župan dežele.  

2. Izhodiščno stanje je v obeh pravljicah podobno. V prvi pravljici oče – oseba 

starejše generacije – trem sinovom zapusti dediščino. Trije sinovi odidejo od doma, da bi 

poskusili srečo. Oče umre.  

V drugi pravljici pa umrejo Frančkovi starši in deček se odpravi po svetu.  

3. Junaki od darovalcev dobijo čudežno sredstvo, ki jim prinese denarno nagrado. V 

prvi pravljici oče sinovom razdeli čudežno sredstvo – petelina, koso in mačko. V drugi 

pravljici pa dečku Frančku starejši gospod podari dinar in mu zaželi srečo. Dobri gospodar, 

ki tudi postane junak, pa za Frančkov dinar kupi mačko.  

4. V prvi pravljici junaki - trije sinovi spoznajo tri darovalce. To so: prebivalci prvega 

otoka, prebivalci drugega otoka, prebivalci tretjega otoka. Prebivalci od vsakega sina 

odkupijo čudežno sredstvo in junaki dobijo denarno nagrado – vrečo zlata. V drugi 

pravljici so tudi trije darovalci – stari gospod, ki podari Frančku dinar, dobri gospodar in 

fant na cesti.  

5. V obeh pravljicah je omenjena mačka, kot najbolj donosno čudežno sredstvo. V 

prvi pravljici tretji sin za mačko dobi največ denarja. V drugi pravljici tudi dobri gospodar 

dobi največ denarja in ga podari Frančku.  

6. V pravljicah nastopajo tudi škodovalci. V prvi pravljici je škodovalec paž, ki mačko 

poskuša ubiti. V drugi pravljici pa je to slabi gospodar, ki Frančka spodi od hiše.  

7. V obeh pravljicah nastopata dve vrsti junakov. V prvi pravljici so na začetku junaki 

trije sinovi. V nadaljevanju pa je junak mačka. V drugi pravljici pa je junak na začetku 

deček Franček, v nadaljevanju pa to postane dobri gospodar.  

8. Konec je v obeh pravljicah dober. V prvi pravljici se trije sinove vrnejo domov z 

denarjem, mačka pa pobegne. V drugi pravljici gospodar dobi za mačko veliko denarja, 

Franček pa je finančno preskrbljen – kupi si hišo in njive.  

9. V obeh pravljicah je izhodiščno stanje, zaplet in konec pravljice.  

 

V obeh pravljicah pa je tudi nekaj razlik: 

1. V prvi pravljici so junaki trije – trije sinovi. V drugi pravljici sta junaka dva – 

Franček in dobri gospodar.  

2. V prvi pravljici so 3 čudežna sredstva, ki jih prejmejo sinovi – petelin, kosa in 

mačka. Čudežno sredstvo sinovom podari oče – oseba starejše generacije. V drugi pravljici 

pa sta čudežni sredstvi dve – dinar in mačka. Dinar podari Frančku starec. Čudežno 

sredstvo oseba starejše generacije podari dečku Frančku. V nadaljevanju pa gospodar dobi 

v dar mačko, ki jo kupi za dinar. Mlajša generacija – fant na cesti podari gospodarju 

(starejši osebi) čudežno sredstvo.  

3. Čudežno sredstvo ima v prvi pravljici dve poti: oče – petelin/kosa/mačka – sinovi - 

prebivalci otokov – denar.  

V drugi pravljici pa je pot sledeča: starec – Franček – dinar – gospodar – mačka – denar.  
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4. V prvi pravljici sinovi dediščine ne dobijo za dobro opravljeno delo. Sinovi dobijo 

čudežno sredstvo, ne da bi opravili neko dobro delo. V drugi pravljici pa Franček dobi 

dinar, ker starcu pomaga nesti butaro. Dobri gospodar dobi/kupi mačko, ker jo tako reši 

pred smrtjo (deček na cesti jo želi utopiti).  

5. V obeh pravljicah srečamo škodljivce. V prvi pravljici se škodljivec pojavi na 

koncu – paž želi ubiti mačko. V drugi pravljici pa se škodljivec pojavi na začetku – 

Franček pride do slabega gospodarja.  

6. V prvi pravljici ne pride do kršitve prepovedi. Sinovi ubogajo očeta in vsak proda 

čudežno sredstvo in domov prinese denar. V drugi pravljici pa pride do kršitve prepovedi – 

Franček dela kot pastir in v prepad mu pade ovčka, zato ga gospodar spodi od hiše.  

7. V prvi pravljici pride do boja. Župan in paž gradu se bojujeta proti mački, ker je ne 

poznata dobro in se je bojita. Grad tudi porušita do tal. V drugi pravljici pa ne pride do 

boja.  

8. V prvi pravljici trije sinovi ostanejo junaki, v nadaljevanju pa je junak tudi mačka, 

ki na koncu zbeži in se reši pred smrtjo. V drugi pravljici pa je Franček na začetku nesrečni 

junak. Ko pride do dobrega gospodarja in mu podari krajcar, postane Franček darovalec. V 

nadaljevanju pa junak postane dobri gospodar, ki gre trgovat.  

9. Kraja, kjer junaki prodajo čudežno sredstvo, sta različna. V prvi pravljici je kraj 

dogajanja na otoku, v drugi pravljici pa je kraj dogajanja v oddaljeni gorski vasici.  

4.5 LISICA IN MAČKA (brata Grimm) in KOZA IN OSEL (Manica 

Koman) 

Za tretji izbor pravljic sem si izbrala pravljici Lisica in mačka (brata Grimm) in pravljico 

Koza in osel (Manica Koman). Obe pravljici sta kratki in v obeh nastopajo živali, ki imajo 

določene značajske lastnosti.  

4.5.1 Lisica in mačka (brata Grimm) 

Grimm J., W. (1993). Prva knjiga pravljic. Lisica in mačka. Ljubljana: Založba Mladinska 

knjiga, str. 385. 

Dogodilo se je, da je mačka nekoč v gozdu naletela na lisico in pri tem pomislila: »Pametna in 

izkušena je in po vse svetu spoštovana.« Zato jo je prijazno nagovorila: »Dober dan, ljuba gospa 

lisica! Kako vam kaj gre? Kako se prebijate skozi to draginjo? 

Do vrha polna ošabnosti je lisica premerila mačko od glave do pete in se ni mogla odločiti, ali naj ji 

sploh odgovori. Končno pa je rekla: »O, ti bedna mačka! Ti lisasta norica, ti sestradanka, ti lovec na 

miši! Kaj ti le pade v glavo! Predrzneš si me vprašati, kako mi gre! Kaj pa sploh znaš? Koliko 

umetnosti pa obvladaš? »Samo eno,« je skromno odgovorila mačka. »Katero pa?« je vprašala lisica. 

»Znam skočiti na drevo in ubežim psom, kadar me podijo.« »In to je vse?« je rekla lisica. »Jaz pa 

obvladam na stotine umetnosti, poleg tega pa imam polno vrečo zvijač. Prav pomilujem te. Pridi z 

menoj in naučila te bom, kako pobegneš psom.« 

Prav takrat pa je prišel mimo lovec s štirimi psi. Mačka je urno skočila na drevo, zlezla visoko v 

krošnjo in se skrila med listje in veje. »Zdaj pa le razvežite vrečo z zvijačami!« je kliknila mačka 
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lisici, toda psi so jo že zgrabili in čvrsto držali. »Ej, gospa lisica,« je vpila mačka, »vseh vaših sto 

umetnosti vam ne pomaga. Če bi znali plezati kakor jaz, ne bi bili ob življenje.« 

4.5.2 Analiza pravljice po Vladimirju J. Proppu 

Glavni junak je mačka, ki je nedolžno preganjana. Mačka odide od doma (to je začetno 

stanje pravljice) (1). V pravljico vstopi lik, ki je škodljivec (4). V pravljici se zgodi 

ZAPLET (6). Škodljivec je lisica. Mačka prekrši nevidno zapoved (da se z lisico ne sme 

pogovarjati) in nagovori lisico (7. 1). Žrtev nasede nevidni prevari: »Pametna je in 

izkušena in po vsem svetu spoštovana.« (7. 1). Lisica škoduje mački s tem, da jo žali in 

ponižuje (6. 3). Želi jo zmamiti v boj, da bi se pomerili, katera zna več spretnosti (16. 4) 

Ravno takrat pride mimo lovec s štirimi psi (12). Za mačko je lovec darovalec, ker jo reši 

pred lisico. Za lisico pa je lovec škodljivec, ker jo njegovi psi ujamejo in čvrsto držijo (13. 

9). Škodljivec (lisica) je premagan (18. 1). Mačka je na drevesu rešena pred lisico (13. 1).  

4.5.3 Koza in osel (Manica Koman) 

Srečata se koza in osel. Osel postoji, ogledava kozo in reče porogljivo: »Kako si le upaš hoditi okrog? 

Ali te ni sram, da kažeš svojo koščeno postavo po vsem svetu? Oh, kakšna si! Dlaka visi s tebe kakor 

od razcapanega kožuha, brada ti nikakor ne pristoji h koničastemu gobcu, repek imaš kratek, kakor bi 

ti ga obglodale miši in če zaslišim tvoj meketajoči glas, se ne morem zadržati smeha. Ti le poglej 

mene! Mar nisem ves podoben zalemu konjičku?« 

Ne mislim se pogovarjati s teboj.« odgovori mirno koza, »kajti prav malo mi je mar, kako me 

ocenjuješ ti. Tolaži me zavest, da bi me ljudje – zlasti bolj revni, katerim nadomeščam kravo – ne 

redili, ako bi poleg svoje zunanjosti ne imela tudi dobrih lastnosti. Sicer pa ti tudi nisi brez graje. Ne 

zameri, če tudi jaz tebi povem nekaj malega v brk. Poslušaj! Če hočeš biti podoben konju, zakaj pa 

potem nosiš kravji rep? Če hočeš biti lep, čemu si potem ogrnjen v sivo plesnjivo suknjo? In – ali 

tvoja velika ušesa niso preveč napoti? In pa – oprosti – ni li tvoja neumnost, tvoj obraz in vse drugo 

vzrok, da si znan po vsem svetu kot najbolj butasta žival? In potem ta tvoj glas, ali ni …« 

Koza niti ne utegne končati, kajti osramočeni osel se urno zaobrne in zbeži, kakor ni gorelo za njim.  

To kratko a poučno storjico lahko obrnemo tudi na ljudi. Prevzetni domišljavec si kaj hitro domišlja, 

da je on najlepša in najpopolnejša stvar pod soncem. Lasti si vse mogoče kreposti, katerih pa v resnici 

seveda nima. Pač pa tiste lastnosti, katerih je sam ves poln, zelo ostro opaža na drugih in se obreguje 

vanje. Tak človek je puhloglavec in jo dostikrat upravičeno tako skupi, kak kakor jo je ta osel pred 

skromno kozo.  

4.5.4 Analiza pravljice po Vladimirju J. Proppu 

Škodljivec (osel) prizadene junaka (kozo) z besednim napadom (8). Škodljivec - osel 

napade kozo, tako da jo ponižuje in žali (8). Koza in osel (junak in škodljivec) se 

spopadeta (16). Koza in osel se celo prepirata (16. 2). Škodljivec – osel je premagan v 

boju. Koza oslu pove, kar mu gre (18. 1). Škodljivca kaznujejo (30). Osel zbeži, ker je 

osramočen (30).  
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4.5.5 Analiza pravljic (podobnosti in razlike) 

Motiv v pravljicah je BESEDNI NAPAD ali PREPIR. Pravljici sta si podobni med seboj, 

so pa tudi razlike. V pravljicah se pogovarjata junak – žrtev, škodljivec in darovalec (2. 

pravljica).  

Podobnosti: 

1. V prvi pravljici nastopata lisica in mačka. Lisica je škodljivec, mačka pa junak – 

žrtev. V drugi pravljici pa nastopata koza in osel. Osel je škodljivec, koza pa junak.  

2. Oba škodljivca besedno napadeta junaka. Lisica napade mačko zaradi njenih 

lastnosti, misleč, da je mačka manj sposobna od lisice. Osel pa besedno napade kozo, in 

sicer ocenjuje njen izgled.  

3. Pravljici sta zelo kratki. Pri obeh pravljicah je zaplet in konec, izhodiščnega stanja 

ni.  

4. Konca sta pri obeh pravljicah podobna. V prvi pravljici mačka spleza na drevo, v 

drugi pa se koza samozavestno brani pred oslom.  

5. Škodljivca končata žalostno. V prvi pravljici lisico napadejo divji psi, v drugi 

pravljici pa osel osramočen zbeži.  

 

Razlike: 

1. Škodljivca pri junakih ocenjujeta različne stvari. Lisica meni, da je mačka manj 

sposobna kot lisica. Z mačko se primerja glede dejavnosti in zvijač. Lisica meni, da ima 

več zvijač in je bolj sposobna kot mačka. Mačko celo povabi na dvoboj. Osel pa pri kozi 

ocenjuje njen zunanji izgled.  

2. Junaka se obnašata zelo različno. Mačka je pred lisico zelo ponižna in je tiho. Z 

lisico se ne prepira in ne dokazuje svoj prav. Koza pa je samozavestna in oslu natančno 

pove, kar mu gre.  

3. Manica Koman pravljico in junaka v pravljici prenese na človeka, v pravljici bratov 

Grimm pa se to ne zgodi.  

4. V prvi pravljici se na koncu pojavi darovalec – lovci, ki ujamejo lisico in rešijo 

mačko pred lisico. V drugi pravljici pa darovalca ni.  

4.6 MORSKI LIST  (brata Grimm) in DIHUR-KRALJ  (Manica Koman) 

V četrtem izboru sem si izbrala pravljici Morski list (brata Grimm) in pravljico Dihur – 

kralj (Manica Koman). Pravljica Morski list je krajša od pravljice Dihur-kralj. V pravljici 

Morski list nastopa manj oseb kot v pravljici Dihur-kralj, v obeh pravljicah nastopajo 

živali.  

4.6.1 Morski list (brata Grimm) 

Grimm J., W. (1993). Druga knjiga pravljic. Morski list. Ljubljana: Založba Mladinska 

knjiga, str. 321.  
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Ribe so bile že dolgo nezadovoljne, ker v njihovem kraljestvu ni bilo nobenega reda. Nobena se ni 

ozirala na drugo, plavale so levo ali pa desno, kakor se jim je pač zljubilo, včasih so se zapodile na 

sredo med tiste, ki bi rade ostale skupaj ali pa so druga drugi zapirale pot. Močnejše so tolkle šibkejše 

z repi ali pa so jih kratko malo požrle. »Kaj, ko bi si izbrale kralja, ki bi poskrbel za pravičnost?« so 

rekle in se zedinile, da bo tista postala njihov kralj, ki bo najhitreje preplavala tok in pomagala 

šibkejšim.  

Ob bregu so se torej postavile v vrsto, ščuka je dala z repom znamenje in vse hkrati so zaplavale. 

Ščuka se je zapodila kot puščica, za njo pa še slanik, piškur, ostriž, krap in kakor se že imenujejo. 

Tudi morski list je plaval z njimi in upal, da bo prišel na cilj. Naenkrat je zadonelo: »Slanik je prvi! 

Slanik je prvi!« »Kter je ta prvi!« je čemerno vprašal morski list, ki je ostal daleč zadaj. »Kter je ta 

prvi?« »Slanik! Slanik!« so mu odgovorili.  

»Ta neslan slanik?« je zaklical nevoščljivec, »al ta neslan slanik?« Od tega časa ima morski list za 

kazen usta postrani.  

4.6.2 Analiza pravljice po V. Proppu 

V pravljici se dogaja ZAPLET. Izhodiščnega stanja ni. Junaki (ribe v morju) izvedo za 

nesrečo ali manko in se na to obrnejo z ukazom (8. 1). Pri ribah je manko to, da nimajo 

gospodarja ali kralja in ribe so razpuščene:» Nobena se ni ozirala na drugo, plavale so levo 

in desno, kakor se jim je pač zljubilo …«. Izdan je razglas, naj ribe pripravijo tekmovanje 

(19. 1). To v pravljico uvede junaka (11). Naredijo tekmovanje in junaki (ribe) se 

preizkušajo s plavanjem (16.4). Darovalec je tisti, ki junake preizkuša s tekmovanjem (18). 

Junak – slanik prestane to preizkušnjo in zmaga (18. 2). Morski list, ki je škodovalec, je 

zamerljiv in slanika obklada z žaljivkami (8). Premagan je v boju in ima za kazen usta 

postrani (telesno nepravilnost) (30).  

4.6.3 Dihur – kralj (Manica Koman) 

Petelinom in kokošim je nekoč prišlo na misel, da bi bilo dobro, če bi tudi kokošji rod imel svojega 

kralja. Sklicali so občni zbor in se posvetovali kaj in kako. Ko pa je šlo za to, kdo izmed njih bo kralj, 

so nastali med njimi tudi prepiri, kajti nihče ni maral trpeti, da bi drugi vladal nad njim. Vsak bi bil 

rad sam vladar. In začeli so se petelini kavsati in ravsati, da je kar perje letelo od njih in so jim 

krvaveli grebeni.  

  

Zdajci se je oglasil star, resen petelin in svetoval, da bi izvolili kakšnega močnega kralja iz tujine, ker 

le tako se bo lahko nad njimi ohranil mir. Hkrati pa jim je svetoval dihurja, češ ta je bogat, močan in 

vsakdo se ga bo bal. Nasvet je vsem ugajal in tako so poslali k dihurju odposlance, da bi sklenili z 

njim pogodbo. Dihur je bil z njimi zelo prijazen in ustrežljiv. Obljubljal je, da bo spoštoval njihove 

pravice, da jih bo varoval pred kraguljem, ki jim odnaša piščance, pred kuno, ki jim pije jajca, in pred 

tatinskimi vranami, ki jim pred nosom kradejo zrnje. Obetal je tudi, da bo vse lepe peteline naredil za 

svoje kraljeve svetovalce.  

 

Vsemu redu je ugajalo, kar je obljubljal in z veliko slavo so posadili dihurja na kraljevski prestol. Ni 

pa trajalo dolgo, ko se je kralju – dihurju zahotelo kokošje krvi. In sklenil je, da mora na svojem 

podložniku najti kakšno krivdo, da mu bo mogel potem pred to pretvezo pregrizniti vrat in izsesati kri. 

Poklical je k sebi debelega petelina ter ga vprašal, če kaj voha. Petelin, dobra in odkrita žival, je rekel 
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odkrito: »Da, svetli kralj. Okrog tebe voham grozen smrad.« (Moram pripomniti, da vsi dihurji širijo 

okrog sebe strahovit smrad. Pa četudi sedijo na kurjem prestolu).  

 

»Ho, predrzni nesramnež«, se je zadrl nanj dihur. »Takole se mi upaš govoriti pred obličjem svetega 

kralja!« In – šavs – odgriznil je petelinu glavo in mu izpil kri. Nato je poklical k sebi drugega in ga 

prav tako vprašal, če kaj voha. Petelin je videl brezglavo telo svojega tovariša in uganil, kaj se je 

zgodilo. Globoko se je priklonil in rekel s sladkim glasom: »Vladar, okrog tebe voham diven vonj.« 

»Ho, grdi hinavec«, je besno zakričal kralj. »Zakaj lažeš? Saj vem, da smrdim.« In – šavs, tudi temu je 

odgriznil glavo. Dihur je bil zdaj sit, toda ta igra s petelinom ga je zabavala. Zato je poklical še 

tretjega petelina in ga vprašal, kaj on voha.  

 

Toda tretji petelin je bil pa navihanec. Videl je oba petelina brez glave in opazil na kraljevem gobcu 

rdečo kri, toda napravil se je, kot da tega vsega ne vidi. Vljudno se je priklonil in oprezno odgovoril:« 

Visoki vladar, prosim, oprosti! Zadnje čase imam tako hud nahod, da prav nič ne voham.« Kralj dihur 

je uvidel, da se mu je petelin iz nastavljene zanke čudno izmotal. Ker ni imel trenutno nobene zvijače 

pripravljene zanj, ga je milostno odpustil.  

 

Besni petelini pa niso mogli preboleti nasilne smrti svojih dveh tovarišev. Sklicali so spet občni zbor 

in skrivaj obvestili lovca, ki je prišel s puško in upihnil krvoločnežu luč življenja. Kokošji rod pa si 

potem ni več zaželel imeti svojega vladarja. In še danes je brez njega.  

4.6.4 Analiza pravljice po Vladimirju J. Proppu 

Na začetku je izhodiščno stanje (1). Junaki – petelini se spopadejo, ker bi radi izvolili 

kralja (2). Med njimi se je vnel strašen prepir (2). Star petelin svetuje, naroči, naj izberejo 

dihurja (2). Žrtve - petelini nasedejo prevari in s tem nehote pomagajo dihurju. Petelini 

verjamejo dihurju in ga izvolijo za svojega kralja (7). Dihur jim pove lažne obljube. Junaki 

pristanejo na škodljivčeva prigovarjanja. Sleparske ponudbe so sprejete (7. 1). Dihur 

škoduje družinskim članom tako, da si zaželi kokošje krvi (8). Pri dveh petelinih priskrbi, 

da skrivnostno izgineta. To stori tudi pri tretjem petelinu (8. 7). Pri dveh petelinih zagreši 

umor, tako da jima odseka glavo, ker nista pravilno odgovorila na njegovo uganko (8. 14). 

Škodljivec dvema junakoma postavi uganki, a je ne rešita. Tudi tretjemu postavi uganko 

(24). Tretji petelin nalogo reši z zvijačo – dihurju se izogne z izgovorom (26). Škodljivec – 

dihur je razkrinkan. Rešeni petelin obvesti ostale peteline, kaj se je zgodilo. Petelini 

obvestijo lovca, ta pa dihurja ubije. Lovec postane darovalec – pomaga žrtvam, da se 

znebijo darovalca. Na tem mestu se pravljica zaključi.  

4.6.5 Analiza pravljic (podobnosti in razlike) 

Pravljica bratov Grimm se začne z zapletom in izhodiščnega stanja ni. Junaki – ribe izvedo 

za nesrečo ali manko (ugotovijo, da nimajo vodje). Na to se odzovejo z tekmovanjem. V 

tem delu pravljice je junakov več – to so ribe. Tukaj še ni glavnega junaka, ne škodovalcev 

in ne darovalca. Vse ribe tekmujejo istočasno in le na koncu, ko zmaga slanik, je jasno, da 

je on glavni junak. Tudi škodovalec se odkrije na koncu – tj. morski list, ki je slaniku 

nevoščljiv. Junak je nagrajen z zmago, škodljivec pa z telesno kaznijo, saj ima usta 

postrani.  
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Pravljica M. Koman pa se dogaja z izhodiščnim stanjem. Petelini se spopadejo, da bi 

izvolili kralja. Na to mesto pride škodljivec, ki je dihur. Pravljica ima nadaljevanje - zaplet. 

Dihur, ki ima sprva plemenite namene, se kmalu razkrije in umori dva petelina. V pravljici 

se pojavi tretji petelin – junak. Ta zmede dihurja, da ga ta izpusti. Dihur, ki je junak, pove 

ostalim petelinom, kaj se je zgodilo. V pravljico vstopi darovalec – lovec, ki Dihurja ubije 

in reši ostale peteline.  

 

Podobnosti obeh pravljicah: 

1. Pravljici sta si podobni v motivu. Motiv je nek MANKO, ki ga junaki želijo 

nadomestiti. Živali v obeh pravljicah ugotovijo, da nečesa nimajo. V prvi pravljici ribe 

ugotovijo, da nimajo reda in tekmujejo med sabo, da bi določile, katera bo glavna. Zmaga 

slanik, morski list pa mu je nevoščljiv. V drugi pravljici pa petelini ugotovijo, da nimajo 

kralja. Petelini se na začetku stepejo, nato pa starejši petelin predlaga, da bi izvolili eno 

žival iz tujine. Izvolijo dihurja.  

2. Junak se v prvi pravljici razkrije na koncu. Junak slanik je zmagovalec. Tudi v 

drugi pravljici se junak razkrije na koncu, tj. petelin, ki pretenta dihurja. Škodljivca sta na 

koncu poražena – morski list ima telesno nepravilnost – usta postrani, dihurja pa lovec 

ustreli.  

 

Pravljici se razlikujeta v določenih stvareh: 

1. V prvi pravljici je junak slanik, škodljivec pa morski list. Junak in škodljivec se 

razkrijeta na koncu pravljice. Darovalca ni. V drugi pravljici nastopajo petelini, dihur - 

škodljivec, prvi umorjeni petelin, drugi umorjeni petelin, tretji petelin junak, lovec – 

darovalec. Ta pravljica je daljša od prve. Nadaljuje se še po tem, ko petelini izvolijo 

vladarja.  

2. Prva pravljica se, ko določijo vladarja, konča, druga pravljica pa se nadaljuje. V 

prvi pravljici darovalca ni, v drugi pravljici pa ima vlogo darovalca lovec.  

3. V prvi pravljici kralj – morski list ribam ne da nobenih obljub in ne zahtev. Ribe se 

same odločijo za tekmovanje. V drugi pravljici pa izvoljeni dihur najprej poda 3 lažne 

obljube, nato zastavi uganko trem petelinom. Prva dva ubije, tretji pa je izpuščen.  

4.7 VOLK IN LISICA  (brata Grimm) in OPEHARJENA LISICA   

(Manica Koman) 

Za peto primerjavo pravljic sem si izbrala pravljici Volk in lisica (brata Grimm) in 

Opeharjena lisica (Manica Koman). Obe pravljici sta približno enako dolgi in v obeh 

nastopajo živali.  

4.7.1 Volk in lisica (brata Grimm)  

Grimm J., W. (1993). Prva knjiga pravljic. Volk in lisica. Ljubljana: Založba Mladinska 

knjiga, str. 381, 382. 
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Lisica je živela pri volku in morala je narediti vse, kar je hotel, ker je bila pač šibkejša in zato bi se 

tega gospodarja prav rada iznebila. Pa je naneslo, da sta hodila po gozdu in volk je rekel: »Rdečka, 

priskrbi mi kaj za pod zob ali pa te požrem!« Lisica je odgovorila: »Vem za kmetijo, kjer imajo nekaj 

mladih backov, in če se ti ljubi, pojdiva po kakšnega.« Volku je bilo prav in odšla sta tja. Lisica je 

ukradla jagnje in ga prinesla volku, sama pa se je umaknila. Volk je jagnje požrl, pa mu še ni bilo 

dovolj, rad bi imel še eno in zato ga je šel iskat. Ker pa je bil tako neroden, ga je mati ovca opazila in 

je pričela tako neznansko vpiti in blejati, da so pritekli kmetje, Ko so zagledali volka, so ga prebunkali 

in tuleč je odšepal k lisici.  

»Lepo si me nategnila!« ji je rekel. »Hotel sem še eno jagnje, pa so me kmetje zalotili in pretepli.« 

Lisica pa mu je odgovorila: »Kaj si pa tak požrešnež!« Ko sta naslednjega dne pohajala po polju, je 

požrešni volk spet rekel: »Rdečka, priskrbi mi kaj za pod zob ali pa te požrem!« Lisica je odgovorila: 

»Vem za kmetijo, kjer gospodinja danes peče palačinke in nekaj si jih bova priskrbela.« Šla sta tja, 

lisica se je plazila okoli hiše in tako dolgo oprezala in vohljala, da je opazila, kje stoji skleda, potem 

pa je zmaknila šest palačink in jih odnesla volku.  

»Na, tukaj imaš,« mu je rekla in odšla svojo pot. Volk je palačinke v trenutku pogoltnil in si rekel: 

»Še mi dišijo!« Šel je tja in prevrnil skledo, da se je razletela na kose. Napravil je tak trušč, da je 

pritekla gospodinja in ko je zagledala volka, je sklicala še druge. Prihiteli so in ga pretepli, kar jim je 

dala duša, volk pa se je hrom na dve taci in tuleč vrnil k lisici v gozd.  

»Kako nemarno si me preslepila!« je zaklical. »Kmetje so me zalotili in mi ustrojili kožo!« »Kaj pa si 

tak požrešnež!« mu je odgovorila lisica.  

Tretjega dne sta spet skupaj pohajkovala in volk je s težavo šepal naokoli, pa je vendarle rekel: 

»Rdečka, priskrbi mi kaj za pod zob, ali pa te požrem!« Lisica je odgovorila: »Vem za možakarja, ki 

je imel pred kratkim koline in ima v kleti poln sod nasoljenega mesa. Po tega bova šla.« Pa je rekel 

volk: »Ampak jaz grem kar zraven, da mi boš lahko pomagala, če ne bom mogel uiti.« »Zaradi 

mene,« je rekla lisica in mu pokazala poti in ovinke, po katerih sta končno prišla v klet. Tam je bilo 

mesa na kupe, volk se ga je takoj lotil in pri tem pomislil: »Časa dovolj, da končam.«  

Tudi lisica si je privoščila, vendar je budno oprezala in vsake toliko stekla k luknji in poskusila, če je 

dovolj vitka, da zleze skoznjo. Pa je rekel volk: »Povej mi no, ljuba lisica, zakaj kar naprej tekaš sem 

in tja in skačeš ven in noter?« »Pazim, če kdo prihaja,« mu je odgovorila prebrisanka. »In nikar se 

preveč ne nažri!« 

»Ne grem prej stran, ko bo sod prazen,« je rekel volk. Vtem pa je prišel v klet kmet, ki je slišal, kako 

je lisica skakala in ropotala. Čim ga je lisica zagledala, je bila z enim skokom že zunaj. Volk je hitel 

za njo, vendar se je tako napokal, da ni mogel več skozi luknjo, ampak se je zagozdil, Kmet je vzel 

cepec in ga pobil, lisica pa je poskakovala po gozdu in se veselila, da se je iznebila starega požeruha.  

4.7.2 Analiza pravljice po Vladimirju J. Proppu 

V izhodiščnem stanju izvemo, da lisica (junak) živi pri požrešnem volku (škodljivec). 

Lisica mora narediti vse, kar ji volk reče. Volk npr. lisici ukaže, naj mu da jesti. Junak 

(lisica) pristane na vsa škodljivčeva prigovarjanja (7. 1). Lisica odide na kmetijo in volku 

prinese jagnje, ki ga je tam izmaknila (2. 2). Volk si zaželi jagnje (primanjkljaj 8. a) in 

odide na kmetijo in jo želi oškodovati (8). Volk, ki je tudi sovražno bitje, se spusti v boj s 

kmetom (12. 9). Kmet volka pretepe in škodljivec je tako premagan (18). Volk se pretepen 

vrne k lisici (18. 1).  
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Volk drugič lisici ukaže, naj mu da jesti ali pa jo bo požrl (2. 2). Lisica ponovno pristane 

na njegova prigovarjanja, odide na kmetijo in volku prinese palačinke. Volk si zaželi 

palačink (primanjkljaj 8. a) in se spremeni v iskalca. Odpravi se jih iskat na isto kmetijo. 

Na tak način želi oškodovati kmetico (8). Volk/sovražno bitje se spusti v boj z gospodinjo 

(12. 9). Volk je poškodovan – premagan. Gospodinja ga pretepe. Vrne se v gozd k lisici 

(18. 1).  

Volk tretjič ukaže lisici, naj mu prinese hrano ali pa jo bo požrl (2. 2). Lisica spet pristane 

na vsa njegova prigovarjanja. Lisica sedaj povabi volka s seboj na tretjo kmetijo, kjer 

imajo v kleti koline. Volk se tako odzove na prigovarjanja svojega darovalca in z lisico 

skupaj odide v klet (13). Volk, ki je objekt iskanja, je ujet. Ker se preveč naje, se zagozdi 

(19). Lisica se v tem času vrne domov, saj spretno zbeži skozi luknjo (20). Gospodar 

volka/škodljivca ubije (21). Volk je kaznovan s smrtjo (30). Junak/lisica je nagrajena tako, 

da se reši požrešnega volka (31).  

4.7.3 Opeharjena lisica (Manica Koman) 

O lisici na splošno kroži glas, da je najbolj zvita in prekanjena žival. Mnogo pravljic in pripovedk 

poznamo, ki govorijo, kako zna ta zvitorepka pretentati bodisi človeka ali žival. Toda kakor kdaj 

spodleti najbolj nabritemu prevejancu, tako je nekoč tudi ta prebrisana rjavka strahovito nasedla. Le 

poslušajte! 

 

To je bilo še v tistem času, ko sta bila pes in lisica najboljša prijatelja. In tako gresta nekoč skupaj na 

lov, ali bolje rečeno na tatinski potep. »Pa kam naj greva nocoj?« vpraša spotoma pes lisico. »Tjakaj 

doli pod gozd k prvemu kmetu,« odgovori lisica. »Zadnjič sem na njegovem dvorišču zapazila velike 

in rejene kokoši. Kar sline se mi cedijo po njih. Pojdiva ponje.« 

»Meni pa ni mnogo do kokoši,« odvrne pes. Bolj mi diši kakšna mastna kost ali klobasa. Zato nocoj 

ne grem s teboj. Imam še tudi nekaj zajčjih kosti, ki jih bom še danes oglodal. Pojdi sama. Počakam te 

pri tvojem brlogu. In pes se je vrnil v gozd. Lisica pa se je nevšečno namrdnila in šla dalje. Ko pride 

do kmeta, gre potuhnjeno čez dvorišče in naravnost v kokošnjak. Ko jo putke zapazijo, bušijo v 

strahovit vrišč in kokodakanje. To opozori pastirja, ki urno priteče h kokošnjaku. A že ga opazi lisica 

in z vso silo trešči proti vratom. Toda pastir je urnejši. Kot bi trenil, zaloputne z vrati in pripre lisico 

za dolgi in košati rep. Nato z vso močjo tišči vrata in kliče hlapca na pomoč . V naslednjem trenutku 

že prihiti hlapec z debelim kolom v roki.  

 

»Tišči vrata, tišči«, zakliče pastirju. Sam pa začne strahovito nabijati po lisici. Brez dvoma bi jo bil na 

mestu ubil, ali tedaj so pastirjeve roke za hipec popustile in rjavka je padla iz kokošnjaka na tla in vsa 

pretepena in polomljena izginila v temno noč. Z veliko težavo se je privlekla do brloga. Tam jo je 

čakal pes.  

 

»Ha ha, vendar so te enkrat, kakor vidim,« se je zasmejal pes. »Kako prav, da nisem šel s teboj!« 

»Hou hou, joj, prejoj,« stoka lisica. »Saj bi bilo šlo vse po sreči, ko bi ne bilo tega mojega dolgega 

repa. Za rep so me priprli med vrata in me skoro ubili. O, joj! Rep je vsega kriv. Ne maram ga več. 

Ljubi pes, prosim te, odgrizni mi rep.« 

»He, he«, se spet zasmeje pes, »moji zobje so pač preslabi, da bi ti zmogel odšavsniti tvoj močni in 

košati rep. To uslugo ti lahko napravi samo volk. Ti naredi takole! Zakoplji se v svoje ležišče tako, da 

bo vse tvoje telo skrito, razen repa. Rep pa naj ostane na prostem. Kmalu bo tu kakšen sestradan volk, 

ki ti bo s tvojimi ostrimi zobmi kaj hitro ošvrknil tvoj grešni rep.« 
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Prismojena lisica je res napravila vse točno po pasjem nasvetu. Še tisti dan je prišel tam mimo lačen 

volk. Ko je zagledal lisičji rep, je skočil in ugriznil vanj. »Av, av«, je vsled silne bolečine zajavkala 

lisica. Sivi volkun je postal pozoren. Še enkrat je hlastnil po repu in potegnil. Privlekel je na dan lisico 

in jo požrl. Kmalu potem so ostale lisice zvedele, kako se je zgodilo z njihovo nesrečno tovarišico. 

Zvedele so tudi, da je njene smrti kriv pes, ki ji je dal takšen noroglavi nasvet. Od tedaj je ves lisičji 

rod grozno zasovražil psa in ga sovraži še danes.  

4.7.4 Analiza pravljice po Vladimirju J. Proppu 

V izhodiščnem stanju pravljice se od doma odpravita dve mlajši osebi (1. 3). Pes in lisica 

se odpravita na tatinski potep. Junak (lisica) psu predlaga, da bi tokrat odšla h kmetu 

oropat kokoši (2). Pes, ki je žrtev lisice, ne nasede prevari in odkloni povabilo z 

izgovorom, da mu diši mastna kost ali klobasa in da mora pojesti še zajčje kosti. Vrne se v 

gozd (7). lisica kot škodljivec škoduje kokošim tako, da jih prestraši (8).  

Na tem mestu vstopi v pravljico DAROVALEC ali OSKRBOVALEC (12). To sta hlapec 

in pastir, ki rešita kokoši, a škodujeta lisici. Za lisico sta ŠKODLJIVCA.  

Lisica kot junak se znajde v ujetništvu. Hlapec in pastir napadeta lisico in jo pretepeta in 

pridržita (12. 9). Prizaneseta lisici in jo izpustita (13). Lisica je zaznamovana in zasovraži 

svoj rep. Od psa želi, da ji odgrizne rep (17). Rep postane OBJEKT ISKANJA. Objekt 

iskanja uplenijo z vabo - Pes naroči lisici, naj se zakoplje v zemljo, rep pa naj pusti zunaj 

(19. 3). Pojavi se zasledovalec – volk (21). Zasledovalec – volk poskuša lisico umoriti (21. 

6). Junak – lisica se pred volkom ne reši. Volk požre rep in njo (22). Ne vemo, kaj se nato 

zgodi z volkom in psom. Pravljica se na tem mestu zaključi.  

4.7.5 Analiza obeh pravljic (podobnosti in razlike) 

Pravljici sta si podobni po motivu in številu nastopajočih ter po značaju nastopajočih oseb. 

V obeh pravljicah je motiv POŽREŠNOST. V obeh pravljicah nastopa žival, ki je zelo 

požrešna in ima drugo žival za pomočnika.  

 

Podobnosti: 

1. V prvi pravljici nastopa volk, ki je znan kot požrešnež. Ob njem nastopa lisica, ki ji 

volk nenehno grozi, da jo bo požrl, če ona ne izvrši njegovih ukazov. V drugi pravljici pa 

nastopa lisica, ki je požrešna. Ob njej nastopa pes, ki pa mu lisica ne grozi.  

2. Lisica in volk sta škodovalca. Lisica, ki nastopa ob volku, je njegova 

pomočnica/darovalka, ki volku pomaga do hrane. Ko pa gresta tretjič h kmetu krast koline, 

pa se spremeni v škodovalko. Ugotovi, kje je luknja, in tam zbeži.  

Pes, ki nastopa ob lisici v drugi pravljici, pa lisice sprva ne uboga. Je škodovalec. 

Škodovalec je zato, ker ne gre z lisico h kokošim, in zato, ker lisici svetuje, naj se zakoplje 

v zemljo. Za lisico je tudi darovalec, saj ugodi lisici, ko ga ta prosi, naj ji požre rep.  

3. V obeh pravljicah se dogaja začetno stanje, zaplet in konec. Zapleta sta podobna – 

škodljivec gre iskat hrano in tam ga gospodar ulovi in pretepe. Tudi konca sta podobna. 

Škodljivca – volk in lisica pogineta. Volka ubije gospodar, lisico pa ubije volk. Oba junaka 
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sta svobodna – isica v prvi pravljici je svobodna, ker se je znebila požrešnega volka. Tudi 

pes v drugi pravljici je svoboden – lisico pomori volk.  

 

Razlike: 

1. V prvi pravljici je pomočnica volka lisica. Volk lisici grozi, da jo bo kaznoval, če 

ne izvrši njegovih ukazov. V drugi pravljici pa ima lisica za pomočnika psa. Pes lisici 

pove, da z njo ne bo šel. Upa se ji upreti.  

2. Lisica v prvi pravljici trikrat prinese volku hrano. Prinese mu jagnje, palačinke in 

tretjič odideta skupaj na koline. V drugi pravljici pa gre lisica samo enkrat krast hrano.  

3. V prvi pravljici kmet pobije volka na kraju, kjer je volk kradel koline. V drugi 

pravljici pa lisica pretepena pride k psu in mu pove, da je kriv njen rep. Nato prosi psa, naj 

ji odgrizne rep. Pes ji svetuje, naj se zakoplje v zemljo, nato pa v zgodbo pride volk, ki 

lisici odgrizne rep.  

4. Lisica v prvi pravljici vedno uboga volka in se mu ne upa upirati. V drugi pravljici 

pa se pes upre lisici, ko z njo ne želi na lov, pod pretvezo, da ima doma še nekaj hrane. V 

prvi pravljici lisica volku prinese hrano in nato gre volk še enkrat sam na lov za istim 

ulovom. V drugi pravljici pa gre lisica sama po hrano, pes pa pri tem ne sodeluje.  

5. V prvi pravljici nastopa tudi kmet, ki volka pretepe in tako reši lisico pred volkom. 

Kmet je darovalec. V drugi pravljici pa nastopa hlapec, ki nastopa kot darovalec, ker 

pretepe lisico. Nato pa psa reši volk, ki lisico požre. V prvi pravljici je darovalec eden, v 

drugi pa sta darovalca dva.  

4.8 LISICA IN KONJ (brata Grimm) in ZVESTI KONJIČEK  (Manica 

Koman) 

V šestem izboru sem si izbrala pravljici Lisica in konj (brata Grimm) in Zvesti konjiček 

(Manica Koman). Obe pravljici sta skoraj enako dolgi in v obeh nastopajo živali.  

4.8.1 Lisica in konj (brata Grimm) 

Grimm J., W. (1993). Druga knjiga pravljic. Lisica in konj. Ljubljana: Založba Mladinska 

knjiga, str. 206, 207. 

Nekoč je imel kmet zvestega konja, ki se je postaral in mu ni mogel več služiti, zato ga gospodar ni 

maral več krmiti. Rekel mu je: »Seveda nisi več za nobeno rabo, da ti pa pokažem, kako sem dober s 

teboj, te bom obdržal, če si tako močan, da mi pripelješ leva. Drugače pa moraš iz hleva.« In ga je 

napodil ven.  

Konj se je ves žalosten napotil proti gozdu, da bi si tam poiskal zatočišče pred slabim vremenom. Po 

poti pa je naletel na lisico, ki ga je vprašala: »Kaj pa hodiš sam tod in povešaš glavo?« »Skopost in 

zvestoba nista nikoli pod isto streho. Moj gospodar je kar pozabil, da sem mu leta in leta zvesto služil 

in ker zdaj ne morem več ostati, mi ne privošči krme in tako me je nagnal od doma.« 

»Kar tako, brez vsake tolažbe?« je vprašala lisica. »Tolažba je bolj slaba. Rekel mi je, da me obdrži, 

če sem še toliko pri močeh, da mu priženem leva. Seveda pa dobro ve, da tega ne zmorem.« »Veš kaj, 

pomagala ti bom,« je rekla lisica. »Samo lezi semle, iztegni vse štiri od sebe in se ne gani, kot da si 
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mrtev.« Konj je res naredil, kar mu je lisica naročila, ona pa je odšla k levu, ki je imel nedaleč stran 

svojo votlino. »Pojdi z menoj,« mu je rekla. »Tam leži mrtev konj in lahko si boš privoščil mastno 

malico.« Lev je šel res z njo in ko sta prišla do konja, mu je lisica rekla: »Veš kaj, tule pa ni prav 

udobno. Konja bom z repom privezala nate in potem ga lahko izvlečeš v svoj brlog in ga tam v miru 

božjem sneš.«  

Levu je bil ta nasvet všeč, nastavil se je lisici in stal čisto mirno, da bi mu konja trdno privezala za rep. 

Lisica pa je levu s konjskim repom čvrsto zvezala noge in jih tako močno zategnila, da jih nobena sila 

ni mogla iztrgati. Ko je bila gotova, je potolkla konja po hrbtu in zaklicala: »Hijo, belec, hijo!« 

Konj je skočil na noge in odvlekel leva s seboj. Lev je tako zarjovel, da so vsi ptički v gozdi od groze 

sfrfotali, toda konj ga je kar pustil rjoveti in ga je odvlekel naravnost čez polje pred vrata svojega 

gospodarja. Ko je gospodar to videl, si je premislil in rekel konju: »Ostal boš pri nas in dobro se ti bo 

godilo.« In res ga je krmil do smrti.  

4.8.2 Analiza pravljice po Vladimirju J. Proppu 

Pravljica se začne z izhodiščnim stanjem. Eden od članov odide od doma (1). Gospodar 

spodi konja, ker ni več za nobeno rabo. Junaka – konja napotijo od doma (9). To poteka na 

podlagi ukaza ali grožnje. («Da ti pokažem, kako sem dober s teboj, te bom obdržal, če si 

tako močan, da mi pripelješ leva.«). Grožnjo spremlja obljuba – gospodar bo konja 

obdržal, če mu pripelje leva. Drugače pa mora iz hleva. Konj se spremeni v iskalca. Iskalec 

zapusti dom (11). Konj se je napotil proti gozdu. Na tem mestu v pravljici nastane 

ZAPLET. Srečamo lisico, ki ima vlogo DAROVALCA. Ta konju obljubi, da mu bo 

pomagala. Darovalec pozdravi in izpraša junaka (12. 2). Pove mu, naj se uleže na tla in se 

dela, da je mrtev. Objekt iskanja (lev) se upleni z uporabo sile ali zvijače (19. 1). Lisica z 

zvijačo zmami leva do konja. Pove mu, da je konj mrtev in da ga bo lahko pojedel. Objekt 

iskanja uplenijo z vabo (19. 7). Objekt iskanja je tudi ujet. Junak - konj se vrne domov. 

Škodljivca kaznujejo (30) tako, da ga privežejo na konjev rep. Ko se konj vrne domov, za 

opravljeno nalogo dobi nagrado v obliki nadomestila. Gospodar ga krmi do smrti (31. 6).  

4.8.3 Zvesti konjiček (Manica Koman) 

Kmet je imel konja, ki se je postaral in ni mogel več opravljati dela. Gospodar ga ni mogel več krmiti, 

pa mu je rekel: «Ne potrebujem te več, zdaj pojdi kamor hočeš! Vrneš se lahko le pod pogojem, da mi 

privedeš tistega volka, ki se potika po bližnjem gozdu in mi je iztrgal že mnogo ovac!« Tako je 

gospodar neusmiljeno zapodil starega konja v širni svet. Konj je bil žalosten. Krenil je proti gozdu. Pa 

ga sreča lisica in vpraša: »Hej, konjiček, kaj tako žalostno tavaš po gozdu?« »Joj«, odvrne konj ves 

obupan, »zvesto sem služil gospodarju mnogo let. V zahvalo pa mi je vsega revnega zapodil proč.« 

»Pa kaj ti je rekel trdosrčnež?« poizveduje lisica. Konj zastoka: »Rekel mi je, da me vzame nazaj le 

pod pogojem, če mu privedem volka, ki krade njegov ovce. Kaj takega pa jaz seveda ne zmorem!« 

»Morda bi se pa le dalo kaj napraviti«, reče zvitorepka. »Hočem ti pomagati! Lezi na zemljo, stegni se 

in ne gani se! Bodi, kakor da si mrtev!« Konj je storil, kakor mu je svetovala lisica. Ona pa steče k 

volku, ki je imel tam blizu brlog in začne priliznjeno: »Hej, volkec, prijateljček! Tu blizu tvojega 

brloga je poginil konj. Pojdi z menoj. Zvlekel ga boš v svoj brlog in imel boš za mnoge dni slastno 

jedačo!« »To je vse prav«, se razveseli volk. »Samo, kako naj jaz vlečem celega konja? Saj je vendar 

pretežak zame.« »Ha, ha, kako si še neumen sivček moj«, se zasmeje lisica. »Ali ne veš, da je konj 
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težak le takrat, dokler je še živ? Ko pa je mrtev, je lahek kot peresce.« »Ha ha! Če je tako, potem pa 

kar hitiva,« zavpije požeruh.  

Oba stečeta in kmalu nato sta že pri konju, ki je ležal kakor mrtev. Sivec je že mlasknil jezikom in 

hotel vgrizniti, toda lisica je zavpila: »Stoj! Gostil se boš doma. Najbolj pametno je, če zvežem tvoj in 

njegov rep skupaj. Potem ga boš z lahkoto privlekel do brloga«. Volku je bil ta nasvet všeč in brž je 

legel poleg konja. Lisica pa zdaj naprej na skrivaj z žimo iz konjskega repa zveže obe zadnji volčji 

nogi skupaj, potem pa nogi in še volčji rep zraven trdno priveže konjskemu repu. Nato zakliče: »Hej, 

konjiček, zdaj pa le kvišku in brž domov!« V hipu je bil konj na nogah in je začel vleči konja za seboj. 

Volk je zatulil. Vse ptice po gozdu so se poskrile od strahu. Toda konjička to rjovenje še malo ni 

motilo. Vlekel je, tekel čez trnje in kamenje in se ustavil šele pred vrati svojega gospodarja. Ker je 

gospodar to videl, se mu je omehčalo trdo srce. Ves ganjen je potrepljal konjička po hrbtu in dejal: 

»Zvesta žival, oprosti mi! Vrni se v hlev in ostani v njem do konca svojega življenja! Hranil te bom z 

najboljšim, kar premorem!« Vsega obunkanega in obtolčenega volka pa je gospodar ustrelil.  

4.8.4 Analiza pravljice po Vladimirju J. Proppu 

Eden od članov odide od doma. Odide oseba starejše generacije – tj. konj, ki se je zelo 

postaral in ne more več opravljati dela. Ker ga gospodar ni mogel več krmiti, ga je spodil 

od doma (1. 1). Junaku gospodar nekaj predlaga ali ukaže. Gospodar naroči konju, da 

lahko pride nazaj domov, če mu pripelje volka, ki mu dela škodo (2. 2). Junak – konj 

zapusti dom (11).  

 

V pravljico na tem mestu vstopi DAROVALEC (11). To je lisica. Ta konju pomaga 

premostiti nesrečo (13. 1). Konj lisico sreča naključno v gozdu.  

 

Lisica pozdravi in izpraša junaka (12. 2). Konj ji pove vse, kar se mu je do sedaj dogajalo v 

življenju in zakaj je odšel od doma (12. 2). Konj se odzove na dejanje darovalca – lisice. 

Lisica konja prosi, naj se naredi mrtvega na tleh. Konj to stori (13). Lisica konju ponudi 

volka. Pravzaprav mu ponudi uslugo in mu pripelje volka (14. 9). Volk - objekt iskanja 

uplenijo z vabo. Lisica prikliče volka z zvijačo, da na tleh leži mrtev konj in da ga lahko 

požre, če želi. Volk se povabilu odzove (19. 3). Objekt iskanja – volk je ujet. Lisica ga 

priveže konju na rep (19. 7). Naloga je rešena. Konj hitro vstane in volka privleče do 

gospodarja (26). Škodljivca – volka kaznujejo. Gospodar je poškodovanega volka ustrelil. 

Junak – konj pa je nagrajen. Prejme nadomestilo v drugi obliki – Gospodar konju obljubi, 

da ga bo hranil z najboljšim, kar premore, in da lahko ostane pri hiši.  

4.8.5 Analiza pravljic (podobnosti in razlike) 

V obeh pravljicah gre za podoben motiv, ker sta si tudi pravljici precej podobni. Junak se 

znajde na tem, da mora od doma, saj mora rešiti težko nalogo. Darovalec z zvijačo pomaga 

junaku rešiti nalogo in junak se vrne domov.  

 

Obe pravljici sta si zelo podobni. V prvi pravljici nastopajo: konj, kmet, lisica in lev. Konj 

je junak, gospodar in lev sta v vlogi škodljivca, ki junaku škodujeta. Lisica pa je v vlogi 
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darovalca. Tudi v drugi pravljici je podobno. Tudi tukaj je konj junak, kmet in volk sta 

škodljivca, lisica pa je v vlogi darovalca.  

 

V obeh pravljicah je izhodiščno stanje enako. Kmet (škodljivec) napodi konja (junaka) od 

doma. Kmet pojasni konju, da je že star in ni več zaželen in mora od doma. Kmet konju 

tudi postavi pogoj, če želi, da se vrne domov. V prvi pravljici mora konj domov privleči 

leva, v drugi pravljici pa mora konj privleči volka. Obe živali (lev in volk) sta škodljivca, 

ki kmetu delata škodo. Če konja izvršita to nalogo, se lahko vrneta domov.  

 

Konja v prvi in drugi pravljici odideta od doma. V pravljicah se pojavi zaplet. Oba srečata 

isti osebi – lisici. Lisica je v vlogi darovalca, saj konju ponudi pomoč in mu obljubi, da se 

bo vse uredilo.  

V prvi pravljici lisica konju naroči, naj se uleže na tla in se dela, kot da je mrtev. Konj to 

stori in lisica gre po leva in ga zvabi do konja s pretvezo, da je konj mrtev in da ga bo 

lahko pojedel. Lisica zveže konjev in levov rep skupaj. Nato pa konj z levom zbeži h 

gospodarju.  

 

V drugi pravljici se dogaja podobno. Lisica tudi temu konju naroči, naj se dela, da je 

mrtev. Nato pokliče volka in mu obljubi, da je našla mrtvega konja, ki ga bo lahko volk 

pojedel. Volk prisluhne lisici in odide z njo do konja, tu pa lisica zveže oba repa in konj z 

volkom zbeži h gospodarju.  

 

Konca pravljic sta tudi podobna. V prvi pravljici je lev samo poškodovan, gospodar pa je 

omehča. Konju pove, da lahko do smrti ostane pri njem. V drugi pravljici pa je volk tudi 

poškodovan, gospodar pa ga še ustreli. Konju pa se opraviči in mu pove, da ga bo krmil do 

smrti.  

 

Pravljici sta si zelo podobni po številu nastopajočih, izhodiščnem stanju in zapletu. Junaka 

imata enakega darovalca (lisico) in enaka škodljivca (kmeta, volka ali leva). Zaplet je 

skoraj enak (konj mora oditi) in tudi način, kako objekt iskanja upleni lisica, je enak. 

Konca sta malce različna. Konja se vrneta domov. Gospodarja, ki sta bila škodljivca, se 

konjev usmilita in jima obljubita, da ju bosta krmila do smrti – konj prejme neke vrste 

nagrado. Oba škodljivca – volk ali lev pa sta poškodovana. Lev pa je celo usmrčen. 

4.9 STARI SULTAN (brata Grimm) in LOVEC IN MEDVED  (Manica 

Koman) 

V sedmem izboru pravljic sem primerjala pravljico Stari Sultan (brata Grimm) in Lovec in 

medved (Manica Koman). Pravljica Lovec in medved je zelo kratka. V obeh pravljicah 

nastopata žival in človek.  
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4.9.1 Stari Sultan (brata Grimm) 

Grimm J., W. (1993). Prva knjiga pravljic. Stari sultan. Ljubljana:  Založba Mladinska 

knjiga, str. 247–249.  

Kmet je imel zvestega psa, ki mu je bilo ime Sultan. Ko se je Sultan postaral, je izgubil vse zobe, tako 

da ni mogel več pošteno ugrizniti. Nekega dne je stal kmet pred hišnimi vrati in rekel svoji ženi: 

»Starega Sultana bom jutri ustrelil, za nobeno rabo ni več.« Ženi se je zvesta žival zasmilila, zato mu 

je odgovorila: »Mnogo let nama je služil in se pošteno držal naše hiše, zato se ga lahko še naprej 

usmiliva s skorjico kruha.« »Ej, kaj pa še,« je rekel kmet. »Ti si pa res pametna! Niti enega zoba nima 

več v gobcu in noben tat se ga ne boji več. Njegov čas je potekel. Služil nama je res, zato sva pa ga 

tudi dobro krmila.«  

Ubogi pes pa, ki je nedaleč stran ležal na soncu, je vse slišal in se hudo razžalostil, ker bo jutri njegov 

zadnji dan. Imel pa je dobrega prijatelja volka, zvečer se je splazil k njemu v gozd in mu potožil o 

usodi, ki ga čaka.  

»Poslušaj, boter,« mu je rekel volk, »kar korajžno, pomagal ti bom iz stiske. Nekaj sem si izmislil. 

Jutri zjutraj zarana gresta tvoj gospodar in njegov žena kosit in svojega otročička bosta vzela s seboj, 

ker ni nikogar drugega doma. Med delom po navadi položita otroka v senco od žive meje, ti pa tudi 

lezi tja, kot da ga hočeš čuvati. Jaz bom prišel iz gozda in ugrabil otroka in ti plani za mano, kot da me 

hočeš ujeti. Otroka bom spustil, ti pa ga nesi nazaj k staršem. Mislila bosta, da si ga rešil in ti bosta 

tako hvaležna, da ti ne bosta več mogla storiti hudega, nasprotno prišel boš v milost in ničesar več ti 

ne bo manjkalo.« 

Predlog je psu ugajal in kot sta si ga zamislila, tako sta ga tudi izpeljala. Oče je zavpil, ko je videl, 

kako teče volk z njegovim otrokom čez polje, ko pa ga je stari Sultan prinesel nazaj, je bil zelo vesel, 

pobožal ga je in mu rekel: »Tudi lasu ti ne bomo skrivili in krmili te bomo do konca tvojih dni.« Svoji 

ženi pa je rekel: »Pojdi takoj domov in skuhaj Sultanu kašo, te ni treba gristi. In prinesi še blazino z 

moje postelje za njegovo ležišče.«  

Od zdaj naprej se je Sultanu tako dobro godilo, da si ni želel ničesar več. Kmalu pa ga je obiskal volk 

in se zelo razveselil, ker se jima je tako lepo posrečilo. »Ampak, boter, eno oko boš pa že zatisnil, 

kadar bom tvojemu gospodarju odnesel kakšno debelo ovco,« je rekel volk. »Današnji dan se je težko 

prebijati.« »S tem pa nikar ne računaj,« je rekel pes, »svojemu gospodarju sem zvest in tega ne bom 

dopustil.« 

Volk pa je menil, da pes ne misli resno, ponoči se je priplazil in hotel odnesti ovco. Toda kmet, ki mu 

je zvesti Sultan izdal volkove nakane, ga je pričakal in mu s cepcem prav grdo počesal dlako. Volk je 

moral zbežati, psu pa je zarenčal: »Slab tovariš si! Le počakaj, za to se boš pokoril!« 

Naslednje jutro je volk poslal svinji, naj pokliče psa v gozd, da bosta poravnala svoj račun. Stari 

Sultan si ni mogel najti drugega pajdaša kot mačko, ki je imela samo še tri noge in, ko sta skupaj odšla 

v gozd je uboga mačka poskakovala in od bolečin molela rep kvišku. Volk in njegov pomočnik sta že 

bila na dogovorjenem kraju in ko sta videla prihajati svoja nasprotnika, sta zaradi iztegnjenega 

mačjega repa mislila, da je pred njima nekdo s sabljo. In ker je uboga žival tako poskakovala na svojih 

treh tacah, si nista mogla misliti drugega, kot da vsakič pobere kamen, ki ga bo vrgla vanju. Zato sta 

se oba prestrašila: divja svinja se je zakopala v listje, volk pa je skočil na drevo. Ko sta pes in mačka 

prispela, sta se zelo začudila, ker ni bilo nikjer nikogar. Divja svinja pa se v listju ni mogla popolnoma 

skriti in uhlji so ji moleli ven. Medtem, ko se je mačka oprezno ozirala naokoli, je svinja pomigala z 

uhlji, mačka pa je mislila, da je miš, skočila je tja in pogumno ugriznila vanje. Svinja se je zadrla in 

planila kvišku , bežala je in vpila: »Krivec je na drevesu!« 
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Pes in mačka sta pogledala kvišku in zagledala volka, ki se je zelo sramoval, ker je bil tak strahopetec 

in zato sta s psom sklenila mir.  

4.9.2 Analiza pravljice po Vladimirju J. Proppu 

Eden od članov odide od doma (1). Kmet želi psa Sultana spoditi od doma, saj ni več za 

nobeno rabo. Junak je pozoren (2). Žena gospodarja prepriča, naj tega ne stori. Sultan je 

pozoren in sliši ves pogovor. Junak (pes Sultan) zapusti dom (11). Sultan se odpravi po 

nasvet v gozd k prijatelju volku, ki postane DAROVALEC. Junak sreča darovalca v gozdu. 

Junaka izprašujejo in ga tako pripravljajo na prejem čudežnega sredstva (12). Darovalec 

(volk) pove psu, kaj naj stori, če želi ostati na kmetiji (12. 7). Junak – pes se odzove na 

dejanje prihodnjega darovalca. Odziv je pozitiven (13). Pes se odzove na nasvet volka in 

naloga je dobro opravljena. Zaigrata, da želi volk ukrasti gospodarjevega otroka in pes 

zaigrano napade volka. (13. 7). Junak torej volku naredi uslugo. Junak je nagrajen (31). 

Gospodar vidi, da je Sultan resnično zvest in mu je zelo hvaležen. Obdrži ga v hiši (31. 6).  

Volk, ki je bil DAROVALEC, se spremeni v ŠKODLJIVCA (14. 9).  

Škodljivec škoduje enemu članu družine (8). Volk ne upošteva Sultanovega svarila, da ne 

sme ukrasti ovce. Volk tega ne upošteva in vseeno ukrade ovco. Gre za drugo obliko 

škodljivčeve kraje (8.5). Junak (pes) spet zapusti dom (11). Junak in škodljivec se 

spopadeta (16). Pes s seboj vzame mačko, volk pa divjo svinjo. Lažnega junaka – svinjo, ki 

se skrije v zemljo (28), razkrijejo. Mačka razkrije lažnega junaka in svinji odgrizne ušesa. 

Škodljivca kaznujejo - Volk od strahu spleza na drevo in ga je sram, da je tak strahopetec 

(30).  

4.9.3 Lovec in medved (Manica Koman) 

Še kot otrok sem čula tole zgodbico o lovcu in medvedu: Neki lovec je našel v gozdu čisto majhnega 

medvedka in ga nesel na svoj dom. Ker je potem malega debeluška dobro krmil in sploh lepo ravnal z 

njim, je iz male in ljubke živalice kmalu postal velik in močan kosmatinec. Kljub temu je svojega 

gospodarja iskreno ljubil in mu bil otroško pokoren. Rad je tacal okoli njega in ga skušal celo 

oponašati, kar je bilo lovcu v veliko zabavo. Tako na primer je opazoval lovca, ko je z muhalnikom v 

roki pobijal muhe, čuteč, da so te živalice gospodarju zoprne jih je zasovražil tudi on in čestokrat tako 

srdito zamahnil s taco po njih, da se mu je lovec iz srca nasmejal in ga ljubeče potrepljal po dlaki.  

 

Nekega vročega poletnega večera se trudni lovec po kosilu uleže pod košato jablano in v hladni senci 

kmalu trdno zaspi. Seveda medved takoj pritaca k njemu in videč, da gospodar spi, mirno obstoji. V 

tem pribrenči iz zraka nadležni brencelj in hoteč se napiti sladke krvi, sede lovcu na čelo. Medved to, 

videč, dvigne svojo ogromno taco in zamahne s svojo močjo po brenclju. Toda – o groza – z 

brencljem vred ubije tudi lovca.  

 

Zver, ali sploh žival, če tudi udomačena, vendar nima toliko razsodnosti, da bi vedno znala presoditi, 

kaj je prav, zato moramo biti pazljivi in previdni napram nji.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ložar, Ana; diplomsko delo 
 

106 

4.9.4 Analiza pravljice po Vladimirju J. Proppu 

V tej pravljici nastopata lovec in medved. Lovec (junak) najde v gozdu medveda in zanj 

skrbi. (13. 7) Junak živali – medvedu na nek način stori uslugo. (13) Podari mu streho nad 

glavo, skrbi zanj (13. 7). Lovec in medved sta prijatelja. Lovec zaspi in pribrenči brencelj. 

Tedaj se medved spremeni v škodljivca. Junaka udari v glavo in ga ubije (16. 4). Medved 

junaka zasleduje (zasleduje bolj brenclja) (21. 6), junak se ne reši pred udarcem medveda 

in umre (22. 10). Pravljica se na tem mestu zaključi. 

4.9.5 Analiza pravljic (podobnosti in razlike) 

V obeh pravljicah gre za enak motiv: LOJALNOST. Pes Sultan je zvest kmetu, medved pa 

je zvest lovcu.  

 

V pravljicah je veliko razlik: 

1. V prvi pravljici Stari Sultan nastopajo: kmet, pes Sultan, kmetova žena, volk, 

mačka in svinja. V drugi pravljici Lovec in medved nastopajo le tri osebe: lovec, medved in 

brencelj.  

2. V prvi pravljici se kmet naveliča psa Sultana in se ga želi znebiti. Na posredovanje 

njegove žene si kmet premisli. V drugi pravljici se zgodi nasprotno – lovec najde 

medvedka na cesti in zanj skrbi.  

3. V prvi pravljici se pes Sultan v obupu odpravi do volka. Volk mu pomaga z 

nasvetom in pes ga uboga. Volk ima na tem mestu vlogo darovalca. Volk psa Sultana reši 

pred tem, da bi ga vrgli na cesto. V drugi pravljici medveda reši dobri gospodar. Gospodar 

je medvedov darovalec. Gospodar za medveda začne skrbeti in se z njim spoprijatelji.  

4. V prvi pravljici je volk premagan. Od strahu pred mačko spleza na drevo in je 

osramočen, pes pa zmaga. Konec je srečen – pes in volk skleneta premirje. V drugi 

pravljici pa medved ubije gospodarja – konec je nesrečen.  

5. Boj se v prvi pravljici dogaja s pomočnikoma. Pes si izbere mačko, volk pa svinjo. 

Boj poteka zavestno – da bi volk in pes poravnala svoje račune. Volk postane škodovalec 

zavestno, saj ukrade ovco in krši dogovor. V drugi pravljici pa se boj dogaja brez pajdašev. 

Boj med medvedom in lovcem poteka nezavedno. Medved želi ubiti brenclja, ne pa lovca. 

Želi pomagati lovcu. Medved škodovalec postane nezavedno in iz nevednosti. Ne ve, da bo 

tako lovca ubil.  

 

V pravljicah je tudi nekaj podobnosti: 

1. V obeh pravljicah se dogaja isti motiv – LOJALNOST. V prvi pravljici je pes 

Sultan zvest kmetu, v drugi pravljici pa je medved zvest lovcu.  

2. Oba junaka želita zaščititi svoja gospodarja. Pes Sultan želi zaščititi gospodarja 

pred volkom, v drugi pravljici pa želi medved gospodarja rešiti in zaščititi pred brencljem.  

3. V prvi pravljici se darovalec spremeni v škodljivca. Volk, ki na začetku pomaga 

Sultanu, se spremeni v škodljivca – Sultana ne uboga in ukrade ovco. V drugi pravljici pa 
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se tudi medved spremeni v škodljivca. Na začetku sta z gospodarjem prijatelja, nato pa želi 

ubiti brenclja, a ubije lovca.  

4. Za škodovalca je konec žalosten – volk je osramočen. Tudi v drugi pravljici je za 

škodovalca – medveda konec tragičen – nevede ubije lovca.  

4.10 PES IN VRABEC (brata Grimm) in PES, PETELIN IN LISICA 

(Manica Koman) 

V osmem izboru pravljic sem primerjala pravljici Pes in vrabec (brata Grimm) in Pes, 

petelin in lisica (Manica Koman). Pravljica Pes, petelin in lisica je krajša. V obeh 

pravljicah nastopajo živali.  

 

4.10.1  Pes in vrabec (brata Grimm) 

Grimm J., W. (1993). Prva knjiga pravljic. Pes in vrabec. Ljubljana: Založba Mladinska 

knjiga, str. 304–307. 

Ovčarski pes je imel prav slabega gospodarja, ki ga je ves čas stradal. Ker pri njem ni mogel več 

zdržati, je ves žalosten odšel. Na cesti pa je naletel na vrabca, ki mu je rekel: »Zakaj si pa tako 

žalosten, brat pes?« In pes je odgovoril: »Lačen sem in hrane nimam.« Pa je rekel vrabec: »Pojdiva v 

mesto, ljubi brat in nasitil te bom.« Torej sta šla skupaj v mesto, prišla sta pred mesnico in vrabec je 

rekel psu: »Ustavi se, prikljuval ti bom kos mesa.« Sedej le na oknico, se ozrl naokrog, če ga kdo vidi 

in pričel kljuvati. Tako dolgo je vlekel in trgal kos mesa, ki je visel na robu, da je štrbuknil na tla. Pes 

ga je zgrabil, stekel v kot in ga požrl. Pa je rekel vrabec: »Greva v drugo mesnico, priskrbel ti bom še 

en kos, da boš sit.« Ko je pes požrl še drugi kos, ga je vrabec vprašal: »Si sit, brat pes?« »Da, mesa 

imam dovolj,« je odvrnil pes. »Kruha pa nisem dobil.« Pa je rekel vrabec: »Tudi tega še dobiš, kar z 

mano pojdi.« Šla sta v pekarno in vrabec je kavsnil nekaj žemljic, da so se skotalile na tla in ker je pes 

hotel še več, sta šla še v drugo pekarno in tudi tam mu je prikotalil žemljice. Ko je pes vse pojedel, je 

rekel vrabec: »Si zdaj sit, brat pes?« »Sem,« je odgovoril pes. »Pojdiva malo na sprehod izven 

mesta.« Pa sta šla na deželno cesto. Bilo je prav lepo toplo vreme in, ko sta naredila že nekaj ovinkov, 

je rekel pes: »Utrujen sem in bi rad malo zaspal.« »Kar spi,« je rekel vrabec, »jaz pa bom med tem 

posedel na veji.«  

Pes je torej legel na cesto in trdno zaspal - in medtem ko je tako ležal in spal, je pripeljal voznik, v voz 

je imel vprežene tri konje, na njem pa dva soda vina. Vrabec je videl, da se noče izogniti psu in, da jo 

reže naravnost po kolesnicah, zato je zavpil: »Voznik, ne napravi tega! Ali pa te spravim ob 

premoženje!« 

Voznik je sam zase zagodel: »Ti me že ne boš spravil ob premoženje,« zapokal je z bičem, pognal voz 

naravnost čez psa in ga povozil do smrti. Zdaj je vrabec zavpil: »Mojega brata si povozil do smrti in 

to te bo stalo voz in kljuseta.«  

»O, seveda, voz in kljuseta, kaj pa še!« je rekel voznik, »ti mi pa res ne moreš škodovati.« Vrabec pa 

je zletel na ponjavo in toliko časa kljuval veho na sodu, da je čep popustil in, da je vse vino izteklo, ne 

da bi voznik to opazil. Ko pa se le enkrat le ozrl, je videl, kako iz voza kaplja. Pregledal je sode in 

videl, da je eden prazen. »Joj, kakšen revež sem!« je zaklical.  
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»Še vedno ne dovolj velik revež,« je rekel vrabec, zletel konju na glavo in mu izkljuval oči. Ko je 

voznik to videl, je izvlekel sekiro in hotel udariti vrabca, toda ta je sfrčal stran, voznik pa je zadel 

konja v glavo, da se je mrtev zgrudil. »Joj, kakšen revež sem!« je zaklical. »Še vedno ne dovolj!« je 

zaklical vrabec. Ko se je voznik z dvema konjema odpeljal naprej, je spet zlezel pod ponjavo in 

izkljuval čep še iz drugega soda, tako da je vino izteklo. Ko je voznik to opazil, je spet zaklical: »Joj, 

kakšen revež sem!« 

Vrabec pa je odgovoril: »Še vedno ne dovolj!« Sedel je drugemu konju na glavo in mu izkljuval oči. 

Voznik je pritekel bliže, vzel sekiro, vrabec pa se sfrfotal in voznik je spet zadel konja in ga ubil. »Joj, 

kakšen revež sem!« »Še vedno ne dovolj!« je rekel vrabec, sedel na tretjega konja in tudi temu 

izkljuval oči. Ne da bi se ozrl, je voznik v svojem besu zamahnil nad vrabcem, pa ga spet ni zadel, 

ampak je pobil tudi tretjega konja. »Joj, kakšen revež sem!« je zaklical. »Še vedno ne dovolj!« je rekel 

vrabec. »Tudi doma te bom spravil ob premoženje!« In je odletel.  

Voznik je moral pustiti voz kar tam in je šel ves besen in jezen domov. »Joj, kakšno smolo sem imel!« 

je rekel svoji ženi. »Vino mi je izteklo in vsi trije konji so mrtvi.« »Jojmene, mož!« je rekla žena, 

»kakšen hudoben ptič je priletel v našo hišo! Zbral je ptiče iz vsega sveta in na podstrešju so se 

spustili na našo pšenico in jo požrli.«  

Mož je stekel na podstrešje in tam je bilo na tisoče ptičev, sredi njih pa je čepel vrabec in pozobali so 

vso pšenico. Pa je voznik zaklical: »Joj, kakšen revež sem!« »Še vedno ne dovolj!« je rekel vrabec. 

»Voznik, to te bo stalo življenje!« in je odletel.  

Tako je voznik, ki je izgubil vse svoje premoženje, šel dol v sobo in ves strupen in razkačen sedel za 

zapeček. Vrabec pa je sedel zunaj pred oknom in zaklical: »Voznik, to te bo stalo življenje!« Voznik 

je pograbil sekiro in jo vrgel v vrabca, zadel pa ga ni, le šipo je razbil. Zdaj je vrabec priskakljal noter, 

sedel na peč in čivkal: »Voznik, to te bo stalo življenje!« Voznik pa, slep od besa, je razbil peč in 

orodje po hiši in klopi in mizo, kamor je pač vrabec poskočil. Nazadnje je podrl še stene svoje hiše, 

vrabca pa ni mogel ujeti. Končno pa ga je le ulovil z roko. Pa je rekla njegova žena: »Naj ga jaz 

ubijem?« »Ne,« je zavpil, »to bi bilo premalo zanj! Umreti mora grozovitejše, požrl ga bom! In 

naenkrat ga je pogoltnil. Vrabec pa mu je začel v telesu frfotati in prifrfotal je možu v usta, tu je 

iztegnil glavico ven in zaklical: »Voznik, to te bo stalo življenje!« Zdaj je mož pomolil sekiro svoji 

ženi in ji rekel: »Žena, ubij tega ptiča v ustih!«  

Žena je zamahnila, vendar je vrabca zgrešila, zadela pa je voznika naravnost v glavo, da je padel 

mrtev po tleh. Vrabec pa je odletel.  

4.10.2  Analiza pravljice po Vladimirju J. Proppu 

V začetku pravljice eden od članov odide od doma (1). Ovčarski pes ni mogel več zdržati 

pri gospodarju, ki ga je ves čas stradal. Zato odide od doma (1). Junak zapusti dom. Na 

poti sreča darovalca, to je vrabec (11). Vrabec prizanese psu. Pomaga mu, da pes pride do 

hrane. Vrabec psu priskrbi meso in žemlje (12. 7). Pojavi se škodljivec – kočijaž. Kočijaž 

psu škoduje tako, da ga povozi do smrti. Vrabcu pa škoduje tako, da ga ne posluša, ko ga 

vrabec svari pred psom na cesti. Kočijaž je do vrabca še nesramen in domišljav (8). Vrabec 

se tako spremeni v škodljivca, kočijaž pa v žrtev. Vrabec kočijažu napove vojno (8. 12). 

Vrabec kočijaža izropa tako, da ga spravi ob vino in ob pšenico (8. 3). Pri konjih povzroči 

telesno poškodbo – izkljuva jim oči. Kočijaž pa konjem odseka glavo (8. 6). Vrabec in 

kočijaž se neposredno spopadeta (8. 14). Vrabec zmami žrtev v nerazsodnost, da ta razbija 

po hiši (8. 8). Škodljivec povzroči umor. Žena ubije kočijaža (8. 14). Škodljivec – kočijaž 
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je premagan in leži mrtev na tleh in je brez vsega (18). Vrabec odleti in ne vemo, kaj se 

potem zgodi z njim.  

4.10.3  Pes, petelin in lisica (Manica Koman) 

Lisica se je neke noči vtihotapila v kmetov kokošnjak in povzročila pravcato morijo. Dvoje mladih 

putk je pohrustala, tri pa je umorila in razmesarila. Nato se je hudobnica izgubila v bližnji gozd. Ko je 

kmet zjutraj opazil razdejanje, se je silno razhudil. Najprej se je zadrl na psa: »Sram te bodi! Kakšen 

čuvaj pa si, da tedaj spiš, ko nam lisica krade kokoš!« »Gospodar, nisem spal«, odvrne pes. »Ko sem 

zaslišal obupno kričanje prestrašenih kokoši, sem silno zarenčal in se pričel z vso močjo zaletavati 

proti kokošnjaku. Toda veriga, na katero si me zvečer priklenil, je bila na žalost prekratka, da bi 

dosegel morilko. Torej, ne huduj se name!« Medtem se jima je približal petelin. Razjarjeni kmet se je 

zdaj lotil še njega: »Ti mevža petelinja!«, je zakričal nad ubogim petelinom, »ali sem ti zako zaupal 

kokoši, da si jih tako brezbrižno prepustil lisici? Sramuj se!« 

 

-»Gospodar, ne bodi krivičen«, zastoka petelin. »Že itak sem od žalosti in togote le napol živ. Če bi na 

primer sosedov petelin ali kaka druga taka žival, ki mi je v moči bolj enaka, pomolila le glavo v 

kokošnjak, jaz bi njo napodil in s kremplji in kljunom tako razcafral, da bi poginila na mestu. Toda z 

lisico se ne morem meriti. Če bi jo bil napadel, bi zadavila mene in najbrž še nekaj več putk povrhu. 

Pomislite, gospodar!« 

 

Kmet uvidi, da pes in petelin res nista kos temu. Molče se zaobrne in gre po svojih opravkih. Na 

skrivaj se petelin še dolgo časa jezi na tatinsko lisico. Šele sčasoma pozabi na ta razburljiv dogodek.  

 

Nista pa pozabila na lisico pes in petelin. Prisegla sta ji maščevanje in sklenila ob prvi priliki tako 

obračunati z njo, da jo bo za vedno minilo poželenje po ubogih putkah. Nekega lepega dne gospodar 

izpusti psa z verige, češ naj se malo naleta in naskače - To opazi petelin in brž se pridruži psu. Skupaj 

jo mahneta v bližnji gozd. Tam se radujeta vsak po svoje. Petelin brska po listju in mahu, išče in 

hrusta razne črve, hrošče in drugo tako drobnjav. Pes pa veselo poskakuje in za kratek čas plaši zajce 

in veverice. Ko se petelin do sila nahrusta in pes dovolj naskače si oba zaželita nekoliko počitka. 

Petelin zleti na vejo in lagodno počene. Pes pa opazi v bližini orjaški stoletni hrast, ki je že začel 

trohneti. Deblo je bilo že vse votlo, pri tleh je pa zijala precejšnja odprtina, nastlana z mahom in 

listjem. »Hov, hov,« veselo zalaja pes. »Tu notri je gotovo domoval kak zajček, ki je nevede postlal 

meni za kratek počitek.« In zlezel je v odprtino starega hrasta in lagodno zadremal.  

 

Petelin se je prvi zdramil, V veselem razpoloženju je glasno zakikirikal. Slišala ga je lisica, ki je 

neusmiljeno davila kmetove putke. Tedaj je pricepljala blizu, se vrgla kvišku in začela priliznjeno: 

»Petelinček, zlati, skoči doli in pojdi z menoj! »Petelin pa ni bil bedak. Odvrnil ji je: »Ne ljubi se mi 

še na tla. Lahko pa daš pšeničko moji putki.« »Pa kje imaš putko?« hlastno vpraša lisica. »Tamle v 

tistem votlem hrastu počiva. Pojdi in zbudi jo. Rada bo šla s teboj,« pravi petelin. Lisica napravi par 

skokov in že je pri hrastu. Toda komaj pomoli svojo kosmato glavo v duplino, že skoči pes kvišku, se 

zakadi vanjo in jo raztrga na drobne kosce. Tako je dobila ta grda hudobnica zasluženo plačilo, pes in 

petelin zadoščenje, putke pa miren počitek v kokošnjaku.  

4.10.4  Analiza pravljice po Vladimirju J. Proppu 

Pravljica se začne z zapletom (8). Škodljivec – lisica se pritihotapi v kmetov kokošnjak in 

pobije kokoši. Zaplet se začne: 

1. odhod (lisica odide iz gozda in pride v kokošnjak - 1. 3),  
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2. kršitev prepovedi (pomori kokoši, čeprav ve, da to ni zaželeno - 3),  

3. uspeh ali prevara (pri plenjenju je uspešna in zbeži – 8. 2).  

 

Enemu od junakov nekaj manjka (8. a) Gospodar ugotovi, da manjkajo kokoši (8. a). 

Junaka – pes in petelin izvesta, kaj se je zgodilo v kokošnjaku. Gospodar ju besedno 

napade in obsodi. Junaka se branita (9. 2).  

Pes in petelin se spremenita v JUNAKA ISKALCA (9). Lisici prisežeta maščevanje in ji 

obljubita, da jo bosta iskala, dokler je ne bosta našla (11).  

 

Junaka gresta od doma. Pobudnika sta onadva in od doma odideta na skrivaj, ne da bi 

karkoli povedala gospodarju (9. 3). Iskalca lisici obljubita maščevanje (10). Zapustita dom 

in se odpravita v gozd poiskat lisico (11). Junaka prideta do kraja iskanja. Ko se najesta in 

napijeta, petelin zleti na vejo, pes pa se skrije v drevesno votlino (15). Junak – petelin in 

lisica se neposredno spopadeta s prepirom (16. 2). Objekt iskanja uplenijo z vabo – petelin 

se zlaže lisici, da je v votlini lepa kokoš. Lisica pa petelinu verjame. Škodljivca kaznujejo. 

Ko se lisica približa v votlini, v kateri naj bi bila kokoš, jo napade pes in jo raztrga na 

drobne kosce (30). Naloga je rešena. Pes in petelin sta se maščevala lisici. Odpravita se 

domov (26). Junaka sta nagrajena s tem, da dobita zadoščenje. Kokoši pa mirno živijo v 

kokošnjaku (31). 

4.10.5  Analiza pravljic (podobnosti in razlike) 

V prvi pravljici Pes in vrabec nastopajo: pes, gospodar, vrabec, voznik in voznikova žena. 

Na začetku pravljice je junak pes, ki ga škodljivec – gospodar spodi od doma. Pes ima dva 

škodljivca – gospodarja in voznika, ki ga povozi. Ko pes odide od doma, sreča vrabca. 

Vrabec je v vlogi darovalca. Psu priskrbi hrano in je tudi škodljivec – maščuje se vozniku, 

ker ta povozi psa. Voznik je škodljivec – škoduje psu, ker ga povozi. Na koncu pravljice 

vstopi še voznikova žena. Na začetku je darovalka – vozniku pomaga, a je tudi škodljivka 

– voznika ubije s sekiro. V tej pravljici se vloge junakov menjavajo.  

Pes je žrtev in junak. Gospodar in voznik sta škodljivca. Vrabec je darovalec in škodljivec. 

Tudi voznikova žena je darovalka in škodljivka.  

 

V drugi pravljici Pes, petelin in lisica nastopajo lisica, kmet, pes in petelin. Lisica je 

škodljivka. Tudi kmet je škodljivec, saj je jezen na psa in petelina. Pes in petelin sta 

junaka, darovalca in škodljivca. Junaka sta zato, ker premagata lisico, škodljivca sta zato, 

ker se lisici maščujeta. Darovalca pa zato, ker tako rešita ostale kokoši pred lisico in tudi 

gospodarju dokažeta, da nista slaba pomočnika.  

 

Pravljici sta si med sabo podobni, a se tudi razlikujeta. Podobnosti v pravljici: 

1. Motiv pravljice je MAŠČEVANJE. V prvi pravljici se junak in darovalec – vrabec 

maščuje vozniku. V drugi pravljici pa se petelin in pes maščujeta požrešni lisici.  

2. V obeh pravljicah nastopajo: junak, darovalec in škodljivec. Junak ima dve vlogi - 

darovalec in škodljivec. V prvi pravljici je junak vrabec. Postane pa tudi darovalec in 
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škodljivec. V drugi pravljici sta junaka dva – petelin in pes. Sta tudi darovalca in 

škodljivca.  

3. Junak je na koncu nagrajen, škodljivec pa je kaznovan. Vrabec odleti, pes in petelin 

pa se vrneta h gospodarju. Voznik ostane brez vsega in umre. Lisica pogine.  

4. V obeh pravljicah nastopata kmeta, ki junakom škodujeta. V prvi pravljici gospodar 

psa spodi na cesto, v drugi pravljici pa kmet psa in petelina ošteje. Junaka gresta od doma. 

Pes gre od doma, ker ga v to prisili gospodar, petelin in pes pa odideta od doma, ker si tako 

želita sama.  

5. V obeh pravljicah se dogaja izhodiščno stanje, zaplet in konec.  

 

V pravljici je tudi nekaj razlik: 

1. V prvi pravljici v izhodiščnem stanju gospodar spodi junaka – psa na cesto. V drugi 

pravljici pa v izhodiščnem stanju lisica pobije kokoši. Junaka odideta od doma šele v 

zapletu.  

2. V prvi pravljici pes sreča darovalca – vrabca na poti. V drugi pravljici pa sta junaka 

in darovalca, ki si med sabo pomagata, skupaj že na začetku.  

3. V prvi pravljici vrabec naredi za psa tri dobra dela. Priskrbi mu meso, kruh in ga 

povabi na sprehod. V drugi pravljici pa se pes in petelin branita pred gospodarjem, nato pa 

se odločita, da se bosta lisici maščevala.  

4. Razlikuje se način, kako se darovalca spopadeta z škodljivcem. V prvi pravljici 

vrabec najprej zagrozi vozniku, da ga bo spravil ob premoženje. Nato poskrbi, da mu 

izteče vino. Konjem izkljuje oči in jih ubije. Nato na kmetovem podstrešju pozoba vse žito. 

Nato poskrbi, da kmet razbija po hiši. Ko kmetu zleti v usta, pa kmeta ubije njegova žena. 

Tukaj se vidi stopnjevanje v dogajanju.  

V drugi pravljici pa petelin zvabi lisico do hrasta, pod pretvezo, da je tam zajec. Ko se 

lisica približa hrastu, nanjo plane pes in jo raztrga.  

5. Konec junakov je zelo različen – vrabec odleti. Tudi pes in petelin se vrneta h 

gospodarju, a obenem dobita še zadoščenje, da sta se maščevala. Kokoši dobijo tako miren 

počitek v kokošnjaku.  

4.11 SOVA (brata Grimm) in ZAKAJ VOLK SOVRAŽI PSA (Manica 

Koman) 

V devetem izboru pravljic sem primerjala pravljici Sova (brata Grimm) in Zakaj volk 

sovraži psa (Manica Koman). Pravljica Zakaj volk sovraži psa je zelo kratka. V pravljici 

Sova nastopajo živali in ljudje, v pravljici Zakaj volk sovraži psa pa samo živali.  

 

4.11.1  Sova (brata Grimm) 

Grimm, J., W. (1993). Druga knjiga pravljic. Sova. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga, 

str. 323, 324.  
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Pred par sto leti, ko ljudje še zdaleč niso bili tako pametni in prebrisani, kot so današnji, se je v 

majhnem mestecu zgodilo nekaj čudnega. Nekoč ponoči je slučajno priletela iz bližnjega gozda v 

skedenj nekega meščana ena tistih velikih sov, ki se jim pravi uharica, in se podnevi ni upala iz 

svojega zatočišča, ker se je bala, da bodo drugi ptiči zagnali strašen vik in krik, če jo bodo zagledali. 

Ko pa je zjutraj prišel hlapec po slamo, se je tako močno ustrašil sove, ki je čepela v kotu, da je zbežal 

k svojemu gospodarju in mu povedal, da čepi v skednju takšna pošast, kakršne še svoj živi dan ni 

videl in da tako vrti oči, kakor da bo zdaj zdaj koga pohrustala.  

»Saj te poznam,« je rekel gospodar, »dovolj imaš korajže, da po polju preganjaš kose, če pa zagledaš 

mrtvega petelina, greš prej po palico, preden se mu približaš. Kar sam grem gledat, kakšna je ta 

pošast,« je še pristavil, junaško odšel v skedenj in se razgledal. Ko pa je na lastne oči zagledal čudno 

in grozno žival, se ni nič manj ustrašil kot hlapec. V nekaj skokih je bil zunaj, stekel je k sosedom in 

jih milo rotil, naj mu pomagajo, drugače bo nevarna žival prišla iz skednja in bo celo mesto v 

nevarnosti. Po ulicah in cestah je zašumelo, meščani so prišli s kopji, vilami kosami in sekirami, kot 

da gredo nad sovražnika in nazadnje so prišli še gospodje z magistrata in župan na čelu. Na trgu so se 

postavili v vrste, se odpravili nad skedenj in ga obkolili od vseh strani. Najpogumnejši je stopil naprej 

in vstopil z naperjenim kopjem, toda takoj je kriče in smrtno bled planil ven in ni mogel izdaviti niti 

besedile. Še dva sta si drznila noter, pa tudi njima se ni godilo nič bolje. Končno je stopil naprej velik 

in močan možak, ki je bil slaven zaradi svojih vojnih junaštev in rekel:  

»Pošasti ne bomo pregnali, če jo samo gledamo, treba je ukrepati. Vidim pa, da ste vsi babe in nihče 

ne mara po kostanj v žerjavico.« Poslal je po oklep, meč in kopje in se oborožil. Vsi so slavili njegov 

pogum, čeprav se jih je veliko balo za njegovo življenje. Odprli so oboje skedenjskih vrat in zagledali 

sovo, ki je medtem sedla na prečni tram sredi skednja. Mož je poslal po lestev in ko so jo prislonili, so 

ga vzpodbujali, naj se moško drži in ga priporočili svetemu Juriju, ki je premagal zmaja. Sovo je 

vpitje množice prestrašilo in ko je zagledala, kako gre možak proti njej, je pričela sukati oči, nasršila 

je perje zaplahutala s perutmi, sekala s kljunom in s svojim hripavim glasom zaskovikala uhu, uhu.« 

»Pobij jo! Pobij jo!« je vpila množica pred skednjem. »Na mojem mestu že ne bi govorili, naj jo 

pobijem,« jim je odgovoril silni junak. Postavil je nogo še za klin više, potem pa se je začel tresti in se 

napol nezavesten odpravil spet navzdol. Zdaj ni bilo nikogar več, ki bi se upal podati v nevarnost.  

»Pošast je s sekanjem in hukanjem zastrupila in smrtno ranila najboljšega moža med nami. Kaj naj 

zdaj še drugi tvegamo življenje?«  

Posvetovali so se, kaj naj store, da ne bo propadlo celo mesto. Dolgo časa se jim je zdelo vse zaman, 

dokler končno župan le ni našel izhoda. »Po mojem mnenju,« je rekel, »bi morali lastniku iz skupnega 

mošnjička plačati tale skedenj in vse, kar je v njem, se pravi žito, slamo in seno, potem pa vse skupaj, 

z gozdno živaljo vred zažgati. Tako ne bi bilo nikomur več tvegati življenja. Pri tem res ne smemo 

varčevati, tu skopost ni na mesti.« 

Vsi so mu pritrdili. Torej so zažgali skedenj na vseh štirih vogalih in sova je v njem žalostno poginila, 

Kdor ne verjame pa naj gre tja in sam povpraša.  

4.11.2  Analiza pravljic po Vladimirju J. Proppu 

Eden od članov odide od doma (1). Glavni junak Sova Uharica prileti iz gozda in se ustali 

v skednju meščana in njegovega hlapca. V pravljici sedaj naletimo na škodljivca. Hlapec in 

njegov gospodar zmotita mir (sovo) in ji želita škodovati, ker sove ne poznata in se je od 

strahu želita znebiti. Škodljivec (hlapec in gospodar) škodujeta sovi. Gresta celo do župana 

in naročita umor sove (8. 3). Eden od škodljivcev – pogumni vojščak sovi napove vojno (8. 

19). Sova se znajde v ujetništvu (12. 4). Vojščak, ki je sovražno bitje, skuša pogubiti 
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junaka in ga zgrabiti, ko spleza na lestev (12. 8). Sova se reši in odleti (13. 8), škodljivec – 

pogumni vojščak pa je premagan, saj pade z lestve (18). Junaka – sovo vaščani zasledujejo 

(21). Zasledovalci še naprej poskušajo sovo umoriti. To se res zgodi. Sovo in skedenj 

zažgejo in sova pogine. Pravljica se na tem mestu konča.  

4.11.3  Zakaj volk sovraži psa (Manica Koman) 

Dva volkova nekoč najdeta mrtvega zajca. Da bi si ga prijateljsko razdelila, o tem seveda ni bilo 

govora! 

»Moj bo,« zarenči prvi, »jaz se ga prvi zagledal!« 

»Moj je,« zatuli drugi. »Jaz sem bil prvi pri njem.« 

Po burnem prerekanju si skočita v lase ter se strahovito obdelujeta z zobmi. Ne odneha niti eden niti 

drugi. Ker sta oba lačna, oba svojeglava in približno tudi enako močna, traja ta krvavi boj kar dolgo 

časa in postaja vedno hujši. Besno trgata drug drugemu kos za kosom od telesa. In kar odtrgata, tudi 

sproti požreta. To traja vse dotlej, da od njunih teles ne ostane drugega, kakor samo dva repa, ki pa se 

še zaganjata drug v drugega. Tedaj pa pride tod mimo nek velik in sestradan pes, ki oba repa pohrusta 

in s tem šele konča krvavo borbo.  

Ker je pes pojedel volčja repa, odslej volkovi silno sovražijo ves pasji rod.  

4.11.4  Analiza pravljice po Vladimirju J. Proppu 

V pravljici nastopata škodljivca. To sta dva psa, ki se strahovito napadeta (16). Junaka 

tekmujeta med sabo in se ubijeta (16). Podobno tudi oba repa tekmujeta med sabo. Volk 

škodljivca kaznuje tako, da poje oba repa in konča krvavo borbo (30). Pravljica se na tem 

mestu zaključi (18. 1).  

4.11.5  Analiza pravljic (podobnosti in razlike) 

Motiv v tej pravljici je spopad med dvema junakoma. V prvi pravljici je motiv spopada, ko 

se prebivalci spopadejo s sovo, da bi jo pregnali. V drugi pravljici pa je motiv spopada in 

požrešnosti. Psa se spopadeta med sabo zaradi hrane.  

 

V prvi pravljici Sova nastopajo: sova, hlapec, gospodar, meščani, gospodje z magistrata, 

župan in pogumni fant. Sova je junak, ki pa na koncu žalostno pogine. Hlapec, gospodar in 

ostale osebe pa so škodljivci.  

 

V drugi pravljici Zakaj volk sovraži psa je oseb manj kot v prvi. Nastopata 2 volkova, 

mrtev zajec in sestradan pes. Volkova sta škodljivca, ki si škodujeta, pes pa je junak.  

 

V pravljici bratov Grimm je izhodiščno stanje – sova odide iz gozda in se nastani v 

skednju. V pravljici M. Koman pa izhodiščnega stanja ni. Dva volka naletita na zajca in 

takoj pride do zapleta.  

V prvi pravljici junaka – sovo napadejo škodljivci. Najprej se je ustraši hlapec, nato 

gospodar. Pred skedenj pridejo še sosedje, meščani in župan. Ugotavljajo, kako bi se sove 
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lahko znebili. Javi se pogumen mož, ki spleza na lestev, a zaradi nerodnosti pade z nje. 

Sova – junak prvič zleti. Nato se župan odloči, da bodo skedenj zažgali in sova v njem 

pogine. Škodljivci junaka ubijejo.  

 

V drugi pravljici pa nastopata škodljivca – dva volkova, ki napadeta mrtvega zajca. 

Škodljivca se poškodujeta do smrti.  

 

Prva pravljica se konča tako, da sova – junak pogine zaradi požara v skednju. Druga 

pravljica pa se s smrtjo volkov še nadaljuje – pride pes in požre oba volčja repa.  

 

Obe pravljici sta na nek način zelo nenavadni. Junak v prvi pravljici pogine/umre. V drugi 

pravljici pa se junak pojavi šele na koncu – pes požre oba repa.  

 

Pravljici sta si podobni v tem, da se napad na junaka – sovo in pa spopad med volkovoma 

začne stopnjevati. Sove se najprej ustrašijo, jo hočejo poškodovati, nato pa jo ubijejo. Tudi 

volkova se spopadeta do smrti – celo dokler od njiju ne ostane samo rep.  

 

Razlika v obeh pravljicah pa je v številu nastopajočih, v izhodiščnem stanju – v prvi 

pravljici obstaja, v drugi pa ne. Pravljici se razlikujeta tudi v koncih. V prvi pravljici se 

junak pojavi na začetku (sova odide z gozda) in žalostno pogine v požaru. Zgodba se 

tragično konča za sovo in dobro za sovaščane (znebijo se grozne pošasti).  

 

V drugi pravljici pa se junak pojavi na koncu (po smrti obeh volkov) in konec je na nek 

način srečen (sestradan pes se naje obeh repov) in tudi nesrečen (volkovi zasovražijo pse).  

 

4.12  Povzetek vseh analiz pravljic 

Ko sem prebirala pravljice bratov Grimm in Manice Koman, sem se odločila, da bom 

podrobneje analizirala 9 pravljic bratov Grimm in 9 pravljic Manice Koman. Devetim 

pravljicam Manice Koman sem določila devet pravljic bratov Grimm. Pozorna sem bila, da 

so se pravljice ujemale predvsem motivno.  

 

Na podlagi strukturalistične teorije Vladimirja Proppa sem analizirala vsako pravljico 

posebej. Pozorna pa sem bila, da sem naredila motivno podobne izbore pravljic. Nastalo je 

devet dvojic. Prva je Grimmova pravljica, sledi pa njej motivno podobna pravljica Manice 

Koman. Ko sem podrobno analizirala vsako pravljico posebej, sledi še analiza obeh 

pravljic. To sem storila tako, da sem ugotovila podobnosti in razlike vsake pravljice v 

vsaki dvojici.  

 

Vsaka dvojica se od naslednje zelo razlikuje. Predstavila bom povzetek vseh dvojic.  
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4.12.1  Prvi izbor pravljic  

Motiv prvega izbora  pravljic je v TEKMOVALNOST. Gre za tekmovalnost med 

človekom in živaljo. Junaka – tako lev kot človek želita od darovalcev – mačke in lisice 

izvedeti čim več o človeku. Junaka želita s človekom tekmovati in dokazati, da sta 

pametnejša in močnejša od človeka. Pravljica se zaključi z besedami, da je človek 

pametnejši od živali in da je človek ravno zaradi tega gospodar živali. Po literarni teoriji 

Vladimirja J. Proppa je bila analiza preprosta, saj je v obeh pravljicah najti vseh 32 

elementov.  

 

4.12.2  Drugi izbor pravljic 

žMotiv drugega izbora pravljic je ČUDEŽNO SREDSTVO, ki ga junak proda v deželi in 

dobi DENARNO NAGRADO. Pravljici sta si motivno podobni. Prva pravljica se nadaljuje 

tudi po tem, ko zadnji sin domov prinese denarno nagrado. V nadaljevanju izvemo, kaj se 

dogaja z mačko in da tudi ta srečno pobegne. Prebivalci otoka pa podrejo grad. Druga 

pravljica pa se zaključi, ko dobri gospodar prinese Frančku denar. Ne izvemo, kaj se 

dogaja v tisti vasici. Kraj dogajanja je specifičen – gre za oddaljeni otok ali gorsko vasico, 

kjer prebivalci ne poznajo čudežnega sredstva, ko pa pride junak z določeno stvarjo, 

prebivalci to stvar kupijo. Gre za zamenjavo – ti nimaš določene stvari in ti je nepoznana 

(petelina/kose/mačke), jaz pa ti ponujam in lahko prodam ravno to stvar.  

 

4.12.3  Tretji izbor pravljic  

Motiv tretjega izbora pravljic je PREPIR. Gre za besedni napad enega junaka nad drugim 

in drugi junak se brani. V prvi pravljici mačka ne pove lisici, kar ji gre, in je tiho. V drugi 

pravljici pa koza odrezavo pove oslu, kar mu gre. Pravljica Manice Koman je kratka in je 

brez izhodiščnega stanja. Tudi pravljica bratov Grimm je krajša. Manica Koman pravljico 

prenese tudi na ljudi. Zaključi z besedami, da si velikokrat domišljava oseba prilašča 

značilnosti, ki jih nima, drugim ljudem pa očita napake, ki jih ima sama. V pravljici 

Manice Koman je videti tudi kot poučna zgodba.  

 

4.12.4  Četrti izbor pravljic 

Motiv v tem izboru pravljic  MANKO. Živali v obeh pravljicah ugotovijo, da jim nekaj 

manjka ali pa bi rade nekaj spremenile. V prvi pravljici ribe ugotovijo, da med njimi ni 

nobenega reda, v drugi pravljici pa petelini ugotovijo, da nimajo kralja in bi bilo dobro, da 

bi ga imeli. Prva pravljica Morski list se zaključi, ko na tekmovanju zmaga slanik, morski 

list pa mu je nevoščljiv. Druga pravljica pa se nadaljuje tudi, ko petelini določijo za kralj 
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dihurja. Pravljica Morski list je zelo kratka in je brez izhodiščnega stanja. Dogaja se samo 

zaplet. Druga pravljica pa je zelo dolga in vsebuje izhodiščno stanje, zaplet in konec. 

Analiza prve pravljice po V. Proppu je bila malce težja.  

 

4.12.5  Peti izbor pravljic  

Motiv v tem izboru pravljic  je POŽREŠNOST. Pravljici sta si med sabo zelo podobni. V 

prvi pravljici volk od lisice zahteva, da izvrši vse ukaze. Lisica se z zvijačo reši in volka 

prepusti kmetu, ki ga ubije. Lisica je povsem odvisna od volka. V drugi pravljici pa je 

lisica tista, ki psu postavlja zahteve. Pes se lisici upre. Prva pravljica se zaključi, ko je volk 

ubit. V drugi pravljici pa se lisica pretepena vrne k psu in ga še prosi, naj mu odgrizne rep. 

Pes ji svetuje, naj ukaza ne izvrši. Njegov ukaz izvrši volk, ki lisici odgrizne rep. Manica 

Koman to pravljico predstavi kot pojasnilo, zakaj lisice sovražijo pse. Obe pravljici imata 

izhodiščno stanje, zaplet in konec.  

 

4.12.6  Šesti izbor pravljic  

Motiv v tem izboru pravljic  je JUNAKOVA NEMOČ in pomoč darovalca, da se junak 

vrne domov. Obe pravljici sta si po izhodiščnem stanju, zapletu in koncu zelo podobni. V 

obeh primerih kmeta spodita konja, z izgovorom, da sta ostarela in nepotrebna. V obeh 

primerih je darovalec lisica, le objekt iskanja je različen. V prvem primeru mora konj 

domov prinesti volka, v drugem pa leva. Analiza pravljic je bila preprosta, saj je v 

pravljicah najti vse elemente, ki jih je določil Vladimir J. Propp. Sta si pa pravljici zelo 

podobni.  

 

4.12.7  Sedmi izbor pravljic 

Motiv v tem izboru pravljic  je LOJALNOST DO GOSPODARJA. V prvi pravljici  gre za 

zvestobo psa Sultana, ki je zvest svojemu gospodarju. V drugi pravljici  pa gre za 

medveda, ki je zvest lovcu, ki ga je našel v gozdu in vzgojil. V obeh pravljicah se tudi 

darovalec spremeni v škodljivca. Oseba se najprej spremeni v darovalca, saj želi junaki 

pomagati, v nadaljevanju pa ista oseba spremeni v škodljivca. V prvi pravljici škodljivec 

škoduje junaku zavestno, v drugi pravljici pa škodljivec škoduje podzavestno. Pravljici sta 

si podobni, a imata presenetljiv razplet.  
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4.12.8  Osmi izbor pravljic  

Motiv v tem izboru pravljic  je MAŠČEVANJE. V prvi pravljici se vrabec maščuje 

vozniku, ker ta povozi njegovega prijatelja – psa. Maščevanje poteka po korakih in se 

stopnjuje – vrabec najprej grozi vozniku, nato pa poskrbi, da izgubi vse premoženje in na 

koncu voznika ubije njegova žena. V drugi pravljici pa se pes in petelin maščujeta lisici, 

ker je pojedla kokoši in ker ju je gospodar oštel. V prvi pravljici gre bolj za maščevanje, 

jezo in žalost. Vrabec izgubi dobrega prijatelja psa in se zato maščuje. V drugi pravljici pa 

gre za maščevanje zaradi zadoščenja in ranjenega ponosa. Pes in petelin sta prizadeta 

zaradi gospodarjevega oštevanja. Ne moreta pozabiti, da ima gospodar o njima slabo 

mnenje in zato se lisici maščujeta. Pravljici imata tako izhodiščno stanje in zaplet, kot tudi 

srečen konec.  

 

4.12.9  Deveti izbor pravljic  

Motiv v tem izboru pravljic  je SPOPAD. V prvi pravljici se dogaja boj med vaščani in 

sovo, ki se zateče v skedenj. Vaščani sove ne poznajo in se želijo sove znebiti. Konec je 

tragičen, saj sova pogine. Pravljica ima izhodiščno stanje, zaplet in konec. V drugi pravljici 

gre za boj med dvema škodljivcema – psa, ki pojesta zajca in nato še sebe. V dogajanje 

vstopi volk, ki poje še njuna repa. Manica Koman spet pravljico predstavi kot pojasnilo, 

zakaj se sovražijo psi in volkovi. Pravljica Manice Koman je brez izhodiščnega stanja. Obe 

pravljici se končata tragično.  

 

Pravljice Manice Koman – Lev in človek, Koza in osel idr. se imenujejo basni. Gre za 

posebno vrsto pravljice, v kateri nastopajo poosebljene živali s človeškimi lastnostmi in 

imajo na koncu moralni nauk. Manica Koman je moralni nauk v pravljicah dodatno 

poudarila z dodatnim odstavkom. Nekatere pravljice se končajo s srečnim koncem 

(Nagrajena prijaznost, Zvesti konjiček), druge, kot npr. Lovec in medved, pa imajo 

nesrečen konec. V nekaterih pravljicah nastopajo divje živali, npr. Lev in človek, v drugih 

pravljicah pa nastopajo domače živali, npr. Zvesti konjiček. V izboru pa je tudi realistična 

pravljica: Nagrajena prijaznost. V njej nastopajo ljudje in ima srečen konec.  

Pravljice bratov Grimm so živalske pravljice, v katerih nastopajo domače živali, npr. Volk, 

lisica, sova. Živali imajo poosebljene človeške lastnosti. Nobena pravljica nima na koncu 

moralnega nauka. V izboru je tudi realistična pravljica Trije srečneži. V tej pravljici 

nastopajo ljudje in ima srečen konec. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ložar, Ana; diplomsko delo 
 

118 

4.13 Povzetek empiričnega dela 

Empirični del je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu predstavljam izbore devetih 

pravljic bratov Grimm in analizo vsake pravljice po Vladimirju J. Proppu. Sledi izbor 

devetih pravljic Manice Koman in analiza vsake pravljice po Vladimirju J. Proppu. Za 

vsak izbor sem na koncu napisala, kje sta si pravljici podobni ali različni. Vsak izbor 

pravljice ima svojevrstne podobnosti in razlike, ki sem jih podrobno opisala. V tem delu 

sem v vsako analizo pravljice po Vladimirju J. Proppu vključila tudi analizo funkcije likov 

(z ustrezno številko).  

V drugem delu empiričnega dela pa sem vključila analizo vsake pravljice posebej. 

Ugotovila sem, da ima vsak izbor pravljic enak motiv. Ugotovila sem, da v izborih pravljic 

nastopa približno enako število junakov, da imajo izbori pravljic podoben začetek in 

zaključek. V večini izborov nastopajo živalski junaki, le v dveh izborih pravljic (Volk in 

človek/Lev in človek in Trije srečneži/Nagrajena prijaznost) pa nastopajo tako živalski kot 

človeški junaki.  

Zaključujem z ugotovitvijo, da je sedem pravljic bratov Grimm (Lisica in mačka, Morski 

list, Volk in lisica, Lisica in konj, Stari Sultan, Pes in vrabec, Sova) živalskih pravljic, v 

katerih nastopajo živalski junaki, ki imajo poosebljene lastnosti. V teh pravljicah ni 

moralnega nauka. Sta pa tudi dve pravljici (Volk in človek/Trije srečneži), ki sta navadni 

pravljici, saj se ne zaključita z moralnim naukom. V pravljici Volk in človek nastopajo 

živalski in človeški liki, v pravljici Trije srečneži pa nastopajo ljudje.   

Pet pravljic Manice Koman (Lev in človek, Nagrajena prijaznost, Koza in osel, 

Opeharjena lisica, Lovec in medved) je basni, v katerih nastopajo živalski ali človeški 

junaki in se zaključijo z moralnim naukom. Živali imajo poosebljene lastnosti. Štiri 

pravljice (Dihur-kralj, Zvesti konjiček, Pes, petelin in lisica, Zakaj volk sovraži psa) nimajo 

moralnega nauka. V pravljici Zvesti konjiček nastopajo človeški in živalski junaki, v ostalih 

treh pravljicah Dihur-kralj, Pes, petelin in lisica in Zakaj volk sovraži psa pa nastopajo 

živalski junaki.  

Pravljice Manice Koman so krajše od pravljic bratov Grimm.  
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IV ZAKLJUČEK  

V teoretičnem delu sem natančno predstavila življenje in delo bratov Grimm. Življenjepis 

sem priredila po knjigi Hermanna Gerstnerja,  Brata Jacob in Wilhelm Grimm, življenjepis 

(1974). V poglavju o delu bratov Grimm sem napisala seznam vsem samostojnih del 

Jacoba in Wilhelma Grimma, seznam skupnih del bratov Grimm in tudi prevode njunih del 

v slovenščino. V diplomsko delo sem priložila dve fotografiji bratov Grimm, ki sem ju 

dobila v opisani knjigi, in fotografiji Prve knjige pravljic in Druge knjige pravljic, ki sem 

ju fotografirala na razstavi pravljic bratov Grimm, ki je potekala meseca oktobra 2012 v 

Narodni in univerzitetni knjižnici.  

Natančno sem predstavila življenje in delo ljudske pisateljice Manice Koman, ki je v 

slovenski javnosti za današnjo generacijo neznana pisateljica. Zelo se mi je zdelo 

pomembno, da njeno življenje in delo natančno raziščem in jo tako predstavim javnosti.  

Podrobne podatke o življenju sem dobila od ge. Ane Jerina, ki je nečakinja Manice 

Koman. V diplomski nalogi sem podrobno opisala, kako je potekalo moje raziskovanje, da 

sem go. Ano našla in se z njo srečala. Z njo sem opravila intervju, posnela sem njeno 

pripoved in fotografirala tako njo kot slike Manice Koman. V diplomsko delo sem 

vključila tudi osebne dokumente Manice Koman. Krstni list sem dobila v Nadškofijskem 

arhivu v Ljubljani, mrliški list pa na Upravni enoti Ljubljana. Oba dokumenta sem priložila 

v diplomsko delo, kot tudi fotografije groba Manice Koman v Šentvidu in dve fotografiji 

Ulice Manice Koman v Vižmarjah.  

Tudi delo Manice Koman sem morala podrobno raziskati. Kljub temu, da sem primerjala 

pravljice, sem v diplomsko delo vključila celoten seznam njenih del, ki se nahajajo v 

Rokopisnem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice. Seznam njenih del in osebni 

dokumenti so spravljeni v 24 mapah. Podatke o življenju in delu Manice Koman sem 

dobila v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, mapo o Manici Koman, ki vsebuje njene 

intervjuje in časopisne odrezke, sem dobila v ZRC SAZU, na Inštitutu za literarno 

zgodovino – oddelku za Literarne vede. Vse podatke, ki sem jih dobila, sem vključila v 

diplomsko delo.  

Podatke o življenju in delu Manice Koman sem dobila tudi v knjigi Splošno žensko 

društvo/…/ V pogovoru z go. Ano Jerina sem ugotovila, da nekateri podatki v tem članku 

niso resnični. Članek sem prav tako vključila v diplomsko delo.  

V Narodni in univerzitetni knjižnici sem tudi fotokopirala tipkopise in rokopise vseh 

pravljic Manice Koman. Vse fotokopije prilagam v poglavje Priloge.  

V teoretični del sem vključila tudi podatke o strukturi pravljice in funkcijah likov (četrto 

poglavje). Podatke sem povzela do knjigi Morfologija pravljice, ki jo je leta 1928 napisal 

Vladimir J. Propp. V tem poglavju sem natančno opisala podatke o vrstah pravljic, zapisala 

pa sem tudi 31 funkcij likov, ki jih navaja Propp v že omenjeni knjigi. Seznam 31 funkcij 
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likov je zelo pomemben, saj sem na podlagi tega seznama primerjala pravljice v 

empiričnem delu.  

V empirični del sem vključila primerjavo pravljic bratov Grimm in Manice Koman. 

Najprej sem predstavila pravljice bratov Grimm, saj sta kronološko živela pred Manico 

Koman. V diplomsko delo sem vključila izbor devetih pravljic. Sprva sem bila pozorna na 

to, da so bili izbori pravljic med seboj motivno podobni, nato sem po strukturalistični 

analizi Vladimirja J. Proppa zapisala analizo za vsako pravljico posebej. Za vsak izbor sem 

na koncu zapisala analizo podobnosti in razlik obeh pravljic. V petem poglavju je tako 

devet analiz podobnosti in razlik pravljic.  

Empirični del sem nadaljevala s povzetkom vseh analiz pravljic. Analize so krajše, 

vsebujejo le bistvene značilnosti. V analize sem vključila podatke o motivu izborov 

pravljic, številu junakov, ali se pravljica zaključi z moralnim naukom in podatke o začetku 

in koncu pravljic – kaj imajo izbori pravljic skupnega in kje se razhajajo.  

Vsak sklop (teoretični in empirični del) sem opremila s krajšim uvodom in povzetkom, v 

katerem sem natančno opisala, kaj v določenem sklopu raziskujem in kaj sem ugotovila.  
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5 VIRI IN LITERATURA 

5.1 VIRI     

1. Fotografije del bratov Grimm (Razstava pravljic bratov Grimm, NUK 2012). 

 

2. Fotografije Manice Koman (arhiv ge. Ane Jerina). 

 

3. Fotografije  (posnete z mobilnim telefonom, 2012). 

 

4. Krstni list Manice Koman (Nadškofijski arhiv Ljubljana, 2012). 

5. Listine o življenju in delu Manice Koman (Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2012). 

6. Mapa o Manici Koman (ZRC SAZU, Inštitut za kulturno zgodovino, 2012). 

7. Mrliški list Manice Koman (Upravna enota Ljubljana).  

8. Narodna in univerzitetna knjižnica: KOMAN, Manica: Zapuščina. (MS 1706, 1-24)
5
.  

 

Vsebina: 

Osebni dokumenti (3).  

Dela 

II. 1. Poezije (113), Zvezki s pesmimi in osnutki pesmi (3 + 14 prilog). Silvestrovanje na 

Kmetijskem ministrstvu …(1), Otroška voščila (13), Oj Rab, oj otok Rab (1), Zgodnji 

vnukec (2), Pesmi (10), Prigodnice in osnutki zanje (212), Uganke (716), Najboljše uganke 

[izbor] (103).  

II. 2. Dramatika: Snubec (1), V svobodo (1), Sveti večer 1951 [fragment], Sestrin varuh 

(1), Šaljivi dvogovor med teto Meto in nečakom Jankotom (1), Kralj Matjaž. Opereta v 

treh dejanjih (7 + 3 priloge).  

III. 3. 1. Proza: Spomini na Rab (1 + 15 prilog: pesmi o izgnanstvu na Rab). 

III. 3.2. Proza. Črtice: Bila sem na trgu (1), Prizorček na ulici (1), Iz življenja (1), Zalka-

plesalka (1), Bolje je dajati (1), Črtice (17).  

3.3. Pravljice (17).  

III. 3. 4. Predavanja: Rab (1), Govor Tržačanom o naših Gorenjcih (1).  

III. 3. 5. Prispevki za radio: Prispevki za radio I. (159), Prispevki za radio II. (231), 

Prispevki za radio III. (32), Prispevki za radio IV. (37), Prispevki za radio V. (145), Drobni 

prispevki za radijski otroški program (73).  

                                                 
5
 Seznam zapuščine Manice Koman sem zapisala v taki obliki, kot sem ga prejela v Narodni in univerzitetni 

knjižnici. 
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III. 3. 6. Prispevki za otroške časopise (114).  

IV. Osnutki: Notesniki z osnutki (1), Koncepti (19).  

V. Korespondenca: Čestitke Manici Koman ob 50-letnici (45).  

VI. Periodične objave: Objave v revijah (37), Časopisni izrezki s prispevki Manice Koman 

I. (113), Časopisni izrezki II. (97), Časopisni izrezki III. (91), Časopisni izrezki IV (23).  

Inv. št: 13/55, 7/64, 12/88.  

Provenienca: Štefan Tausig, Ljubljana; Slavka Dobravec, Ljubljana; Boris Čekada, 

Ljubljana. 

5.2 INTERNETNI VIRI (URL): 

NUK (2005-2010), Digitalna knjižnica slovenije: Koman Manica (b.d). Pridobljeno 1. 10. 

2012 s svetovnega spleta:  

http://www.dlib.si/results?query='keywords%3dKoman+Manica&pageSize=25  
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6 PRILOGE  

Pravljice (originali pravljic pisateljice Manice Koman – pretipkane pravljice in 

fotokopirane kopije rokopisov in tipkopisov. Pridobljeno v rokopisnem oddelku Narodne 

in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, oktobra 2012) 

6.1 Lev in človek 

Srečata se lev in mačka. Lev, kralj živali jo zaničljivo pogleda in se začne bahati in šopiriti:« Oj, ti uboga 

mačka, ali poznaš na vesoljnem svetu večjega junaka od mene? Jaz sem tako močan in se nikogar ne bojim!«  

Ponižna mačka pa mi pravi: »Pozna, še večjega junaka od tebe. Pa ne samo enega. Vse polno takih junakov 

je na svetu. To je človek.« 

»Kaj praviš? Človek? Tega sploh ne poznam. Človek naj bo torej močnejši od mene?« se razjezi lev. »Pa mi 

povej, draga sorodnica, kje naj dobim človeka? Daj, pokaži mi ga! Rad bi ga spoznal in se pomeril z njim 

glede moči.« 

»Pojdi z menoj, pokažem ti ga! V gozdu boš dobil človeka, pa se poskusi z njim, ako se čutiš dovolj 

močnega«, mu pravi mačka. Ošabni lev se poda z mačko na pot. Ob potu opazita konja, ki je privezan k 

drevesu.  

»Ljubi prijatelj, kdo te je privezal k drevesu«, vpraša lev. »Kdo neki! Človek«, odgovori konj. »Le beži, da še 

tebe ne priveže! Z menoj ravna sočutno, ker mu koristim. S teboj bo pa obračunal drugače, če boš kaj dolgo 

strašil tod okoli. » 

»Kje je torej ta strašna pošast?« se zaničljivo poroga lev. »Ni daleč od tu. V gozdu je. Kar poišči ga.« odvrne 

konj. Lev v svoji trmoglavosti hiti v ozd tako urno, da ga mačka komaj dohaja. Na motni gorski poti opazita 

vola, ki je vprežen v voz. Lev vpraša: » Dobri voliček, kdo te je vpregel v ta žalostni jarem?« »Človek«, se 

glasi ponižen odgovor. »In kje je ta okrutnež?« poizveduje lev. »Kaj ga ne slišiš? V gozdu je. Drevje podira. 

» 

Lev se skoro prestraši, toda radovednost in prevzetnost ga tirata dalje proti mestu, od koder je bilo čutiti 

enakomerno udarjanje. Kmalu opazi drvarja s sekiro in žago, ki je pravkar podrl ogromno drevo, ki je s 

hruščem telebnilo na tla. Mačka pravi: »Dobro poglej! To je človek! Pojdi in se kar sam pomeri z njim. Jaz te 

počakam tu.« 

Medtem je tudi drvar opazil leva. Polastil se ga je strah. Z največjo nsglico je splezal na drevo. Lev postopi in 

videč, da mu je drvar ušel na drevo, se raztogoti in se zadere: » Ali me vidiš?«  

»Vidim, vidim«, odvrne drvar. Lev zdaj na ves glas zatuli: »Ali me slišiš?« »Slišim, slišim«, mirno reče 

drvar. »Kdo pa si, vrh smreke?« »Človek sem.« »Pridi doli, da poskusiva, kdo je močnejši!« »Dobro, dobro, 

haha«, se posmehuje drvar. »Ampak poderi najprej eno drevo, kakor sem to storil jaz! Potem pridem.« 

Lev hoče pokazati svojo moč, pa se z vso vnemo loti dela. Z močnim telesom se zaletava v drevo, z ostrimi 

kremplji praska deblom da trske odletavajo daleč proč. Pri delu uporablja tudi zobe in grize les, da mu 

krvavijo čeljusti. Ves utrujen je že, ko se mu končno vendar posreči, da podere drevo. Zdaj se zmagoslavno 

ozre na drevo in zakliče:« No, človek, pridi doli! Drevo sem podrl, zdaj pa hočem podreti še tebe! » 

»Takoj bom na tleh«, se oglasi drvar. »Preden pa stopim na tla, mi napravi še kratko uslugo! Glej, tamkaj v 

štoru drevesa, ki sem ga malo prej podrl, mi je ostal železni klin, ki mi služi za zagozdo. Zelo sem se 

namučil, pa ga nisem mogel izvleči. Kot sem opazil, si ti močnejši od mene, zato te prosim, potisni svojo 
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močno nogo v precep pri zagozdi in se močno upri, pa se b o precep povečal. Na ta način bo klin / zagozda / 

morda tudi brez moje pomoči izpadel.«  

Lev uboga. Svojo močno šapo potisne v precep in res razširi odprtino. To priliko uporabi drvar. V trenutki je 

na tleh, zavihti sekiro in izbije zagozdo. Precep se v tem hipu zapre in levu strahovito stisne šapo. Seveda se 

poizkuša pobesnela zver oprostiti nepopisnih muk, a štor je še preveč svež in ne popusti niti za las. Zaman se 

poizkuša lev izmuzniti iz pasti, zaman besni in rjove, da se trese ves gozd.  

»Čof, čof, rask, rask«, tolče drvar s sekiro po ujetem levu in ne odneha prej, da se prevrnjena zver od bolečin 

zgrudi in pogine-  

Mačka, ki od daleč gleda ta prizor, zamijavka: »Mijav! Zdaj si videl, ošabni lev, kdo je največji junak. Po 

telesni moči res ni človek najmočnejši. Toda po svojem razumu presega vse živali. Zato pa človek je in 

ostane naš gospodar!« 

 

Slika 22: Pravljica Lev in človek. Tipkopis Manice Koman.  
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Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 

 

 

Slika 23: Pravljica Lev in človek. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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6.2 Koza in osel 

Srečata se koza in osel. Osel postoji, ogledava kozo in reče porogljivo: »Kako si le upaš hoditi okrog? Ali te 

ni sram, da kažeš svojo koščeno postavo po vsem svetu? Oh, kakšna si! Dlaka visi s tebe kakor od 

razcapanega kožuha, brada ti nikakor ne pristoji h koničastemu gobcu, repek imaš kratek, kakor bi ti ga 

obglodale miši in če zaslišim tvoj meketajoči glas, se ne morem zadržati smeha. Ti le poglej mene! Mar 

nisem ves podoben zalemu konjički?« 

Ne mislim se pogovarjati s teboj.« odgovori mirno koza, »kajti prav malo mi je mar, kako me ocenjuješ ti. 

Tolaži me zavest, da bi me ljudje – zlasti bolj revni, katerim nadomeščam kravo – ne redili, ako bi poleg 

svoje zunanjosti ne imela tudi dobrih lastnosti. Sicer pa ti tudi nisi brez graje. Ne zameri, če rtudi jaz tebi 

povem nekaj malega v brk. Poslušaj! Če hočeš biti podoben konju, zakaj pa potem nosiš kravji rep? Če hočeš 

biti lep, čemu si potem ogrnjen v sivo plesnjivo suknjo? In – ali tvoja velika ušesa niso preveč napoti? In pa – 

oprosti – ni li tvoja neumnost, tvoj obraz in vse drugo vzrok, da si znan po vsem svetu kot najbolj butasta 

žival? In potem ta tvoj glas, ali ni…« 

Koza niti ne utegne končati, kajti osramočeni osel se urno zaobrne in zbeži, kakor ni gorelo za njim.  

To kratko a poučno storjico lahko obrnemo tudi na ljudi. Prevzetni domišljavec si kaj hitro domišlja, da je on 

najlepša in najpopolnejša stvar pod soncem. Lasti si vse mogoče kreposti, katerih pa v resnici seveda nima. 

Pač pa tiste lastnosti, katerih je sam ves poln, zelo ostro opaža na drugih in se obreguje vanje. Tak človek je 

puhloglavec in jo dostikrat upravičeno tako skupi, kakor jo je ta osel pred skromno kozo.  
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Slika 24: Pravljica Koza in osel. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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6.3 Lev in miška  

Nekoč je miška nevede stekla spečemu levu preko hrbta. Lev se zdrami, zamahne in prekrije s svojo 

ogromno taco miško. Miška ga zaprosi: »O, mogočni lev, pusti mi življenje! Tudi jaz se te hočem usmiliti, 

kadar boš v stiski!« Lev se zaničljivo namrdne, češ:«Le, kdaj boš ti, smet uboga meni v pomoč.« Drobna 

miška se mu zdi tako malenkostna, tako ničeva, a jo res izpusti na svobodo.  

Ne dolgo potem so leva živega ujeli lovci. Omotali so ga z vrvjo in privezali k drevesu. Miška začuje 

njegovo prostaško rjovenje in takoj priteče. Med tem, ko lovci tečejo po voz, da nalože zverino, pa miška 

pregloda vrv in lev je prost. Nato pa reče levu:« Se li še spomniš, kralj živali, kako si se mi tedaj zaničljivo 

nasmehnil, ko sem ti obljubila svojo pomoč? Zdaj pa veš, da ti tudi drobcena miška lahko pomaga.« 

 

Slika 25: Pravljica Lev in miška. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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6.4 Strgani klobuček 

Ker so bili učenci tisti dan pridni, jih učitelj povede na šolski vrt. Tam jih potem poučuje o rezanem drevju, 

razkazuje jim cvetlice in jih posladka z jagodami. Končno jim pove še poučno povestico in navrže nekaj 

šaljivih ugank. Tedaj pa se oglasi Balantov Lojzek:« Prosim, naj še jaz povem uganko!« »Kar povej jo«, mu 

prikima učitelj. »Čujte !« prične Lojzek. Komu p na vrhu klobuka rastejo lasje?« Otroci se spogledajo in 

ugibajo. Učitelj pa se nasmehne in potreplja Lojzka po rami: »No, Lojzek, le kar sam nam povej, kaj bi bilo 

to!« 

»Ej, no, to je Cafalov Jakec«, zakliče Lojzek in pokaže součenca Jakca, ki ima na glavi klobuk s tolikšno 

luknjo, da mu sili skozenj velik šop las. Otroci se vsi naenkrat ozrejo v Jakca in bušijo v glasen smeh. Jakec 

pa postane v obraz rdeč, kot bi ga polil s krvjo. Molče se zaobrne in zbeži z vrta. Učitelj zdaj stopi k Lojzku 

in ga pokara: »Lojzek, kaj si storil?! Jakec ni sam kriv, da je revček. Ti ga pa javno zasmehuješ in ga 

spravljaš v zadrego.« Tako ostre graje ni Lojzek od svojega dobrega učitelja še nikoli slišal! Prebledel je in 

glasno zaihtel. Potem pa je brez besede stekel domov. »Kaj se ti je zgodilo, Lojzek, da si ves objokan?« 

Lojzek zdaj znova zaihti. Med solzami hlipa iz sebe besedo za besedo. Toda pove res vse, kakor je bilo v 

resnici. Ves skesan pristavi, da Jakca nikakor ni mislil žaliti. Lojzkov oče je strog in pravičen mož. Oče ve, 

da Lojzek tega ni zakrivil iz hudobnosti, nego iz neke nepremišljene otroške razposajenosti. Vendar mu reče: 

»Lojzek, grdo si se obnašal. Ne bil bi pričakoval kaj takega od tebe.« »O, saj mi je žal«, zastoka Lojzek. »Ali 

želiš poprav iti!« Lojzek prikima.  

»Torej bi bil voljan dati Jakcu kakšen svoj najljubši klobuk?« Lojzek spet prikima. »No, prav, pa poglejva v 

tvojo zalogo«, pravi oče in odpre omaro. Tam izbere še čisto lep zelenkast klobuček, ga da Lojzku in veli: 

»Ta klobuček takoj jutri podari Jakcu!« 

Drugo jutri hiti Lojzek s klobučkom ves srečen v šolo. Najprej stopi v učiteljevo pisarno in tam učitelju 

razloži. kako je bilo doma in kako je ukrenil oče. Pri tem pokaže tudi klobuček, namenjen Jakcu. Trenutek 

pozneje je že Lojzek v učilnici pred Jakcem. Povezne pripravljeni klobuk Jakcu na glavo in pravi:« Na, ta 

klobuk je zdaj tvoj. Tako želiva jaz in moj oče.« Presenečeni Jakec postane v prvem hipu ves zmeden. Nato 

pa neizrečeno vesel objame skesanega Lojzka. In srečna sta oba. Jakec, ker ima tako lep klobuček, Lojzek pa, 

ker ga tolaži zavest, da je tako lepo popravil, kar je zagrešil v svoji nepremišljenosti.  
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Slika 26: Pravljica Strgani klobuček. Objavljeno v neznani reviji. 

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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6.5 Kaznovani dihur 

Puta Grahka je imela svoje gnezdece gori na hlevu, za nekim tramom, precej globoko v mrvi. Tja je pridno 

odlagala svoja jajčeca in gospodinja je bila zadovoljna z njo. Toda Grahka je nekoč opazila, da je gnezdo 

prazno. Zato se je pritožila gospodinji: »Zakaj si mi pobrala jajca z gnezda? Včasih si mi jih vedno nekaj 

pustila, da sem takoj lahko opazila gnezdo. Saj veš, kako rada rada sedim na svojih jajčkih.« 

»Motiš se, Grahka moja«, se je začudila gospodinja. »Jaz ti nisem vzela jajc. Nekaj drugega je moralo biti.« 

»Ko-ko-ko, joj meni«, je obupno zakokodakala putka. »Kdo neki mi je ukradel jajca?« »Putkica moja«, je 

rekla gospodinja sočutno, »če je tvoje gnezdo prazno, potem ti ne hodi v goste nihče drug kot požrešni dihur. 

Saj poznaš to ne preveč veliko živalco, ki s posebno strastjo stika za jajci. Kar v gnezdo hodi ponje. In kako 

mojstrsko odpira lupine in s kakšno požrešnostjo posrka mastno tekočino! Že vidim, da ni druge pomoči, kot 

da ti poiščem drugo gnezdo. Kar pojdiva!« Šli sta v hlev. Pod konjskim žlebom je našla gospodinja primerno 

mesto, kjer bo lahko pridna kokica brez skrbi odlagala jajca. V staro putkino gnezdo pa se je naselila muca. 

Že čez nekaj dni so gledale iz gnezda štiri ljubke mačice. Mati muca je skrbela zanje s pravo materinsko 

ljubeznijo. Gorje vsakomur, ki bi se jim približal! Stara muca je v jezi in strahu za svoje mladiče tako 

razdraženo pihala in renčala, da je vsakdo pri priči zbežal.  

V neki temni noči, ko je že vse trdno spalo, se je splazil v mrvo požrešni dihur- Že po poti je premišljeval, 

kako mu bodo teknila putkina jajčka. Posrkal jih bo s slastjo, se potem zavalil v mrvo in v sladkem ugodju 

malo podremal. Toda tatič ni slutil, da se je v tem v krmi marsikaj spremenilo, da se je v staro putkino 

gnezdo naselila mati muca.  

Prav potuhnjeno se je štirinožni tatič previdno prismuknil do gnezda. Toda gorje! Stara muca je zapihala in se 

bliskoma vrgla na dihurja ter ga v pravični jezi z zobmi in kremplji tako neusmiljeno obdelala, da se je 

rokomavh na pol mrtev zgubil v temo. Tako se vedno hudobnež le kratek čas veseli svojega nepoštenega 

požrtja. Prej ali slej ga doleti zaslužena kazen.  
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Slika 27: Pravljica Kaznovani dihur. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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6.6 Dihur – kralj 

Petelinom in kokošim je nekoč prišlo na misel, da bi bilo dobro, če bi tudi kokošji rod imel svojega kralja. 

Sklicali so občni zbor in se posvetovali kaj in kako. Ko pa je šlo za to, kdo izmed njih bo kralj, so nastali med 

njimi tudi prepiri, kajti nihče ni maral trpeti, da bi drugi vladal nad njim. Vsak bi bil rad sam vladar. In začeli 

so se petelini kavsati in ravsati, da je kar perje letelo od njih in so jim krvavi grebeni.  

 

Zdajci se je oglasil star, resen petelin in svetoval, da bi izvolili kakšnega močnega kralja iz tujine, ker le tako 

se bo lahko nad njimi ohranil mir. Hkrati pa jim je svetoval dihurja, češ, to je bogat, močan in vsakdo se ga 

bo bal. Nasvet je vsem ugajal in tako so poslali k dihurju odposlance, da bi sklenili z n jim pogodbo. Dihur je 

bil z njimi zelo prijazen in ustrežljiv. Obljubljal je, da bo spoštoval njihove pravice, da jih bo varoval pred 

kraguljem, ki jim odnaša piščance, pred kuno, ki jim pije jajca in pred tatinskimi vranami, ki jim pred nosom 

kradejo zrnje. Obetal je tudi, da bo vse lepe peteline naredil za svoje kraljeve svetovalce.  

 

Vsemu redu je ugajalo, kar je obljubljal in z veliko slavo so posadili dihurja na kraljevski prestol. Ni pa 

trajalo dolgo, ko se je kralju – dihurju zahotelo kokošje krvi. In sklenil je, da mora na svojem podložniku 

najti kakšno krivdo, da mu bo mogel potem pred to pretvezo pregrizniti vrat in izsesati kri. Poklical je k sebi 

debelega petelina ter ga vprašal kaj voha. Petelin dobra in odkrita žival je rekel odkrito: »Da, svetli kralj. 

Okrog tebe voham grozen smrad.« (Moram pripomniti, da vsi dihurji širijo okrog sebe strahovit smrad. Pa 

četudi sedijo na kurjem prestolu).  

 

» Ho, predrzni nesramnež«, se je zadrl nanj dihur. »Takole se mi upaš govoriti pred obličjem svetega kralja!« 

In – šavs – odgriznil je petelinu glavo in mu izpil kri. Nato je poklical k sebi drugega in ga prav tako vprašal, 

če kaj voha. Petelin je videl brezglavo telosvojega tovariša in uganil, kaj se je zgodilo. Globoko se je 

priklonil in rekel s sladkim glasom: »Vladar, okrog tebe voham diven vonj.« »Ho, grdi hinavec«, je besno 

zakričal kralj. »Zakaj lažeš? Saj vem, da smrdim.« In – šavs tudi temu je odgriznil glavo. Dihur je bil zdaj sit, 

toda ta igra s petelinom ga je zabavala. Zato je poklical še tretjega petelina in ga vprašal kaj on voha.  

 

Toda tretji petelin je bil pa navihanec. Videl je oba petelina brez glave in opazil na kraljevem gobcu rdečo 

kri, toda napravil se je, kot da tega vsega ne vidi. Vljudno se je priklonil in oprezno odgovoril:« Visoki 

vladar, prosim, oprosti! Zadnje čase imam tako hud nahod, da prav nič ne voham.« Kralj dihur je uvidil, da se 

mu je petelin iz nastavljene zanke čudno izmotal. Ker ni imel trenutno nobene zvijače pripravljene zanj, ga je 

milostno odpustil.  

 

Besni petelini pa niso mogli preboleti nasilne smrti svojih dveh tovarišev. Sklicali so spet občni zbor in 

skrivaj obvestili lovca, ki je prišel s puško in upihnil krvoločnežu luč življenja. Kokošji rod pa si potem ni 

več zaželel imeti svojega vladarja. In še danes je brez njega.  
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Slika 28: Pravljica Dihur-kralj. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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Slika 29: Pravljica Dihur-kralj. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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6.7 Zvesti kuža 

Petelin, mačka in zajček so v glasnem pogovoru čepeli v sadovnjaku in se obregovali na starega psa, ki je ne 

daleč od njih počival v senci. Pri tem so vsi hvalili le sebe, češ, da vsak po svoje koristijo gospodarju. »Jaz 

vodim perutnino in zjutraj budim družino«, je kokotal petelin. »Jaz pa pridno lovim miši«, se je napihovala 

mačka. »In jaz plodim svoj zarod, da je vedno dovolj zajčje družine pri hiši« je momljal zajček.  

 

Kuža Rjavček pa je na vse to molčal. Ni se menil za njihovo samohvalo, niti za zbadljivke. Vse to je videl in 

čul gospodar, ki se je slučajno mudil v sadovnjaku. Šel je in vrgel na dvorišče pest pšenice, šop detelje, ujeto 

miško in mastno prašičjo kost. Nato je stopil v hišo in ukazal poklicati vse štiri živali predse. Prvi vstopi 

Rjavček. »Tu sem«, pravi. »Kaj želiš od mene gospodar?« »Kje so oni trije«, vpraša gospodar. »Mimogrede 

so se ustavili na dvorišču«, pripoveduje kuža. »Petelin zoblje pšenico, zajček hiti drobiti deteljo in mačka 

pleše okoli ujete miške.« 

»Ali ti nisi opazil na dvorišču velike mastne kosti«, vpraša gospodar. »Sem opazil«, odvrne kuža. »Toda 

meni je prvo tvoj ukaz.« 

 

Kmalu nato vstopijo tudi petelin, zajček in mačka. Gospodar jih ošvrkne z jeznim pogledom, napravi jim 

ostro pridigo in jim strogo prepove še kdaj se kakorkoli obregovati na zvestega psa. Nato jih zapodi ven. Vsi 

prestrašeni in osramočeni jo naglo odkurijo. Gospodar pa pridnega kuža ljubeznivo poboža in ga ima odslej 

še mnogo rajši, kot poprej.  

 

*Tale kratka štorica je prav poučna. Lahko jo prenesemo tudi na ljudi. Priden, zvest, deloven in razumen 

človek je skromen, redkobeseden in se nikdar ne hvali. Pač pa se kakšen lenivi puhloglavec zelo rad povišuje, 

kar pa se mu prej ali slej slabo obnese. Zgodi se mu prav tako, kakor živalim v tej storici.  

 

*V rokopisu prečrtano.  
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Slika 30: Pravljica Zvesti kuža Rjavček. Tipkopis Manice Koman. 

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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6.8 Nagrajena prijaznost 

Dečku Frančku sta že prav v zgodnji mladosti umrla drug za drugim oče in mati. Mali Franček je postal 

sirota. Ni se mu dobro godilo. Deček je bil za delo – zlasti za težko delo še prešibak in to marsikomu ni 

dišalo, da bi mu dajal kruha in streho. Končno se ga je usmilil bogati posestnik in ga vzel za pastirja. Kruh in 

streho je zdaj res imel, toda služba je bila zanj zelo zelo naporna. Pasel je ovce visoko gori v planinah, kjer so 

poleg trnja in skalnih čeri tudi nevarni prepadi, kamor lahko zaidejo nemirne ovčice. Toda Franček je bil 

vesten in pazljiv. Zvesto je bedel nad svojo čredo in jo odvračal od nevarnih krajev. Četudi so ga takole ob 

večerih skelele in bolele od trnja in kamenja krvaveče noge, ni se menil za to. Bil je zadovoljen, da je 

ustregel svojemu gospodarju.  

 

Nekoč se je fantičku kljub pazljivosti zgodila nesreča. Neka mlada in zelo nepazljiva ovčica se je prekucnila 

v prepad in se ubila. To pa je neusmiljenega gospodarja tako razkačilo, da je Frančka zapodil od hiše. Zdaj je 

bil revček spet – kakor pravimo . na cesti. Ni vedel ne kod ne kam. Z borno culico v roki jo mahne po stezici 

ob kraju gozda. Tam pod nekim drevesom zapazi starčka, ki se zaman trudi, da bi si zadel butaro nabranega 

vejevja na hrbet. Franček, to videč, poskoči, butaro dvigne in jo pomaga nositi prav do starčkove borne koče.  

 

Starček se mu toplo zahvali, mu podari dinar in pravi: »Dobri fant! Rad bi ti več dal. Vzemi ta dinar in naj ti 

prinese srečo!« Franček se starčku zahvali in se poslovi. Potem nadaljuje potovanje čez hrib in dolino. Na 

večer tistega dne dospe do neke lepe hiše. Gospodar je bil dober človek. Ne le prenočišče, tudi večerjo mu je 

dal in se z njim prijazno zapletel v pogovor. Franček mu je zaupal ves svoj življenjski križev pot. Gospodarju 

se je fantek zasmilil v srce. Rekel mu je: »Nikamor ne boš hodil od tu. Pri meni boš ostal in ne bo ti hudega!« 

In Franček je ostal pri novem gospodarju. Dobro sta se razumela.  

 

Sedanji Frančkov gospodar je bil neke vrste trgovec in je mnogo potoval. Večkrat je odšel v zelo oddaljene 

kraje, Ko se nekoč zopet odpravlja od doma, mu Franček ponudi podarjeni starčkov dinar in zaprosi: »Očka, 

vzemite ta dinar in mi na tujem kaj kupite zanj!« Trgovec se nasmeje, vzame dinar in obljubi, da mu bo že 

našel in kupil kaj lepega. – Jezdil je na konju, vozil se z avtom in tudi z ladjo in sklepal razne kupčije. Pri tem 

je naletel na vsakovrstne ljudi, na marsikatere prečudne kraje in doživel tu in tam zelo zanimive 

dogodivščine.  

 

Nekoč sreča dečka, ki nese v naročju veliko, lepo mačko, Na vprašanje, kam gre z muco, odgovori fantiček, 

da jo misli vreč v reko, ker imajo doma že itak dve mladi muci. – Trgovcu se žival zasmili, pa ga zaprosi :« 

Daj mačkico meni! Dinar ti bom dal zanjo. Deček je s tem zadovoljen in trgovec je kar vesel, da je rešil žival 

pogina. Pri tem si misli: »Za mačko sem dal Frančkov dinar. Dam jo njemu. Gotovo bo vesel te lepe, velike 

in prijazne živalce.« Nato kupi primerno, zračno, leseno kletko in da mačko vanjo. Poleg tega še poskrbi, da 

dobiva muca od njegovega kosila in večerje vedno svoj delež. Tako sta si bila z muco kmalu najboljša 

prijatelja.  

 

Nekoč pa zaide trgovec v neko zelo daljno gorsko vas. Ko izvrši svoje posle prosi tamkajšnjega župana za 

prenočišče. Župan mu rad ugodi. Vse je ugajalo trgovcu, le nekaj ne. Namreč miši so kar v tropih skakale po 

sobah, lezle po posteljah, po klopeh, da, še celo v bližino njegovega kožuha so silile! Županu - kakor je bilo 

videti, je bilo to nekaj navadnega, četudi se je teh živalic z neko palico precej energično otepal. Ampak 

trgovec – brr, saj se mu je upirala vsaka jed. Ves ogorčen zakliče: »Dragi župan, ali se vam nič ne studi ta 

golazen?« »I, kaj pa morem« vzdihne župan. »Sicer jih moja dva hlapca vsak večer nalašč za to 

pripravljenimi letvicami precej pobijeta, toda kaj, ko se ta nesnaga tako hitro zaredi.« 

»Ali nimate nobene mačke«, se čudi trgovec. »Kakšne mačke? Kaj pa je to mačka«, bedasto vprašuje župan. 

Trgovec na veliko žalost spozna, da v tem kraju niti mačk ne poznajo.  

 

»Čujte, župan, jaz imam pa tako zver, da vam te nadloge pomori brez vsakih betic«, pravi trgovec. Vstane, 

gre in prinese v sobo mačko. Mačka pa, komaj zagleda miši, mu skoči iz naročja, začne loviti in strahovito 

daviti. Komaj je minila ura, je že ležalo sredi sobe na tleh cel kup pomorjenih miši. Župan se je tako čudil, da 
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je kar zijal. »Ali zdaj vidite, kaj zmore mačka«, se smeje trgovec. »Dajte jo meni! – Z zlatom vam jo plačam« 

zaprosi župan. »Saj jo dam«, pokima trgovec, »ali ta žival je vredna najmanj vrečko zlatega denarja. Samo 

pomislite, ko bo mačka pri vas z morijo gotova, jo lahko posodite sosedom in tako vam očisti vso vas!« 

 

Župan še tisti večer skliče skupaj vse sosede in jim pove, kakšno žival ima na ponudbo. Obenem jim pokaže 

mačko in njeno koristno delo. In kakor prej župan, tako so tudi v si sosedje ostrmeli in onemeli. Tedaj so 

priznali, da vrečka cekinov ni kar nič preveč za žival, ki jih bo rešila takšne nadloge.  

 

In trgovec je še tisti večer prejel za muco polno vrečko zlatega denarja. Ko se je vrnil domov, je poklical 

Frančka, mu izročil zlato in rekel: »Na! Vse to sem ti prinesel za tisti tvoj dinar!« Franček sprva ni vedel, ali 

je res, ali samo sanja. Šele potem, ko mu je gospodar vse točno razložil, se je ovedel in poskočil kakor mlado 

žrebe. Oh, kako je bil vesel! - S tistim denarjem si je potem kupil lepo hišo in še mu je nekaj ostalo. Ker je bil 

vajen dela je dokupil k hiši še par njivic ter jih obdeloval v lepem miru in zadovoljstvu.  

 

 

Vidite, otročki moji, vse to je storil tisti borni dinar, ki ga je podaril striček Frančku za njegovo prijaznost, ko 

mu je takrat v gozdu dvignil butaro in jo pomagal nesti domov.  
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Slika 31: Pravljica Nagrajena prijaznost. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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Slika 32: Pravljica Nagrajena prijaznost. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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Slika 33: Pravljica Nagrajena prijaznost. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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6.9 Pes, petelin in lisica 

Lisica se je neke noči vtihotapila v kmetov kokošnjak in povzročila pravcato morijo. Dvoje mladih putk je 

pohrustala, tri pa je umorila in razmesarila. Nato se je hudobnica izgubila v bližnji gozd. Ko je kmet zjutraj 

opazil razdejanje, se je silno razhudil. Najprej se je zadrl na psa: »Sram te bodi! Kakšen čuvaj pa si, da tedaj 

spiš, ko nam lisica krade kokoš!« »Gospodar, nisem spal«, odvrne pes. »Ko sem zaslišal obupno kričanje 

prestrašenih kokoši, sem silno zarenčal in se pričel z vso močjo zaletavati proti kokošnjaku. Toda veriga, na 

katero si me zvečer priklenil, je bila na žalost prekratka, da bi dosegel morilko. Torej, ne huduj se name!« 

Medtem se jima je približal petelin. Razjarjeni kmet si je zdaj lotil še njega: »Ti mevža petelinja!«, je zakričal 

nad ubogim petelinom, »ali sem ti tako zaupal kokoši, da si jih tako brezbrižno prepustil lisici? Sramuj se!« 

 

-»Gospodar, ne bodi krivičen«, zastoka petelin. »Že itak sem od žalosti in togote le napol živ. Če bi na primer 

sosedov petelin ali kaka druga taka žival, ki mi je v moči bolj enaka, pomolila le glavo v kokošnjak, jaz bi 

njo napodil in s kremplji in kljunom tako razcafral, da bi poginila na mestu. Toda z lisico se ne morem meriti. 

Če bi jo bil napadel, bi zadavila mene in najbrž še nekaj več putk povrhu. Pomislite, gospodar!« 

 

Kmet uvidi, da pes in petelin res nista kos temu. Molče se zaobrne in gre po svojih opravkih. Na skrivaj se 

petelin še dolgo časa jezi a tatinsko lisico. Šele sčasoma pozabi na ta razburljiv dogodek.  

 

Nista pa pozabila na lisico pes in petelin. Prisegla sta ji maščevanje in sklenila ob prvi priliki tako obračunati 

z njo, da jo bo za vedno minilo poželenje po ubogih putkah. Nekega lepega dne gospodar izpusti psa z verige, 

češ, naj se malo naleta in naskače - To opazi petelin in brž se pridruži psu. Skupaj jo mahneta v bližnji gozd. 

Tam se radujeta vsak po svoje. Petelin brska po listju in mahu, išče in hrusta razne črve, hrošče in drugo tako 

drobnjav. Pes pa veselo poskakuje in za kratek čas plaši zajce in veverice. Ko e petelin do sila nahrusta in pes 

dovolj naskače si oba zaželita nekoliko počitka. Petelin zleti na vejo in lagodno počene. Pes pa opazi v bližini 

orjaški stoletni hrast, ki je že začel trohneti. Deblo je bilo že vse votlo, pri tleh je pa zijala precejšnja 

odprtina, nastlana z mahom in listjem. »Hov, hov« veselo zalaja pes. »Tu notri je gotovo domoval kak 

zajček, ki je nevede postlal meni za kratek počitek.« In zlezel je v odprtino starega hrasta in lagodno 

zadremal.  

 

Petelin se je prvi zdramil, V veselem razpoloženju je glasno zakikirikal. Slišala ga je lisica, ki je neusmiljeno 

davila kmetove putke. Tedaj je pricepljala blizu, se vrgla kvišku in začela priliznjeno: »Petelinček, zlati, 

skoči doli in pojdi z menoj! »Petelin pa ni bil bedak. Odvrnil ji je: »Ne ljubi se mi še na tla. Lahko pa daš 

pšeničko moji putki.« »Pa kje imaš putko«, hlastno vpraša lisica. »Tamle v tistem votlem hrasti počiva. Pojdi 

in zbudi jo. Rada bo šla s teboj« pravi petelin. Lisica napravi par skokov in že je pri hrastu. Toda komaj 

pomoli svojo kosmato glavo v duplino, že skoči pes kvišku, se zakadi vanjo in jo raztrga na drobne kosce. 

Tako je dobila ta grda hudobnica zasluženo plačilo, pes in petelin zadoščenje, putke pa miren počitek v 

kokošnjaku.  
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Slika 34: Pravljica Pes, petelin in lisica. Rokopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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Slika 35: Pravljica Pes, petelin in lisica. Rokopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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Slika 36: Pravljica Pes, petelin in lisica. Rokopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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Slika 37: Pravljica Pes, petelin in lisica. Rokopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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6.10 Zakaj volk sovraži psa 

Dva volkova nekoč najdeta mrtvega zajca. Da bi si ga prijateljsko razdelila, o tem seveda ni bilo govora! 

»Moj bo«, zarenči prvi, »jaz se ga prvi zagledal!« 

»Moj je«, zatuli drugi. »Jaz sem bil prvi pri njem.« 

Po burnem prerekanju si skočita v lase ter se strahovito obdelujeta z zobmi. Ne odneha niti eden, niti drugi. 

Ker sta oba lačna, oba svojeglava in približno tudi enako močna, traja ta krvavi boj kr dolgo časa in postaja 

vedno hujši. Besno trgata drug drugemu kos za kosom od telesa. In kar odtrgata, tudi sproti požreta. To traja 

vse dotlej, da od njunih tele ne ostane drugega, kakor samo dva repa, ki pa se še zaganjata drug v drugega. 

Tedaj pa pride tod mimo nek velik in sestradan pes, ki oba repa pohrusta in s tem šele konča krvavo borbo.  

Ker je pes pojedel volčja repa, odslej volkovi silno sovražijo ves pasji rod 

 

Slika 38: Pravljica Zakaj volk sovraži psa. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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6.11 Opeharjena lisica 

O lisici na splošno kroži glas, da je najbolj zvita in prekanjena žival. Mnogo pravljic in pripovedk poznamo, 

ki govorijo, kako zna ta zvitorepka pretentati bodisi človeka ali žival. Toda kakor kdaj spodleti najbolj 

nabritemu prevejancu, tako je nekoč tudi ta prebrisana rjavka strahovito nasedla. Le poslušajte! 

 

To je bilo še v tistem času, ko sta bila pes in lisica najboljša prijatelja. In tako gresta nekoč skupaj na lov, ali 

bolje rečeno na tatinski potep. »Pa kam naj greva nocoj«, vpraša spotoma pes lisico. »Tjakaj doli pod gozd k 

prvemu kmetu«, odgovori lisica. »Zadnjič sem na njegovem dvorišču zapazila velike in rejene kokoši. Kar 

sline se mi cedijo po njih. Pojdiva ponje.« 

 

»Meni pa ni mnogo do kokoši« odvrne pes. Bolj mi diši kakšna mastna kost ali klobasa. Zato nocoj ne grem s 

teboj. Imam še tudi nekaj zajčjih kosti, ki jih bom še danes oglodal. Pojdi sama. Počakam te pri tvojem 

brlogu. In pese se je vrnil v gozd. Lisica pa se je nevšečno namrdnila in šla dalje. Ko pride do kmeta, gre 

potuhnjeno čez dvorišče in naravnost v kokošnjak. Ko jo putke zapazijo, bušijo v strahovit vrišč in 

kokodakanje. To opozori pastirja, ki urno priteče h kokošnjaku. A že ga opazi lisica in z vso silo trešči proti 

vratom. Toda pastir je urnejši. Kot bi trenil, zaloputne z vrati in pripre lisico za dolgi in košati rep. Nato z vso 

močjo tišči vrata in kliče hlapca na pomoč . V naslednjem trenutku že prihiti hlapec z debelim kolom v roki.  

 

»Tišči vrata, tišči«, zakliče pastirju. Sam pa začne strahovito nabijati po lisici. Brez dvoma bi jo bil na mestu 

ubil, ali tedaj so pastirjeve roke za hipec popustile in rjavka je padla iz kokošnjaka na tla in vsa pretepena in 

polomljena izginila v temno noč. Z veliko težavo se je privlekla do brloga. Tam jo je čakal pes.  

 

»Ha ha, vendar so te enkrat, kakor vidim«, se je zasmejal pes. »Kako prav, da nisem šel s teboj!« »Hou hou, 

jaj, prejoj«, stoka lisica. »Saj bi bilo šlo vse po sreči, ko bi ne bilo tega mojega dolgega repa. Za rep so me 

priprli med vrata in me skoro ubili. O, Joj! Rep je vsega kriv. Ne maram ga več. Ljubi pes, prosim te, 

odgrizni mi rep.« 

»He, he«, se spet zasmeje pes, »moji zobje so pač preslabi, da bi ti zmogel odšavsniti tvoj močni in košati 

rep. To uslugo ti lahko napravi samo volk. Ti naredi takole! Zakoplji se v svoje ležišče tako, da bo vse tvoje 

telo skrito, razen repa. Rep pa naj ostane na prostem. Kmalu bo tu kakšen sestradan volk, ki ti bo s tvojimi 

ostrimi zobmi kaj hitro ošvrknil tvoj grešni rep.« 

 

Prismojena lisica je res napravila vse točno po pasjem nasvetu. Še tisti dan je prišel tam mimo lačen volk. Ko 

je zagledal lisičji rep, je skočil in ugriznil vanj. »Av, av«, je vsled silne bolečine zajavkala lisica. Sivi volkun 

je postal pozoren. Še enkrat je hlastnil po repu in potegnil. Privlekel je na dan lisico in jo požrl. Kmalu potem 

so ostale lisice zvedele, kako se je zgodilo z njihovo nesrečno tovarišico. Zvedele so tudi, da je njene smrti 

kriv pes, ki ji je dal takšen noroglavi nasvet. Od tedaj je ves lisičji rod grozno zasovražil psa in ga sovraži še 

danes.  
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Slika 39: Pravljica Opeharjena lisica. Tipkopis Manice Koman. 

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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Slika 40: Pravljica Opeharjena lisica. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012). 
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6.12 Mavrični knez 

V ogromnem skalovju na nekem zelo skritem kraju je imel bogati in lepi knez Ljuboš svoj razkošno 

opremljen dvorec. Čudno, prečudno pri njem pa je bilo tole: Nihče ga ni nikoli videl. Videli so sicer njegovo 

bogato kočijo in konje s srebrno glavo, s katerim se je takole zvečer vozil na sprehod ali - njega, samega 

kneza, pa ni videl nihče. Stregla in gospodinjila je knezu njegova sestra. Druge ženske ni bilo na njegovem 

dvoru. Nekoč se pa knez domisli, da bi se oženil. To namero pove tudi svoji sestri, ki nima kar nič proti temu. 

Nasprotno, ona pravi, da bi jo še celo veselilo, ker bi tako imela vsaj eno tovarišico v gradu.  

 

Nato je dal knez po svojih služabnikih razglasiti, da se ženi in, da bo le tista njegova žena, ki ga je kdaj 

videla. To pa je bilo težko, skoro nemogoče, kajti on se je tako skrival, da ga – kot rečeno izmed drugih ljudi 

ni nikdo mogel videti, torej gotovo tudi nobena deklica ne. Da bi pa bila marsikatera rada žena imenitnega, 

bogatega in lepega kneza, to je bilo gotovo. Ne posebno daleč od tega kneza, na neki bogati posesti, so živele 

tri mladenke – sestre. Starejša in srednja nista bili dobri deklici, najmlajša je bila pa v vsem živo nasprotje. 

Pridna, mirna, ponižna in dobrosrčna. Seveda je hudobni sestri nista ljubili, nego zaničevali in vedno 

nasprotovali. Vest o knezovi ženi je prišel tudi do teh deklet.  

 

Starejša pravi: »Jaz bom pa poskusila, morda se mi posreči. Res nisem še nikoli videla kneza - kaj zato, saj se 

lahko zlažem.« Brž se je nalepotičila, okrog vratu si je obesila venec bisernih školjk, se pogledala v zrcalo in 

zadovoljno pokimala svoji lepoti. Nato se je odpravila v knežji dvor. Sprejela jo je knezova sestra. Ko deklica 

pove, da je prišla zaradi možitve jo ta vpraša, če je že kdaj videla kneza. »O, že! Se zlaže dekla. »A že«, se 

začudi ona, »no, potem pa povej, kakšno obleko je imel knez na sebi?« »Srebrno, prav lepo srebrno« laže 

deklica dalje. Toda knezova sestra prime lažnivko za rame in ji reče: »Odidi!« In že jo porine skozi vrata.  

 

Tako osramočena potem vsa besna priropoče domov. Srednja sestra je nekaj časa posluša, potem pa pravi: 

»Kaj, zlomka, ko bi zdaj jaz poskusila svojo srečo.« In res, tudi ona se nalepotiči, nadene si krog vratu 

biserno ogrlico in se odpravi na knežji dvor. Tudi ona se zlaže knezovi sestri, da je že videla kneza. »In 

kakšno obleko je imel?« vpraša ta. »Zlato, čisto zlato,« se vnovič zlaže deklica. »Zgubi se«, reče knezova 

sestra in nato se lažniva deklica že znajde zunaj. Ko pridrvi domov, sta potem s starejšo sestro obupno 

zabavljali na kneza, na dvor on na vse. Najmlajša sestra jih pa posluša. »Torej vendar n ista opravili nič«, 

pravi. »Kaj pa, če bi se jaz ojunačila in poskusila svojo srečo?« Joj, kako sta se zdaj starejši sestri obe 

naenkrat zaničljivo zakrohotali: »Hihihihi, hehehehe, hohoho, hu-hu-hu! Torej ti, revše, ko nič ne veš, ko niti 

nič lepa nisi, pa si upaš kaj takega – uh -ha-ha-ha!« »No, vesta kaj«, pravi užaljeno najmlajša, »čemu to 

nasprotovanje? Človek sem kakor vedve. In poskusila bom. Če sta mi sestri, mi do jutri pripravita primerno 

obleko.« »Bova, bova! In že naprej ti čestitava k uspehu«, se dalje norčujeta porednici. Nato se odpravijo 

počivat. Najmlajša ima prečudne sanje. Sanja se ji, da se mino nje v prekrasni kočiji z iskrimi konjiči pelje 

snubač – knez, odet v bajno lepo mavrično obleko.  

 

Ko se zbudi, je bilo že svetlo jutro. Domisli se, kam jo danes povede pot in urno vstane. Poleg postelje sta ji 

sestri že pripravili obleko. Pa kakšno – vso umazano in raztrgano. Tudi ogrlico sta ji pripravili. Tu sta, tista, 

kakšna je bila. Navaden motvoz sta nanizali cel kolobar želodov. Deklica se ni kar nič jezila, Oblekla se je v 

umazane cunje in dala okrog vratu želodovo ogrlico. »Kdo ve, čemu je to dobro«, je vzdihnila sama pri sebi 

in se odpravila na knežji dvor. Tudi njo sprejme knezova sestra. Ko ji deklica zaupno pove vse kaj in kako, jo 

sestra vpraša, če je že kdaj videla kneza. Deklica je bila prepoštena, da bi moglo misliti na kakšnokoli laž, 

zato reče odkritosrčno: »Ne, še nikoli ga nisem videla.« »A tako«, pravi ona – »torej potem tudi ti ne veš, 

kakšno obleko nosi naš knez.« Deklica se spomni na svoje sanje in pravi krotko, toda pogumno: »Če tudi 

nisem še nikoli videla kneza, vendar mislim, da vem, kakšno obleko on nosi!« »No, kakšno pa?« 

»Mavrično!« 

 

Komaj dekle to izgovori, se neka vrata odpro na stežaj in iz druge sobe stopi knez, prav tako lep in z mavrico 

odet, kakor ga je videla v sanjah. Deklica se zgrozi, ko pomisli na svoje raztrgane cunje. Strahoma se ozre po 
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sebi, pa – o čudo – tudi ona sama se nahaja od vrha do tal vsa v mavrični obleki. Namesto želodove ogrlice, 

pa diči njen vrat venec najlepših in najdražjih biserov.  

 

Knez ji stopi nasproti in reče ljubeznivo: »Pozdravljena, nevestica moja! Zdaj pa le kar k poroki!« In res, še 

tisti dan sta bila knez in najmlajša sestra presrečna mož in žena – knez in kneginja.  

 

Po slovesni poroki so napravili v gradu razkošno gostijo in vsi, ki so bili povabljeni, so si poslej smeli 

ogledati mavričnega kneza in kneginjo, ki sta stopala v srečno novo življenje. Ko sta hudobni sestri izvedeli, 

kako velikanska sreča je doletela dobro in doslej zaničevano najmlajšo sestro, sta se – polni grde zavisti divje 

pognali druga v drugo in s takšno silo treščili z glavami skupaj, da sta obema počili črepinji. Zgrudili sta se 

mrtvi na tla.  

 

 

Slika 41: Pravljica Mavrični knez. Tipkopis Manice Koman. 

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012).  
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Slika 42: Pravljica Mavrični knez. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012).  
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Slika 43: Pravljica Mavrični knez. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012).  
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6.13 Lovec in medved 

Še kot otrok sem čula tole zgodbico o lovcu in medvedu: Neki lovec je našel v gozdu čisto majhnega 

medvedka in ga nesel na svoj dom. Ker je potem malega debeluška dobro krmil in sploh lepo ravnal z njim, 

je iz male in ljubke živalice kmalu postal velik in močan kosmatinec. Kljub temu je svojega gospodarja 

iskreno ljubil in mu bil otroško pokoren. Rad je tacal okoli njega in ga skušal celo oponašati, kar je bilo lovcu 

v veliko zabavo. Tako na primer je opazoval lovca, ko je z muhalnikom v roki pobijal muhe, čuteč, da so te 

živalice gospodarju zoprnem jih je zasovražil tudi on in čestokrat tako srdito zamahnil s taco po njih, da se 

mu je lovec iz srca nasmejal in g ljubeče potrepljal po dlaki.  

 

Nekega vročega poletnega večera se trudni lovec po kosilu uleže pod košato jablano in v hladni senci kmalu 

trdno zaspi. Seveda medved takoj pritaca k njemu in videč, da gospodar spi, mirno obstoji. V tem pribrenči iz 

zraka nadležni brincelj in hoteč se napiti sladke krvi, sede lovcu na čelo. Medved to, videč, dvigne svojo 

ogromno taco in zamahne s svojo močjo po brenclju. Toda – o groza – z brencljem vred ubije tudi lovca.  

 

Zver, ali sploh žival, če tudi udomačena, vendar nima toliko razsodnosti, da bi vedno znala presoditi, kaj je 

prav, zato moramo biti pazljivi in previdni napram nji.  

 

 

Slika 44: Pravljica Lovec in medved. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012).  
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6.14 Tudi hiba pride prav 

Jelen je krasna žival. Videli ste ga že vsi, če ne živega, prav gotovo pa naslikanega. Njegovo rogovje . kaj?! S 

tem se pač ne more kosati z njim noben štirinožec. Pa si jeleni namreč samci, takole včasih skačejo tudi v 

lase in tedaj poka rogovje, da je joj. Tam nekje v gosti šumi je živel in skakljal takšen jelen, ki je svoj čas v 

boju s tekmecem izgubil skoro vse rogovje. Zaradi te hibe je moral od svojih tovarišev preživeti marsikatero 

zbadljivko. Toda on je mirno pretrpel vse zasmehovanje, v zavesti, da si je to nakazo v svoji bojevitosti 

nakopal čisto sam. In ko tako v neki jutranji uri ogleduje svojega tovariša in mu na skrivaj zavida njegovo 

košato rogovje, zatrobi lovski rog. Kakor bi trenil, se oba jelena zapodita globočje v šumo.  

 

Toda zavidani jelen se s svojim obširnim rogovjem tako zaplete med gosto vejevje, upihne luč življenja. 

Toda jelen s polomljenimi rogovi pa med tem s svojo pomuzani glavo srečno preteče vse gošče in grape in ko 

se prepriča, da je že dovolj oddaljen od preganjalcev, se ustavi in zadovoljno zamodruje: »Da, da, ko bi jaz 

danes še imel cele rogove, bi jih plačal prav tako z življenjem, kakor moj nesrečni tovariš. Sicer nisem lepi, 

toda – živ in zdrav. Res, tudi hiba pride prav. 

  

 

Slika 45: Pravljica Tudi hiba pride prav. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012).  
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6.15 Kos in šoja 

Pevec, črni kos čepi v drevju na robu gozda, iz katerega iztegujejo in na široko odprejo svoje kljunčke 

njegovi nikdar siti nebogljeni mladiči. Pri tem opazi niže doli na neki veji pisano šojo in zamodruje: 

»Tvoje perje, ljuba šoja, je prav lepo, dokaj lepše od moje, ki je samo ene, črne barve. Ampak tvoj glas, ta pa 

je grd in zoprn do skrajnosti. Joj, kako bi bila ti prijateljica vredna, ko bi znala tako lepo žvrgoleti, kot na 

primer žvrgolim jaz!« 

 

Komaj črni kos to izusti, že mu v silnem strahu zatrepeče vse telo. Tik pod seboj namreč opazi mladega, a 

tem bolj zlobnega dečka, ki je že večkrat poskušal njemu in njegovemu zarodu streči po življenju. V 

naslednjem trenutku se hudobnež požene na drevo. Razdalja med njim in gnezdecem se urno krči in kos, 

boječ se za svoje mladiče, obupno začivka. Prav tedaj se pa šoja tik za hrbtom paglavca s svojim zadirčnim 

glasom na vso moč zadere.  Mali nepridiprav se tako prestraši, da bolj pade, nego skoči z drevesa ter 

zbeži iz gozda, kakor bi gorelo za njim.  

 

“Hej, tovariš kos«, zakliče šoja. »ne tvoje lepo petje, nego moj grdi glas je zdajle rešil tvoj mladi rod!« Kos 

se bridko pokesa svojih nespametnih besedi in zažvrgoli dobri šoji v zahvalo prav lepo pesmico.  

 

 

Slika 46: Pravljica Kos in šoja. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012) 
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6.16 Zvesti konjiček 

Kmet je imel konja, ki se je postaral in ni mogel več opravljati dela. Gospodar ga ni mogel več krmiti, pa mu 

je rekel: «Ne potrebujem te več, zdaj pojdi kamor hočeš! Vrneš se lahko le pod pogojem, da mi privedeš 

tistega volka, ki se potika po bližnjem gozdu in mi je iztrgal že mnogo ovac!« Tako je gospodar neusmiljeno 

zapodil starega konja v širni svet. Konj je bil žalosten. Krenil je proti gozdu. Pa ga sreča lisica in vpraša: 

»Hej, konjiček, kaj tako žalostno tavaš po gozdu?« »Joj«, odvrne konj ves obupan, »zvesto sem služil 

gospodarju mnogo let. V zahvalo pa mi je vsega revnega zapodil proč.« »Pa kaj ti je rekel trdosrčnež?« 

poizveduje lisica. Konj zastoka: »Rekel mi je, da me vzame nazaj le pod pogojem, če mu privedem volka, ki 

krade njegov ovce. Kaj takega pa jaz seveda ne zmorem!« »Morda bi se pa le dalo kaj napraviti«, reče 

zvitorepka. »Hočem ti pomagati! Lezi na zemljo, stegni se in ne gani se! Bodi, kakor da so mrtev!« Konj je 

storil, kakor mu je svetovala lisica. Ona pa steče k volku, ki je imel tam blizu brlog in začne priliznjeno: 

»Hej, volkec, prijateljček! Tu blizu tvojega brloga je poginil konj. Pojdi z menoj. Zvlekel ga boš v svoj brlog 

in imel boš za mnoge dni slastno jedačo!« »To je vse prav«, se razveseli volk. »Samo, kako naj jaz vlečem 

celega konja? Saj je vendar pretežak zame.« »Ha, ha, kako si še neumen sivček moj«, se zasmeje lisica. »Ali 

ne veš, da je konj težak le takrat dokler je še živ? Ko pa je mrtev, je lahek kot peresce.« »Ha ha! Če je tako, 

potem pa kar hitiva«, zavpije požeruh.  

Oba stečeta in kmalu nato sta že pri konju, ki je ležal kakor mrtev. Sivec je že mlasknil jezikom in hotel 

vgrizniti, toda lisica je zavpila: »Stoj! Gostil se boš doma. Najbolj pametno je, če zvežem tvoj in njegov rep 

skupaj. Potem ga boš z lahkoto privlekel do brloga«. Volku je bil ta nasvet všeč in brž je legel poleg konja. 

Lisica pa zdaj naprej na skrivaj z žimo iz konjskega repa zveže obe zadnji volčji nogi skupaj, potem pa nogi 

in še volčji rep zraven trdno priveže konjskemu repu. Nato zakliče: »Hej, konjiček, zdaj pa le kvišku in brž 

domov!« V hipu je bil konj na nogah in je začel vleči konja za seboj. Volk je zatulil. Vse ptice po gozdu so se 

poskrile od strahu. Toda konjička to rjovenje še malo ni motilo. Vlekel je, tekel čez trnje in kamenje in se 

ustavil šele pred vrati svojega gospodarja. Ker je gospodar to videl, se mu je omehčalo trdo srce. Ves ganjen 

je potrepljal konjička po hrbtu in dejal: »Zvesta žival, oprosti mi! Vrni se v hlev in ostani v njem do konca 

svojega življenja! Hranil te bom z najboljšim kar premorem!« Vsega obunkanega in obtolčenega volka pa je 

gospodar ustrelil.  
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Slika 47: Pravljica Zvesti konjiček. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012).  
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Slika 48: Pravljica Zvesti konjiček. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012).  
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6.17 Zajec sodnik 

Volk je padel v jamo, ki mu jo je izkopal lovec. Ker se ni mogel rešiti iz nje, je začel na vso moč vpiti: 

»Pomagajte, rešite me, preden pride lovec!« Mimo jame pride veliki kozel. Tudi njega poprosi volk, naj ga 

reši iz jame. »Ne bom te«, reče nato kozel. »Če te rešim, me boš pohrustal!« »Prisegam ti« - moleduje volk – 

»da ti ne storim prav nič žalega!« Naivni kozel mu verjame. Z nogami in sprednjimi nogami se krepko 

oprime tik jame rastoče jelke. Zadnje noge pa mu pomoli v jamo. Teh se oprime volk in po njih spleza 

kvišku. Ampak zamislite si nehvaležneža. Namesto, da bi se kozlu zahvalil, zarenči nanj. »Rešil si me iz 

jame, zdaj pa me reši še lakote. Požrl te bom!« »Saj si vendar prisegel, da se me ne boš dotaknil«, reče 

prestrašeni kozel. –»Ah, kaj, jaz se hranim z mesom in požrl te bom«, ponovno zarenči sivec. Kozel je 

uvidel, da zanj ni rešitve. Tedaj pa opazi v bližini zajca in ga pokliče! »Zajček, pridi in bodi za sodnika.« 

 

Zajček priskaklja bližje. Volk in kozel mu povesta ves dogodek. Zajec se napravi silno modrega in pravi: 

»Ali ta mi res vse po pravici povedala? Če sem sodnik, moram točno vedeti. Zdaj še dejansko pokažita kako 

je bilo, da bom videl s svojimi očmi!«  

 

Bedasti volk skoči v jamo. Zajec pa mu zakliče: »Hej, mrcina nehvaležna. Zdaj pa le čakaj v jami na 

rešitelja!« Nato se kozel in zajec smehljaje odstranita. Požrešni nehvaležnež pa je ostal v jami in je še tisti 

dan dobil od lovca kroglo v glavo.  
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Slika 49: Pravljica Zajec sodnik. Tipkopis Manice Koman.  

Vir: Zapuščina Manice Koman (Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 

2012).  


