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III 

POVZETEK 

 

ANALIZA ZBIRKE VELIKI PRAVLJIČARJI – ŠTUDIJ PRIMERA KALILA IN 

DIMNA 

 

Diplomsko delo z naslovom Analiza zbirke Veliki pravljičarji – študij primera Kalila in 

Dimna je sestavljeno iz dveh delov. 

 

V prvem delu sem predstavila mladinsko književnost, ljudske in avtorske pravljice, zbirko 

Veliki pravljičarji (vseh dvanajst zbirk pravljic) in njene avtorje. Podatke o avtorjih zbirk 

sem dobila iz obravnavanih zbirk, Leksikona svetovne književnosti, Pregleda svetovne 

književnosti in angleške wikipedije. Tudi podatke o mladinski književnosti in nastankih 

pravljic sem črpala iz raznih virov, naštetih v poglavju »Literatura in viri«. Podatke o 

nastanku zbirke Veliki pravljičarji in izbiri avtorjev ter njihovih del pa sem dobila 

neposredno od urednika zbirke, Andreja Ilca. 

 

V drugem delu sem podrobneje analizirala petnajst poglavij Kalile in Dimne, pri tem pa 

sem si pomagala z delom V. J. Proppa Zgodovinske korenine čarobne pravljice.  

 

Ključne besede: knjižna zbirka, pravljice, veliki pravljičarji, analiza. 

 

 

 





 

IV 

SUMMARY 

 

ANALYSIS OF THE GREAT STORYTELLERS COLLECTION – STUDY OF 

KALILAH AND DIMNAH 

 

Thesis titled »Analysis of the Great Storytellers collection – study of Kalilah and Dimnah« 

is divided in two parts. 

 

The first part consists of the research of youth literature. Also unwritten, but spoken fairy 

tales, written fairy tales and »Great Storytellers Collection« (all twelve chapters) and their 

authors, are presented. Data about the authors were gathered from analyzed books, Lexicon 

of World Literature, Overview of World Literature and from English Wikipedia. Data 

about the youth literature and beginnings of fairy tales were gathered from various sources, 

which are listed in chapter titled »Literatura in viri«. Data about how »Great Storytellers 

Collection« arose and how the works and the authors were chosen were extracted from the 

editor of the collection in question Andrej Ilc. 

 

The second part contains more detailed anaylsis of fifteen chapters from Kalilah and 

Dimnah. The work of »V. J. Propp: Morphology of the Folk Tale« was used in the analysis. 

 

Keywords: book collection, fairy tales, great storytellers, analysis. 
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UVOD 

 

Zbirka Veliki pravljičarji ponuja veliko izbiro ljudskih in avtorskih pravljic. Avtorji, ki so 

se znašli v zbirki, so Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Wilhelm Hauff, Italo Calvino, 

Abdula Ibn Almukafa, Hans Christian Andersen, Jacob in Wilhelm Grimm, Oscar Wilde, 

Andrej Ilc, Beatrix Potter in Aleksander Nikolajevič Afanasjev. Nekateri izmed njih so 

zbirali ljudske pravljice in izdali njihove zbirke, nekateri so izdali zbirke avtorskih pravljic, 

Andrej Ilc pa je izbral po njegovem mnenju in mnenju mnogih najlepše izmed pravljic iz 

Slovenije in iz vsega sveta. V diplomskem delu sem na kratko raziskala in predstavila 

njihovo življenje ter delo. Tudi zbirke pravljic sem na kratko predstavila, bolj pa sem se 

osredotočila na zbirko Kalila in Dimna, katero sem analizirala v empiričnem delu 

diplomskega dela.  

 

Raziskavo za diplomsko delo sem začela z dopisovanjem z urednikom zbirke Veliki 

pravljičarji, Andrejem Ilcem, prebrala vseh trinajst zbirk pravljic ter drugo gradivo, 

povezano s temo pravljic (dela Vladimirja Jakovljeviča Proppa, Maxa Lüthija, Marjane 

Kobe, Paula Hazarda itd.). Na tak način sem nato spoznala, da zbirka Veliki pravljičarji 

ponuja ogromno izbiro pravljic (evropskih, neevropskih, ljudskih, avtorskih, čarobnih …) 

in da me je najbolj presenetila ravno zbirka Kalila in Dimna, katere prej nisem poznala. Ko 

sem jo prebrala, sem se odločila, da prav to zbirko analiziram v empiričnem delu.  

 

Med prebiranjem gradiva sem ugotovila, da si je veliko pravljic podobnih po likih, 

motivih, zapletih, razpletih in/ali temah. Pravljice se v določenih delih lahko razlikujejo ali 

pa so si podobne. V empiričnem delu sem se odločila analizirati zbirko Kalila in Dimna s 

pomočjo dela Zgodovinske korenine čarobne pravljice (Propp, 2013) in ne Morfologijo 

pravljice, saj mi je zgodovinski vidik nastajanja bolj zanimiv.  

 

V teoretičnem delu sem uporabila deskriptivno, zgodovinsko in komparativno metodo, v 

empiričnem delu pa sem uporabila analitično interpretativno metodo. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 UVOD V TEORETIČNI DEL 

 

V teoretični del diplomskega dela sem vključila predstavitev mladinske književnosti, kaj so 

pravljice, začetke ljudskih in avtorskih pravljic, predstavitev zbirke Veliki pravljičarji ter 

posebej zbirke in njihove avtorje. V zbirko Veliki pravljičarji sodijo: Pripovedke 

(Hoffmann, 1996), Pravljice (Hauff, 1997), Italijanske pravljice (Calvino, 1997), Kalila in 

Dimna (Almukafa, 1998), Pravljice 1 (Andersen, 1998) in Pravljice 2 (Andersen, 2005), 

Pravljice (Grimm in Grimm 1999), Pravljice (Wilde, 2000), Najlepše pravljice 1 (Ilc, 

2001) in Najlepše pravljice 2 (Ilc, 2009), Zbrane povesti (Potter, 2002) in Ruske pravljice 

(Afanasjev, 2007). 

 

Na koncu teoretičnega dela sem predstavila nastajanje in prevode dela Kalila in Dimna ter 

Pančatantre. 

 

 

2 MLADINSKA KNJIŽEVNOST – PRAVLJICE 

 

Mladinska književnosti je sklop besedil, ki jo napiše odrasli avtor na podlagi vživljanja v 

otroštvo. Na tej osnovi nastane umetniško besedilo, ki ima nekaj posebnosti na ravni teme 

in žanrov. Tako besedilo pa bere tako otrok kot odrasla oseba. 

 

Pojem »mladinska« književnost uporabljamo skoraj zgolj Slovenci. Vsi ostali narodi 

namreč uporabljajo izraz »otroška« književnost. Mladinska književnost je področje 

leposlovja, ki se je v Sloveniji začela pojavljati z izdajo slovenske revije za otroke Vedež 

(1848–1850). Je nadpomenka za otroško (od 0 do 12 let) in mladinsko (od 12 do 18 let) 

književnost. Zajema torej otroško in najstniško književnost. Mladinska književnost je 

besedna zveza, ki pomeni, da gre za književnost posebnega tipa. Kakovostna nagovarja 

tudi bralce nad 18 let, kar pomeni, da je naslovniško univerzalna. Od nemladinske 

književnosti se ločuje po oblikovnih in vsebinskih značilnostih. Besedilo mora biti 

enostavno, bistro, pregledno, berljivo, kratko in jasno, vedno z neko moralno ali humano 
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željo, potrebo in idealom. Bistvo mladinske književnosti je umetniškost (Uvod v 

mladinsko književnost, 2014). 

 

Mladinska književnost zajema tri literarne vrste: poezijo, prozo in dramatiko. Poezija, z 

drugo besedo verzifikacija, v širšem pomenu predstavlja vso književnost v vezani obliki, 

ožji pomen pa poezijo enači s pesmijo. Poznamo pripovedne ali epske pesmi in izpovedne 

ali lirske pesmi. Prozna besedila imenujemo tudi pripovedna besedila, za katera je značilen 

nevezan govor, ki se lahko pojavlja tudi v dramatiki ali pa celo v liriki. Dramska besedila 

so v prvi vrsti pisana za uprizarjanje na odru. Pri branju ločimo glavno in stransko besedilo 

(Kobe, 1987). 

 

Med književne zvrsti in vrste v mladinski književnosti spadajo pesništvo (literarno 

ustvarjanje, katerega izrazna oblika je pesem), pripovedništvo (literarno ustvarjanje, 

katerega izrazne oblike so zlasti roman, povest ali novela) in dramatika (literarno 

ustvarjanje, katerega izrazna oblika je drama). Pesništvo obsega ljudske (gibalne pesmi, 

izštevanke, nonsens verze, pastirske pesmi, rajalne pesmi, rimanice, uganke, uspavalke ali 

zazibanke in zbadljivke ali nagajivke) in avtorske pesmi (umetne pesmi). Pripovedništvo 

kot zvrst v mladinski književnosti obsega pravljice, pripovedke, basni, legende, realistično 

pripovedno prozo, kratko zgodbo v slikanici in zaporedje kratkih zaključenih zgodb. 

Dramatika se deli na gledališko igro, pravljično-fantastično igro, realistično igro, lutkovno 

igro in radijsko/TV-igro. 

 

Mladinska književnost je nastajala že v antiki, in sicer v oblikah basni in prilik. Med 13. in 

16. stoletjem, v obdobju humanizma in renesanse, je imela predvsem versko vsebino. Leta 

1658 je Jan Amon Komenski napisal Orbis sensualiumpictus, ki je nekakšna prva izdana 

knjiga s slikami, namenjena otrokom (v slovenščino jo je leta 1711 prevedel Hipolit 

Novomeški). V 18. stoletju, obdobju razsvetljenstva, sledijo začetki posvetne mladinske 

književnosti. V 19. stoletju, obdobju romantike, je mladinska književnost doživela velik 

vzpon z deli bratov Grimm, E. T. Hoffmanna, H. C. Andersena, O. Wilda in prevodi 

njihovih del v druge jezike. Med leti 1945 in 1960 je potekala internacionalizacija 

mladinske književnosti. Prvi doktor mladinske književnosti je bil Gote Klingberg (1964), 

ki je tudi avtor teorije o fantastični pripovedi in idejni pobudnik evropske mladinske 

književnosti. Med leti 1980 in 1990 Zohar Shavit obravnava mladinsko književnost kot del 

polisistema in poudari pomen prevajanja, kulturnih sprememb, kulturne zgodovine ter 
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večkulturni študij. Po letu 1990 nastajajo številne antologije, konference in posebne 

knjižne izdaje, posvečene mladinski književnosti (Uvod v mladinsko književnost, 2014). 

 

»Izrazi pravljica, pripovedka in povest, ki vsi izvirajo iz oblik glagolov rekanja, kot so 

praviti, pripovedovati, povedati, so se skozi zgodovino različno uporabljali: pravljica je 

pomenila besedilo, ki se pravi, pripoveduje. Taka raba je še razvidna pri Levstiku in 

Jurčiču, kjer je označevala zgodovinsko utemeljene, zgodbeno zaokrožene govorice, sage, 

ki so predstavljale vir za novele oziroma pripovedi. Kasneje je pojem pravljica doživel 

pomenski premik in danes označuje krajšo prozno pripoved o čudežnih oziroma 

fantastičnih dogodkih, predmetih in zmožnostih brez časovne in krajevne opredelitve zoper 

izkustveno pamet in znanje o naravnih zakonitostih, vendar v lastnem pravljiškem svetu, ki 

ga vzpostavlja pravljičarski subjekt, logična in koherentna. Etično osnovo predstavlja 

nasprotje med dobrim in zlim, pri čemer je na koncu dobro nagrajeno in zlo kaznovano« 

(Propp, 2005, str. 8-9). 

 

Pravljica je oblika ustne pripovedi, ki se je najbolj razširila v Franciji v poznem 17. stoletju 

in je izpeljana iz francoske besedne zveze conte de fee. Značilnosti pravljice so: reševanje 

ugank in izpolnjevanje nalog, vse je dosegljivo in uresničljivo, dogajalni prostor in čas 

nista znana (nekoč, nekje), domišljija se sprosti in dobi peruti, vsebujejo pomembna 

sporočila o življenju, osebe in motivi so podani v simbolični obliki (čarobnost, čudežnost), 

tipičen začetek in konec, borba med dobrim in zlim, črno-bela tehnika pisanja, vsebuje 

veliko ponavljanja itd (Uvod v mladinsko književnost, 2014). 

 

2.1 Začetki ljudskih pravljic 

 

»Izvor ljudskih pravljic je buril duhove raziskovalcev ljudskega pripovedništva že od 

samih začetkov dalje. Razlag, od kod enotna podoba ljudskih pravljic, je veliko, vendar niti 

difuzionizem niti poligenetska teorija niti vse ostale teorije, ki so tema dvema sledile, niso 

ustrezno razložile sorodnosti pripovednih sižejev in motivov. Tako do danes pravzaprav še 

nismo našli pravega odgovora na ta vprašanja« (Propp, 2013, str. 15). 

 

Indogermanska teorija trdi, da so pravljice nastale na indijskih tleh in se po različnih 

migracijskih poteh od ust do ust razširile po svetu. Zagovornika te teorije sta med drugimi 
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Christopher Benfey in Kevin Sidow. Mitološka teorija trdi, da so se pravljice razvile iz 

starih verovanj in mitov, ko so ti izgubili svojo verovanjsko vrednost. Najbolj znana 

zagovornika te teorije sta Vladimir Propp in James George Frazer. Antropološka teorija pa 

trdi, da so pravljice nastale v različnih, med seboj neodvisnih središčih, nastajajo lahko 

kjerkoli, kajti struktura človeškega duha je vsepovsod enaka. Zagovornika te teorije sta 

med drugimi Edward Burnett Tylor in Joseph Bédier (Uvod v mladinsko književnost, 

2014). 

 

Izvor ljudske pravljice je v ustnem izročilu, zato ima lahko ena pravljica tudi več različic. 

Pravljica je domišljijsko besedilo z izmišljenimi osebami, dogodki in čudeži. Avtor pri 

ljudski pravljici ni znan, prenašajo pa se torej z ustnim izročilom. Dobro je največkrat 

nagrajeno in slabo kaznovano. V njih je nek namišljen svet in česar junak ne zmore doseči 

po naravni poti, doseže po čudežni. Poleg ljudi nastopajo tudi živali s čudežnimi lastnostmi 

(lahko govorijo, imajo čarobno moč in/ali pomagajo ljudem). V ljudskih pravljicah so 

pogosta mistična števila, npr. tri, sedem in devet. Prisotne so tudi metamorfoze ali 

spreminjanje ljudi v živali in obratno. Bistvo pravljic je, da so to jedrnate pripovedi s 

srečnim koncem, pri katerih je v ospredju glavni junak. Notranje doživljanje junakov je le 

nakazano. 

 

Med prve zapisane ljudske pravljice sodijo dela Zlati osel (okrog leta 200), Pančatantra (3. 

stoletje pred našim štetjem), Arabske noči ali Tisoč in ena noč (okrog leta 1500). Ljudske 

pravljice pa so nastajale tudi drugod po svetu: v Grčiji, na Kitajskem itd. Sledi leta 1550 v 

Benetkah prva izdana zbirka pripovedi z naslovom Prijetne noči (Le piacevoli notti), ki jih 

je pisec Giovan Francesco Straparola povzel iz ljudskega izročila. Med njimi je bilo nekaj 

takih, ki jih najdemo tudi v zbirki bratov Grimm. Med letoma 1634 in 1636 je v Neaplju 

izšla zbirka ljudskih pripovedi Giambattista Basileja, z naslovom Pentameron. Konec 17. 

stoletja izide zbirka ljudskih pravljic Histories ou contes du temps passé francoskega 

pisatelja Charlesa Perraulta. Med leti 1704 in 1712 je izšla zbirka pravljic Jeana Antoinea 

Gallanda z naslovom Tisoč in ena noč po francosko (Les Mille e tune nuits). Avtor je snov 

vzel iz arabskih rokopisov in ustnih pripovedi ter jo predelal po svojem okusu. Nemške 

pravljice (Volksmärchen der Deutschland) je med leti 1782 in 1786 izdal nemški pisatelj 

Johan Karl August Musäus. V zbirki je napisal štirinajst pravljic. Prav tako v Nemčiji je 

nato leta 1810 izšla zbirka Kinder und Hausmärchen bratov Grimm. V tej je bilo zbranih 

šestinosemdeset pravljic, v naslednji zbirki, ki sta jo izdala leta 1818, pa kar petsto 
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petinosemdeset pravljic. Od takrat je postalo zbiranje, ubesediljanje, izdajanje, 

ponatiskovanje in prevajanje ljudskih pravljic prisotno v vseh državah po svetu (Fairy tale, 

2014). 

 

Slovenske zbirke ljudskih pravljic so: Zlata ptica, sto najlepših pravljic (Založba 

Mladinska knjiga, 1988), V deveti deželi: Sto slovenskih pravljic iz naših dni (Založba 

Mladinska knjiga, 1995), Slovenske narodne pravljice (Založba Mladinska knjiga, 1997) in 

Slovenske ljudske pravljice (Založba Mladinska knjiga, 2007). 

 

2.2 Začetki avtorskih pravljic 

 

Klasična avtorska (umetna) pravljica je pripoved o čudežnih in neverjetnih dogodkih, 

katere avtor je znan. V določenih prvinah se navezuje na model ljudske pravljice. Med tuje 

klasične avtorske pravljice sodijo: Obuti maček (C. Perrault), Pepelka, Palček, 

Kosmatinka, Žabji kralj, Janko in Metka in Rdeča kapica (brata Grimm), Mala morska 

deklica, Cesarjeva nova oblačila, Grdi raček, Deklica z vžigalicami, Kraljična na zrnu 

graha, Marjetica, Palčica in Zlatolaska (H. C. Andersen), Alica v čudežni deželi (Lewis 

Carroll), Srečni kraljevič in Sebični velikan (Oscar Wilde) itd. Med slovenske klasične 

avtorske pravljice štejemo npr. Desetnico (Fran Miličinski), Izlet v prirodo, Skopuha 

Tadeja, Žejo in Zlato veslo (Gustav Strniša) ter Srce se nikoli ne moti (Milica Šturm). Med 

prve in najbolj znane avtorje pravljic sodijo H. C. Andersen, brata Grimm, A. S. Puškin, E. 

T. A. Hoffmann in drugi. Več o teh avtorjih in njihovih delih je napisano v nadaljevanju 

diplomskega dela. V Sloveniji med avtorje umetne pravljice med drugim sodijo tudi Janez 

Trdina, Dragotin Kette, Fran Miličinski, Ela Peroci in Svetlana Makarovič (Uvod v 

mladinsko književnost, 2014). 

 

 

3 PREDSTAVITEV ZBIRKE VELIKI PRAVLJIČARJI 

 

Zbirko Veliki pravljičarji je pred prihodom Andreja Ilca na mesto urednika prvotno 

ustanovil Niko Grafenauer. Po besedah Andreja Ilca je bil izbor prvih avtorjev (Grimm, 

Andersen, Wilde pa tudi Hoffmann in Hauff) nekako logičen. Še najbolj »nenavadno« delo 

v zbirki je prav Kalila in Dimna, katero sem si izbrala za analizo v svojem diplomskem 
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delu. Sam dodaja, da sta ga s tem delom seznanila prevajalca in »Nisem se dal prav dolgo 

prepričevati, saj se mi je zdela imenitna priložnost, da tako temeljno delo dobimo v 

slovenščini, povrhu pa še v neokrnjeni obliki, prevedeno iz arabščine.« 

 

Ena od usmeritev zbirke so torej pravi prevodi iz izvirnih jezikov (dotedanji prevod 

Andersena iz nemščine je nadomestil prevod iz danščine), pa novi prevodi (Calvino, 

Hoffmann …). Kot pravi Ilc, zbirka žal ni imela ravno dolgega življenja, kar bi ji 

omogočilo, da bi posegla med manj znana, a ključna imena pravljičarjev. Posamezna dela 

iz zbirke še vedno ponatiskujejo. 

 

3.1 Pripovedke, 1996 (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann) 

 

ŽIVLJENJE IN DELO PISATELJA 

 

 

Slika 1: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (E. T. A. Hoffmann, 2014) 

 

E. T. A. Hoffmann se je rodil očetu Christophu Ludwigu Hoffmannu (1736–97) in materi 

Lovisi Albertini Doerffer (1748–96) 24. januarja leta 1776 v Königsbergu v Prusiji (v 

današnjem ruskem Kaliningradu). Imel je težko mladost, saj sta se starša ločila, ko je bil 

Ernst star dve leti. Z mamo je ostal pri njenih sorodnikih v Königsbergu, starejši brat 

Johann Ludwig Hoffmann pa je z očetom odšel v Insterburg. Ernst je že kot otrok bil 

nadarjen za risanje in glasbo. Med leti 1781 in 1792 je obiskoval luteransko šolo, pri 

šestnajstih letih pa se je vpisal na pravo. Posvečal se je glasbi, risanju in književnosti. Bral 

je Schillerja, Goetheja, Swifta, Rousseauja in Jeana Paula ter tudi sam pisal romane. Med 
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študijem se je spoprijateljil s Theodorjem Gottliebom von Hippelom mlajšim, s katerim sta 

se skupaj udeleževala predavanj Immanuela Kanta. To prijateljstvo je kljub socialnim 

razlikam trajalo do konca življenja. Leta 1796 se je Ernst zaradi nesreče v ljubezni preselil 

v Glogau k stricu in se tam pri njem zaposlil. Po študiju je obiskal Dresden ter se nato 

preselil v Berlin. Služil je kot sodni uradnik v Berlinu in v pruskem delu Poljske. V 

ljubezni ni imel sreče, je pa zato imel veliko prijateljev. Poročil se je z mlado Poljakinjo 

Mario Teklo Michelino Rorer, ki jo je sam klical Miša. Avgusta leta 1802 sta se preselila v 

Plock. Imela sta hčerko Cecilijo, a je umrla pri dveh letih starosti med vojno zmešnjavo. 

Ko je Prusija leta 1807 izgubila večino poljskega ozemlja, je moral zapustiti državno 

službo. Naslednje leto je postal glasbeni direktor v Bambergu, kasneje pa še v Leipzigu ter 

Dresdnu. Leta 1816 se je v Berlinu ponovno zaposlil v juristični službi kot sodni svetnik. 

Ves čas se je poleg glasbe posvečal tudi književnosti in risanju. Umrl je 25. junija 1822 v 

Berlinu po dolgotrajni bolezni, star 46 let. (Liukkonen, 2008) 

 

Lahko rečemo, da je umetna pravljica svoj nedvomni vrhunec doživela s fantastičnimi 

izmišljotinami E. T. A. Hoffmanna in po njegovi smrti leta 1822 dejansko ni bilo več 

pravljičarja, ki bi tako razburjal in presenečal s svojo inovativnostjo. Hoffmannovo 

pripovedništvo je groteskna zmes stvarnih in domišljijskih prvin, vsakdanjosti in sanj, 

ironije, satire in grozljive podzavesti. Velja za enega od vrhov romantične proze, ker se mu 

je v luči romantične ironije in domišljije posrečilo osvetliti pomembne socialne in moralne 

pojave splošnega pomena. Svojo prvo novelo Vitez Gluck je objavil leta 1809. Med 

njegova najpomembnejša dela sodijo roman Hudičevi napoji (Die Elixiere des Teufels, 

1816), novele Serapionovi bratje (Die Serapions brüder, 1819), roman Življenjski nazori 

mačka Murra (Die Lebens ansichten des Katers Murr, 1820), Princesa Brambilla (1821) 

in druga. Hoffmann je vplival na romantične in realistične pripovednike 19. stoletja 

(Puškin, Poe, Balzac, Dickens, Dostojevski, Wilde). Po njegovi literarni predlogi sta 

nastali glasbeni mojstrovini: opera v treh dejanjih s prologom in epilogom Hoffmannove 

pripovedke skladatelja Offenbacha (besedilo sta priredila J. Barbier in M. Carré) ter balet 

Hrestač skladatelja P. I. Čajkovskega. (Kos, 2005) 

 

PRIPOVEDKE  

 

Zbirka Pripovedke E. T. A. Hoffmanna je izšla leta 1996 pri Mladinski knjigi. Dela sta 

prevedla Katarina Bogataj-Gradišnik in Janez Gradišnik, ilustracije pa pripadajo Ruth 
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Knorr. V zbirki je zbranih šest avtorjevih del: Peščeni mož (Der Sandmann, 1816), Svetnik 

Krespel (Rat Krespel, 1818), Prigode silvestrske noči (Die Abenteuer der Silvesternacht, 

1815), Izbiranje neveste (Die Brautwahl, 1819), Falunski rudniki (Die Bergwerke zu 

Falun, 1819) in Drobilec orehov in Mišji kralj (Nußknacker und Mausekönig, 1816).  

 

Te izbrane kratke zgodbe živo prikazujejo Hoffmannovo izjemno domišljijo in obsesijo z 

nadnaravnim. V njegovih umetnih pravljicah in bizarnih pripovedkah se groteskno 

prepletajo realnost in domišljija ter vsakdanjost in avtobiografija. Ponazarja nasprotje med 

meščansko stvarnostjo in globljo resničnostjo ustvarjalnega umetništva. V zloveščem 

Peščenem možu je pod vprašajem mentalno zdravje mladega študenta zaradi skrivnostnega 

kemika, medtem ko v Izbiranju neveste pohlepen oče preži na slabosti hčerinih snubcev. 

Hoffmann, mojster bizarnega, ustvari zlovešč in vznemirljiv svet, v katerem združuje 

ljubezen in norost ter črni humor in osupljivo iluzijo. Lika, kot sta Torbern (starec v 

Falunskih rudnikih) in Leonhard Turnhauser (zviti zlatar v Izbiranju neveste), namigujeta 

na nadnaravno eksistenco in hudodelstvo, ki presega razumevanje človeškega 

racionalizma. Morala teh karakterjev je dvoumna, zato je lažje razumeti avtorjev odnos do 

nadnaravnega. Hoffmannov cinizem v zgodbah velikokrat privede do osebnih in poslovnih 

težav. Tak primer je tudi v Izbiranju neveste, kjer glavni lik Edmund, mladi slikar, na 

koncu končno za ženo dobi svojo veliko ljubezen Albertino, nato pa se odloči odpotovati 

sam za leto dni v Rim. Leto mine in njegova pisma Albertini pa so vedno bolj redka in 

hladna. Avtor nato napiše, da Albertina v nobenem primeru ne bo ostala samska, saj je 

veliko prelepa in preveč bogata. Ravno to je veliki čar del E. T. A. Hoffmanna – mešanje 

fantastičnega z resničnim, medtem ko vedno ohranja zdravo mero skepticizma. (Hoffmann, 

1996) 

 

Avtor zagotovo spada med »velike pravljičarje« in tudi Pripovedke so upravičeno v zbirki 

Veliki pravljičarji. Zgodbe so bolj primerne za starejše otroke, saj so za mlajše težko 

razumljive, pa tudi tematika je preveč grozljiva.  
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3.2 Pravljice, 1997 (Wilhelm Hauff) 

 

ŽIVLJENJE IN DELO PISATELJA 

 

 

Slika 2: Wilhelm Hauff (Schloss Neuenbürg, 2012) 

 

Wilhelm Hauff se je rodil 29. novembra 1802 v Stuttgartu očetu Augustu Friedrichu 

Hauffu in materi Wilhelmini Hedwig, rojeni Elsässer. Imel je enega starejšega brata in dve 

mlajši sestri. Ko je bil star komaj sedem let, je umrl oče. Mati se je nato s štirimi majhnimi 

otroki odselila k svojim staršem v Tübingen, kjer je bilo življenje nekoliko manj drago. 

Kmalu je Wilhelm odkril dela avtorjev, kot so Fielding, Sterne, Smolett in Goldsmith ter 

že pri desetih letih tudi sam začel pripovedovati zgodbe po lastni domišljiji. Po končani 

osnovni šoli se je odločil za teološki študij na deželne stroške, kjer je začel pisati. Leta 

1820 se je vpisal na univerzo v Tübingenu. Vse bolj ga je vleklo k pisateljevanju. V svojih 

zbadljivih prigodah, satiričnih spisih in pismih si je znal pogosto nespoštljivo privoščiti 

akademike in njihov način življenja. Po diplomi novembra 1824 je nastopil službo hišnega 

učitelja pri vplivnem predsedniku vojnega sveta, Hüglu. Ker je imel veliko prostega časa, 

je veliko pisal. S svojimi pravljicami je zabaval Hüglova sinova, gospa Hüglova pa ga je 

spodbujala, da svoja dela tudi objavi. Hauff je ob delu in pisanju še doktoriral iz filozofije. 

Kasneje je zavrnil mesto docenta za literaturo in estetiko na tübingenški univerzi ter se 

odpravil na popotovanje po Evropi. Pot ga je vodila med drugim v Pariz, Normandijo, 

Bruselj, Antwerpen, Gent, Göttingen, Bremen, Berlin in Dresden. Kljub pogostim selitvam 
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pa je Hauff veliko pisal. Njegove sanje so bile, da bi nekoč postal »potujoči pisatelj«. 1. 

decembra 1826 se je vrnil v Stuttgart. 14. februarja 1827 se je nato poročil s svojo sestrično 

Louise Hauff. Še naprej je neutrudno pisal, nato pa je jeseni nenadoma zbolel za neznano 

boleznijo in umrl 18. novembra 1827, star 24 let. Pokopan je na stuttgartskem pokopališču 

Hoppelau (Wilhelm Hauff, 2014). 

 

Wilhelm Hauff je plodovit eklektičen pripovednik. Pisal je pravljice, romantične, a v 

stvarno okolje postavljene novele in povesti, romane (med njimi je tudi prvi nemški 

zgodovinski roman po Scottovem zgledu, Liechtenstein, 1826), satire in domoljubne 

pesmi, med katerimi so nekatere ponarodele. Prvo njegova izdana dela so bile ravno 

Pravljice (Märchen), ki so izšle leta 1826, 1827 in 1828 v treh Almanahih pravljic 

(Märchen-almanach auf das Jahr 1826, Märchen-almanach auf das Jahr 1827 in 

Märchen-almanach auf das Jahr 1828). Nekatere od teh zgodb so v nemško govorečih 

državah zelo priljubljene še danes. Med njih sodijo npr. Zgodba o malem Muku (Der kleine 

Muck), Zgodba o kalifu Štrku (Kalif Storch), Zgodba o ladji duhov (Die Geschichte von 

dem Gespensterschiff), Pritlikavec Nosan (Der Zwerg Nase), Mrzlo srce (Das kalte Herz) 

in Krčma v Spessartu (Das Wirtshaus im Spessart). Prve tri zgodbe se dogajajo na Orientu, 

ostale tri pa v Nemčiji. Med drugim je izdal še Mitteilungen aus den Memorien des Satan 

(1826), Der Mann im Mond (1825), Die Bettlerin vom Pont des Arts (1826), Phantasien im 

Bremer Ratskeller (1827) itd.  

 

»Poleg snovnih in oblikovnih spodbud romantike se v njegovem pisanju že kažejo 

stvarnejše realistične težnje, medtem ko je njegova satiričnost še najbližje razsvetljenski. 

Romantična ironija mu je tuja, prav tako se njegove osebe ne prepuščajo hrepenenju, 

svetobolju in ezoteričnemu globokoumju. Hauffovi junaki so preudarni, tostransko 

usmerjeni, v vseh pogledih zmerni. Toda gorje jim, če jih popade lakomnost – potem jih 

čakajo najbolj grozljive kazni, recimo obglavljenje. Ostati brez glave pa simbolično 

pomeni ostati brez »obraza«, identitete« (Hauff, 1997, str. 416-417). 

 

Hauffove pravljice so pogosto bile predloge za igre, opere in filme. Pritlikavca Nosana, 

Zgodbo o malem Muku in Mrzlo srce so upodabljali avtorji, kot so Alfred Kubin, Maurice 

Sendak, Lisbeth Zwerger in Klaus Ensikat. 

 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                           Klemenčič, Martina; diplomsko delo 

12 

PRAVLJICE 

 

Hauffove Pravljice so v Sloveniji prvič izšle leta 1956 v prevodu Vladimirja Kralja pri 

Mladinski knjigi v zbirki Zlata ptica (ponatis 1967). V zbirki Veliki pravljičarji (Mladinska 

knjiga) pa so izšle leta 1997, prav tako v prevodu Vladimirja Kralja. Ta izdaja povzema 

ilustracije treh nemških slikarjev po natisu iz leta 1871 (Theodorja Webra, Theodorja 

Hosemana in Ludwiga Burgerja). V zbirki so naslednje pravljice: Pravljica kot pratika, 

Karavana, Zgodba o kalifu Štrku, Zgodba o ladji strahov, Zgodba o odsekani roki, Rešitev 

Fatime, Zgodba o malem Muku, Pravljica o lažnem princu, Šejk iz Aleksandrije in njegovi 

sužnji, Pritlikavec Nosan, Abner, Žid, ki ni nič videl, Mladi Anglež, Almanzorjeva zgodba, 

Krčma v Spessartu, Pripovedka o jelenovem tolarju, Mrzlo srce. Prvi del, Saidovi 

doživljaji, Steenfollska votlina in Mrzlo srce. Drugi del. 

 

Hauffovo ime se je v kanonu svetovne književnosti ohranilo predvsem ravno po zaslugi 

Pravljic, vendar jim sam ni pripisoval velikega pomena. Kritiki so imeli deljena mnenja. 

Nekateri so ga postavljali ob bok Hoffmannu in Andersenu, druge je motila 

komunikativnost in priljubljenost njegovih zgodb. Vsi trije almanahi, v katerih so Pravljice 

prvotno izšle, so notranje zaokroženi in zaključeni. Posamezne zgodbe se povezujejo v 

ciklično celoto, uokvirjeno pripoved. Pri prvem almanahu je Hauff navdih dobil pri 

orientalski tradiciji Tisoč in ene noči, o čemer pričajo tudi nekateri omenjeni liki, kot sta 

npr. Sindbad in Harunal-Rašid, še bolj pa sama izbira snovi. Drugi in tretji almanah 

povzemata avtorjevo lastno pravljično poetiko, s tem pa je utemeljil in opravičil dejstvo, da 

njegove Pravljice v resnici sploh niso pravljice, ampak gre bolj za pripovedke, po dolžini 

so to novele ali že kratki romani. Med pravljice tako iz zbirke štejemo npr. Zgodbo o kalifu 

Štrku, Pravljico o lažnem princu in Pritlikavca Nosana, deloma tudi Zgodbo o malem 

Muku. Med pripovedke pa štejemo npr. Almanzorjevo zgodbo, Mladega Angleža, 

Pripovedko o jelenovem tolarju, Steenfollsko votlino itd. Prevladujoči ton zbirke je bolj 

pustolovski kot pravljičen (Hauff, 1997). 

 

Hauff je snov za svoje pravljice črpal pri drugih, npr. pri Hoffmannu, Tiecku, Schillerju, 

Voltairu, Musäusu, Wielandu in drugih. To je zelo očitno pri Abnerju, Židu, ki ni nič videl 

in Steenfollski votlini. Prvi je posnet po tretjem poglavju Voltairovega Zadiga, druga pa je 

skrajšani prevod izpod peresa Roberta Pearcea Gillesa (Hauff, 1997). 
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Mrzlo srce je mojstrska pravljica, v kateri se pojavlja motiv iskanja sreče, ki je pri Hauffu 

obdelan povsem samosvoje, v skladu z duhom in moralnimi nazori dobe restavracije. V 

podtonu Hauffovih zgodb prepoznavamo resnično dogajanje in bojazni tistega časa, ko so 

se že kazale posledice industrijske revolucije. Lika Stekleni možiček in Holandski Miha 

simbolizirata dve nasprotujoči življenjski usmeritvi. Prvi je ideal meščanske marljivosti ter 

krščanske morale in etike, drugi pa predstavlja čezmerno pehanje za dobičkom in 

nespoštovanje tradicije. Nauk pravljice je preprost: pohlep se ne izplača. Junak Peter Munk 

se v nasprotju z lakomnim junakom Steenfollske votline Vilijem Sokolom v zadnjem 

trenutku reši. Spozna, da je bolje biti zadovoljen z malim, kakor imeti zlato in bogastvo, a 

mrzlo srce. Tudi v drugih zgodbah avtor večkrat svari pred skušnjavami hitrega bogatenja. 

 

Dekleta in ženske imajo omejene vloge in tudi srečni konci s poroko so večinoma odsotni. 

Izjema je poroka kalifa Štrka in princese na koncu Zgodbe o kalifu Štrku ter poroka 

Mustafa in Zoraide na koncu Rešitve Fatime. Ženske, ki izjemoma imajo vloge v zgodbah, 

so večinoma v vlogi žrtve. Fatima preživi ugrabitev in suženjstvo preden je naposled le 

rešena, medtem ko v Zgodbi o odsekani roki edini ženski lik ubijejo v spanju. V 

Pritlikavcu Nosanu junakovo pomočnico Mimi začarajo v gosko. Večina ženskih likov v 

Hauffovih pravljicah torej trpi ali ima čarovniške sposobnosti. Toda kljub tem negativnim 

karakteristikam žensk, ne moremo reči, da je Hauffovim moškim likom lahko (Hauff, 

1997). 

 

Avtor in njegove Pravljice zagotovo sodijo v kanon svetovne mladinske književnosti in v 

zbirko Veliki pravljičarji. Primerne in razumljive so za mlajše in starejše otroke. 
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3.3 Italijanske pravljice, 1997 (Italo Calvino) 

 

ŽIVLJENJE IN DELO PISATELJA 

 

 

Slika 3: Italo Calvino (Italo CAlvino, Il cielo sono io, 2012) 

 

Italo Calvino se je rodil v Santiagu de Las Vegasu, v predmestju Havane, 15. oktobra leta 

1923. Njegov oče Mario je bil agronom in botanik, ki je tudi poučeval agronomijo. 

Njegova mati Eva Mameli je bila botanistka in je poučevala na univerzi. Ko je bil Italo star 

dve leti, se je družina vrnila v Italijo in se nastanila v San Remu. Leta 1927 se je rodil 

njegov brat Floriano, ki je pozneje postal priznan geolog. Calvino je v svojih delih in 

intervjujih večkrat opisoval svojo družino ter odnose v njej. V enem od intervjujev je delal, 

da se je zelo težko sporazumeval z očetom, saj sta si bila preveč različna. Počutil se je kot 

črna ovca družine, saj sta ga bolj kot znanost zanimala književnost in gledališče, kar pa bi 

naj bilo manj cenjeno. Navduševal se je nad ameriškimi filmi in animiranimi filmi, 

istočasno pa so ga privlačili tudi risanje, poezija in gledališče. Leta 1941 se je Calvino 

vpisal na Univerzo v Torinu, kjer je prej učil njegov oče. Na zadovoljstvo družine je v 

prvem letniku naredil štiri izpite, medtem ko je bral dela avtorjev, kot so Elio Vittorini, 

Eugenio Montale, Cesare Pavese, Albert Einstein itd. Leta 1943 se je prepisal na Univerzo 

v Firencah in naredil še nekaj izpitov. Proti koncu leta so Nemci okupirali Italijo. Calvino 

je bil vpoklican v vojsko, vendar se je raje odločil, da se skrije. Naslednje leto ga je mati 

prepričala, da se je pridružil italijanskemu uporu. Pridružil se je Garibaldijevim brigadam 
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in se dvajset mesecev boril v Alpah. Njegovo družino so medtem imeli za talce na 

njihovem posestvu, Calvino pa je zato svojo mati kasneje opisal kot nepopisno pogumno 

žensko. Leta 1945 se je Calvino nastanil v Torinu. Pustil je študij agrikulture in se vpisal 

na Umetniško fakulteto. Potem ko je prebral Država in revolucija Vladimirja Lenina, je 

postal tudi politično aktiven. Leta 1947 je diplomiral in dobil službo v založniški hiši, kjer 

je navezal stike z mnogimi levičarskimi intelektualci in pisatelji. Pozneje je pustil to službo 

in postal novinar pri časopisu L'Unità in pri reviji Rinascita. Skozi čas je delal pri različnih 

revijah, časopisih itd. in hkrati izdal veliko svojih del. Leta 1962 je Calvino spoznal 

argentinsko prevajalko Esther Judith Singer (»Chichito«) in se poročil z njo dve leti 

kasneje v Havani, ko je obiskal svoj rodni kraj in spoznal Ernesta »Che« Guevaro. Z ženo 

sta se nato nastanila v Rimu, kjer se jima je leta 1965 rodila hči Giovanna. Leta 1967 se je 

družina preselila v Pariz, kjer je spoznal pisatelje, ko so Roland Barthes, Georges Perec in 

Claude Lévi Strauss. Leta 1975 je postal častni član Ameriške akademije, leto kasneje pa je 

bil nagrajen z nagrado Austrian State Prize for European Literature. Obiskal je Mehiko, 

Japonsko in ZDA, kjer je predaval po različnih mestih. Leta 1980 se je spet preselil v Rim. 

Jeseni leta 1985 je bil sprejet v bolnišnico v Sieni, kjer je v noči na 19. september umrl 

zaradi cerebralne krvavitve. Njegova predavanja so bila objavljena še po njegovi smrti, leta 

1988 v italijanščini in leta 1993 v angleščini (Italo Calvino, 2014). 

 

Med njegova najbolj znana dela sodijo roman Steza pajkovih gnezd (Il sentiero dei nidi 

diragno, 1947), Zadnji pride krokar (Ultimo viene il corvo, 1949), Razpolovljeni vikont (Il 

visconte dimezzato, 1952), Plezajoči baron (Il barone rampante, 1957), Pripovedke (I 

racconti, 1958), Oblak smoga (La nuvoladi smog, 1958), Neobstoječi vitez (Il cavaliere 

inesistente, 1959), Kozmikomične zgodbe (Le cosmicomiche, 1956), Težavne ljubezni 

(Gliamori dificili, 1970), Nevidna mesta (Le citta invisibili, 1972) in Če neke zimske noči 

popotnik (Se una notte d'inverno un viagiattore, 1979). Z Italom Calvinom je italijansko 

pripovedništvo doseglo skrajno mejo svojega razvoja, saj je bila skozi 20. stoletje zanj 

značilna predvsem močna realistična tradicija, na začetku v skladu z nekdanjim verizmom, 

po drugi svetovni vojni pa posebna vrsta neorealizma, ki se je obračala k motivom in 

temam nižjih socialnih slojev v času fašizma in po njem, po obliki preprosta in neposredna. 

Tudi Calvino je svoje pisateljsko delo začel znotraj neorealizma, v petdesetih letih je prešel 

v domišljijsko in alegorično pripoved, v zrelih delih pa izginja aktualna tendenčnost, 

njegova pripoved postane domišljijska, zapletena in hermetična, naslonjena na 

tradicionalne, zgodovinske in literarne vire ali na žanre trivialne literature (Kos, 2005). 

http://en.wikipedia.org/wiki/L%27Unit%C3%A0
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ITALIJANSKE PRAVLJICE 

 

Italijanske pravljice so prvič izšle leta 1956. V slovenščino je del Italijanskih pravljic prvič 

prevedel Niko Košir in jih izdal leta 1961 pri Založbi Mladinska knjiga (zbirka Zlata 

ptica). V zbirki Veliki pravljičarji je knjiga izšla leta 1997, izbrala, prevedla in spremno 

besedo pa je napisala Tea Štoka. Iz dvesto pravljic, ki jih vsebuje izvirnik, je Tea Štoka 

izbrala naslednjih osemdeset: Neustrašni Janezek, Ladja s tremi nadstropji, Denar naredi 

vse, Otrok, prodan s hruškami, Kača, Princ, ki se je poročil z žabo, Papagaj, Princ 

kanarček, Kralj Krin, Igralec biljarda, Volk in tri deklice, Princ rak, Razpolovljeni, Dedek, 

ki se ga ne vidi, Tu! Tu! Prilepi se tu!, Čudežni prstan, Umetnost lenobe, Lepo čelo, 

Ukradena krona, Trije psi, Vrtavka, Grbavec Tabagnino, Kraljica treh zlatih gora, 

Sedemglavi zmaj, Lepotica in zver, Palača opic, Začarana palača, Fanta-Ghiro, Lepotica, 

Oliva, Popotnik iz Torina, Hči sonca, Florentinčan, Fioravante in lepa Otočanka, 

Čarovničina glava, Zeleni ptič, Kralj v košari, Pavji kralj, Ladja, ki potuje po kopnem in 

po morju, Lesena Marija, Ljubezen treh granatnih jabolk, Lepa Benečanka, Prva sablja in 

zadnja metla, Pišče, Morska deklica, Speča lepotica in njeni otroci, Lepotica sedmih 

tančic, Kačji kralj, Rak z zlatimi jajci, Nesreča, Vsevedna Katarina, Židovski trgovec, 

Gospodar boba in fižola, Nevesta, ki je živela od vetra, Pelinka, Španski kralj in angleški 

lord, Škorenj z dragulji, Rožmarinka, Tri zgodbe treh trgovčevih sinov, Brivčeva ura, 

Grofova sestra, Izgubljen v svetu, Ladja, polna …, Kraljevič v kurniku, Nezadovoljna 

kraljica, Živalska govorica in radovedna žena, Teliček z zlatimi rogovi, Pavovo pero, 

Starka z vrta, Mišek s smrdljivim repom, Sestrični, Mulovodca, Lisica Ivanela, 

Resnicoljubni skrbnik, Nečimrni kralj, Kraljična z rogovi, Mož, ki je kradel razbojnikom, 

Levja trava, Ženski in moški samostan, Moč moške praproti in Skoči v mojo vrečo!. Pri 

izboru je upoštevala jezikovno eleganco in veščino pripovedi ter bogato in za kraj značilno 

izpeljavo določenega tipa pravljice. V tem izboru so zastopane vse italijansko govoreče 

pokrajine, od južne Tirolske do Sicilije, od Korzike do Dalmacije. Pravljice z razliko od 

izvirnika niso oštevilčene in tudi Calvinove opombe k pravljicam na koncu knjige so 

izpuščene. Tudi Calvinova spremna beseda je v prevodu prirejena, saj je izpuščeno 

poglavje o italijanskih etnoloških zbirkah. 

 

V Italiji so te pravljice skoraj vsako leto ponatisnjene ali prirejene za šolsko čtivo. Takšno 

priljubljenost lahko pripišemo njihovi domišljiji, duhovitosti, izčrpanosti opisov ter 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                           Klemenčič, Martina; diplomsko delo 

17 

nadzoru nad pripovednimi mehanizmi, kar so vse odlike Calvinovega pripovednega talenta 

in izbrušenega sloga (Calvino, 1997). 

 

3.4 Kalila in Dimna, 1998 (Abdul Ibn Almukafa) 

 

ŽIVLJENJE IN DELO PISATELJA 

 

Ibn Almukafa se je rodil leta 720 z imenom Ruzbi v perzijski vasi Džur, danes iranskem 

Firuzabadu. Odraščal je v premožni družini, spoznaval perzijsko kulturo ter se učil 

zaratustrske vere. Njegov oče Dadie je bil državni uradnik, nekakšen davkar. Zaradi 

poneverb je bil menda večkrat mučen, zato so ga klicali Almukafa-Pohabljen. Od tod se je 

vzdevek prijel tudi njegovega sina: Ibn Almukafa - Sin Pohabljenega. Z očetom sta se 

odselila v Basro, kjer se je seznanil z islamsko in arabsko kulturo ter se povezal z učenjaki 

tistega časa. Živel je pod zaščito plemena Ahtam, ki je slovelo po izbranem jeziku in 

odličnem poznavanju besedne umetnosti. Tako je mladi Ibn Almukafa razvil svojo 

nadarjenost za književnost in arabsko literaturo. Ko se je uveljavil z izvirnim, svojevrstnim 

slogom ter dokazal moč svoje pisane besede, je postal zelo iskan in visoko cenjen 

svetovalec ter pisar. Kot tajnik je delal pri tedanjem vladarju Iraka, kasneje pa še pri 

njegovem bratu. Ko je vladavina Omajadov razpadla, se je Ibn Almukafa povezal s 

tamkajšnjim državnikom in postal njegov tajnik, pisar ter domači učitelj njegovih nečakov. 

Takrat se je tudi spreobrnil v islam in dobil ime Abdul. Leta 756 pa ga je dal iz neznanih 

razlogov upravitelj Basre, s privoljenjem abasidskega kalifa Almansurja, sežgati. 

Najverjetneje je do tega prišlo zaradi njegovih političnih dejavnosti proti kalifu (Almukafa, 

1998). 

 

Ibn Almukafa se je v perzijskem in arabskem svetu uveljavil kot prevajalec, pisatelj, 

umetnik in razumnik. Prevajal je iz indijskih, perzijskih in grških književnih del. Iz 

perzijščine sta se ohranila njegov prevod biografije perzijskih kraljev Hudajname ter 

Knjiga o perzijskih navadah, običajih in šegah. Napisal je biografijo o perzijskem kralju 

Hosravu I. Anuršivanu. Med njegova najbolj znana dela sodijo, poleg knjige Kalila in 

Dimna, še druga pomembna dela tedanjega časa: Velika etika (Aladabalkabir), Mala etika 

(Aladabasagir), med eseji pa Esej o svetovalcih (Risala si sahaba), njegova znana knjiga o 

politiki in upravljanju, nekakšen politični pamflet, naslovljen na neimenovanega kralja, za 
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katerim se je nedvomno skrival abasidski kalif Almansur. Duhovno zanimanje Ibn 

Almukafe so raziskovalci odkrili v ohranjenih fragmentih njegovega verskega dela 

Manihejska apologija. V odlomkih odsevata tako kozmogonija (znanstvene teorije o 

nastanku sveta in vesolja) kot mitologija. Bolj kot karkoli drugega jih odlikuje 

racionalistični kriticizem fideizma (fideizem je filozofija vere, nauk, ki bolj upošteva vero 

kot znanost). V teh fragmentih so tudi presenetljive podobnosti z nekaterimi odstavki v 

uvodnem poglavju o Burzoeju v knjigi Kalila in Dimna (Almukafa, 1998). 

 

KALILA IN DIMNA 

 

Kalila in Dimna je izšla leta 1998 pri Mladinski knjigi v zbirki Veliki pravljičarji v 

prevodu Mohsen Alhady in Margit P. Alhady. Opombe in spremno besedo je prav tako 

napisala Margit P. Alhady. Knjiga je razdeljena na naslednja poglavja: Lev in vol, Sojenje 

Dimni, Grivasta golobica, Sove in vrane, Opičjak in želvak, Menih in kuna, Podgana in 

divja mačka, Kralj in ptič, Lev in šakal, Levinja, lovec in šakal, Ilad, Balad in Iraht, Menih 

in gost, Popotnik in zlatar, Kraljevič in njegovi prijatelji, Golobica ter lisica in čaplja. 

Pred tem so v uvodu še pojasnjevalna poglavja: Kaj je o knjigi napisal Bahnud bin Sahvan, 

znan kot Ali bin Ašah Alfarisi, Poglavje o Burzoejevem poslanstvu v indijski deželi, Ibn 

Almukafovi zapiski o namenu knjige in Kaj je Buzurgmaher bin Albahtakan napisal o 

Burzoeju. 

 

»Kalilo in Dimno lahko označimo za filozofsko leposlovno mladinsko delo, saj 

premišljeno prikazuje različna področja etike in družbe, in spodbuja človekovega duha k 

razmišljanju in pravemu vedenju. Spregovori nam o temeljih vzgoje, o spretnosti vladanja 

ljudstvu, o pravilnem ravnanju in uspešnem vodenju države, o krepostih, ki edine 

omogočajo vladarju dobro in pravično kraljevati« (Almukafa, 1998, str. 230). 

Knjiga je namreč prvotno bila namenjena pouku kraljev in princev o vladanju, toda tudi 

danes starodavne taktike in strategije utegnejo obogatiti ljudi s spoznavanjem, 

razumevanjem in obvladanjem človeške nravi in osebnih ter medosebnih odnosov v 

skupnosti.  

 

»Prevajalec Ibn Almukafa uvodoma predstavi širok namen te knjige, ki zmore z 

globokoumnostjo potešiti razmišljujoče, z modrostjo zadovoljiti modrece, z zabavnostjo 
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razvedriti laike, mladoletnim učencem pa lahko pomeni vrsto vzgoje, čeprav je morda ne 

zmorejo povsem razumeti« (Almukafa, 1998, str. 231). 

 

Filozofovi odgovori na vprašanja velikokrat vsebujejo reke, modrosti in jedra filozofskega 

razglabljanja. Knjiga razpravlja o modrostih, ki odlikujejo človeka pred živaljo. To so 

modrost (znanje, olika in razmišljanje), pamet (velikodušnost, potrpežljivost in 

dostojanstvo), krepost (vljudnost, radodarnost in čistost) ter pravičnost (resnicoljubnost, 

dovršnost, bogaboječnost in visoka morala). Knjiga Kalila in Dimna se prične in konča z 

govorom filozofa Bidpaja indijskemu kralju Dabšalimu. Svetuje mu, kako pametno in 

premišljeno ravnati. Pri tem se modrec zaveda, da tudi sam potrebuje nasvete in da je 

iskanje »pravega in dobrega« namen in cilj vsakogar od nas od rojstva do smrti. 

 

»Zlata zrna modrosti Kalile in Dimne, ki so se že davno razsula in pognala po svetu, nas 

utegnejo usmeriti k uspešnejšemu ravnanju in razmišljanju o stvareh, s katerimi se, 

nemalokrat ne da bi vedeli ali hoteli, spopadamo iz dneva v dan. Mnogo napisanega v tej 

knjigi je verjetno na tak ali podoben način že doživel, doživlja ali bo doživel vsak od nas. 

To so tiste življenjske preizkušnje, ovire, pasti, morda težki vzponi in siloviti padci, ob 

katerih se brusimo in iz katerih se, vsej trpkosti in teži življenja navkljub, dvigujeta naše 

spoznanje in modrost, ne glede na to, kolikšna sta in do kod sežeta« (Almukafa, 1998, str. 

237). 
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3.5 Pravljice 1, 1998 (Hans Christian Andersen) 

 

ŽIVLJENJE IN DELO PISATELJA 

 

 

Slika 4: Hans Christian Andersen (Hans Christian Andersen, 2014) 

 

Hans Christian Andersen se je rodil 2. aprila leta 1805 v mestu Odense na Danskem. Bil je 

edinec. Vzgajal ga je oče Hans, obstajajo pa nepotrjene zgodbe, da je bil nezakonski sin 

kralja Kristjana II. Hansov oče je bil čevljar, ki je umrl, ko je bilo pisatelju komaj enajst 

let. Pred smrtjo je kljub svoji osnovnošolski izobrazbi svojega sina predstavil svetovni 

književnosti in mu bral Arabske noči. Hansova mati, Anne Marie Andersdatter, je bila 

neizobražena in je delala kot perica. Po smrti Hansovega očeta se je leta 1818 ponovno 

poročila. Želela je, da bi se Hans izučil za krojača, vendar je on sanjaril o drugih stvareh. 

Že v otroških letih je želel postati pesnik in igralec. Napisal je tudi nekaj romanov in 

gledaliških iger, ki pa so potonile v pozabo. Obiskoval je lokalno šolo za revne, kjer si je 

pridobil osnovno izobrazbo, nato pa se je bil prisiljen sam preživljati. Najprej je delal kot 

pomočnik tkalca in kasneje krojača. Ko je bil star štirinajst let, se je preselil v Kopenhagen, 

kjer je želel postati igralec. Zaradi lepega glasu je bil sprejet v Kraljevo dansko gledališče, 

vendar se mu je glas kmalu spremenil, zato se je osredotočil na pisanje. Jonas Collin, 

direktor gledališča, ga je poslal na nadaljnje šolanje, del šolnine pa je plačeval kralj 

Frederik VI. Leta 1822 je tudi že objavil svojo prvo zgodbo The Ghost at Pelnatoke's 

Grave. Leta šolanja so bila zanj najtežja, saj so se otroci norčevali iz njega, kasneje pa je 

bil tudi zlorabljen. Sama ustanova ga je odvračala od pisanja na splošno, zaradi česar je 
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postal depresiven. Leta 1829 je Andersen požel nekaj uspeha s kratko zgodbo Fodreise fra 

Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene. Čeprav je po tem bolj malo pisal, mu je 

leta 1833 kralj omogočil potovanje po Evropi. Prvi poskusi pisanja pravljic so bili bolj 

popravki zgodb, ki jih je slišal kot otrok. Andersen je pravljice povdignil na popolnoma 

nov nivo, saj je napisal ogromno število pravljic, ki so bile drzne in originalne. Svetovno 

slavo so mu prinesle pravljice, ki so prevedene v največ svetovnih jezikov. Zabavne in 

pogosto tudi otožne pravljice so prvič objavili leta 1835, nadaljevanje pa leta 1837. 

Kvaliteta zgodb ni bila takoj opažena in Pravljice (Eventyr – »fantastične pravljice«) so se 

slabo prodajale. Vseeno je Andersen naprej pisal in objavljal zbirke pravljic, vse do leta 

1872. Leta 1839 se je želel vrniti na odre, vendar neuspešno. Več sreče je imel z 

objavljanjem svojih novih del. Postal je slaven po celotni Evropi, le na Danskem so ga še 

nekoliko zavračali. V ljubezni Andersen ni imel sreče. Večkrat se je zaljubil v nedosegljiva 

dekleta. Kljub slavi je živel samotno življenje. Kasneje je pokazal zanimanje za moške, 

ampak tudi takrat ni imel sreče. Nekatere novejše študije namigujejo na homoerotično 

krinko v njegovih delih. Leta 1872 je Andersen padel s postelje in se pri tem poškodoval. 

Kmalu je začel kazati znake raka na jetrih in umrl 4. avgusta leta 1875 blizu Kopenhagna 

(Hans Christian Andersen, 2014). 

 

IBBY, Mednarodna zveza za mladinsko književnost, je 2. april, rojstni dan danskega 

pravljičarja H. C. Andersena, proglasila za Mednarodni dan knjig za otroke. Na ta dan po 

vsem svetu prirejajo branja, podeljujejo nagrade, odpirajo razstave in razmišljajo, kako 

obdržati bralno kulturo med mladimi. IBBY na kongresih podeljuje IBBY Andersenove 

nagrade. To najpomembnejše mednarodno priznanje za mladinsko književnost in 

ilustracijo se od leta 1956 naprej podeljuje pisateljem, od leta 1996 naprej pa tudi 

ilustratorjem za celotni opus. Pokroviteljica nagrade je danska kraljica Margarethe II.  

 

PRAVLJICE 1 

 

Andersenove pravljice so že 150 let darilo za vse otroke tega sveta in so prevedene v 

mnogo jezikov. Andersenova dela ponatiskujejo po vsem svetu in še kar naprej nastajajo 

nove ilustracije. Slovenci smo že zgodaj odkrili Andersena. Leta 1859 je Fran Levstik 

prevedel Svinjskega pastirja in tudi v 9. zvezku Cvetja iz domačih in tujih logov, ki ga je v 

Celovcu izdajal Anton Janežič, je izšlo osem Andersenovih pravljic v prevodu Frana 

Erjavca. Od takrat so se prevodi kar vrstili (Andersen, 1998). 
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V zbirki Veliki pravljičarji pri Mladinski knjigi je prva knjiga Andersenovih Pravljic je 

izšla leta 1998. Iz danščine je pravljice prevedla Silvana Orel Kos, ilustrirala pa jih je 

Marija Lucija Stupica. V knjigi so naslednje Andersenove pravljice: Palčica, Škrat in 

trgovec, Mala morska deklica, Slavec, Divji labodi, Leteči kovček, Krastača, Stanovitni 

kositrni vojak, Svinjski pastir, Princesa na zrnu graha, Senca, Bezgova mamka, Pero in 

črnilnik, Grdi raček, Pastirica in dimnikar, Deklica z vžigalicami, Vžigalnik, Srečine 

galoše, Rdeči čeveljci, Srečna družina, Lan, Zaročenca, Poslednje sanje starega hrasta, 

Cvetlice male Ide, Cesarjeva nova oblačila in Snežna kraljica. 

 

Andersenove pravljice nas vedno znova očarajo in nam kaj povedo. Z občutkom za lepo in 

z blagim posmehom nam še vedno pomagajo razumeti svet, pa čeprav so razmere zelo 

drugačne kot so bile v njegovem času. Andersenove osebe v pravljicah so psihološko 

dovršeni liki, v njihovem ravnanju in medsebojnih zapletih pa ni nobene napake. Vse se 

zgodi, kot se mora. Vse njegove pravljice pa se ne končajo srečno: Mala morska deklica ne 

dobi svojega princa, v Senci kopija ubije izvirnik in zaradi nepopravljivih napak se Rajski 

vrt za večno pogrezne. Andersenove pravljice opozarjajo na tisoč malenkosti, nas šolajo in 

nam pomagajo, da si ustvarimo lastno sodbo. Njegove pravljice v nas vzbujajo 

radovednost, strpnost in dvom, silijo nas k razmišljanju ter nam pomagajo, da se na tem 

svetu počutimo doma (Andersen, 1998). 
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3.6 Pravljice, 1999 (Jacob in Wilhelm Grimm) 

 

ŽIVLJENJE IN DELO PISATELJEV  

 

 

Slika 5: Brata Grimm (Brothers Grimm, 2014) 

 

Jacob Ludwig Carl Grimm se je rodil 4. januarja leta 1785. Wilhelm Carl Grimm se je 

rodil trinajst mesecev pozneje, 24. februarja 1786. Oba sta se rodila v Nemčiji, v mestu 

Hanau, očetu Philippu Wilhelmu Grimmu in materi Dorothei Grimm. Bila sta drugi in 

tretji najstarejši otrok od devetih. Leta 1791 se je družina preselila v Steinau, kjer je oče 

našel službo. Brata sta tam bila srečna in navdušena nad življenjem na podeželju. Otroke 

so najprej poučevali privatni učitelji na domu, kasneje pa so obiskovali lokalno šolo. Oče 

je nenadoma umrl zaradi pljučnice leta 1796, kar je družini povzročilo finančne težave. 

Jacob in Wilhelm sta zato hitro prevzela odgovornosti odraslih. Leta 1798 sta se preselila v 

Kassel, kjer sta se vpisala na tamkajšnjo prestižno gimnazijo. Finančno ju je podpirala teta. 

Čeprav sta si bila karakterno zelo različna, sta se močno navezala drug na drugega. Bila sta 

zelo delovna in odlična dijaka. Jacob je končal s šolanjem leta 1803, brat Wilhelm pa leto 

kasneje. Po končani gimnaziji sta se oba vpisala na Univerzo v Marburgu, kjer sta študirala 

pravo. Ker nista bila iz premožne družine, nista imela enakih privilegijev kot ostali in se 

nista veliko družila z vrstniki. Vseeno sta se študija lotila z veseljem in navdušenjem. Eden 

izmed njunih profesorjev (Friedrich Carl von Savigny) je vedoželjnima študentoma odprl 

vrata svoje privatne knjižnice. Od prej sta že poznala Goetheja in Schillerja, profesor pa ju 

je seznanil še z deli romantike in ljubezenskega pesništva. Velik vpliv nanju je imel tudi 
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Johann Gottfried Harder. Jacob in Wilhelm sta se razvila v realista, ki sta v daljni 

preteklosti videla korenine sodobnega stanja. Raziskovala sta duhovni razvoj nemške 

literature in pri tem postavila temelje za znanstveno obravnavo tega področja. Po diplomi 

(1806) sta brata Grimm začela zbirati pravljice in pripovedke za zbirko, ki nam je še danes 

znano kot eno njunih glavnih del. Zbirka ni nastala iz njune domišljije, temveč je zbrana in 

sestavljena na podlagi izročila starih zgodb. Wilhelm je vedo o pravljicah utemeljil kot 

znanost. Leta 1811 sta brata prvič objavila svoja samostojna dela. Jacob O staronemškem 

mojstrskem pesništvu (Über den Altdeutschen Meistersang) in Wilhelm Starodanske 

junaške pesmi, balade in pravljice (Altdänische Heldenlieder, Balladen und Märchen). 

Leta 1812 pa je sledila njuna prva skupna knjiga, izdaja staronemške pesnitve 

Hildebrandslied in Wessobrunner Gebet, za božič pa še prvi zvezek Grimmovih pravljic 

(Kinder und Hausmärchen). Leta 1815 je Jacob izdal knjigo o mitološki interpretaciji 

božjih podob in stebrov Irmenstraße und Irmensäule ter kritičen izbor starih španskih 

romanc Silva de romances viejos. Istega leta sta nato skupaj izdala še drugi zvezek 

Grimmovih pravljic. Opombe k pravljicam sta izdala kot tretji zvezek leta 1822. Še za 

njunega časa je izšlo sedem naklad velike nemške izdaje pravljic in deset naklad male. Še 

naprej sta zbirala pravljice in pripovedke. Med potekom dela sta brata razvila 

indogermansko hipotezo. Pri tridesetih letih sta si brata že pridelala viden položaj. Leta 

1819 ju je Univerza v Marburgu nagradila z naslovom častni doktor. V Kasslu je Jacob 

začel pisati Nemško slovnico (Deutsche Grammatik). Na tem je delal do leta 1826 in šele 

takrat se je delo uradno imenovalo Nemška slovnica. V tem revolucionarnem delu je Jacob 

kot prvi sledil razvoju indoevropskih jezikov in zakonom menjave glasov pri 

samoglasnikih in soglasnikih. S tem je položil temeljni kamen moderni etimologiji. Leta 

1825 se je Wilhelm poročil z Dorotheo Wild (»Dortchen«) in kmalu so se jima rodili 

otroci. Kljub temu sta brata Grimm še vedno rada pogosto potovala. Ko so se iz Kassla 

preselili v Göttingen, sta oba brata kmalu postala profesorja. Delo za tretjo naklado 

Grimmovih pravljic je Wilhelm opravil skoraj sam. Leta 1838 sta začela skupno delo na 

nemškem slovarju. Izhajala sta iz historičnega načina uporabe citiranih mest iz več sto 

literarnih del in tudi iz strokovnih jezikov ter iz vsakdanje uporabe. Okrog dvajsetih let sta 

brata živela v Berlinu. Wilhelm je tam umrl leta 1859, njegov brat Jacob pa leta 1863. Tudi 

po smrti počivata skupaj na pokopališču Alter St. Matthäus-Kirchhof v Berlinu (Brothers 

Grimm, 2014). 
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PRAVLJICE  

 

Knjiga Pravljice bratov Grimm je v zbirki Veliki pravljičarji pri Mladinski knjigi izšla leta 

1999. Iz nemščine je pravljice prevedla Polonca Kovač, ilustrirala pa Jelka Godec Schmidt. 

Knjiga vsebuje naslednje Grimmove pravljice: Žabji kralj ali železni Henrik, O fantu, ki je 

šel po svetu strahu iskat, Dvanajst bratov, Volk in sedem kozličkov, Bratec in sestrica, 

Janko in Metka, O ribiču in njegovi ženi, Bela kača, Slamica, ogelček in bobek, Pepelka, 

Gospa Pehtra, Sedem krokarjev, Rdeča kapica, Bremenski mestni godci, Motovilka, 

Pogumni krojaček, Vrag s tremi zlatimi lasmi, Mizica, pogrni se, Palček, Škrateljčka, 

Palčkovo popotovanje, Obuti maček, Stari Sultan, Trnuljčica, Najdiptiček, Kralj 

Drozgobrad, Sneguljčica, Zlata ptica, Špicparkeljc, Mirko in Katrca, Zlata goska, 

Kosmatinka, Prebrisana Lenčka, Presrečni Anže, Štirje bratje izvedenci, Prebrisano 

kmečko dekle, Doktor Vseved, Siromašni mlinarček in mucka, Pametni ljudje, Duh iz 

steklenice, Železni Janez, Janček Ježek, Popotnika, Šesterica obide svet, Živa voda, Sladka 

kaša, Lažniva pravljica, Železna peč, Zajec in jež, Zvezdni tolarji, Snežica in Rožica, Gosja 

pastirica pri studencu in Zlati ključek. Založba Mladinska knjiga je leta 1993 pripravila 

»veliko izdajo« Grimmovih pravljic, v zbirki Veliki pravljičarji pa je izšla nekakšna »mala 

izdaja«, ki vsebuje zgoraj naštetih 53 pravljic in kot znamenitost je bila dodatno prevedena 

še pravljica Obuti maček (Der gestiefelte Kater). 

 

Bratoma Grimm je uspelo oblikovati idealni tip »knjižne pravljice« za vzgojo takratnega 

meščanskega otroka. Izvirne elemente iz starih časov sta predelala in priredila v skladu z 

moralo in vrednostnim sistemom vzpenjajočega se meščanstva, deloma pa tudi lastnimi 

predstavami in predsodki. Pravljice, kot so Sneguljčica, Janko in Metka, Rdeča kapica, 

Motovilka, Pepelka, Trnuljčica in druge, so znane skoraj vsakemu otroku. Nekatere se 

predvsem zaradi nasilnih prizorov marsikomu ne zdijo primerno čtivo za najmlajše, a 

vrednote, ki jih zagovarjajo, še vedno predstavljajo okostje vrednot zahodne civilizacije.V 

pravljicah bratov Grimm je izjemno pomembna dana beseda. Take primere lahko najdemo 

v Žabjem kralju, Gosji pastirici, Špicparkeljcu in drugih. Brata Grimm sta zgodaj ostala 

brez očeta, zato ni naključje, da je v njunih najbolj znanih in literarno najmočnejših 

pravljicah oče pogosto mrtev, odsoten ali pa vsaj nezainteresiran. Najhvaležnejši negativni 

liki so postale ženske, a brata Grimm nista pri tem uporabila matere, temveč sta uvedla 

mačeho. To na koncu pravljice praviloma doleti kruta kazen (Grimm in Grimm, 1999). 
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3.7 Pravljice, 2000 (Oscar Wilde) 

 

ŽIVLJENJE IN DELO PISATELJA 

 

 

Slika 6: Oscar Wilde (Ziraldo, C. 2013) 

 

Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde se je rodil 16. oktobra leta 1854 v Dublinu, glavnem 

mestu Irske. Bil je drugi od treh otrok očeta Sir Williama Wilda in Jane Wilde. Njegova 

mati je pod psevdonimom »Speranza« pisala poezijo. Tudi svojima sinovoma Oscarju in 

Willieju je brala irsko poezijo ter jo jima tako približala. Oče je bil vodilni kirurg in je bil 

leta 1864 povišan v viteški red. Pisal je tudi knjige o irski arheologiji in kmečki folklori. 

Imel je še tri otroke z drugimi ženskami, ki jih je imel pred poroko z Jane. Leta 1855 se je 

družina preselila v večji dom in leta 1857 se je rodila Oscarjeva mlajša sestra Isola. 

Obiskovali so jih Charles Lever, Isaac Butt, Samuel Ferguson itd. Do devetega leta se je 

Oscar izobraževal doma, nato je obiskoval kraljevo šolo Portora v Enniskillenu. Isola je 

umrla za meningitisom, stara devet let. Oscar ji je v spomin napisal pesem Requiescat. Od 

leta 1871 do 1874 je obiskoval univerzo Trinity v Dublinu, kjer je dobival kraljevo 

štipendijo in si delil sobo s svojim bratom Williejem. Njegov tutor J. P. Mahaffy ga je v 

času študija navdušil nad grško literaturo in mu pomagal pri pisanju knjige Social Life in 

Greece. Oscar je hitro postal priznan član univerze in odličen študent, ki je dobival številne 

nagrade. Od leta 1874 do leta 1878 je obiskoval oxfordsko univerzo, hkrati pa je bil tudi 

umetnostni in literarni preučevalec ter kritik in je pisal za različne angleške mesečnike. 

Oscar je postal pisatelj širokega razpona, dobro je znal pisati pripovedno prozo, med 

zvrstmi je obvladal pravljico, novelo in roman, komedijo in tragedijo ter nenazadnje tudi 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                           Klemenčič, Martina; diplomsko delo 

27 

elegantno oblikovan esej. Wilde si je utrl pot med najvišje sloje družbe. Povsod je bil 

cenjen gost. Novembra leta 1878 je doštudiral iz dveh smeri. Po študiju se je Oscar preselil 

domov v Dublin. Tam je doživel razočaranje, saj se je njegova simpatija iz otroških let, 

Florence Balcombe, zaročila in nato poročila z drugim. Odločil se je za vedno zapustiti 

Irsko in je nato šest let preživel v Londonu, Parizu in Združenih državah Amerike, kjer je 

potoval in predaval. Ves čas je objavljal besedila in pesmi v revijah. Leta 1881 je v 

Londonu spoznal Constance Lloyd, s katero sta se kasneje zaročila in 19. maja leta 1884 

poročila. Rodila sta se jima dva sinova, Cyril (1885) in Vyvyan (1886). Sedemnajstletni 

Robert Ross je bil seznanjen z delom Wilda, še preden sta se spoznala. Bil je odločen, da 

ga zapelje, kar mu je kasneje tudi uspelo. Od leta 1892 do leta 1895 se je Wilde med 

drugim posvečal gledališču in napisal igro Salome. Leta 1991 je Oscar spoznal mladega 

študenta Alfreda Douglasa, ki je bil čeden in razvajen fant. Med njima se je razvilo intimno 

prijateljstvo in veliko časa sta preživela skupaj. Živel je dvojno življenje. Eno je bilo še 

vedno povezano z njegovo družino in delom, drugo pa z Douglasom in drugimi moškimi. 

Wilde, Douglas in Taylor so bili leta 1895 obtoženi sodomije itd., podrobnosti iz njihovih 

življenj pa so začeli objavljati v časopisih. Wilde je vse zanikal, a je zaradi dokazov dve 

leti preživel v zaporu in bankrotiral. 19. maja 1897 je Wilde prišel iz zapora. Njegovo 

zdravje je bilo zelo slabo, a se je kljub temu počutil duhovno prenovljenega. Kljub temu, 

da je Douglas bil povod v njegovo nesrečo, sta se spet dobivala. Oscar ni več smel 

obiskovati doma in svojih otrok. Wilde je umrl 30. novembra 1900. Nekateri trdijo, da 

zaradi cerebralnega meningitisa, drugi namigujejo na sifilis in druge bolezni. Pokopan je 

na pokopališču v Parizu. (Wilde, 2000) 

 

Wilde je v svojem življenju napisal ogromno del. Med bolj znane sodijo npr. Pesmi 

(Poems, 1881), Srečni princ (The Happy Prince and Other Tales, 1888), Slika D. G. 

(Picture of Dorian Gray, 1891), Saloma (Salome, 1892), Kako važno je biti resen 

(Importance of Being Earnest, 1895), Marčeve ide (The Ides of March, 1948), Naše mesto 

(Our Town, 1938), De Profundis (1897) itd. Wilde je eden najvidnejših predstavnikov 

evropske dekadence, zlasti njegovega esteticizma in larpurlartizma. Dekadenčne težnje je 

najbolj uveljavil v dramatiki, zlasti v drami na biblijsko temo, Saloma. (Kos, 2005) 
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PRAVLJICE 

 

Knjiga Pravljice Oscarja Wilda so v zbirki Veliki pravljičarji pri Mladinski knjigi izšle leta 

2000. Prevedel jih je Ciril Kosmač, ilustrirala pa Alenka Sottler. V knjigi so naslednje 

pravljice iz dveh kasneje omenjenih avtorjevih zbirk: Srečni kraljevič, Slavec in vrtnica, 

Sebični velikan, Vdani prijatelj, Imenitna raketa, Mladi kralj, Infantinjin rojstni dan, Ribič 

in njegova duša in Zvezdan. 

 

Knjiga pravljic Srečni kraljevič in druge zgodbe (The Happy Prince and Other Tales) je 

izšla leta 1888, ko Wilde še ni doživel umetniškega in družbenega vrhunca. Med vsemi 

pravljicami posebno mesto pripada njegovemu Srečnemu kraljeviču, saj v tej pravljici 

začutimo napoved avtorjeve lastne usode. Drugi sklop pravljic oz zbirka Hiša granatnih 

jabolk (A House of Pomegranates) je izšla leta 1891. V obeh je prepoznavna klasična 

pravljičarska motivika, vendar se druga zbirka od prve razlikuje po pripovednem slogu, ki 

je bolj razgiban, bogat in zapleten. V pravljicah Infantinjin rojstni dan (The Birthday of the 

Infanta) in v Mladem kralju (The Young King) lahko prepoznamo simbolistično in 

dekadenčno-esteticistično obarvanost snovi: sanje in vizije, bohotnost barv, oblik svetlobe, 

eksotičnih dežel in lepih predmetov. Poleg motivike pravljičarske dediščine pa je v obeh 

zbirkah zaslediti tudi poteze, ki Wilda oddaljujejo od klasične pravljice. Na koncu 

Srečnega kraljeviča oz. v poslednjem preobratu je najbolj pesimistična Wildova resnica: 

tako dobrota kot žrtvovanje ničesar ne spremenita, še več: ker pozitivna dejanja niso 

osmišljena, se izkažejo za absurdna. Ta radikalna poteza loči Wilda od večine klasičnih 

pravljičarjev. Jedro večine Wildovih pravljic je v tem, da je delovanje njenih junakov 

absurden tek v prazno. Vendar se zdi, da je nasprotja in razlike prenesel v besedo, ne da bi 

jih okrnil, in prav zato ohranil njeno živost, verjel pa tudi v drugačno rešitev spod peze 

absurda (Wilde, 2000). 
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3.8 Najlepše pravljice, 2001 (Andrej Ilc) 

 

ŽIVLJENJE IN DELO UREDNIKA 

 

 

Slika 7: Andrej Ilc (Berem … Andrej Ilc, 2014) 

 

Andrej Ilc se je rodil leta 1966. Študiral je primerjalno književnost in sociologijo kulture. 

Diplomiral je iz Grimmovih pravljic. Že med študijem je začel objavljati kritike otroških 

knjig v časniku Razgledi. Urednik za otroško literaturo pri založbi Mladinska knjiga je 

postal leta 1996, od leta 2000 naprej pa je tudi vodja uredništva leposlovja. Leta 2012 je 

dobil nagrado naj založnik. Komisija je pojasnila, da zna Ilc z umirjenim, uravnoteženim in 

neverjetno prodornim pogledom že vrsto let uvrščati tiste knjižne projekte, ki bodo večno 

ostali z nami kot del slovenske kulturne dediščine. Z avtorji in ilustratorji dela 

profesionalno in korektno ter jih vzgaja v hišne avtorje. Odlikuje ga odlično poznavanje 

področja svojega dela in ažurno spremlja novosti na knjižnem trgu (Zemljič, 2011). 

 

Zadnja leta je ustvaril izjemno zbirko albumov slovenskih ilustratorjev: Čudežni vrt, Za 

devetimi gorami, Drevo pravljic, Zlata ptica ter Za lahko noč. 

 

NAJLEPŠE PRAVLJICE 

 

Prva knjiga zbranih pravljic z naslovom Najlepše pravljice je izšla leta 2001 pri Mladinski 

knjigi v zbirki Veliki pravljičarji. Urednik je Andrej Ilc, ilustracije pa je prispevalo 
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devetnajst slovenskih in dva hrvaška ilustratorja (Marlenka Stupica, Marjan Manček, Maša 

Kozjek, Jelka Reichman, Matjaž Schmidt, Marjanca Jemec Božič, Polona Lovšin, Zvonko 

Čoh, Lidija Osterc in številni drugi). Knjiga je izšla ob stoletnici izida prve knjige 

ilustriranih pravljic na Slovenskem. V knjigi je zbranih štirideset večinoma klasičnih 

pravljic, pa tudi nekaj slovenskih. 

 

Med pravljicami so nekatere take, ki jih drugje v zbirki Veliki pravljičarji ne najdemo: 

Trije prašički (angleška ljudska, priredila Anja Štefan), Trije medvedi (ruska ljudska), 

Peter in volk (Sergej Prokofjev), Vzhodno od sonca in zahodno od meseca (norveška 

ljudska), Hišica iz kock (Ela Peroci), Lonček, kuhaj! (češka ljudska), Repa velikanka (ruska 

ljudska, priredil Aleksej Tolstoj), Dedek in vnuček (Lev Nikolajevič Tolstoj), Škrat Kuzma 

dobi nagrado (Svetlana Makarovič), Gospod in hruška (Fran Miličinski), Maček in vrag 

(James Joyce), Kekec in Bedanec (Josip Vandot, priredil Andrej Rozman Roza), Tri želje 

(Jeanne-Marie Leprince de Beaumont), Peter Klepec (slovenska ljudska, priredil France 

Bevk) in Zala in zver (Jeanne-Marie Leprince de Beaumont). Ostale pravljice iz zbirke pa 

lahko najdemo v drugih knjigah iz zbirke Veliki pravljičarji: Sneguljčica (brata Grimm), 

Kraljična na zrnu graha (H. C. Andersen), Žabji kralj ali železni Henrik (brata Grimm), 

Trnuljčica (brata Grimm), Kakor naredi stari, je vselej prav (H. C. Andersen), Gospod 

kokot (italijanska ljudska, priredil Italo Calvino), Bremenski mestni godci (brata Grimm), 

Špicparkeljc (brata Grimm, za strip priredil Matjaž Schmidt), Mizica, pogrni se! (brata 

Grimm), Osliček (brata Grimm), Pepelka (brata Grimm), Izplesani čeveljci (H. C. 

Andersen), Bedak Jurček (H. C. Andersen), Obuti maček (brata Grimm), Cesarjeva nova 

oblačila (H. C. Andersen), Janko in Metka (brata Grimm), Hranilnik (H. C. Andersen), 

Vžigalnik (H. C. Andersen), Rdeča kapica (brata Grimm), Volk in sedem kozličkov (brata 

Grimm), Svinjski pastir (H. C. Andersen), Grdi raček (H. C. Andersen), Palčica (H. C. 

Andersen), Slavec (H. C. Andersen) in Srečni kraljevič (Oscar Wilde). 

 

Andrej Ilc je na kratko napisal tudi nekaj o avtorjih pravljic, o ilustratorjih ter spremno 

besedo. 
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3.9 Zbrane povesti, 2002 (Beatrix Potter) 

 

ŽIVLJENJE IN DELO PISATELJICE 

 

 

Slika 8: Beatrix Potter (Ryan, 2013) 

 

Helen Beatrix Potter se je rodila 28. julija 1866 v Kensingtonu v bogati družini. Z mlajšim 

bratom Walterjem Bertramom (1872–1918) je odraščala ob starših, ki so bili umetniki in so 

se navduševali nad naravo ter podeželskim življenjem. Kot otroka sta Beatrix in Bertram 

imela ogromno majhnih živali kot ljubljenčke, ki sta jih opazovala in upodabljala na 

risbah. Počitnice je družina preživljala na Škotskem, kjer je Beatrix razvila ljubezen do 

narave, kar se je odsevalo že tudi na njenih zgodnjih slikah. Do svojega osemnajstega leta 

se je izobraževala na domu. Bila je zelo zavzeta učenka. Obvladala je jezike, vedela je 

veliko o literaturi, znanosti in zgodovini, še najbolj pa je izstopal njen veliki talent za 

umetnost. Razvila je svoj slog in najraje je imela akvarele. Upodabljala je resnične in 

namišljene živali, žuželke, fosile, arheološke najdbe in glive. Leta 1901 je Potterjeva 

napisala in ilustrirala Zbrane prigode Petra Zajca (The Tale od Peter Rabbit). Kljub 

nasprotovanju staršev se je leta 1905 zaročila s svojim urednikom Normanom Warnejem, 

ki pa je mesec kasneje umrl zaradi levkemije. S svojimi prihodki in tetino zapuščino si je 

Beatrix še isto leto kupila kmetijo v bližini Sawreya. V svojem življenju je nato kupila še 

nekaj kmetij, da bi ohranila videz podeželja. Leta 1913 se je, stara sedeminštirideset let, 
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poročila z Williamom Heelisom, spoštovanim lokalnim odvetnikom. Nadaljevala je s 

pisanjem, ilustriranjem in urejanjem kmetije, dokler ji njen vedno slabši vid tega ni začel 

onemogočati. Potterjeva je objavila več kot triindvajset knjig. Najbolj znane je napisala 

med leti 1902 in 1922. Umrla je na svojem domu zaradi pljučnice in slabega srca 22. 

decembra leta 1943, stara sedeminsedemdeset let (Potter, 2002). 

 

Med bolj znana dela Beatrix Potter sodijo knjige Peter Rabbit's PaintingBook (1911), Tom 

Kitten's PaintingBook (1917), Peter Rabbit's Almanac for 1929 (1928), Sister Anne (1932), 

The Tale of the Faithful Dove (1955, 1970), The Tale of Tuppenny (1973) in druge. 

 

ZBRANE POVESTI 

 

Zbrane povesti Beatrix Potter so izšle pri Mladinski knjigi v zbirki Veliki pravljičarji leta 

2002. Na novo jih je v slovenščino prevedel Branko Gradišnik. V delu je zbranih 23 

povesti, ki so napisane po vrstnem redu, kot so izšle. V njih nastopajo številne živali in 

okolica, v kateri je živela avtorica ter jo tudi preučevala. Vse povesti iz zbirke je ilustrirala 

sama. Povesti, ki so zbrane, so: Povest o Petru Zajcu (1902), Povest o veveričku Orehku 

(1902), Gloucesterski krojač (1903), Povest o Benjaminu Zajku (1904), Povest o dveh 

porednih miših (1904), Povest o gospe Zimzelen-Bodičnik (1905), Povest o piti in pekaču 

(1905), Povest o gospodu Jerneju Ribičiču (1906), Zgodbica o hudem grdem zajcu (1906), 

Zgodbica o gospodični Kuštri (1906), Povest o Tomažu Mucu (1907), Povest o Jemimi 

Mlakarjevi (1908), Povest o Samuelu Brkinu ali mačji štrukelj (1908), Povest o Klapičinih 

zajčkih (1909), Povest o Bobu in Endiviji (1909), Povest o gospe Mrvici (1910), Povest o 

Timu Tiholazniku (1911), Povest o gospodu Lesjaku (1912), Povest o Pujsku Dobrovoljcu 

(1913), Pesmice Lahke Grahke (1917), Povest o Janu Mestjanu (1918), Peteršiljkine 

pesmice (1922) in Povest o Pujsku Robinzonu (1930). Povest Gloucesterski krojač iz leta 

1903 temelji na resnični zgodbi nekega krojača, toda zgodba in živali so plod avtoričine 

domišljije.  

 

Navdih za Povest o Benjaminu Zajku iz leta 1904 je avtorica dobila pri lastnem 

udomačenem zajcu, glavni lik v povesti pa je bratranec Petra Zajca, ki nastopa v nekaterih 

drugih povestih. Zgodbica o hudem grdem zajcu in Zgodbica o gospodični Kuštri iz leta 

1906 sta namenjeni najmlajšim bralcem. Tudi Povest o Pujsku Dobrovoljcu iz leta 1913, 

tako kot veliko drugih avtoričinih del, temelji na resničnih živalih iz njenega življenja. 
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Zbirki Pesmice Lahke Grahke iz leta 1917 in Peteršiljkine pesmi iz leta 1922 sta napisani v 

rimah. Pri Povesti o Janu Mestjanu iz leta 1918 pa si je Beatrix Potter temo izposodila iz 

neke Ezopove basni.  

 

3.10 Pravljice 2, 2005 (Hans Christian Andersen) 

 

PRAVLJICE 2 

 

Druga knjiga Andersenovih Pravljic je v zbirki Veliki Pravljičarji pri Mladinski knjigi 

izšla leta 2005. Pravljice je prevedla Silvana Orel Kos, ilustrirala pa Suzi Bricelj. V knjigi 

so zbrane naslednje pravljice: Dvanajsterica s pošto, Miklavž in Miklavžek, Kakor naredi 

stari, je vselej prav, Bedak Jurček, O vrtnarju in njegovi gospodi, O deklici, ki je stopila na 

kruh, Sneženi mož, Sopotnik, Metulj, Rajski vrt, Ajda, Jelka, Ovratnik, Hranilnik, Igla za 

krpanje, Stara cestna svetilka, Stara hiša, Gizdavi skakuni, Najhitrejši tekač, Peterica iz 

grahovega stroka, Polž in vrtnica, Vilinja gora, Juha s špilo in Ole Lahkonoček. 

 

Prvi prevod Andersena je bil v Sloveniji objavljen leta 1850 v mladinskem časopisu Vedež, 

kjer sta v prevodu Frana Jeriša izšli pravljici Slavec in Cesarjeva nova oblačila. Od takrat 

pa do leta 2000 je bilo v slovenščino prevedenih več kot sto Andersenovih pravljic. V obeh 

zbirkah Andersenovih Pravljic v zbirki Veliki pravljičarji je petdeset iz izvirnika 

prevedenih pravljic in nam poleg svetlejših predstavlja tudi temačnejše, bolj kompleksne in 

filozofske pravljice (Andersen, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                           Klemenčič, Martina; diplomsko delo 

34 

3.11 Ruske pravljice, 2007 (Aleksander Nikolajevič Afanasjev) 

 

ŽIVLJENJE IN DELO PISATELJA 

 

 

Slika 9: Aleksander Nikolajevič Afanasjev (Aleksandr Afanasiev, 2013) 

 

Aleksander Nikolajevič Afanasjev se je rodil 11. julija 1826 v mestu Bogučar. Njegov oče 

je bil reven uradnik. Družina se je kmalu preselila v mesto Bobrov, kjer je Afanasjev 

preživel mladost. Zaradi skopih prihodkov bodoči znanstvenik in pisatelj ni bil deležen 

vzgoje vzgojiteljev in domačih učiteljev. Njegovo šolanje je bilo nesistematično – 

poučevali so ga razni duhovniki in tudi predavatelji z okrajnega učilišča. Pri enajstih letih 

se je vpisal na veroneško gimnazijo ter tam pridobil srednješolsko izobrazbo. Zaradi 

neustavljive želje po dodatnem izobraževanju se je vpisal na moskovsko vseučilišče in tam 

dokončal študij prava. Njegova predavatelja sta bila med drugimi tudi Konstantin Kavelin 

in Timofey Granovsky. Po študiju je Afanasjeva začela zanimati zgodovina in književnosti 

ruskega naroda, zlati ljudsko slovstvo. Kratek čas je poučeval zgodovino, nato pa je kot 

novinar pisal prispevke za razne znanstvene revije in periodične publikacije. Ko se je 

Aleksander Nikolajevič Afanasjev začel ukvarjati z ljudsko pravljico, je naletel na veliko 

gradiva, ki ga je bilo treba še urediti. Pravljica in ljudska pripoved sploh je v Rusiji v tem 

času prvič postala predmet teoretičnega preučevanj, zato se je tudi pojavila potreba po 

znanstvenih, dokumentiranih objavah zbranega materiala. To nalogo je opravil Afanasjev. 

V letih 1955–1864 je pripravil in izdal svoje znamenite Ruske ljudske pravljice (Narodnye 

russkie skazki) v osmih zvezkih. Zaradi tega si je prislužil naziv »ruskega Grimma«. Za 

svojo knjigo je (podobno kot brata Grimm v Nemčiji in Italo Calvino v Italiji) uporabil že 
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obstoječe zapise: obsežno zbirko gradiva Vladimirja I. Dalja ter zapise pravljic iz zbirke 

ruskega Geografskega društva iz sredine 19. stoletja. Sam jih je napisal največ deset. 

Afanasjev v priredbe ljudskih pravljic vsebinsko ni posegal, jih spreminjal ali prilagajal. 

Poleg pravljic je Afanasjev izdal še dve zbirki ljudskega slovstva: Ruske ljudske legende 

(1860) in Najdražje zgodbe (1872). Obe deli je v Rusiji prepovedala cenzura. Afanasjev je 

tudi avtor obsežnega teoretičnega dela v treh zvezkih z naslovom Pesniško doživljanje 

narave pri Slovanih (1866–1869). Zadnja leta je preživel v bedi. Prisiljen je bil prodati 

svojo knjižnico, da je imel denar za hrano. Aleksander Nikolajevič Afanasjev je umrl leta 

1871 v Moskvi za jetiko, star komaj petinštirideset let (Afanasjev, 2007). 

 

RUSKE PRAVLJICE 

 

Ruske pravljice Afanasjeva so izšle leta 2007 pri Mladinski knjigi v prevodu Lilijane 

Dejak. Zbirka vsebuje 68 pravljic izmed skoraj šeststotih, kolikor jih je pisatelj objavil v 

izvirniku: Morski car in Vasilisa Premodra, Pravljica o carjeviču Ivanu, žar ptici in sivem 

volku, Sivec, rjavec, Čarobni prstan, Pojdi ne vem kam in prinesi ne vem kaj, Peresce 

jasnega sokola Finista, Marko Bogati in Vasilij Nesrečni, Jaga baba in Kilavček, Tri 

cesarstva – bakreno, srebrno in zlato, Koščej Nesmrtni, Car-deklica, Preroške sanje, 

Učenje zvijač, Carična žabica, Nočni plesi, Neprevidna beseda, Ptičji jezik, Carična 

Nasmejavka, Jelena Premodra, Začarana kraljična, Okamenelo cesarstvo, Breza in trije 

sokoli, Kraljevič in njegov striček, Kristalna gora, Breznogi bogatir in brezroki bogatir, 

Frolka zapečkar, Ivan Bikovič, Carjevič Ivan in Beli Poljanin, Čarovnica in Sončeva 

sestra, Mraz, Hči in pastorka, Jaga baba, Vasilisa Prekrasna, Zlati čeveljček, Pravljica o 

srebrnem krožničku in sončnem jabolku, Noge do kolen v zlatu, roke do komolcev v srebru, 

Mleko divjih zveri, Čudežna srajca, Terjošečka, Gosi-labodi, Šabarša, Lovec in njegova 

žena, Čudo, Zaklad, Enooko zlo, Gorje, Modra deklica, Pravljica o hudobni ženi, Kaša iz 

sekire, Lončar, Tat, Če nočeš, pa ne poslušaj, Vedež, Izdajalska žena, Skopuh, Zaročena 

otroka, Vojak in car v gozdu, Razbojniki, Modro dekle in sedem razbojnikov, Zgodba o 

mrtvecu, Zgodba o čarovniku, Vampir, Lisica in rak, Maček in lisica, Lisica in žerjav, 

Žerjav in čaplja ter Repa. 

 

To ni prva izdaja Afanasjeva v slovenščini. Leta 1922 je pri Schwentnerju v Ljubljani izšla 

knjiga Carjevič Ivan: ruske pravljice v prevodu Cvetka Golarja in leta 1930 pri Zvezni 

tiskarni v Celju knjiga Ruske pravljice v prevodu Janka Orožna, ki vsebujejo pretežno 
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živalske pravljice. Pri založbi Obzorja je v Mariboru leta 1955 izšla tudi kot 26. v zbirki 

Pravljica drobna knjižica Prelepa Vasiljica (Ruske narodne pravljice) v prevodu Ivana 

Minattija. Poleg drugih ruskih zbirateljev pa so bila njegova dela izdana še v: Prelepa 

Vasiljica in druge ruske pravljice iz leta 1922 (Narodna založba), Ruske pravljice iz leta 

1939 (Družba svetega Mohorja v Celju) ter Ruske pravljice iz leta 1964 (zbirka Zlata 

knjiga pri Mladinski knjigi). 

 

Afanasjevi sodobniki so močno dvomili o smiselnosti zbiranja takšnega gradiva od 

»neukih kmetov«, motila pa jih je tudi njihova vsebina. Zvitost in bistrost uma v ruskih 

pravljicah zmagujeta nad telesno močjo. Posebnost ruskega pravljičnega sveta je izjemna 

raznolikost junakov, morskih in zračnih bitij, od Zmaja Goriniča, Koščeja Nesmrtnega, 

Krokarja Krokarjeviča pa vse do vampirjev. Ženske junakinje so pametne carične in močna 

dekleta, ki glavnemu junaku pomagajo premagovati ovire. Junaku, ki se ne poda od doma, 

se ne more zgoditi nič. Ruske pravljice še izdajajo svojo pripadnost starosvetni davnini, so 

samosvoje po jeziku, slogovnih posebnostih in tudi svoji vsebini (po motivih in njihovih 

kombinacijah). V zbirki je največ čudežnih pravljic. Po branju se nam trdno vtisne v 

spomin kopica motivov, ki je ne poznamo od nikoder drugod. Povezava s kraji, kjer so 

nastale, daje ruskim pravljicam posebno živost in prepričljivost, lokalno obarvanost, ki pa 

ne okrne vtisa čudežnosti. Za ruske pravljice je značilna tudi bogata in zapletena sestava, 

saj se v eni sami pravljici pogosto prepleta mnoštvo motivnih niti. V Ivanu Bikoviču npr. 

prepoznamo cel repertoar motivov: kuharica, kraljica in krava zanosijo, ko okusijo ribo 

ostriža z zlato plavutjo; fantje gredo v svet in se srečajo z jago babo, borijo se s pošastmi; 

potem jih ugrabi mati čud-jud, njihov oče pa si zaželi ponovne poroke s »carico z zlatimi 

kodri«, zato podari Ivanu Bikoviču zlato gorjačo; na ladjo vzame zraven pet pomočnikov 

… konča pa se z redkim motivom »tehtanja duš«. Ruskim so motivno sorodne tudi 

ukrajinske in beloruske pravljice. Podobnosti z ruskimi pravljicami lahko najdemo tudi v 

zahodno- in južnoslovanskih pravljicah, med njimi s slovenskimi (Afanasjev, 2007). 
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3.12 Najlepše pravljice 2, 2009 (Andrej Ilc) 

 

NAJLEPŠE PRAVLJICE 2 

 

Tudi pri drugi zbirki Najlepše pravljice 2 je urednik Andrej Ilc, knjiga pa je izšla leta 2009 

pri Mladinski knjigi v zbirki Veliki pravljičarji. Slikovno so pravljice opremili najboljši 

domači ilustratorji vseh generacij. 

 

V tej knjigi je v zbirki Veliki pravljičarji popolnoma nova le ena pravljica, in sicer Slonček 

(Rudyard Kipling). Vse ostale pravljice lahko najdemo v drugih knjigah zbirke. To so: 

Trije prašički (angleška ljudska pravljica), Trnuljčica (brata Grimm), Žabji kralj ali železni 

Henrik (brata Grimm), Peter in volk (Sergej Prokofjev), Kekec in Bedanec (Josip Vandot), 

Vzhodno od sonca in zahodno od meseca (norveška ljudska pravljica), Repa velikanka 

(Aleksej Tolstoj), Mizica, pogrni se! (brata Grimm), Lonček, kuhaj! (češka ljudska 

pravljica), Trije medvedi (ruska ljudska pravljica), Osliček (brata Grimm), Vžigalnik (H. C. 

Andersen), Bremenski mestni godci (brata Grimm), Svinjski pastir (H. C. Andersen), Grdi 

raček (H. C. Andersen) in Srečni kraljevič (Oscar Wilde). 

 

Enako kot v prvi zbirki, je tudi v tej Andrej Ilc napisal spremno besedo, nekaj besed o 

avtorjih ter ilustratorjih. 
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4 NASTAJANJE IN AVTORJI DELA KALILA IN DIMNA 

 

 

Slika 10: naslovnica zbirke Kalila in Dimna (Almukafa, 1998) 

 

4.1 O prevodih 

 

Ibn Almukafa je s svojo arabsko verzijo Bidpajevih basni kmalu zaslovel. Njegovo 

različico Kalile in Dimne imajo na Vzhodu za pravo mojstrovino in mu kot pisatelju 

priznavajo vlogo utemeljitelja arabske umetniške proze. Ta obogatena arabska različica je 

v kasnejših obdobjih obstajala v prozi, ritmizirani prozi in v verzih. Po njej so nastajali 

številni prevodi v najrazličnejše jezike širom po svetu. 

 

Najstarejši prevod te zbirke je edini rokopis prevoda v sirščino iz leta 570. Našli so ga v 

Mardinskem samostanu, v Turčiji. Ibn Almukafova Kalila in Dimna se je hitro širila in se 

ohranila v več rokopisih. Kmalu so jo začeli prevajati v vseh oblikah v druge jezike, 

posnemali pa so jo tudi tematsko in oblikovno. Najprej je v 10. stoletju prišlo do prevoda v 

sirščino, ki pa je bila tedaj že mrtev jezik, uporaben le v cerkvenem bogoslužju. Bil je 

krščansko obarvan in se je spremenil v dolge moralne pridige. V istem stoletju je bila 

zbirka prevedena tudi v perzijščino. Prevedel jo je perzijski pesnik Rudaki (850–941), 

vendar se je od prevoda ohranil le odlomek. V 11. stoletju je sledil grški prevod, iz njega 
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pa prevodi v latinščino, nemščino in nekatere slovanske jezike. Po letu 1144 je Perzijec 

Abdul Mali Nasralah prevedel zbirko Bidpajevih basni v umetelni prozi. V 12. stoletju je 

nastal hebrejski prevod, leta 1251 pa španski, ki hkrati pomeni tudi začetek španskega 

umetnega pripovedništva. Iz hebrejskega prevoda je v letih 1263–1278 nastal latinski 

prevod z naslovom Directorium vitae umnae in ravno iz tega prevoda so nastali vsi 

kasnejši prevodi (razen sodobni) v evropske jezike. V 14. stoletju je zbirka bila prevedena 

v turščino iz Nasralahovega perzijskega prevoda, naslednji perzijski prevod v verzih pa je 

bil posvečen sultanu Muradu. Iz 16. stoletja je ohranjen prevod Huseina Kašifa, katerega je 

posvetil ministru Suhajli. Napisan je v bogatem, umetelnem, celo preobloženem jeziku, v 

katerem ne manjka dolgovezenja in pretiravanj. Kljub temu je Kašifi zaradi tega prevoda 

užival visok ugled v perzijski literaturi. Njegov prevod je bil nato preveden v različne 

indijske in iranske jezike. V 16. stoletju je Kašifijev prevod v turščino prevedel pisatelj Ali 

Čelehi in ga posvetil sultanu Sulejmanu I. Šele leta 1889 je izšel prvi turški prevod iz 

arabskega izvirnika (Almukafa, 1998). 

 

Vsi sodobni prevodi Kalile in Dimne so nastali in še nastajajo neposredno iz arabskega 

izvirnika. 

 

4.2 O Kalili in Dimni ter Pančatantri 

 

Pančatantra je nastala v prvih stoletjih do leta 300, pozneje pa je doživela različne 

predelave. Njen avtor je bil brahman Višnušarman. Njen namen je bil poučevati knežje 

sinove s pomočjo zglednih zgodb o vladarski umetnosti in praktični življenjski modrosti. 

Od poznejših predelav je bila najpomembnejša Hitopadeša (v sanskrtu »zdravilni poduk«), 

ki jo je sestavil Narajana med 9. in 14. stoletjem. Neka druga verzija, pod naslovom 

Kalilah in Damnah (oz. Kalila in Dimna) pa je bila prevedena v perzijščino, sirščino, 

arabščino, od tod pa je dosegla Evropo s prevodi v grščino, latinščino in druge jezike (Kos, 

2005). 

 

V slovenščini je edini prevod različice Kalile in Dimne prevod dr. Frana Bradača iz leta 

1959. Naslov knjige je Pančatantra: indijske basni in pravljice, izdala pa jo je Mladinska 

knjiga. Delo je prevedeno iz nemščine. Po Bradačevih opisih lahko povzamemo, da je neki 

hindujski menih džainske verske sekte v sanskrtu ohranjene fragmentarne tekste tako 
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temeljito predelal, da je nastalo skoraj novo temeljno delo. Na podlagi tega teksta je leta 

1199 nastalo novo delo džainskega meniha Pumabhadra. Oba teksta sta v Indiji 

ponarodela. Eno od teh besedil je leta 1859 T. Benfey prevedel v nemščino, po njegovem 

prevodu pa je nastal slovenski prevod dr. Frana Bradača (Almukafa, 1998). 

 

Ena od razlik med Kalilo in Dimno ter Pančatantro je že v naslovu. Pančatantra nosi 

podnaslov Indijske basni in pravljice, medtem ko Kalilo in Dimno podnaslavljamo s knjigo 

modrosti. Pančatantra v sanskrtu pomeni »peteroknjižje«, kar pomeni, da je sestavljena iz 

pet knjig, od katerih vsaka vsebuje po eno okvirno pripoved in številne vložene zgodbe, 

večidel basni. Kadar pa se pripovedi med seboj prepletajo, pa se v besedilo vrinejo 

pojasnila. Vse skupaj je zapleteno, še posebej za otroke. V slovenski Pančatantri sledimo 

tako zaključenim kot ciklično prepletajočim se basnim, ki se večkrat ujemajo s tistimi v 

Kalili in Dimni. Razlika med deloma je tudi ta, da se pripovedi v Kalili in Dimni mestoma 

ne spuščajo v tolikšne detajle, kot v Pančatantri. V Kalili in Dimni so vse pripovedi 

povezane v okvirno zgodbo, tj. z dialogom med filozofom Bidpajem in kraljem 

Dabšalimom. Ohranjena je vsa filozofija in vse slogovne posebnosti iz izvirnika, ki se v 

Pančatantri niso ohranile (Panchatantra, 2014). 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

5 UVOD V EMPIRIČNI DEL 

 

V empiričnem delu predstavljam analizo zbirke Kalila in Dimna, pri čemer sem si 

pomagala z delom V. J. Proppa: Zgodovinske korenine čarobne pravljice. Vsako od 

petnajstih poglavij sem analizirala posebej, na koncu pa povzela, kar sem ugotovila ob 

analizi zbirke. V posameznih poglavjih Kalile in Dimne je veliko primerov, oz. zgodb v 

zgodbah. Včasih so tako dolge, da se ob poteku dejanske zgodbe bralec skoraj izgubi. 

Zaradi tega sem pri analizi te primere izpustila in se osredotočila na osrednje zgodbe. 

Zgodovinske korenine čarobne pravljice je klasična študija antropološke in folkloristične 

vede. Propp je v njej teoretična izhodišča uporabil ob konkretnih primerih ljudskih pravljic, 

ki jih je vzporedil z zgodovinskimi in antropološkimi viri. V tej knjigi avtor utemeljuje 

strukturalistične in ritualistične smernice slovstvene folkloristike. Njegovo delo s svojo 

širino in poglobljenostjo razpira nove poglede za sodobne raziskave pravljic, s tem pa sem 

si pomagala tudi sama pri analizi poglavij iz Kalile in Dimne, ter iskala podobnosti. 

 

Propp v svojem delu navaja primere, navedeno gradivo pa predstavlja vzorce. Knjiga ne 

prinaša nobenih novih dejstev, temveč le novo povezavo med njimi. Motivi pravljice so 

tako tesno povezani med seboj, da praviloma nobenega motiva ni mogoče razumeti ločeno. 

Poudarek je na analizi temeljnih, najpomembnejših pravljičnih podob in motivov. Propp je 

v tem delu želel ugotoviti vire čarobne pravljice v zgodovinski stvarnosti. Za primere je 

izbral ruske ljudske pravljice. Omejil se je na čarobne pravljice. 

 

»Torej predpostavljam, da obstajajo nekakšne posebne pravljice, ki jim lahko rečemo 

čarobne. Res imam tako predpostavko. Kot čarobne bom razumel tiste pravljice, katerih 

ustroj sem proučil v Morfologiji pravljice. V tej knjigi je zvrst čarobne pravljice izdvojena 

dovolj natančno. Tukaj bomo preučevali tisto zvrst pravljic, ki se začne s povzročitvijo 

kakršnekoli škode ali izgube (kraja, ugrabitev, izgon idr.) ali z željo imeti kaj (car pošlje 

sina po žar ptico) in se razvije z odhodom junaka od doma in njegovim srečanjem z 

darovalcem … Pravljice, ki odražajo to shemo, bomo tu imenovali čarobne, in prav te so 

predmet našega raziskovanja« (Propp, 2013, str. 20-21). 
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V zgodbah iz Kalile in Dimne sem iskala podobnosti, podobne motive, kot so opisani v 

Zgodovinskih koreninah čarobne pravljice ter jih opisala. 

 

 

6 ANALIZA DELA KALILA IN DIMNA PO POGLAVJIH (PO 

PROPPU) 

 

6.1 Lev in vol 

 

Vsa poglavja se pričnejo tako, da kralj Dabšalim prosi Bidpaja, naj mu govori o neki 

določeni temi. Bidpaj mu nato pripoveduje neko zgodbo, v kateri večinoma nastopajo 

živali, ki pa imajo veliko enakih lastnosti kot ljudje (govorijo, imajo vladarske naslove …). 

 

Prvo poglavje Lev in vol govori o iskrenem prijateljstvu in ljubezni med kraljem Levom in 

njegovim zaupnikom volom, ki pa ju pretkani šakal Dimna naščuva drugega proti 

drugemu. Lev pokonča vola, kasneje pa se zave svoje napake. V tem poglavju izvemo, da 

kralj ne bi smel imeti jeze, skopuštva, laži, nasilja in grobosti v razpravah ter podlosti. 

 

»Govori mi o tistih, ki se imajo radi, a njihovo prijateljstvo razdre zviti lažnivec tako, da 

vzbudi v njih sovraštvo« (Almukafa, 1998, str. 61). 

 

Predpostavka večine zgodb v Kalili in Dimni je močno povezana s časom nastanka dela, 

okoljem in tedanjimi načeli. Ko je Ibn Almukafa pisal Kalilo in Dimno okrog leta 750, je 

na ozemlju Arabije bilo verovanje v boga Alaha še dokaj novo, ampak zelo opazno in 

pomembno. Koran vsebuje tudi šeriat, utemeljitev družbe in države, ki urejuje stališča 

vsakdanjega življenja. Ob Mohamedovi smrti leta 632 pripade oblast kalifom ali 

»poglavarjem vernikov«, ki so hkrati verski, vojaški in politični vodje. V času nastajanja 

dela Arabci osvajajo Sirijo, Palestino, Egipt in Iran, da bi prebivalce spreobrnili v novo 

vero. Osvojenim provincam ali državam vladajo vojaški guvernerji ali princi, emirji, ki so 

tudi sami podrejeni kalifu, ki je na čelu cesarstva. Obstajajo torej kraljestva, kraljevi 

ministri, svetovalci itd., kar lahko najdemo tudi v poglavjih Kalile in Dimne. Tudi v prvi 

zgodbi najprej spoznamo starca, ki ima tri sinove in jih pošlje v svet, kar je bilo v tistih 
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časih normalno. Moški potomci so šli od doma, hčere pa so »prodali« čim bogatejšim 

možem.  

 

Prva zgodba ima dva zapleta. Prvi je, ko eden od sinov po poti pusti za sabo v blatu 

zataknjenega vola in ta zaživi svoje svobodno življenje v levovem kraljestvu, drugi zaplet 

pa sledi, ko Dimna naščuva leva in vola drugega proti drugemu. Namesto Proppovega 

»skrivnostnega gozda« najdemo v zgodbi Lev in vol levovo kraljestvo, ki bi ga tudi lahko 

označili kot nekakšen gozd, kjer vol svoboden zaživi, vendar je zaradi kraja nastanka dela, 

mišljena bolj puščava. Vol tukaj torej najde svobodo, ki pa je prekinjena, ko pride ponj 

šakal Dimna, da ga pripelje pred svojega kralja leva. Levjo palačo bi lahko povezali s 

Proppovo »veliko hišo«. Je nekakšen prehod iz enega okolja v drugo, iz svobode v 

kraljestvo, kjer je družbena lestvica zelo natančno določena in urejena. Povežemo lahko s 

Proppovim motivom »teriomorfizmom tridesetega cesarstva«, kjer pravi: » Imamo še eno 

potezo: to cesarstvo je včasih predstavljeno kot cesarstvo živali, ne ljudi«, a kljub temu ima 

vse enake lastnosti.  

 

Kralj in vol se torej spoprijateljita in kralj ga poviša na visok položaj ob svojem mestu, kar 

pa naredi Dimno zelo ljubosumnega. Skuje načrt, kako se bo znebil vola in to mu tudi 

uspe. Vrhunec te zgodbe nastopi tik pred koncem, ko se vol in lev spopadeta zaradi 

Dimninih spletk in laži. Kalila, Dimnin brat, mu medtem sicer moralizira in mu pravilno 

napove posledice, vendar ne vpliva na dogajanje. Lev ubije vola. Kasneje, ko se lev zave 

svoje napake, jo obžaluje, a prepozno. Dimno da zapreti. Kdo je torej junak v tej zgodbi? 

Zgodba najprej nakazuje na to, da bo junak zgodbe sin starca, ki se odpravi v svet. Nato se 

potek zgodbe obrne in kaže na to, da bo junak zgodbe vol, ki se osvobodi. Zgodba se spet 

obrne, ko se vpleteta lev in Dimna. Na koncu bi lahko rekli, da glavni junak zgodbe lev, ki 

ga bližnji prevara in zaradi tega doživi izgubo drugega bližnjega. Edini jasni negativec je 

Dimna.  

 

6.2 Sojenje Dimni 

 

V drugem poglavju poteka sojenje šakalu Dimni, ki je zaradi svojih laži in pretkanosti 

obtožen na smrt. Na sodišču se spretno zagovarja pred kraljevimi dostojanstveniki, 

vojskovodjami in pričami, vendar ga na koncu kralj vseeno da usmrtiti. Nauk tega poglavja 
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je, da bo tisti, ki se hoče s prevarantstvom in zvijačo okoristiti tako, da škoduje drugim, slej 

ko prej kaznovan za svoje izdajstvo in pretkanost. Kralj Dabšalim prosi filozofa Bidpaja, 

da mu pripoveduje o tem, kaj se je nato zgodilo z Dimno in o Levovi razsodbi.  

 

»Vendar je »ureditev« zelo splošen pojem. Vzeti moramo konkretne pojavne oblike te 

ureditve. Ena takih pojavnih oblik so institucije in ureditve. Tako ne moremo primerjati 

pravljice z rodovno ureditvijo, lahko pa nekatere motive pravljice primerjamo z 

institucijami rodovne ureditve, saj so se te v njej odrazile ali jo pogojujejo. Iz tega izhaja 

predpostavka, da moramo pravljico primerjati s socialnimi institucijami preteklosti in v 

njih iskati njene korenine. S tem se še natančneje opredeli pojem zgodovinske preteklosti, 

v kateri je treba iskati izvor pravljice. Tako, denimo, vidimo, da so v pravljici vsebovane 

drugačne oblike zakona, kot so današnje« (Propp, 2013, str. 23-24). 

 

V Pančatantri je v prvem poglavju tema zelo povezana z vero, natančneje se navezuje na 

spore med židi, kristjani in muslimani. Ibn Almukafa zato pri prevodu spremeni konec 

prvega dela ter doda drugo poglavje ter ublaži versko vsebino s sojenjem. Čas, ko je Ibn 

Almukafa prevajal Kalilo in Dimno, je za Arabijo nekakšna zlata doba. Muslimanska vera 

je bila že ustanovljena, zelo hitro pa so napredovali tudi na področju znanosti. Veliko 

uspehov so v tej dobi pridobili na podlagi znanja Egipčanov, Hebrejcev, Perzijcev, Grkov 

in Rimljanov. Odpirali so knjigarne, imeli so znanstvenike in raziskovalce ter učenjake, ki 

so prispevali k razvoju kemije, medicine, tehnologije filozofije in umetnosti. Po starih 

ljudstvih so tako med drugim prevzeli tudi sodni sistem, ki ima glavno vlogo v drugem 

poglavju Kalile in Dimne. Čeprav je nauk zgodbe, da bo storilec prej ali slej kaznovan, se 

poglavje posveča predvsem sojenju in pričam. Iz poglavja lahko razberemo, kako so v času 

nastanka Kalile in Dimne potekala sojenja, kdo je bil pri njih prisoten, kako so sodelovale 

priče, kako se je obtoženi zagovarjal ter kako so se sojenja končala oz. kakšne kazni so 

sledile. Lahko rečemo, da je poglavje Sojenje Dimni zelo blizu dejanskemu stanju na 

področju sodstva v tistem času. Pomembno vlogo v tem poglavju imata dve priči, ki pričata 

proti obsojenemu Dimni ter tako odločilno vplivata na razplet sojenja. Dimno na koncu 

obsodijo ter usmrtijo v njegovi ječi.  
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6.3 Grivasta golobica 

 

Tretje poglavje, Grivasta golobica, je pripoved o čistem, iskrenem prijateljstvu. O tem, 

kako se znajo posamezniki med seboj povezati in uživati v družbi drug drugega ter so si v 

podporo v dobrem in slabem. V poglavju nastopa razglabljanje o prijateljstvu, slogi in 

medsebojnih odnosih. Naučimo se, da vrh ljubezni predstavlja predanost, vrhunec pameti 

pa spoznanje, kaj je mogoče in kaj ni. Kralj Dabšalim prosi filozofa Bidpaja, da mu govori 

o čistem bratstvu, kako se znajo somišljeniki med seboj povezati in uživati v družbi drug 

drugega. Pameten človek ne zamenja svojih bratov za nič na svetu in v tem poglavju o tem 

pričajo grivasti golob, miš, srna in vrana. 

 

»Že od prvih besed pravljice – »V nekem cesarstvu, v nekem vladarstvu« – poslušalca 

takoj zajame posebno razpoloženje, razpoloženje epskega miru. A to razpoloženje je 

varljivo. Poslušalcu se bodo kmalu razkrili izredno napeti in strastni dogodki. Ta mir je 

zgolj umetniški ovoj, ki je v kontrastu z notranjo strastno in tragično, včasih pa tudi 

komično-realistično dinamiko« (Propp, 2013, str. 37). 

 

Dogajanje v poglavju Grivasta golobica je razdeljeno med gozdom in mestom. Živali 

srečno živijo v gozdu, dokler ne pride do zapleta: grivasta golobica se s svojo jato zaplete v 

lovčevo mrežo. To bi lahko po Proppu imenovali nesreča. 

 

»Kakršnakoli nesreča je osnovna oblika zapleta. Iz nesreče in protiukrepov nastane siže. 

Oblike te nesreče so izredno raznovrstne, tako raznovrstne, da jih ne moremo obravnavati 

skupaj« (Propp, 2013, str. 46). 

 

Skupaj nato odletijo k prijateljici miški v mesto, kjer jih ta reši iz mreže. Skupaj se nato 

odpravijo živet nazaj v gozd z drugimi živalmi, kjer se vse spoprijateljijo. Čez čas pride do 

drugega zapleta v zgodbi, ki je enak prvemu, le da se tokrat v mrežo ujame srnjak. Vse 

živali mu želijo pomagati, toda pri tem pride do tretjega zapleta v zgodbi. Ob reševanju 

srnjaka, lovec ujame želvo. Spet sledi uspešno reševanje prijateljice. Negativen lik v 

zgodbi, lovec, na koncu obupa in zbeži, saj misli da so na delu duhovi in čarovniki. 
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6.4 Sove in vrane 

 

Četrto poglavje Sove in vrane prikazuje razkol med dvema kraljestvoma. Uči nas, da 

sovražniku ne smemo ne verjeti ne zaupati, čeprav se dobrika. Najmodrejši je ta, ki zavrača 

boj zaradi škode, ki bi jo pri tem utrpel. Kralj Dabšalim prosi filozofa Bidpaja, da mu 

pripoveduje o sovražniku, ki mu ne smemo verjeti in zaupati, čeprav bi prosil in se 

dobrikal.  

 

V poglavju Sove in vrane pride do zapleta že takoj na začetku, ko se spopadejo sove in 

vrane. Poglavje se nanaša na čas nastanka dela predvsem s tem, kako pomembno je, da 

vladar ima pametne svetovalce ter kako pomembno je izbrati pravi nasvet. Iz preostalega 

besedila lahko izvemo samo, da so v tistih krajih živele sove in vrane, pokrajina pa je bila 

pokrita z gozdovi in gorami. Med nastajanjem tega dela so potekale številne vojne med 

kraljestvi, predvsem zaradi širjenja muslimanske vere. Avtor se tej temi spretno izogne, pa 

vendar uspešno predstavi vojno, prikaže kralja, svetovalce, žrtve in tudi tistega glavnega 

junaka, ki z zvijačo doseže zmago nad drugim kraljestvom.  

 

»Razlikujemo torej mite predrazrednih formacij, ki jih lahko obravnavamo kot neposreden 

vir, ter mite, ki so nam jih prenesli vladajoči razredi staroveških kulturnih držav in so lahko 

posreden dokaz o obstoju te ali one predstave pri ustreznih ljudstvih … Ni težko opaziti, da 

nas v preteklosti ne zanimajo posamezni dogodki, se pravi tisto, kar navadno razumemo 

kot »zgodovino« in kar je tako razumela tudi tako imenovana »zgodovinska šola«« (Propp, 

2013, str. 31). 

 

6.5 Opičjak in želvak  

 

Kralj Dabšalim prosi filozofa Bidpaja, da mu govori o tem, kako nekdo sledi cilju in kako 

ga, ko ga doseže, izgubi. Nauk zgodbe je ta, da je iskanje cilja in potovati za njim lažje kot 

doseženi cilj obdržati. 

 

Z zgodbi nastopajo tri osebe. Bivši kralj opic, Moher, njegov nov prijatelj želvak in 

želvakova žena. Do zapleta pride, ko se Moher in želvak spoprijateljita, kar moti njegovo 

ženo. Da bi se znebila opičjaka, svojega moža z lažmi prepriča, da zaradi bolezni potrebuje 
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opičje srce. Želvak se odloči žrtvovati prijatelja za ženo, a ker mu po poti domov to prizna, 

se Moher z zvijačo reši smrti. Negativen lik v zgodbi je želvakova žena, ki pa na koncu 

vseeno doseže svoje. Čeprav Moher ostane živ, ni več prijatelj z želvakom, kar pa je 

njegova žena tudi hotela. Lahko rečemo, da je konec srečen za Moherja, a nesrečen za 

njuno prijateljstvo. Zgodba se drugače ne navezuje na čas nastanka dela. Govori le o 

prijateljstvu, ki zaide v težave, kar se lahko zgodi komer koli v katerem koli času.  

 

Opičjak se torej iz zapleta reši z begom. Propp v svojem delu Zgodovinske korenine 

čarobne pravljice v četrtem poglavju Magični beg pojasni beg v pravljici in ga tudi razdeli 

na različne načine: Beg z metanjem glavnika idr., Beg s preobrazbami, Preobražanje zmaja 

v vodnjake, jablane itd. in Beg in zasledovanja, ki jima sledijo preobrazbe. V nobeni od teh 

ni omenjen pobeg s pomočjo laži, kot to naredi Moher. Pomembna pa je odločilna ovira, ki 

jo omenja tudi Propp. V primeru Moherjevega pobega je to voda, saj ga želvak čez reko 

pelje na svojem hrbtu, sam pa ne zna plavati.  

 

»Aarne je tudi opazil, da je zadnja ovira pogosto voda, reka, in je mimogrede primerjal to 

reko s tisto, ki loči cesarstvo živih od cesarstva mrtvih. In res ima reka kot zadnja ovira 

poseben pomen« (Propp, 2013, str. 308-309). 

 

6.6 Menih in kuna  

 

Šesto poglavje Menih in kuna je posvečeno človeku, ki ravna prenagljeno in ne predvidi 

posledic svojega ravnanja. Poučimo se tudi o računu brez krčmarja. Kralj Dabšalim prosi 

filozofa Bidpaja, da mu pripoveduje o človeku, ki ravna prenagljeno, ne da bi razmišljal in 

predvidel posledice svojega ravnanja.  

 

Mesto dogajanja je dežela Džurdžan. Mesto Džurdžan je v času nastajanja dela bilo zelo 

pomembno mesto v Horasanu; kasneje se je vdalo Togrul begovim generalom, ko so 

Seldžuki imeli pohod proti Gaznavidom. V tem mestu je torej živel menih s svojo ženo in 

želela sta si otrok. Poglavje Menih in kuna je prvo poglavje v Kalili in Dimni, kjer so 

glavni liki ljudje, živali pa nimajo človeških lastnosti. Menih je imel doma udomačeno 

kuno. Ko žena le rodi otroka, pride do zapleta v zgodbi. V hišo se priplazi kača in prede 

piči otroka, jo kuna pokonča. Ko se menih vrne domov in vidi okrvavljeno kačo, jo zaradi 
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nesporazuma ubije. Kasneje se zave svoje napake in se kesa. Iz smrti svojega hišnega 

ljubljenčka se menih nekaj nauči, zato bi po Proppu lahko dejali, da se kuna na nek način 

žrtvuje oz. je darovalec. 

 

»Ugotovili smo, da je v pravljici določena kategorija likov, ki smo jih poimenovali 

darovalci. Med darovalci lahko izpostavimo posebno skupino darovalcev – mrtvece« 

(Propp, 2013, str. 135). 

 

A ker je kuna žival in ima Propp v svojem delu poglavje Darovalci – pomočniki in 

podpoglavje Hvaležne živali, jo lahko uvrstimo tudi tja. 

 

»To je kombiniran lik. Hvaležne živali vstopijo v pravljico kot darovalke, junaku se dajo 

na razpolago ali pa mu dajo formulo, s katero jih prikliče, in poslej delujejo kot 

pomočnice« (Propp, 2013, str. 137). 

 

»Enotnost med človekom in živaljo nadomesti prijateljstvo med njima, ki temelji na 

nekakšnem načelu dogovora. Ko Ankermann govori o izginjanju totemizma, pravi: »Pri 

mnogih drugih plamenih vlada mnenje, da med človekom in živaljo obstaja prijateljski 

odnos, ki se izraža v medsebojnem prizanašanju in pomoči …« « (Propp, 2013, str. 137). 

 

6.7 Podgana in divja mačka 

 

Sedmo poglavje Podgana in divja mačka predstavlja človeka, ki so ga z vseh strani 

obkolili sovražniki in je našel rešitev iz pogube le tako, da se je spoprijateljil z enim od 

sovražnikov in z njim sklenil premirje. Kralj Dabšalim prosi filozofa Bidpaja, da mu 

pripoveduje o človeku, ki so ga obkolili sovražniki z vseh strani in je skoraj pogubljen 

iskal rešitev in izhod tako, da se je spoprijateljil z enim od njih in z njim sklenil premirje. S 

takim ravnanjem se izognil strahu in si zagotovil varnost, zatem pa zvesto izpolnil svojo 

obljubo temu, s katerim je sklenil zavezništvo. Pameten človek vedno ustrezno ravna: s 

sovražniki je odločen, s prijatelji prijazen.  

 

Kraj dogajanja je veliko drevo in okolica. Negativen lik v zgodbi je spet lovec. V njegovo 

past se ujame mačka Rumi, podgano Faridun pa iz več smeri ogrožajo maček, sova in 
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kuna. Maček in podgana, drugače sovražnika, tako skleneta dogovor in se s tem rešita. 

Podgana pregrize lovčevo mrežo, maček pa jo pusti živeti. 

 

Veliko poglavij v Kalili in Dimni se tako kot Podgana in mačka začne z nesrečo in šele 

med nadaljnjim branjem ugotovimo, zakaj in kako pride do te nesreče ter kaj iz nje sledi. 

 

»Analiza sredinskih elementov nam tudi omogoča, da osvetlimo vprašanje, zakaj se 

pravljica tako pogosto začne prav z nesrečo, in kakšna nesreča je to. Navadno se proti 

koncu pravljice nesreča obrne v blagor« (Propp, 2013, str. 46). 

 

6.8 Kralj in ptič 

 

Osmo poglavje Kralj in ptič govori o prijateljih, ki si ne smejo zaupati, saj se v resnici drug 

drugemu želijo maščevati. Govori tudi o izdajalstvu, kazni in maščevanju, o sovraštvu in 

nepremagljivi usodi. Kralj Dabšalim prosi filozofa Bidpaja, da mu pripoveduje o tem, kako 

se obvarujejo ti, ki se želijo drug drugemu maščevati.  

 

Liki v tem poglavju so indijski kralj Baridun, njegova ptica Fanza, njeni mladiči, kraljeva 

žena ter otrok kralja in kraljice. Na začetku živijo v sožitju in mladiči ter otrok skupaj 

odraščajo. Do zapleta pride, ko se eden od ptičjih mladičev podela na otroka, ta pa ga zato 

ubije. Fanza otroku iz jeze izkljuje oko, kar pa razjezi kralja. Sedaj se spet želi maščevati 

kralj, a mu ne uspe. Zgodba se konča tako, da se dolgoletna prijatelja, kralj in Fanza 

razideta, saj zaupanje med njima ni več mogoče. 

 

Propp v svojem delu Zgodovinske korenine čarobne pravljice maščevanja in razhoda 

prijateljstva ne obravnava oz. ne omenja posebej. V tem poglavju je tudi težko določiti, 

kdo je sploh negativen lik in zakaj. Zgodba ima srečno-nesrečen konec. Fanza sicer 

preživi, ker odleti stran od kralja, a izgubi otroka in prijatelja, kralj pa prav tako ostane 

brez prijatelja in s slepim otrokom.  
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6.9 Lev in šakal 

 

Deveto poglavje Lev in šakal govori o krivdi, grehu, zaroti, spoznanju, svetovalcih in 

najbližjih dvorjanih. Kralj Dabšalim prosi filozofa Bidpaja, naj mu pripoveduje o kralju, ki 

si premisli glede človeka, ki ga je dal kaznovati brez zločina ali odstraniti brez vzroka. 

 

Kraj dogajanja je razdeljen med šakalov brlog z okolico in kraljevo palačo. Šakal živi 

drugačno, asketsko življenje, za kar sliši kralj lev in ga da pripeljati k sebi, kjer ga poviša 

na visok položaj. Iz tega lahko razberemo dejansko stanje v času nastajanja dela, ko so 

kralji imeli tako moč, da so lahko z ljudmi počeli pravzaprav kar koli so hoteli. 

Muslimanska vera je zelo stroga, zato so ljudje, ki so živeli malo drugače, izstopali in bili 

zanimivi. Do zapleta v zgodbi pride, ko levovi pomočniki naredijo plan in naščuvajo kralja 

proti šakalu, tako da ga kralj da zapreti in usmrtiti. To v zadnjem trenutku prepreči levova 

mati in mu modro svetuje, kaj storiti. Lev šakala spet povzdigne na staro mesto, vse ostale 

pa da kaznovati. Šakal in lev sta se kasneje razumela iz dneva v dan bolj. Pozitivna lika v 

zgodbi sta torej levova mati in šakal, negativni liki so levovi pomočniki, kralj lev pa je 

nekakšen nevtralen člen, s katerim upravljajo ostali liki. Kljub temu ima zgodba srečen 

konec ter dober nauk. 

 

»Pravljica doseže vrhunec, ko dá junaku v roke čarobno sredstvo. Od tega trenutka že 

lahko predvidevamo konec. Med junakom, ki je odšel z doma in je taval »za nosom«, in 

junakom, ki je prišel od jage, je velikanska razlika. Junak zdaj odločno stopa svojemu cilju 

nasproti in ve, da ga bo dosegel. Nagnjen je celo k temu, da se nekoliko pobaha. Za 

njegovega pomočnika so njegove želje »samo opravček, ne opravek«. V nadaljevanju 

junak igra čisto pasivno vlogo« (Propp, 2013, str. 147). 

 

Lahko bi rekli, da je materin nasvet levov čarobni pripomoček. Njej to ni velik »opravek«, 

sam pa se odloči, ali ga bo sprejel ali zavrnil. Lev se pravilno odloči, drugače pa je v 

zgodbi bolj ali manj pasiven lik, s katerim manipulirajo drugi. 
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6.10 Levinja, lovec in šakal 

 

Deseto poglavje Levinja, lovec in šakal govori o človeku, ki neha škodovati drugemu 

zaradi škode, ki jo je sam utrpel. »Česar sebi ne želiš, nikomur ne stori, kajti v tem je 

pravičnost, v njej pa božje in človeško zadovoljstvo.« Kralj Dabšalim prosi filozofa 

Bidpaja, naj mu pripoveduje o tistem, ki neha škodovati drugim zaradi škode, ki jo je sam 

utrpel, in vidi v tem, kar je prestal, opomin in svarilo pred zločini in gorjem, ki ga je 

povzročal. 

 

Zaplet zgodbe se zgodi že na začetku. Negativen lik je spet lovec, ki ubije levje mladiče. 

Glavni lik je levinja, mati nesrečnih mladičev. Sledi pogovor med njo in šakalom, ki ji 

pojasni, da je tudi ona ubila veliko mladičev drugih živali, da bi se nahranila. Levinja se 

zato odloči jesti le še sadje, a zaradi tega nato stradajo spet druge živali. Po pogovoru z 

divjim golobom se levinja odloči posvetiti se bogoslužju in jesti le še travo. Česar sebi ne 

želiš, nikomur ne stori, kajti v tem je pravičnost, v pravičnosti pa božje in človeško 

zadovoljstvo. 

 

Ponavljajoči motiv pomanjkanja in spreminjanja sebe bi lahko povezali s Proppovim 

motivom zaobljube, saj se levinja vsakokrat zaobljubi, da bo spremenila svoj način 

življenja v dobro drugih. Nepričakovana nesreča je torej smrt njenih mladičev, zaobljuba 

pa sprememba načina življenja. 

 

»Splošna shema tega motiva je taka: človeka, ki je zdoma, zadene neka nepričakovana 

nesreča. Na primer: na lepem se na morju ustavijo njegove ladje; ali se skloni, da bi se 

napil, iz vode pa pogleda pošast in ga zgrabi za brado; ali se človek izgubi v gozdu ali pa v 

tujem čarobnem vrtu izruje cvetlico za hčerko itd. Motivacij je zelo veliko in za naše 

namene ni nujno, da bi jih podrobneje obravnavali« (Propp, 2013, str. 79). 

 

6.11 Ilad, Balad in Iraht 

 

Enajsto poglavje Ilad, Balad in Iraht govori o stvareh, ki so kralju glavna opora pri 

vladanju, in se jih mora držati, da zavaruje svoje kraljestvo. Poglavje govori tudi o 

maščevalnosti, zavajanju, o kraljevih preizkušnjah in razsodnem ravnanju, o slepem 
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zaupanju prenagljenosti in obžalovanju. Kralj Dabšalim prosi filozofa Bidpaja, naj mu 

govori o stvareh, ki so kralju glavna opora pri vladanju in se jih mora obvezno držati, da z 

njimi obvaruje kraljestvo in učvrsti svojo moč. Ali je to milost, dostojanstvo ali morda 

pogum, velikodušnost? Kraljevo vladavino najbolj obvarujeta in učvrstita milost in 

potrpežljivost.  

 

Glavne vloge v zgodbi imajo kralj Balad, njegova žena Iraht, minister Ilad, brahmani in 

učenjak Kabarijan. Kot negativni liki so sicer prikazani brahmani, ki skujejo načrt, da bi 

kralj ubil svojo družino, s tem pa bi maščevali svoje brate, ki jih je dal ubiti kralj. Kralju 

spet pametno svetuje žena Iraht. V Kalili in Dimni imajo ženski liki vedno dobro srce in 

razmišljajo s trezno glavo. Do zapleta pride, ko se Irah in kralj spreta ter ta naroči svojemu 

ministru Iladu, naj jo usmrti. Ilad svojega kralja ne upošteva ter Iraht skrije v svojem 

domu. Pozneje kralja pripravi do tega, da svojo odločitev močno obžaluje in šele nato mu 

nazaj pripelje živo Iraht. Ilad na koncu pridobi visok položaj v kraljestvu in da ubiti 

pokvarjene brahmane.  

 

Kralj torej da svojemu ministru neko nalogo, ki pa je na njegovo srečo ta ne izpolni. Propp 

ima v svojem delu Zgodovinske korenine čarobne pravljice poglavje Težke naloge, kjer 

najprej našteje okoliščine teh težkih nalog, nato pa še vsebino le-teh.  

 

»Motiv »težkih nalog« je eden najbolj razširjenih v pravljici. Moramo pa reči, da pri 

vprašanju, kaj je to »težka naloga«, v literaturi ni vse jasno … Obstajajo primeri, ko 

nalaganje težkih nalog sicer ni neposredno povezano s snubitvijo, lahko pa to povezavo 

ugotovimo s primerjavami« (Propp, 2013, str. 268). 

 

Iladova težka naloga ni povezana s snubitvijo, vendar se mora odločiti, kaj storiti. Kralj mu 

to nalogo poda zaradi laži. Ker ga Ilad dobro pozna in ve, da bo kasneje obžaloval svojo 

odločitev, njegovo ženo pusti živeti. 

 

6.12 Menih in gost 

 

Dvanajsto poglavje Menih in gost govori o človeku, ki opusti svoje delo, ker si zaželi 

drugega. Toda v drugem delu ni spreten in ga ne obvlada, zato ostane revež zmeden, razpet 
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med enim in drugim. Kralj Dabšalim prosi filozofa Bidpaja, naj mu govori o človeku, ki 

opusti delo, ki mu ustreza, in si poišče drugo delo, ki ga ne more osvojiti in obvladati. 

Tako ostane zmeden med tem in onim. 

 

Zgodba se odvija v kraju Karhu. Glavni lik je menih, ki se naveliča svojega dela. Na vrtu 

posadi dateljne in se želi naučiti hebrejščine, vendar mu dateljni ne uspevajo in tudi 

hebrejščina mu ne leži. Velika sreča je, če se znaš zadovoljiti s tem, kar imaš, in ne čutiš 

potrebe po tistem, česar ne moreš imeti. Pravijo, da je neveden ta, ki se sili s stvarmi, ki mu 

ne ustrezajo ne v poklicu ne v življenju, ker ga očetje in dedje tega niso naučili. Tudi 

Menih in gost ima zaplet na začetku, le da tokrat ne gre za nobeno nesrečoa, spletke ali 

laži, le glavni junak se naveliča starega življenja. Med tem mu želi pomagati drugi lik, 

popotnik, ki ima sicer dobre namene, a zgodba nima srečnega konca, le dober nauk. Lahko 

bi rekli, da so po Proppu popotnik, dateljni in hebrejščina čarobni pomočnik in predmeti za 

glavnega junaka, a niso uspešni.  

 

»Proučevanje čarobnega pomočnika nam olajša obravnavo čarobnega predmeta in nas 

pripravi nanjo. Čarobni pomočnik in čarobni predmet sta si v najbližjem sorodstvu. Zlahka 

opazimo, da so ti predmeti zgolj posamezni primeri pomočnika. Pomočniki, živa bitja in 

čarobni predmeti v bistvu funkcionirajo popolnoma enako« (Propp, 2013, str. 169). 

 

Iz zgodbe lahko tudi razberemo, da so v času nastajanja besedila zelo pogosti bili popotniki 

oz. potujoči trgovci, ki so potovali po svetu in preprodajali različne predmete, zelenjavo, 

sadje, blago ipd. 

 

6.13 Popotnik in zlatar 

 

Trinajsto poglavje Popotnik in zlatar govori o zvestobi, obljubah, hvaležnosti in o človeku, 

ki naredi dobro nekomu, ki tega ni vreden. »Zdrav razum je tisti, ki prinaša dobro in okrne 

zlo.« Kralj Dabšalim prosi filozofa Bidpaja, naj mu pripoveduje o onem, ki stori dobro 

nekomu, ki tega ni vreden, zaman pa upa na hvaležnost. 

 

V zgodbi nastopajo zlatar, kača, opica in tiger. Že takoj na začetku pride do zapleta, ko vsi 

liki padejo v vodnjak. Mimo pride popotnik in jih reši (čarobni pomočnik). V zameno za 
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rešitev mu vsi želijo poplačati na svoj način. Opica mu podari okusno sadje, tiger nakit z 

ubite kraljeve hčerke, do drugega zapleta v zgodbi pa pride, ko zlatar prepozna nakit na 

popotniku in ga izda kralju. Kralj da popotnika ujeti, mučiti in sramotiti na trgu. Preden ga 

ubijejo, ga reši kača tako, da piči kraljevega sina, popotniku pa da zdravilo (čarobni 

pomočnik in predmet). Na koncu popotnik kralju razloži vso resnico, kralj ga bogato 

nagradi, zlatarja pa da križati zaradi laži. Zdrav razum je tisti, ki prinaša dobro in odvrne 

zlo. 

 

Jasnega negativca v zgodbi pravzaprav ni, saj zlatar prepozna nakit kraljeve hčerke in ima 

dober namen. Ne ve, da je nakit dobil od tigra, ki je edini negativen lik, a to ni poudarjeno 

v zgodbi.  

 

6.14 Kraljevič in njegovi prijatelji 

 

Štirinajsto poglavje Kraljevič in njegovi prijatelji skuša razjasniti vprašanje, zakaj si neuki 

in nevednež pridobita bogastvo in ugled, modrega in razumnega človeka pa pestita nesreča 

in zlo. Poglavje govori o pameti, lepoti, marljivosti ter usodi, ki nadvlada vse in ji ne moreš 

uiti. Kralj Dabšalim prosi filozofa Bidpaja, naj mu govori, zakaj si neki nevednež lahko 

pridobi dobroto in ugled, medtem ko modrega in razumnega človeka doletita nesreča in 

zlo. 

 

Glavni liki v zgodbi so kraljev sin, trgovčev sin, sin slepega plemiča in sin orača. Znajdejo 

se pred mestom Mitrun, kjer vsak dan eden od sinov poskuša na svoj način zaslužiti za 

hrano. Prvi poskusi sin orača in zasluži najmanj, sledi mu sin plemiča, ki zasluži malo več, 

tretji dan poskusi trgovec in zasluži še več, četrti dan pa poskusi sin kralja Farirana in s 

»svojo usodo« postane kralj mesta. Pametnega prijatelja nato naredi za svojega ministra, 

marljivemu prepusti poljedelstvo, lepemu pa da veliko denarja in ga pošlje iz dežele.  

 

Propp ima v svojem delu Zgodovinske korenine čarobne pravljice tretje poglavje, 

imenovano Junakova zasedba prestola. Sin kralja Farirana je po Proppu »lažni junak«. 

 

»Malo pred junakovo zasedbo prestola, že čisto proti koncu pravljice, je uveden nov in 

nepričakovan lik: to je nekakšen general ali razvažalec vode, ki se med bojem z zmajem 
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skriva za grmom, potem pa vso zmago pripiše sebi. Niti zgodovinska stvarnost niti 

področje obredov, varovanj in mitov ne poznajo te pojave. Imeti jo moramo za čisto 

pravljično pojavo, ki je nastala na podlagi same pravljice« (Propp, 2013, str. 299). 

 

V času nastajanja dela so verjeli v »usodo« človeka. Kljub temu, da vsi ostali liki trdo 

delajo za zaslužek, na koncu pride sin kralja in kar tako zasede prestol in dobi kraljestvo, 

ker se znajde na pravem mestu v pravem trenutku. 

 

6.15 Golobica, lisica in čaplja 

 

Petnajsto in zadnje poglavje Golobica, lisica in čaplja govori o tem, kako lahko nekdo zna 

svetovati drugim, sebi pa ne more oz. ne zna pomagati. Kralj Dabšalim prosi filozofa 

Bidpaja, naj mu govori o človeku, ki svetuje drugim, nase pa pozabi.  

 

V zadnjem poglavju so spet glavni liki živali, ki imajo človeške lastnosti. Kraj dogajanja je 

palma z okolico. Na palmi gnezdi golobica z mladiči. Mimo pride lisica in z grožnjo 

zahteva mladiče. Vplete se tretji lik, čaplja, ki golobici svetuje, da lisice ne posluša. Lisica 

se zato odpravi do čaplje in jo z zvijačo ujame ter ubije. Negativen lik je torej lisica, 

zgodba pa nima srečnega konca. Kljub dobrim namenom čaplje na koncu sama umre 

zaradi naivnosti.  

 

Golobico, lisico in čapljo je težko primerjati s poglavji iz Proppovega dela, saj nima 

jasnega zapleta, čarobnih darov, pomočnikov itd. Jasen pa je prehod lisice, ki si izbere 

drugo žrtev, po tem ko ne more priti do golobice in mladičev. 

 

»Prehod je poudarjen, izstopajoč, zelo izrazit moment junakovega prostorskega premikanja 

… Oblike prehoda se zlivajo, asimilirajo, prehajajo druga v drugo« (Propp, 2013, str. 179). 

 

 

7 ZAKLJUČEK EMPIRIČNEGA DELA 

 

»Kakšna je najstarejša stopnja pripovedovanja? Vemo že, da so ob iniciaciji mlajšim nekaj 

pripovedovali. Ampak kaj? Ujemanje zgodbe mitov in pravljic s tistim zaporedjem 
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dogodkov, ki so se odvijali ob posvetitvi, nas navaja na misel, da so pripovedovali prav 

tisto, kar se je s fantom dogajalo, toda tega niso pripovedovali o njem, temveč o predniku, 

osnovatelju rodu in običajev, ki se je na čudežen način rodil … « (Propp, 2013, str. 313). 

 

Povzamemo torej lahko, da so pravljice povezane s krajem in časom nastajanja. Tako v 

Kalili in Dimni najdemo kraljestva, kalife, popotnike, zlatarje in mnogo drugih stvari, 

značilnih za arabske dežele okrog leta 750. Proppove ruske ljudske pravljice imajo za 

ruske dežele značilna cesarstva in podobno. Pri vseh ljudskih pravljicah najdemo neke 

značilnosti, ki kažejo na njihov izvor. Poleg tega pa so še tukaj drugi, čudežni in izmišljeni 

elementi, kot so zmaji, govoreče živali, vile, čudežni predmeti itd.  
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8 SKLEP 

 

Diplomsko delo se na podlagi študijskih virov in literature najprej dotakne mladinske 

književnosti kot knjižne zvrsti, iz katere pravljica izhaja. Pri tem sem opredelila pomen 

mladinske književnosti ter njen razvoj skozi čas. Nadaljevala sem s predstavitvijo 

pravljice, njeno delitvijo in kvalificiranjem. Osredotočila sem se na začetke ljudskih in 

avtorskih pravljic, saj v zbirki Veliki pravljičarji najdemo oboje. Uporabila sem 

deskriptivno, zgodovinsko in komparativno metodo. 

 

V empiričnem delu diplomskega dela sem analizirala posamezna poglavja iz Kalile in 

Dimne s pomočjo Proppovega dela Zgodovinske korenine čarobne pravljice. Empirični del 

torej vsebuje obravnavo petnajst poglavij iz Kalile in Dimne ter zaključek empiričnega 

dela. Uporabila sem analitično interpretativno metodo. 

 

Pred pisanjem diplomskega dela sem si postavila raziskovalna vprašanja: »Zakaj izbrani 

avtorji in njihova dela sodijo v zbirko Veliki pravljičarji?«, »Ali so vsa dela iz zbirke 

Veliki pravljičarji primerna za otroke?« in »Ali celotna zbirka Veliki pravljičarji sodi v 

svetovni kanon mladinske književnosti?«. Po prebranih zbirkah in ostali literaturi lahko 

potrdim, da izbrani avtorji in njihova dela sodijo v zbirko Veliki pravljičarji iz različnih 

razlogov. Nekateri so svoja življenja posvetili zbiranju ljudskih pravljic, jih preurejali ter 

izdajali, spet drugi so sami napisali ene najlepših avtorskih pravljic. Vsa dela so primerna 

za otroke, le da so nekatera bolj primerna za najmlajše (npr. Potter), druga pa za starejše 

otroke (npr. Hoffmann). Celotna zbirka Veliki pravljičarji sodi v svetovni kanon mladinske 

književnosti, saj ustreza vsem merilom. 
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