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II 

 

POVZETEK 

Diplomsko delo Primerjalna analiza Kralja Matjaža v slovenski in madžarski literaturi ter 

njegova popularizacija v zunajliterarnem življenju je sestavljena iz več poglavij. 

V začetnih poglavjih predstavljam značilnosti slovstvene folklore in Kralja Matjaža v 

slovenskem in madžarskem ljudskem izročilu ter književnosti. Le-to predstavlja teoretično 

izhodišče za razumevanje temeljnega poglavja prvega dela diplomskega dela, primerjavo 

motivov Kralja Matjaža v slovenskem in madžarskem ljudskem izročilu ter književnosti. 

Sledi poglavje o pogostosti motiva Kralja Matjaža v učnem načrtu za slovenščino in njegova 

prisotnost v berilih, delovnih zvezkih in učbenikih od 1. do 9. razreda osnovne šole.  

Zadnje poglavje je namenjeno zunajliterarni popularizaciji in kanonizaciji motiva Kralja 

Matjaža. V njem predstavim motiv Kralja Matjaža v umetnosti, poimenovanja ustanov, društev, 

dogodkov, prireditev, projektov in lokacij po njem ter ostala poimenovanja, ki ne sodijo v te 

kategorije.   
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SUMMARY 

Diploma thesis Comparative analysis of King Matjaž in slovenian and hungarian literature and 

his popularisation beyond literature consists of several chapters.  

In the initial chapters I present characteristics of literary folklore and King Matjaž in slovenian 

and hungarian folk tradition and literature. The latter is theoretical starting point for 

understanding the fundamental chapter of the first part of diploma thesis, namely the 

comparison of King Matjaž motifs in slovenian and hungarian folk tradition and literature. 

The following chapters focus on the frequency of the King Matjaž motif in the curriculum for 

the slovenian language and its presence in readers, textbooks and workbooks from 1st to 9th 

grade. 

The last chaper is devoted to popularization and canonization of King Matjaž motifs beyond 

literature. It presents motif of King Matjaž in art, naming institutions, societies, events, projects 

and locations after him and other denominations that do not belong in these categories.  
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Kralj Matjaž 

 

Bradati kralj Matjaž le spi, 

spi in bo še dalje spal, 

njega sploh ni, 

samo naš strah ga za rešnika je izbral. 

 

Matjaž ne bo nikoli vstal, 

ne more, ker ga ni! 

 

Matjaž sem jaz, 

Matjaž si ti, 

smo mi in ste vi vsi, 

kar nas malih je, zatiranih ljudi. 

 

Matjaž je zagorski rudar, 

Matjaž je dolenjski drvar 

in ljubljanski cestar, 

iz Krope žebljar je Matjaž. 

Vsak delavec, 

ki na njegov se rovaš 

pitajo troti, 

vsak tak je Matjaž. 

 

Matjaži so tisti, 

ki mro kakor ribe v izsušeni strugi, 

to so vsi naši sodrugi 

od Jesenic do Trbovelj 

in od Slovenskih goric do Borovelj. 

 

Naš kralj, naš bradati Matjaž 

pa le spi in bo spal. 

 

Toda naš človek, 

naš človek bo kmalu 

svoj tilnik vzravnal! 

 

(Karel Destovnik - Kajuh) 
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1 UVOD 

V prvem delu diplomske naloge sem se osredotočil na primerjavo Kralja Matjaža v slovenski 

in madžarski kulturi, predvsem v ljudskem izročilu ter avtorski književnosti. Obe veji sta skozi 

zgodovino preživeli različno intenzivna obdobja zbliževanj in razhajanj, danes pa gre za dva 

vzporedna svetova (Čeh 2003, 211). Zaradi slednjega, predvsem pa zaradi lažjega razumevanja 

Kralja Matjaža kot celote, sem obe vključil v svojo nalogo.  

Kralja Matjaža so v slovensko avtorsko književnost ponesli različni avtorji. Po svoje so ga 

interpretirali skozi prozo, poezijo, dramska besedila in tudi radijske igre. Motiv Kralja Matjaža 

je tako moč najti tudi v delih nekaterih klasikov, kot so Ivan Cankar (Potepuh Marko in kralj 

Matjaž, 1905 in Podobe iz sanj, 1920), France Prešeren (Od Kralja Matjaža, 1832) in Oton 

Župančič (Kralj Matjaž, 1900), kot tudi pri avtorjih slovenske književnosti po drugi svetovni 

vojni, kot je npr. Bogdan Novak s svojim več kot osem tisoč verzov dolgim epom (Pesem o 

kralju Matjažu, 2007).  

Drugi del je namenjen zunajliterarni popularizaciji oz. kanonizaciji Kralja Matjaža v Sloveniji, 

predvsem na območju Koroške. Po drugi svetovni vojni, deloma pa tudi že prej, se je izven 

avtorske književnosti in ljudskega izročila pojavil v obliki različnih variant, ki sem jih 

pomensko razdelil na pet sklopov: umetnost (likovna, glasbena, film), poimenovanje društev in 

ustanov, poimenovanje dogodkov, prireditev in projektov, poimenovanje lokacij in druga 

poimenovanja.  

Slovenski Kralj Matjaž je večplasten in tako tisti iz Korytkovega zapisa v prvi polovici 19. 

stoletja ni enak Cankarjevemu, speči Kralj Matjaž v jami pod Peco pa je spet zgodba zase. 

Tekom pisanja diplomske naloge sem prišel do kar nekaj zanimivih, celo presenetljivih odkritij. 

Poglobljeno razumevanje fenomena Kralja Matjaža zahteva analiziranje in povezovanje 

raznoraznih izhodišč, ki so predpogoj za razumevanje, nadaljnjo interpretacijo in nenazadnje 

tudi zmožnost nadaljnjega raziskovanja tega kompleksnega izročila. 
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1.1 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

V svoji diplomski nalogi sem skušal odgovoriti na tri temeljna raziskovalna vprašanja, ki sem 

si jih zastavil: 

- Vprašanje 1: Ali obstajajo podobnosti in razlike med značilnostmi (motivi)  lika Kralja 

Matjaža ter podobnosti in razlike v značilnostih (motivih) v delih z likom Kralja Matjaža 

v slovenski in madžarski literaturi ter ljudskem izročilu?  

Hipoteza 1: Lik Kralja Matjaža je prilagojen kulturi okolja in zato se značilnosti in 

motivi Kralja Matjaža v slovenskem in madžarskem ljudskem izročilu razlikujejo. 

Zaradi istega razloga se razlikujejo tudi značilnosti in motivi v literarnih delih z likom 

Kralja Matjaža. So pa tudi značilnosti (motivi), ki so skupni madžarski in slovenski 

literaturi oz. ljudskemu izročilu.  

- Vprašanje 2: Ali se motiv Kralja Matjaža pojavlja v učnem načrtu za slovenščino ter 

delovnih zvezkih, učbenikih in berilih za osnovno šolo? 

Hipoteza 2: V učnem načrtu za slovenščino ter delovnih zvezkih, učbenikih in berilih za 

osnovno šolo se pojavlja motiv Kralja Matjaža, vendar ni pogost. 

- Vprašanje 3: Kako se izraža popularizacija in kanonizacija lika Kralja Matjaža izven 

literature? 

- Hipoteza 3: Popularizacija in kanonizacija lika Kralja Matjaža se izraža v različnih 

oblikah, predvsem v obliki različnih poimenovanj za promocijo in turistične namene. 

Poleg tega so bili moji preostali cilji:  

- predstaviti značilnosti ljudskega slovstva, pri tem pa se osredotočiti predvsem na 

ljudsko izročilo o kralju Matjažu; 

- raziskati, predstaviti in primerjati slovensko in madžarsko ljudsko izročilo o Kralju 

Matjažu; 

- raziskati, predstaviti in primerjati slovensko in madžarsko avtorsko književnost z likom 

Kralja Matjaža; 

- predstaviti primerjalno analizo lika Kralja Matjaža in ostalih osrednjih motivov v 

ljudskem izročilu in v avtorskih delih z likom Kralja Matjaža v Sloveniji in na 

Madžarskem ter 
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- raziskati in predstaviti, kako je lik Kralj Matjaž v Sloveniji iz literature in ljudskega 

izročila prešel tudi v zunajliterarno življenje (kanonizacija, popularizacija) v obliki 

različnih variant. 

1. 2 LIK KRALJA MATJAŽA IN NJEGOV IZVOR 

Ljudski junak Kralj Matjaž se je razvijal tekom stoletij in je produkt različnih vplivov, kultur 

in avtorjev. Pojavlja se v ljudski, zadnjih nekaj stoletij pa tudi v avtorski književnosti. Kralja 

Matjaža je moč najti v pripovedkah, legendah, mitih, pregovorih v Sloveniji, na Hrvaškem, v 

Srbiji, na Madžarskem, v Romuniji, na Češkem, Slovaškem, v Ukrajini, morda tudi še kje 

drugje. Povečini gre za ozemlje med furlansko ravnino ob Jadranu na zahodu in med Karpati 

na vzhodu. Na tem območju je med drugim vladar, ki spi v gori, vladar, ki se sporazumeva z 

oračem na njivi, vladar ki kaznuje dvorne stražarje, vladar ki zastavlja uganke brezskrbnemu 

podložniku ali pa kmečkemu dekletu in še marsikaj drugega. Kralj Matjaž je »naš« bretonski 

Arthur, danski Holger, nemški Friderik, češki Vaclav, ciganski Penga itd. (Matičetov 1958, 

104; Gaál in Meden 1999, 113).  

Izražanje spoštovanja do kralja, poveličevanje njegove dobrote in pravičnosti ter prikazovanje 

idealizirane podobe fevdalnega vladarja, ki je pripravljen za zaščito podložnikov kaznovati tudi 

gospodo, so skupne značilnosti ljudskega izročila Kralja Matjaža v Srednji Evropi (Gaál in 

Meden 1999, 113). Tradicija o Kralju Matjažu na severu Madžarske, Slovaškem in v Šleziji je 

bila povezana z vsakodnevnim življenjem, na jugu (tudi pri nas) je prevladovala motivika boja 

proti Turkom (Šmitek 2009, 131). Nekatere madžarske pravljice in pripovedke razkrivajo 

podobnosti, enake motive in tipe kakor slovenske, spet druge pa s svojo različnostjo prispevajo 

k še večji polnosti lika pravičnega kralja (Gaál in Meden 1999, 113).  

Tako slovenske, kot tudi madžarske raziskave povezujejo ljudsko izročilo o Kralju Matjažu z 

madžarskim kraljem iz 15. stoletja, Matijo Korvinom. Medtem ko je folklorni fenomen 

Panonske nižine, severnih ter zahodnih delov Balkana prepleten v številnih drugih ozirih, je 

ravno osebnost madžarskega kralja, ki je umrl pred več kot pol tisočletja, najbolj  prepoznaven 

skupen predmet v tej regiji, ki pa je lahko zares ocenjen, raziskan le v okviru mednarodne 

raziskave (Voigt 2010, 210). Večina izobraženih slovenskih raziskovalcev ne dvomi v 

povezavo Matije Korvina in slovenskega Kralja Matjaža. Je pa na tem mestu nujno potrebno 

razlikovati in ločiti oblikovanje imena od oblikovanja kraljeve osebnosti.  
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Nekateri etnologi dopuščajo možnost, da njegove korenine segajo tudi izven Evrope, saj je 

Kralju Matjažu podobne arhaične figure moč najti širom cele Evrope in celo preko njenih meja. 

Zaradi tega lahko govorimo o mednarodnih motivih, ki v vsaki specifični kulturi dobijo posebne 

karakteristike (Šmitek 2009, 127). 

Matičetov (1953-54, 313) meni, da bi bilo geografsko in zgodovinsko smiselno sklepati, da so 

Prekmurci prevzemali izročila od madžarskih sosedov in jih prenašali med ostale Slovence. Ko 

je prvič po izidu monografije Ivana Grafenauerja (Slovenske pripovedke o Kralju Matjažu, 

1951) šel preko Mure in začel raziskovati madžarsko izročilo o Kralju Matjažu, je v eni sami 

vasi, v Bogojini našel štiri različne zgodbe z imenom Matjaža. Tri so bile variante znanih, 

razširjenih pripovedk, s specifiko, da so vsebovale Matjaževo ime, ena pa je bila 

»matjaževska«. Ta je vsebinsko dopolnjevala iz drugih slovenskih pripovedk znano podobo 

dobrega Kralj Matjaža, pravičnega vladarja, ki se osebno zanima, kako pravični so do 

siromakov njegovi podrejeni. 

Po Šmitku (2009, 128) je treba upoštevati tri kreativne dejavnike, ki se prepletajo v različnih 

razmerjih: zgodovinsko osnovo (kolikor jo je mogoče dognati), ljudsko domišljijo, ki je 

zapolnila večino manjkajočega, in simboliko, ki je Kralju Matjažu dala pomen. 
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2 SLOVSTVENA FOLKLORA 

2. 1 RAZSKOVALCI IN ZGODOVINA SLOVENSKE SLOVSTVENE 

FOLKLORE  

Eden izmed začetnih in najbolj pomembnih raziskovalcev ljudskega izročila je bil dr. Jakob 

Kelemina. V delu Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva (1930) je na enem mestu zbral 

praktično vse, kar je bilo na področju ljudskega slovstva, v smislu zbiranja mitov in ljudskih 

pripovedi zbrano do takrat. Njegov namen je bila rešitev tradicije navadnega ljudstva pred 

pozabo, zato je najden material posredoval v prvotni, neokrnjeni obliki, tako kot ga je našel, 

pogosto zgolj kot ostanke starih pripovedk. Frazeologija teh pripovedi naj bi bila preprosta. 

Ustrezala je počasnemu govoru in omejenemu besednjaku prvotnih pripovedovalcev. Kelemina 

je upal, da bodo njegovo delo nadaljevali prihodnji raziskovalci izročila. Pred njim je najbolj 

obsežno zbirko slovenskih ljudskih pripovedk zbral France Kotnik (Storije I, 1924), kot vir pa 

je Kelemina pogosto navedel tudi Štrekljevo zbirko slovenskih ljudskih pesmi (Copeland 1933, 

632–4). 

2. 2 ZNAČILNOSTI (SLOVENSKE) SLOVSTVENE FOLKLORE 

Slovstvena folklora1 je besedna umetnost, ki nastaja v govorjenem jeziku in lahko rečemo, da 

je umetnost govorjenega jezika. Zanjo je značilna naravna komunikacija (živi stik med ljudmi-

govorjeni jezik), zato ne govorimo o besedilih (zapisanih), ampak o folklornem dogodku, ki ga 

sestavljajo: besedilo (govorjeno, igrano, kasneje dokumentirano posneto, zapisano), način 

izvedbe (ritem, melodija, intonacija, mimika obraza, poudarki, premikanje po prostoru …) in 

okoliščine izvedbe besedila (čas, kraj, poslušalci, priložnost, ob kateri se pripoveduje, vzdušje). 

Folklornega dogodka ni, če nista istočasno udeležena sporočevalec (pripovedovalec ali pevec) 

in naslovnik. Zaradi tega pripovedovanje in poslušanje potekata istočasno (Stanonik 1986).  

Slovstveno folkloro delimo na ljudsko pripovedništvo in ljudsko prozo. Sam med njima ne bom 

delal ločnice, saj sta se v primeru Kralja Matjaža razvijali, dopolnjevali in vseskozi navezovali 

druga na drugo. Avtorji besedil povečini niso znani, ohranjala pa so se skozi ustno izročilo. Ker 

je besedilo tako prehajalo od ust do ust, se je vseskozi spreminjalo in zato govorimo o različnih 

                                                 
1 Izraz se je uveljavil v sodobni literarni vedi. Od 19. stoletja naprej so jo avtorji poimenovali tudi kot: narodno 

blago, ustno slovstvo, tradicionalno slovstvo, ljudsko slovstvo in folklorno gradivo (Stanonik 1999, 43-7). 
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variantah.  Besedila so po navadi preprosta, pogosto v narečnem jeziku s tujkami, a hkrati 

vseeno bogata, saj vsebujejo številne pomanjševalnice, okrasne pridevnike, stalna ljudska 

števila (3, 7, 9), ponavljanja in pretiravanja, v njih pa pogostokrat nastopajo pravljična bitja in 

drugi raznorazni junaki.  

V folklori najdemo številne legende, ki imajo zgodovinske osnove in nove različice starih 

mitov, ki so se razvili v pravljice ali racionalizirali v zgodbe o resničnih ali izmišljenih 

zgodovinskih osebnostih oz. dogodkih (Copeland 1933, 648). V mitu se zrcalijo starodavni 

doživljaji naroda v verski luči, ki pa niso le posledica domišljije v poeziji ali filozofiji. Bajke 

in pripovedke so živ odraz različnih razvojnih stopenj, ki jih je prehodil in doživel davni in celo 

pradavni prednik slovenskega človeka (Ozvald 1931, 67-8; Pajk 1931, 631). Stari miti naj bi 

bili prvotno zapisani v verzih, nato pa naj bi se razvili pogostokrat v precej dolge balade (npr. 

Trdoglav in Marjetica, Lepa Vida). Najstarejše slovenske legende so bile tako najprej  izrečene 

v verzih, šele potem, ko se je pesniška oblika pozabila, so se začele pojavljati krajše, enostavne 

prozne oblike. Zanimivo je, da se je v teh baladah glavni lik ponavadi razvil od božanstva do 

nacionalnega junaka. Ljudske pripovedke in pravljice predstavljajo kasnejše faze v tem razvoju, 

zavedati pa se je potrebno, da je velikokrat nemogoče potegniti ločnico med miti, ljudskimi 

pripovedkami in pravljicami (Copeland 1933, 634). 

Glavni nosilci ljudskega slovstva, posledično tudi eni izmed temeljev za razumevanje le-tega, 

so nedvomno pripovedovalci, ki že stoletja skrbijo za to, da se je ohranilo. Imajo tudi posebno, 

oblikovno vlogo, saj izročilu oz. besedilu ob slikovitem in doživetem izražanju, (do)dajo še 

posebno noto in oblikovanost. Seveda obstajajo tudi pričevanja, ki so precej suhoparna in jih je 

treba dobesedno vleči iz ljudi. Poleg tega ta pritegnejo tudi manj ljudi, saj raje poslušamo in 

beremo lepo oblikovane pripovedi. Ne glede na to pa so vsi pripovedovalci nadaljevalci izročila 

(Matičetov 1958, 148). Pri tem se je potrebno zavedati prenosa med dajalcem in prejemnikom 

ljudskega izročila. Sprejeto bo vedno drugačno od posredovanega in obratno, saj ima vsak 

prejemnik svoje zmožnosti razumevanja in zaradi tega bo ideje zavedno, pa tudi nezavedno 

prilagajal (Burke v Šmitek 2009, 135)2. Ali kot je o tem dejal Matičetov (1965-66, 93): »Tako 

                                                 
2 Šmitek, Zmago. 2009. Kralj Matjaž: mavrični sij ljudskega junaka. Acta Histriae, 17 (1/2): 135.  
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kot jo je povedal Gujtmanov Lajči 27. 1. 1964, je ni nihče pred njim in je ne bo nihče za njim; 

tudi on sam tega nikakor ne bi mogel, po zakonih ustnega izročila pač.« 

Za ljudska izročila je splošno znano, da v vsaki dobi nekaj dodajo, nekaj pa odložijo kot 

dediščino za prihodnje generacije. To velja tako za izročila med preprostim ljudstvom, kot tudi 

za umetniške poustvaritve in znanstvene razlage. Podoba Kralja Matjaža potemtakem po eni 

strani postaja bolj živa, po drugi pa odmira. Tako se njegova zgodovina pravzaprav začenja v 

prvi polovici 19. stoletja, vse ostalo pa je le predzgodovina (Matičetov 1953-54, 319).  

2. 3 LJUDSKI JUNAK 

Ljudski junaki nikoli niso v celoti počlovečeni oz. se po številnih lastnostih, kot so npr. rojstvo, 

usoda, značaj, telesna podoba in sposobnosti razlikujejo od ljudi. Zaradi tega so posredniki med 

našim in »onim« svetom (Šmitek 2009, 128). Lotman (1976, 302) in Šmitek (2009, 137) 

omenjata meje med različnimi prostori oz. svetovi, kjer so ponavadi prepreke, ki jih mora junak 

ljudskih pripovedi premagati. To prestopanje je nemalokrat postavljeno iz prostorskega v 

moralno-etični okvir, ko junak popravlja krivice ali svojo poprejšnjo kršitev pravil.  

Zanimivo je, da naša ljudska epika, kljub pogumu slovenskega človeka, skorajda ne pozna 

junaštva, ki bi ga bilo v ljudskem pripovedništvu smiselno pričakovati kot enega izmed glavnih 

motivov. Ko se omenja junaštvo, so nositelji povečini tujega izvora, pa vendar mednje sodi tudi 

naš ljudski junak Kralj Matjaž. Razloge za to gre iskati v večni politični nesamostojnosti 

slovenskega naroda, ki nam junaških dejanj za lastno usodo pravzaprav ni dopuščala. Junaštvo, 

kot izraz kolektivne volje in borbenosti za skupno dobro, je v zavesti našega človeka skoraj 

povsem zbledela. Čeprav gre za epske pesmi, je naš junak v njih bolj pasiven kot aktiven, je 

podrejen. V značilnostih naše ljudske pesmi se zrcali usoda našega naroda, ki je bil stoletja 

nesvoboden in nesamostojen, zaradi česar ni mogel razviti svojega potenciala, moči in 

sposobnosti (Glaser 1940, 104). 
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3 KRALJ MATJAŽ V SLOVENSKEM LJUDSKEM IZROČILU 

V našem ljudskem izročilu že vse od 16. stoletja naprej predstavlja Kralj Matjaž glavnega 

junaka, čigar lik upodabljajo številne slovenske pravljice, pripovedke, balade in pesmi. 

Nekatere so po svoji strukturi in motiviki, v primerjavi z izročilom drugih narodov, zelo 

specifične (Gaál in Meden 1999, 113). Najbolj zaslužene za širjenje izročila Kralja Matjaža 

med Slovence so zgodbe o dobrem kralju kot pravičnem vladarju, ki se v skrbi za siromake 

osebno zanima, kako delijo pravico njegovi podrejeni (Matičetov 1953-54, 315). Te zgodbe so 

po Slovenskem širili udeleženci zmagovitih pohodov madžarskega kralja Matije Korvina 

(Grafenauer 1951).   

Za razliko od nekaterih slovenskih mitoloških junakov, ki jih je relativno enostavno definirati 

in opisati, je to v primeru Kralja Matjaža precej zahtevno. Podobno kot v primeru Lepe Vide 

gre za precej večplastno tematiko, npr. v slovenskih ljudskih pripovedih je Kralj Matjaž 

prevzetnež, predrznež, svoje sreče pijanec, izzivač, ki bi rad razširil svojo oblast na oni svet, saj 

hoče biti kralj nebes, želi premagati pekel, strelja ali ukazuje streljati proti nebu, v zrak ali v 

boga, itd. (Matičetov 1958, 135).  

Po Šmitku (2009, 128) je treba upoštevati tri temeljne dejavnike, ki se v različnih razmerjih 

povezujejo in prepletajo: zgodovinsko osnovo (kolikor jo je mogoče dognati), ljudsko 

domišljijo (ki je zapolnila manjkajoče ali nadomestila obstoječe) in simboliko (ki je pravzaprav 

Kralju Matjažu dala pravi pomen in globino).  

Ko je slovensko ljudstvo sprejelo Kralja Matjaža med svoja izročila, je ta postal podvržen 

zakonitostim pravljičnega dogajanja in pripovedovanja. Ni bil več odvisen le od zgodovinske 

resničnosti, temveč je postal pravljični junak. Pojavil se je v najrazličnejših pesemskih in 

proznih izročili ter izpodrinil in nadomestil znane in neznane junake, katerih imena v primerjavi 

z njegovim niso bila tako zveneča (Matičetov 1953-54, 315). 

3. 1 ZGODOVINA SLOVENSKEGA RAZISKOVANJA IZROČILA 

KRALJA MATJAŽA  

Največ gradiva o tej tematiki je prišlo na dan v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja. 

Kralj Matjaž je namreč privlačil tako zbiralce ljudske dediščine, ki so raziskovali izvor in razvoj 

ljudskega izročila o njem, kot tudi različne pisatelje in pesnike, ki so ga ponesli v umetno 

književnost. Kralj Matjaž je postal izhodišče različnih literarnih interpretacij, predmet 
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etnoloških raziskovanj in akademskih razprav (Šmitek 2009, 128). Prvi je izročilo omenjal 

Matija Majar Ziljski, ko je v okviru posebnega dodatka k Zgodovini Koroške (Hermann 

Heinrich, 1843) poročal o slovenskih narodnih pripovedkah in pesmih o turških vpadih, pri 

čemer se je omejil na koroško gradivo. Za njim je sledilo poročilo Simona Rutarja, ki je 1879 

v Stritarjevem Zvonu objavil pregled o ljudskih pesmih in pripovedkah o Kralju Matjažu 

(Grafenauer 1951, 189).  

Z »matjaževskim« izročilom se je za tem, predvsem imam v mislih prvo polovico 20. stoletja, 

ukvarjalo veliko etnologov (Grafenauer, Matičetov, Pavel, Štrekelj, idr.) ter drugih 

raziskovalcev in zapisovalcev ljudskega izročila (Glonar, Gruden, Keleminam, idr.). 

Nepravično je soditi, kdo je največ prispeval k raziskovanju Kralja Matjaža na Slovenskem, 

zagotovo pa je med najbolj dejavnimi in zaslužnimi literarni zgodovinar in etnolog Ivan 

Grafenauer. Najprej je obdelal pesmi o Kralju Matjažu (Slovenske ljudske pesmi o Kralju 

Matjažu, 1951), nato pa se je lotil še izročila v nevezani besedi (Slovenske pripovedke o Kralju 

Matjažu, 1951). Slednje je tudi prva slovenska monografija  slovenskega ljudskega pesništva v 

prozi. Z njo je kritično pretresel izročilo Kralja Matjaža in nakazal, da je potrebno slovensko 

ljudsko pripovedno izročilo še dodatno raziskati (Matičetov 1953-54, 311). Obe njegovi deli še 

danes služita kot izhodišče za vse raziskovalce tega kompleksnega izročila. 

Zbral je okrog petdeset pesmi in pripovedk o Kralju Matjažu, večino v 20. stoletju. V teh 

zgodbah se Kralj Matjaž največkrat pojavlja kot nekakšen dvojnik cesarja Friderika I. 

Barbarosse (okoli 1122 – 1190)3, saj tako kot on spi v jami in naj bi se kot apokaliptičen vladar 

vrnil ob koncu sveta. Po tej tradiciji bi se Kralj Matjaž boril v zadnji bitki in osvobodil Sveto 

deželo, s tem ko bi obesil svoj ščit na baziliko Božjega groba4 v Jeruzalemu. To naj bi bila 

oznanitev začetka večnega miru. Grafenauer (1951, 108–34) empatično zavrne možnost, da je 

ta motiv k nam prišel iz nemških Kaisersage, temveč da je povezan s prerokbami Metoda iz 

Patare, ki se pojavijo okrog 1345 v cerkvenoslovanščini. Kralj Matjaž, ki se bo vrnil med 

ljudstvo in oznanil boljšo prihodnost, je pravzaprav podoben vladarju Matiji Korvinu, katerega 

                                                 
3 Cesar Svetega rimskega cesarstva in nemški kralj, o katerem kroži več legend. Najbolj znana je zagotovo tista, 

da se skriva v neki jami na hribu Kyffhäuser. Ko bodo okrog hriba nehale letati vrane, bo prišel ven in Nemčija 

bo spet tako močna kot včasih. To naj bi se zgodilo, ko mu bo rdeča brada zrasla in se trikrat ovila okrog mize 

(Encyclopædia Britannica 2014a). 

4 Znana tudi kot Cerkev Vstajenja. Gre za krščansko baziliko v starem delu Jeruzalema, ki jo večina kristjanov 

časti kot Golgoto oz. Kalvarijo, kjer so križali in pokopali Jezusa Kristusa (Coüasnon 1974).    
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vladavina je ljudstvu zagotavljala blaginjo, drugače si namreč ne bi želeli njegovega povratka 

(Szoverffy  1968, 74–5).  Grafenauer je tudi razložil pomen do tedaj skoraj neznanih skupin 

pripovedk o bogobornem Kralju Matjažu in še nekaterih drugih. Besedila, ki jih je zbral v svoji 

knjigi, dokazujejo, da so v slovenskem ustnem izročilu še danes motivi, ki so se takrat zdeli že 

mrtvi (Matičetov 1953-54, 311). Tem pripovedkam je Matičetov dodal še kar nekaj pripovedk, 

ki jih je odkril med novimi ustnimi pričevanji in prezrtimi zapisi. Leta 1958 jih je vključno s 

starimi bilo že 85.  

Grafenauer (1951, 191–2) je veliko truda vložil tudi v raziskovanje in kritično vrednotenje 

zapisov ostalih zbiralcev. Med besedili o Kralju Matjažu je odkril dva plagiata, pri nekaterih 

(Trstenjaku, Graberju) pa je odstranil nepristno od pristnega. Za slednja, pa tudi še koga 

(Demetra, Majarja) bi Kralj Matjaž namreč lahko pomenil utelešenje določenega kulturno-

političnega ideala. Če tem avtorjem ustno izročilo ni nudilo zadosti gradiva, so dodajali svojega. 

Imeli naj bi literarne in znanstvene ambicije, bili pa naj bi tudi narodnobuditeljsko razpoloženi, 

zaradi tega so pri njih večja ali manjša odstopanja od ljudskega izročila razumljiva (Matičetov 

1953-54, 319; Matičetov 1958, 107; Szoverffy 1968, 74).  

Omeniti je treba tudi Janeza Trdino, ki je prvi opozoril na spremenljivost ljudskega izročila o 

Kralju Matjažu. V rokopisu 1877 je zapisal, da se je pred letom 1848 govorilo, da bo Kralj 

Matjaž odpravil tlako in ugonobil gospodo, po tem pa se govori, da naj bi ugonobil antikrista 

in gospodo, ki ga bo podpirala. Možno je, da je tudi on deloma priredil izročilo, ko je omenjal 

graščake, ki jih bo Kralj Matjaž »mlatil«. O tem kasneje in tudi pred tem namreč ni bilo 

napisanega nič (Matičetov 1958, 107). Grafenauer je kritiziral tudi zapise Simona Rutarja glede 

sv. Elije, češ da ne izvira iz Slovenije. Milko Matičetov (1953-54, 318–19), sicer tudi eden 

najbolj aktivnih raziskovalcev ljudskega izročila o Kralju Matjažu pri nas, se s tem ni strinjal. 

Rutarjev odstavek bi namreč utegnil biti ljudski in domač, saj je moč najti nekaj patrocinijev5 

sv. Elije tudi pri nas na Primorskem. Najstarejši je na Brjah pri Koprivi na Krasu, saj naj bi bila 

prvotna cerkev sv. Elije podrta že v času Jožefa II. Koprivsko izročilo in razni vremenski reki, 

splošno razširjeni po Sloveniji, so lahko dokaz, da je Rutar gromovnika Elijo našel na 

Vipavskem, in ne v sosednji Hrvaški, ali celo Srbiji, kot je pred tem trdil Grafenauer. 

                                                 
5 patrocinij patrocínij  -a m (í) rel. žegnanje, proščenje: obhajati patrocinij // posvečenost cerkve kakemu svetniku: 

patrocinij sv. Martina (Slovar slovenskega knjižnega jezika 2014). 
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Kritikam se nista mogla izogniti niti Grafenauer niti Matičetov. Po prvi svetovni vojni naj bi na 

ljubljanski univerzi prevladal unitarizem, ki ga je zastopal profesor Hauptmann. Podobno je 

bilo tudi v letih po 2. svetovni vojni, ko je unitarizem Slovencem, tako kot velenemštvo6, 

odvzemal narodno zavest in lastno zgodovino (Matičetov 1991, 214). Šavli (1991, 549) tako 

pravi, da je na ljubljanski univerzi 1920 stolico zasedel srbski profesor dr. Nikola Radojčić, ki 

je v srbščini predaval ves čas svojega službovanja. V 60-ih letih so ljubljanske založbe 

prenehale izdajati slovenska knjižna dela, češ da zanje ni zanimanja, še v 80-ih pa so se tujih 

jezikov (nemščine, angleščine) na naših šolah učili iz srbohrvaških učbenikov, saj naj bi bili 

slovenski učbeniki dolga leta v pripravi. Zaradi tega Šavli (prav tam) sklepa, da je jugoslovanski 

unitarističen aparat usmerjal tudi delovanje slovenske univerze in akademije, s katerima je 

vplival na slovensko javnost in ji skušal preprečiti oz. zavirati oblikovanje slovenske narodne 

zavesti in identitete. Zaradi takšnih razmer v letih po 2. svetovni vojni naj bi tudi Matičetov in 

Grafenauer pisala le o ogrski teoriji nastanka Kralja Matjaža. Grafenauer naj svoje študije o 

slovenskem izvoru Kralja Matjaža sploh ne bi mogel izdati in je moral narediti kompromis, da 

je izdal svoje delo. Nadalje si težko predstavlja, da bi bil Grafenauer tako naiven in verjel v 

madžarsko poreklo Kralja Matjaža, saj segajo »matjaževske« zgodbe v poganski čas, torej 

kakšnih osemsto let pred Matijo Korvina. Menda naj bi po padcu komunističnega in 

unitarističnega režima tudi sam Matičetov priznal, da je bila podoba slovenskega kralja ob času 

Korvina že izoblikovana.  

Sam Matičetov (1991, 215–18) takšne očitke zavrača in pravi, da kdor zavrača teorijo, po kateri 

je na oblikovanje Kralja Matjaža vplival Korvin, je to zgolj zaradi (pre)napetih slovenskih 

čustev in prizadetega narodnega ponosa, saj se nekateri ne morejo sprijazniti, da bi bil naš 

narodni junak tujega izvora. Brani tudi Grafenauerja, saj je bil ta leta 1951 ob objavi svoje 

bogate študije o Kralju Matjažu že enajst let v pokoju in se zaradi tega ni bal za službo oz. 

povedano drugače, pisal je po svoji znanstveni in človeški vesti resnico in ta je bila, da je Kralj 

Matjaž madžarskega izvora. V svojem članku navrže več kot 10 primerov avtentičnih pričevanj 

iz ljudskih ust, ki govorijo v prid ogrskega Kralja Matjaža.  

                                                 
6     velenemštvo vèlenémštvo  -a s (ȅ-ẹ ̑) zgod., v prvi polovici 19. stoletja politično gibanje za združitev vseh 

Nemcev: črno-rdeče-rumena zastava kot simbol velenemštva (Slovar slovenskega knjižnega jezika 2014). 
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Nadaljuje (prav tam) »Ljudski teksti so se prenašali od ust do ust iz roda v rod po zakonitostih, 

ki veljajo v življenju tradicionalnega slovstva ne samo pri nas, ampak – mutatis mutandis – 

povsod v naši soseščini, na evropskem vzhodu in zahodu, severu in jugu. In vsak tekstni tip ima 

svojo lastno, posebno zgodovino ali resnico.« Pri tem za primer navede tip pesmi Kralj Matjaž 

rešen iz Turške ječe. Prostorska razširjenost te pesmi sega do Škotske, Skandinavije na severu 

in Grčije na jugu. Časovno je bila prvič omenjena dva tisoč let nazaj, v 10. stoletju pa se je 

odprla nova serija pričevanj v različnih evropskih okoljih (germanskem, romanskem, 

južnoslovanskem, novogrškem in drugih). Pri naših sosedih Hrvatih junak tega pesemskega tipa 

nosi kar petnajst drugih, alternativnih imen: Ivo, Kraljević Marko, Mijat Banović, Nikola 

Zrinović, Pavle (Dubrovčanin, Livljanin, Zlatarić), Mali Radojica, Stjepan Banović, Stojan 

(Janković, Mitrović), Zrinjanin, Ban Zrinjnanin (Zrinović, Zrnović). 

Zaradi tega Matičetov (prav tam) zaključi, da so nadaljnja ugibanja v stilu iz let 1973-1990 

odveč, in kot zadnji argument navede podobno izročilo kralja Arthurja, ki je bil po rodu Kelt, a 

so ga v svojih jezikih opevali tudi Nemci, Nizozemci, Italijani, Provansalci, Španci, Portugalci,  

Francozi in Angleži. V razmislek doda, da kakšnih posebnih diskusij na temo izvora kralja 

Arthurja na zahodu ni bilo.  

Vsekakor so argumenti Matičetova in Grafenauerja tehtnejši in bolj podkrepljeni z 

zgodovinskimi dokazi. Poleg tega vseskozi navajata številne primere teorij v praksi, ki to le še 

potrdijo. Zaradi tega tudi ni presenetljivo, da so takšni in drugačni odmiki od »ogrske teorije« 

s strani etnologov in drugih strokovnjakov tega področja enoznačno zavrnjeni, po drugi strani 

pa jih ponavadi podpirajo povečini le razna domoljubna in nacionalistična društva ter 

posamezniki. 

3. 2 OBLIKOVANJE IMENA KRALJA MATJAŽA 

Pomembno je ločiti osebnost Kralja Matjaža in ime Kralja Matjaža. Medtem ko glede imena ni 

takšnih dvomov in se avtorji večinoma strinjajo med seboj, je debat oz. teorij izvora osebnosti 

Kralja Matjaža več.  

Mednarodne vzporednice večih besedil segajo do starih zapisov, zato se pojavlja možnost, da 

je bilo ime kralja v njih vstavljeno kasneje. To je razumljivo, vendar težko dokazljivo (Voigt 

2010, 214). Težava postane še kompleksnejša, saj poznamo več osebnosti oz. motivov Kralja 

Matjaža, kar pa nam nenazadnje že lahko ponudi delni odgovor. Nemalokrat je oboje precej 
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prepleteno, saj nekateri avtorji govorijo o celoti, včasih pa je tudi težko ločiti, ali avtor govori 

le o izvoru imena ali le o izvoru osebnosti.  

Smiselno je domnevati, da so Matijevo ime na Slovensko najverjetneje širile pesmi z vojaško 

tematiko, vendar ta besedila žal niso ohranjena. Knoblauchu so se že leta 1561 takšne vrste 

pesmi o kralju Matiji Korvinu zdele starodavne, zato ne gre izključevati možnosti, da začetki 

hvalnic segajo v čas, ko je kralj Matija Korvin še živel. Pesmi so širili veterani črne vojske, 

udeleženci zmagovitih Matijevih bojnih pohodov. Te, skorajda pozabljene hvalnice so k nam 

prišle le še v obliki vstopnih verzov »nematjaževskih« pripovedovanih pesmi (Matičetov 1958, 

105). 

Velika verjetnost je, da ima vzhodna Štajerska s Prekmurjem poseben pomen pri prenosu 

njegovega imena. S te strani se je namreč Matjaževo ime, prevzeto bodisi naravnost od 

madžarskih sosedov bodisi posredno od Kajkavcev7 najverjetneje razširilo med ostale 

Slovence. Prvotna oblika imena je najbrž Matjaš (madžarsko Matyas in kajkavsko Matijaš), 

kakor se še danes govori v Prekmurju, Slovenskih goricah in Halozah. V teh krajih naj bi po dr. 

Kolariču končnica –aš bila živa in tvorna tudi v drugih imenih, priimkih, pomanjševalnicah 

ipd.: Matjašek, Tjašek, Matjašič, Draši, Tomašek itn. Ni natančno raziskano, kje je meja med –

aš in –až. Ime Matjaž zunaj območja –aš je zelo redko, kar posredno nakazuje, da so osrednji 

in zahodni slovenski predeli spoznali to ime šele iz pripovedk in pesmi, medtem ko so moški 

teh krajev pred in po tem nosili ime v domači obliki npr. Matija, Matic, Matiček ipd. Če se kje 

vendarle pojavi Matjaž (npr. v starem hišnem imenu Matjaževi iz Ponikve na Krasu), je to prav 

lahko posledica ljudskega izročila o Kralju Matjažu. Dokončno poslovenjenje madžarsko-

kajkavsko-vzhodnoslovanskega Matjaša se je zgodilo po analogiji (Tomaž, Blaž) in tako je 

nastal Matjaž (Matičetov 1953-4, 314–15). 

S to imenoslovno analizo je Matičetov (prav tam) prišel do podobnih zaključkov kot Grafenauer 

(1951, 177) s svojo zgodovinsko in etnografsko analizo, ko je sklepal »da se je v osnovno 

pripovedko o dobrem kralju poslednjih časov preneslo ime Kralja Matjaža prav… na vzhodnem 

Štajerskem.« 

                                                 
7 Kajkavščina je eno izmed treh glavnih hrvaških narečij in je znotraj hrvaščine najbližji sorodnik slovenskega 

jezika. Ta jezik govori 1,3 milijona Hrvatov na Hrvaškem, govorci tega jezika pa živijo tudi na Madžarskem, v 

Sloveniji, Avstriji in Romuniji. Vpliva na narečja Slovencev v Zagorju in Prekmurju (Kajkavska renesansa 2014).  
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Na tem mestu bi še omenil, da kralja Matijo Korvina dandanes na Slovaškem imenujejo Matej 

Korvin in ne Matjaž oz. Matiaš (se pa v nekaterih virih še v 19. stoletju zapisuje kot Matiaš), 

kot bi bilo bolj smiselno z etimološkim prevajanjem. Razlog za to najverjetneje tiči v tem, da 

ime zveni bolj slovaško in ne več madžarsko. Podobno ga imenujejo tudi v Romuniji – Matei. 

Nenazadnje je tako tudi pri nas, saj je Matija le slovenska različica imena Matyas/Matjaž. Pri 

tem se postavlja vprašanje, zakaj Matija ni mogel ostati Matija, saj gre vendarle za domačo ime, 

ki se prileže ljudskemu kralju. Podobno so ime spreminjali tudi Hrvati, le da ogrski kralj nosi 

svoje prvotno ime Matjaž (Matijaš), legendarni kmečki vodja pa je postal Matija (Gogala 2002, 

41–3).  

Med hrvaško, slovaško, romunsko in slovensko različico so opazne določene razlike, vendar je 

očitno, da se madžarski kralj pri teh narodih ni mogel imenovati tako, kot se je domači, ljudski 

kralj. Tako se ju je ločilo s temeljnim sredstvom identifikacije – imenom, ljudstvo pa je dobilo 

močan argument, da je njihov kralj res le njihov. Po drugi strani pa je ravno s tem 

»podomačenjem« bila Matiji Korvinu na nek način izkazana tudi čast, saj ga je ljudstvo po 

svoje prekrstilo v rojaka (prav tam).   

3. 3 ZAPIS IMENA KRALJ MATJAŽ 

Breznik in Ramovš sta že leta 1935 v Slovenskem pravopisu uzakonila zapis Kralja z veliko 

začetnico: Kralj Matjaž; Kralja Matjaža; Kralj Matjaževa vojska. Kljub vsemu pa se je v 

etnografski literaturi še zatem uporabljal zapis z malo začetnico (Glonar, Stare Žalostne, 1939; 

Moderndorfer, Koroške narodne pripovedke, 1946).  

Kralj je sestavni del junakovega imena, zato bi se ga moralo zapisovati z veliko začetnico, torej 

kot Kralj Matjaž ali celo Kraljmatjaž. Slednjemu v prid je tudi uporaba svojilnega pridevnika 

»kralj-Matjažova« (krona, Lenka), ki se pojavlja že v enem najstarejših zapisov »matjaževskih« 

pesmi. Gre za Rudeževo zbirko, ki jo je v Slovenskih narodnih pesmih -zvezek I (1895-98) zbral 

in uredil Karel Štrekelj (Matičetov 1953-54, 315). Dr. Zmaga Kumer (1967, 141) je ugotovila, 

da je zbirka, ki vsebuje vsaj 33 pesmi, nastajala v letih 1811-19 in tako sodi med najstarejše 

zbirke slovenskih ljudskih pesmi. 

Podobno je v prekmurskih (goričko-ravenskih) oblikah: Macaš-krau, Macaš krala, macaškralski 

… V nemškem povzetku avtor ime zapisuje kot Kralj Matjaž (npr. tudi imena Kraljeviča Marka 

nihče ne prevaja v tuje jezike), je pa neprimerno, da je v nemškem podnaslovu knjige Kralja 

Matjaža nadomestil Matthias Corvinus. Vzrok za uspeh in razširjenost Kralja Matjaža je lahko 
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že ime samo po sebi. Je lahko, prikupno, pevno in s posrečeno skupino soglasnikov, ki vplivajo 

tako, da so trije samoglasniki »a« zapored vse prej kot dolgočasni. (Matičetov 1953-54, 315). 

Sam ugotavljam, da se avtorji še danes niso povsem poenotili glede zapisa Kralj Matjaž oz. 

kralj Matjaž. Ker sta oba zapisa lahko utemeljena in pravilna, se tudi oba uporabljata. Sam sem 

se odločil za zapis Kralj Matjaž. Zanimivo je, da so nekateri avtorji (npr. Ferdo Kozak) 

poslovenili Matijo Korvina in ga zapisujejo kot Matjaža Korvina, kar povzroča zmedo pri 

analiziranju in branju literature.  

3. 4 TEORIJE IZVORA SLOVENSKEGA KRALJA MATJAŽA 

To, da tujci nastopajo kot junaki v ljudskem izročilu, ni tako presenetljivo. V srbski tradiciji 

tako Janko Sibinjanin (ogrski vojskovodja János Hunyadi, oče Matije Korvina) po slavi zaostaja 

le za Kraljevičem Markom in velja za branilca Beograda pred Turki (Šmitek 2009, 128). 

Matičetov (1991, 218) pravi, da je na Hrvaškem kar 7 od 10 narodnih junakov tujega izvora, in 

da je ena izmed glavnih značilnosti ljudskega slovstva tudi ta, da pesemsko in pripovedno 

gradivo prehaja preko jezikovnih, narodnostnih, rasnih, verskih, socialno-ekonomskih in 

kulturno-izobraževalnih mej. Zatorej so se tudi nekateri naši najbolj znani raziskovalci 

»matjaževskega« izročila (Pavel, Matičetov in Grafenauer) ozirali preko meja. V začetku 20. 

stoletja je Avgust Pavel podal tezo, po kateri naj bi Kralj Matjaž dobil ime po ogrskemu kralju 

Matiji Korvinu. Kasneje sta to ogrsko teorijo še dodatno raziskovala in utemeljevala Matičetov 

in Grafenauer. V 70. in 80. letih 20. stoletja se je pojavila še kokovska teorija, ki pa se ni 

razširila med javnost. Obstaja še nekaj drugih teorij. Pri vsem tem bi še enkrat opozoril, da 

nekatere teorije razlagajo bolj izvor oz. prenos imena Kralja Matjaža kot pa osebnost, spet druge 

pa ravno obratno.  

Anton Ocvirk ga poleg Lepe Vide, Petra Klepca in Kurenta uvršča med pomembne slovenske 

simbole in ne zdi se mu pomembno, da so prišli iz tujega okolja, saj so jih Slovenci kasneje 

preoblikovali v skladu s svojo podobo (Pavičić 2003, 497). 

OGRSKA/TRADICIONALNA TEORIJA 

Na začetku 20. stoletja je prekmursko-porabski etnolog Avgust Pavel podal teorijo, da je na 

podlagi življenja Matije Korvina, ki je med drugim vladal tudi delu današnje Slovenije, nastala 

slovenska pripovedka o Kralju Matjažu (Barbarič, 1988). Teorijo, da je Kralju Matjažu »dal« 

ime Matija Korvin, zagovarja tudi Šmitek (2009, 127), ki pravi: »Slovenski mitični lik Kralja 
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Matjaža se je v teku stoletij povezal s konkretno zgodovinsko osebo: madžarskim vladarjem iz 

2. polovice 15. stoletja, Matijo Korvinom«. Šiftar (1988, 20–1) pravi, da je Pavel našel največ 

skupnega z Matijo Korvinom v motivih poštenosti in pravičnosti, ki ju pooseblja Kralj Matjaž, 

saj naj bi se to ujemalo z načinom njegove vladavine.  

Matija Korvin se je vtisnil v dober spomin mnogih srednjeevropskih narodov, tudi slovenskega. 

Copeland pravi (1933, 648), da so ga Slovenci sprejeli z vsem srcem kot narodnega heroja. 

Čeprav so se turški vpadi prek ogrske meje zgodili šele po njegovi smrti, njegovih častilcev to 

ni motilo. Simon Rutar je leta 1879 omenil komentar Mercantonia Nicolettija (1536-1589), 

furlanskega notarja iz Čedada, ki je dejal, da so Slovenci v okolici Tolmina v svojem maternem 

jeziku peli hvalnice, ne le Kristusu in svetnikom, temveč tudi  madžarskemu kralju Matiji 

Korvinu (Matičetov 1961, 68; Voigt 2010, 219). Ta zapis iz druge polovice 16. stoletja je bil 

kasneje s strani slovenskih raziskovalcev »matjaževske« tradicije omenjen še večkrat. Ni 

dvoma, da se zapisi nanašajo na madžarskega kralja. Tudi tako so si jih interpretirali kasnejši 

raziskovalci izročila, vseeno pa je način, kako so postali del slovenske tradicije, še vedno 

neznan. Glede na to, da se sklicuje na junaška dejanja in vojaške pesmi, bi bilo najenostavneje 

povezati te pesmi z vojsko Matije Korvina – črno vojsko8. Prav tako ni jasno, ali so bile pesmi 

prevedene iz madžarščine v slovenščino ali pa je bila Madžarska oz. ime kralja Matije Korvina 

le tema in so pesmi nastale na Slovenskem (Voigt 2010, 219–20).  

Za razliko od Pavla, ki naj bi bil v zmoti, ko je istovetil (ne le poimensko, temveč kot celoto  

osebnost in ime) slovenskega Kralja Matjaža z madžarskim kraljem (Šiftar 1988, 21–2), 

Matičetov (1991, 213) pravi, da je bil Kralj Matjaž že izoblikovana podoba, sicer brez 

junakovega imena. Šavli (1991, 548) se ne strinja, saj naj bi kljub visoki ravni pisanja bilo v 

razpravi Matičetova marsikaj spornega in protislovnega, sploh v zvezi z izvorom slovenskega 

Kralja Matjaža. Najbolj prepričljiv razlog, da Matija Kovin nima povezave s slovenskim 

junakom, naj bi bilo to, da je ta s svojimi vojskami divjal po Štajerskem in Koroškem, kjer je 

oblegal Gospo Sveto.  

Ko je Habsburžanom zavzel velik del ozemlja v današnji Avstriji, mu je pripadel tudi ves 

vzhodni del Slovenije. Takrat naj bi se naši predniki z njim prvič srečali. V kronikah naj bi bilo 

zapisano, da je Korvinova vojska zagnano plenila in požigala, ko je prodirala proti Sloveniji, 

                                                 
8 Izraz črna vojska se je začel uporabljati šele po Korvinovi smrti in se nanaša na plačance, ki so bili organizirani 

v vojsko monarhije. Vojska se je formirala okrog leta 1458 in je obstajala do 1494. Sestavljali so jo vojaki različnih 

narodnosti: madžarske, češke (bohemske, moravske, šlezijske), poljske, srbske, nemške, avstrijske in švicarske 

narodnosti. Štela je okrog 28 000 vojakov in je bila sestavljena iz konjenice, pehote in topništva (Szabó 2010, 151–

2). 
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zatorej se ni preveč razlikovala od Turkov. Kot drugo pa je zanimivo, da naj bi za primerno 

protiuslugo bil pripravljen vrniti osvojena slovenska ozemlja. Malo pred njegovo smrtjo je bila 

napisana listina, v kateri je v zameno za priznanje svojega nezakonskega sina kot kralja Hrvaške 

in Bosne bil pripravljen habsburškemu cesarju vrniti vsa zasedena ozemlja današnje Slovenije 

(Gogala 2002, 14).  

Možno je tudi, da slovenska narodna pesem prenaša na madžarskega kralja Korvina dogodke, 

ki se nanašajo na njegovega očeta Ivana Hunyadija (Gruden 1912, 376). Lukács o tem, zakaj se 

kralj Matija Korvin na eni strani pojavlja kot rešitelj Slovenstva, po drugi pa kot nasprotnik 

Boga, pravi, da je kot dobri kralj predstavljen v ljudskem izročilu v tistih delih slovenskega 

etičnega ozemlja, kjer je vladal, kot negativna oseba pa v tistih, na katere so njegovi vojščaki 

hodili na plenilske pohode (Pavičić 2003, 497).  

Kljub nekaterim nasprotnikom, ki sem jih omenil, se je ta teorija med javnostjo najbolj razširila. 

To ni presenetljivo, saj je tudi raziskana, dodelana in utemeljena, kljub nekaterim delom, ki bi 

se jih dalo še dodatno obdelati in raziskati. Kot vidimo, je Matija Korvin zagotovo vplival na 

poimenovanje slovenskega Kralj Matjaža, verjetno pa nikoli ne bo jasno, koliko in kako je 

vplival na oblikovanje njegove osebnosti. Copeland (1949, 280) tako pravi, da ni 

zgodovinskega temelja za osebnost Kralja Matjaža, je pa dejstvo, da je ime prevzel od Matije 

Korvina. Pravi celo, da ima Kralj Matjaž več skupnih lastnosti s Korvinovim očetom, 

Hunyadijem, ki naj bi bil junaški vladar kmečkega porekla, tako kot naj bi bil tudi slovenski 

Kralj Matjaž. Tudi Istvan Lukács slovenskega Kralja Matjaža istoveti z madžarskim kraljem 

Korvinom, o izvoru lika oz. osebnosti pa tudi on omenja več teorij različnih avtorjev: Simon 

Rutar meni, da je nadomestil slovensko mitsko osebo, Ukrajinec Zenon Kuzelja vidi v 

slovenskem Kralju Matjažu močan nemški vpliv, Grafenauer pa italijansko-nemškega in 

bizantinsko-balkanskega (Pavičić 2003, 497). 

KOKOVSKA TEORIJA 

V 70. in 80. je tradicionalno teorijo zavrnilo nekaj raziskovalcev »matjaževskega« izročila 

(Joško Šavli, Saša Vuga, Boris Merhar, Silvo Fatur idr.). Slednji avtorji naj bi argumente 

prevzemali drug od drugega in uglašeno zabavljali čez zgodovino in zgodovinarje, pravi 

Matičetov (1991, 212–13). 

Leta 1990, ko je postajala evforična želja po samostojnosti Slovencev iz dneva v dan močnejša, 

so se začele dogajati spremembe tudi v pogledu na slovensko preteklost, saj naj bi bili Slovenci 
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po nekaterih teorijah potomci starodavnega ljudstva Venetov, in ne južni Slovani, kot smo se 

učili do sedaj. Skladno s tem in 500-letnico Korvinove smrti se je pojavila novica, da Kralj 

Matjaž nima ogrskega porekla, temveč je bil vselej naš, slovenski. Steber te teorije je bil 

slovenski kmet Matjaž, ki naj bi ga po takratnih običajih9 za kralja imenovali kmetje. Sledil je 

eden najhujših spopadov v zgodovini slovenske znanosti, ko so prepiri prešli iz akademskih 

razprav v psihološko vojno z osebnimi obtožbami. Kompromis naj bi bil dosežen tako, da ne 

ena ne druga stran o izvoru Kralja Matjaža javno ni več razpravljala. Kar naenkrat je tako 

slovenski ljudski junak postal ljudski tabu (Gogala 2002, 12–13).  

Kot rečeno, bi po tej teoriji sodeč ime slovenskega Kralja Matjaža lahko izhajalo od koroškega 

kmečkega vodje Matjaža. Slednji je bil poveljnik vojske, ki je leta 1478 na Kokovem pri Trbižu 

branila Koroško pred Turki, in bila pobita do zadnjega moža. Beseda kralj naj bi po svojem 

izvirnem pomenu pomenila izvoljeni, zato je moč sklepati, da je Kralju Matjažu ime posodil 

kmečki vodja Matjaž. Zagotovo pa je osebnost Kralja Matjaža še starejša (Šavli 1991, 548), s 

čimer se (nekateri) zagovorniki te teorije delno strinjajo z nekaterimi zagovorniki tradicionalne.  

Matičetov (1990, 218–19) opozarja, da so zagovorniki kokovske teorije prezrli nekaj 

pomembnih okoliščin. Prva je ta, da se Matjaž (ogrski – torej Matija Korvin) pod enakim 

imenom (Matijaš, Matia ipd.) pojavlja tudi zunaj slovenskega jezikovnega prostora, v 

južnoslovanski epiki in pripovedništvu – bolj ali manj daleč proti jugu (kamor npr. glas o 

epizodičnem boju pri Kokovem 1478 sploh ne bi segel), npr. na otok Krk pa tudi vse do Črne 

Gore in Makedonije. Kot drugo pa pravi, da o istem Kralju Matjažu pojejo poleg Slovencev 

tudi Hrvati, Srbi, Romuni, Ukrajinci in Slovaki.  In kot tretje navede, da je dogajanje redno 

postavljeno v plemiško, dvorno okolje, ko rešeni kralj po vrnitvi domov (na Ogrsko) ponudi 

sinovoma oz. mlajšima bratoma 50 gradov, medtem ko jih 40 obdrži zase. Četrti razlog je, da 

dejanje kljub nenehni napetosti daje srečen razplet in ne tragedije, kakor bi bilo pričakovati po 

kokovskemu dogodku. Matičetov (1990, 219) zaključi, da sicer globoko spoštuje tragičnega 

kmeta Matjaža, a obenem odklanja misel, da bi Korošec kaj prispeval k ljudsko-literarni podobi 

Kralja Matjaža, ki je bila leta 1478 že vsaj deloma izoblikovana, vendar še brez imena. Po 

njegovem je Kralju Matjažu lahko dal ime le junak in ne vidi nikogar bolj primernega od Matije 

Korvina. 

                                                 
9 Čeprav naj bi bil za kmečkega kralja po Gogali (2002, 12) razglašen tudi Matija Gubec, morda temu ni tako, saj 

Mal (1926) pravi, da je to najbrž sodobna »izmišljotina«. Prav možno je, da se je to ime uveljavilo zaradi igre 

Frana Lipaha z naslovom Kralj Matija Gubec (1916). 
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OSTALE TEORIJE 

Za razliko od Vuge, ki je 1973 na »matjaževski« tron posadil slovenskega koroškega kmeta 

Matjaža, je Šavli (1990, 150-4) nanj posadil kralja in cesarja Arnulfa Koroškega.  

Lik Kralja Matjaža pooseblja slovenski narod še iz poganskih in zgodnjih krščanskih časov. V 

pesmih in zgodbah se kažejo resnične ali pa namišljene osebnosti, s katerimi so ponazorjeni 

pomembni zgodovinski dogodki. Tako je Arnulf Koroški (ok. 850-899) leta 887 v spremstvu 

karantanske vojske pri državnih knezih izsilil svojo izvolitev za kralja. To je možen razlog za 

sklepanje, da je lahko tudi Arnulf Koroški ena izmed osebnosti Kralja Matjaža. Prestol je imel 

na Krnskem gradu, ki je bil v lasti Karolingov. K temu rodu je pripadal po svojem očetu 

Karlmanu (Šavli 1991, 548-51). To tezo je zagovarjal tudi Trstenjak (1857, 1-3), ki je zapisal, 

da na Koroškem pripovedujejo, da je Kralj Matjaž imel svoj prestol na Krnu nad Gosposvetskim 

poljem. Podobno je trdil tudi zgodovinar Gruden (1912, 377–8), ki prav tako navaja, da na 

Koroškem pripovedujejo, da je ljudstvo samo izbralo kralja na Gosposvetskem polju s 

prestolom na Krnskem gradu.  

Grafenauer (1951, 204–5) je kasneje poročilo Trstenjaka označil za neresnično. S to kritiko se 

strinja tudi Matičetov (1991, 214), ki pravi: »…in tudi danes, po 40 letih, bi še zmerom mirno 

sopodpisal, da je tisto besedilo res prišlo »iz Trstenjakovega peresa in ne iz ljudskega izročila« 

oz. da je – povedano na kratko, saj gre za opombo pod črto – »lažna zgodovinska Trstenjakova 

domislica«. Posledično zavrača tudi to teorijo, saj je zanjo navedenih premalo dokazov oz. niti 

ni nujno, da je imel Arnulf Koroški sploh slovensko kri.   

Zanimivo teorijo o izvoru Kralja Matjaža na Slovenskem je podal literarni zgodovinar Jakob 

Kelemina (1930, 29-30). Ko je poganska tradicija zbledela, naj bi mesto Kresnika zavzel Kralj 

Matjaž. Slednji naj bi tako bil le prenovljena podoba starih plemenskih bogov kresnikov, iz 

katerih so se postopoma izoblikovali liki »bajnih slovenskih knezov«. Junak naj bi se v starejših 

pripovednih in pesemskih variantah imenoval še Kresnik10, v mlajših pa naj bi prevzel ime in 

                                                 
10 Kresnik je 1. sončno boštvo in 2. človek z nadnaravnimi sposobnostmi. Po izročilu naj bi ga mati nosila devet 

let, rojen pa naj bi bil kot deseti ali dvanajsti sin. V slovenskem izročilu ima osrednje mesto vurberški Kresnik. 

Najprej se je pojavljal kot plemenski bog, kraljevič Kresnik oz. zemeljski vladar, ki se bojuje s krivim kresnikom 

za letino svoje dežele, sčasoma pa je to bajeslovno vlogo izgubil. Že J. V. Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske 

omenja, da ko se bliska ob jesenskih večerih ali ob kresu in božiču, naj bi se bojevali vedavci in šentjanževci. 

Pojavljali naj bi se v podobi rdečega vola (ali psa), ki se bori s črnim (Kropej 2008, 321). 
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lastnosti Kralja Matjaža – bil naj bi nekakšna senca in naslednik Kresnika obenem. V njegovi 

skrivnostni smrti, bi se tako lahko kazal spomin na konec karantanske države. Potemtakem bi 

se mit o Kralju Matjažu izoblikoval morebiti že po neuspešnem zadnjem poganskem uporu 

Karantancev leta 772 ali tudi še pozneje, enkrat do začetka 11. stoletja (Copeland 1933, 649; 

Copeland 1949, 280 in Šmitek 2009, 132).  

Podobnega mnenja je bil že prej omenjeni prekmurski slavist slovensko-madžarskega rodu 

Avgust Pavel. Spraševal se je, zakaj je Kralj Matjaž prav pri Slovencih dosegel popularnost, ki 

presega njegovo vlogo v madžarskem ljudskem izročilu. Po njegovem naj bi bil Kralj Matjaž 

aktualizacija starih mitoloških likov sončnega junaka in »devetega kralja«, torej zelo podobno, 

kot je to poimenoval Kelemina (Šmitek 2009, 133). 

3. 5 NAJSTAREJŠI ZAPIS »MATJAŽEVSKE« LJUDSKE PRIPOVEDKE 

Obstajata dve teoriji o najstarejšem (znanem) zapisu »matjaževske« pripovedke na 

Slovenskem. Grafenauer (1951, 85) pravi, da je Emil Korytko zapisal najstarejšo 

»matjaževsko« pripovedko. To teorijo je zavrnil Matičetov (1953-54, 317), saj naj bi bil Matevž 

Ravnikar-Poženčan, ki je sicer veliko sodeloval z Korytkom (Koblar, 1960) tisti, ki mu 

dolgujemo prvo znano »matjaževsko« pripovedko. Ta je bila pri Grafenauerju objavljena v 

podčrtani opombi na str. 213. Analiza pesemskih besedil je že Štreklju pokazala, da so tista iz 

zvezka PP11 starejša od tistih v zvezkih VP12 in MP I.13. Žal ni znano, katerega leta je nastal 

najstarejši zvezek PP, vendar se sklepa, da je bilo to pred nastankom Korytkovega zapisa in 

zagotovo pred letom 1838, ko je bil datiran najmlajši zvezek MP I (Matičetov 1953-54, 317). 

Demetrova pesem ni izvirna, kot je sprva zmotno mislil Matičetov (prav tam), ampak je 

prepesnitev Ulepičeve Vom König Mathias, ki je izšla 1838. Karel Ulepič je torej prvi, ki je 

upesnil slovensko »matjaževsko« pripoved (Matičetov 1958, 138–9). 

                                                 
11 Rokopis narodnih pesmi v zapuščini Matevža Ravnikar-Poženčana (Štrekelj 1895, 17). 

12 Rokopis narodnih pesmi (Viši pesmi in povasne popevke) v zapuščini Matevža Ravnikarja-Poženčana (Štrekelj 

1895, 17). 

13 Rokopis (Stare medljudne pesmi) v zapuščini Matevža Ravnikarja-Poženčana, številka I. pa predstavlja prvi 

rokopisni zvezek od treh (Štrekelj 1895, 17). 
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3. 6 KRALJ MATJAŽ V BESEDNIH IN OTROŠKIH IGRAH 

Ime Kralj Matjaž je v besedne otroške igre prodrlo najverjetneje zaradi imena samega po sebi. 

Je prikupno, spevno in posrečeno. Zaradi tega v teh igrah najverjetneje ne gre iskati globljih 

pomenov in imajo le funkcijo otroškega zagovora (Matičetov 1953–54 , 316).  

- Koroški iz Borovelj: Križ, kraž, Matijaž. Mene šnito, tebe nč! (Štrekelj, IV, 7856) oz. 

popolnoma enakovredni Kric, krac, Petrnac (Štrekelj, IV, 7901). 

- Kraški iz Koprive: Cupr, cupr, koromač. Mene sreču, tebe nač! (Matičetova rokopisna zbirka, 

št. 599). 

- Mirna pri Gorici: Križ Kraž – Kralj Matjaž – Kača ven - Bog noter (Matičetova rokopisna. 

zbirka, št. 722). Otroci so se pred kopanjem trikrat prekrižali, izrekli te besede in čez ramo v 

vodo vrgli tri kamenčke. Šele nato so si upali skočiti v vodo. 
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4 KRALJ MATJAŽ V SLOVENSKI AVTORSKI 

KNJIŽEVNOSTI 

Kralja Matjaža so v slovensko umetno književnost ponesli različni avtorji. Po svoje so si ga 

interpretirali skozi prozo, poezijo, dramska besedila in tudi radijske igre. Poleg znanih avtorjev, 

kot so Jurčič, Trdina, Aškerc, Kette, Cankar, Prešeren in Župančič so se z njim ukvarjali še 

drugi, manj znani avtorji. 

Za avtorje, sploh tiste v prvi polovici 19. stoletja, je značilno, da so informacije (motive in 

motivne sklope) črpali iz takrat splošno znanega »matjaževskega« gradiva (ljudskih pripovedk 

in pesmi), dostopnega v tiskanih virih. Včasih se je zgodilo, da so uporabili vir, ki ni bil 

ljudskega izvora. Na to je kritično opozarjal Grafenauer in si prizadeval, da bi etnografi odkrili 

pristne žive vire, saj je le to nepokvarjeno ljudsko izročilo (Matičetov 1953-54, 319).  

Literarna dela o zgodovinski osebi – madžarskemu kralju Matiji Korvinu se pri nas pojavljajo 

le sporadično. Medtem ko je v madžarski književnosti veliko zgodovinskih romanov oz. 

literarizacij zgodovinopisja o njegovi dobi, se ta motiv v slovenski književnosti pojavi samo v 

zgodovinskih povestih Miroslava Malovrha (Kralj Matjaž, 1905) in Saše Vuge (Erazem 

Predjamski, 1978) (Bálint Čeh 2002, 481). Manjše število slovenskih zgodovinskih romanov z 

motivom kralja Matije Korvina je povsem razumljivo, saj je bil zgodovinski roman z 

neslovenskimi temami precejšnja redkost, ne samo v 19. stoletju, ampak tudi kasneje (Hladnik 

1994, 143). Seveda ob vsem tem ne gre pozabiti, da se praktično vsa slovenska literarna dela, 

hote ali nehote, s tem ko omenjajo Kralja Matjaža, posledično naslanjajo tudi na madžarskega 

kralja in iz njega izhajajoče izročilo. 

4. 1 KRONOLOŠKI PREGLED PO ŽANRIH 

POEZIJA 

V slovenski književnosti se motiv Kralja Matjaža prvič pojavi v 19. stoletju, leta 1832 v 

prepesnitvi ljudske pesmi Od Kralja Matjaža, ki jo je naredil France Prešern (Bálint Čeh 2002, 

480). V poeziji se Kralj Matjaž pojavi še v drugi polovici 20. stoletja, in sicer v delih: Mileta 

Klopčiča – Kralj Matjaž reši svojo nevesto (1951), v zbirki Zlata ladja Kajetana Koviča (1969) 

ter nazadnje 2007, ko je Bogdan Novak napisal epsko Pesem o kralju Matjažu. Gre za več kot 

8000 verzov dolg ep o Kralju Matjažu, avtor pa je vsebino povzel po številnih ljudskih pesmih 

in pripovedkah. Omeniti je potrebno še narodnoosvobodilno pesništvo (1941-1945), ko je 
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Kralju Matjažu izrecno posvečenih trinajst besedil, v še trinajstih pa je njegovo ime vsaj 

omenjeno (Stanonik 1993, 923). 

PROZA 

Največje število literarnih besedil z motivom Kralja Matjaža pri nas je nastalo v letih med 1910 

in 1920 ter v letih narodnoosvobodilnega boja. Že samo Cankar je napisal 4 dela (Potepuh 

Marko in Kralj Matjaž, 1905; Krčmar Elija, 1911; Grešnik Lenart, 1915 in Kralj Matjaž, 1916) 

s tem motivom, poleg njega pa so tu bili še Oton Župančič (Kralj Matjaž, 1896; Ples Kralja 

Matjaža, 1912; Uganka o Kralju Matjažu, 1915), Fran Eller (Kralj Matjaž v Ljubljani, 1912) 

in Fran Miličinski (Kralj Matjaž, 1911) (Bálint Čeh 2002, 481). Potrebno je omeniti tudi 

zgodovinsko povest Miroslava Malovrha (Kralj Matjaž, 1904). Kasneje se »matjaževska« dela 

v prozi niso več tako pogosto pojavljala. Proti prelomu stoletja je izšla še knjiga Grad kralja 

Matjaža (1988) avtorja Janeza Staniča in slikanica Kralj Matjaž (1996), ki jo je napisal Dušan 

Čater, ilustriral pa Iztok Križan. Slovensko ljudsko pripovedko Zlato Kralja Matjaža je 1999 

priredila Anja Štefan (ilustrirala Suzana Bricelj), pripovedko Kralj Matjaž in sol pa je 2003 

priredila Danica Š. Novosel (ilustriral Matjaž Schmidt).   

DRAMSKA BESEDILA 

Če se je kasneje število avtorskih del z motivom Kralja Matjaža v liriki in epiki zmanjšalo, tega 

ne moremo trditi za dramatiko, ki je s tem motivom zastopana tekom celotnega 20. stoletja. 

Marica Sernec Podgorelec je v samozaložbi 1921 izdala dramsko delo Kralj Matjaž. Z 

istoimensko dramo ji sledi Ferdo Kozak, ki je prvi del izdal 1938 v Sodobnosti, v knjižni obliki 

pa šele 40 let kasneje (Kozak 1978). Leta 1960 je Niko Kuret napisal igro za ročne lutke (Kralj 

Matjaž in Alenčica), katere premiera je bila 19. decembra 1968 (SNG Nova Gorica 2011). Žare 

Petan je napisal dramsko delo Kralj Matjaž in Alenčica (1978), leto kasneje pa je dramsko delo 

Križ Kraž, kralj Matjaž v zbirki Norčije v gledališču : tri komedije za mlade izdal Leopold 

Suhodolčan. S podobnim naslovom (Križ kraž, kralj Matjaž in še kaj) je 1980 Vinko Pevcin 

izdal igrico za otroke v enem delu. Alenka Goljevšček je leto za njim izdala dramo Kralj Matjaž, 

kako se imaš? Dramska besedila se v 20. stoletju zaključijo z  otroško igro v dveh delih Deca 

išče kralja Matjaža (1993) avtorja Draga Lavrenčiča.  
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RADIJSKE IGRE 

Prvo znano radijsko igro s tem motivom je napisal Dane Zajc (Kralj Matjaž in Alenčica, 1979). 

V devetdesetih sta se mu pridružila Egist Zagoričnik, ki je napisal kratko radijsko igro Nezgoda 

o kralju Matjažu (1992) in Ervin Fritz z igro Papagaj Kralja Matjaža (1999).  

4. 2 POVEZAVA LJUDSKEGA IZROČILA Z NEKATERIMI NAJBOLJ 

PRILJUBLJENIMI AVTORSKIMI DELI Z MOTIVOM KRALJA 

MATJAŽA 

Oton Župančič: Kralj Matjaž (1900) 

Oton Župančič je v liberalnem otroškem listu Zvonček med leti 1900 in 1903 objavljal otroške 

pesmi. Med njimi je leta 1900 objavil pesem z enostavnim naslovom Kralj Matjaž. Pesem 

najverjetneje ne sloni na kakšnem novem izročilu, ki bi ga slišal, saj se dejanje v vsem ujema z 

dotlej objavljenimi ljudskimi variantami. Edina razlika je, da se junaku pridružil Alenka, vendar 

po vsej verjetnosti brez opore v slovenskem ljudskem izročilu (Matičetov 1953-54, 318). 

»Zbudi Alenka kraljica se, kot zarja bleščijo ji lica se.« (Župančič 1900). Ksaverij je sicer o 

Alenčici in Kralju Matjažu bral že v stari knjigi Med gorami slovenskimi (1570, zapisal Boris 

Skopčik) in jo objavil v reviji Zvonček (1884, 105–7). 

Miroslav Malovrh: Kralj Matjaž (1904) 

Gre za zgodovinsko povest, kjer se med moškimi, zbranimi v kmečki hiši v Borovnici razplete 

pogovor o Kralju Matjažu.  

Tudi to besedilo ni nič novega, saj se opira na Freuensfeldovo varianto Kralj Matjaž in vile iz 

ormoške okolice. Zanimivo pa je, da je avtor vpletel pripovedovanje o Kralju Matjažu v čas 

velikih verskih in socialnih gibanj. Skozi usta glavnega junaka Antona Magajne je slovenskemu 

kmetu v tem delu očital pasivnost, da čaka rešitve od drugih (Matičetov 1953-54, 318). »Tepci 

ste, da čakate rešitve od drugih. Ali veste, kdo je kralj Matjaž? To je slovenska duša, ki spi 

stoletja v gori, v katero so jo zaprli nemški velikaši in rimski služabniki. Mi vsi in vsak izmed 

nas smo vojščaki kralja Matjaža. Če se dvigne ta vojska, se odpre Sveta gora in svoboden bo 

kmetski stan. Naša usoda je v naših lastnih rokah. Zdaj hodijo Nemci in Rimi kot gospodarji po 

naši zemlji in na grobovih naših prednikov vihrajo njihove zastave. Stara pravda je pokopana. 

A če se zbudi kralj Matjaž, če se zbudi slovenska duša in se dvignejo Matjaževi vojščaki, potem 

mora zmagati stara pravda. Le vkup, uboga gmajna!« (Malovrh, 1904). Zaradi tega bi lahko 
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dejali, da imamo v Kralju Matjažu ohranjen spomin na bojni klic slovenskih kmetov v kmečkih 

puntih 15. in 16. stoletja (Grafenauer 1951, 85).  

Ivan Cankar: Potepuh Marko in Kralj Matjaž (1905) 

Pavel v uvodni predstavitvi madžarskega prevoda knjige pove, da je Cankar hotel s tem delom 

dati zgled, kako v ljudskem duhu na moderen način obdelati narodno snov. V liku Marka 

najdemo mojstrski in karakterističen oris tisočletnega slovenskega sanjarjenja, bolestnega 

neutešljivega in brezciljnega hrepenenja in po resnici hlapečega nemira. Zanimivo je, da se 

Pavel v tem delu primerja s potepuhom Markom, ki za razliko od njega samega nikoli ni bil 

preveč delaven. Seveda pa potepuh Marko ni navaden potepuh, temveč je potepuh posebne 

sorte in zato tudi Cankarjeva mitična zgodba ni hvalnica lahkomiselnosti in malomarnosti, ki 

se ji Marko v polni meri prepušča. Potepuh Marko je lahko kritika domačih razmer, je protest 

proti konvencionalnostim in togostim, proti življenjskemu formalizmu in samo zaverovanemu 

pridobitništvu, in to v imenu neovirane vedrosti in odkritosrčne radoživosti. Išče neko polnejšo 

vsebino bivanja. Dionizijski potepuh zavrača pretirano spoštovanje gole zunanje urejenosti in 

v tem smislu pooseblja pesnika-ustvarjalca  (Barbarič 1988, 9–10). 

Ivan Cankar: Podobe iz sanj: Kralj Matjaž (1917) 

V gori speči Kralj Matjaž je Cankarja navdihnil za delo, ki močno obsoja vojsko in opozarja na 

njene strahote (Matičetov 1953-54, 319). 

»Ni bila samo strjena, črna kri, ki je bila njih vseh, vojščakov Matjaževih, očitno znamenje. 

Bilo je vse kaj drugega in vse kaj več – kakor da je vsak med njimi nosil na dlani svoje živo, 

trepetajoče srce. V tem srcu je bil spomin na bolest, do zadnje pekoče kaplje izpito, na 

nezasluženo, nezaslišano gorjé, na brezbožne krivice, na kazen brez greha in sodbe, na sramoto 

in ponižanje, na ošabno poteptano ljubezen, na izdano zvestobo in ogoljufano zaupanje. Ali nad 

vsem tem črnim jezerom grenkobe – in iz jezera grenkobe se je bila rodila – je neugasljivo sijala 

mirna luč pričakovanja, močne, čiste vere v tisto véliko uro, ki je bila oznanjena. To je bil 

človek, bičan in oropan, ponižan in osramočen od krivice. To je bil vojščak kralja Matjaža.« 

(Cankar 1917). 
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5. KRALJ MATJAŽ V MADŽARSKEM LJUDSKEM IZROČILU 

IN AVTORSKI KNJIŽEVNOSTI 

5. 1 ZAPIS IMENA KRALJ MATJAŽ / KRALJ MATIJA KORVIN 

Zaradi lažje distinkcije in razumevanja bom na nekaterih mestih Kralja Matjaža na Madžarskem 

zapisoval kot kralja Matijo Korvina, nenazadnje je to tudi bolj smiselno. S tem mislim tako na 

zapise v zvezi z resnično zgodovinsko osebnostjo, kot tudi vse omembe tega lika v madžarskem 

ljudskem izročilu, saj se je le-ta izoblikoval iz tega slavnega madžarskega kralja, ki pravzaprav 

to tudi je. 

Matija Korvin se po madžarsko zapiše kot Hunyadi Mátyás, kakor je bil rojen. Po svoji smrti 

se je v naslednjih stoletjih bolj uveljavil zapis Mátyás magyar király. Dobesedni prevod v 

slovenščino bi bil Matjaž (oz. Matija), madžarski kralj, in če to malo preoblikujemo, dobimo 

madžarskega Kralja Matjaža.  

5. 2 IZVOR MADŽARSKEGA KRALJA MATJAŽA 

KRALJ MATIJA KORVIN 

Matija Korvin14 se je rodil 1443 očetu Janosu Hunyadiju. Njegov oče je izhajal iz ljudstva, a si 

je z velikimi in odmevnimi zmagami proti Turkom pridobil naklonjenost ljudi in postal 

ljubljenec kralja, ki ga je zato imenoval za svojega upravnika. Ogrski je takrat vladala tuja 

kraljeva dinastija in Hunyadi, ki je vladal v kraljevem imenu, si je v deželi kmalu pridobil 

velikanski vpliv, še večji, kot pa mu ga je dajal sam položaj. Po njegovi smrti se je med vplivnim 

ogrskim plemstvom vnel neizprosen boj za njegovo zapuščino in nasledstvo. V to sta bila 

vržena tudi njegova sinova, starejši Ladislav in mlajši Matija. Kljub vsem pretresom in smrti 

Ladislava so se ogrski plemiči strinjali, da bo domači kralj bolje poskrbel za državo. Tako je s 

15-leti Matija Korvin postal madžarski kralj. Njegovo ustoličenje je potekalo na poledeneli 

Donavi sredi današnje Budimpešte in je v madžarsko zgodovino zapisano kot eden najbolj 

bleščečih trenutkov. Sin Janosa Hunyadija je v deželo prinašal novo upanje (Gogala 2002, 21–

2). 

                                                 
14 Angleško se zapiše Matthias Corvinus in madžarsko Mátyás Király. 
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Mladega kralja je vzgajal učitelj, humanist János Vitéz (1408-1472), ki je bil poleg svojega 

nečaka Janusa Pannoniusa (1434-1472) ena izmed osrednjih osebnosti madžarskega kulturnega 

življenja v 15. stoletju. Zaradi tega je bil vzgojen v humanističnem duhu in je že kot otrok rad 

prebiral dela staroveških avtorjev. Menda mu je posebej ugajala Pesem o Rolandu. Njegov 

glavni svetovalec je bil Friderik III. Habsburški. Med letoma 1458 in 1490 je bil madžarski 

kralj in spomin nanj pri Madžarih vzbuja spoštovanje, predvsem zaradi razvoja renesančnih 

sodišč, ki so jih obiskovali pomembnejši italijanski humanisti in zato, ker je v letih vladanja 

uspešno zatrl turške napade, ki so po njegovi smrti v bitki pri Mohaču 1526 sicer zavzeli 

Madžarsko. Razširil je vladavino nad avstrijskimi, bohemskimi (češkimi) moravskimi in 

šlezijskimi ozemlji15. Po smrti ni imel legitimnega naslednika, zato je državo prevzel češki kralj 

Vladislav II. (Szövérffy 1968, 70; Gaál in Meden 1999, 119). 

Slovensko pa tudi hrvaško, srbsko, slovaško, rusinsko in ukrajinsko ljudsko slovstvo mu 

povečini pripisuje le dobre lastnosti. Za tiste čase ni bil tipičen vladar, saj naj bi slovel po zaščiti 

kmetov pred čezmernim izžemanjem s strani plemstva, podložnikom pa je priznaval pravico do 

odselitve. Podpiral je obrt in trgovino  (Šmitek 2009, 131). Še bolj slikovito ga predstavita 

avtorja večih madžarskih pravljic: »Matija Korvin se je razvil in uveljavil kot osebnost, ki ga 

nedvomno izpostavlja kot prvega modernega človeka, ne le Madžarske, ampak zagotovo tudi 

srednjeevropskega prostora. Obdobje njegovega vladanja predstavlja v madžarski zgodovini in 

renesansi sploh nekaj tako izjemnega, da lahko trdimo, da Madžarska in z njo večina dežel 

njenega kraljestva nikoli niso bile bližje in tako sočasne z evropskim razvojem kot takrat. Svojo 

domovino je odel v tak sijaj, kot ga ni bila potem deležna nikoli več (Gaál in Meden 1999, 

113)«. 

Nekateri avtorji (Šmitek 2009, 131) se s tem ne strinjajo povsem, zato po drugi strani pravijo, 

da je bil tudi precej razsipen in je svojim podložnikom močno povišal davke. Posredno bi tako 

lahko prispeval k temu, da je Madžarska po njegovi smrti postala lahek plen Turkov. Možno je 

tudi, da je vse to le del lastne propagande, po načelu »zgodovino piše zmagovalec«.  

 

 

                                                 
15 Njegovo ozemlje se je takrat razprostiralo od Lužic do Dalmacije, od Koroške do Transilvanije. Vsa Srednja 

Evropa je bila pod njegovo senco (Gogala 2002, 25). 
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RAZLOGI IN VZROKI ZA PREHOD IZ RESNIČNOSTI V SIMBOLIKO – STVARNA 

IN PSIHOLOŠKA PODLAGA ZA NASTANEK OSNOVNEGA MOTIVA PRIPOVEDK 

Propaganda            

Splošno znano je, da je italijanska renesansa zaznamovala začetek nekega novega obdobja v 

poznem srednjem veku. Madžarska in njen kralj Matija Korvin sta temu trendu sledila. Na dvor 

so tako bili pripeljani različni izobraženi strokovnjaki. Eden izmed njih, Antonio Bonfini (1434-

1503) ni naredil samo družinskega rodovnika Korvinov (De Corvinianae domus origine 

libellus), temveč je napisal tudi delo Celotna madžarska zgodovina (Rerum ungaricarum 

decades), upoštevajoč pisanje madžarskih zgodovinarjev. Janus Pannonius (1434-1472), 

izjemno nadarjen hrvaško-madžarski poet je bil zvest kraljev služabnik. Zadolžen je bil za 

zbiranje junaških sporočil iz kraljevih bojišč in poetičnih opisov bitk. Namesto tega je pisal 

refleksivne elegije o tem, da preveč časa preživi s kraljevo vojsko v boju s Turki, o svojem 

zdravju, sanjah in astroloških špekulacijah. Latinski verzi, ki jih je napisal, so bili poznani 

evropskim humanističnim pesnikom, vendar izročilo v zvezi s kraljem Matijo Korvinom ne 

izvira iz njih. Po drugi strani pa je Bonfini še stoletja ostal neizčrpen vir madžarskih 

zgodovinarjev. Eno najbolj zanimivih Korvinovih propagandnih del je majhna zbirka poročil z 

naslovom Knjiga o izjemnih, modrih in šaljivih rekih in dejanjih Kralja Matije (De egregie, 

sapienter et iocose dictis ac factis Matthiae regis), ki jih je zapisal Galeotto Marzio (ca. 1427 

– 1497). Slednji je na Madžarsko prvič prišel leta 1461 ravno zaradi prijatelja Janusa 

Pannoniusa. Kasneje, leta 1465 je prišel za dlje časa, zaradi zarote proti Korvinu (1471) pa se 

je vrnil domov. V času inkvizicije je bil zaradi heretičnega dela (De incognitis vulgo, 1477) 

zaprt v Benetkah, a je bil zaradi posredovanja Matije Korvina in ostalih izpuščen. Po tem je šel 

na Madžarsko h Korvinu še nekajkrat, vseeno pa je prej omenjeno zbirko anekdot napisal v 

Italiji, in sicer v letu 1485. Delo je posvetil kraljevemu sinu Jánosu Korvinu. Bil je tipičen 

»potujoči humanist«, plačanec Matije Korvina, z življenjem, polnim obratov in preobratov. Ko 

se je znašel v dolgovih, se je menda celo pridružil opoziciji proti Korvinu. V kratki zbirki zgodb, 

ki prikazujejo življenje na madžarskem sodišču, je dokazal, da je zvest pristaš modernega in 

kultiviranega kralja ter dober piarovec. O Korvinu naj bi zapisal tudi nekaj pregovorov, ki pa 

še niso popolnoma raziskani (Voigt 2010, 215–6). 

Podoba Korvinovega kraljestva v Evropi 

Novica o dinamičnemu reformatorju in o bogatemu, blišču predanemu kralju Matiji Korvinu se 

je razširila hitro. Večinoma preko Avstrije, Češke, Italije in romunskih ozemelj, tudi do 
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Nemčije, Poljske, Balkana in celo Otomanskega cesarstva. Njegovi odposlanci so veliko 

potovali po Evropi in tuji delegati, ki so prišli iz vseh koncev (Rima, Istanbula, svetega 

nemškega cesarstva in Moskve), so bili očarani nad njegovimi sodišči. Kralj je bil razgledan, 

suveren in odločen vladar. Na Madžarsko se je začelo dobavljati orožje, luksuzni predmeti in 

bogato okrašene knjige, zato se je drugod govorilo o kralju, ki ima neizmerno bogat trg. Vseeno 

pa vse to še vedno ni dovolj trdna osnova za nastanek ljudskega izročila o kralju Matiji Korvinu. 

Dobival je številna eksotična darila. Tako naj bi mu leta 1477 Eleonora, vojvodinja Ferrare 

poslala 56 različnih karnevalskih mask, nekdo pa naj bi mu na sodišču podaril leve, ki naj bi po 

nekaterih pripovedkah umrli ravno na dan njegove smrti. Vse to kaže na to, da je bila Madžarska 

tisti čas bogata, a vseeno kar malo barbarska, saj je bil denar porabljen za vse vrste razkošja. 

Zaradi tega so se med kasnejšimi učenjaki pojavile celo ideje oz. komentarji, da je Matija 

Korvin pravzaprav heroj Machiavellijevega dela Il principe (Princ, 1513) oz. da je eden izmed 

glavnih protagonistov dela nemškega cesarja Maksimilijana I. Habsburškega, Weißkunig (Beli 

kralj). Številni napisi in upodobitve na različnih krajih so ovekovečili Matijo Korvina, in to ne 

le na Dunaju, kjer je umrl, ampak celo na steni urnega stolpa šlezijskega mesta Bautzen. Večji 

del Korvinovega bogastva je končal v Sultanovi zakladnici v Istanbulu, ko so 1541 Turki 

oplenili kraljevo knjižnico v Budimskem gradu, kjer so bili številni rokopisi (Voigt 2010, 217–

18). Zanimivo je, da danes na Dunaju, ki je zadnjih nekaj let bil pravzaprav njegova prestolnica, 

ni nikakršnih znakov, da je tam kdaj kraljeval Matija Korvin. Gogala (2002, 34) je tam našel le 

majhno ulico z imenom Corvinusgasse. Pri naših sosedih Korvin še vedno ostaja le neljubi 

spomin, saj je poleg Napoleona edini tujec, ki je tam kdaj vladal (prav tam, 31).  

Življenje na Madžarskem v 15. stoletju 

Rojstvo in razcvet humanizma in renesanse v 15. stoletju na Madžarskem, pogostejši prihodi 

Italijanov in drugih narodov, razvoj sodišč, skrbno prilagojena politična in vojaška propaganda, 

prekinitev ideološkega monopola Cerkve in navsezadnje tudi razpustitev zloglasne črne vojske 

so bili novi pojavi, ki so bili več kot dovolj za preoblikovanje v motive folklore. Zaradi cenjenja 

umetnosti je bil Korvin v Italiji razglašen za pionirja renesančne umetnosti severno od Alp in 

nasploh velja za enega največjih svetovnih mecenov umetnosti. Renesanso je prinesel tudi na 

Dunaj, ampak bolj s slavnostnimi ceremonijami kot pa kakšnimi bolj otipljivimi arhitekturnimi 

dosežki (Gogala 2002, 32).  
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Življenje kralja Matije Korvina  

Podobno je bilo tudi z življenjem kralja Matije Korvina, ki je prav tako bilo zelo pestro in 

presenetljivo: usmrtitev starejšega brata Lászla, ujetništvo v Pragi, zaroka s hčerko češkega 

vladarja Jiřýa Podĕbrada, pri zelo mladih letih izvolitev za kralja Madžarske, odločitev, da se 

obrne proti svojim najzgodnejšim podpornikom, obračanje stran od večih zarot, v katerih so 

aktivno sodelovali njegovi najbolj priljubljeni madžarski humanisti, nenehne in neskončne 

vojaške akcije, drugi zakon z neapeljsko princeso, dolg in precej heterogen odnos z 

zgodovinskim Drakulo oz. Vladom Tepešem, zajetje na Dunaju, ambicije, da postane kralj 

Bohemije, princ Šlezije in tudi volilni knez Svetega rimskega cesarstva, nenazadnje pa tudi na 

koncu njegova nepričakovana in nena(va)dna smrt ter usoda nezakonskega sina Jánosa Corvina 

(1473-1504), izbranega za svojega naslednika16. Vsi ti dogodki bi lahko bili zabeleženi tudi v 

obliki fikcije in ne samo kot zgodovinski fakti. Številni raziskovalci o teh dogodkih razpravljajo 

in nekateri celo izumljajo pojasnila v zvezi z njimi (Voigt 2010, 211).  

Življenje na Madžarskem po Korvinovi smrti 

Kot že toliko vladarjev v srednjem veku je tudi Matija večkrat prišel navzkriž s plemstvom in 

čeprav življenje preprostega ljudstva pod vladavino bojevitega kralja, ki je vseskozi povečeval 

davke za financiranje vojaških podvigov, ni bilo lahko, so bremena pri njegovih naslednikih še 

rastla, ugodnosti pa kopnele. Po Korvinovi smrti se je stanje v državi močno poslabšalo. 

Razpadala je od znotraj, od zunaj pa so jim grozili Turki. Bonfini je takrat zapisal: »Ljudstvo 

in kmetstvo, ki je moralo zaradi velikih in mnogih vojn plačevati davke štirikrat na leto in je 

nenehno tožilo pod krivičnim bremenom davkov, zdaj vzdihuje in se boji, da mu ne bodo 

razdejali zemljo in z vseh strani mu grozijo požari. Vsi zaklinjajo, da če bi lahko kralja odkupili 

za šestkratno ceno, bi tudi to plačali…« …»Nekateri celo pravijo, da je treba Korvinovo 

maziljeno truplo vzeti iz groba in ga nositi po državni meji, da ga je treba milostno odnesti pred 

sovražnika, ker tega drugače ni moč zavrniti.« (László, 1943).  

Le nekaj desetletij po njegovi smrti so se na Madžarskem vrstili kmečki upori. Vstaja 1514 je 

bila posledica socialno-gospodarskih sprememb, sprejetih na začetku 16. stoletja. Prehod iz 

naturalnega k višjim oblikam proizvodnje in denarnemu gospodarstvu je povzročil krizo 

ljudstva na celotnem ogrskem ozemlju. Posledično so ljudje v takšnih razmerah obujali spomine 

                                                 
16 Svojega sina kljub številnim prizadevanjem pred smrtjo ni nikoli  mogel razglasiti za svojega naslednika, zato 

je z  njegovo smrtjo izginil tudi njegov rod (Gogala 2002, 25). 
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na čase kralja Matije Korvina, ki je kmetom omogočal prosto preseljevanje, predvsem iz vasi v 

mesta k obrtem, kar je omogočalo napredek države. Vse to je bilo tudi v skladu z renesanso 

(Matičetov 1958, 105; Voigt 2010, 211–17). 

Med Korvinovo vladavino Turki Ogrske niso resneje ogrožali, zato se je na ogrsko-turški meji 

za čas njegovega življenja ohranjal nekakšen status quo (Gogala 2002, 24). Po njegovi smrti pa 

je bilo drugače. Pri porazu pri  Mohácsu je leta 1526 Madžarsko kraljestvo prenehalo obstajati. 

Južne in osrednje regije države je v naslednjih 150 letih zavzela vojska Otomanskega cesarstva. 

Obdobje vladavine Matije Korvina je zato z vidika nadaljnjih generacij videti kot del 

nepovratne zlate dobe, za nekatere Madžare tudi še danes (Voigt 2010, 211–17). 

Črna vojska 

Matija Korvin si je kmalu po izvolitvi iz plačancev izoblikoval lastno vojsko in tako postal od 

vplivnega ogrskega plemstva vojaško neodvisen. Že po slabem desetletju vladavine je postal 

absolutistični vladar, njegova črna vojska pa je bila po nekaterih ocenah najbolj udarna sila 

krščanskega sveta (Gogala 2002, 23).  

Poleg uradnih zgodovinskih besedil obstajajo v madžarščini še tako imenovane popularne 

zgodbe o dobi Matije Korvina. Najprej so bile izdane v že  prej omenjenih kronikah Istvána 

Bencédija Székelya (Kronika o izjemnih zadevah sveta, 1559) in kasneje v Heltaievi kroniki 

(Kronika o zadevah Madžarov, 1575), izdani po njegovi smrti. To naj bi bile popularne zgodbe, 

ki naj bi jih avtor slišal od bivših vojakov črne vojske. Ni pa dokazov, ali sta se okrog leta 1530 

Székely in Heltai res srečala s temi bivšimi vojaki. Potrebno je omeniti, da je s pomočjo te 

vojske sedemnajstletni Matijev sin Jan Korvin poskušal leta 1490 (neuspešno) prevzeti oblast 

v času smrti svojega očeta Matije. Kasneje se je povezal z Jagelonskim kraljem Vladislavom 

II. in posledično postal ban Hrvaške in Slavonije. Umrl je leta 1504 ob nadzorovanju obrambe 

jugozahodnih ozemelj pred Turki. Sklepamo lahko, da so do tega dne nekdanji vojaki kralja 

Matije Korvina ostali skupaj oz. vsaj nekaj manjših kontingentov. Zaradi tega je možno, da so 

si delili in izmenjevali skupno folkloro. Leta 1530 bi bili ti vojaki stari okrog 70 let, zato je 

možno, da sta avtorja kronik slišala kakšno zgodbo iz prve roke. Z največjim zanimanjem naj 

bi te zgodbe poslušali v  Transilvaniji17, saj se je je otomanska vojska izognila, v nasprotju s 

preostalimi deli države. Črna vojska je bila dobro organizirana, vojaki so bili plačani in dobro 

urjeni, v imenu pravičnosti neusmiljeni pri vojskovanju, sploh v deželah, ki so bile daleč od 

                                                 
17 Takrat je Transilvanija spadala še pod Madžarsko kraljestvo.  
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Budima. Ker so bili iz različnih dežel in so govorili madžarsko, češko, nemško in druge jezike, 

je bila mednarodna širitev teh pripovedi lažja (Voigt 2010, 216–17).    

MATIJA KORVIN POSTANE SIMBOL 

Če vse zgoraj našteto povežemo, potem ni presenetljivo, da se je že kmalu po njegovi smrti 

začelo oblikovati ljudsko izročilo o kralju Matiji Korvinu, ki je začel dobivati simbolno podobo. 

Gogala (2002, 16) pravi, da je resnični Matija Korvin v vsej svoji slavi zaživel šele potem, ko 

je umrl.  

Oblikoval se je osnovni motiv pripovedk o Kralju Matjažu oz. Matiji Korvinu, in sicer motiv 

pravičnega vladarja, ki je na strani ljudstva in kaznuje njegove sovražnike (Matičetov 1958, 

105). Italijanski humanist Marzio Galeotto, ki je dolgo bival na madžarskem dvoru, je izdal 

delo Knjiga o izjemnih, modrih in šaljivih rekih in dejanjih Kralja Matije (De egregie, sapienter 

et iocose dictis ac factis Matthiae regis, 1484-1487), ki je veliko prispevala k zgodnjemu 

nastanku srednjeevropskega ljudskega izročila kralja Matije Korvina. Njegov lik je močno 

stiliziran in že kaže veliko karakteristik junaka ljudskega izročila. Slednje je značilno tudi za 

Rerum ungaricarum decadese, že prej omenjenega enega najpomembnejših zgodovinskih virov 

Korvinovega vladanja, ki ga je 1497 zapisal njegov dvorni zgodovinar Bonfini (Gaál in Meden 

1999, 121–2).  

Širitev in popularizacija kulta Matije Korvina se je zgodila v obdobju Jageloncev18. Zaradi 

slabih razmer po smrti se je obdobje njegove vladavine prikazalo v še lepši luči. Že med viri iz 

16. stoletja, menda iz leta 1577 najdemo na robu neke listine pripombo, ki je bila verjetno 

zapisana na osnovi ustnega izročila: »Kralj Matjaž je umrl, pravice ni več.« oz. »Odkar je Kralj 

Matjaž umrl, je na Madžarskem mrtva tudi pravica.« oz. »Matija je umrl, pravica je izgubljena 

za vedno.« (Szövérffy 1968, 71–2; Gaál in Meden 1999, 122).  

Korvin se je počasi odmaknil v zgodovinsko perspektivo in zaradi vseh težav in tegob ljudstva 

postal simbol mirne in varne preteklosti. Oblikoval se je v ideal, po katerem je hrepenelo 

ljudstvo in zato se je izoblikovala legenda o pravičnem kralju, v kateri Matija Korvin oz. sedaj 

že Kralj Matjaž postane ljudski junak (Gaál in Meden 1999, 121). Pri vsem tem je še najbolj 

                                                 
18 Jagielonci so bili poljska dinastija, ki je v 14., 15. in 16. stoletju vladala v Litvi, na Ogrskem in Češkem 

(Encyclopedia Britannica 2014b).  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                              Miha Brezovnik; diplomsko delo 

- 33 - 

 

presenetljivo to, da se je spomin nanj ohranil tudi v ljudskem izročilu številnih sosednjih 

slovanskih narodov (Szövérffy 1968, 70). 

5. 3 ZGODOVINA MADŽARSKEGA RAZISKOVANJA IZROČILA 

KRALJA MATIJE KORVINA IN ZAPISI V AVTORSKI KNJIŽEVNOSTI 

16. STOLETJE 

Čeprav je madžarska literatura glede prvih zapisov o Kralju Matjažu oz. Matiji Korvinu precej 

skopa, se je njegov motiv v madžarski književnosti prvič pojavil v 16. stoletju. Gre za prve 

zapise zabavnih ljudskih pripovedi o kralju Matiji Korvinu v zgodovinskih kronikah, katerih 

avtorja sta bila Istvan Székely (Kronika o izjemnih zadevah sveta, 1559) in Gaspar Heltai 

(Kronika o zadevah Madžarov, 1575). Székelyjeva kronika je bila prva v madžarskem jeziku 

napisana zgodovina, v kateri je zabeležil tudi štirivrstično pesem, ki izraža spoštovanje do kralja 

Matije Korvina. Ob tem je zapisal tudi prvo pripovedko o njem, ki so jo kasneje poimenovali 

kot »trufo19«. Heltai je zapisal prvo obsežnejše delo o zgodovini Madžarov v madžarskem 

jeziku in daje Korvinovemu izročilu še več prostora kot Székely. Loči Bonfinijevo pisanje od 

ljudskega izročila. Tudi on je hvalil Korvinova dejanja, vendar je za razliko od Galeotta in 

Bonfinija dodal še pripovedke, ki jih v prejšnjih delih ni bilo. Te anekdote nimajo zgodovinske 

verodostojnosti, so pa poleg Székelyjeve kronike zagotovo vir poznejšega izročila oz. njegov 

prvi povzetek (Gaál in Meden 1999, 122–3). V istem stoletju sta Ambrus Görcsöni in Miklós 

Bogáthi Fazekas zapisala še dve pesmi o življenju in smrti Matije Korvina. Snov sta črpala iz 

prej omenjenih kronik, ki so bile vse do 18. stoletja glavni vir večine avtorjev, ki so pisali o 

Korvinovi dobi (Bálint Čeh 2002, 479).  

17. STOLETJE 

V letih 1656-7 je Miklós Zrínyi napisal zgodbo o Korvinu, s katero je izrazil svojo politično 

prepričanje. V razpravi Razmišljanja o življenju Kralja Matjaža/Matije (Mátyás király életéről 

való elmélkedések) se prvič pojavi motiv idealnega vladarja, in ne več samo motiv vojaka oz. 

vojskovodje (Bálint Čeh 2002, 480). Zabeležil je tudi dve vrstici neke druge pesnitve o Korvinu. 

Lahko domnevamo, da zaradi takratne žive prisotnosti v ustnem izročilu ni zapisal ostalih 

verzov. V času razsvetljenega absolutizma je tako oživel ideal nacionalnega vladarja, zato so 

se pripovedke o kralju Matiji Korvinu spet razširile in na novo oblikovale. Menda obstajajo tudi 

                                                 
19 Za razumevanje glej poglavje o trufah (op. a).  
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dokazi o zavestnem oživljanju tega izročila (Gaál in Meden 1999, 123). Razen te razprave, ki 

ne sodi med leposlovna besedila, v drugih književnih delih v 17. stoletju na Madžarskem ni 

kakšnih drugih omemb Korvina (Bálint Čeh 2002, 480). 

18. STOLETJE 

Vse do meščanske revolucije leta 1789 tudi 18. stoletje ni preveč plodno. Po njej se Bárány 

Péter (Korvinus Mátyás, egy vitéz nemzeti szomorúval elegyes vígjáték – Matija Korvin, viteška 

narodna žalostna veseloigra, 1790) in Szentjóbi Szabó László (Mátyás király, vagy a nép 

szeretete jámbor fejedelmek jutalma – Kralj Matjaž ali ljubezen ljudstva nagrada krotkim 

vladarjem, 1792) ponovno lotita raziskovanja starih virov o Korvinu in snov vključita v svoje 

drame (Bálint Čeh 2002, 480). S tem se ob koncu 18. stoletja tudi na Madžarskem poveča 

zanimanje za ljudsko slovstvo in v ta namen se začne njegovo zbiranje (Gaál in Meden 1999, 

123). 

19. STOLETJE 

Madžarski raziskovalci folklore oz. ljudskega izročila (Mátyás Rát, Miklós Révai, István 

Kultsár, Ferenc Kölcsey, János Erdélyi, János Kriza, Arnold Ipolyi, Pál Gyulai idr.) so se od 

konca 18. do konca 19. stoletja zavedali, da je madžarska folklora živa zakladnica zgodovine. 

Vseeno pa lika kralja Matije Korvina niso dajali v ospredje. Madžarski narodni poet Sándor 

Petőfi je tako v pismu svojemu prijatelju, prav tako poetu János Aranyju svetoval, da herojskega 

epa o Matiji Korvinu nima smisla pisati, saj je bil le »kralj kot kralj« in nič drugega (Voigt 

2010, 213–14).   

Čeprav se (še) ni poudarjalo njegovega zgodovinskega pomena, je bilo v 19. stoletju ljudsko 

slovstvo, predvsem pripovedništvo, že v središču pozornosti. Avtorji literarnih besedil so črpali 

motive in snovi ne le iz prej omenjenih Bonifijeve in Heltaijeve kronike, temveč tudi iz 

Fesslerjeve zgodovine (Die Geschichten der Ungarn und ihrer Landsassen, 1815-1825) in tudi 

že prej omenjene zbirke anekdot Galeotta Marzia, ki je bila sestavljena iz enaintridesetih zgodb, 

ki opisujejo modrosti in dejanja kralja Matije Korvina (Bálint Čeh 2002, 480). Zanimivo je, da 

te zbirke anekdot prejšnji avtorji niso uporabljali, čeprav je bila zapisana že konec 15. stoletja. 

Iz teh kronik so tako črpali vsi veliki madžarski pesniki: Vorosmarty, Petofi, Arany, Tompa in 

pisatelji: Jokai, Mikszath, Gardonyi. Za otroke sta pripovedke priredila mladinska avtorja 

Ferenc Mora in Elek Benedek. Močno se poveča število pravljic, pripovedk in anekdot o kralju 

Matiji Korvinu, le-te pa so si med seboj slogovno zelo različne (Gaál in Meden, 1999, 123). V 
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Pálóczijevi veseloigri Dekle iz Tetenya pri Kralju Matjažu (A tétényi lány Mátyás királynál, 

1816) se pojavi motiv modrega in pravičnega kralja. Kasneje, v drugi polovici 19. stoletja 

prevladuje ljudska veseloigra z vzgojno in zabavno nalogo in tako Kralj Matjaž oz. Matija 

Korvin skorajda nikoli ne nastopi v dramah. Motiv kralja v preobleki se razvije in postane vse 

bolj priljubljen zaradi razvoja gledališča. Gledališke predstave veseloiger, včasih tudi predelane 

v operete, popularizirajo anekdote o duhovitem in pravičnem kralju. Po marčni revoluciji 1848 

se je število besedil z motivom Korvina še povečalo (Bálint Čeh 2002, 480–1).  

20. STOLETJE 

Po nekaj neuresničenih obljubah Lajosa Abafija je bil Elek Benedek prvi (1902), ki je umestil 

Korvina v središče pozornosti madžarskih publikacij o ljudskih pesmih za širšo javnost. 

Anekdote, povezane s kraljem je izdal Béla Tóth v šestih zvezkih o pogostih anekdotah na 

Madžarskem (Magyar anekdotakincs, od leta 1898 naprej). To ima izjemen pomen za 

madžarsko nacionalno in zgodovinsko identiteto, vseeno pa ne gre za zbirko avtohtonih 

folklornih besedil. Ravno od tu so madžarski leposlovci črpali gradivo za svoje zgodbe o Matiji 

Korvinu (Voigt 2010, 213–14). Število besedil z motivom kralja Matije Korvina je tako doseglo 

vrhunec ob prelomu stoletja. Razlogi za to so različne obletnice, med katerimi prednjačita 400. 

obletnica smrti in 450. obletnica Matijevega rojstva. Leta 1900 pa se je praznovala tudi 

tisočletnica naselitve madžarskega naroda, ki je prebudila narodno zavest. Zaradi tega je sledilo 

opevanje slavnih zgodovinskih obdobij in oseb, posledično pa se je povečalo število besedil z 

njegovim motivom (Bálint Čeh 2002, 480-1).  

István Szémán je 1912 podal oceno o Kuzeljevi knjigi, Rezső Szegedy (1916) je preučil vlogo 

družine Hunyadi v južnoslovanski epski poeziji, József Ernyey pa je v svojih različnih spisih 

(1921) omenjal češko »matjaževsko« tradicijo. Ob številnih priložnostih so različni madžarski 

strokovnjaki razlagali bogatost južnoslovanske folklore, zaradi česar pa je še bolj presenetljivo, 

da v najbolj prestižnem etnografskem delu, objavljenem v medvojnih letih (A Magyarság 

Néprajz), profesor Sándor Solymossy, vodilni madžarski etnograf tega obdobja, ni prepoznal 

odprtih mednarodnih povezav madžarskega izročila kralja Matije Korvina oz. Kralja Matjaža. 

Njegov učenec Gyula Ortutay se je leta 1940 osredotočil prav na mednarodni kontekst v 

njegovih člankih, univerzitetnih predavanjih ter pozval k dokončanju primerjalne monografije. 

Njegova prizadevanja so bila zaman, saj sam napovedanega eseja nikoli ni dokončal. János 

Horváth, najbolj opazen pozitivističen literarni zgodovinar v medvojnih letih, v svojih spisih 

sploh ni omenjal zgodb o Matiji Korvinu. Literarni zgodovinar Béla Zolnai (1921) pa je izrazil 
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skrb nad literarno zgodovino »matjaževske« tradicije (Voigt 2010, 213–14). Zanimanje za ta 

motiv je pred drugo svetovno vojno spet narastlo. 

21. STOLETJE 

Danes je situacija na Madžarskem v zvezi z raziskovanjem izročila precej drugačna, pravzaprav 

obratna. Medtem ko je v drugi polovici 20. stoletja zanimanje za ta motiv v literaturi upadlo in 

se pojavlja le še v zgodovinskih romanih in zbirkah otroških pravljic (Bálint Čeh 2002, 480-1), 

je čisto drugače v zvezi z raziskovanjem. Če se  etnologi na Madžarskem v prejšnjih stoletjih 

niso zavedali vloge Matije Korvina v ljudskem izročilu, je danes drugače. Imre Ferenczi, Zoltán 

Ujváry, v zadnjih desetletjih pa tudi Ildikó Kríza, Zoltán Magyar ter drugi so razpravljali o 

Matjaževi tradiciji ob neštetih priložnostih. István Lukács (2001) je pripravil pregled 

slovenskega materiala, medtem ko sta András Dávid (1978) in nazadnje Károly Jung (2008) 

preučila južnoslovanske folklorne povezave. Med literarnimi zgodovinarji je Tibor Kardos 

poskusil zbrati informacije iz »matjaževske« dobe v celoto, István Fried pa je pregledal 

rezultate primerjalne madžarske filologije (Voigt 2010, 213–14). 

5. 4 VRSTE MADŽARSKIH ZGODB O MATIJI KORVINU 

Kot sem delil motive, tako lahko delimo tudi vrste madžarskih zgodb o Matiji Korvinu na 

različne načine. Ena izmed prvih madžarskih inačic je govorila o kralju Matiji Korvinu, ki je 

okrog hodil preoblečen v navadnega človeka. Na koncu 18. in začetku 19. stoletja so jih 

zabeležili v velikem številu. Nekaj so jih literarno predelali in tako izpopolnili, na podlagi česar 

je ponovno oživelo oz. nastalo ljudsko izročilo. Te anekdote še posebej kažejo na priljubljenost 

Korvina med navadnimi ljudmi. Najpomembnejše sporočilo v teh pripovedkah je, da Korvin 

izuči in kaznuje gospodo, ki trpinči siromake (Sodnik iz Kolozsvara). Najdemo ga 

preoblečenega tudi pri Turkih (Kralj Matjaža in turški paša) (Gaál in Meden 1999, 124).  

Na Madžarskem so najbolj pogoste pravljice o Kralju Matjažu tiste s šaljivo vsebino. Npr. 

najbolj tipična je Kralj Matjaž in starec, s frazo »pomolsti kozla«. Značilne so paradoksalne 

situacije, ki jih razreši Kralj Matjaž: »Umetnik, ki je lučal fižol«, »Dunajski študentje«, 

»Dolgovezni pridigar«. Sklop pravljic, ki predstavljajo najbolj ljudski del Matjaževega izročila, 

govori o čudežnih predznakih Matjaževe izvolitve za kralja (Kralj Matjaž in bič, iz katerega je 

pognala roža). Podobno je tudi pri drugih narodih. Za naše sosede je značilen  sklop pravljic, 

pripovedk in anekdot, kjer je Kralj Matjaž prikazan kot pameten kralj oz. kralj, ki pametno 

nagrajuje. (Kralj Matjaž in Szekelyeva hči, Kralj Matjaž in njegov pastir) (prav tam). 
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O liku pravičnega kralja je govoril že Bonfini. Pravični Kralj Matjaž oz. Matija Korvin kaznuje 

pohlep, nadutim bogatašem vzame vse in jih osramoti, gospodo nauči spoštovati kmeta, 

njegovo delo in pamet (Kralj Matjaž v Gomoru) ali pa z nenavadnim darilom obdari siromaka 

(Buča in vol) (prav tam). 

Po drugi delitvi pa lahko sklop madžarskih zgodb o Matiji Korvinu razdelimo na tri kategorije. 

V prvih zgodbah se pojavlja kot nekakšen črni mag z nadnaravno močjo. V eni izmed njih se 

zakrije, da bi odkril namene Turkov v Istanbulu. Ko ga razkrinkajo in obsodijo na smrt, se 

osvobodi s pomočjo črne magije. Na njegov ukaz hudiči ponesejo turškega vladarja z družino 

v Budo, madžarsko prestolnico, kjer ga Matija Korvin prisili, da s svojo vojsko več ne napade 

Madžarske. Za te zgodbe je značilno, da se v njih pojavlja motiv preobleke, ki ima bistveno 

vlogo v mnogih drugih ljudskih legendah o junakih. Korvin se pojavi v vlogi zaščitnika in ne v 

vlogi avtoritarnega vladarja, temveč posameznika, ki ima druga učinkovita sredstva (črno 

magijo) za varovanje in služenje državi (Szoverffy 1968, 72–4). 

V drugih se pojavlja kot navaden, ljudski človek s skromnim poreklom. Posebej iz zahodnega 

dela Madžarske (Panonije) prihaja značilna zgodba o njegovi izvolitvi in prihodu na oblast. 

Matija Korvin je prikazan kot mlad reven kmet, ki dela na polju. Ko madžarska krona postane 

prosta, se angeli spustijo z neba in mu jo prinesejo. Ljudsko izročilo mu tukaj pripisuje skromno 

poreklo in čudežne okoliščine, zaradi katerih postane kralj. Ta zgodba je na otipljiv način 

ljudstvo stoletja prepričevala, da je bil Matija Korvin eden izmed njih, da je pripadal ljudstvu. 

Ta interpretacija je presenetljiva, kajti gre za renesančnega vladarja, ki je svojo slavo 

ovekovečil s formiranjem ene izmed prvih poklicnih vojsk v Evropi in humanističnim 

sodiščem. Ta zgodba se pojavlja tudi med slovanskimi ljudstvi. Čeprav se določene podrobnosti 

od zgodbe do zgodbe razlikujejo, je glavni motiv enak – Matija Korvin se v njih pojavlja kot 

reven kmet, katerega kasnejšo usodo je nakazal čudež, tako da se mu je krona trikrat spustila 

na glavo. Pri tem je pomembno omeniti, da izvor te zgodbe ni znan, torej ni znano ali je iz 

Madžarske prešla med Slovane ali obratno. Tako Madžarska, kot tudi sicer bolj dodelane, 

slovanske zgodbe nakazujejo popularnost kralja, ki v primeru slovanskih narodov celo ni bil 

njihove narodnosti (prav tam). 

Tretja vrsta zgodb iz Madžarske je bolj splošna kot prvi dve. Gre za vrsto kratkih zgodb, ki 

nosijo isto idejo. V teh pripovedih je Matija Korvin vladar, ki obiskuje različne kraje v svojem 

kraljestvu, da se pozanima o stanju ljudi. V enem primeru prisili plemiče, da okopljejo vinograd 

skupaj s kmeti. Drugič da denar revnim staršem, da bodo lahko krstili svojega otroka, kajti 
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pohlepni duhovnik ga zastonj noče. Kasneje se Korvin vrne in tega duhovnika kaznuje. Obstaja 

še nekaj drugih variant takšnih zgodb, kjer Matija Korvin v različnih okoliščinah skrbi za 

pravico ljudi, ponavadi tako, da kaznuje ošabne plemiče in bogataše (prav tam).   

5. 5 RAZVOJ NOVIH ŽANROV 

Tibor Kardos (1955) je prvi poimenoval trufo (francosko fabliaux, nemško schwank). V 

slovenščino bi to lahko prevedli kot nekakšno farso oz. komično, humorno zgodbo. Ta žanr naj 

bi se prvič pojavil v Italiji v času kralja Sigismunda Luksemburškega. Prva trufa se je pojavila 

v Székelyjevi kroniki že leta 1559. Ena izmed bolj znanih truf govori o tem, kako kralj Matija 

Korvin s košaro graha nagradi potujočega zabavljača, ki meče grah skozi ključavnico in mu 

tako omogoči vajo. Kasneje se te zgodbe delno transformirajo tudi v tradicijo. Imajo pa tudi 

propagandno vrednost, kajti skrito sporočilo omenjene zgodbe je, da ima kralj Matija Korvin v 

svojem gradu najsodobnejšo tehniko, v tem primeru vrata s ključavnico, ki so bila za tisti čas v 

Evropi precejšnja novost (Voigt 2010, 214–15). 

5. 6 SPOMIN NA MATIJO KORVINA NA MADŽARSKEM 

Pojav omenjenih motivov in njihova dolgotrajna prisotnost v zgodbah o Matiji Korvinu kaže 

na odnos, ki ga je do njega vzpostavilo ljudstvo. Ker se ne prikazuje kot vojaški vladar, ampak 

bolj kot ljudski junak, eksponent ljudske aspiracije, ki širi pravico in brani socialno ogrožene, 

ima spomin na kralja Matijo Korvina na Madžarskem in  v njeni folklori posebno mesto. Kot 

bomo kasneje videli, večina motivov omenjenih zgodb ni novih in jih niso izumili madžarski 

pripovedovalci, ampak gre za t. i. potujoče splošne motive. Zavedati se je namreč treba, da so 

podobo vladarja, ki se zavzema za domovino in siromake, podpirali reformatorji in ravno zaradi 

tega je bila podoba kralja Matije Korvine v 16. stoletju verjetno splošna in tudi ne moremo 

enoznačno trditi, da je le Korvin pripomogel k oblikovanju madžarskega izročila. Osnovni 

motivi se pojavljajo pri različnih junakih v različnih državah. Matija Korvin vendarle ni bil 

edini dobri vladar v srednjem veku (Szoverffy 1968, 74; Gaál in Meden 1999, 122). 
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6  PRIMERJAVA MOTIVOV - TEORIJA 

6. 1 POJAV IDEALIZIRANE PODOBE KRALJA V LJUDSKEM 

IZROČILU 

Poveličevanje kraljeve dobrote in pravičnosti, izražanje spoštovanja do njega ter prikaz 

idealizirane podobe fevdalnega vladarja, ki za zaščito podložnikov kaznuje tudi gospodo, so 

skupne značilnosti ljudskega izročila Kralja Matjaža v Srednji Evropi. Nekatere madžarske 

pravljice in pripovedke razkrivajo podobnosti, enake motive in tipe kakor slovenske, spet druge 

pa s svojo različnostjo prispevajo k še večji polnosti lika pravičnega kralja (Gaál in Meden 

1999, 113). Tradicija o Kralju Matjažu na Madžarskem, Slovaškem in v Šleziji je bila povezana 

z vsakodnevnim življenjem, na jugu, torej tudi pri nas pa je prevladovala ideja boja proti 

Turkom (Šmitek 2009, 131). Szoverffy (1968, 74) celo pravi, da je »matjaževska« tradicija na 

Slovenskem bolj pestra kot pa tista na Madžarskem. Če upoštevamo dejstvo, da Kralj Matjaž 

izhaja iz madžarskega kralja Matije Korvina, je to pravzaprav presenetljivo. 

Raziskovalci ljudskega izročila že nekaj časa vedo, da se idealizirana podoba kralja vselej 

pojavlja v folklori prej omenjenih narodov. Že vse odkar so bila besedila zabeležena v folklori, 

predvsem od 19. stoletja naprej se pojavlja temeljno vprašanje: Kje je dejanski izvor teh 

mednarodno tematsko povezanih besedil različnih žanrov, ki omenjajo kralja Matijo Korvina 

oz. Kralja Matjaža? V primeru Madžarov (tudi Hrvatov in Slovakov) bi lahko domnevali, da je 

do 19. stoletja dolga in uradna zapisana zgodovinska zavest postala del širše zavesti ljudi. V 

primeru Slovenije (tudi Romunije) pa takšne razlage niso tako samoumevne (Voigt 2010, 212). 

6. 2 MEŠANJE MADŽARSKEGA IN SLOVENSKEGA IZROČILA 

Matičetov (1953-54, 313) meni, da bi bilo geografsko in zgodovinsko smiselno sklepati, da so 

Prekmurci prevzemali izročila od madžarskih sosedov in jih prenašali med ostale Slovence. Ko 

je prvič po izidu monografije Ivana Grafenauerja (Slovenske pripovedke o Kralju Matjažu, 

1951) šel preko Mure in začel raziskovati madžarsko izročilo o Kralju Matjažu, je v eni sami 

vasi, v Bogojini našel štiri različne zgodbe z imenom Matjaža. Tri so bile variante znanih, 

razširjenih pripovedk, s specifiko, da so vsebovale Matjaževo ime, ena pa je bila 

»matjaževska«. Ta je vsebinsko dopolnjevala iz drugih slovenskih pripovedk znano podobo 

dobrega Kralj Matjaža, pravičnega vladarja, ki se osebno zanima, kako pravični so do 

siromakov njegovi podrejeni. 
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6. 3 MADŽARSKA LITERATURA O SLOVENSKI TRADICIJI KRALJA 

MATJAŽA 

ZAČETKI V 19. STOLETJU 

Že v 19. stoletju se je pojavila prva literatura v madžarskem jeziku, ki je omenjala slovensko 

»matjaževsko« tradicijo. Leta 1868 je mladi publicist Prém József (1850-1910) v 

budimpeštanskem dnevniku Fovárosi Lapok objavil zapis z naslovom Mátyás király és Marko 

Krajna népkòltészetében (Kralj Matjaž in Marko v ljudskem pesništvu Kranjske). To je bila 

prva omemba slovenskih pesmi o Kralju Matjažu v madžarskem jeziku. Zapis vsebuje nekaj 

vrstic slovenskih pesmi o njem, in sicer tri vrstice iz pesmi o Kralju Matjažu in Alenčici - 

Mátyás király - Karinthiai népballada in tri zapise v zvezi s slovenskim ljudskim pesništvom. 

Slednja pesem je bila tudi prva slovenska pesem o Kralju Matjažu v celoti prevedena v 

madžarščino. 1876 so jo objavili v prvem letniku uglednega lista Ëletképek. To ne preseneča, 

saj je le-ta v Sloveniji ena izmed najbolj znanih in popularnih pesmi o Kralju Matjažu. V isti 

številki je bil tudi objavljen članek Délszláv mondák Mátyás kírályról (Južnoslovanske 

pripovedi o Kralju Matjažu), ki ga je zapisal pesnik in publicist Bartok Lajost. V istem letniku 

lista je Abafi Lajos zapisal prispevek Mátyás király a népkoìtészetben (Kralj Matjaž v ljudskem 

pesništvu), Ompolyi M. Ernő pa Mátyás király tôrténetéhez (Zgodovina Kralja Matjaža) 

(Barbarič 1988, 4–5). 

PREHOD IZ 19. v 20. STOLETJE 

Konec 19. stoletja sta se s slovenskim izročilom Kralja Matjaža na Madžarskem ukvarjala 

predvsem dva avtorja. Bellosics Bálint je v strokovni reviji Ethnographia 1891 objavil zapis 

Mátyás király emléke a szlovén népmondákban (Spomin na Kralja Matjaža v slovenskih 

ljudskih pripovedkah), kjer je opozoril na slovenske pesmi o Kralju Matjažu. Leto dni prej je 

bil v isti reviji objavljen povzetek Šajnikovega narodopisnega sestavka v znani avstro-ogrski 

enciklopediji z naslovom Mátyás király emléke szlovéneknél (Spomin Kralja Matjaža pri 

Slovencih). Drugi avtor, Prém József se je s Kraljem Matjažem ukvarjal v študiji Mátyás király 

a krajnai népkoìtészetben (Kralj Matjaž v kranjskem ljudskem pesništvu) in v spominskem 

zborniku Mátyás király Emlékkonyv (Spomini Kralja Matjaža), izdanem 1901. V njem je 

objavil tudi dve pesmi v prevodu: Kralj Matjaž v turški ječi in Smrt Kralja Matjaža. Pri slednji 

je objavil razlago presenetljivega razpleta v »belem mestu«, Celju. (Barbarič 1988, 5). S temi 
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zapisi sta oba avtorja skušala madžarskemu bralcu približati slovensko »matjaževsko« legendo 

tako z razlago izročila, kot tudi s prevodom pesmi. 

20. STOLETJE IN AVGUST PAVEL – »SIN DVEH NARODOV« 

Barbarič (1968, 180) omenja članek Mätyäs kiräly a krainai nepkölteszetben (Kralj Matjaž v 

kranjskem ljudskem pesništvu, Prem Jözsef) objavljen v spominskem zborniku Mätyäs kiräly 

emlekkonyv 1902 leta. Zanimivo je, da je o tem zapisu takrat dejal, da je to najverjetneje prvi 

madžarski prispevek k slovenski »matjaževski« tematiki, kar seveda ni res. 

Za popularizacijo ljudskega pesništva, predvsem pa za seznanjanje madžarskega in slovenskega 

»matjaževskega« izročila na Madžarskem je zagotovo največ storil slovensko-madžarski 

pisatelj, pesnik, etnolog, jezikoslovec, zgodovinar, učitelj in muzeolog Avgust Pavel.  

Leta 1909 je v ugledni strokovni reviji Ethnographia objavil razpravo Az Orpheus-

mondarokonai a délszláv népkoltészetben (Sorodstvo Orfejeve legende v južnoslovanskem 

ljudskem pesništvu), v kateri je razkril elemente Orfejevega mita od antike do novejših časov. 

V dveh variantah z madžarskim prevodom je objavil tudi slovensko ljudsko pesem Godec pred 

peklom (Barbarič 1988, 6). Slovenski Orfejev mit je povezal z madžarskimi besedili. Z 

opozarjanjem na »hunjadijevsko-matjaževske« snovi je Pavel dokazoval Madžarom, da so vezi 

slovenske kulture z madžarsko mnogo tesnejše, kot je na splošno znano (Barbarič 1968, 178). 

Zanimalo ga je, zakaj je Kralj Matjaž tako močno prisoten na Slovenskem in zakaj ima tukaj 

močnejšo vlogo kot na Madžarskem. Izhajajoč v mitičnem izročilu »sončnega junaka«, 

»devetega kralja«, ipd. je iskal Matjaževo aktualizacijo v slovenskih zgodovinsko-političnih 

razmerah: v priljubljenosti Matije Korvina nasproti Frideriku III., v stikanju hunjadijevske 

družine s Celjani, itd. K temu je dodal, da Kralj Matjaž simbolizira tipično slovensko 

hrepenenje tako v družbeno-političnem, kot v splošnem človeškem smislu. Kot literarni dokaz 

za to mu je služil Cankar, zlasti s povestjo Potepuh Marko in Kralj Matjaž. Preko prevoda 

(Mihaszna Marko és Mátyás király) te povesti je Pavel začel Madžarsko seznanjati s Cankarjem 

(Barbarič, 1988, 8). Prevedel je še deli Hlapec Jernej in njegova pravica ter Na klancu. Miško 

Kranjec (1937-8, 85) je o njegovih dveh prevodih dejal, da sta narejena z ljubeznijo in da znanje 

obeh jezikov mogoča, da besedilo ohrani svoj prvotni čar tudi v tujem jeziku.  

Pavel se je te tematike loteval tudi zato, ker mu je na področju ljudske kulture prinašala številne 

dokaze o sorodnosti in povezavi duhovnih tokov na madžarsko-južnoslovanskem 
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kulturnozgodovinskem področju. Zanj sta ljudski mit in književna ustvarjalnost izvirala iz 

istega duha, književni simboli nadgrajujejo ljudska izročila, zaradi česar se je posvečal vsemu 

v zvezi s Kraljem Matjažem (Barbarič 1968, 177).  

Iskal je nekaj, kar bi bilo skupnega sosedom: Madžarski in Sloveniji. Največ skupnega je našel 

ravno v motivu, da Kralj Matjaž pooseblja poštenost in pravičnost. Kot večino kasnejših 

raziskovalcev slovenskega »matjaževskega« izročila je tudi zanj slovenski Kralj Matjaž v 

glavnem izhajajoč iz madžarskega kralja Korvina, ki je v našem izročilu prevzel še razne 

mistične prvine v smislu naravno mitološke teorije (Šiftar 1988, 20). Tudi tukaj je potrebno 

omeniti, da se s takšno »definicijo« izvora nekateri ne strinjajo. Na to je opozorila Marjeta 

Novak-Kajzer v poročilu ob izidu ponatisa Pavlovega prevoda Potepuh Marko in Kralj Matjaž. 

Znani prekmurski etnolog Vilko Novak je bil podobnega mnenja, saj naj bi nepoučene pustil v 

prepričanju, da je Matija Korvin enak slovenskem Kralju Matjažu, v resnici pa naj bi imela le 

skupno ime (prav tam, 21). Podobne pripombe o izvoru Kralja Matjaža niso prihajale le iz 

Slovenije, temveč tudi z Madžarske (Šiftar 1988, 21). 

Kasneje se je te tematike loteval le priložnostno in o njej ni toliko pisal. Omeniti pa je potrebno 

predavanje A Hunyadiák a délszláv népkoltészetben (Hunjadijci v južnoslovanskem ljudskem 

pesništvu) pred szombatheìyskim kulturniškim občinstvom in predavanje na fakulteti v 

Szegedu 1941, kjer je govoril o »matjaževski« problematiki, vključno s Cankarjevimi 

povezavami. Čeprav si je Pavel do konca življenja prizadeval, da bi zagotovil monografsko 

študijo o slovenskem in madžarskem Kralju Matjažu, mu to ni uspelo, saj sta mu to preprečili 

vojna in zgodnja smrt (Barbarič 1988, 6; Voigt 2010, 213).  

Po smrti se je začela Pavlova nova življenjska pot, pot »sina dveh narodov«, kakor ga je 

poimenoval njegov učenec, madžarski pesnik Illyés Gyula. S svojim prevajanjem slovenskega 

gradiva v madžarščino je gradil mostove med narodoma. Temu v čast so leta 1956 po njem 

poimenovali kulturni dom v Gornjem Seniku, ki je osrčje Slovencev v Porabju. Njegovo ime 

nosita tudi tamkajšnji pevski zbor in dijaški dom v Sombotelu na Madžarskem. V istem kraju 

ter tudi v Cankovi stoji njegov doprsni kip. Njemu v čast je sledilo veliko razstav, predavanj, 

simpozijev (dvodelni simpozij ob 20. letnici njegove smrti, spominsko srečanje ob 30. letnici 

smrti, 100. obletnica njegovega rojstva, 1986 sklop predavanj v Sombotelu, 1956 razstava A. 

Pavel in slovensko-madžarski kulturni odnosi, razstava v Pokrajinski in študijski knjižnici in 

razstava v Županijski knjižnici v Sombotelu), ki so še posebej družili in združevali madžarske 

in slovenske kulturnike (Šiftar 1988, 15–19). 
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Ne le, da je bil Avgust Pavel vez med dvema narodoma, imel je tudi močno vlogo pri prebujanju 

narodne zavesti Slovencev v Porabju. Simbolika povezovanja se morda celo preveč poudarja, 

zaradi česar je njegovo pesniško in drugo ustvarjalno delo neupravičeno ostalo bolj v ozadju 

(Šiftar 1988, 18). To se je v zadnjih letih spremenilo, saj so ob 125. letnici njegovega rojstva, 

leta 2011 napovedali izdajo njegove doktorske disertacije (glasoslovje narečja v njegovi domači 

vasi, Cankova) v slovenskem jeziku, medtem ko je v Belgiji že izšla v angleščini. 2006 pa je 

Kulturno društvo štajerskih Slovencev z izdajo njegove pesniške zbirke Moje otrplo stoletje 

začelo svojo literarno zbirko, kjer objavljajo dela Slovencev, živečih tako na Slovenskem, kot 

v tujini. Kulturno društvo člen 7 je izdalo zgoščenko Tujec, na kateri je 5 Pavlovih uglasbenih 

pesmi, Branko Pintarič in Peter Peterka sta posnela 20-minutni dokumentarni film o Pavlu, 

Marija Kozar Mukič, edina slovenska etnologinja na Madžarskem, pa je pripravila razstavo 

Avgust Pavel – veliki Evropejec, kjer predstavlja njegovo življenje in delo (Ružič 2011).  

Pavel se je od drugih začetnih raziskovalcev slovenskega »matjaževskega« izročila razlikoval 

po tem, da je vedno črpal iz slovenskih in ne iz nemških virov, kot večina drugih (Barbarič 

1988, 6–7). Zaradi tega ima njegovo raziskovanje še dodatno vrednost. Škoda, da Pavel ni 

dočakal dosežkov slovenske narodopisne znanosti, pri čemer mislim predvsem na raziskave in 

objave Grafenauerja in Matičetova, saj bi ga prav lahko to še dodatno motiviralo pri 

raziskovanju. 

Vilko Novak (1967), ki je pripravil dvojezično izdajo Pavlovih prevodov slovenskih ljudskih 

pesmi, je v predgovoru o njem zapisal: »V spomin na dragoceno posredniško vlogo dr. Avgusta 

Pavla naj postanejo srečanja kulturnih, znanstvenih in javnih delavcev obeh sosednjih obmejnih 

pokrajin občasna tradicija z obravnavo zgodovinskih, narodopisnih in ostalih družbeno-

aktualnih tem, ki so pomembne za razvoj prijateljskih vezi sosednjega slovenskega in 

madžarskega življa.«  

20. STOLETJE PO AVGUSTU PAVLU 

V grobem se je »matjaževskega« izročila na Slovenskem lotil tudi novosadski hungaristični 

publicist David Andrés, ki je 1968 objavil A Mátyás király alakját idézô  délszláv epikus 

énekhagyományok (Južnoalovanska epska pesemska izročila o Kralju Matjažu). Gre za 

obravnavo »matjaževskega izročila« po celotni bivši Jugoslaviji, kjer je slovenski del 

obravnavan bolj na splošno in zato ne igra pomembne vloge (Barbarič 1988, 5–6). Istega leta 

je svoj članek objavil Szövérffy József, v katerem je pisal, kako se Matija Korvin odseva v 

madžarski in slovanski folklori. Eno izmed najbolj pomembnih del zadnjih let je zagotovo 
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knjiga slovensko-hrvaško-madžarskega literarnega zgodovinarja Lukácsa Istvána A megváltó 

Mátyás király színeváltozásai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban: A világ 

archetipikus vízíója (Preobrazbe odrešitelja Kralja Matjaža v slovenskem izročilu in 

leposlovju: Arhetipska vizija sveta, 2001). Žal knjige v slovenskem prevodu ni, je pa Pavičić 

(2003 497–8) povzel njeno vsebino. Na podoben način se je te teme lotil tudi Vilmos Voigt 

(2010). 

Zagotovo sem kakšnega avtorja še izpustil, je pa dejstvo, da zanimanje za ta motiv, posebej v 

smislu raziskovanja, ne pojenja, temveč se vedno znova najdejo entuziasti-raziskovalci, ki bi k 

tej pestri sestavljanki radi dodali še svoj kos.   

6. 4 SLOVENSKA LITERATURA O MADŽARSKI »MATJAŽEVSKI« 

TRADICIJI 

V oceni Grafenauerjeve monografije o Kralju Matjažu je Matičetov (1953-54, 312) dejal, da 

nam manjka pregled madžarskih ljudskih »matjaževskih« snovi. Medtem ko je že sredi 

prejšnjega stoletja obstajala literatura o slovenski »matjaževski« tradiciji v madžarskem jeziku, 

je bilo drugače z madžarsko »matjaževsko« tradicijo v slovenskem jeziku, saj ni bilo na voljo 

literature v slovenskem ali vsaj kakšnem od drugih južnoslovanskih jezikov. S tem se slabega 

pol stoletja kasneje strinja tudi Barbarič (1988, 11), ki pravi, da so po zaslugi Pavlova Madžari 

o slovenskih »matjaževskih« pesmih, pripovedih in literarnih upodobitvah do zadnje vojne 

mnogo bolje informirani od Slovencev. Tekom pisanja literature sem se tudi sam prepričal, da 

je slovenske literature na temo madžarskega »matjaževskega« izročila zelo malo oz. je 

praktično ni. 

6. 5 SLOVENSKO-MADŽARSKE POVEZAVE 

Čeprav so »potujoči motivi« (migrating motifs) v ljudskih pripovedih na Madžarskem in v 

Sloveniji različni, je osnovna ideja identična. Kralj Matjaž se pojavlja kot socialni heroj, 

zaščitnik kmetov in ponekod celo kot zaščitnik države, ki jo je sicer zavzel z orožjem. Ljudski 

izročili sta v soglasju druga z drugo, saj obe potrjujeta zgodovinsko dejstvo, da je vladavina 

kralja Matije Korvina prinesla stabilnost in je imela pozitiven učinek na življenje in stanje 

ljudstva v obeh državah. Način izražanja tega je v obeh tradicijah sicer različen oz. specifičen, 

vendar se ga ne da prezreti oz. si ga razlagati drugače. To je dokaz, da se zgodovina odraža tudi 

v ogledalu ljudskega izročila, če ga le beremo dovolj dosledno. Obe tradiciji o Kralju Matjažu 
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sta simbolični. Vloga Matije Korvina je v nasprotju s tipično vlogo (pozno)srednjeveškega 

vladarja. Posledično takšno vlogo pripišemo tudi Kralju Matjažu, ki ne predstavlja junaka 

vojaškimi vrlinami in pogumom, temveč pravičnega socialnega junaka, ki zadovoljuje potrebe 

ljudstva in jim da ustrezno zaščito, v sicer patriarhalni družbi (Szoverffy 1968, 75-6). Avgust 

Pavel je z evokacijo »zlate ptice« in simboličnim pojmovanjem, da ima Kralj Matjaž 

osvobodilno poslanstvo, že pred več kot pol stoletja nazaj dal ljudskemu mitu povsem jasen in 

aktualen pomen. Ta namreč prevzema posodobljeno idealizirano vsebino, s katero predvsem 

pooseblja nujnost poglabljanja in bogatenja slovensko-madžarskih sosedskih kulturnih in 

drugih povezav (Barbarič 1988, 10).  
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7 MOTIVI KRALJA MATJAŽA V SLOVENSKEM IN 

MADŽARSKEM LJUDSKEM IZROČILU 

Zenon Kuzelja je bil prvi, ki je podal tezo, da je Kralj Matjaž v slovenskih pesmi samo temelj 

za poetično zgradbo popularnih zahodnoevropskih motivov, ki so potovali od naroda do naroda. 

Slovenske balade naj ne bi nastale neodvisno in samostojno, temveč so k nam prišle iz zahoda 

in so sorodne romanski (pesmi o Kralju Matjaži in Alenčici je moč najti analogije v Franciji, 

Španiji in Italiji) in germanski (slovenskemu motivu - prizoru pod lipami v Turčiji  je moč najti 

podobne v Angliji, na Škotskem, Danskem, Norveškem, Švedskem, Nemškem in v Franciji) 

poeziji. Seveda so se motivi posledično prilagodili tudi času in prostoru, delno pa črpajo tudi iz 

srbske in hrvaške epike. Sploh je močan vpliv pesmi o Kraljeviču Marku. Kralj Matjaž pred 

peklom je posledica krščanskega vpliva, ta motiv pa je moč najti tudi v češki in lužiški varianti 

Davida kralja oz. Devetega kralja (Ilešič 1907, 255–6). 

Zaradi tega bom v tem poglavju omenil nekaj najbolj znanih motivov, ki se pojavljajo v 

ljudskem izročilu v pripovedkah in pesmih o Kralju Matjažu oz. kralju Matiji Korvinu v eni ali 

obeh državah. Pomembno je, da se izhaja iz teh motivov, saj so bili le-ti mnogokrat podlaga za 

motive v avtorskih delih z motivom Kralja Matjaža.  

7. 1 KLASIFIKACIJA MOTIVOV 

Nekateri motivi se pojavljajo le v madžarskem, spet drugi pa le v slovenskem izročilu. 

Matičetov (1958) novo »matjaževsko« gradivo motivno-tematsko loči na: A. Matjaževa vojska 

z bogom, B. Matjaževo spanje in zopetni prihod, C. obisk pri Kralju Matjažu v gori, D. razno 

iz Matjaževega življenja. Šmitek (2009, 128) v svojem članku Kralj Matjaž : mavrični sij 

ljudskega junaka gre še globlje in Matjažev pesniški in pripovedni ciklus oz. lik Kralja Matjaža 

razdeli na še več tematskih segmentov: 1. veliki kralj in vojščak, 2. speči vladar, 3. kaznovani 

grešnik, ker se je uprl Bogu, 4. modri državnik, 5. zaščitnik podložnikov, 6. politični in 

dinastičen simbol, 7. odrešenjski mit. Pravzaprav že to kaže na dejstvo, da pravilne delitve ni, 

zato sem sam ubral neko vmesno, za moje pojme najbolj smiselno in konvencionalno razdelitev. 

Dopuščam tudi možnost, da je posamezne motive, ki sem jih omenil samo v enem ljudskem 

izročilu, moč najti tudi v drugem. Tudi motivi so namreč plod različnega oz. relativno 

svobodnega razumevanja in interpretiranja besedil. 
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Motivi so v našo ljudsko izročilo prišli na dva načina. Avgust Pavel si je pri razlagi 

»matjaževskih« motivov največ pomagal z naravno mitološko teorijo. Po njej naj bi tudi 

zgodovinske osebe prevzemale vlogo iz starih mitoloških predstav. Tako naj bi bilo tudi z 

Matjaževo Alenčico (»rodila jo je jutranja zora«, »bila je nebeška devica«, »rojenice so jo zibale 

v zlati zibki«). Še pred Grafenauerjem pa je Pavel začutil prehajanje izročil od juga proti 

severozahodu. Po balkanskih in alpskih traško-ilirsko-vlaških staroselcih je v zgodnjem 

srednjem veku do nas prišlo tudi nekaj traško-grško-alpsko-romanskih (vlaških) bajk in legend. 

Govorimo o novodobni migracijski teoriji, s katero je k nam prišla tudi starotraško-grška bajka 

o Orfeju in Evridiki (Barbarič 1988, 7).  

Največ pozornosti si zagotovo zaslužijo t. i. mednarodni motivi. Med njimi prednjačita oz. sta 

najbolj znana starogrški motiv o godcu Orfeju, znan še iz časov antike in motiv gore oz. 

podzemne jame kot poslednjega bivališča kralja. Večino teh motivov se pojavi v slovenskem 

izročilu, nekaj tudi v madžarskem. Ugledni slovenski etnologi, kot so Milko Matičetov, Vilko 

Novak, Vlado Nartnik, so bili med prvimi, ki so opozorili na dejstvo, da teme besedil, ki 

omenjajo Kralja Matjaža, vsebujejo tudi znane mednarodne motive, od katerih se lahko 

skorajda vsakega individualno analizira in pokaže v različne in razhajajoče smeri (Voigt 2010, 

212). 

7. 2 MEDNARODNI MOTIVI 

MOTIV PODZEMNE JAME ALI GORE KOT POSLEDNJEGA BIVALIŠČA 

Kralj Matjaž je eden izmed tistih nacionalnih herojev, ki končajo svojo »zemeljsko kariero« z 

odmikom v jamo, v kateri potem spijo do dneva, ko jih ljudje spet potrebujejo, da jih vodijo do 

zmage in do začetka »zlate dobe« (Copeland 1949, 280). Precej pripovedk govori o tem, da naj 

bi Kralj Matjaž vanjo šel prostovoljno (ali pa za pokoro) s svojo vojsko. Omenjeno je, da v 

podzemlje vodijo vrata, ki so zadelana s prstjo. Nekatere razlage trdijo, da gre za votlino pod 

»gnilim morjem«, ki predstavlja mejo človeškega sveta. Podobno usodo je doživel Arthur, ki 

najde zavetje v globini morja (Šmitek 2009, 134). 

Najbolj znano poslednje bivališče slovenskega Kralja Matjaža je zagotovo votla gora. 

Omenjenih je kar nekaj gora, kamor naj bi se umaknil. Največkrat je zagotovo omenjena Peca, 

gora na Koroškem, nekateri pa tudi pravijo, da naj bi se skrival v notranjosti Triglava, na 

Gorenjskem pa naj bi spal pod goro Bogatin (Copeland 1933, 648–9; Copeland 1949, 280–1). 
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Če vnesemo znane kraje v neko zgodbo, to ni pogoj, da zgodba postane domača, vseeno pa je 

takšna lokalizacija marsikdaj lahko pomagala, da je kakšna zgodba zaživela na določenem 

območju. Na Slovenskem je na splošno najbolj znana Peca, ki pa sploh ni edino znano 

domovanje Kralja Matjaža. Se ja pa takšno mnenje uveljavilo predvsem zaradi vpliva šolskih 

beril in literarnih »matjaževskih« besedil. V resnici Peco omenjajo samo trije izmed 

osemdesetih znanih (do takrat) ljudskih besedil. Po ljudskem pričevanju tako Kralj Matjaž spi 

v Postojnski jami, pod Čavnom, pri Mrzli vodi pod sveto Višarijo, pod Sveto goro na 

Štajerskem, v Budinski gori, v Dobraču, pod Krimom, pod Donačko goro, na Sorškem polju in 

še kje. Slovenski Kralj Matjaž redkokdaj zaide v kakšno jamo oz. goro izven meja, če pa, potem 

gre na Madžarsko, Salzburg in Untersberg (Matičetov 1958, 146). 

V vsem tem se kaže južni vpliv, saj je Kraljevič Marko, srbski epski junak, našel zavetje v 

skalni pečini, potem ko se je sredi bitke obrnil k bogu. Tovrstni vplivi nas niso dosegli le z juga, 

saj gre za mednarodne, skoraj splošno-evropske motive (Šmitek 2009, 134).  Bivališča v gori 

tako ni imel le slovenski Kralj Matjaž, temveč je to značilno za kar nekaj pregnanih oz. 

pokopanih vladarjev v Srednji in Zahodni Evropi.  

Nemški kralj in cesar Svetega rimskega cesarstva Friderik I. Barbarossa je umrl v tretji križarski 

vojni leta 1190. Kmalu zatem so se razširile prerokbe o novem Frideriku, ki bo eshatološki 

odrešenik in vladar zadnjih dni. Napoved se je zdela uresničena, ko je bil čez nekaj desetletij 

ustoličen Friderik II. Tudi ta je šel na križarski pohod in leta 1229 ponovno zavzel Jeruzalem 

ter postal njegov kralj. Ob nenadni smrti leta 1250 so se po Evropi razširile govorice, da ga je 

neki menih videl, kako na Etni na čelu svoje vojske vstopa v notranjost gore. Ta podoba se je 

kasneje spojila s figuro njegovega vnuka Friderika Neustrašnega in tako je prišlo do izročila o 

Frideriku, spečem v gori Kyffhauser, ki bo nekega dne vstal in postal gospodar sveta. Podobno 

naj bi v 12. stoletju nemški fevdalec Emmerich iz Leiningena  prebival v votlini pri Wormsu in 

se od časa do časa prikazal iz nje s skupino svojih vojakov. Zavetje v gori naj bi si poiskal tudi 

grof Baldwin IX. Flandrijski, ki je na začetku 13. stoletja izgubil življenje v križarski vojni. V 

globokem spancu naj bi bil tudi bizantinski vladar Konstantin XI., ki je umrl v boju s Turki leta 

1453 (Šmitek 2009 134–5). Portugalski kralj Sebastian je pri svojih 24-tih letih padel v bitki z 

Mavri in pojavile so se govorice, da je preživel in da se bo pojavil v trenutku, ko ga bo narod 

potreboval. Tako so ga menda kot rešitelja čakali še leta 180720 med Napoleonovimi vojnami. 

                                                 
20 Zanimiv je tudi podatek, da naj bi tudi nekateri slovenski kmetje med 2. svetovno vojno govorili, da se bo 

prebudil Kralj Matjaž in rešil Slovenijo (Voigt 2010, 210). 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                              Miha Brezovnik; diplomsko delo 

- 49 - 

 

Tudi za precej drugih vladarjev in kraljev (armenski Meher, češki kralj Wenzel, karpatski 

roparski kralj Dobocz, danski kralj Holger, škotski kralj Robert Bruce, irski kralj Earl Gerald) 

je bilo značilno, da prebivajo v podzemlju in bodo prišli nazaj šele ob koncu sveta (prav tam).  

Najstarejši in najbolj znan je zagotovo Arthur, ki naj bi bil britanski vojaški poveljnik iz 5. 

stoletja. Že kmalu po smrti so se o njem začele spletati mitične pripovedi. Že leta 1113 je 

Herman iz Tournaya poročal, da naj bi prebivalci Cornwalla in Bretonci/Britanci na obeh 

straneh Rokavskega preliva verjeli v Arthurjevo večno življenje. Po nekaterih zgodbah naj bi s 

svojimi vitezi spal v skalni notranjosti hribov, po drugih pa naj bi odšel na dolgo sanjanje na 

otok Avalon, nekje v Atlantskem oceanu. Slednje je zabeležil že Plutarh leta 82, kar naj bi mu 

povedal nek poznavalec Britanije. Njegova grška interpretacija in razlaga tega zelo 

pomembnega keltskega mita pripoveduje o Kronosu, ki z bogovi in spremljevalci spi v jami, 

svetleči kot zlato, ki se nahaja na čudežnem otoku. Ta zapis potrjuje avtentičnost poznejših 

ljudskih omemb Arthurja, ki so tako povezale mitološko vsebino s konkretno zgodovinsko 

osebnostjo (prav tam). 

MOTIV STAROGRŠKEGA MITA O GODCU ORFEJU 

Po Zmagi Kumer (Kumer v Šmitek 2009, 132)21 naj ne bi nobena slovenska pripovedna pesem 

o Kralju Matjažu nastala neposredno ob naslonitvi na madžarskega kralja Matijo Korvina, 

temveč je njegovo ime le kasneje prišlo v besedilo. Kot primer navede bajeslovno-legendarno 

pesem o godcu pred peklom, v kateri nastopa Kralj Matjaž. Godec je junak, podoben 

starogrškemu Orfeju ali Dionizu, ki odide na oni svet reševat nekoga od bližnjih. V 

makedonskih različicah ljudskih pesmi kot gospodarji drugega sveta nastopajo vile, pri 

slovenskem Kralju Matjažu pa je gospodar onstranstva hudič. Pri Lužiških Srbih in moravskih 

Čehih je godec kralj, in sicer biblični kralj David, enako kot v nekaterih slovenskih variantah 

(rezijanski Sintilavdič - sveti David). Pri Rusih pa je glavni posrednik med nebesi in 

podzemljem junak Mihail Potik (Šmitek 2009, 132–3).  

Starogrški motiv o godcu Orfeju, ki gre v podzemlje, da bi rešil svojo ženo Evridiko, je moč 

najti v več kot 30 slovenskih ljudskih pesmih. Vpliv krščanstva se kaže v tem, da slovenski 

godec rešuje svojo mater ali druge najbližje, ki trpijo v peklu zaradi grehov. Junak se pojavlja 

pod različnimi imeni: David, Deveti kralj, Deveti mož, Žalostni kralj, Vida svet (sveti Vid) in 

sveti Tomaž. Najbolj zanimivo pa je, da se v najzgodnejšem zapisu iz leta 1834 (Slovenske 

                                                 
21 Šmitek, Zmago. 2009. Kralj Matjaž: mavrični sij ljudskega junaka. Acta Histriae, 17 (1/2): 132. 
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ljudske pesmi, SLP, 48/1) omenja kot Kralj Matjaž (Šmitek 2009, 133). Grafenauer razloži, 

kako je Orfejev motiv na naših tleh prevzel krščansko preobleko in kako je nazadnje preko 

likov Devetega kralja in Devetega moža prevzel njegovo in njihovo mesto Kralj Matjaž. 

Avgust Pavel je za slovenskega Godca pred peklom našel oporišče v Gundulićevemu Osmanu, 

ki naj bi po njegovem nastal okrog leta 1622. Ep se je do leta 1826, ko je bil prvič natisnjen, 

ohranjal le v rokopisih. Balkanski Slovani naj bi bili posredniki transformacije Orfejevega mita 

do slovenskega Godca pred peklom. Zanimivo je, da se sled mita ni ohranila niti pri Bolgarih 

niti pri Srbih (Barbarič 1988, 6–7). Razlika med Pavlovo in Grafenauerjevo interpretacijo 

prevzema Orfejevega motiva je v tem, da so za prvega bili posredniki balkanski Slovani, za 

drugega pa traško-ilirsko-vlaški staroselci (prav tam). 

MOTIV KONCA SVETA 

Izročilo Kralja Matjaža sega tudi v indoevropski prostor. Povezan je namreč tudi s predstavami 

o koncu sveta in o novi »zlati dobi«. Ko bo v bitki na Sorškem polju Kralj Matjaž premagal 

vojske sedmih kraljev, bo nastopil mir. Ta motiv nas uči in kaže želje in upanja ljudi v 

preteklosti. Tudi, ko se ljudje ozrejo v preteklost, jih obenem zanima prihodnost. Pravzaprav 

jim preteklost služi kot pokazatelj oz. upanje na boljšo prihodnost. To upanje je psihološka 

osnova mnogih prerokb in utopičnih sanj, ki so se ohranila v ljudskem izročilu skozi stoletja 

(Szoverffy 1968, 77; Šmitek 2009, 131). 

Zadnji Matjažev boj bo na Sorškem polju, Pliberškem polju ali na Ljubljanskem polju. Mir bo 

sklenjen nekje med Loko in Kranjem, blizu vasi Meje na Sorškem polju, na Sovrškem 

(Lurnskem) polju na Koroškem ali v Libučah. Dogajanje je postavljeno na Koroško, Štajersko, 

redkokdaj pa slovenski Kralj Matjaž zaide izven meja, če pa že, potem gre v neko jamo ali goro 

na Ogrskem, v Salzburg ali v Untersberg (Matičetov 1958, 146). 

Izročilo, ko se nek zgodovinski ciklus konča oz. prične s poslednjo veliko bitko, poznajo 

številna ljudstva: biblični Armagedon, rimski boj na jezeru Regillus, švedski Bravellir, 

skandinavski Vigridr, irski Mag Tured, indijska Kurukšetra, staroindijski rešitelj ljudstva pa bo 

deseta inkarnacija boga Višnuja z imenom Kalki avatar. Indijsko-tibetantski budizem ima 

podobno zgodbo, le da bo kralj inkarnacije bodisatve modrosti Manjusrija, tibetanski junak pa 

bo Ge-sar, ki bo vodil zadnjo, odločilno bitko proti barbarom. Slednjega junaka so prevzeli tudi 

Mongoli, sicer pod drugačnim imenom - Geser Kan (Šmitek 2009, 131).  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                              Miha Brezovnik; diplomsko delo 

- 51 - 

 

MOTIV MEČA 

Zapisi slovenskih ljudskih pripovedi o spečem Kralju Matjažu iz 19. in 20. stoletja se ujemajo 

s tistimi o počivajočem Arthurju iz Britanskega otočja. Obiskovalca v podzemlje popelje vodič 

in tam si lahko vzame nekaj zlata. Iz nožnice izvleče meč, ki pa se zatakne, zato po nerodnosti  

prebudi spečo vojsko. Meč je simbol vladarske oblasti, pripada le izbrancu. Tako lahko 

Excalibur22 že v rani mladosti iz kamnite gmote izvleče le Arthur. Motiv je prepoznaven tudi v 

srbskem izročilu, saj Turki mrtvemu Kraljeviču Marku ne morejo iztrgati sablje iz rok (Šmitek  

2009, 136). 

Orožje junaka je podedovano ali pa ga je skoval poseben mojster. V slovenskih ljudskih pesmih 

se omenja težka sablja, okovana z zlatom in s srebrom. Na spodnjem delu je ležala kača, s 

konice pa je švigal ogenj. Kaljena je lahko bila v kačjem strupu (prav tam). 

Herodot je v 5. stoletju pred našim štetjem zapisal, da je bil kult meča pomemben že pri iranskih 

Skitih. To je potrebno omeniti, saj so bili skitski Sarmati vključeni v rimske vojaške enote v 

Britaniji, njim sorodni Alani pa so se v 5. in 6. stoletju selili z Vzhoda do sredozemskih in 

atlantskih obrežij Evrope (Katalonije, Francije). Slednji naj bi častili meč, zaboden v zemljo. 

Zaradi tega ne gre izključiti prepletanja oz. vplivanja indoevropskih bajeslovnih sestavin na 

širših območjih Evrope. Zanimivo je tudi ime meča Excalibur ali Caliburnus, ki bi ga lahko 

pojasnili tako, da prihaja »iz dežele Kalibov«, starega plemena kovačev in železarjev iz 

Kavkaza. Tudi Rolandov meč Durandel, ki lahko preseka skalo, bi lahko izhajal iz francoskega 

dur (»trd«) in alanskega andan (»jeklo«) (Trubačev v Šmitek 2009, 136)23. 

Motiv vladarjeve pogreznitve v zemljo ima tudi izročilo angleških in balkanskih Ciganov. Na 

to nas opozarja severnoindijska tradicija o junakih, ki spijo v osrčjih gora. (Šmitek 2009, 136). 

MOTIV VODE NESMRTNOSTI  

Ta motiv se pojavi že pri eni izmed mnogo starejših različic izročila o Aleksandru Velikem in 

njegovem iskanju studenca vsevednosti ali o bibličnem Salomonu in Sibili. V pripovedi Kralj 

                                                 
22 Gre za meč mitskega kralja Arturja, okrog katerega se vrti znana saga o vitezih okrogle mize. Nosilec tega meča 

naj bi bil nepremagljiv. Zasajen je bil v kamen in le pravi vladar ga je lahko izvlekel. Neuspešno so ga iz kamna 

skušali izvleči številni znani vitezi in plemiči, a uspelo je le Arurju. Excalibur so po smrti Arturja vrgli v morje 

(Encyclopædia Britannica 2014c). 

23 Šmitek, Zmago. 2009. Kralj Matjaž: mavrični sij ljudskega junaka. Acta Histriae, 17 (1/2): 136. 
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Matjaž in Šembilja slednja prevara svojega brata Matjaža, izpije vodo iz čudežnega izvira in si 

pridobi modrost ter večno življenje (Šmitek 2004, 290–1). To spominja na samovile, ki jih 

poznamo iz balkanskega izročila o Kraljeviču Marku in naj bi mu po eni od bolgarskih ljudskih 

pesmi dale piti vodo nesmrtnosti. Slovenska razlaga očitno kaže krščanske vplive, saj ima vila 

oz. Šembilja preobrnjeno vlogo in junaku škodi, namesto da bi mu pomagala (Šmitek 2009, 

132). 

7. 3 SLOVENSKI MOTIVI 

MOTIV VELIKEGA KRALJA, BOJEVITEGA VOJŠČAKA, KAZNOVANEGA 

GREŠNIKA IN SPEČEGA VLADARJA 

Slovensko ljudsko izročilo Kralja Matjaža največkrat opisuje kot bojevitega vojščaka, 

kaznovanega grešnika, ki se je uprl bogu in spečega vladarja. Razlage, kje iskati izvir takšnih 

slovenskih ljudskih predstav, so različne. Sicer se je tudi Matija Korvin zapletal v nenehne 

vojne na svojih mejah, vendar bi pri nas lahko šlo še za starejšo, bajeslovno tradicijo, ki izhaja 

še iz starih plemenskih bogov kresnikov (Šmitek 2009, 132). 

MOTIV HREPENENJA 

Kralj Matjaž bi lahko ponazarjal slovensko hrepenenje – tako v družbenopolitični sferi, kot v 

splošnem človeškem smislu (Lukács v Šmitku 2009, 133)24.   

MOTIV REVOLUCIJE 

Liki, ki so podobni Kralju Matjažu, so pravzaprav figure, v katerih je izražen revolucionarni 

program našega kmečkega ljudstva (Kardelj/Sperans 1939, 61). Speransova in partizanska 

književna aplikacija teme Kralja Matjaža v družbenopolitičnem smislu je precej poznana 

(Barbarič 1968, 178).  

 

 

                                                 
24 Šmitek, Zmago. 2009. Kralj Matjaž: mavrični sij ljudskega junaka. Acta Histriae, 17 (1/2): 133.  
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MOTIV KULTURNOPOLITIČNEGA IDEALA 

Za Ravnikarja, Demetra, Majarja in Trstenjaka je Kralj Matjaž postal osmišljenje določenega 

kulturnopolitičnega ideala (Barbarič 1988, 10). To so počeli s prirejanjem ljudskega gradiva, o 

čemer je največ zapisal že Grafenauer.  

MOTIV PASIVNOSTI 

Nasprotno so se nekateri avtorji osredotočili na pasivnost Kralja Matjaža. Njegovo spanje in 

čakanje ljudstva na njegov prihod naj bi ponazarjalo pomanjkanje državniške tradicije. Kot 

pravi Šmitek (2009, 133), to ni mogoče, saj se pasivni junaki pojavljajo tudi pri narodih, ki jim 

politika in državna uprava že dolgo nista tuji. Dandanes je Kralj Matjaž mnogokrat omenjen 

kot simbolni prikaz slovenske pasivnosti, predvsem na političnem področju. 

V času gospodarske krize sem opazil nekaj omemb Kralja Matjaža v raznih člankih, kjer se mu 

očita pasivnost oz. se skozi njega izraža pasivnost slovenskega ljudstva, ko ga le-to čaka. 

Nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan pravi, da je bil Kralj Matjaž človek, ki smo ga 

Slovenci čakali, da nas bo osvobodil in razbremenil tisočletnega suženjstva, v čemer se kaže 

tudi senca nesamozavesti, saj bi potemtakem šlo za nekoga, ki bo to naredil namesto nas samih. 

V novejši zgodovini naj bi odkrili Kralja Matjaža v nas samih - 1941, ko smo se uprli okupatorju 

in 1991 v vojni za osvoboditev Slovenije. Takrat naj bi Kralj Matjaž stopil v vsakega izmed nas 

in pokazal, da je konec časov, ko smo čakali nanj, da bo domovinsko nalogo opravil namesto 

nas samih (Pomurec.com 2014). Kot nekoga, ki bo prišel in izčistil stvari oz. izgnal korupcijo, 

ga v svojem intervjuju o neuspešni kandidaturi za predsednika KPK omenja tudi novinar Vasja 

Jager. Pravi, da ni Boga in ni Kralja Matjaža izpod Pece (Banjanac Lubej 2014). Podobno vlogo 

Kralju Matjažu daje tudi novinarka Hrastar A. (2014) z naslovom intervjuja Ne čakajmo Kralja 

Matjaža, ki se navezuje na pasivno vlogo volivcev v današnjih časih. 

MOTIV VOJSKOVANJA PROTI BOGU 

Po slovenskih ljudskih razlagah je Kralja Matjaža, ko se je hotel bojevati z Bogom, zaradi 

objestnosti pod seboj pokopala zemlja (hrib oz. dve gori). To naj bi bila ali božja kazen ali pa 

naj bi se to zgodilo zaradi njegove prošnje, saj je sprevidel, da se je spopadel z nepremagljivimi 

nebesnimi silami (Šmitek 2009, 134). Sploh pri tem motivu se vidi močan vpliv krščanstva in 

njegove propagande. Skupina pripovedi, kjer se Kralj Matjaž bojuje proti Bogu, je posebnost 

slovenskih in hrvaških (kajkavsko-čakavskih) »matjaževskih« izročil (Matičetov 1958, 133). 
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MOTIV NESMRTNOSTI 

O nesmrtnosti junaka (Kralja Matjaža, tudi Kraljeviča Marka) naj bi govorile le južnoslovanske 

ljudske pripovedi, kar je zelo zanimivo (Šmitek 2009, 134). 

MOTIV ZLATE PTICE 

Kljub temu da se v ljudskem izročilu ne pojavlja tako pogosto, se ta simbol veliko pojavlja pri 

Avgustu Pavlu. Zanimivo je, da se med več kot osemdeset inačicami, ki sta jih objavila 

Matičetov in Grafenauer, zlata ptica pojavi le v Freuensfeldovem zapisu iz ormoške okolice 

(Pravljice o kralji Matjaži, Kres 1884, pri Grafenauerju št. 4). Pesnik je 1933 v svoji prvi 

pesniški zbirki Vak völgy ölen igy zsolozsmázok (Tako pojem psalme v objemu slepe doline) 

zlato ptico omenil dvakrat. Najprej v spremni besedi, kjer zapiše, da je zlata ptica po 

slovenskem ljudskem verovanju znanilka prihoda Kralja Matjaža, v drugem delu pa gre za 

neizpolnjene mladostniške sanje, saj je pesnik 1932 na starem mestu ob robu gozda našel le 

mater (včasih pa so tam bili vsi, celotna družina z 9 otroki), ki mu je dejala, da se Kralj Matjaž 

ne bo nikoli prebudil, saj so zlato ptico nekje ujeli oz. ustrelili (Barbarič 1988, 9). 

Stare slovenske ljudske pripovedke prerokujejo, da ko se bo nad planino oglasila zlata ptica, bo 

Kralj Matjaž iz Pece na konju prijahal pred svojo zmagoslavno črno vojsko. Takrat naj bi 

prinesel odrešitev in resnico - ne le Slovencem in južnim Slovanom, temveč tudi Madžarom. 

Tako naj bi sosedje za vse večne čase dosegli spravo, kot pravi Barbarič (1968, 176). 

MOTIV DRŽAVNIŠKEGA MITA  

Nekdo je med vojno v Etnologu (1943) zapisal, da je Kralj Matjaž slovenski državniški mit. S 

tem se nam »matjaževske« zgodbe predstavijo v povsem drugačnem pomenu. Kot zgodbe, ki 

zbujajo čut in smisel za slovensko državnost. To je v popolnem nasprotju z uradnimi razlagami, 

da smo Slovenci narod hlapcev in dekel (Šavli 1991, 550). 

MOTIV NEOPAZNEGA TEKA ČASA V PODZEMLJU OZ. »ONEM« SVETU 

»Matjaževska« izročila se marsikje prelivajo v pravljičnost. Motiv o neopaznem teku časa naj 

bi bil prvotno iz pravljične legendarne pesmi o Rajski ptici (Grafenauer 1951). To ni nujno res, 

saj se pojavlja tudi v drugih zgodbah: Albrehtov deček je prepeval 7 let, Graberjev voznik se je 

7 let mudil pri Friedrichu v gori, kmet ob vrnitvi v svoj kraj nikogar ne pozna, v Pastirčku pri 

Kralju Matjažu iz Kranjske Gore pa se s širokim zamahom po 150-letni odsotnosti vrne na svet 

(Matičetov 1953-54, 316). 
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MOTIV VELIKANA 

V Peterlinovem dolenjskem besedilu je Kralj Matjaž velikan, trikrat večji kot največji človek. 

Navadni ljudje niso zmožni spiti niti polovico mere, ki jo Matjažev najmanjši mož popije trikrat 

na dan polno mero (Matičetov 1953-54, 316). 

MOTIV ARHETIPSKEGA SIMBOLA 

Lukács pravi, da je Kralj Matjaž iz slovenskega ljudskega izročila arhetipski simbol, skozi 

katerega se izražata v slovenski kolektivni podzavesti obstajajoča preteklost in prihodnost 

(Pavičić 2003, 497).  

7. 4 MADŽARSKI MOTIVI 

MOTIV PREOBLEČENEGA KRALJA 

Heltai je prvi spregovoril o tem, da je kralj naokoli hodil preoblečen, saj je tako lahko videl 

dejansko stanje družbe. Sicer je bil ta motiv znan že prej, vendar je s tem likom dobil nove 

razsežnosti. Pripoved o sodniku iz Kolozsvara je ena najstarejših in najbolj priljubljenih 

pripovedk o kralju Matiji Korvinu. Prvič je bila objavljena 1577 in je vse do danes ostala 

prisotna v ljudskem izročilu ter ohranila strukturo prvotne inačice (Gaál in Meden 1999, 122–

3). Ta motiv se kasneje močno uveljavi v madžarski avtorski književnosti. Moč ga je najti tudi 

pri nas, saj prekmursko besedilo (Matičetov 1958, 143) omenja vladarja, ki potuje preoblečen 

in nepoznan po deželi, da bi na lastne oči videl potrebe svojega ljudstva. Tudi ta motiv bi lahko 

sodil med mednarodne motive, saj Peter Burke v šestem poglavju svoje znane knjige (prvič 

izdana 1978) Popular culture in early modern Europe kot prototip takšnega vladarja omeni 

Haruna al Rašida, ki je že precej pred Korvinom preoblečen hodil med svojim ljudstvom. 

Takšno zvijačo je uporabil tudi švedski kralj Karel XII. Švedski (Voigt 2010, 218–19). Tudi v 

slovaških pripovedkah je Kralj Matej preoblečen v stare cunje hodil med svojim ljudstvom in 

skrbel, da je v njegovi deželi vladala pravičnost (Gogala 2002, 45). Vseeno sem ta motiv dal 

pod to poglavje, saj gre nedvomno za najbolj znan in priljubljen madžarski motiv. 

7. 5 SLOVENSKO-MADŽARSKI MOTIVI 

MOTIV DINASTIČNEGA SIMBOLA 

V obeh ljudskih izročilih lahko najdemo motiv dinastičnega simbola. Nekatere slovenske 

ljudske pesmi govorijo o Matjaževi prestolnici v Celju, kar bi lahko kazalo na povezavo z 
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rodbino celjskih grofov. Ta motiv je še bolj očiten na Madžarskem, saj je bil kralj Matija Korvin 

državni in dinastični simbol v pravem pomenu besede. Po prvi svetovni vojni je madžarska 

državna propaganda to skušala izkoristiti za širjenje ideje o skupni večnarodni monarhiji ali 

republiki z madžarskim vladarjem. Podobno je bil v 15. in 16. stoletju v Angliji tudi kralj Arthur 

izkoriščen za propagandne namene (Šmitek 2009, 131). 

7. 6 MOTIVI IZ »NEMATJAŽEVSKIH« ZGODB 

V »matjaževskih« pripovedih se najde tudi nekaj motivov, ki so znani iz drugih, 

»nematjaževskih« zgodb, npr. narobe prerokovani konj (ali osel), strežnik, ki drži Matjažu 

obrvi, »glaževa miza«, 300 (ali 150) let dolgo bivanje Matjaževega obiskovalca v podzemlju, 

»banda«, ki se čuje izpod vrhov. Poleg teh drobnih motivov se pojavljajo še epska pretiravanja, 

npr. srebrne podkve, ki tehtajo »vsaka sedem centov« ali črtalo, iz katerega je Matjaž iztisnil 

vodo ali pa Matjažev najmanjši mož – trikrat večji od obiskovalca (Matičetov 1958, 147). 
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8 MOTIVI KRALJA MATJAŽA V SLOVENSKI IN 

MADŽARSKI AVTORSKI KNJIŽEVNOSTI 

Motiv samega Kralja Matjaža se pojavlja tako v madžarski, kot v slovenski ter tako v ljudski, 

kot tudi v avtorski književnosti in je predmet raziskovanja v obeh kulturnih prostorih. V 

slovenski slovstveni folklori Kralj Matjaž v dobri tretjini zgodb nastopa kot borec zoper Boga, 

v preostalih pa je branilec krščanstva in slovenstva. V madžarskih pripovedkah se večinoma 

pojavlja kot pravični vladar (Bálint Čeh 2002, 479). Motivi iz ljudskega slovstva so se v obeh 

književnostih prenesli tudi na umetna besedila. 

8. 1 KLASIFIKACIJA MOTIVOV 

Glede na stopnjo abstrakcije ločimo splošne motive (general motif - npr. strah) in specifične 

motive (more specific motif - npr. strah otroka). Podobna je razlika med prvotnimi 

(univerzalnimi, arhetipskimi – universal) in drugotnimi (sekundarnimi, kulturnospecifičnimi, 

culture-specific) motivi. Arhetipski motivi se pojavljajo v enostavni, lahko razumljivi obliki 

(npr. kralj), drugotni motivi pa so bolj podrobni (npr. Kralj Matjaž) in gre pravzaprav za 

modifikacijo prvotnih. Arhetipski motiv kralja oz. vladarja se pojavlja v številnih zgodovinskih 

variacijah v obliki drugotnih motivov kot npr. srednjeveški fevdalni gospodar, izvoljen 

predsednik, itd. V ospredju so temeljni estetski kriteriji razmerij med formo in vsebino, saj 

lahko s pomočjo teh dveh orientacijskih točk klasificiramo motive tj. odkrivamo njihovo dvojno 

naravo in funkcioniranje v literaturi. Popolno razumevanje motivov je odvisno od bralčevega 

predznanja in kompetenc (Bálint Čeh 2002, 482).   

Med madžarskimi in slovenskimi literarnimi deli z motivom Kralja Matjaža se razlikujejo že 

arhetipski motivi. Tisti arhetipski motivi, ki so si enaki, kot npr. vladar, zapeljivec, vojska, ječa 

in smrt pa so si drugačni v obliki sekundarnih motivov. Primerjava motivnih sklopov kaže na 

vsebinske in strukturne razlike literarnih del, v katerih se motiv pojavlja (prav tam, 484–5). 

Tako, kot je bila spremenjena mitična podoba kralja, se spreminjajo tudi motivi in motivni 

sklopi, ki so povezani z njim (prav tam, 488–9). 

8. 2 GLAVNI MOTIV: MOTIV KRALJA MATJAŽA  

Motiv Kralja Matjaža je drugotni motiv, arhetipskega motiva kralja oz. vladarja. Ker gre za 

kulturnospecifični motiv, ki ima strukturni pomen, so nanj vezane določene konotacije v 
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slovenski oz. madžarski književnosti in zatorej zahteva bralčevo predznanje. Motivi o Kralju 

Matjažu in z njim povezani motivni sklopi se v obeh književnostih precej razlikujejo. Razlike 

izhajajo že zaradi različnih virov, iz katerih so avtorji črpali snov (Bálint Čeh 2002, 485). 

V slovenskih folklornih pripovedkah je Kralj Matjaž mitični odrešitelj ali bogoborec, v 

književnosti pa so avtorji vsebino mita vse bolj spreminjali. V Pripovedki od Glasan-Boga ali 

Poskus narodne epopeje Slovencev (Janez Trdina, 1850) je Kralj Matjaž odrešenik in 

osvoboditelj naroda, v Pripovedki od Glasan-Boga je humani vladar, premagovalec Turkov in 

polbožanski junak, ki reši svojo Katrico iz pekla. Kot odrešitelj nastopi tudi pri Josipu Jurčiču 

(Kaj se v Križmanovem prerokovanju poveduje o Kralju Matjažu, 1863) in Antonu Aškercu, ki 

je v štirih pripovednih pesnitvah v zbirki Junaki (1906) skušal junaško snov povezati v 

pripovedno pesnitev, s katero bi nadomestil slovenski junaški ep. Zadnji del je naslovil Kralj 

Matjaž (prav tam).  

Pri Cankarjevi Sodbi se funkcija odrešenika zaključi, saj kralj postane posmehljivec in zapusti 

svoje ljudstvo. S tem se začne postopna demitizacija in razpostolitev kralja. V povesti Potepuh 

Marko in Kralj Matjaž (1905) je kralj mrtev, v avtobiografiji Grešnik Lenart (1921) njegovo 

vlogo prevzame umetnik, v povesti O človeškem napuhu (1923) je Matjaž kmečki fant in puntar, 

ki ne želi oblasti, v črtici Kralj Matjaž pa je kralj le še ideja pravičnosti. Kralj Matjaž ima tako 

pri Cankarju različne obstoje/eksistence: 1. folklorno-odrešeniško, čeprav je mrtev ali zapušča 

čakajoče, 2. psihološko sobivanjsko, saj ga marsikdo nosi v srcu in tako postane upornik ter 3. 

umetniško, ko umetnik, izvržen iz družbe, prevzame kraljevo funkcijo (prav tam).  

Mit Kralja Matjaža je satirično razdrt v pesmi Kralj Matjaž v Ljubljani (Fran Eller, 1912), saj 

je kralj neodgovoren pijanec. Transformacija mita se nadaljuje v slovenskem 

narodnoosvobodilnem pesništvu (1941-45) in ima več faz: 1. izhodišče v okviru folklorne 

tradicije, 2. skepsa vanj kot junaka, 3. razdor »matjaževskega« mita, na čigar mesto je 

postavljen Tito. Karel Destovnik - Kajuh ga 1941 razpostoli. Motiv se po drugi svetovni vojni, 

razen v otroških igrah, pojavi le še izjemoma (prav tam). 

V igri Kralj Matjaž, kako se imaš? (1981) Alenka Goljevšček naredi pregled »matjaževskega« 

izročila od dobe bogov naprej. Gre za edini primer, da je omenjen bogoborni Kralj Matjaž 

slovenskih folklornih pripovedk v umetni književnosti. Sicer je takšen motiv omenjen tudi pri 

Trdini, vendar bogoborec postane kraljev posinovljenček in ne kralj sam. Vzrok za maloštevilno 

pisanje o bogobornem Kralju Matjažu je možna posledica tega, da sta Matičevski in Grafenauer 
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začela odkrivati razliko med variantami folklornih pripovedk o prevzetnem Matjažu in o 

dobrem kralju, odrešeniku sveta (prav tam). 

Funkcija odrešenika ni povezana z Matjaževo osebo, saj je motiv Kralja Matjaža na 

Madžarskem povsem drugačen. Izhaja iz Korvinove zgodovinske vloge oz. iz virov, ki so 

pričali o njegovem življenju in so služili kot glavna podlaga za nadaljnje ustvarjanje. V 16. 

stoletju je Kralj Matjaž (oz. kralj Matija Korvin) še vojaški ideal oz. viteški kralj, v 

razsvetljenstvu zagovornik izobraževanja in madžarskega jezika ter miroljubni oče naroda v 

neizdanem epu Gyorgya Bessenyija. V Szentjóbijevi tragediji Kralj Matjaž ali ljubezen 

ljudstva, nagrada krotkim vladarjem (Mátyás király, vagy a nép szeretete jámbor fejedelmek 

jutalma, 1792) je Matija Korvin idealni vladar, s čimer je avtor želel nemškemu cesarju Francu 

II. pokazati podobo legitimnega kralja (prav tam). 

V 19. stoletju se izhajajoč iz folklore v madžarski književnosti pojavi motiv pravičnega in 

modrega kralja v preobleki, ki postane sestavni del skoraj vsakega »matjaževskega« dela na 

Madžarskem. Karoly Kisfaludy je prvi, ki kralja prikazuje tudi kot človeka, ki se upogiba pod 

težo oblasti. V klasicistični odi Daniela Berzsenyija Veliki Ludvik in Matjaž Hunyadi (Nagy 

Lajos es Hunyadi Matyas, 1803) je upodobljen kot viteški vladar, ljubitelj umetnosti in znanosti. 

Miklos Josika v svojih zgodovinskih romanih uporabi romantično podobo popolnega viteškega 

vladarja in nadčloveka. Avtorji dobe reform (1825-1848) vidijo v njem človeka demokratičnega 

mišljenja, ki je dober do svojih podložnikov in skrbi za revne (prav tam).  

V drami Matjaž in Beatrika (Matyas es Beatrix, 1904) Gyule Pekarja je kralj Matija Korvin 

tragični oče, ki ga njegov nezakonski sin ne more naslediti. Podlaga je resnična pogodba iz 

Wiener Neustadta 1463, ki je določila, da v primeru, če Matija Korvin nima naslednika, 

madžarska krona pripada Habsburžanom. Tragedija se motivno stika in nadaljuje z 

zgodovinskim romanom Neapeljska gospa (A napolyi aszony, 1924), ki jo je napisal Miklos 

Suranyi. Časovni okvir v obeh delih je zadnjih pet let Korvinove vladavine pred prihodom na 

Dunaj in njegovo smrtjo. Na prelomu stoletja in tudi kasneje v zgodovinskih romanih ni 

bistvenih sprememb v upodobitvi pravičnega nacionalnega kralja (prav tam). 

Žrtev svojih čustev do kralja v lovski preobleki je Lepa Ilonka (Szép Ilonka, 1833) v istoimenski 

Vorosmaryijevi romanci. V tem delu so dejanja Matije Korvina in njegove družine bolj 

pomembna kot njegovi grehi zapeljevanja in avantur. V veseloigri Imreta Vahota Pesnik in kralj 

(Költő és király, 1846) je kralj prikazan kot neodgovoren izprijenec. Nasportno pa je v 
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veseloigri Jenoja Rakosija Barvo na barvo (Szinre szint, 1872), ko kralj ni več zapeljivec s 

krono na glavi, ampak zaljubljeni, zmedeni moški, izkoriščen s strani žensk. Kalman Mikszath 

v zgodbi o ženskah iz Szelistye (A szelistyei asszonyok, 1901) sicer podvomi v število kraljevih 

ljubezenskih avantur, a ga kljub temu prikaže kot zapeljivca. Delo je pomembno tudi zato, ker 

ne zavrača le iluzij o kraljevih avanturah, ampak tudi zbudi dvom v pravičnost oblasti nasploh 

(prav tam). 

8. 3 MOTIV OBISKA PRI KRALJU MATJAŽU 

Prvotni motiv obiska je kulturnospecifični motiv obiska pri Kralju Matjažu. Pojavlja se v obeh 

književnostih.  

V Sloveniji se motiv obiska pojavi v različnih skupinah pripovedk, kakor jih je razdelil 

Grafenauer. V eni skupini so obiskovalci opazovalci ali pa poskušajo potegniti meč iz nožnice, 

da bi zbudili kralja. Takšen je obiskovalec Kralja Matjaža pri Trdinu, Jurčiču in Aškercu. Junak 

pri Župančiču se takšnega dejanja že prestraši. V drugo skupino je Grafenauer uvrstil 

pripovedke o zakladih. Med njimi je tudi Freuensfeldova inačica, v kateri kralja obiskuje 

pijanec. Iz tega je izhajal tudi Cankar v povesti Potepuh Marko in kralj Matjaž (1905). Jernej 

Potnik je v povesti Krčmar Elija (Ivan Cankar, 1911) alter ego tega pijanca. Njegov obisk je 

zanimiv tudi zato, ker kralj ne prebiva več pod zemljo, ampak sedi v gradu na zlatem prestolu 

in Jerneja nagradi, čeprav ta tega ne pričakuje. Tudi v pravljici Miličinskega je obiskovalec 

kralja kmet, pijanec (Bálint Čeh 2002, 486–7).  

Med 1. svetovno vojno sta v Ribičičevi igri obiskovalca  pesnik in umirajoči vojak, po 2. 

svetovni vojni kralja v Jeločnikovi dramski pravljici Vstajenje Kralja Matjaža (1951) obišče 

mladi slovenski junak, v Suhodolčanovi igri Križ kraž, kralj Matjaž (uprizorjena 1974/1975) 

zaide v votlino spečega kralja skupina partizanov, v otroških igrah pa otroci (prav tam). Kot 

vidimo, na spremembo vrste obiskovalcev vplivajo tudi zgodovinski dogodki. 

V madžarskih pripovedkah je motiv obiska pri kralju Matiji Korvinu povečini posledica 

njegovega inkognito obiska med svojimi podložniki. Te povabi na svoj dvor, in ko se razkrije, 

jih primerno obdari. Zaradi tega se motiv obiska začne pojavljati šele v besedilih, ki se 

naslanjajo na folklorno predlogo. Posebej je priljubljen pri veseloigrah in pripovedkah, kjer ga 

obiskujejo zvesti podložniki in dekleta. V Gyulaijevi pesmi Znanstevnik (Tudos, 1846) se tuji 

umetnik osmeši, ko obišče kralja, da bi dobil nagrado za nepomembno dejanje. Prepoznavanje 

kralja med obiskom v Budimu pomeni pogubo za Vorosmatyjevo Ilonko, saj ugotovi, da so 
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med njima nepremostljive razlike. V Odi o kralju (Mátyás Király Emlékkönyv, 1902) Mor Jokai 

piše o časih, ko so lahko kralja obiskali tudi siromaki. V pravljici Zadnja grajska gospodična 

(Az utolso varkisaszony) avtorja Gyula Krudya so obiskovalci graščaki, ki negodujejo nad svojo 

divjo sosedo, zadnjo grajsko gospodično. V Mikszahtovi zgodbi kralja obiskujejo ženske iz 

Szelistye, ki zaradi pomanjkanja moških od kralja pričakujejo rešitev svojih težav (prav tam). 

8. 4 MOTIV UJETNIŠTVA 

Pri arhetipskem motivu ujetništva je v slovenskih besedilih sekundarni motiv turško ujetništvo 

(France Prešeren, Dane Zajc, Alenka Goljevšček) (Bálint Čeh 2002, 484–5). Gre predvsem za 

posledico prevzemanja motivnih invariant iz ljudskih pesmi in pripovedi. 

Ujetništvo se v madžarski književnosti veže na zgodovino in se pojavi kot ujetništvo kralja na 

Dunaju oz. v Pragi v zgodovinskih romanih (Janos Arany) (prav tam). 

8. 5 MOTIV VOJSKE 

Arhetipski motiv vojske je v slovenski književnosti kulturnospecifični motiv speče vojske ali 

izjemoma črne vojske (prav tam, 485). 

Arhetipski motiv vojske je kulturnospecifični motiv črne vojske v madžarski književnosti (prav 

tam).  

8. 6 MOTIV ZLATE DOBE IN KRALJEVEGA POVRATKA 

V slovenskih literarnih besedilih najdemo motivne invariante o pričakovanju kraljevega 

povratka v imenu stare pravde, pojavlja pa se tudi motiv o zlati dobi kmečkega stanja v času 

njegove vladavine. Motiv zlate dobe v Trdinovi Narodni blagajnici (izdana v zbirki Bajke in 

povesti o Gorjancih, 1882)  nastopi po sedemletnem boju obdobje stalnega miru. Po Jurčiču bo 

Kralj Matjaž vse premagal in bo »en kralj, bo en hlev in en pastir.« V pesmi Kralj Matjaž (1870) 

Mateja Trnovca mora »zlato vreme« prinesti še čas. V Rožencvetovi pravljici (izdana v zbirki 

Pravljice, 1932/1933) ima ljudstvo v dobi vladanja kralja vsega v izobilju. Ivan Cankar se v 

povestih Potepuh Marko in kralj Matjaž ter Krčmar Elija diferencira od zlate dobe. Zlata doba 

je v črtici O človeškem napuhu (Cankar, 1923) zreducirana na osnovne potrebe kmetov, pijanec 

v pesmi Frana Ellerja pa samo še sanja o »svobodi zlati«. S pretirano pozitivno oznako pri opisu 

blagostanja Fran Milčinski zanika njegovo verjetnost (Bálint Čeh 2002, 488–9). 
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Na Madžarskem se motiv zlate dobe pojavi že pri Ambrusu Gorcsoniju, ko v svoji zgodovinski 

pesnitvi opeva Korvinovo vladavino kot zlato dobo madžarske zgodovine. Povzdigovanje 

madžarske preteklosti iz časa Hunjadijcev in ne samo Korvina, je značilno za dela, ki opisujejo 

to dobo in želijo postaviti zrcalo temu času. Vladavino in podobo samega kralja do skrajnosti 

idealizira Jósika in le-ta spremlja dela še v 20. stoletju. Najde se tudi nekaj izjem. V 16. stoletju 

je Miklós Bogáthi Fazekas (Az ötödik része Mátyás király dolgainak – Peti del Matjaževih zadev 

do njegove smrti, 1576) kritično gledal na Korvina, vendar je kasneje, zaradi slabega 

gospodarskega položaja, ki je nastal po njegovi smrti, priznal, da je bila Madžarska zgodovina 

vseeno slavna. Kálmán Mikszáth  je v prvih letih 20. stoletja v dveh pripovedkah zavračal 

iluzije o zlati dobi, saj naj bi romantično nasprotje preteklosti in sedanjosti bilo le navidezno, 

kajti idealne dobe ni. Teh nekaj izjem je bilo vseeno premalo, da bi okrnili Korvinovo idealno 

podobo, saj naletijo le na slabe kritike in neodobravanje bralcev (prav tam). 

8. 7 MEŠANJE IN PREPLETANJE MOTIVOV  

V nekaterih slovenskih besedilih je moč najti zgodovinske podatke o Korvinu, npr. v 

Aškerčevih Junakih in v Kozakovi veseloigri Kralj Matjaž, kar pa še ne pomeni, da so avtorji 

prevzeli motive iz madžarskih pripovedk (prav tam, 489). 

Je pa presenetljivo, da so madžarski avtorji uporabili motive in zgodbene prvine iz slovenskih 

folklornih pripovedk o Kralju Matjažu. V pesmi Matjažev grob (Matyas sirja, 1860) se avtor 

Kalman Thaly sklicuje na slovensko pripovedko. Prav tako je slovenska pripovedka predloga 

pesmi Gyule Rudnyánszkya Grob Kralja Matjaža (Matyas kiraly sirya, 1890), ki pripoveduje 

o spečem kralju v jami, okrog katerega stoji črna vojska in čaka, da se njihov rešitelj zbudi. 

Gyula Avar 1934 v zbirki pripovedk o življenju kralja Matije Korvina kot zadnjo zgodbo vključi 

tudi Kranjsko povedko, v kateri pri marmorni mizi sanjari veliki madžarski kralj Matija Korvin 

in čaka, da odreši Kranjsko V vseh delih so madžarski avtorji prevzete prvine preoblikovali 

tako, da so slovenskega odrešitelja prikazovali kot madžarskega narodnega junaka (prav tam). 

8. 8 IDEJNOVSEBINSKE POVEZAVE 

Idejnovsebinske povezave slovenskih in madžarskih književnih del z motivom Kralja Matjaža 

se najbolj izrazito izražajo na nacionalni ravni. V obeh književnostih so močno prisotne 

domoljubne ideje, ki kažejo na željo po osvoboditvi izpod tuje oblasti oz. obrambi pred vpadom 

tujcev. Če to povežemo z idealizirano podobo kralja, dobimo motiv boja za pridobitev 
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nacionalne oblasti, boja proti tujcem in nostalgije po idealnem stanju blagostanja. Posebej na 

Madžarskem so imele v 16. stoletju pesmi o kralju konkretno domoljubno funkcijo. Z njimi so 

strunarji želeli hrabriti in motivirati viteze, ki so branili mejo pred tujci. Tudi pesniki 

razsvetljenstva so precej pozornosti namenili vprašanjem državne ureditve in ne le verskim 

vsebinam. Trdina v svojem epskem poskusu pravi, da bo Slovencem le zvestoba katoliški veri 

omogočila preživetje naroda. To nazorno prikaže z žalostno usodo Glasan-Boga. S tem delom 

posreduje propagandno in domoljubno sporočilo, da je za domovino potrebno žrtvovati tudi kri 

(Bálint Čeh 2002, 490). 

V delih slovenskih pisateljev je bil ponavadi predmet satire politično pasiven izobraženec ali 

kmet, Kralj Matjaž pa je poosebljena ideja o odrešenju, pravičnosti ali osvoboditvi. Osebnost 

kralja je bila v madžarskih situacijskih komedijah velikokrat predmet posmeha. Največkrat so 

se posmehovali njegovi človeški naravi, torej kralju, ki je igrača svojih nagonov. Vseeno ne 

moremo govoriti o demitizaciji idealnega vladarja, saj z redkimi izjemami kralj, tudi v teh 

veseloigrah pooseblja pravičnega, modrega in idealnega vladarja (prav tam). Še vedno ima 

svojo prvinsko vlogo. 

Po drugi strani pa slovenska dela z motivom Kralja Matjaža kažejo na izstop iz kolektivnega 

oz. mitičnega mišljenja. Reformacijska naravnanost je vidna v pesmih in povestih z motivom 

Kralja Matjaža, kajti ukinitev tolažilne fikcije pomeni, da se mora posameznik sam odrešiti in 

najti pot do rešitve, četudi z ahasverskim iskanjem, vsekakor brez malodušnosti. Ta vsestranska 

demitizacija slovenskega mita odrešenika pa nosi tudi revolucionarno sporočilo, spodbujanje 

naroda k osvoboditvi samega sebe (prav tam).  
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9 KRALJ MATJAŽ V UČNEM NAČRTU ZA SLOVENŠČINO 

(2011) IN BESEDILA O KRALJU MATJAŽU V BERILIH OD 1. 

DO 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE 

9. 1 KRALJ MATJAŽ V UČNEM NAČRTU ZA SLOVENŠČINO 

V učnem načrtu za slovenščino iz leta 2011 je med predlaganimi književnimi besedili za 

obravnavo v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih moč najti nekaj več kot dvajset ljudskih 

besedil (proza, poezija, dramatika). Med predlaganimi književnimi besedili za obravnavo v 

tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju je za prozo v 7. razredu predlagana ljudska 

pripovedka z naslovom Kralj Matjaž. V prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju ni 

predlaganih besedil z motivom Kralja Matjaža. 

9. 2 BESEDILA O KRALJU MATJAŽU V BERILIH, DELOVNIH 

ZVEZKIH IN UČBENIKIH OD 1. DO 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE 

Tabela 1: Število besedil z motivom Kralja Matjaža v berilih, delovnih zvezkih in učbenikih od 1. do 9. razreda OŠ. 

RAZRED: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Berila 0 0 2 0 0 3 4 0 0 

Delovni zvezki 0 0 2 0 0 2 3 0 0 

Učbeniki 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

1. IN 2. RAZRED 

Mladinska knjiga: V priročniku za učitelje pri uporabi zvezka za opismenjevanje v prvem in 

drugem razredu S slikanico na rami (Gomboc in Rot Vrhovec 2012) je za uvodno dejavnost pri 

učni enoti: Krone (učna tema: Poševna lomljena črta cik cak) predlagana prstna igra Križ kraž, 

Kralj Matjaž. 

3. RAZRED 

Mladinska knjiga: V delovnem zvezku za književnost za tretji razred osnovne šole Slovenščina 

3 – S slikanico na rami (Bricelj in dr. 2010, 19) je slovenska ljudska pripovedka Kralj Matjaž. 

Rokus Klett: V samostojnem delovnem zvezku za ustvarjalno branje za deklice oz. dečke Jaz 

pa berem 3 (Cerjak in Kordigel 2001) se pojavita radijska igra Kralj Matjaž in Alenčica (Dane 

Zajc) ter pesem Ples Kralja Matjaža (Oton Župančič). 
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6. RAZRED 

DZS: V delovnem zvezku Hej hoj, povabim te s seboj  (Kosmač in dr., 2009, 125–7) je poglavje 

Sanjska snežna vas v Podpeci, ki govori o prireditvi Gradovi Kralja Matjaža. V isti sklop so 

vključene priloge: besedilo Kralj Matjaž se je prikazal, ljudska pripovedka Kralj Matjaž ter 

naloge pod naslovom Speči Kralj Matjaž v votlini pod Peco.  

Izolit: V 2. delu delovnega zvezka za pouk slovenščine v 5. razredu 8-letne osnovne šole in 6. 

razredu 9-letne osnovne Moja slovenščina 6 (Kokalj in dr. 2008, 38) je besedilo Kralj Matjaž 

in Alenčica. 

Mladinska knjiga: V berilu Kdo se skriva v ogledalu? za šesti razred 9-letne in peti razred 8- 

letne osnovne šole je pesem Otona Župančiča Kralj Matjaž (Golob in dr. 2004, 8). 

7. RAZRED 

DZS: V berilu za sedmi razred 9-letne osnovne šole in šesti razred 8-letne osnovne šole z 

naslovom Ta knjiga je zate (Cirman in dr. 2001, 14) je ljudska pripovedka Kralj Matjaž. 

Mladinska knjiga: V berilu za sedmi razred 9-letne osnovne šole Sreča se mi v pesmi smeje 

(Čoh in dr. 2010, 146) je ljudska pripovedka Kralj Matjaž. 

Rokus Klett: V berilu Novi svet iz besed 7 (Blažić in dr. 2010, 184) za sedmi razred 9-letne 

osnovne šole je ljudska pripovedka Kralj Matjaž. Pojavi se tudi v samostojnem delovnem 

zvezku za sedmi razred 9-letne osnovne šole Od glasov do knjižnih svetov 7 (Berc-Prah in dr. 

2013). V delovnem zvezku Svet iz besed 7 (Blažić in dr. 2002, 11) je dramsko besedilo Kralj 

Matjaž, kako se imaš? avtorice Alenke Goljevšček Kermauner, pojavi pa se tudi v samostojnem 

delovnem zvezku za sedmi razred 9-letne osnovne šole in šesti razred 8-letne osnovne šole Svet 

iz besed 7 (Blažić in dr. 2004, 110) in berilu za sedmi razred 9-letne osnovne šole Svet iz besed 

7 (Blažić in dr. 2007, 88).  

OSTALO 

Jutro: Omeniti je potrebno tudi berilo za šesti razred 8-letne osnovne šole s prilagojenim 

programom in predmetnikom z naslovom Na dolgo pot (Kačar in Uran-Uršej 1997, 22), saj je 

vanj vključena ljudska pesem Kralj Matjaž in berilo za osmi razred osnovne šole s prilagojenim 

učnim programom in predmetnikom Veselo Naprej (Gajšek in Kotar 2000, 66), kjer je pesem 

Kralj Matjaž od Otona Župančiča. 
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Mladinska knjiga: V berilu za 8. razred osnovnih šol s prilagojenim predmetnikom in učnim 

programom  Z delom gradimo (Krebs in Sadnik 1982, 20) je ljudska pripovedka Kralj Matjaž.  
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10 KANONIZACIJA KRALJA MATJAŽA V 

ZUNAJLITERARNO STVARNOST 

10. 1 OBLIKOVANJE OMREŽJA SPOMENIKOV SLOVENSKE 

LITERARNE KULTURE 

Sredi 19. stoletja se je začelo oblikovati omrežje spomenikov oz. spominskih obeležij 

(mnemotopov oz. lieux de memoire) slovenske literarne kulture, ki je do danes močno 

zaznamovalo kulturno pokrajino slovenskih ozemelj. Ta mreža lokacij šele oblikuje primeren 

kontekst za intenzivno češčenje, kult in kanonizacijo kulturnih svetnikov t. i. narodnih 

izbrancev iz umetniških vrst, povečini pesnikov, pisateljev, deloma tudi jezikoslovcev. Z 

njihovo kanonizacijo tako osrednjih, kot tudi lokalnih avtorjev se upravlja kolektivni spomin 

ter oblikuje (nova) skupnost in njen skupni imaginarij, gre pa tudi za (nacionalistično) simbolno 

osvajanje in prilaščanje oz. apropriacijo ozemlja (Dović 2012, 339–40). V mojem primeru sicer 

ne gre za kakšnega avtorja, ampak predvsem iz ljudskega izročila izhajajoč lik Kralja Matjaža. 

Kljub temu je na tem mestu možno in tudi smiselno potegniti nekaj vzporednic, nenazadnje gre 

za kanonizacijo na podoben način. Le-ta se kaže tako skozi obeležje spomenikov, kot tudi 

vsesplošne prisotnosti lika, predvsem v turistične namene.  

Zanimivo je, da je primerjalno poučevanje kulturnih nacionalizmov pokazalo, da so si vsi vzorci 

in modeli, po katerih so se oblikovale nacionalne kulture, presenetljivo podobni. Gre za 

identične razvojne matrice »kultiviranja nacionalne kulture«: od jezikovnega kodificiranja 

(pisanja slovnic in slovarjev), zbiranja ljudskih gradiv, obujanja zgodovinskih tradicij, 

kostumov in ljudskih festivalov, do spodbujanja nove ustvarjalnosti in živahnih dejavnosti 

športnih društev (Leersen 2006, 570–3). V to matrico zagotovo sodi  tudi izročilo Kralja 

Matjaža, saj je zbiranju ljudskih gradiv v začetku 20. stoletja sledilo kasnejše obujanje 

zgodovinskih tradicij, pri čemer mislim predvsem na prireditev Gradovi Kralja Matjaža. Ob 

vsem tem pa seveda nenehno poteka poustvarjanje avtorskih del z motivom tega junaka.   

Obstaja več prostorskih dejavnikov, ki so neposredno povezani z likom in avtorjem. Prvi je 

trasa njegove življenjske poti, predvsem s poudarkom na ključnih točkah, kot so rojstvo, 

življenjske prelomnice in smrt (Dović 2012, 341). V ljudskem izročilu Kralja Matjaža predvsem 

izstopa njegov odmik v votlino jame oz. gore, ki jo na Koroškem predstavlja Peca. Posledično 

se je ravno na Koroškem, predvsem na slovenskem Koroškem, deloma pa tudi na avstrijskem 
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Koroškem med zavednimi slovenskimi Korošci, natančneje v zgornji Mežiški dolini in v njeni 

okolici oblikovalo močno omrežje spomenikov. Zagotovo s številom, pa tudi pomembnostjo 

obeležji prednjači občina Črna na Koroškem, kjer je moč najti jamo Kralja Matjaža, bronasti 

kip Kralja Matjaža, prireditev Gradovi Kralja Matjaža in številna manjša obeležja, ki jih bom 

kasneje še podrobneje predstavil. 

Praksa poimenovanja javnih prostorov ni vedno vezana na tiste lokacije, ki imajo svojo 

biografsko ustreznico. Dober primer so poimenovanja ulic po Prešernu ali Cankarju, ki jih je 

moč najti širom Slovenije (Dović 2012, 341). Podobno je tudi pri Kralju Matjažu, saj je moč 

njegova obeležja najti tudi širše – npr. ulica v Mariboru se imenuje Kralja Matjaža ulica 

(Telefonski imenik Slovenije 2014). Takšni pojavi so sicer še vedno prej izjema kot pravilo, a 

vendarle ulica v Mariboru kaže oz. implicitno dokazuje, da se je (že) oblikoval kolektivni 

spomin oz. zavest o izročilu Kralja Matjaža med Slovenci.    

Vsa obeležja niso enako pomembna. Pri avtorjih igrajo najbolj pomembno vlogo grobovi, 

rojstne hiše ter spomeniki na odprtih prostorih v metropolah. Skupaj s temi so v širši sklop 

integrirana tudi manj pomembna obeležja, pogosto kot del obvezne šolske indoktrinacije v 

obliki ekskurzij. Skupaj so ta obeležja dejavnik kultiviranja lokalnega prostora, njihove 

soudeležbe pri nacionalnem korpusu simbolnega kapitala in seveda tudi turizma (prav tam, 

342). Tako je pri Kralju Matjažu na Koroškem glavno obeležje zagotovo bronasti spomenik oz. 

kip v notranjosti Pece ter votlina, ki ji pripada. To je tisti temelj, ki je povzročil in omogočil 

nadaljnjo širjenje in kanonizacijo mita na Koroškem.   

Spominska mreža obeležij ima različne družbene razsežnosti. Lokalne skupnosti z naslanjanjem 

na kulturni kapital kujejo dobiček za svoj kraj, intelektualne elite skušajo pridobiti množično 

patriotsko podporo za svoje projekte, lahko pa zavzamejo tudi centre političnih moči. Pri tem 

je treba upoštevati »uradno« (top-down) in »spontano« (bottom-up) dinamiko nastajanja 

spomenikov (prav tam). Lokalne skupnosti na Koroškem Kralja Matjaža koristijo predvsem v 

turistične in dobičkonosne namene. Spomeniki so nastajali tako spontano, kot tudi načrtovano. 

Slednje  velja predvsem za prireditev Gradovi Kralja Matjaža, saj se je v javnosti razširilo 

prepričanje, da se je ideja rodila čez noč, v resnici pa gre za načrtovan projekt. Pomembno je 

omeniti, da je zadnje čase močno prisotna tudi patriotska nota, ki jo predstavlja ta lik. 

Nemalokrat pa gre za kombinacijo obojega, torej turističnega in patriotskega Kralja Matjaža, ki 

tako obenem služi domačinom in turistom.  
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Med snovanjem interdisciplinarnega projekta Prostor slovenske literarne kulture, ki je 

predvidel GIS kartiranje biografij 330 ustvarjalcev in drugih veljakov literarnega polja, se je 

uveljavila zamisel, da bi se ob kartiranju popisala tudi mreža spominskih obeležij, povezanih s 

temi avtorji. Čeprav projekt še ni zaključen, je jasno, da npr. nekateri avtorji sploh nimajo 

obeležij, medtem ko jih imajo nekateri na desetine ali celo čez sto (Prešeren). Področje, ki ga 

je treba izboljšati, je zagotovo klasifikacija spomenikov. Trenutno so na voljo naslednje 

kategorije: javni kip avtorja na odprtem prostoru (celopostavni), javni kip avtorja na odprtem 

prostoru (doprsni), javni kip na literarno temo na odprtem prostoru, spominski objekt (soba, 

hiša, muzej …), poimenovanje ustanove (šola, društvo, knjižnica, muzej …), poimenovanje 

lokacije (ulica, cesta, trg, gaj, park …). Čeprav za najbolj prestižno obeležje velja celopostavni 

kip na odprtem prostoru, je treba upoštevati še druge dejavnike, kot so npr. prestižnost lokacije, 

kdaj je nastal, kako je bil postavljen oz. financiran. Medtem ko ima kar nekaj slovenskih 

avtorjev svoj kip, jih je presenetljivo malo na literarno temo. Obstaja na primer kranjskogorski 

Vandotov Kekec, cerkniški Krpan ali škofjeloška Agata in Jurij iz Visoške kronike (Dović 

2012, 343–5). Če bi projekt v bodoče razširili še v povezavi z ljudskim izročilom, bi lahko med 

obeležja ljudskih junakov uradno spadal tudi Kralj Matjaž s svojim najbolj prestižnim 

obeležjem, bronastim kipom pod Peco. 

Čeprav v projekt ni zajetih poimenovanj brez geografske reference (npr. vrtnica Prešeren, 

Prešernova nagrada, plakete Mestne občine Kranj in Prešernove kroglice), so slednja tudi 

pomembna z vidika kanonizacije. Gre predvsem za poimenovanje blagovnih znamk in 

proizvodnjo materialnih dobrih, npr. ikon in kipcev (prav tam, 346). Pri Kralju Matjažu lahko 

v to kategorijo štejemo spominske kipce in druge predmete, ki jih izdelujejo različna društva 

(CUDV 2010; Turistično informacijski center Ravne na Koroškem 2013; Sonček 2014). Pod to 

rubriko spada tudi replika znane panjske končnice z motivom Kralja Matjaža, ki jo je prav tako 

mogoče kupiti (Čebelarski center Maribor 2014).  

Pri poimenovanju ustanov so v ospredju kulturne in izobraževalne ustanove: kulturna društva, 

umetniške skupine, knjižnice, muzeji, šole, vrtci, gostinski obrati, turistične in športne 

organizacije, gospodarske družbe, gorske koče. Pri lokacijah prednjačijo poimenovanja ulic, 

cest, trgov, najde pa se tudi gaje, parke, nabrežja, gorske vrhove in spominske poti (Dović 2012, 

346–7). Med nekaj teh kategorij je moč vključiti tudi kanonizacijo Kralja Matjaža na 

Koroškem. Med poimenovanja ustanov tako spadajo: TIC Park Kralja Matjaža, Planinski dom 

Kralja Matjaža pri kmetiji Kumer, Društvo za razvoj podeželja in trga Mozirje - Kralj Matjaž, 
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med lokacije pa: Park Kralja Matjaža, Kralja Matjaža ulica v Mariboru in Ulica Kralja Matjaža 

v Mežici. 

Dejstvo je, da je slovensko ozemlje na gosto prepredeno s spomeniki literarne kulture (Register 

nepremične kulturne dediščine 2014). Projekt potrjuje hipotezo, da literarna memorialna 

kultura ni omejena samo na avtorje kanoničnega jedra, temveč zajema širše. Ob upoštevanju 

nacionalističnega naboja in ideoloških pretresov je moč ugotoviti, da slovensko etično ozemlje 

predstavlja kompleksen spominski tekst, ki zahteva skrbno in previdno dekodiranje. Seveda 

tematski zemljevidi ne bodo rešili vseh problemov in vprašanj, saj ne nudijo zadostnega 

vpogleda v družbena (omrežje pobudnikov, politična trenja, nadzor, financiranje, 

komemorativni rituali) in diskurzivna (ideološka) ozadja nastajanja spomenikov, brez katerih 

interpretacija ni mogoča. Možno je, da so spomeniki literarne kulture celo temeljni element 

slovenske spominske kulture. Vprašanje je, kakšno vlogo imajo drugod in kakšen je njihov 

delež pri kultiviranju nacionalnega prostora. Morda si za razliko od slovenskega primera takšno 

vlogo delijo z drugimi načini simbolne apropriacije ozemlja, npr. z obeležji, ki poudarjajo 

zgodovinsko kontinuiteto, politične in vojaške dogodke ter različne herojske in uporniške 

tradicije, bronasti in marmorni veljaki iz vrst aristokracije in visoke politike (Dović 2012, 347–

8). Ravno zaradi tega sem tudi sam skušal izvedeti čim več podatkov o nastanku vseh obeležij 

in jih v nadaljevanju tudi podrobno predstavljam. Zaradi lažje preglednosti sem jih razdelil v 

različne kategorije. 

10. 2 KRALJ MATJAŽ V UMETNOSTI 

10. 2. 1 LIKOVNA UMETNOST 

Prvi kip Kralja Matjaža pod Peco (Nikolaj Pirnat, 1932) 

Idejo za kip je dal inženir Božo Pirkmajer, ljudje pa so jo sprejeli odprtih rok. Zaradi tega je 

odbor Planinskega društva Mežica-Črna pričel z delom in Pirkmajer je na Peco povabil 

akademskega kiparja Nikolaja Pirnata (1903-1948). Ta se je vabilu odzval in prevzel izdelavo 

kipa. Želja je bila, da je les iz okolice Pece, zato ga je izdelal iz lipovega hloda, ki ga je poklonil 

posestnik Kordež iz Tople pri Črni. Spravili so ga do Ljubljane, kjer ga je Pirnat izklesal v kip. 

Po železnici je prispel do Prevalj, kjer je nastal majhen incident, ko so domačini iz radovednosti 

odstranili deske, da so ga lahko videli. Rudniški vlak ga je nato prepeljal do Mežice, od tam 

skozi jamo v Podpeco in s planinsko »dvorno kočijo« na Peco. Njegov prestol so med kletjo in 

Uletovo kočo v živo skalo izklesali mežiški rudarji. Ustoličenje oz. odprtje kipa se je na veliko 
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promoviralo s pošiljanjem osebnih vabil in plakati, kar je bil za društvo precejšen strošek. 

Zaradi številnih turistov je ravnateljstvo svinčenega rudnika dovolilo prevoz z rudniškim 

vlakom (Planinsko društvo Mežica 2014a, 2). 

Kip Kralja Matjaža so pod vrhom Pece pod Uletovo kočo odkrili 21. avgusta 1932. Šlo je za  

preprost poklon simbolu, ki ga ljudstvo že stoletja nosi v svoji zavesti. Na predvečer otvoritve 

so zagoreli kresovi, zapokali topovi, daleč naokrog pa se je slišalo igranje guštanjske godbe, ki 

je dan pred odkritjem spomenika skupaj s planinci prišla na vrh pod Peco. Koča in nekaj 

postavljenih šotorov ni moglo nuditi prenočišča za številne obiskovalce prireditve, zato so 

nekateri celo noč prebedeli ob ognju (prav tam). 

Naslednji dan se je slovesnost ob šestih zjutraj pričela s 

streli topičev in jeklarsko guštanjsko godbo. Ob osmih je 

sledila pred votlino, v kateri je bil postavljen kip Kralja 

Matjaža, sv. maša, ki jo je daroval dr. Jakob Aleksič, prof. 

bogoslovja iz Maribora. Med slovesnostjo je pel pevski 

zbor koroških Slovencev Dobrač, vmes pa je izmenjaje 

igrala godba. Po slavnostnem govoru načelnika Martina 

Uleta je Matjažev spomenik odkril inženir Božo Pirkmajer 

in ga obenem dal v varstvo Slovenskemu planinskemu 

društvu. V dobro razpoloženje je navzoče spravljal poet 

Ludvik Zorzut, na proslavi pa so s pripovedkami o Kralju 

Matjažu sodelovali tudi šolarji iz Podpece pod vodstvom 

učitelja Iva Miheva. Sledili so preostali govori ter zabijanje 

zlatih in srebrnih žebljev v krono Kralja Matjaža. Za konec 

je bila na vrsti planinska zabava v okolici koče ob zvokih 

godbe in koroških pevcev. Prireditve, ki je zahtevala precej truda in priprav, se je udeležilo 

okrog 500 obiskovalcev, ki so za spomin na dogodek lahko kupili spominske žeblje. Najbolj 

zaslužni, da je ideja zaživela, so zagotovo bili predsednik odbora za ustoličenje Kralja Matjaža, 

inženir Božo Pirkmajer, načelnik podružnice Martin Ule, gospodar Maks Golob in oskrbnika 

Pero Kolenbrand in Juliška (Planinski vestnik: glasilo Slovenskega planinskega društva 1932, 

238–9; Slovenec: političen list za slovenski narod 1932, 3). 

Doprsni kip je bil ob prihodu okupatorja 1941, po le devetih letih obstoja, uničen. Po nekaterih 

podatkih naj bi ga v prepad vrgli pijani nemškutarji (Mrdavšič 1993), po drugih (blog'oHana 

Slika 1: Prvi kip Kralja Matjaža pod Peco (vir: 

Planinsko društvo Mežica) 
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2010) pa mu je nemška mladina iz krone populila zlato in srebro, skulpturo pa uničila. Po eni 

teoriji (Goriški panterji 2009) pa naj bi kip razsekala sinova Martina Uleta, predsednika 

Planinskega društva v Mežici. To naj bi se zgodilo tretji dan po nemški zasedbi kraja, aprila 

1941, saj naj bi bil kip sramota za »nemško« Koroško (Osnovna šola Mežica 2014). 

Drugi (zdajšnji) kip Kralja Matjaža v Matjaževi jami (izdelal Keršič - Belač, v bron odlil 

Rotar, 1962) 

V zapuščenem rudniškem rovu, poimenovanem Matjaževa jama, je bronasti kip Kralja Matjaža 

(Register nepremične kulturne dediščine 1994). Po koncu vojne in otvoritvi novega doma na 

Peci leta 1958 sta leto kasneje Drago Skok in Anton Kočan predlagala, da bi na Peci ponovno 

postavili kip Kralja Matjaža. Na planinskem domu na Peci se je tako 1961 ustanovil odbor za 

postavitev skulpture, v katerem so bili Anton Kočan, Mirko Šušel, Drago Vončina in Karl 

Mastek. Odločili so se, da bo kip postavljen v zapuščen rudarski rov Večerna zvezda, ki je od 

koče oddaljen cca. 500 metrov. Med prvomajskimi prazniki 1962 so v petih dneh rov obnovili 

in izvrtali večjo votlino. Kip Kralja Matjaža je v Ljubljani izdelal akademski kipar in alpinist 

Marjan Keršič - Belač, v bronu pa ga je odlil akademski kipar Franc Rotar. Granitna miza je iz 

Josipdola na Pohorju. Kip so s konjsko vprego pripeljali do spodnje postaje bivše žičnice 

Mirjanca, ki pa ga je pripeljala do doma na Peci. 300 kilogramski kip so do votline transportirali 

z vozičkom-garami. Podstavek, na katerem je Kralj Matjaž bil okrašen z mnogimi minerali 

kalcita in Wulfenita, ograjo pred votlino, sulice in meče pa so izdelali v kovaški delavnici 

Helena. Otvoritev kipa je bila 15. julija 1962 (Planinsko društvo Mežica 2014a, 4). 

V Večeru (Podstrešje Večer 2014) so v 

članku o otvoritvi napovedali, da bo na 

Peco po tem zagotovo vsako leto prihajalo 

še več ljudi in bo Kralj Matjaž še bolj 

zaživel med našim ljudstvom. S slednjim se 

dobrega pol stoletja kasneje lahko strinjam, 

saj se je okoli tega »matjaževska« tradicija 

na Koroškem šebolj okrepila, nenazadnje je 

ta kip v Matjaževi jami tudi povod za ostala 

zunajliterarna pojavljanja Kralja Matjaža 

na Koroškem.   

 

Slika 2: Zdajšnji kip Kralja Matjaža pod Peco (vir: Pikon 2008) 
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Kip Kralja Matjaža (Jože Gorjup, 1928)     

Prvi kip Kralja Matjaža je pravzaprav izdelal Jože 

Gorjup, znan slovenski slikar, kipar in grafik. Doprsni 

kip je bil iz patiniranega mavca, izdelan leta 1928 v 

velikosti 53 x 47 x 49 cm. Danes se nahaja v Zbirki 

Jožeta Gorjupa v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici 

na Krki (Museums 2014a). Sicer ta kip ni tako znan kot 

prejšnja omenjena, je pa zanimivo, da ga je izdelal 

umetnik z Dolenjske, kjer izročilo Kralja Matjaža 

zagotovo ni tako močno kot na Koroškem.  

 

Lesena kipa Kralja Matjaža 

V parku v centru Črne na Koroškem stoji lesena skulptura Kralja Matjaža z njegovo vojsko 

(Kofler 2011a). Tja so ga prestavili leta 2012, ko je bilo v občini razglašeno Matjaževo leto 

(Berložnik 2012b). Podoben kip oz. tatrman stoji tudi pri koritu z vodo na kmetiji Kumer 

(Kofler 2011b; Kärntner Bildungswerk Betrieb 2014). 

Panjska končnica Kralj Matjaž v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani (inv. št. 

2338) 

 

Slika 4: Panjska končnica Kralj Matjaž (vir: Slovenski etnografski muzej 2014) 

Gre za panjsko končnico, opremljeno z napisom »Kralj Matiaš« in letnico 1877. Kralj Matjaž 

je odet v rdeč plašč in nosi zlato krono (Vurnik 1929, 174). Na tej upodobitvi je posebej 

zanimiva njegova brada, ki je razdeljena v dva pramena. V taki obliki jo namreč poznamo le še 

iz najstarejšega »matjaževskega« izročila (Ravnikar-Poženčan, pred 1838), kjer ovija (»in zwei 

Slika 3: Prvi kip Kralja Matjaža (vir: Museums 

2014a) 
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Halften geteilt«) nogo mize (Matičetov 1953-54, 318). Trojica vojakov na Matjaževi levi 

deloma spominja na bukovniško izročilo o žolnirjih, ki naj bi klečali na enem kolenu 

(Grafenauer 1951, 247). Kralj Matjaž in vojaki ne spijo, saj imajo odprte oči. Kamnita miza 

stoji na ravnih tleh, pod krošnjo dveh enakomerno oddaljenih dreves. Vojaki imajo za pasom 

sablje. Končnica je iz borovega lesa, dimenzij 12,8 x 27 cm. Barve (bela, črna, zelena, rjava, 

rožnata, rumena, temnordeča, svetlomodra) so proti dnu že precej obrabljene, izstopajo že lesne 

rasti. Medtem ko sta številki 18 nedvomni, lahko drugi del letnice (77) in črko (j) le slutimo, 

saj barve tam ni več (Matičetov 1958, 119). Delo je v slogu slikarske obrtniške tradicije 

delavnice Leopolda Layerja v Kranju (Slovenski etnografski muzej 2014). 

Lesorez Kralj Matjaž (Tone Kralj) 

Tone Kralj, slovenski kipar, grafik in kipar je izdelal lesorez z 

naslovom Kralj Matjaž. Odtis ima mere 25,3 x 19,1 cm in ga je moč 

najti v Zbirki Toneta Kralja v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici 

na Krki. Prikazan je speči Kralj Matjaž za svojo mizo, ob njem pa 

je njegova vojska (Museums 2014b).   

 

 

 

Risba Frančiška Dobnikarja (1900) 

Slovenski risar Frančišek Dobnikar je v secesijskem slogu 

upodobil slovensko narodno pesem Kralj Matjaž (Mrak 

2012). Prvotno je bila objavljena v članku Petra Žmitka v 

reviji Dom in Svet (1903, 41). Na spodnjem delu risbe je 

babica, ki svojim vnukom pripoveduje pripovedko o Kralju 

Matjažu, nad njimi pa je prizor, kjer popotnik ob pogledu v 

votlino vidi spečega Kralja Matjaža s svojo vojsko. Na  lipi 

pred votlino je ptica. 

 

 

Slika 5: Lesorez Kralj Matjaž 

(vir: Museum  2014b) 

 

 

 

Slika 6: Risba Kralj Matjaž (vir: 

Goriški panterji 2009) 

Slika 7: lesorez Kralj Matjaž 

(Museum  2014b) 

 

 

 

Slika 8: Risba Kralj Matjaž (vir: 

Goriški panterji 2009)Slika 9: 

lesorez Kralj Matjaž (vir: 

Museum  2014b) 

 

 

 

Slika 10: Risba Kralj Matjaž 

(vir: Goriški panterji 2009) 

Slika 11: lesorez Kralj Matjaž 

Slika 12: Risba Kralj Matjaž (vir: Goriški 

panterji 2009) 
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Srečko Frühauf – Sreč: 3 slike z motivom Kralja Matjaža  

Koroški slikar Srečko Frühauf – Sreč je avtor večih umetniških slik na temo Kralja Matjaža. 

Vse so objavljene v knjigi Kralj Matjaž v gori Peci.  

- Kralj Matjaž v turški ječi (2011, akril na papir, 17,9 x 25,4 cm). Na tej sliki je zanimivo 

predvsem to, da je Kralj Matjaž brez majice, oblečen pa je v kratke hlače, modre barve. 

Obraz si zakriva z rokami. Najverjetneje nima brade in je prikazan relativno mlad.  

- Ustoličenje Kralja Matjaža (2011, akril na papir, 17,9 x 25,4 cm). Podobno kot na 

prejšnji sliki je tudi tukaj Kralj Matjaž brez brade in mladosten. Druga stvar, ki sem jo 

opazil, je prikaz ustoličenja, saj ljudstvo okrog kralja v zrak vihti različno kmečko 

orodje. Kralj Matjaž sedi na knežjem kamnu. Avtor je tega Kralja Matjaža najverjetneje 

poistovetil s teorijo o koroškem kmečkem puntarju Matjažu.  

- Kralj Matjaž in sol (2011, akril na papir, 17,9 x 25,4 cm). Slika je povezana z zgodbo 

Kralj Matjaž in stol. Na njej je namreč upodobljen starec, ki v lonec vrže sol. Kralj 

Matjaž sedi za mizo in čaka, da ga kuharica postreže. Za razliko od prejšnjih dveh je 

tukaj starejši in ima brado.  

Vitraž Kralj Matjaž 

Marko Jerman oblikuje in izdeluje vitraže – barvna okna 

različnih tematik. Tako je izdelal tudi Kralja Matjaža. 

Slednji spi za mizo, na kateri počiva njegova krona. Okoli 

nje ima sedemkrat ovito brado, ki je sive barve, tako kot 

njegovi lasje. Ob njem počiva meč (Jerman 2014).   

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Vitraž Kralj Matjaž (vir: Jerman 

2014) 
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Kralj Matjaž na kartah za tarok (Matjaž Schmidt) 

Znano je, da se na kartah za tarok pojavljajo različni motivi. Pri zasnovi 

slovenskega taroka sredi devetdesetih so avtorji upoštevali mnoge 

dejavnike, med drugim tudi slovensko kulturno dediščino in mitologijo. 

Kralj Matjaž je bil izbran, tako kot drugi motivi, na podlagi študije, ki jo je 

vodil etnolog Janez Bogataj. Karto je narisal akademski slikar in ilustrator 

Matjaž Schmidt. Kralj Matjaž se pojavi na karo karti »kralj« in spi za mizo, 

dolga brada pa se vije pod njo (Slovenski tarok 2014a). 

 

Izdelki različnih društev z motivom Kralja Matjaža 

Korošca Franc in Erika Piko iz keramin mase izdelujeta 

figure Kralja Matjaža, ki se prodajajo v Turistično-

informacijskem centru Ravne na Koroškem. Na voljo so v 

veliki in majhni velikosti (Turistično informacijski center 

Ravne na Koroškem 2009). Prav tako Center za 

usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem prodaja 

dva izdelka z motivom Kralja Matjaža, in sicer Kralja 

Matjaža iz DAS mase v škatlici iz valovite lepenke ter 

Kralja Matjaža kot podstavek za pisala, ki je prav tako v 

embalaži, izdelani iz valovite lepenke (CUDV 2010, 3–4). 

Grafit Kralj Matjaž 

V času slovenske pomladi se je leta 1988 na enem izmed ljubljanskih zidov pojavil grafit Zbudi 

se, kralj Matjaž (Pavičić 2003, 498). Očitno je, da je šlo za političen grafit, ki je slovenskega 

človeka spodbujal oz. nagovarjal k aktivnemu pristopu v borbi za slovensko samostojnost.  

10. 2. 2 GLASBENA UMETNOST 

Kar nekaj slovenskih glasbenikov je v 20. stoletju za motiv pri ustvarjanju glasbe izbralo Kralja 

Matjaža. Razdelil sem jih v dve skupini: na tiste, katerih skladbe nosijo naslov Kralj Matjaž in 

na tiste, katerih skladbe so drugače v povezavi s Kraljem Matjažem. 

 

Slika 14: Kralj Matjaž 

na karti za tarok 

(Slovenski tarok 

2014) 

 

Slika 15: Kralj Matjaž iz keramin mase (vir: 

Turistično-informacijski center Ravne na 

Koroškem 2009) 
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Skladbe z naslovom Kralj Matjaž 

Skladatelj Matija Bravničar (1897-1977) je 1977 izdal ploščo, ki se začne s simfonično 

predigro, poimenovano Kralj Matjaž (Discogs 2014a). Tudi skupina Agropop je 1994 na 

albumu Gremo na žur vključila pesem z naslovom Kralj Matjaž (Discogs 2014b). Istoimensko 

pesem je izdal otroški zbor Slovenski šopek leta 1980 v Italiji na plošči Ob šopku šopek je pripet 

(Discogs 2014c). Tudi Pihalna godba Markovci izvaja skladbo z naslovom Kralj Matjaž, katere 

avtor je Emil Glavnik, priredil pa jo je  Vladimir Mustajbašić (Pihalna godba Markovci 2014). 

Istoimensko pesem izvaja še Alenka Kolman. Je del njene glasbene predstave o Sloveniji, ki 

opisuje posamezne pokrajine ter njene demografske, zgodovinske in kulturne značilnosti 

(Glasbena dežela 2013). Tudi koroška skupina Folklora izvaja pesem s takšnim naslovom 

(Savič19 2009). Skupina Prizma je 1979 izdala svojo prvo ploščo Pogum, na kateri se pojavi 

skladba Kralj Matjaž. Besedilo je napisal Drago Mislej, glasbo pa Danilo Kocjančič (Discogs 

2014d). Besedilo je sledeče (Fooofigher 2010):                        

V temnem gozdu so obstali, 

kakor med drevesa ujeti, 

zbrani v krogu vsi junaki, 

strtih mečev so zaspali. 

Kakor misel, kakor sanje so obstali. 

Noč je črna, pot prestrma, 

sto korakov je do doma. 

Noga stopi, kot da blodi, 

cesta meri tja do roba. 

Sto korakov, daljnih bratov, vedno znova. 

Nekoč se zbudil bo zaspani junak, 

pobasal bo sabljo, poklical vojščake. 

Zbežala bo misel, zbudil se bo čas, 

postala bo zgodba zapisana v vetru. 

Daleč tam za hribi živel je Kralj Matjaž. 

Trava raste čisto tiho, 

mesec se za veje skrije. 

Glava trdo v listje pade, 

noč oči v temo zavije. 

Tiha misel, kakor mati me pokrije. 

»Glej ga, kje je v jarek padel?« 

glas kriči in roka grabi. 

»Dva koraka sta do doma, 

ti Matjaž pa tukaj v travi.« 

Noč je strma, pot prestrma, luč pa vabi. 

 

(Prizma, 1979) 

Pesem je podobna inačicam o Kralju Matjažu, kjer se pojavlja kot pijanec. Začetek pesmi bi 

potemtakem lahko ponazarjal srečanje prijateljev (vojaščkov) v gostilni (temni gozd) ob

pijači (strti meči). Pijani (ujeti med drevesa in kakor misel, kakor sanje obstali) se odpravijo 

proti domu, ki je sicer blizu (sto korakov je do doma), a imajo zaradi opojnosti težave (noč je 

črna, pot prestrma, noga stopi, kot da blodi in cesta meri tja do roba). Naslednje jutro, ko bodo 
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zopet trezni (zbežala bo misel, zbudil se bo čas), bo ta noč postala spomin (zgodba zapisana v 

vetru), pijanost/treznost pa je daleč proč (daleč tam za hribi živel je Kralj Matjaž). S takšno 

analizo lahko pridemo do dveh različnih zaključkov. V obeh primerih Kralj Matjaž predstavlja 

spomin. Prva možnost je, da predstavlja spomin na pijanost/pijančevanje, druga pa ravno 

obratno, predstavlja spomin na treznost.  

Ostale skladbe v povezavi s Kraljem Matjažem 

Tomaž Domicelj je leta 1980 izdal svoj tretji album Ženska ženske ženski in druge drugačne 

pesmi, na katerem je pesem Kralj Matjaž in Alenčica (Lorraine's Theme) (Discogs 2014e). Na 

plošči Slovenske ljudske pesmi in glasbila (Bogdana Herman, Mira Omerzel Terlep, Matija 

Terlep, 1982) pa se pojavi pesem z naslovom Kralj Matjaž rešen iz ječe, ki po zapisu sodeč 

prihaja iz naselja Bila v Reziji, alpski dolini v severovzhodni Italiji, kjer živijo Rezijani 

(Discogs 2014f). Fake Orchestra izvaja pesem z naslovom Kralj Matjaž in Margetica, ki jo je 

aranžiral Igor Leonardi (Leonardi 2013). Toni Apohal je avtor skladbe V deželi Kralja Matjaža 

(Mateja1986 2012). Patric West in Martina pa sta posnela dvoimensko pesem Summer Meeting 

/ Kralj Matjaž (SchoggiechuecheMusic 2013).  

10. 2. 3 FILM: Dokumentarni film Kralj Matjaž (2009) 

Študentje drugega letnika AGRFT (2008/2009 ORF II. – režiser Milan Urbajs) so 2009 posneli 

kratek dokumentarni film z naslovom Kralj Matjaž (* delovni naslov filma je bil sicer Jezus). 

Film je sofinanciral Filmski sklad Republike Slovenije, dolg pa je 26 minut in 40 sekund. Na 

6. Kinoki festivalu (2010) in na 3. mednarodnem študentskem 

festivalu DukaFest (2010) je dobil nagrado za najboljši 

dokumentarni film, na 18. Alter-native festivalu (2010) pa 

nagrado In Memoriam Simó Sándor Prize (eKumba 2014).  

V središču dokumentarca (Urbajs, 2013) je vaški posebnež Jože 

Broman – Sepl (* v njem se pojavijo še njegova sestra Cilka 

Gutovnik-Broman, Stanko Gajšek, Fric Kert in Hermann 

Rasdertitsch), ki živi v Celovcu (oz. nekje v  njegovi bližini) in 

govori v močnem koroškem dialektu, katerega razumevanje 

olajšajo podnapisi.  Gre za prikaz življenja posameznika, ki ni 

kljuboval družbenim pravilom, zaradi česar postane izobčenec, 
Slika 16: Jože Broman (vir: 

eKumba  2014) 
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tudi v očeh svoje družine. Režiser to najbolje prikaže na odnosu med Jožetom in njegovo sestro.  

Dokumentarni film kakšne posebne povezave s Kraljem Matjažem nima. Že delovni naslov 

Jezus, kakor Sepla nekateri kličejo, namiguje, da je režiser naslov filma povezoval predvsem z 

vizualno podobo glavnega akterja. Kasneje se je raje odločil za Kralja Matjaža, ki ima v večini 

primerov precej dolgo brado, podobno kot Sepl, poleg tega pa slednji prihaja iz bližine okolja, 

kjer je motiv Kralj Matjaža močno vpet med domačine, kar je tudi lahko močan argument za 

takšno poimenovanje dokumentarnega filma. Morda bi lahko našli še kakšno globljo simboliko, 

ki jo najdemo v delih z likom Kralja Matjaža, vendar le-ta ni tako očitna. Še najbolj izrazito je 

dejstvo, da Jože izstopa od zaslepljene družbe, ki jo s tem pravzaprav hoče rešiti, podobno, kot 

je Kralj Matjaž rešil svoje ljudstvo pred Turki. Če malo pretiravam, bi lahko dejal, da ljudstvo 

še ni bilo pripravljeno na Sepla, saj se je ta zbudil prehitro in prehitel svojo zlato dobo, ki jo 

predstavlja s svojo svobodomiselnostjo, ki se precej eksplicitno izraža v načinu njegovega 

življenja.  

10. 3 POIMENOVANJA USTANOV IN DRUŠTEV PO KRALJU 

MATJAŽU          

TIC PARK KRALJA MATJAŽA IN PARK KRALJA MATJAŽA 

V centru Črne na Koroškem se nahaja Turistično-informacijski center Park Kralja Matjaža. 

Glavna naloga TIC-a je posredovanje informacij o turistični ponudbi Mežiške doline, 

organizacija in vodenje različnih 

prireditev, izletov v Park Kralja Matjaža, 

šole v naravi in aktivne počitnice s 

smučanjem, pohodništvom in gorskim 

kolesarjenjem ter upravljanje s 

smučiščem Črna na Koroškem. V Parku 

Kralja Matjaža je moč najti številne 

znamenitosti. Najbolj znane so zagotovo 

podzemlje Pece, krajinski park Topla, 

Najevska lipa in Prežihov spominski 

muzej (SPIRIT Slovenija 2014a). Najbolj 

prepoznavne prireditve v Parku Kralja Matjaža so zagotovo Gradovi Kralja Matjaža, vsakoletno 

srečanje državnikov pod Najevsko lipo in Koroški turistični teden, med pohodi sta najbolj znana 

Slika 17: Park Kralja Matjaža (vir: Koroška planinska pot 2010) 
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»Čez goro k očetu« in novoletni pohod na Peco »Od Matjaža do Matjaža«, v Topli pa poteka 

CCCT festival plezanja (LAS Mežiške doline 2014). 

MOŠKI PEVSKI ZBOR KRALJ MATJAŽ 

Moški pevski zbor Kralj Matjaž iz Libuč je uradno nastal spomladi 1980, prvi nastop pa so 

imeli že leto prej v Pliberku. Danes šteje 15 pevcev, njegova glavna naloga pa je ohranjati in 

negovati slovensko narodno pesem. Poleg tega je naloga zbora tudi ohranjanje in obujanje starih 

običajev kraja. Tako vsako leto 4. julija pripravljajo kresovanje za Cirila in Metoda, k stari šegi 

pa spada tudi vlačenje ploha na pustno nedeljo. Pevci že 25 let ob libuškem žegnanju 

pripravljajo veselico v šotoru. Prireditev je dvojezična in je na njej do sedaj nastopilo že več 

kot 200 raznih kulturnih skupin iz celotnega Alpsko-Jadranskega prostora. Poleg posvetnega 

dela ob velikih praznikih in raznih dogodkih prepevajo tudi cerkvene pesmi in sooblikujejo 

cerkvene obrede. Od pričetka obstoja so imeli največ koncertov na avstrijskem Koroškem, 

prepevali pa so tudi v Sloveniji, Italiji, Nemčiji ter drugih avstrijskih deželah. Ob jubilejih (15. 

obletnica, 20. obletnica, 30. obletnica) so izdali tonske nosilce. Zadnja zgoščenka z naslovom 

Oj, libuška vas domača vsebuje domače ljudske, narodne in tudi nemške pesmi. Od samega 

začetka pa do danes je pevovodja Hanes Košutnik (MoPZ Kralj Matjaž 2010).  

Člani zbora krepijo vaško skupnost in povezanost med obema narodoma na sosednjem 

avstrijskem Koroškem, še posebej pa skušajo ohraniti slovensko besedo. V ta namen del svoje 

spletne strani namenjajo kulturni delavki Milki Herman (1902-1997), ki se je, predvsem s 

pisanjem pesmi borila za enakopravnost slovenskega jezika in delala v prid slovenske 

narodnostne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Odbor Kralja Matjaža je na občnem zboru v 

Kulturnem domu Pliberk 2013 predložil posebno izjavo, s katero bi izstopili iz obeh osrednjih 

kulturnih organizacij KKZ in SPZ. Ob pričetku delovanja so namreč upali, da se bosta obe 

organizaciji nekoč združili v močno kulturno organizacijo koroških Slovencev, a se žal to ni 

zgodilo. Kasneje so odstop preložili in izdelali predlog s konkretnimi vsebinskimi zahtevami, 

ki naj bi privedle do reform organizacij (Kulmesch 2013). 

Po vsem tem lahko sklepamo, da tudi za njih Kralj Matjaž predstavlja nekega slovenskega 

odrešenika, ki bo Slovence združil in popeljal v svetlejšo prihodnost, četudi živijo onkraj meja 

svoje domovine.  
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DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA IN TRGA MOZIRJE – KRALJ MATJAŽ 

Društvo za razvoj podeželja in trga v Mozirju je poimenovano po Kralju Matjažu (Moje Društvo 

2014).  

PIVOVARNA KRALJ MATJAŽ 

Čeprav ni nikjer na voljo kakšnega izvoda študije Mnenje o kakovosti piva: za Pivovarno Kralj 

Matjaž, Dravograd (1993) avtorice Virant Majde, vseeno lahko po naslovu sodeč sklepam, da 

je nekoč obstajala tako imenovana pivovarna.  

VRTEC KRALJ MATJAŽ 

Vrtec Črna na Koroškem je v šolskem letu 1997/1998 izdal bilten z naslovom ŠKRAT, kjer je 

bil opisan celoletni (september – marec) projekt, s katerim so otroci odkrivali in spoznavali 

rove in življenje rudarjev, oživljali pripovedke o škratu-bergmandlcu in ohranjali zgodovinsko, 

kulturno in etnološko izročilo koroških krajev. V to je bilo vključeno več dogodkov, med 

drugim izlet v škratovo jamo v Podpeci, v rudniško jamo na Glančniku, Škratov dan, o starih 

časih so povpraševali dedke in babice, zimski družinski sprehod po Parku Kralja Matjaža – v 

rov Helena in na Mitnek (Jagodič in dr. 1997/1998, 1–16). 

10. 4 POIMENOVANJA DOGODKOV, PRIREDITEV IN PROJEKTOV 

PO KRALJU MATJAŽU 

GRADOVI KRALJA MATJAŽA 

Gradovi Kralja Matjaža so največja zimska turistična prireditev na Koroškem (SPIRIT 

Slovenija 2014b).  Ideja za prireditev se je porodila Dušanu Štruclu – Dixiju oz. takratnemu 

studiu za razvoj podeželja NOVNA. Ker sta se takrat v Podpeci zaprla rudnik in šola, je 

NOVNA z idejo prišla do Matjaža Mrdavšiča, lastnika Okrepčevalnice pri Matjažu in prizorišča 

prireditvenega prostora v Mitneku pod Peco, ki je idejo podprl. Sicer je bil ta projekt v začetku 

90-ih le eden izmed mnogih projektnih načrtov ter žal tudi edini, ki je prišel do realizacije25. 

Zanimivo je, da je bil projekt narejen za občino Ravne na Koroškem, ki pa ga je prevzela Črna 

na Koroškem ob ustanovitvi lastne občine. Marsikdo zmotno misli, da je s prireditvijo začel 

                                                 
25 Izdelani so bili tudi načrti za »Turške vpade pri Najevski lipi« in »Skok čez kožo v Mežici«, ki pa so ostali 

samo pri idejah (Lesjak 2009). 
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gospod Mrdavšič, ki pa si tega ne lasti. Kljub temu pa ima temeljne zasluge, saj je v projektu 

videl potencial, ga zagrabil in omogočil, da se je lahko začel izvajati (Lesjak 2009).  

Če vreme dopušča, je zimska prireditev Gradovi Kralja Matjaža na ravnici Mitnek pod Peco na 

sporedu vsako leto v januarju, in to že vse od leta 1993. Takrat je okrog 40 zanesenjakov 

postavilo prvih 8 gradov. Ker je bila takratna zima precej mila, jim je domačin Silvester Kranjc, 

izdelovalec snežnih topov, ustvaril umetni sneg in se ob tem čudil, kaj jim bo sneg na ravnini. 

Slednji naj bi bil za gradnjo gradov bolj primeren od naravnega, saj je bolj kompakten,  ga ni 

treba spravljati na kup, se ne umaže, lažje pa se ga tudi obdeluje. Do sedaj je na prireditvi 

sodelovalo več kot 7000 graditeljev, ki so zgradili okrog 1250 snežnih skulptur, večinoma 

gradov, pa tudi drugih umetnin, ogledalo pa si jih je več deset tisoč obiskovalcev. Število 

prijavljenih ekip je vsako leto naraščalo. Medtem ko je prvo leto gradove gradilo 8 ekip, je bilo 

v rekordnem letu 2006 prijavljenih kar 109 ekip.  Zadnja leta se število prijavljenih ekip vedno 

vrti okrog števila 100 (Švab 2012, 59; Občina Črna na Koroškem 2014; RTV Slovenija 2014). 

Osrednjo prireditev zadnja leta spremlja pester tridnevni športni in kulturni program, ki je prav 

tako povezan z legendo o Kralju Matjažu. V petek v Črni na Koroškem poteka nočni slalom z 

baklami za pokal Kralja Matjaža, v soboto sledi osrednji dogodek – gradnja gradov ob 

spremljevalnem programu (predstavitev ekip, izbor Alenčice, nastop harmonikarjev, ognjena 

predstava, prihod Kralja Matjaža, razglasitev rezultatov, podelitev nagrad najboljšim ekipam, 

Slika 18: Gradnja snežnih gradov (vir: Kotnik 2013) 
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nastopi znanih glasbenikov …), nedelje pa so namenjene družinam in otrokom, saj je 

poskrbljeno za otroške igre, lutkovne predstave, iskanje skritega zaklada, gradnjo in barvanje 

snežnih skulptur, možnost jahanja idr. (Klub študentov Kranj 2012; Občina Črna na Koroškem 

2014).      

Ekipe, ki lahko imajo od 5 do največ 8 članov, si izberejo parcelo v velikosti 5x5 metrov, kjer 

od 10.00 do 16.00 gradijo (Alpra Design 2007). Za gradnjo lahko uporabljajo sneg, vodo, led 

in lastno orodje. Ob prijavi odda ekipa skico gradu, ki ga namerava zgraditi, pripraviti pa mora 

tudi kratko predstavitev. Po izboru občinstva so nagrajeni trije najlepši gradovi, ekipa, ki ima 

najbolj izvirno predstavitev, prejme posebno nagrado. Vsi člani ekip prejmejo spominsko darilo 

organizatorja (Klub študentov Kranj 2012). Vrhunec tega dneva in tudi celotne prireditve je ob 

sončnem zahodu, ko se prižgejo bakle in kresovi. Takrat si Kralj Matjaž izbere Alenčico, se z 

njo sprehodi med gradovi in s pomočjo občinstva izbere najlepšega. Po razglasitvi rezultatov in 

podelitvi nagrad se večer nadaljuje v zabavo (Studio K2 2010).  

Prireditev je na nek način tudi 

odraz aktualnih dogodkov, ki so 

nemalokrat motivacija in dober 

motiv za gradnjo. Leta 2003 se je 

gradila džamija, 2004 most v 

Evropsko Unijo, tudi 2007 so jo 

ljudje še imeli za navdih, 2009 se 

je ob težavah z energetsko oskrbo 

gradil plinovod, 2011 so si Korošci 

zgradili tako želeno avtocesto, 

2012 pa se je uresničil projekt Teš 

6 (Strgar 2006; Lesjak-Tušek 

2012; RTV Slovenija 2014). Podobno je tudi s poimenovanjem skupin, saj le-te imena pogosto 

zajemajo iz aktualnih družbenih dogajanj, kot tudi narečnega besednjaka (Kropej 2010, 2). 

Prireditev je tudi poklon vrednotam, ki jih Kralj Matjaž predstavlja ter je odlična priložnost za 

celodnevno druženje in ustvarjalnost (Studio K2 2008).  

Ob dvajsetletnici so v Okrepčevalnici pri Matjažu pripravili posebno razstavo z vsemi članki in 

fotografijami vse od začetka prireditve. Občina je izdala koledar s fotografijami Toma 

Slika 19: Snežna džamija (vir: thorin.eDnevnik.si 2010) 
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Jeseničnika, enega od članov organizacijske ekipe leta 1993. Poseben zbornik pa je izšel v času 

Koroškega turističnega tedna (Berložnik 2012a).  

Prireditev se je v vseh teh letih dodobra uveljavila, s tem pa je napredovala tudi njena 

organizacija. Poti so bolje označene, ni več problemov z zastoji na poti, vse več je 

spremljevalnih dogodkov. Nekateri v tem vidijo tudi problem, saj naj bi z večanjem števila ekip 

in rastjo prireditve tudi gradnja gradov šla izven okvirov. Tako marsikatera ekipa ne gradi več 

gradov, ampak razne skulpture, ki včasih niso povezane s samim dogodkom oz. Kraljem 

Matjažem. Nekateri pravijo, da je pomanjkljivo tudi ocenjevanje, saj lahko obiskovalci 

glasujejo že med samo gradnjo gradov. Poleg tega je težko objektivno oceniti najboljši grad, 

saj nekateri ocenjujejo lepoto gradov, nekateri trud, nekateri glasujejo za znance itd. 

Objektivnih pravil ni, je pa dejstvo, da je ta prireditev namenjena druženju, zabavi in ne 

resnemu tekmovanju (Alpra Design 2007).  

Prireditev je precej odvisna od vremena, zaradi katerega je 2014 odpadla, leta 2008 pa so jo 

morali prestaviti, ko so graditelji v čisto pomladanskem vremenu in razpoloženju postavili le 

24 gradov (Berložnik 2012a). Kljub razvoju jo zadnja leta le še v manjši meri obiskujejo 

sosednji Avstrijci, ki so jo nekoč obiskovali v kar lepem številu. Vzrok temu bi lahko bilo slabše 

oglaševanje v sosednji Avstriji (Lesjak 2009). V tem se skriva potencial, ki bi ga lahko 

organizatorji bolje izkoristili.  

Prireditev je v vseh teh letih postala ena izmed najbolj obiskanih na Koroškem in privablja 

obiskovalce iz celotne Slovenije ter od drugod. Njen glavni namen je sprostitev, druženje in 

zabava za graditelje in obiskovalce. Tematska povezava s Kraljem Matjažem je tudi tu 

posledica vsesplošne prisotnosti tega motiva v zgornji Mežiški dolini. 

MARATON KRALJA MATJAŽA 

Že vrsto let se v Črni na Koroškem organizira maraton Kralja Matjaža (Občina Črna na 

Koroškem 2011). V letu 2014 bo avgusta v okviru Turističnega tedna potekal že 33. maraton 

kralja Matjaža. Organizira ga Športna zveza Črna na Koroškem (Olimpijski komite Slovenije 

2014).  

ZIMSKI MATJAŽEV POHOD NA PECO 

Planinsko društvo Mežica že četrt stoletja prireja tradicionalni zimski Matjažev pohod na Peco. 

V letu 2014 se je tako odvil že 26. pohod. Udeleženci, ki so na dan pohoda imeli opravljenih 
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deset pohodov, so prejeli zlato, za sedem srebrno in za štiri bronasto priponko Kralja Matjaža 

(Planinsko društvo Mežica 2014b).  

ŠPORTNE IGRE SDC – IGRE KRALJA MATJAŽA 

Slovensko društvo za celiakijo je 2011 organiziralo 16. športne igre. Ker so bile na Koroškem, 

so jih tematsko povezali s Kraljem Matjažem in jih po njem tudi poimenovali. Obiskal jih je 

znani imitator Kralja Matjaža Drago Miloševič in jim povedal svojo življenjsko zgodbo 

(Slovensko društvo za celiakijo 2011).  

PROJEKT DEŽELA KRALJA MATJAŽA  

V raziskovalni nalogi Se Kralj Matjaž prebuja? so mladi raziskovalci anketirance povpraševali 

po tem, katere turistične zanimivosti bi najbolj pritegnile interes turistov za obisk Mežiške 

doline. Na prvem mestu je bila (fiktivna ideja) dežela Kralja Matjaža s 30%, šele nato so sledila 

okoliška smučišča in ostali predlogi. (Javornik in dr. 2008, 37).  

Del ideje projekta je bilo tudi oblikovanje enotnega razpoznavnega znaka oz. logotipa, ki bi bil 

postavljen pred vsako turistično znamenitost. Avtorice so ga oblikovale samostojno. Zelena 

barva bi ponazarjala hribovitost doline, modra nebo, rumen napis Dežela Kralja Matjaža pa naj 

bi simbolično ponazarjala svetlo prihodnost Mežiške doline. Podoba Kralja Matjaža bi bila 

enaka, kot jo je moč najti na spletni strani Milana Pečovnika – Pidžija. Znaki bi bili postavljeni 

kot estetsko oblikovane lesene table. Ob tem bi se izdelal še katalog z naslovom Potepanje po 

deželi Kralja Matjaža (prav tam, 51–2).  

Podobno kot že poznamo Kekčevo deželo, Škratkovo deželo in deželo Sneguljčice, bi se na 

območju Podpece (ravnica Mitnek), kjer se že odvija prireditev Gradovi Kralja Matjaža, 

oblikovala dežela Kralja Matjaža. Zgradil bi se lesen grad, kjer bi bival Kralja Matjaž z 

Alenčico. V toplejših mesecih bi tam lahko organizator uprizarjal igro o Kralju Matjažu, ki bi 

bila zasnovana na pravljici. Obenem bi obiskovalci lahko jahali konje, izdelovali lutke različnih 

likov in se učili Župančičevo pesem Ples Kralja Matjaža. Sledilo bi sladkanje z domačimi 

jedmi, npr: z obrnikom, masovnikom, z ajdovimi ali s sirovimi štruklji ter suhimi hruškami 

(prav tam, 58–9).  

Poleg tega bi se izdelalo več različnih turističnih spominkov, z lokalnim pridihom, ki bi se 

prodajali: npr. lipov čaj dežele Kralja Matjaža, lesena žlica dežele Kralja Matjaža, strd dežele 
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Kralja Matjaža, lončki in stekleni kozarčki z znakom dežele Kralja Matjaža. Vsak izdelek bi 

krasil prej omenjeni logotip (prav tam, 66–7).  

10. 5 POIMENOVANJA LOKACIJ PO KRALJU MATJAŽU 

ULICE,  POIMENOVANE PO KRALJU MATJAŽU 

V Mariboru je ulica poimenovana Kralja Matjaža ulica, v Mežici pa Ulica kralja Matjaža 

(Telefonski imenik Slovenije 2014).  

PODOBA SPEČEGA KRALJA MATJAŽA V STENI PECE 

Koroški kantavtor Milan Pečovnik – Pidži je 300 metrsko podobo spečega Kralja Matjaža našel 

1. 8. 2006 v steni gore Pece. V ta namen je posnel tudi skladbo, registriral spletno domeno 

www.kraljmatjaz.si in blagovno znamko Kralj Matjaž (Bizi.si 2014), na njegovi spletni strani 

pa je mogoče kupiti tudi štiri različne modele kratkih majic in kap v treh barvah s podobo 

spečega Kralja Matjaža v steni Pece (Milan Pečovnik-Pidži 2014). Podobo je odkril, ko je šel 

po vodo v bližini svoje počitniške 

hišice v dolini Tople in se zazrl v 

Peco. Najprej je opazil kraljevo krono, 

nato pa še obraz z brado. Odkritje 

primerja s podobo Ajdovske deklice26 

v severni steni Prisanka / Prisojnika, 

zaradi česar bi to lahko postala 

atrakcija, ki bi jo Korošci izkoristili v 

turistične namene. Sam jo precej 

promovira in si šteje v veliko čast, da 

je prvi, ki je v severni steni Pece 

opazil podobo Kralja Matjaža. Bivši župan Črne na Koroškem, Janez Švab je dejal, da je podoba 

rezultat neenakomernega topljenja dolomitiziranega apnenca, iz katerega je zgrajena gora Peca 

(Ksela 2006; Matjaž 2006). To odkritje se med domačini in turisti ni preveč »prijelo«, tako da 

danes, 8 let po odkritju, ne moremo govoriti o veliki turistični atrakciji. Verjetno vzrok zato tiči 

                                                 
26 Ajdi naj bi bili staro ljudstvo velike rasti, živeli pa naj bi v gorah. Po nekaterih pripovedih naj bi Ajde pokončali 

pasjeglavci. Znana je povedka o Ajdovski deklici, ki odnese ljudi in živino v predpasniku, a jih na očetovo 

opozorilo položi nazaj. Izročilo o Ajdih se je spojilo z ljudskimi predstavami o velikanih (Kropej 2008, 313).  

Slika 20: Podoba Kralja Matjaža v steni Pece (vir: Dolinšek 2006) 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                              Miha Brezovnik; diplomsko delo 

- 87 - 

 

ravno v tem, da podoba v gori ni tako izrazita, in če nam je kdo ne pokaže, jo le stežka opazimo. 

Na koropedija.si (2007) je tako moč najti še nekaj fotografij drugih podob, ki jih lahko opazimo 

v stenah Pece. Ne glede na vse je to zagotovo dodatna vrednost k že tako pestri neliterarni 

popularizaciji Kralja Matjaža na Koroškem.  

PLANINSKI DOM KRALJA MATJAŽA PRI KMETIJI KUMER 

Planinski dom pri kmetiji Kumer v Koprivni na višini 1218m se ponekod imenuje tudi Planinski 

dom Kralja Matjaža (Supervizor 2011). Od tu vodi na novo markirana pot po severozahodnem 

pobočju Pece preko Kordeževe glave na sosednji Planinski dom na Peci, od koder je moč iti 

tudi v Matjaževo votlino (Planinski klub Peca-Olševa 2014). Pri tem je potrebno opozoriti, da 

tega doma ne gre enačiti z Domom na Peci, blizu katerega je Matjaževa votlina s kipom. 

APARTMA KRALJ MATJAŽ 

Gre za apartma v Črni na Koroškem, ki se v celoti oddaja (Apartma kralj Matjaž 2009).  

10. 6 OSTALA POIMENOVANJA 

LOGOTIP KRALJ MATJAŽ – TRŽNA ZNAMKA 

Center šolskih in obšolskih dejavnosti Peca za svoj logotip uporabljala 

Kralja Matjaža (Center šolskih in obšolskih dejavnosti Peca 2014). 

Podobno ga uporablja tudi organizacija Koroška, dežela med Uršljo, 

Peco in Dravo. Najti ga je moč tudi na tablah ob vstopu v Mežiško dolino, 

podoben logotip spečega Kralja Matjaža pa uporablja tudi Planinsko 

društvo Mežica.  

 

DELOVA KOLUMNA: IZ DEŽELE KRALJA MATJAŽA (MATEJA CELIN, 2008-) 

Delova koroška dopisnica-novinarka Mateja Celin že nekaj let piše tedensko kolumno z 

naslovom Iz dežele kralja Matjaža. Prva kolumna je izšla 8. 10. 2008 (Celin 2008). Do danes 

je napisala že okrog 200 kolumn, že s prvo pa je posredno zastavila okvirje, katerih se drži še 

danes. Vsako soboto v tednu tako lahko bralci Dela prebirajo kritične, na trenutke pravzaprav 

tragikomične zapise o gospodarskih, političnih, socialnih in drugih (lokalnih) problemih, ki se 

pojavljajo na Koroškem. Kolumna je poimenovana tako, saj je avtorica hotela s poimenovanjem 

Slika 21: Logotip Kralj 

Matjaž (vir: Center šolskih 

in obšolskih dejavnosti  
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zaobjeti vse tri koroške doline. Poleg tega gre za eno najbolj zaostalih regij v Sloveniji, kateri 

se prileže kralj, ki je nekakšna obljuba upanja na boljše čase, in nič več kot le to (Celin 2014). 

Avtorica se je odločila, da bo njen Kralj Matjaž prostorsko omejen na votlino pod Peco, kjer bo 

nejunaško na varnem čakal na boljše čase. Spremlja življenja in neumne, nesmiselne, zgrešene, 

neupravičene in nezaslišane poteze njegovih podanikov, ki vladajo namesto njega. Kralj Matjaž 

je ostarel, pogumen, pravzaprav prijazen in moder mož, ampak je človek besede-peresa, ne 

dejanj-meča in zato ljudem sporoča o napakah in krivicah, ki se jim dogajajo (prav tam). 

Stil pisanja je izrazito ciničen in sarkastičen, zaradi česar se le še dodatno prileže »tečnemu 

starcu« Kralju Matjažu. Treba pa se je zavedati, da je to le sredstvo, s katerim avtorica izrazi 

subtilne pomene, ki jih drugače morda ne bi mogla. Kar je smešno, je smešno le na prvi pogled, 

v resnici pa gre za humor, ki ima precej žalosten pomen. Celinova o Kralju Matjažu piše v tretji 

osebi, kot nekakšna Matjaževa piarovka, predvsem zato, ker s tem ustvari distanco med seboj 

kot avtorico in predmetom kolumne (prav tam).  

Avtorica na koncu pravi, da se je Kralj Matjaž izredno dobro prijel, a da se vseeno vsake toliko 

časa najde kdo, ki meni, da takšno poimenovanje ni smiselno, saj naj bi bil Kralj Matjaž koroška 

legenda, pri čemer se Slovenj Gradec in Dravska dolina ne priznavata za Koroško (prav tam).  

IMITATOR KRALJA MATJAŽA: DRAGO MILOŠEVIČ 

Drago Miloševič iz Črne že nekaj let ob 

različnih dogodkih in prireditvah 

pooseblja Kralja Matjaža (Paradiž 2012). 

Je tisti Kralj Matjaž, ki vsako leto na 

Gradovih Kralja Matjaža izbira svojo 

Alenčico in najlepši grad. V članku v 

mežiškem glasilu Šumc (Miloševič 2012) 

ljudi nagovarja, da je Kralj Matjaž v njih 

samih in da je čas, da se prebudijo. Pravi, 

da imamo ponos, moč, zgodovino, vero, 

prihodnost, nenazadnje pa tudi svoje 

kraljestvo in da moramo na to biti tudi ponosni. Skozi lik Kralja Matjaža skuša krepiti slovensko 

narodno zavest. 

Slika 22: Imitator Drago Miloševič s svojo Alenčico (vir: Črna kjer 

se svet začne 2010) 
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HELIKOPTER SLOVENSKE VOJSKE BELL 206 JETRANGER, POIMENOVAN 

KRALJ MATJAŽ         

Trenutno so v helikopterskem oddelku Letalske šole ŠV 

v uporabi trije helikopterji Bell 206. Prvi iz leta 1994 je 

dobil ime Kralj Matjaž (registracija S5-HKM), 

naslednje leto je prišel Zeleni Jurij (S5-HZJ) in 1996 

Peter Klepec (S5-HPK) (Berger 2005, 4). Na 

helikopterju je tudi velik logo Kralja Matjaža, ki 

spominja na tistega v votlini pod Peco ter napis: KRALJ 

MATJAŽ (Planepictures 2006). Helikopter je 

uporabljen za splošne namene (YuAirWar 2002).  

PIROTEHNIKA KRALJ MATJAŽ 

Prodaja se celo pirotehnika z imenom Kralj Matjaž 36's. Gre za 36 strelno ognjemetno baterijo, 

katere efekt je različnih barv in dosega višino 45 metrov. Na embalaži je prikazan speči Kralj 

Matjaž (pirotehnika.net 2014).  

KRALJ MATJAŽ V KULINARIKI     

Na spletni strani kulinarika.net je moč najti dva recepta, ki sta poimenovana po Kralju Matjažu, 

in sicer enolončnica »Gradovi Kralja Matjaža« (kulinarika.net 2013), katere recept je nastal na 

21. prireditvi Gradovi Kralja Matjaža leta 2013 in čebula Kralja Matjaža (kulinarika.net 1998), 

kjer pa ni obrazloženo, po čem je dobila ime.  

TEMATSKA ROJSTNODNEVNA ZABAVA KRALJ MATJAŽ 

Na spletu je moč najti navodila za tematsko rojstnodnevno zabavo Kralj Matjaž. Gre za 

rojstnodnevno zabavo za otroke, stare 3-6 let. Kralj Matjaž se lahko vključi že v vabilo – 

slavljenec ima na glavi papirnato krono, okrog ramen pa ogrinjalo (prt, rjuho). Obvezna je tudi 

kakšna zgodba o Kralju Matjažu, ki jo je dobro brati v zatemnjenem prostoru ob svečah. Za 

prigrizek se pripravijo obloženi kruhki Kralja Matjaža. Najbolj skriti kotiček vrta lahko 

predstavlja votlino ali pa zato uporabimo večjo kartonsko škatlo, prostor ograjen z odejami, za 

kakšnim drevesom. V hiši pa lahko v otroški sobi otroci naredijo jamo Kralja Matjaža. 

Priskrbimo jim zlatnike, prinesemo ročno svetilko, v kot pa postavimo lutko Kralja Matjaža, ki 

jo poprej izdelamo (Domy 2012).  

Slika 23: Logotip Kralja Matjaža na helikopterju 

(vir: Planepictures 2005) 
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MATJAŽEVE KAMRE 

Gre za prostorno jamo, ki se je menda včasih zapirala z železnimi vrati. Leži pri Zavratcu na 

meji med idrijskim in logaškim svetom. Matičetov (1958, 145) pravi, da domačini ne poznajo 

razloga za takšno poimenovanje jame. Vseeno se mi jo zdi smiselno omeniti, saj ne gre 

izključevati možnosti, da bi lahko bila poimenovana v zvezi s Kraljem Matjažem.  
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11 POVZETKI IN UGOTOVITVE (POTRDITEV/ZAVRNITEV 

HIPOTEZ) 

11. 1 PRVA HIPOTEZA 

Hipoteza 1: Lik Kralja Matjaža je prilagojen kulturi okolja in zato se značilnosti in 

motivi Kralja Matjaža v slovenskem in madžarskem ljudskem izročilu razlikujejo. 

Zaradi istega razloga se razlikujejo tudi značilnosti in motivi v literarnih delih z likom 

Kralja Matjaža. So pa tudi značilnosti (motivi), ki so skupni madžarski in slovenski 

literaturi oz. ljudskemu izročilu.  

Prvo hipotezo lahko potrdim. Moč je najti podobnosti (enakosti) in razlike v značilnostih 

(motivih) Kralja Matjaža v slovenskem in madžarskem ljudskem izročilu ter (posledično) tudi 

v literaturi. Obstajajo pa tudi značilnosti, ki so skupne obema literaturama in ljudskemu izročilu. 

Čeprav se sliši dokaj enostavno, je povsem drugače to prikazati in dokazati. Zaradi tega sem 

izpeljal nekaj izhodišč, ki bodo mojo hipotezo malo razširila, poglobila in kar je 

najpomembneje, jo tudi potrdila.    

RAZISKOVANJE LJUDSKEGA IZROČILA KRALJA MATJAŽA            

V Sloveniji so gradiva o Kralju Matjažu začeli zbirati že sredi 19. stoletja, v prvi polovici 20. 

stoletja pa se je s tem bolj intenzivno ukvarjalo kar nekaj etnologov, raziskovalcev in 

zapisovalcev. Med najbolj pomembnimi sta Milko Matičetov in Ivan Grafenauer. Slednji je 

postavil trdne temelje in izhodišča, ki jih je Matičetov še okrepil in tako je njuno delo še danes 

»obvezno gradivo« za vse raziskovalce tega izročila. Obenem sta vseskozi »čistila« zbrano 

gradivo ostalih in ločevala pristno od nepristnega. Ne gre prezreti tudi Avgusta Pavla, ki 

predstavlja vez med Slovenijo in Madžarsko. Kompleksno izročilo še danes privablja mnoge 

etnologe in druge raziskovalce, npr.Zmaga Šmitka, Moniko Kropej idr.  

Ker je bil Kralj Matjaž na Madžarskem v resnici resnični kralj Matija Korvin, moramo govoriti 

tako o raziskovanju ljudskega izročila, ki se je izoblikovalo, kot tudi o raziskovanju zgodovine. 

Prvi zapisi o njem po njegovi smrti so bili v zgodovinskih kronikah Székelya in Heltaija v 16. 

stoletju. Te kronike so bile do 18. stoletja glavni vir večine avtorjev, ki so pisali o Korvinovi 

dobi. Konec 18. stoletja se na Madžarskem poveča zanimanje za ljudsko slovstvo in prične se 

njegovo zbiranje, vseeno pa madžarski raziskovalci Korvina takrat niso dajali v ospredje. 

Zanimivo je, da v najbolj prestižnem etnografskem delu, objavljenem v medvojnih letih (A 
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Magyarság Néprajz) profesor Sándor Solymossy, vodilni madžarski etnograf tega obdobja ni 

prepoznal odprtih mednarodnih povezav (Slovenski raziskovalci so se tega takrat že zavedali! 

op.a.) madžarskega izročila kralja Matije Korvina. Če se etnologi na Madžarskem v prejšnjih 

stoletjih niso zavedali vloge Matije Korvina v ljudskem izročilu, je danes drugače, saj 

raziskujejo tako svojega Korvina, kot tudi južnoslovanske povezave, nenazadnje pa tudi 

slovenskega Kralja Matjaža. 

Zaključim lahko, da so Slovenci prej začeli raziskovati ljudsko izročilo in se tudi zavedali, da 

ima le-to mednarodne vzporednice. Po drugi strani pa je zanimivo, da obstaja več madžarske 

literature na temo slovenskega Kralja Matjaža, kot je obratno. 

IZVOR KRALJA MATJAŽA 

Potrebno je ločiti osebnost in ime Kralja Matjaža. Glede slednjega ni takšnih dvomov, saj se 

večina etnologov strinja, da je Kralj Matjaž dobil ime po madžarskem kralju Matiji Korvinu, 

velika verjetnost pa je, da so ga v Slovenijo ponesli veterani črne vojske. Prvotna oblika imena 

je najverjetneje Matjaš (madžarsko Matyas), ki smo ga Slovenci poslovenili z analogijo (npr. 

Tomaž, Blaž) in tako je nastal Matjaž. Ime je z Madžarske k nam prišlo v Prekmurje oz. 

vzhodno Štajerko, od tod pa se je kasneje razširilo še v osrednje in zahodne dele Slovenije.  

Glede osebnosti pa je bolj zapleteno. Najbolj znana je ogrska teorija, ki jo je prvi omenjal 

Avgust Pavel, kasneje pa sta jo še dodatno raziskovala in utemeljevala že prej omenjena 

Matičetov in Grafenauer. Ta teorija se je med javnostjo tudi najbolj prijela, saj je najbolj 

raziskovana in utemeljena. Na podlagi življenja madžarskega kralja Matije Korvina je nastal 

slovenski Kralj Matjaž. Dejstvo je, da je Matija Korvin vplival tudi na oblikovanje osebnosti 

Kralja Matjaža, vendar nikoli ne bo dokončno jasno, koliko in kako. V drugi polovici 20. 

stoletja so nekateri raziskovalci to teorijo zavrnili in bili bolj naklonjeni kokovski teoriji, po 

kateri bi lahko ime in lastnosti slovenskega Kralja Matjaža izhajale od koroškega kmeta 

Matjaža. Nekateri od teh dopuščajo možnost, tako kot pripadniki tradicionalne teorije, da je 

osebnost Kralja Matjaža še starejša, npr. da bi Kralj Matjaž lahko predstavljal kralja in cesarja 

Arnulfa Koroškega. Problem pri tem je tudi ta, da avtorji nemalokrat ne razložijo, ali govorijo 

o osebnosti ali samo o imenu Kralja Matjaža. Zanimivo teorijo je podal Kelemina, ki pravi, da 

bi lahko bil Kralj Matjaž le nekakšna prenovljena podoba starih bogov kresnikov. Podobno je 

trdil tudi Avgust Pavel, ki je pravil, da bi lahko bil Kralj Matjaž pravzaprav aktualizacija starih 

mitoloških likov sončnega junaka in devetega kralja.  
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Na Madžarskem je to precej lažje. Lik madžarskega Kralja Matjaža izhaja iz madžarskega kralja 

Matije Korvina oz. je prav on. Kralj Matjaž je nekakšen idealiziran in povzdignjen Matija 

Korvin. Razlogi, da je Matija Korvin prešel iz resničnosti v simbol, so propaganda v poznem 

srednjem veku, podoba njegovega kraljestva v Evropi, življenje na Madžarskem v 15. stoletju, 

njegova življenjska pot, življenje na Madžarskem po njegovi smrti in črna vojska. Ob tem se je 

treba zavedati tudi tega, da so podobo vladarja, ki se zavzema za domovino in siromake, 

podpirali reformatorji in zato je bila podoba kralja Matije Korvina v 16. stoletju verjetno 

splošna in tudi ne moremo enoznačno trditi, da je le Korvin pripomogel k oblikovanju 

madžarskega izročila. Osnovni motivi se namreč pojavljajo pri različnih junakih v različnih 

državah. 

Še to, Matija Korvin se po madžarsko zapiše kot Hunyadi Mátyás, kakor je bil rojen. Po svoji 

smrti se je v naslednjih stoletjih bolj uveljavil zapis Mátyás magyar király. Dobesedni prevod 

v slovenščino bi bil Matjaž (oz. Matija), madžarski kralj, in če malo preoblikujemo, dobimo 

madžarskega Kralja Matjaža.  

KRALJ MATJAŽ V AVTORSKIH PRAVLJICAH IN PESMIH 

Madžarski avtorji so najprej snov za pisanje o Matiji Korvinu povečini črpali iz zgodovinskih 

dnevnikov in kronologij od 16. stoletja naprej, v 19. stoletju pa so začeli črpati še iz ljudskega 

izročila oz. literarne folklore. Slovenski avtorji so o Kralju Matjažu začeli pisati šele v 19. 

stoletju in že od samega začetka snov povečini črpajo iz ljudskega izročila. 

Zanimivo je, da se v slovenskih delih, sicer le sporadično, pojavi tudi nekaj literarnih del, ki 

omenjajo Matijo Korvina. Prvič se motiv Kralja Matjaža v književnosti pojavi v prepesnitvi 

ljudske pesmi, ki jo je naredil France Prešeren (Od Kralja Matjaža, 1832). Potem se v poeziji 

pojavi v narodnoosvobodilnem pesništvu, v drugi polovici 20. stoletja in nazadnje 2007, ko 

Bogdan Novak napiše epsko pesnitev Pesem o Kralju Matjažu. 

Največ proznih besedil je nastalo v letih med 1910 in 1920. Kralja Matjaža so v avtorsko 

književnost med drugimi ponesli Ivan Cankar, Oton Župančič, Fran Eller, Fran Miličinski in 

drugi. Kasneje se v prozi Kralj Matjaž pojavi proti koncu 20. stoletja, predvsem v obliki priredb 

ljudskih pripovedk. Če se je število avtorskih del v prozi in poeziji postopoma zmanjševalo, je 

drugače pri dramatiki, saj je Kralj Matjaž v njej prisoten skozi celotno 20. stoletje. Dramsko 

poustvarjanje se tako prične z Marico Sernec Podgorelec, ki je v samozaložbi 1921 izdala 

dramsko delo Kralj Matjaž, zaključi pa se z otroško igro Deca išče kralja Matjaža, ki jo je leta 
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1993 napisal Drago Lavrenčič, kasneje pa so pri nas nastale še tri radijske igre z likom Kralja 

Matjaža. 

Kot rečeno, so madžarski avtorji snov črpali predvsem iz kronik Székelya in Heltaija. Prva 

dramska besedila v zvezi s kraljem Matijo Korvinom so se na Madžarskem pojavila že v 18. 

stoletju, kasneje, v drugi polovici 19. stoletja pa prevladuje ljudska veseloigra z vzgojno in 

zabavno nalogo. Z razvojem gledališča se razvije in postane vse bolj priljubljen tudi motiv 

kralja v preobleki. Gledališke predstave veseloiger, včasih tudi predelane v operete, 

popularizirajo anekdote o duhovitem in pravičnem kralju. Po marčni revoluciji 1848 se je 

število besedil z motivom Korvina še povečalo, vrhunec pa je pri naših sosedih ob prelomu 

stoletja, sploh zaradi obletnic: 400. obletnici smrti in 450. obletnici rojstva Korvina, 1900 pa se 

je praznovala tisočletnica naselitve madžarskega naroda.  

V drugi polovici 20. stoletja zanimanje za ta motiv v literaturi upade in se pojavlja le še v 

zgodovinskih romanih in zbirkah otroških pravljic (Bálint Čeh 2002, 480–1). Z nekaj izjemami 

je podobno tudi v Sloveniji. Je pa zanimivo, da je drugače v zvezi z raziskovanjem, saj v obeh 

državah raziskovanje tega motiva še danes privablja različne raziskovalce. 

Ena izmed pomembnih razlik je tudi ta, da so se na Madžarskem oblikovale trufe, ki jih pri nas 

ni zaslediti. 

MOTIVI V AVTORSKI KNJIŽEVNOSTI 

Glavna idejnovsebinska stališča obeh književnosti se izražajo predvsem na nacionalni ravni. V 

obeh so namreč močno prisotne domoljubne ideje, in sicer ideje po osvoboditvi izpod tuje 

oblasti oz. obrambi pred tujci. 

Na Slovenskem Kralj Matjaž povečini predstavlja odrešenika in osvoboditelja, na Madžarskem 

pa ne, saj se je v 16. stoletju izoblikoval mit o idealnem vladarju po vzoru legendarnega 

madžarskega vladarja, Matije Korvina. Medtem ko so slovenski avtorji dodobra spremenili 

mitični kontekst, ga izpeljali in spremenili romantičnega Kralja Matjaža v vse vrste novih vlog, 

so Madžari ostali pri mitu idealnega vladarja in se od tega nikoli niso preveč oddaljili. So pa 

madžarska dela velikokrat imela didaktično in komično funkcijo. 

Primerjalna študija avtorice (Bálint Čeh 2002) kaže, da motiv Kralja Matjaža v književnosti na 

Madžarskem in v Sloveniji v resnici nima veliko skupnega oz. je med njima kar nekaj distinkcij. 

Demitizacija je značilna le za Slovenijo, medtem ko se je na Madžarskem ohranil motiv 
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idealnega vladarja. Težko je tudi potegniti zaključke, kakšen je bil prenos motiva med 

državama, kljub bližini in močni prisotnosti motiva v ljudskem izročilu. Na žalost je skupno 

obema književnostima tudi to, da se je v obeh državah v drugi polovici  20. stoletja zmanjšal 

interes glede motiva Kralja Matjaža, s čimer mislim predvsem na avtorsko književnost.  

Glavni motiv – motiv Kralja Matjaža 

Motiv samega Kralja Matjaža se pojavlja tako v madžarski, kot v slovenski književnosti ter 

tako v ljudski, kot tudi v avtorski književnosti in je predmet raziskovanja v obeh kulturnih 

prostorih. Na Slovenskem v dobri tretjini zgodb nastopa kot borec zoper Boga, v preostalih pa 

je branilec krščanstva in slovenstva. Na Madžarskem se večinoma pojavlja kot pravični vladar.  

Slovenska literatura je Kralja Matjaža prikazala v različnih lučeh. Kralj Matjaž se pojavlja kot 

mitični odrešitelj in bogoborec, odrešenik in osvoboditelj naroda, humani vladar, premagovalec 

Turkov, polbožanski junak in odrešitelj. Te funkcije se deloma zaključijo, ko Kralj Matjaž 

postane tudi posmehljivec, ponekod ga ni oz. je mrtev, nekje njegovo vlogo prevzame umetnik, 

prikazan pa je tudi kot kmečki fant in puntar ali upornik. Demitizacija gre še dlje, ko je kralj 

neodgovoren pijanec, ponekod pa ga nadomešča celo Tito.  

Motiv Kralja Matjaža je na Madžarskem povsem drugačen, saj izhaja iz Korvinove 

zgodovinske vloge. Tako je madžarski Kralj Matjaž vojaški ideal oz. viteški kralj, zagovornik 

izobraževanja in madžarskega jezika, miroljubni oče naroda. Iz idealnega vladarja se v 19. 

stoletju pojavi motiv pravičnega in modrega kralja v preobleki, ki je kasneje sestavni del 

skorajda vsakršnega »matjaževskega« dela na Madžarskem. Ponekod je prikazan tudi kot 

človek, ki se upogiba pod težo oblasti, kot ljubitelj umetnosti in znanosti, ponekod pa je 

idealiziran v popolnega viteškega vladarja, celo nadčloveka in je človek demokratičnega 

mišljenja. Prav tako je tragični oče, pravičen nacionalni kralj. Znan je tudi kot kralj v lovski 

preobleki. Pri Madžarih se zgodi le delna demitizacija, saj je prikazan kot neodgovoren pijanec, 

zaljubljen in zmeden moški ter zapeljivec, vseeno pa se še ohranja kot pravičen vladar in za 

razliko od slovenskega njegova zapeljivost ni vzrok za pogubo. 

Motiv obiska pri Kralju Matjažu 

Podobnosti glede obiskov ni, saj obiskovalci slovenskega kralja (opazovalci, ki včasih skušajo 

potegniti meč iz nožnice, da bi ga zbudili, pijanec, kmet, pesnik, umirajoči vojak, mladi 

slovenski junak, partizani, otroci) iščejo njegovo odrešenje oz. hočejo prevzeti njegovo 

funkcijo, medtem ko na Madžarskem obiskovalci (podložniki, dekleta, tuji umetnik, siromaki, 
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graščaki) velikokrat sploh ne vedo, da gredo k njemu oz. ko vedo, želijo pravično razsodbo ali 

nagrado. 

Motiv ujetništva 

V Sloveniji gre predvsem za turško ujetništvo, medtem ko je madžarski Kralj Matjaž v 

zgodovinskih romanih ujet na Dunaju ali v Pragi. 

Motiv vojske 

V obeh primerih gre za črno vojsko. V Sloveniji je precej znan tudi motiv vojakov, ki zraven 

kralja spijo v votlini. 

Motiv zlate dobe in kraljevega povratka 

V Sloveniji je značilno pričakovanje kraljevega povratka, kateremu naj bi po ljudskem izročilu 

sledila zlata doba. Le-ta po navadi predstavlja obdobje stalnega miru, ko bo ljudstvo imelo 

vsega v izobilju. Predvsem avtorji moderne so v slovenski književnosti subjektivizirali mitično 

zlato dobo. Značilna je interpretativna poglobitev predloge ter simbolizacija, ironični, satirični 

in polemični pristop do mita.  

Na Madžarskem zlato dobo implicitno predstavlja obdobje Korvinove vladavine, ki je 

velikokrat povsem idealizirana. Vsak poskus zavrnitve tega je naletel le na slabe kritike in 

neodobravanje bralcev.  

Mešanje motivov 

V nekaterih slovenskih besedilih je moč najti podatke o Matiji Korvinu, vendar to še ne pomeni, 

da so slovenski avtorji prevzeli motive iz madžarskih pripovedk. Zanimivo je, da so madžarski 

avtorji uporabili nekatere motive in zgodbene prvine iz slovenskih folklornih pripovedk, 

predvsem motiv spečega kralja v jami, ki pa je preoblikovan tako, da je slovenski odrešitelj 

prikazan kot Matija Korvin. Torej gre za Matijo Korvina, spečega v jami. 

MOTIVI V LJUDSKEM IZROČILU 

V slovenskem ljudskem izročilu prednjačijo t. i. mednarodni motivi: motiv podzemne jame ali 

gore kot poslednjega bivališča, motiv starogrškega mita o godcu Orfeju, motiv konca sveta, 

motiv meča, motiv vode nesmrtnosti ... Deloma jih je moč najti tudi v madžarskem izročilu. 

Obstaja tudi nekaj bolj kulturnospecifičnih (slovenskih) motivov: motiv spečega vladarja, 
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motiv hrepenenja, motiv revolucije, motiv kulturnopolitičnega ideala, motiv pasivnosti, motiv 

vojskovanja proti Bogu, motiv nesmrtnosti, motiv zlate ptice, motiv državniškega mita, motiv 

neopaznega teka časa v podzemlju ter motiv arhetipskega simbola. 

Na Madžarskem zagotovo prevladuje motiv preoblečenega kralja, ki je sicer bil znan že pred 

tem, vendar je šele z likom preoblečenega kralja Matije Korvina dobil nove razsežnosti. Deloma 

ga je moč najti tudi pri nas. V obeh izročilih se pojavlja tudi motiv dinastičnega simbola, ki je 

bolj očiten pri Madžarih, saj je bil Matija Korvin kralj v pravem pomenu. V obeh izročilih pa 

je moč najti še kopico drugih motivov, ki izhajajo iz »nematjaževskih« zgodb.  

11. 2 DRUGA HIPOTEZA 

Hipoteza 2: V učnem načrtu za slovenščino ter delovnih zvezkih, učbenikih in berilih za 

osnovno šolo se pojavlja motiv Kralja Matjaža, vendar ni pogost. 

Hipotezo lahko potrdim, saj se motiv Kralja Matjaža pojavlja, vendar ni pogost. Izbor besedil 

o Kralju Matjažu je prilagojen učnemu načrtu, saj prevladuje ljudska pripovedka Kralj Matjaž, 

ki se pojavlja v delih različnih založb v 3., 6. in 7. razredu, ki so tudi edini razredi, kjer se 

pojavljajo besedila o Kralju Matjažu. 

Od avtorskih del o Kralju Matjažu se v 3. razredu pojavita radijska igra Kralj Matjaž in Alenčica 

(Dane Zajc) in pesem Ples Kralja Matjaža (Oton Župančič). Župančičeva pesnitev Kralj Matjaž 

se pojavi v 6. razredu, v 7. razredu pa je moč najti dramsko besedilo Kralj Matjaž, kako se 

imaš? Alenke Goljevšček Kermauner.  

Čeprav je izročilo Kralja Matjaža v Sloveniji zelo pestro in je tako moč najti številne različne 

variante, tako ljudske kot avtorske, se ta motiv v naših šolah pojavlja le sporadično, obvezno le 

v 7. razredu, deloma pa tudi v 3. in 6.  

11. 3 TRETJA HIPOTEZA 

Hipoteza 3: Popularizacija in kanonizacija lika Kralja Matjaža se izraža v različnih 

oblikah, predvsem v obliki različnih poimenovanj za promocijo in turistične namene. 

Tudi tretjo hipotezo lahko nedvomno potrdim, bolj enoznačno in enostavno kot prvo. 

Popularizacija in kanonizacija lika Kralja Matjaža se izraža v različnih oblikah, prevladujejo pa 

poimenovanja za promocijo, turistične namene in kovanje dobička. Prostorsko je popularizacija 

Kralja Matjaža (slovenskega!) zgoščena na območju slovenske Koroške, deloma pa jo je moč 
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najti tudi na avstrijskem Koroškem in drugod po Sloveniji. Vsa poimenovanja sem tematsko 

razdelil na pet sklopov: Kralj Matjaž v umetnosti, poimenovanja ustanov in društev po Kralju 

Matjažu, poimenovanja dogodkov, prireditev in projektov po Kralju Matjažu, poimenovanja 

lokacij po Kralju Matjažu ter ostala poimenovanja. Vsa ta »zunajliterarna obeležja« Kralja 

Matjaža so različno pomembna in imajo različne funkcije, zagotovo pa vse sooblikujejo in 

pripomorejo k utrditvi (čaščenju) kulta Kralja Matjaža, primarno na Koroškem, od koder se širi 

med vse Slovence. 
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12  ZAKLJUČEK  

Prvi učenjak primerjalne folklore o kralju Matiji Korvinu je bil galicijski/ukrajinski filolog 

Zenon Kuzelja, študent  Vatroslava Jagića, znanega slavista na Dunaju. V monografiji (1906) 

je Kuzelja povzel tradicijo med slovanskimi narodi (in Madžari).  Pomemben je tudi za to, ker 

je sprejel stališča o selitvah tem in motivov, ki jih je prvi podal ugledni ruski filolog A. N. 

Veselovsky. Čeprav imamo danes o tem precej več znanja, so metode in sklepi Kuzelja in 

njegovih učiteljev še vedno vredni pozornosti. Pol stoletja kasneje (1957) je monografijo izdal 

slovaški etnograf  Ján Komorovský, ki je tudi sprejel njegov pristop in ga dopolnil (Voigt 2010, 

212). 

Preden sem lahko odgovoril na moja temeljna vprašanja, sem moral predelati, analizirati in 

primerjati ogromno teoretskih izhodišč, ki jih v prvem delu diplomske naloge tudi predstavljam. 

So namreč nujna za razumevanja tega zapletenega izročila. Na temo slovenskega Kralja 

Matjaža sem našel ogromno literature, drugače pa je bilo z madžarskim, ko bi mi prav prišel 

kakšen podatek več. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je primerjava Kralja Matjaža v Sloveniji 

in na Madžarskem enostavna, temu ni tako. Na to vprašanje je nemogoče odgovoriti z 

enoznačnim in nedvoumnim odgovorom. Sam sem skušal prikazati temeljne razlike, pa še te je 

izjemno težko predstaviti sistematično. Morda je še najlažje prikazati izvor, medtem ko je to 

pri motivih praktično nemogoče, že zaradi same zapletenosti in izvora samih motivov.  

Nedvomno je madžarski Kralj Matjaž v resnici resnična zgodovinska oseba – madžarski kralj 

Matija Korvin. Temeljno vprašanje, ki si ga je tukaj smiselno zastaviti, je, v kolikšni meri se 

mitiziran kralj Matija Korvin oz. Kralj Matjaž razlikuje od resničnega kralja Matije Korvina? 

Na to je pravzaprav nemogoče odgovoriti, saj se mnoga dela folklornih raziskovalcev opirajo 

na popularna zgodovinska in literarna dela, šolske učbenike, koledarje, ki datirajo stoletja nazaj 

(Voigt 2010, 223). Dober primer za to je najbolj znani rek Meghalt Mátyás király, oda az 

igazság (Kralj Matija/Matjaž je umrl, pravice ni več.), ki naj bi se prvič pojavil 1577 (Gaál in 

Meden 1999, 122 in Szövérffy 1968, 71–2). Ta informacija se je pojavila 1804 v knjigi 

Hungaria in parabolis avtorja Anatala Szirmayja in od takrat naprej je veljala za nekakšen 

splošen vir. Zgodovina pregovora, ki se ne pojavlja samo na Madžarskem, je zanimiva, a precej 

zapletena. Gre za mednarodno tematiko, ki bi jo bilo potrebno še dodatno raziskati (Voigt 2010, 

224). Če to vprašanje »zaupanja« v zgodovinske vire oz. razlago in interpretacijo madžarskih 

zgodovinskih zapisov povežemo še z ostalimi dejavniki, ki so vplivali na oblikovanje 

madžarskega mita o Kralju Matiji Korvinu, pri čemer ne gre  pozabiti še na mednarodne 
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povezave in t .i. mednarodne motive, ki so sooblikovali ta mit, vidimo, da v resnici ne vemo 

niti tega, kakšen kralj je bil Matija Korvin. Statistično gledano sem zasledil več zapisov o tem, 

da naj bi bil Korvin dober vladar, a dvom vseeno ostaja, saj se večina zapisov nanaša na kronike 

njegovih dvornih zgodovinarjev oz. en (ali par) splošen vir, o problemu, ki sem ga malo prej 

omenil. Podobno je pri Slovencih, saj ni enotnega mnenja, ali je bil Korvin krvnik ali pa 

zaščitnik Slovencev. 

V Sloveniji je prvi sistematično zbiral in analiziral »matjaževsko« gradivo Grafenauer, sledil 

mu je Matičetov. Od sredine 50-ih let 20. stoletja pa vse do danes je lik Kralja Matjaža predmet 

številnih raziskav. Vseeno pa še vedno ni mogoče potegniti ločnice med tem, kaj je res in kaj 

ni. oz., kaj je bolj utemeljeno in podkrepljeno z dokazi in kaj ne. 

Šmitek (2009, 135) se sprašuje, če ni morebiti lik Kralja Matjaža ostanek keltskega lika, ki se 

je obdržal na naših tleh, če je mogoče lik, ki so ga prevzeli naši slovanski predniki po tujih 

vzorih šele po naselitvi na današnje etično ozemlje ali pa so ga celo poznali iz svoje lastne 

mitološke dediščine oz., če ne gre celo za izročilo širšega evropskega kraljevega mita.  

Slovenski Kralj Matjaž je vse to in še več. Povezave našega kralja niso omejene le na zadnjih 

nekaj stoletij in na nam bližnjih dežel in kultur. Izhajajo iz nemške poznosrednjeveške epike, 

poznejših ljudskih knjig, iz stare judovsko-krščanske književnosti in iz ustnega slovstva raznih 

evropskih in celo neevropskih etničnih skupin. Glede na razsežnost problematike s folklornega, 

zgodovinskega, geografskega, antropološkega in sociološkega vidika lahko sklepamo, da je 

osnovni motiv oz. okvir bližnjevzhodni oz. indoevropski (Šmitek 2009, 136–7). Povsem jasno 

je, da je močan vpliv na oblikovanje slovenskega izročila tudi madžarski kralj Matija Korvin, 

če ne toliko glede same osebnosti, pa vsaj glede imena.  

Ljudski mit Kralja Matjaža prevzema posodobljeno idealizirano vsebino, pooseblja nujnost 

poglabljanja in bogatenja slovensko-madžarskih sosedskih kulturnih in drugih povezav 

(Barbarič 1988, 10). 

Podoba slovenskega Kralja Matjaža (in vseh drugih »Matjažev«!) bo jasna šele takrat, ko bodo 

docela raziskana tudi izročila sorodnih in sosednjih narodov in bodo bolj jasne predstave o 

zemljepisni razširjenosti posameznih motivov in tipov iz »matjaževskih« zgodb. Izročilo Kralja 

Matjaža mora biti predmet skupinskega oz. skupnega raziskovanja (Matičetov 1953, 312; 

Matičetov 1958, 104). S tem se do neke mere strinja tudi Voigt (2010, 210), ki pravi, da gre za 

mednarodne motive in posledično mednarodno folkloro in da mora zato biti Kralj Matjaž tema 
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evropske primerjalne folklore. Pred tem pa mora biti razvoj posameznih del in žanrov v vsakem 

primeru pazljivo in ločeno preučen (Voigt 2010, 218–19).  

Bolj pomembno, kot ugotavljati, komu Kralj Matjaž bolj pripada, je to, da vsak narod pri sebi 

razišče to izročilo, saj bomo le tako lahko dali svoj delež za dokončno sintetično obdelavo 

(Matičetov 1958, 147).  

»V ljudskem pesništvu, ki je živ organizem, se okrog vsakega motivnega jedra nabirajo 

raznovrstne prvine. O starih, posebno priljubljenih in močno razširjenih izročilih – Kralj Matjaž 

spada med take! – smemo po vsej pravici reči, da so kvintesenca stoletij. Njihov čar se najbrž 

skriva v tem, da v vsaki dobi nekaj povedo, da vsaka doba v njih nekaj najde, nekaj pa odloži 

kot dediščino za prihodnje rodove. To velja tako za sama izročila med preprostim ljudstvom, 

kakor tudi za umetniške poustvaritve in za znanstvene razlage. In kakor pri vsakem junaku 

ustnega izročila, tako tudi pri Kralju Matjažu našteti činitelji vplivajo, da se podoba junaka 

neprestano bogati za nove črte, z druge strani pa določene črte po malem tudi odmirajo. Tako 

gledano se zgodovina Kralja Matjaža začenja pravzaprav v prvi polovici 19. stoletja, vse ostalo 

pa je le predzgodovina Kralja Matjaža. A medtem ko ta predzgodovina zanima ne le izključno 

vsaj v prvi vrsti etnografa, je zgodovina istočasno predmet etnografskih, literarnozgodovinskih, 

kulturnozgodovinskih in drugih raziskovanj.« (Matičetov 1953-54, 319).  
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