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UVOD

Ko bom bral zgodbo, upam da mi bo bila všeč in upam da bom tudi napisal dobro 
seminarsko nalogo.
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AVTOR

Življenjepis:

Ivan Tavčar (1851-1923) se je rodil v Poljanah kot kmečki sin. Gimnazijo je obiskoval v 
Ljubljani, v Novem mestu in spet v Ljubljani. 
Na Dunaju je študiral pravo in postal doktor prava. Bil je najprej odvetniški pripravnik , 
nato pa samostojni odvetnik v Ljubljani. Uveljavil se je kot vsestransko aktiven kulturni, 
javni in politični delavec.

Delo:

Tavčar je naš najboljši pisatelj pred Cankarjem in je z več svojimi deli. Pomemben klasik
naše književnosti. Dela s sodobno tematiko: slike iz Loškega pogorja Med gorami (12 
kratkih zgodb ali novel) so najboljši novelistični ciklus našega realizma.Tavčar 
obravnava v njem svojo domačo pokrajino in njene ljudi, predvsem, ko se borijo za 
ljubezen in kruh. Tavčar predstavlja podeželje kljub socialnim problemom kot nekaj 
pozitivnega, nepokvarjenega, medtem ko prihaja iz mesta zlo. Seznam zgodb je 
naslednji: Holekova Nežika, Moj sin, Miha Kovarjev, Kobiljekar, Kalan, Grogov Matijče, 
Tržačan, Kako se mi ženimo, Kočarjev gospod, Posavčeva češnja, Šarevčeva sliva, 
Gričarjev Blaže.
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TEMA

Zgodba govori o pijancu Mihu Kovarju. Opisuje njegovo življenje. 
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KRAJ DOGAJANJA

PETELINČKOVA GOSTILNA: V tej gostilni so bili večinoma pijanci, ki so zmeraj samo 
pili.

V to gostilno je velikokrat zašel tudi Miha Kovarjev.

PETELINČKOV SVINJAK: V tem svinjaku je MIha Kovarjev živel. Spal je v slami, ki je 
bila v tem svinjaku.

V tem svinjaku je tudi Miha Kovarjev umrl.
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ČAS DOGAJANJA

Dogajalo se je med zimo. Največkrat se je dogajalo popoldne in zvečer.
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OSEBE

Miha Kolarjev - Je glavna oseba te zgodbe. Bil je pijanec. Ves denar ki si ga je zaslužil, 
ga je zapil.

Lozarjev Jurče - Bil je pijanec.

Kalanov France - Bil je pijanec.

Sadarjev Korle - Bil je čevljar.

Kamnarjev Tinče

Andrej - Bil je duhovnik v cerkvi.
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KRATKA VSEBINA

Miha Kovarjev je pijanec, ki je pred dvajsetimi leti bil hlapec pri vaškem duhovniku 
Andreju. Ta mož je imel brata, ki je bil sodnik in je imel mlado hčerko. Ta hčerka je bila 
na počitnicah pri stricu. Tam se je zabavala z Mihom, ta se je pa vanjo zaljubil. Nekega 
dne je gospod Andrej zapovedal Mihi, da gresta na poroko in naj vpreže konje. Ta je 
razmišljal kdo neki bi se lahko poročil. Na koncu je v cerkvi ugotovil, da je to bila prelepa
deklica, ki je bila na počitnicah pri gospodu. Tisti dan se je v mestu napil in tako ga je 
našel tudi župnik Andrej. Takoj ga je nagnal s službe. Miha pa je pil in pil in zapil vso 
imetje, ki ga je dobil po starših. Sedaj je hodil na okrog raztrgan in nekega dne je videl 
na dvoru hčerko Andrejeve nečakinje in zaklical da je spet prišla sem srca tret in še isti 
dan je na kozolcu ponoči zmrznil in umrl.
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ZAKLJUČEK

Tale zgodba mi je bila zelo zanimiva. Izvedel sem kako so včasih govorili, kakšno 
življenje je bilo takrat... Upam da bom še kdaj prebral kakšno takšno zgodbo.
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