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POVZETEK
Svetlana Makarovič je vsestranska umetnica, znana po svojih pesniških zbirkah, pravljicah,
šansonih in ilustracijah. Diplomska naloga se nanaša na njene baladne pravljice po letu 2010 in
ugotavlja medbesedilnost in elemente ljudskega izročila v njih. Osredotoča se na analizo petih
pravljic.
Namen je ugotoviti, ali avtorica uporablja elemente ljudskega izročila v vseh petih pravljicah in
na kakšen način. V teoretičnem delu je predstavljena avtorica, njena biografija in bibliografija.
Predstavljena je tudi Marjetka Goleţ Kaučič, ki se je ukvarjala z raziskovanjem ljudskega v
pravljicah Svetlane Makarovič. V nadaljevanju so opredelitve pravljice, balade, tipologije balad
in razlika med ljudskim in umetnim in podrobne analize pravljic.
Ključne besede: Svetlana Makarovič, pravljica, balada, elementi ljudskega izročila,
medbesedilnost, ljudsko in umetno.

IV

SUMMARY
Svetlana Makarovič is a versatile artist, known for her collections of poems, fairy tales, chansons,
and illustrations. This thesis presents her balladic fairy tales after the year 2010 and determines
their elements of folk tradition and intertextuality. The thesis focuses on the analysis of five fairy
tales.

The purpose is to discover whether the author uses elements of folk tradition in all five fairytales
and what is the manner of its use. The theoretical part presents the author; her biography and
bibliography. It also presents Marjetka Goleţ Kaučič, who occupied herself with the research of
folk elements in the fairy tales of Svetlana Makarovič. Later on, the definitions of a fairy tale,
ballad, ballad typology and the difference between folk and artificial elements, and detailed
analyses of fairy tales are given.

Key words:
Svetlana Makarovič, fairy tale, ballad, elements of the folk tradition, intertextuality, folk and
artificial elements.
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1 UVOD
V diplomski nalogi bom predstavila slovensko mladinsko pisateljico Svetlano Makarovič,
predvsem njene kratke sodobne pravljice v slikaniški obliki, izdelane po letu 2000. Makarovičeva
je izjemna slovenska avtorica za odrasle in mladino, ilustratorka in šansonjerka. Mladinska
besedila Svetlane Makarovič so postala del sodobne klasike in mladinskega kanona. Gašper
Troha jo v knjigi, Deseta hči (2010) opisuje kot nedvomno eno najmočnejših ustvarjalk med
umetniki, ki so kadarkoli pisali v slovenskem jeziku.
Prvo zbirko pravljic Miška spi je izdala leta 1972. Od tedaj je izdala več kot petdeset zbirk
pravljic (Pravljice iz mačje preje 1980, Smetiščni muc in druge zgodbe 1999, Svetlanine pravljice
2008) in pesmi oz. slikanic, ki so bile večkrat ponatisnjene. Ilustracije pravljic (izdanih po letu
2000), ki jih bom analizirala, so povezane s pravljico (značilni vzorci pokrajine, itd.).
Svetlana Makarovič je v pogovoru z Brankom Hofmanom (Pogovor s slovenskimi pisatelji,
Cankarjeva zaloţba, 1978) na vprašanje „Kaj vas je spodbudilo, da ste začeli pisati za otroke?”
odgovorila: „Ne pišem za otroke, pišem za nas.” in nadaljevala: „Za nas, ki smo odrasli in
potrebujemo pravljice, da v tesnobi sveta, kjer ţivimo, laţe ohranimo vero v lepo. Mislim, da ne
znam pisati za otroke; pišem za otroke in odrasle hkrati.” (Troha, 2010, 236).
Tudi Boris A. Novak pravi, da pesnica v svojih baladah, namenjenim odraslim, uporablja vrsto
postopkov, značilnih za poezijo, namenjeno otrokom, in obratno – njene moderno zveneče
pravljice se odlikujejo s tonom ljudskega pripovedništva, iz katerega so se nekoč, v temi časa,
razvile tudi balade (Makarovič, Zlata mačja preja, 2014).
Stičišča, vozle ljudskega in umetnega v literarnih delih skozi preteklost, ki so najbolj
prepoznavna in najuspešnejša, s posebnim poudarkom na sodobnosti, je raziskovala Marjetka
Goleţ Kaučič v ljudskih pesmih. Zanimalo jo je, kako lahko „organizem pesmi, ki vsebuje
strnjene delce neke ljudske pesmi in poleg njih ustvarjalčeve lastne ideje ter pomene, s katerimi
preţame »stari« motiv ali ga preobrazi, ostane sam v sebi imaneten, a postane tudi znova aktualen
in izviren organizem.” (Goleţ Kaučič, M., 2003,16).
Svetlana Makarovič je v svojih proznih delih oblikovala samosvoj slog. V njih so ljudski
elementi (nasprotja, inverzije, pomanjševalnice, ponavljanja, pretiravanja), teme, sheme,
strukture (Goleţ Kaučič, M., 2003).
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Raziskovala, poiskala in predstavila bom elemente ljudskega izročila, ki jih Svetlana Makarovič
uporabi v svojih pravljicah, ki jih je izdala po letu 2000 in so namenjene dvojnemu naslovniku.
Pravljice so primerne za vse bralce, saj ohranjajo elemente ljudskega slovstva in s tem ozaveščajo
o pomembnosti ljudskega izročila.
Analizirala bom pravljice Svetlane Makarovič, ki so bile izdane po letu 2000, namenjene mladim
in odraslim naslovnikom, v katerih predidevam, da je kar nekaj ljudskih elementov (inverzije,
ljudska števila, pomanjševalnice, ponavljanja, okrasni pridevniki), ki jih bom preštela in
identificirala.
Podrobno jih bom prebrala in naredila literarno analizo; predstavila glavne in stranske knjiţevne
osebe, analizirala čas in prostor dogajanja, jih vsebinsko analizirala in predstavila njihovo
sporočilo.

2

2 PREDSTAVITEV SVETLANE MAKAROVIČ
Svetlana Makarovič je nedvomno ena najmočnejših ustvarjalk (Troha, 2010, 235), ki so kadarkoli
pisali v slovenskem jeziku. Ker sta oznaki največji slovenski pesnik in pisatelj ţe dolgo
rezervirani za Franceta Prešerna in Ivana Cankarja (Troha, 2010, 235), jo večina označuje za
največjo slovensko avtorico, a pri tem velja opozoriti, da sama nikakor ne pristaja na delitev,
kakršne so moška/ţenska literatura, taka za odrasle/otroke itd. (Troha, 2010, 235).
Makarovičeva je vsestranska umetnica, knjiţevnica, igralka in pevka. Na Slovenskem ima primat
najpomembnejše slovenske avtorice. Njena bibliografija je osupljiva – velja za eno
najpomembnejših med slovenskimi literarnimi ustvarjalci in obsega več kot tristo bibliografskih
enot. Priljubljena je med bralci, tako med otroki kot med odraslimi (Makarovič, Svetlanine
pravljice, 2008, 381).
Je tudi velika Dama sodobne knjiţevnosti, kar velja ne le v slovenskih, temveč tudi v širših,
mednarodnih okvirih in avtorica vrhunskega, izvirnega in izrazno močnega pesniškega opusa, v
katerem ni ene same šibke pesmi. Obenem je kompleksna umetniška osebnost, ki se suvereno
izraţa v različnih umetniških jezikih. Po poklicni izobrazi je igralka (Makarovič, Zlata mačja
preja, 2014, 353).
Narava jo je bogato obdarila s celo vrsto talentov: poleg pesniškega in igralskega daru je
Makarovičeva tudi izvrstna glasbenica, pianistka, pevka in skladateljica, ki je sama uglasbila
vrsto svojih balad in šansonov. Njene koncertne izvedbe lastnih pesmi so presunljive. Literarni in
gledališki izraz kombinira v dramskih delih, tako v številnih lutkovnih in radijskih igrah za otroke
kot gledaliških besedilih za odrasle, npr. V baladi intonirane igre Mrtvec pride po ljubico,
naslonjeni na ljudsko izročilo. Izraţa se tudi (s)likovno; med drugim je ilustrirala nekatere izmed
svojih knjig za otroke (Makarovič, Zlata mačja preja, 2014, 353).
Pesnica je del našega literarnega kanona ţe dlje časa. Izšlo je več izborov njene poezije (npr. Bo
ţrl, bo ţrt (1998) v zbirki Kondor in Samost (2002) – avtoričin lastni izbor) in pravljic (npr.
Svetlanine pravljice, 2008), številne njene tekste in šansone, pesmi za otroke znamo na pamet in
navdušujejo vedno nove generacije (Troha, 2010, 235).
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Tudi kritiki jo visoko cenijo; za svoj ustvarjalni opus je prejela pomembna domača in
mednarodna priznanja ter nagrade (tudi Prešernovo nagrado za svoj literarni opus), Slovenska
sekcija za mladinsko knjiţevnost IBBY pa jo je dvakrat kandidirala za Andersenovo nagrado
(leta 1998 in 2000), najuglednejšo mednarodno literarno nagrado na področju mladinske
knjiţevnosti in ilustracije v svetovnem merilu za njihov ustvarjalni opus podeljuje Mednarodna
zveza za mladinsko knjiţevnost (IBBY). Leta 1994 je bila s svojo zbirko pravljic Mačja preja (iz
leta 1992) uvrščena na častno IBBY, kar je tudi pomembno mednarodno priznanje za mladinske
ustvarjalce (Makarovič, Svetlanine pravljice, 2008, 381).
Kot zapiše Boris A. Novak v spremnem eseju k Samost, gre za umetniško poliglotko, ki je pustila
močan pečat ne le na literarnem in igralskem področju – kot igralka začetnica je prejela Sterijevo
nagrado, najprestiţnejšo gledališko nagrado v nekdanji Jugoslaviji, natačneje v Novem Sadu, za
vlogo Uršule v Samorogu Gregorja Strniše – ampak tudi glasbenem in likovnem (Troha, 2010,
235).

2.1 BIOGRAFIJA SVETLANE MAKAROVIČ
Svetlana Makarovič se je rodila 1. januarja 1939 in se ţe v svojih prvih otroških letih soočila z
največjo človeško tragedijo, drugo svetovno vojno. V mariborskem meščanskem predmestju, kjer
je ţivela njena druţina, je bila deleţna tradicionalne „papistične” vzgoje, ki jo je doţivljala kot
nasilje nad seboj in drugimi. „Mnogi starši počno nasilje nad otrokovo osebnostjo. Vzgajajo jih
tako, da jih tlačijo v kalup, ki ustreza njim, ne pa otroku”, pove v pogovoru z Brankom
Hofmanom. Pri svojih petnjastih letih se je vpisala v srednjo vzgojiteljsko šolo in kasneje iskala
primeren študij. „Poskušala sem nekaj študirati – psihologijo, pedagogiko, umetnostno
zgodovino, italjanščino in angleščino – vmes so bili obupani in dolgi presledki z neumnimi
sluţbami. „Končno se je odločila za igralsko akademijo, ki jo je končala leta 1986. Še istega leta
je nastopila v vlogi Uršule v Samorogu Gregorja Strniše, ki je bil uprizorjen v Mestnem
gledališču ljubljanskem in je doţivel velik uspeh na Sterijevem festivalu jugoslovanskih gledališč
v Novem Sadu. Čeprav Strniša takrat ni dobil nagrade za najboljše besedilo, po mnenju mnogih
neupravičeno (Troha, 2010, 236).
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Kljub velikim igralskim uspehom se je leta 1970 odločila za pot svobodne knjiţevnice, ki je bila
negotova in ne lahka (Makarovič, Svetlanine pravljice, 2008, 382).
Čeprav je le neposredno razkrila spomine na otroška leta, je mogoče domnevati, da njeno temno
doţivljanje človeške usode delno izvira iz zgodnjih izkušenj odraščanja sredi vojne ter odpora
zoper depresivno sivino prvih povojnih let v tedanji Jugoslaviji. Po eni strani jo je dušila
ozkosrčna (malo)meščanska morala okolja, po drugi strani pa ideološki diktat avtoritarne oblasti.
Iz tega zgodnjega občutka dušenja v druţbi oken in vrat, brez zraka, najbrţ izvira njena organska,
telesna potreba po zraku, po svetlobi, po svobodi. Rdeča nit njenega pesništva v vseh razvojnih
fazah je odpor zoper puritansko dvoličnost, zoper nasilje druţbenih institucij in patriarhalnega
reda, zoper vsakršne zapovedi in prepovedi, ki utesnjujejo človekovo pravico do samega sebe
(Makarovič, Zlata mačja preja, 2014, 365–366).
Svojo literarno pot začela s poezijo za odrasle. Prve pesmi je objavila v reviji Mlada pota
(1957/58) in v Sodobnosti. Leta 1964 je izdala svojo prvo pesniško zbirko Somrak. V tej in v
vseh naslednjih pesniških zbirkah (med njimi je izbor Bo ţrl, bo ţrt, 1998) prevladuje tragično
baladno razpoloţenje, avtorica pogosto posega po motiviki ljudske poezije in razvija samobitno
avtopoetiko, s katero izpričuje svoj specifični individualizem, svojo enost, samost. S svojimi
pesniškimi zbirkami se je uvrstila v sam vrh slovenske poezije.
Antologija njenih najboljših pesmi z naslovom Samost (2002), ki je bila izdana v samozaloţbi, pa
se zdi slovo od poezije (Spremna beseda Boris A. Novak, Makarovič, Svetlanine pravljice, 2008,
382).
Njen opus za otroke in mladino je še obseţnejši in bolj raznolik. Med drugim je napisala kratko
sodobno pravljico, Teta Magda ali Vsi smo ustvarjalci, sicer pa ustvarja predvsem pravljice. Prvo
zbirko pravljic Miška spi je izdala leta 1972. Od tedaj je izdala več kot petdeset zbirk pravljic in
pesmi oz. slikanic, ki so bile večkrat ponatisnjene.
Avtorica tudi nastopa v Lutkovnem gledališču Ljubljana kot avtorica (Korenčkov palček, Pekarna
Mišmaš, Veveriček posebne sorte

idr.), igralka (Mačja predilnica , Maček Mačkursson ,

Sapramiška idr.), reţiserka (Medena pravljica), prirejevalka (Čarovnik iz Oza, Kozlovska sodba v
Višnji gori, Martin Krpan idr.) in glasbenica (Spet kosovirji, Tacamuca, Vila Malina, idr..) Njena
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besedila so prevedena v številne jezike , npr. angleščino (Cosies on the Flying Spoon, Gal in the
Gallery), italijanščino (Tredici Fiabe per la Buonanotte, Gli animali dello zodiaco e altre novelle), nemščino (Oka, die Eule, Knuddelpflotchen), španščino (La tia Magda), češčino,
hrvaščino, slovaščino idr . jezike. Je dobitnica Levstikove (1973, 1975) in Prešernove nagrade
(2000). V tujini je prejela naslednje nagrade : Janus Korczak Honour list (1981), Zmajeve dečje
igre (1987). Leta 1994 je bila uvrščena na IBBY Honour list (IBBY Častna lista ), nominirana pa
je bila tudi za Andersenovo nagrado za mladinsko knjiţevnost (1980, 2000 in 2002) za celotni
mladinski opus, s katerim je izvirno prispevala v literarno zgodovino in tako postala sodobna
klasika (Blaţič, M., M., Telo v slovenskem jeziku, literature in kulturi, Motiv telesa v kratki
sodobni pravljici Svetlane Makarovič, 2009, 93).
Svetlana Makarovič je ena izmed najbolj reprezentativnih kritičnih intelektualk časa in prostora .
Četudi se intertekstualno navezuje na tradicijo ljudskega izročila , jo obenem tudi transformira,
kar je nadvse vidno v uporu zoper tradicijo

, konformizem, ustaljene predstave o drugačnosti ,

videzu, telesu in funkcijah telesa.
Mnoge svoje pravljice je Svetlana Makarovič dramatizirala za gledališče in radio, pogosto jim je
napisala in uglasbila songe. Po uspešnih predstavah, zlasti v Lutkovnem gledališču v Ljubljani, in
gostovanjih po skoraj vsem svetu so izšle tudi na avdio medijih. Izjavila je, da ne priznava razlik
med „otroško” ali „mladinsko” literaturo in da zgodbo napiše in jo veseli, potem pa naj jo bere,
kdor hoče. „Najbrţ dajem s tem pisanjem duška tudi otroku v sebi,” in nadaljuje „Mi, ki smo
odrasli, potrebujemo pravljice, da v tesnobi sveta, kjer ţivimo, laţe ohranimo vero v lepo.
Mislim, da ne znam pisati samo za otroke; pišem za otroke in odrasle hkrati. Otroci ljubijo
situacijsko komiko, pretiravanja, nimajo pa niansiranega odnosa do humorja; pri branju se
vţivljajo v zgodbo in se poistovetijo z junaki, znanje je vse resnično. Zato otrokom, kadar
pripovedujemo, namenim predvsem fabulo in smešne situacije, povem jim, kaj se je komu
zgodilo, in ne, kaj je kdo rekel. Dialogi so namenjeni odraslim; v dialogih je moj niansirani
humor.” (Branko Hofman, Pogovori s slovenskimi pisatelji, Cankarjeva zaloţba, 1978, v
Makarovič, Svetlanine pravljice, 2008, 384).
Umetnici lahko samo pritrdimo. Toda medtem ko je njena poezija za odrasle temačnješa (kot
sama pravi, je zanjo „poezija temna plat, pravljice pa so svetla plat lune”), pravljice predstavljajo
svetlejšo plat njenega opusa. V njih se mojstrsko pribliţa otroškemu čustvenemu in spoznavnemu
6

svetu ter načinu izraţanja. Hkrati pa so njene pravljice v celoti tako kompleksne in sporočilno
bogate, da lahko v njih uţivamo različno stari bralci. Tudi razumemo jih odvisno od naše zrelosti,
občutljivosti in razgledanosti. Tako najmlajši bralci lahko sledijo razgibanemu dogajanju njenih
pravljic, humorju, ki ga premorejo, odrasli pa zmorejo v njih razbrati kritiko sodobnega sveta in
odraslih ter iz njih izluščiti skritejše, globlje sporočilne plasti (Makarovič, Svetlanine pravljice,
2008, 383–384).
V pogovoru z Brankom Hofmanom (Pogovori s slovenskimi pisatelji, Cankarjeva zaloţba, 1978)
na vprašanje: „Kaj vas je spodbudilo, da ste začeli pisati za otroke?” odgovori: „Ne pišem za
otroke, pišem za nas.”
In nadaljuje: „Za nas, ki smo odrasli in potrebujemo pravljice, da v tesnobi sveta, kjer ţivimo,
laţe ohranimo vero v lepo. Mislim, da ne znam pisati za otroke; pišem za otroke in odrasle
hkrati.”
„Je torej v skoraj nepregledni mnoţici njenih tekstov mogoče najti skupne poteze? So slednje
tisto, kar nas pri Svetlani Makarovič vedno znova prepriča, se nas dotakne in nas trajno
zaznamuje?” (Troha, 2010, 236).
Pisavo Svetlane Makarovič odlikujeta izjemna domišljija in bogastvo izvirnih motivov. Avtorica
mojstrsko obvladuje oblikovanje zgodb in jezikovno izraţanje, še posebej v dialogih (Makarovič,
Svetlanine pravljice, 2008, 384).
Makarovičeva ne črpa modrosti zgolj iz osebnih izkušenj, ampak tudi iz ljudske modrosti, ki se
nam je izčiščena ohranila v pregovorih. Toda avtorica jih pogosto interpretira po svoje in
sodobnemu času primerno, poglobi jih z lastno izkušnjo in večkrat tudi nadgradi njihovo
sporočilo (Makarovič, Svetlanine pravljice, 2008, 388).
„Pesnica se je nedvomno naslonila na ritmiko in leksiko slovenske ljudske pesmi. Liki, ki jih
upesnjujejo in uprizarjajo njene balade, so modernizirane različice postav iz našega bajeslovnega
spomina. Njeno pesništvo pa raste iz slovenskega izročila, ki pa je s svojimi univerzalnimi
temami, ki so realizirane tudi v evropskem baladnem izročilu, z njim tudi posredno povezano. To
fascinantno temo sem ţe večkrat analiziral, med drugim v študiju Baladni ritem Usode:
metametrične značilnosti balad Svetlane Makarovič na ozadju širšega mednarodnega izročila.”
(Novak 2011:19: citirano v Zlata mačja preja, 2014: 354–355).
Za mlade bralce je začela objavljati v

70. letih in pisanje še nadaljuje, za odrasle bralce pa je

nehala pisati po izdaji pesniške zbirke Samost (2002). Najnovejše pravljice, npr. Mesečinska
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struna (2008), in Katalena (2009), Legenda o zelenem zajcu (2009), Mi, kosovirji (2009), so
izrazito usmerjene v dvojnega naslovnika , bolj temeljijo na mitskem , pesimističnem in manj na
pravljičnem,

optimističnem zaključku

(http://pefprints.pef.uni-

lj.si/2680/1/Blazic_Motiv_telesa_3.pdf, stran 93).

2.1.1 NAGRADE ZA OTROŠKO IN MLADINSKO KNJIŽEVNOST (izbor)
LEVSTIKOVE NAGRADE NAGRADE ZALOŽBE MLADINSKA KNJIGA

1973 za delo:
– Miška spi. Ilustr. Milan Bizovičar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972 (zbirka Cicibanova
knjiţnica)

1975 za delo:
– Kosovirja na leteči ţici. Ilustr. Lidija Osterc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974 (zbirka
Cicibanova knjiţnica)
– Pekarna Mišmaš. Ilustr. Marija Lucija Stupica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974
(zbirka Velike slikanice)
– Kam pa kam, kosovirja? Ilustr. Lidija Osterc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975 (zbirka
Cicibanova knjiţnica)
2011 za ţivljenjsko delo
ČASTNA LISTINA IBBY

1981 za delo:
– Pravljice iz mačje preje. Ilustr. Matjaţ Schmidt. Ljubljana: Borec, 1980 (zbirka
Kurirčkova knjiţnica)
Zmajeve otroške igre, Novi sad – 1987 častna listina IBBY
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1994 za delo:
– Mačja preja. Ilustr. Svetlana Makarovič. Ljubljana: Mladika, 1992
(zbirka Trepetlika)
PREŠERNOVA NAGRADA

2000 za celotni literarni opus

NOMINACIJA ZA ANDERSENOVO NAGRADO
1998 za celotni opus mladinske knjiţevnosti
2000 za celotni opus mladisnke knjiţevnosti
2002 za celotni opus mladisnke knjiţevnosti

ZLATNIK POEZIJE
2012 za ţivljenjski opus

2.2 BIBLIOGRAFIJA
POEZIJA, PROZA, DRAMATIKA ZA OTROKE IN MLADINO, OBJAVE V KNJIGAH, NA
ZVOČNIH KASETAH IN CD–jih)
Miška spi. Ilustr. Milan Bizovičar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972, 1975 (zbirka Cicibanova
knjiţnica)
Tredici Fiabe per la Buonanotte (Miška spi). Prev. v. ital. j. Francesco Dakskobler.
Ilustr.Vincenzo Mortillaro. Brescia: Editrice La Scuola, 1977, 1983, 1986 (zbirka Biblioteca dell'
amicizia: nuove letture per I ragazzi d 'oggi)
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Mišica spava (Miška spi). Prev. Luko Paljetak. Ilustr. Vjera Lalin. Zagreb: Mladost, 1980 (zbirka
Vjeverica)
Zajček gre na luno. Ilustr. Tomaţ Krţišnik. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1973 (zbirka Lastovke)
Take ţivalske. Ilustr. Marjanca Jemec Boţič. Ljubljana: Borec, 1973 (zbirka Kurirčkova
knjiţnica)
Kosovirja ne leteči ţici. Ilustr. Lidija Osterc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974, 1978 (zbirka
Cicibanova knjiţnica)
Kosovirja ne leteči ţici. Ilustr. Matjaţ Schmidt. Ljubljana: DZS, 1994 (zbirka Kosovirji).
Cosies on the flying spoon (Kosovirja na leteči ţici). Prev. v ang. j. Sonja Kravanja. Ilustr. Matjaţ
Schmidt. Ljubljana: DZS, 1994 (zbirka The Cosies)
Cosies on the flying spoon (Kosovirja na leteči ţici). Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2001 (zbirka Svetlanovčki)
Cosies on the flying spoon (Kosovirja na leteči ţici). Ilustr. Suzana/Suzi Bricelj. Dob pri
Domţalah: MIŠ, 2008, 2011.
Pekarna MIšmaš. Ilustr. Marija Lucija Stupica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974, 1975 (zbirka
Velike slikanice)
Pekaren Mišmaš (Pekarna Mišmaš). Prev. v slk. j. Juraj Tušjak. Ilustr. Marija Lucija Stupica.
Novi Sad: Obzor, 1974 (zbirka Včielka)
Pekarna Mišmaš. Radijska igra za otroke. Glasba Jani Golob. Reţija Zvone Šedlbauer. Ljubljana:
RTV, 1975, 1976 (zvočna zgoščenka)
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Pekara Mišmaš (Pekarna Mišmaš). Radijska igra za otroke. V hr. j. prev. Slavko Mihalić.
Ljubljana: RTV, 1976
Pekarna Mišmaš. Igra za otroke. Samozaloţba, 1975 (tipkopis). Ilustr. Svetlana Makarovič.
Komenda: Vesper, 1986. Brezovica: Dokumentarna, 1986
Pekarna Mišmaš. Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997, 1999, 2001, 2009,
2010, 2013 (Zbirka Svetlanovčki)
Pekarna Mišmaš. Ilustr. Kostja Gatnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011 (zbirka Svetlanovčki),
2012 (miniaturna izdaja)
Pekarna Mišmaš. Dramatizacija in besedila songov Svetlana Makarovič. Glasba Jani Golob.
Reţija Mateja Koleţnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998, 2004 (zvočna kaseta, zbirka
Svetlanovčki)
Škrat Kuzma dobi nagrado. Ilustr. Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974 (zbirka
Velike slikanice)
Šotek Kuzma vyhrava cenu (Škrat Kuzma dobi nagrado) Prev. v. češ. j. Katerina Benhartova.
Ilustr. Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga & Praga: Albatros, 1978 (zbirka
Mezinarodni serie)
Šibal Kuzman škriatok (Škrat Kuzma dobi nagrado). Prev. v. slk. j. Pavla Kovačova. Ilustr. Jelka
Reichman. Novi Sad: Obzor & Bratislava: Mlade leta. 1978 (zbirka Včielka)
Škrat Kuzma dobi nagrado. Ilustr. Tomaţ Lavrič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996, 2000, 2013
(zbirka Svetlanovčki).
Škrat Kuzma dobi nagrado. Dramatizacija, besedila songov in glasba Svetlana Makarovič. Reţija
Mateja Koleţnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996 (zvočna kaseta, zbirka Svetlanovčki)
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Aladinova čudeţna svetilka (po pravljici iz Tisoč in ena noč). Ilustr. Tomaţ Krţiščnik. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 1974 (zbirka Velike Slikanice)

Kam pa kam, Kosovirja? Ilustr. Lidija Osterc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975 (zbirka
Cicibanova knjiţnica)
Kam pa kam, Kosovirja?Ilustr. Matjaţ Schmidt. Spremna beseda Marjana Kobe. Ljubljana: DZS,
1995 (zbirka Kosovirji)
Kam pa kam, Kosovirja?Ilustr. Gorazd Vahen. Mladinska knjiga, 2002 (zbirka Svetlanovčki).
Vrabček se razbije. Ilustr. Marija Stupica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975 (zbirka Deteljica)
Vrabček se razbije v: Kje stanuješ, mala šola? Izbr. in ur. Ela Peroci in Marinka Svetina. Ilustr.
Lidija Osterc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985
Pisano okno. Ilustr. Marjan Manček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975 (zbirka Velike slikanice)

Skozi mesto. Ilustr. Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975, 1978 (zbirka Pelikan)
Sapramiška. Ilustr. Marija Lucija Stupica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976 (zbirka Velike
slikanice)
Sapramiška. Ilustr. Svetlana Makarovič. Komenda: Vesper, 1986
Sapramiška. Ilustr. Svetlana Makarovič. Brezovica: Dokumentarna, 1986
Sapramiška. Glasba Svetlana Makarovič in Lado Jakša. Reţija Nace Simončič. Brezovica:
Dokumentarna, 1986 (zvočna kaseta). Komenda: Vesper, 1987 (zvočna kaseta). Ljubljana:
Svetlana, 1987. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998 (zvočna kaseta, zbirka Svetlanovčki), 2003,
2012 zvočna zgoščenka, zbirka Svetlanovčki). Dob pri Domţalah: Miš, 2007 (zvočna zgoščenka)
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Sapramiška. Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998, 1999, 2003, 2007, 2010,
2011, 2013 (zbirka Svetlanovčki)
Sapramiška. Ilustr. Daša Simčič. Dob pri Domţalah: Miš, 2007.
Sovica Oka. V: Makarovič, Svetlana: Sovica Oka; Ţmavc, Janez: Domača naloga na potepu;
Kislinger, Juro: Igra o zmaju. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976
Sovica Oka. Dramatizacija in uglasbitev songov Svetlana Makarovič. Glasba in aranţmaji songov
Franci Ogrizek. Reţija Matjaţ Laboda. Brezovica: Dokumentarna, 1984, 1992 (zvočna kaseta).
Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988 (zvočna kaseta, zbirka Svetlanovčki).

Oka, die eule. (Sovica Oka). Prev. v. nem. J. Andrea Ott. Ilustr. Gorazd Vahen, Baunach:
Spurbuchverlag, 1997.

Sovica Oka. Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana: Mladinska knjiga 1997, 1998, 2011, 2013 (Zbirka
Svetlanovčki), 2004 (zbirka Ciciban – Zakladi otroštva)
Glavni petelinček. Ilustr. Marija Lucija Stupica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976 (zbirka
Cicibanova knjiţnica)
Lisjaček v luninem gozdu. Ilustr Kostja Gatnik. Ljubljana: Mladinska knjiga 1976 (zbirka
Čebelica)
Ţivalska olimpiada. Ilustr. Boţo Kos. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976 (zbirka Velike slikanice)
Ţivalska olimpijada. Ilustr. Goraz Vahen. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004 (zbirka
Svetlanovčki)
Smetiščni muc. V: praznični koledar: pesmi, črtice in igre za šolske prireditve. Izbr. in. ur. Marija
Kovačič in Leopold Suhodolčan. Ilustr. Borut Pečar. Ljubljana: Mladinska knjiga 1976
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Smetiščni muc in druge zgodbe. Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999, 2008
(zbirka Svetlanovčki)
Smetiščni muc. V: Bukvoţerček 2: oddaje za spodbujanje branja za prvo triletje osnovne šole.
Avt. Martina Peštaj. Glasba Milko Lazar. Reţija Marko Naberšnik. Ljubljana: RTV Slovenija,
Zaloţba kaset in plošč, 2009
Čakamo dedka Mraza. V: Praznični koledar: pesmi, črtice in igre za šolske prireditve. Izbr. in. ur.
Marija Kovačič in Leopold Suhodolčan. Ilustr. Borut Pečar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976
Pri dedku Mrazu. V: Praznični koledar: pesmi, črtice in igre za šolske prireditve. Izbr. in. ur.
Marija Kovačič in Leopold Suhodolčan. Ilustr. Borut Pečar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976
Pikin kuţek. V: Praznični koledar: pesmi, črtice in igre za šolske prireditve. Izbr. in. ur. Marija
Kovačič in Leopold Suhodolčan. Ilustr. Borut Pečar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976
Medvedkov deţnik. V: Praznični koledar: pesmi, črtice in igre za šolske prireditve. Izbr. in. ur.
Marija Kovačič in Leopold Suhodolčan. Ilustr. Borut Pečar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976
Vrtirepov koledar. 1977: Pravljice. Ilustr. Matjaţ Schmidt in Dušan Klun. Ljubljana: Partizanska
knjiga, 1976 (zbirka Lastovke)
Noč bo. V: Pa da bi znal, bi vam zapel. Izbr. in ur. Niko Grafenauer. Ilustr. Lidija Osterc.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 (zbirka Knjiţnica Sinjega galeba)

Danes. V: Pa da bi znal, bi vam zapel. Izbr. in ur. Niko Grafenauer. Ilustr. Lidija Osterc.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 (zbirka Knjiţnica Sinjegagaleba)
Sončnice. V: Pa da bi znal, bi vam zapel. Izbr. in ur. Niko Grafenauer, Ilustr. Lidija Osterc.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 (zbirka Knjiţnica Sinjega galeba)
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Pelin ţena. V: Pa da bi znal, bi vam zapel. Izbr. in ur. Niko Grafenauer, Ilustr. Lidija Osterc.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 (zbirka Knjiţnica Sinjega galeba)

Svitanice. V: Pa da bi znal, bi vam zapel. Izbr. in ur. Niko Grafenauer. Ilustr. Lidija Osterc.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 (zbirka Knjiţnica Sinjega galeba)
Potepuh in nočna lučka. Ilustr. Marjan/Marijan Amalietti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977
(zbirka Velike slikanice), 1995 (zbirka Svetlanovčki)
Potepuh in nočna lučka. Dramatizacija, songi in glasba Svetlana Makarovič. Reţija Mateja
Koleţnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995 (zvočna kaseta, zbirka Svetlanovčki)
Spominjam se ... V: Spomini na otroštvo. Zbr. in ur. Kristina Bren. Sprem. besedilo Niko
Grafenauer. Ilustr. Milan Bizovičar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 (zbirka Cicibanova
knjiţnica)

Teta Magda ali vsi smo ustvrajalci. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978 (zbirka Nova slovenska
knjiga), 2005 (zbirka Ţepnice)
Teta Magda ali vsi smo ustvrajalci. Ilustr. Zvonko Čoh. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999
(zbirka Domen), 2012 (zbirka Knjiţnica Sinjega galeba)
La tia Magda (Teta Magda). Prev. v. katal. j. Simona Škrabec. Madrid: Alfaguara & Barcelona:
Grup Promotor, 2002 (zbirka Serie Blava)
Mačja predilnica. Ilustr. Dušan Klun. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978 (zbirka Velike slikanice)
Mačja predilnica. Ilustr. Svetlana Makarovič. Ljubljana. Mladika, 1992 (Zbirka Trepetlika)
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Mačja predilnica. V: Bisernica: slovenske kratke pripovedi za otroke: 1945–1995. Izbr., ur. in
sprem. besedilo Marjana Kobe, ilustr. Jelka Godec Schmidt. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996
(zbirka Sončnica)
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3 PREDSTAVITEV MARJETKE GOLEŽ KAUČIČ
Izr. prof. dr. Marjetka Goleţ Kaučič je bila rojena leta 1959 v Ljubljani.
Diplomirala je leta 1986 iz slavistike in primerjalne knjiţevnosti na Filozofski fakulteti Univerze
v Ljubljani. Magisterij iz slovenske knjiţevnosti je končala leta 1989, doktorat pa iz literarnih
znanosti leta 1994 na Filozofski fakulteti.
Leta 2004 je postala izredna profesorica na področju slovenske knjiţevnosti in folkloristike
Univerze v Novi Gorici.
Od leta 1986 je zaposlena na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU, Ljubljana. In od leta
1994 je predstojnica inštituta.
Je tudi članica številnih institucij in podpredsednica

pri posebni mednarodni skupini za

raziskovanje balad Kommission für Volksdichtung v okviru Société Internationale d' Ethnologie
et de Folklore (2002).
Prav tako je članica predsedstva svetovne organizacije za raziskovanje etnologije in folklore:
Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (2004–2011),
sedaj je članica SIEF in članica Znanstvenega sveta podiplomskega programa
Primerjalni študij idej in kultur. Poleg tega je ustanovna članica Zdruţenja raziskovalcev
Slovenije in članica Znanstvenega sveta GNI, Slovenskega etnološkega društva in Komisije za
evropsko jezikovno priznanje pri CMEPIUS (2007–2015).
Vodila je tudi različne raziskovalne dejavnosti. Od leta 1996 pa do danes je vodila osemnajst
raziskovalnih projektov, raziskovalni program in bila vključena še v pet projektov.
Bila je in še vedno je vodja trajnega raziskovalnega programa Folkloristične in etnološke
raziskave slovenske ljudske duhovne kulture (1999–2003; 2003–2008; 2008–2013; 2014–2019).
Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture se ukvarjajo s temeljnimi
vprašanji tako ustvarjalne (kamor sodijo tudi nosilci s svojimi ţivljenjskimi zgodbami) kot
funkcionalne (vključenost v šege in praznike) komunikacije ljudske pesmi, glasbe in plesa, hkrati
pa se s posameznimi aspekti interdisciplinarno dotikajo še druţbenih in socialnih prvin duhovne
kulture ter ugotavljajo različnosti v strukturi, funkciji, poetiki, ţivljenjskem in zgodovinskem
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kontekstu tudi v primerjavi z visoko umetnostjo. Ena od parcialnih raziskav se ukvarja tudi z
zoofolkloristiko, kulturno in kritično animalistiko in ekokritiko.
Vodila je Klik v domovino: Multimedijska predstavitev kulturne dediščine slovenskih izseljencev
na spletu, 1.10. 2010–30. 9. 2012.
Bila je vključena v: Zvočno gradivo gramofonskih plošč kot vir etnomuzikoloških in
folklorističnih raziskav, 1. 5. 2009–30. 4. 2012, vodja: D. Kunej.
Vodila je EtnoKatalog: pridobivanje semantičnih opisov ljudske pesmi in glasbe na podlagi
melodične in metro-ritmične analize, 1. 2. 2008–30. 1. 2011.
Temeljno raziskovalno izhodišče projekta Etnokatalog so folkloristične in etnomuzikološke
raziskave verznih, melodičnih, ritmičnih in metričnih specifičnosti slovenskega ljudskega
pesništva, ki izpostavljajo nadvse vaţno zakonitost o visoki korelaciji med zlogovnonaglasno
strukturo verza ter ritmično in tudi melodično strukturo napeva: določen tip verza ima v pesmi na
razpolago več modelov glasbene ritmizacije, melodije posameznega ritmičnega modela pa
pripadajo v visokem odstotku eni sami melodični druţini ali v nekaterih primerih stoodstotno
enemu samemu melodičnemu tipu. Na podlagi podrobne analize omenjenih strukturnih
elementov lahko na primer ugotavljamo stopnjo podobnosti med posameznimi melodičnimi tipi,
ki jih potem lahko razvrščamo v širše melodične druţine ali pa določamo pripadnost melodij
določenim zgodovinsko-stilnim plastem.
Vodila je raziskave ţanrskega, tipološkega in strukturnega opredeljevanja folklornega gradiva, 1.
7. 2007 –30. 6. 2010.
Projekt preučuje vprašanja folklornih ţanrov, tipologije, vrst in klasifikacijskih modelov v
ljudskem pesništvu, glasbeno-strukturnih parametrov v ljudski glasbi in etnokoreoloških pojavih
in z navezavo na informacijski sistem GNI odpira problematiko preučevanja, analize in
tipologiziranja teh pojavov na ravni teksta, teksture in konteksta. S tem ugotavlja, kako neko delo
ţivi in obstaja na besedno-glasbeni, izvajalsko-funkcijski in na druţbeni ravni, poleg tega pa
odpira problematiko organizacije informacij ter vpeljavo konceptualnih modelov, ki omogočajo
reprezentacijo zapletene strukture bibliografskih in širše kontekstualnih razmerij, ki se prepletajo
v folklornem gradivu.
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Bila je tudi vodja ETNOMUZA: digitalna multimedijska shramba slovenske ljudske glasbene in
plesne kulture, 1.10. 2006–30. 9. 2008 in vodja Raziskave nosilcev ljudsko-kulturnih pojavov, 1.
9. 2005–31. 8. 2008.
Bila je vključena v projekt Folkloristične in literarnovedne raziskave arhivskega gradiva J. E.
Linjove in drugih ruskih raziskovalcev, bilateralni projekt, 2012–2013, vodja: D. Kunej.
Sodelovala je v Etnomuzikoloških, folklorističnih in socioloških raziskavah glasbenega ţivljenja
slovenskih izseljencev v ZDA / Ethnomusicological, folkloristic and sociological study of
musical life of the Slovenian immigrants in the U.S.A., bilateralni projekt, 2012–2013.
Vodila je tudi Mednarodne projekte (Preservation and On-line Fruition of the Audio Documents
from the European Archives of Ethnic Music (Culture 2000), Excellence in Processing Open
Cultural Heritage (EPOCH) (2003–2008) in Europeana Connect, v okviru programa:
eContentplus program, področje digitalnih knjiţnic, 2. 5. 2009–2. 11. 2011), kjer je bila
vključena v projekt.
Od leta 1992 sourednica znanstvenokritične izdaje Slovenske ljudske pesmi III-V
(od leta 1998 do 2007 glavna urednica). Leta 2009 sourednica 32 številke Traditiones ter članica
uredniškega odbora mednarodne revije Traditiones.
Urednica pri zbirki znanstvenih monografij Folkloristika in Folkloristični zvezki
in mednarodni publikaciji BASIS – Kam bi s to folkloro? (WVTrier), ki je v pripravi.
Na področju znanstvenega delovanja pa se ukvarja z folkloristiko, ljudsko pesmijo,
balado,

literaturo,

medbesedilnostjo,

sodobna

poezijo

in

prozo,

dramatiko

zoofolkloristiko, kritično animalistiko in ekokritiko.
V okviru podiplomskega programa Primerjalni študij idej in kulture je med leti 2004–2013
predavala na Univerzi v Novi Gorici in ZRC SAZU predmet Slovenska ljudska in umetna pesem
– folkloristični in medbesedilni vidiki in je koordinatorka modula Slovenske študije – tradicija in
sodobnost, ki ga je v letu 2003 tudi organizacijsko in vsebinsko pripravila, izvaja se od leta 2004
naprej, danes v okviru Podiplomske šole ZRC SAZU.
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V letu 2011, 2012 in 2013 pa je predavala tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na
Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo: Akademiji za glasbo in Oddelku za slovenistiko
FF Univerze v Mariboru.

3.1 BIBLIOGRAFIJA MARJETKE GOLEŽ KAUČIČ
GOLEŢ KAUČIČ, Marjetka. Zoofolkloristics: first insights towards the new discipline. Narodna
umjetnost, ISSN 0547–2504, 2015, vol. 52, no. 1, str. 7–30.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=206506, doi:
10.15176/vol52no101. [COBISS.SI–ID 38587949], [Scopus do 8. 7. 2015: št. citatov (TC): 0,
čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
GOLEŢ KAUČIČ, Marjetka. "A bunny is a beautiful thing" or Animals as machines (!?): the
perception of the animal world in Slovenian folk songs. Traditiones, ISSN 0352–0447, 2013,
letn. 42, št. 1, str. 71–88, ilustr. http://isn.zrcsazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_42_1_separati/71_pdfsam_Traditiones_42_1.pdf,
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4 SPLOŠNE

RAZLIKE MED LJUDSKIM

IN UMETNIM

USTVARJANJEM
Goleţ Kaučičeva v knjigi Ljudsko in umetno govori o dveh ustvarjalnih tokovih ,,ki sta se
venomer prepletala, se razhajala in preţemala.” (Goleţ, K., M., Ljudsko in umetno – dva obraza
ustvarjalnosti, 2003, 13).
Pesnica Svetlana Makarovič je folkloro na prav poseben način razvrščala po svetovih svoje
poezije, zato je tudi ona vpletena v omreţje ljudskega in umetnega. (Goleţ, K., M., Ljudsko in
umetno, 2003, 18).

Osnovni pojmi, ki so uporabljeni v knjigi in ki bodo tudi pripomogli pri analizi pravljic, so:
1. Intertekstualnost ali medbesedilnost  ,,razmerje med teksti; preplet tekstov; vpletenost
enega teksta v drugem; vzajemna povezanost in odvisnost najmanj dveh besedil,
postavljenih v razmerje; lastnost teksta, da vzpostavlja razmerje z drugim(i) tekstom(i)
oziroma da se vanj vpleta drug tekst ali več tekstov; vzajemnost oziroma interakcijo med
teksti; ali celo njihovimi pomenskimi konotacijami ... Intertekstualnost (Kristeva 1969) ali
medbesedilnost (Tone Pretnar je v slovensko literarno teorijo prvi uvedel izraz
medbesedilnost) je torej lastnost besedil, ki nosijo v sebi elemente ţe obstoječih besedil in
z njimi vzpostavljajo najrazličnješe odnose, te prvine pa imajo v novih besedilih tudi
najrazličnejše vloge (prim. Juvan 1990a: 5974).”
(v Goleţ, K., M., Ljudsko in umetno, 2003, 19; po Juvanu 2000: 11).
2. Medbesedilni niz  ,,serija besedil, nastalih na podlagi teme, motiva ali enega besedila, ki
je po navadi ključno besedilo, besedilo, ki se skozi več časovnih obdobij kontinuirano in v
različnih zamahih kar naprej pojavlja in s svojo vsebino vpliva na pozneje nastala
besedila.”(Goleţ, K., M., Ljudsko in umetno, 2003, 19).

3. Medbesedilne odnosnice ali medbesedilne figure in zvrsti: ,,Citat (moto) (priklicati ali
pozvati ţe znano in uporabljeno besedo ali besedilo v novo besedno in pomensko okolje in
s tem nakazati tistemu, ki bere, posluša, na katerem ozadju in v katerem estetskem
kontekstu naj spremlja njegovo delo), aluzija (način medbesedilnega referiranja, kjer pa
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ostaja skrita vsebina govornega segmenta zamolčana, ni neposredno imenovana in opisana,
vendar pa v besedilu neki izraz ali strukturni vzorec nanjo namiguje, sugerira njeno
denotacijo in konotacijo), parafraza (sledenje besedam ob upoštevanju smisla izvirnika)
imitacija (variiranje besed in smislov izvirnika ali posnemanje njegovih stilnih struktur),
parodija v funkciji posmeha in kritike na račun predloge- uporabljena kot konstituitivni
postopek v postmodernizmu.” (v Goleţ, K., M., Ljudsko in umetno, 2003, 19; po Juvan
2000: 25–49).

TABELA LJUDSKO IN UMETNO
LJUDSKO

UMETNO

petje

beseda

ustno

pisno

variantnost

statičnost

dvomedialnost

enomedialnost

način jezikovnega izraţanja

način avtorskega pisanja

kontinuiteta nastajanja ne glede na čas in stil

kontinuiteta nastajanja glede na literarni stil

funkcija

estetika

proces oblikovanja glede na kolektivne zahteve

proces ustvarjanja glede na individualne

impulze
teme, vsebine, ideje A

teme, vsebine, ideje A b c

Tabela 1: Ljudsko in umetno
(Vir: Goleţ, Kaučič, M., Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti, 2003, 21)
,,Pesmi Svetlane Makarovič se prepletajo s svetom folklore, mitologije in ljudske pesmi, lahko jih
beremo ali pojemo, v njih se ljudske prvine tako organsko zdruţujejo z njenimi lastnimi
mitološkimi in drugimi predstavami in razmišljanji, da so videti kot naravni podaljšek ljudskega
pesništva v sodoben svetu literature ... Pesmi Makarovičeve so kot ,,sodobne ljudske pesmi”, saj
odsevajo tiste skrite in skrivnostne, mračne in strastne plasti sodobnega človeka, ki jih ta odkrito
prizna, človek ljudske pesmi pa jih je imel za del svojega vsakdanjega sveta.” (Goleţ, K., M.,
Ljudsko in umetno, 2003, 187188).
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„Pesnica jemlje posamezne elemente iz ljudskega slovstva in jih prilagaja ,,svojemu idejnemu in
filozofskemu obzorju ter umetniškim postopkom ... Tudi v njenih besedilih lahko ljudsko
predlogo izluščimo iz sprejemajočega besedila kot samostojno ţiveči organizem, ki se v celoti
lahko palimpsestno zasveti pod novim pesniškim besedilom, če s primernimi postopki odkrivamo
njegove skrite plasti pod umetnim.” (Goleţ, K., M., Ljudsko in umetno, 2003, 188).
Ljudsko pesem opazujemo in raziskujemo kot celovit organizem, iz katerega odsevajo
zgodovinske, druţbene in socialne razmere, način ţivljenja v določeni skupnosti, šege in navade,
pa tudi individualne zgodbe. Iz njih je vidno mišljenje in čustvovanje ljudi. Ko pa se ljudska
pesem z vsemi prej naštetimi elementi prenese v nov pesniški organizem, ko vstopi v nov
poetološki prostor, ki prav tako vsebuje elemente določenega literarnega stila in zgodovinskega
obdobja, poleg tega pa še individualno realizacijo dejavnikov, ki jo prispeva posamezni avtor, se
stara konotacija obogati z novimi pomeni (Goleţ, K., M., Ljudsko in Umetno, 2003, 188).
To je opaziti tudi pri pravljicah Svetlane Makarovič. V njih ravno tako odsevajo zgodovinske
zgodbe, šege in navade, vidno je čustvovanje in mišljenje ljudi, zgodovinske, druţbene in
socialne razmere, način ţivljenja v določeni skupnosti, individualne zgodbe. (Goleţ, K., M.,
Ljudsko in Umetno, 2003, 188).

4.1 DEFINICIJA PRAVLJICE
Milena Mileva Blaţić v spremni besedi knjige, Evropska pravljica, katere avtor je Max Lüthi,
pravi, da Max Lüthi definira pravljico kot simbolično literarno obliko, ki se izraţa z jezikom
simbolov, ki so v osnovi ploski, splošni, lahko bi rekli shemantizirani. Lüthi svoje preučevanje
pravljic imenuje literarnoteoretično (Lüthi, M., Evropska pravljica, 2011, 188).
Teoretično je poudaril pet bistvenih značilnosti, in sicer:
– enodimenzionalnost (kar definira kot dogajalno raven, na kateri se nekonfliktno odvijajo relani
in fantastični dogodki, srečujejo se naravni ali nadnaravni ali pravljični junaki),
– ploskovitost (linearna, premočrtna predstavitev knjiţevne osebe, časa, prostora, dogodkov, brez
globine, razmišljanja, dvomov),
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– abstraktni slog (ali rečeno tudi splošni slog, pomeni, da pravljica s svojim slogom spremeni
svet, in sicer tako, da mu da drugo obliko in ustvari nov samosvoj svet brez ali z pomanjkanjem
realizma in tehniko golega poimenovanja)
Abstraktni slog pravljica doseţe s stalnicami ali obrazci (npr. števila 1, 2, 3, 7, 12) ponavljanjem,
okrasnimi pridevki, metaliziranje in mineraliziranje predmete in ţiva bitja.
– izolacijo in univerzalno povezanost (pravljični liki imajo določene enake lastnosti, ki so
značilne za tipe ljudi, ki so tudi univerzalni (npr. bogataš, kralj, reveţ).
Liki imajo tipološka (princesa, kmet, itn.) funkcijska (Rdeča kapica, Sneguljčica, idr.) ljudska
imena (Janko in Metka, Jeţek Janček, idr.)
– sublimacijo in vsevključenost (definiramo jo kot vzvišenost ali spremembo).
(Lüthi, M., Evropska pravljica, 2011, 189–191).

V Sloveniji je dr. Marjana Kobe aplicirala njegovo teorijo in jo adaptirala za slovenski prostor.
Lüthijevih pet značilnosti je razširila na sedem:
– začetek in konec,
– nedoločen čas in prostor,
– literarni liki so tipi,
– moralna osnova (zmaga dobrega nad zlim),
– zgradba (dvojnosti, trojnosti),
– čarobni rekviziti,
– enodimenzionalnost.
Lüthi je izhajal iz strukturalizma, delno upošteval folkloristiko in se osredotočil na analizo
literarnega sloga pravljic, kar je razumljivo, ker je iskal skupne značilnosti in ne razlik (Lüthi,
M., Evropska pravljica, 2011, 192).
Svetlana Makarovič je napisala veliko pravljic (Pekarna Mišmaš, Mi, Kosovirji, Vila Malina,
Miška spi …). Med njimi so tudi baladne, ki jih bom analizirala.

28

4.2 KAJ JE TO BALADA?
„Balada je zvrst z izrazitim vsebinskimi in oblikovanimi potezami. Takšna balada je večidel
krajša epska pesem, pogosto na meji z lirsko, napisana v verzih, pogosto z refrenom, kar kaţe na
njen izvor v ljudski, peti ali plesni pesmi.
Motivi balad so praviloma nenavadni, dramatično priostreni, včasih grozljivi, zajeti iz
pravljičnega, mitičnega, zgodovinskega ali tudi sodobno ţivljenjskega sveta.
Po svojem notranjem slogu večidel niso epične, temveč rajši dramatične ali lirične. Idealna
balada naj bi – kot je trdil ţe Goethe – zdruţevala v sebi vse tri stilne komponente.” (Očrt, Kos.,
J., Literarne teorije, 161).
,,Balada je ena najbolj bogatih in ohranjenih kulturnih stvaritev in je še danes ena najbolj
zanimivih literarnih in folklornih ţanrov, hkrati pa ena najbolj raziskanih, a še vedno skrivnostnih
ter zaradi njene kompleksnosti ţanrsko najteţje določljivih evropskih ljudskih pesmi. Balada je
»izrazit izraz« evropske tradicije, vendar poznamo tudi balade v Severni Ameriki, Kanadi,
Mehiki idr., s preseljevanjem čez ocean pa se je razširila še v druge deţele, celo v Azijo, seveda z
novimi lokalnimi vsebinami, preoblikovanimi starimi ali z novimi variantami izvirnih evropskih
tipov balad. Folklorist Johna Niles je zapisal, da je človek pravzaprav homo narrans (1999), to
pomeni, da je globoko v človeški naravi ustvarjati zgodbe. In prav zgodba je jedro balade.
Dramatična zgodba je v baladi pomembnejša od njene teksture – melodije, a melodija lahko
bistveno vpliva na njeno ritmično in metrično strukturo. Tudi slovenska balada je vsebinsko,
ţanrsko in ritmično izjemno raznolika in kompleksna in ker Slovenci nismo imeli pravih
»narodnih« epov, so zato vlogo epov prevzele pripovedne pesmi – balade.” (Kaučič, G., M.,
Slovenska ljudska balada: ţanrska enigma, 2007, 48).

Balada je pogosta literarna vrsta v ljudskem slovstvu na Slovenskem, prav tako pa balade
srečamo tudi v drugih svetovnih knjiţevnostih. Balade pa spremljamo ţe od njenih začetkov,
hkrati pa balada vedno vsebuje zgodbo, ki je najpomembnejši del. Zakotnikova zbirka iz leta
1775 je bila prva rokopisna zbirka pripovednih pesmi, v kateri najdemo znano junaško balado
Pegam in Lambergar. Med najbolj znanimi zbirkami je Štrekljeva zbirka Slovenske narodne
pesmi I (to je prva knjiga, v kateri so balade, celotni korpus pa je v štirih knjigah I–IV, 1895–
1923).
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,,Definicija ljudske balade je v slovenski in evropski folkloristiki bolj ali manj jasna od leta 1966,
ko so jo raziskovalci opredelili na 1. mednarodnem srečanju raziskovalcev balad v Freiburgu
(Kommission für Volksdichtung Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore).Tam so
sprejeli naslednjo definicijo balade: Balada je pesem, ki pripoveduje dramatično poudarjeno
zgodbo.” (Goleţ K., M., Slovenska ljudska balada: ţanrska enigma, 2007, 51).
Goleţ Kaučičeva navaja, da naj bi ,,za slovensko ljudsko balado veljalo, da je zgoščena
pripovedna pesem z včasih bolj poudarjeno dramatsko ali dialoško strukturo, s posebnim
načinom pripovedovanja in z nesrečnim ali srečnim koncem.” (Goleţ K., M., Slovenska ljudska
balada: ţanrska enigma, 2007, 54).
,,Spoznavno znamenje, kako se odločati, ali neko pripovedno pesem štejemo med balade ali ne,
naj bi bila torej dramatičnost. Balada je v nasprotju z epsko pesmijo krajša, pripovedovanje bolj
zgoščeno, dramatičnost stopnjevana do te mere, da je v ospredju dialog med osebami. Slovenska
ljudska balada ima še nekaj posebnosti, ki jo ločijo od umetne in jih je morda potrebno posebej
poudariti. Je zgoščena tako v zgodbi kot v obliki, ima melodijo ter posebno vlogo v ţivljenju
ljudi.” (Kaučič, G., M., Slovenska ljudska balada: ţanrska enigma, 2007, 56 –57).
Tudi danes še vedno najdemo zametke balade, vendar v drugačni obliki.

4.3 TIPOLOGIJA BALAD
Najbogatejša baladna področja so: skandinavsko, britansko in slovansko. Norveţani imajo 195
tipov balad, Švedi 230, Danci 539, Angleţi in Škoti 305, Francozi 50, Romuni 352, Slovenci nad
300 tipov.
V Slovenijo so se nekatere nemške balade razširile s kočevskimi Nemci, ki so k nam prišli v 14.
stoletju, so pa tudi slovenski balade odnesli s seboj nazaj v Nemčijo, npr. Lepo Vido, med njimi
pa je znana še slovenska izvirna balada Desetnica, ki v baladni obliki nima vzporednic drugje po
Evropi, motiv je znan samo v prozni obliki. Vsebinska razvrstitev slovenskih pripovednih pesmi
sledi ţe Štrekljevi razvrstitvi (zbirka SNP 1895–1923, še bolj podrobno so pripovedne pesmi
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(balade) razvrščene v zbirki Slovenske ljudske pesmi I–IV (1970–1998), ki jih pripravlja GNI,
izdaja pa Slovenska matica.
Razvrščene so v osem skupin glede na temo:
– junaške in zgodovinske,
– bajeslovne in pravljične,
– legendarne,
– socialne,
– ljubezenske,
– druţinske,
– ţivalske in šaljive,
– različne.
Kolikšen je deleţ posameznih snovi nam pove naslednja statistika:
– mitološke snovi (12 %),
– zgodovinske (3 %),
– socialne (6 %),
– legendarne (42 %),
– šaljive idr. (5 %),
– ljubezenske in druţinske skupaj (34 %).
Balade so razširjene po vsej Sloveniji, vendar so nekatera območja v Sloveniji, kjer so balade
pogostejše (Kaučič, G., M., Slovenska ljudska balada: ţanrska enigma, 2007, 54).

4.4 RAZLIKA MED LJUDSKO IN UMETNO BALADO
Goleţ Kaučičeva v razpravi Romantična pesnitev (2002, 523) navaja definicijo balade po Erichu
Seemannu, ki je ,,evropsko ljudsko balado označil za pesem, ki pripoveduje zgodbo. Nevtralni
izraz za balado je pripovedna pesem. Njene značilnosti so: poseben stil, ustno prenašanje,
koncentracija bistvenih dogodkov zgodbe oziroma zgoščenost, dramatični zaplet s pogosto
tragičnim koncem, ki pa ni nujen, in ne nazadnje, da je balada peta pesem, ne literarno dejstvo.”
(Seeman, Stromback, Jonsson 1967: XI–XXXI).
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V razpravi je omenjeno, da je bila ,,ljudska balada znana povsod po Evropi, celo v nekaterih delih
Azije, s preseljevanjem pa je segla v Ameriko, Kanado in drugam. Slovenci imamo nad 300 tipov
balad.” (Goleţ, K., M., Romantična pesnitev, 2002, 523).
,,Slovenska ljudska balada ima še nekaj posebnosti, ki jo ločijo od umetne in jih je morda
potrebno posebej poudariti. Je zgoščena tako v zgodbi kot v obliki, ima melodijo ter posebno
vlogo v ţivljenju ljudi ... V ljudskih baladah je morda še značilno moraliziranje  ljudska
pravičnost išče za vsako slabo dejanje kazen. Od umetne balade se ljudska loči tudi po tem, da se
poje  izrazito ritmično.” (Goleţ, K., M., Romantična pesnitev, 2002, 526).

,,Umetna balada izhaja iz ljudske, vendar ima samo tekst, teksture nima (razen v primeru
ponaroditve ali uglasbitve) ... Nima posebne določene funkcije, njene osnovne zvrstne značilnosti
so sicer podobne kot pri ljudski baladi ... Nima melodije, njen verz je lahko podoben ljudskemu
ali pa popolnoma drugačen. Nastala je kasneje kot ljudska balada, ima tudi sorodno vrsto,
romanco, ki se od balade zelo razlikuje ... Slovenska umetna balada je knjiţevno dejstvo,
individualna in premišljena stvaritev posameznika, ki se lahko dotika ljudske balade, vendar
ostane le literatura, ki ima seveda svojo pomensko in estetsko vlogo, je del literarne zgodovine. ”
(Goleţ, K., M., Romantična pesnitev, 2002, 527).
Prevajanje balad se je začelo v razsvetljenstvu. Burger, Goethe in Schiller so znani prevajalci
balad. Prešeren je prevedel Burgerjevo balado Lenora v 19. stoletju in s tem se začne obdobje
slovenske umetne balade. Tudi Prešernova balada Povodni moţ, ki je nastala na podlagi ljudskega
izročila, je umetna balada. Tu lahko govorimo o povezanosti umetne balade z ljudsko predvsem v
temi in motivu.
,,V prvem odsevu ljudske balade v Prešernovi poeziji vidimo vnos izvirnih ljudskih tem, motivov
in form ljudske balade, a obenem preoblikovanje v romantično verzno obliko in vsebino. Ljudska
balada Hudič odnese plesalko je bolj povezana z njegovo obdelavo Povodnega moţa, saj je
formalna in vsebinska struktura njegove pesmi bolj podobna tej kot pa ljudski baladi Povodni
moţ. V njegovi pesmi so morda zdruţeni tako balada Povodni moţ, z imenom junaka, izročilo o
povodnem moţu (Valvasorjevo poročilo), še bolj pa iz nje odseva prav balada Hudič odnese
plesalko, to je skupno motivno jedro, iz katerega je črpal Prešeren. V baladi Hudič odnese
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plesalko se ob plesanju pojavi dekletovo začudenje nad plesalcem, ki je hudič (da je čuden, ima
rokavice na rokah, da jo ob njegovi navzočnosti ţge srce), v njej plesalca zaplešeta v globoko
jamo (v 1. varianti) – v pekel, pri Prešernu v reko” (Goleţ, K., M., Romantična pesnitev, 2002,
528), podobno je pri Kataleni, saj jo Vogrin na konju odpelje v svoj grad.
,,V ljudski baladi Povodni moţ je mati tista, ki napove, da bo dekle odnesel povodni moţ, če bo
šla na ples in je ne bo ubogala.” (Goleţ, K., M., Romantična pesnitev, 2002, 528).
Tudi v Kataleni mati opozarja hčer, ko gre prat perilo, da naj se pazi Vogrina.
,,Prevzetnost naj bi bila kaznovana, tako kot je v ljudski pesmi neubogljenost do staršev ali
neupoštevanje verskih zakonnov.” (Goleţ, K., M., Romantična pesnitev, 2002, 528).
V Kataleni je njena prevzetnost kaznovana.
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5 EMPIRIČNI DEL
5.1 UVOD V EMPIRIČNI DEL
Analizirala bom pet pravljic Svetlane Makarovič, ki so bile izzdane po letu 2000 in so namenjene
dvojnemu naslovniku.

5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA / HIPOTEZA
Koliko se pravljice Svetlane Makarovič, izdane po letu 2000, navezujejo na ljudsko izročilo?
Kakšen odnos ima Svetlana Makarovič do ljudskega izročila; aktivni (besedilo predela v celoti)
ali pasivni (vzame in predela samo del ljudskega izročila)?
Kje se vidijo elementi ljudskega izročila?

5.3 METODOLOGIJA
V raziskovalni nalogi bom uporabila vsebinsko analizo.
Analizirala bom pravljice Svetlane Makarovič, ki so bile izdane po letu 2000, namenjene mladim
in odraslim naslovnikom, v katerih predvidevam, da je kar nekaj ljudskih elementov (inverzije,
ljudska števila, pomanjševalnice, ponavljanja, okrasni pridevniki), ki jih bom preštela in
identificirala.
Podrobno jih bom prebrala in naredila literarno analizo; predstavila glavne in stranske knjiţevne
osebe, analizirala čas in prostor dogajanja, jih vsebinsko analizirala in predstavila njihovo
sporočilo.
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5.4 ANALIZA PRAVLJIC
5.4.1 KATALENA

Slika 1: Naslovna slika Katalene
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Glavne knjiţevne osebe: Katalena, Črni Vogrin
Stranske knjiţevne osebe: mati, oče, brat
Čas dogajanja: nedoločen
Prostor dogajanja: Vogrinov grad
Sporočilo: Katalena govori o zapletenem človekovem značaju. Ta z nenehnim hrepenenjem in
zahtevami poraja bolečino, ki na dan prikliče temne plati drugega. Tragičnost Katalenine usode
interpretira na sodoben način. Zgodba ni več svarilo pred tujcem, Črnim Vogrinom, temveč poziv
k sprejemanju drugačnosti in predvsem posledic lastnih odločitev.
Pesem Kata katalena sodi med balade s slovansko snovjo, téma o ţeni, ki je poročena z
razbojnikom in morilcem, je slovanska in najbrţ sodi ţe v staroslovansko kulturno plast oz.
dediščino, ker snov poznajo vsi slovanski narodi v svojih specifičnih različicah. Slovenski etnični
prostor pozna dve tematski različici. Ena se pojavlja predvsem v osrednji Sloveniji, druga pa od
Štajerske do Porabja. Variante iz osrednje Slovenije nosijo v vsebinskem jedru motiv razbojnika
– ubijalca, vendar je v vsebinski strukturi pomembna tema o daleč omoţeni (ţenski). Za
prekmurske in porabske pa lahko trdimo, da so na njune različice pesmi (Kata, Katalena) vplivale
hrvaške, medţimurske in zágorske različice tega pesemskega tipa in se naslanjajo na hrvaške
pesmi o različni usodi treh omoţenih hčera (prim. Terseglav, Šivic 2007: 118–119) (Kaučič, G.,
M., Slovenska ljudska balada: ţanrska enigma, 56).
Kataleno lahko poveţemo z nekaterimi ljudskimi baladami.
V prvem odsevu ljudske balade v Prešernovi poeziji vidimo vnos izvirnih ljudskih tem, motivov
in form ljudske balade, a obenem preoblikovanje v romantično verzno obliko in vsebino. Ljudska
balada Hudič odnese plesalko je bolj povezana z njegovo obdelavo Povodnega moţa, saj je
formalna in vsebinska struktura njegove pesmi bolj podobna tej kot pa ljudski baladi Povodni
moţ. V njegovi pesmi so morda zdruţeni tako balada Povodni moţ, z imenom junaka, izročilo o
povodnem moţu (Valvasorjevo poročilo), še bolj pa iz nje odseva prav balada Hudič odnese
plesalko, to je skupno motivno jedro, iz katerega je črpal Prešeren. V baladi Hudič odnese
plesalko se ob plesanju pojavi dekletovo začudenje nad plesalcem, ki je hudič (da je čuden, ima
rokavice na rokah, da jo ob njegovi navzočnosti ţge srce), v njej plesalca zaplešeta v globoko
jamo (v 1. varianti) – v pekel, pri Prešernu v reko (Goleţ, Kaučič, M., Romantična pesnitev,
528).
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V ljudski baladi Povodni moţ je mati tista, ki napove, da bo dekle odnesel povodni moţ, če bo
šla na ples in je ne bo ubogala (Goleţ, Kaučič, M., Romantična pesnitev, 528).
Tudi v Kataleni mati opozarja hčer, ko gre prat perilo, da naj se pazi Vogrina.
Prevzetnost naj bi bila kaznovana, tako kot je v ljudski pesmi neubogljenost do staršev ali
neupoštevanje verskih zakonov (Goleţ, Kaučič, M., Romantična pesnitev, 528).

Vsebinska analiza pravljice Katalena:
Osrednja lika na začetku sta mati in hči, kar je pogosto v pravljicah Svetlane Makarovič. Hči
nese jerbas perila do reke, da bi ga oprala, mati jo svari pred Črnim Vogrinom. Kontrastno
slikanje belega dneva in pojavljanja Vogrina ponoči napoveduje zaplet.
Ob pranju ob reki zazna, da jo nekdo opazuje (v ilustraciji prevladujejo bela, črne in rdeča barva).
Uporaba okrasnih pridevkov pri opisu moškega, ki gleda Kataleno več kot očitno napoveduje
nesrečo (teman obraz, globoka brazgotina, razmršeni črni kodri, oglene črne oči).
S svojim navideznim hrepenenjem in povabilom Črni Vogrin zvabi Kataleno k sebi. Uporablja
enako strukturo povedi (,,Pridi bliţe, Kata Katelena, pridi bliţe k meni” … ,,Odloţi obleko, Kata
Katalena, in se privij k meni.”), ona kot uročena sledi povabilu.
Sledi del pravljice, ki je podoben pesmim in pravljicam ljudskega izročila. Paralelizem (,,Pojdeš z
menoj, Kata Katalena, jo je čez čas vprašal Črni Vogrin, pojdeš z menoj na moj dom tja daleč v
Črno hosto!”), okrasni pridevki in narečni izrazi, ljudska števila (,,Daleč je moj dom, je dejal
Vogrin, tri dni in tri noči jeţe daleč.”), tipične besedne zveze, značilne za pravljice (daleč stran,
moj dom, oddirjal na črnem vrancu …) so poleg poševnega in krepkega tiska tiste jezikovne
posebnosti, ki dajejo pravljici ljudskost.
Ko jo odpelje na svoj grad, se predajata ljubezni in uţivanju. Katalena čez čas začne pogrešati
svoj dom in svoje domače, zato se pritoţuje in zahteva od Vogrina, da ji nosi stvari (sadje,
pernice, svilena pregrinjala, obleke, zlatnino in okraske …), vendar tudi to ni bilo dovolj. Vsaka
njena ţelja je izraţena na podoben način in njegov odziv prav tako, kar se vidi v strukturi povedi,
enakih frazah … (,,Doma sem zmeraj spala na mehkih pernicah in se pokrivala z rjuhami iz
najtanjšega platna, je potoţila, tukaj moram leţati na medvedjih koţuhih in se pokrivati s
pregrinjali iz grobe volne, tako da se nikoli pošteno ne naspim.”).
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Črni Vogrin je molče zapustil grad in se vrnil s tovorom rahlih pernic in silenih pregrinjal.
Ko je Katalena omenila, da pogreša domačo skrinjo, polno lepih praţnih oblek, ki jih je bil njen
bogati oče pripravil za razkošno poročno balo, je neke noči Črni Vogrin prinesel dvajset prelepih
oblek iz ţameta, svile in najmehkejše volne, a Katalena jih je komaj pogledala. Ko je nejevoljno
pripomnila, da je med potjo v grad izgubila materino veriţico z zlatim kriţcem, ji je Vogrin
kmalu prinesel skrinjico, polno dragocenega nakita.
Katelena pa je postala vedno bolj ţalostna. Vogrinu je očitala, da jo je ,,iztrgal iz ljubečega
objema njene druţin”. On jo opomni na to, da je vedela, kdo je in je vseeno prostovoljno odšla. V
tem delu pravljice najdemo veliko paralelizmov in ponavljanja („Pridi bliţe, Kata Katalena, pridi
bliţe k meni...”), različne vrste tiska pa ločijo govor od pripovedi. Nekatere besede so izrazito
povečane in dodatno poudarijo svoj pomen.
Katalenin očitek, da je nihče ne bo imel nikoli tako rad kot njen oče, njen jok, jeza in bes sproţita
grozljiv odziv Vogrina. Osedlal je konja in »oddirjal kot vihar« (primera) ter prinesel Kataleni
odsekano krvavo očetovo glavo. Katalena tisočkrat prekolne dan, ko je spoznala Vogrina, a je
prepozno, njen jok za očetom pa sproţi, da ji Vogrin prinese še odsekani glavi mame in brata – tu
se vidi stopnjevanje. Katalenino ihtenje (ilustracije prikazuje njene solze kot neustavljiv tok)
povzroči, da ji Vogrin zagrozi, da bo še njej odsekal glavo. Ona odreveni in se spremeni v kamnit
kip (preobrazba je pogost motiv v ljudskih pravljicah, zanimivo pa je, da gre za obratno
spremembo – ţivega v neţivo in ne obratno, kot je to običajno).
Zaključek

Naslednje elemente iz ljudskega slovstva v predelani/posodobljeni obliki najdemo tudi v
Kataleni:
1. Okrasni pridevki (plemenski ţrebec, črna hosta, temen gozd ...)
2. Baladno vzdušje (bes, brazgotina, črni kodri, črna hosta, črn Vogrin, divji pogled, jok,
kosti, krvav prt, temačno, okrvavljena sablja, obglavljanje, razbojnik, teman obraz, temni
gozd, uboj, viharna noč …)
3. poosebitve (kamnita soha z nasmehom …)
4. ponavljanje (Kata Katalena …)
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5.4.2 MESEČINSKA STRUNA

Slika 2: Naslovna slika Mesečinske strune
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Glavne knjiţevne osebe: Tibor, Tiborjeva sestra in mati
Stranske knjiţevne osebe: Tiborjev oče, krčmar, vaščani, kočijaţ, vojvoda, vrhovni ceremonijar,
hlapci
Ţival: konj
Čas dogajanja: pred davnimi leti, nedoločen čas
Prostor dogajanja: deţela, bajte, krčma, cesta, glavno mesto, grad, pokopališče
Sporočilo: Baladna pravljica govori o o moči umetnosti, o prevzetnosti in pohlepu.
V kratki sodobni pravljici iz leta 2008 z naslovom Mesečinska struna je pogosto omenjena
drobna hroma sestrica /…/ S. Makarovič simpatizira s knjiţevnimi osebami

, zato čustveno

zaznamovano opisuje njihovo telo in uporablja pomanjševalnice, npr. drobno telesce, premraţeno
telesce, drobne bose noţice , drobceno bitje z ogromnimi očmi , drobne oči , drobni podplati,
drobna glava itn. (Blaţič, M., M., Telo v slovenskem jeziku, literature in kulturi, Motiv telesa v
kratki sodobni pravljici Svetlane Makarovič, 94)
Vsebinska analiza pravljice Mesečinska struna:
Začetek pravljice je tipičen („To se je zgodilo pred davnimi davnimi leti…”), saj s podvojitvijo
pridevnika opozori na distanco od teh časov, hkrati pa nas povabi v resničen svet, ki obstaja še
danes – revščina, bolezen, pomanjkanje, umiranje. Ţe na prvi strani pa vpelje motiv glasbe
(„…stari muzikant s premrlimi prsti zadnjikrat zaigral na violin svoji revni druţinici ”), ki
pomeni odmik od krutosti in umik v nek drug svet. Dogodek, ki sledi, je pretresljiv – oče ob
igranju umre („…glava mu je omahnila na prsi in njegovo ţivljenje je ugasnilo kot sveča, kadar
dogori”– primera). Sin Tibor poskuša zaigrati, vendar mu ne gre in ob tem ga mati in sestra
prosita, naj se potrudi, da bo z igranjem zasluţil za ,,hlebec kruha in tri kocke sladkorja”.
Deček se odpravi v vas, v krčmo, pod okna, povsod igra, vendar ga povsod napodijo, češ da igra
,,kot bi mačka za rep vlekel”. Odtava do očetovega groba, se zgrudi nanj in ihti. Tudi tu je letni
čas zima tista, ki je ovita v ţalost, mraz, nemoč, pa vendar se trenutek obupa spremeni, ko luna
pošlje svoj ţarek, ki postane četrta struna in violina zaigra („…na vsem lepem pa je dolg tenak
nasvetlejši lunin ţarek švignil iz lune, se zalesketal v solzi na dečkovih licih in po dolgem legel
čez violino. Zaslišalo se je tihceno neţno zvenenje”). Narava v pravljici je tista, ki ovira, in tista,
ki pomaga.
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Deček (Tibor) se vrne v krčmo, kjer naleti najprej na grobo zavrnitev („Kaj si ţe spet tukaj berač
nemarni” – inverzija), nato pa ob njegovem igranju vsi postanejo pozorni … „Deček pa je dvignil
lok in zaigral tako neznansko lepo, da so vaščani, ki so dotlej zdolgočaseno posedali za mizami,
hipoma planili pokonci, začeli plesati in radostno poskakovati”). („ Zaigral je neţno ţalostno
melodijo, ob kateri so se robatim vaščanom v hipu zarosile oči”.) Umetnost premaga revščino,
stisko, nemoč.
Sledi sprememba – dečkovo ţivljenje se spremeni, („…nenehno so ga vabili na vse mogoče
slovesnosti, godovanja, rojstnodnevna slavja”…), saj obogati. („ Zlat in srebrn denar se mu je kar
sam vsipal v ţepe”.) V tem delu je zanimiva besedna zveza („…za tolaţbo in razvedrilo
mrzlovoljnim ljudem, saj je njegova glasba nenehno osrečevala ljudi…”) mrzlovoljnim ljudem,
ki zdruţuje besedo mrzlo (hladni, nedostopni ljudje) in zlovoljni (jezni, nejevoljni, negativni
ljudje).
Deček je poskrbel tudi za blagostanje mame in sestre. Bogastvo in slava pa sta vplivali nanju in
postali sta vedno bolj zahtevni in lakomni. Tiborja je vojvoda povabil na dvor in na poti je Tibor
srečal starca, očetovega prijatelja, ki ga je prosil, naj mu zaigra („Zaigraj mi še enkrat tisto mojo
najljubšo pesem, saj veš, tisto o mesečini. Potem bom lahko mirno umrl.”) Ker se je Tiborju
mudilo, ni zaigral in je rekel, da bo zaigral ob povratku. Pojavi se tudi zmerjanje (,,Zdaj pa igraj,
cigan!“ je ukazal vojvoda …). Na dvoru pa je ugotovil, da četrte strune ni in ni mogel zaigrati,
(„…naenkrat opazil, da je mesečinska struna z violin izginila”), vojvoda pa ga je napodil. Tibor
na poti domov sreča procesijo pogrebcev, ki se vračajo s pogreba starca, ki ga je Tibor zavrnil.
Tiborjeva hiša začne propadati, vse se vrne na začetno stanje revščine. Tibor se je zaman trudil
popraviti struno na violini („Kakor hitro je godec kupil novo struno in jo napelnanjo, je reklo
penk! In struna je takoj počila. Stari Tibor pa je še nekaj let v vaški krčmi za kozarček cenenega
ţganja zabaval vaščane z zgodbo o mesečinski struni …”).
Zaključek:
Zaključna poved „Ampak to se je seveda zgodilo tako zdavnaj, da ţe skoraj ni več res” opozarja
bralca na to, da gre za pravljico. Kakor vse ljudske pravljice ima tudi ta „močno” sporočilo – ne
pozabi, iz kakšnega okolja izhajaš in kdo si, ne dovoli, da te trenutno bogastvo spremeni …
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Konec je ţalosten, a hkrati opominja na lakomnost ljudi, ki jih denar in slava spremenita. V
pravljici je vidno, da sta dobrota in skromnost nagrajeni. Tibor je bil kot literarni lik, ki je
predstavljal dobroto in skromnost, nagrajen s strani lune (luna je čarobni pomočnik) – ko se je
Tibor spremenil in je postal pohlepen in sebičen, mu je bila odvzeta čarobna in/ali umetniška
moč, prevzetnost in sebičnost pa sta kaznovani (z vrha druţbene lestvice spet pade nazaj v
popolno revščino).

Naslednje elemente iz ljudskega slovstva v predelani/posodobljeni obliki najdemo tudi v
Mesečinski struni:
1. Okrasne pridevke (bolesten zvok, dolg, huda revščina, premrli prsti, razkošna kočija,
revno leţišče, najsvetlejši lunin ţarek …)
2. pomanjševalnice (druţinica, glasek, telesce, tihcena …)
3. poosebitve (nema violina njegovo ţivljenje je ugasnilo kot sveča, kadar dogori, violina je
zapela skoraj s človeškim glasom …)
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5.4.3 RDEČE JABOLKO

Slika 3: Naslovna stran Rdečega jabolka
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Glavne knjiţevne osebe: deklica, volk
Stranske knjiţevne osebe: dekličini krušni starši
Čas dogajanja: nedoločen
Prostor dogajanja: pot od vasi do mamine hiše, gozd
Sporočilo: Ţivljenje je včasih kruto in človeka naivost pelje v pogubo.
Svetlana Makarovič in Kaja Kosmač pravita, da ţelita s pripovedko obuditi iz pozabe dragocen
drobec kulture in civilizacijske dediščine – izvirno pravljico ter spomniti, da je bilo treba,
očiščeno laţnega lošča, decenzurirano in rehabilitirano, ponovno vključiti v naš sodobni
kolektivni spomin.
Knjiţevno besedilo Rdeče jabolko je po definiciji Marjane Kobe kratka sodobna pravljica z
glavnim literarnim likom , ki je najbolj znan iz pravljice J . in W. Grimma, čeprav je moţno najti
podobne elemente ţe v grških mitih (npr. v mitu o Kronosu in poţiranju otrok ...) (Lackner T.,
Motiv Rdeče kapice v kratki sodobni pravljici Rdeče jabolko, Jezik in slovstvo, let.56, 2011, št
1–2, str. 104). Pripoved Rdeče jabolko Svetlane Makarovič in Kaje Kosmač je bolj temačno
besedilo. (Lackner T., Motiv Rdeče kapice v kratki sodobni pravljici Rdeče jabolko, Jezik in
slovstvo, let. 56, 2011, št 1–2, str. 104). Prvine motiva Rdeče kapice na

jdemo že v grški

mitologiji, na primer v mitu o Kronosu, ki je iz strahu pred skopitvijo in izgubo oblasti požrl
lastne otroke (Lackner T., Motiv Rdeče kapice v kratki sodobni pravljici Rdeče jabolko, Jezik in
slovstvo, let. 56, 2011, št 1–2, str. 106).
Pravljica Rdeče jabolko vsebuje kanibalistične elemente, volk požre deklico, ta v svoji nevednosti
jé ponujeno meso babice in pije njeno kri , kar lahko razumemo dobesedno (kanibalistično) ali
metaforično (prenos izkušenj z babice na vnukinjo
poskusil razložiti na podlagi inačice iz italijan

). Prvine kanibalizma je Anselmo Calvetti

ske revije Rumagna (Calvetti 1975: 85–94), v

kateri se deklica sicer reši iz volkovega trebuha

(Lackner T., Motiv Rdeče kapice v kratki

sodobni pravljici Rdeče jabolko, Jezik in slovstvo, let. 56, 2011, št. 1–2, 106).
Srhljiva pripoved o Rdečem jabolku je variacija na temo pravljičnega lika, ki ga danes poznamo
pod imenom Rdeča kapica. Je nekakšen kolaţ prvin, izposojenih pri izvirnih ljudskih besedilih,
sorodnih pravljici o Rdeči kapici. Zdruţuje motive iz več starodavnih izvirnikov – nekaj
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francoskih in enega italijanskega (Makarovič, S., Kosmač K., Rdeče Jabolko, 2008, uvodna
stran).
Kaja Kosmač v uvodni besedi pravljice o Rdečem jabolku pravi, da je pravljica odraz psiholoških
dogajanj in mnogih realnih ţivljenjskih stisk nam, podobno kot druge izvirne starodavne
pripovedke, posreduje marsikatero tehtno sporočilo
(Makarovič, S., Kosmač K., Rdeče jabolko, 2008, uvodna stran).
Vsebinska analiza pravljice Rdeče jabolko:
Pripoved Rdeče jabolko

Svetlane Makarovič in Kaje Kosmač je bolj temačno besedilo

.

Pripoveduje o brezimnem dekletu, ki ţivi pri hudobnih ljudeh , ki so ji nadeli ţelezno obleko in ji
zabičali, da sme obiskati rodno mater šele, ko ponosi to obleko. Mati je edina, ki deklici lahko da
ime. Ko se dekle odpravi na pot, nese v culi mlečni kruh, maslo in belo jabolko v dar materi . Na
poti prečka reko Giordano , gre mimo vrat Rastiella , nato sreča lačnega volka . Ko volk izve, kam
gre, odide po krajši poti šivank, deklica pa po poti bucik. Ko prispe do materine hiše, ji volk
ukaţe zanetiti ogenj z belimi kostmi njene matere , deklica poje ostanke njenega mesa in popije
kozarec njene krvi. Kača, mačka in ptič jo svarijo, vendar jih ne posluša. Belo jabolko na okenski
polici ponazarja paralelizem dogodkov. Ko gre dekle v posteljo k volku, ji ta da ime in tako dobi
nad njo moč : „Ime ti je Rdeče jabolko .” Sledi dialog med volkom in deklico , ki jo poţre , rdeče
jabolko zbeţi z okenske police, vrata Rastiella se mu odpro, reka Giordano se mu razmakne – in
odkotali se po svetu. Pravljica se konča z besedami „In mogoče se bo prikotalilo v prave roke. Ali
pa tudi ne .” Tu gre za tipičen primer odprtega ali

postmodernističnega zaključka (Lackner

Vösendorf, UDK 821.163.6–343.091, Makarovič S.:398.2, 104).
Zaključek
Dejansko se v tej pravljici prepozna medbesedilna povezava z zgodbo Rdeče kapice (pravljica
bratov Grimm), ki pa je tokrat kruta, kot je bilo ţivljenje včasih, ni olepševanj. V središču je
otrok, ki mu je usojeno, da poišče mater, da ga poimenuje. Vse se vrti okrog števila tri, ki je
ljudsko število (tri ovire do matere, tri vprašanja za mater, trije predmeti, ki pomagajo premagati
ovire). Konec je tragičen, saj volk deklico poţre, vendar je konec tudi odprt, ker se drugo rdeče
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jabolko kotali. V pravljici so tudi narečne besede (pobarati, zaluča, kajţa, cula, jejhata ...). Morda
bi lahko za element ljudskega izročila šteli tudi ubogljivost deklice, ki brezpogojno izpolnjuje
ukaze volka, misleč, da je to njena mati. Otroci včasih, še posebej na vasi, so namreč starše
spoštovali in jih ubogali. Pravljica izpostavlja tudi znano nasprotje med dobrim in zlim.
Uporabljene so tudi barve – bela in rdeča, ki napovedujeta nesrečo. Kontrastiranje je tipično za
pravljice – npr. Sneguljčica: obraz bel kot sneg, lica rdeča kot kri. Deklica je na začetku
kaznovana – dajo ji ţelezno obleko. Ona jo z vztrajnostjo obrabi in uniči, da lahko izpolni ţeljo in
poišče mater. V njej so tudi podobe kače (svetopisemska ţival – kača je symbol uroborosa),
mačka in ptič, ki deklico opozarjajo, da je mati mrtva – ta del pravljice je zelo krut. Ljudska so
tudi poimenovanja hrane (masleni kruh, kolač masla ...). Uporablja retorična sredstva:
ponavljanje, stopnjevanje (jabolko je na začetku belo, potem roţnato, nato rdeče in na koncu
škrlatno), okrasni pridevki ... Ilustracije sovpadajo z zgodbo – so temačne in napovedujejo
tragičen konec.
Sledeče elemente iz ljudskega slovstva v predelani/posodobljeni obliki najdemo tudi v knjigi
Rdeče jabolko:
1. Pomanjševalnice (dekletce …)
2. Okrasni pridevki (belo jabolko, brezimeni otrok, črni gozd, gorka kri, hudi ljudje, kosmata
mrcina, mlečni kruh, peklenska obleka …)
3. Poosebitve (uteklo jabolko si oddahne …)

46

5.4.4 BALADA O SNEGUROČKI

Slika 4: Naslovna stran Sneguročke
Je kratka sodobna pravljica v slikaniški knjiţni obliki v prozi, vendar ima tudi pesemska besedila.
Glavne knjiţevne osebe: dekle, Sneguročka, stara drvarka, starec drvar, Aleksjuška
Stranske osebe: mati, oče, razbojniki, stara beračica, vaščanke, Akulina
Čas dogajanja: zima
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Prostor dogajanja: Rusija
Sporočilo: Makarovičeva s Sneguročko pripoveduje o ţalostni usodi dekleta, ki je preţivela
,,grozo sveta“, če uporabimo sintagmo Svetlane Makarovič. Prav gotovo pa Sneguročka sporoča,
da je svet zla, svet človeka, ki je sposoben zlih dejanj.
Balada o Sneguročki ima petstopenjsko tradicionalno zgradbo s sodobno tematiko (Blaţič, M.,
M., Mlada Sodobnost, 2012, 1314).
Po Proppu (Propp, 2005) je Sneguročka tip junaka ţrtve (Blaţič, M., M., Mlada Sodobnost, 2012,
1315).
Balada o Sneguročki je epsko delo, vendar ne v smislu zgodovinskega dela, saj epsko ne
obravnava določenega časovnega obdobja, ampak dogodke epskih razseţnosti v formi kratke
sodobne pravljice… (Blaţič, M., M., Mlada Sodobnost, 2012, 1315).
Epsko osnovo predstavla dogajanje, ki je hkrati enostavno in zapleteno. Svetlana Makarovič v
Baladi o Sneguročki ne pripoveduje, kaj se je v resnici zgodilo, temveč kaj bi se lahko zgodilo,
kaj se je velikokrat ţe zgodilo, kaj se je po merilih verjetnosti (vojne) in nujnosti (usodnosti)
utegne zgoditi (Blaţič, M., M., Mlada Sodobnost, 2012, 1315).
Vsebinska analiza pravljice Balada o Sneguročki:
Začne se s kitico, ki posnema obliko ljudskih pesmi – ponavljanja (očka, očka), inverzije (očka
mili moj), pomanjševalnice (detece), kontrasti (obrv črna), hkrati pa takoj napove zaplet (oče se
odpravlja na boj – „Ah ti očka, očka mili moj, kam se s to sabljo na noč odpravljaš?”, mati,
uspava deklico – ,,Tiho dete, detece moje”, da ne bi bila priča grozotam vojne, deklico je strah –
„Ah ti mati, mamica moja, zakaj se očka obrv črna mršči, zakaj škrta z zobmi belimi?”).
Ţe v prvem odstavku pravljice zasledimo pretiravanje (mlaka krvi, silen hrup, razmesarjeno
truplo, smrtni krik …).
Sledi motiv posiljevanja deklice do jutra, ko nemočna obleţi na domačem pragu. Nasilen začetek
„Dekle se je zbudilo iz nezavesti šele čez dolge ure v mlaki krvi” se nadaljuje z odkritjem
materinega in očetovega trupla „Šla je mimo breze, s katere je viselo razmesarjeno truplo njenega
očeta”. Vključeno je tudi ljudsko število tri „Šele tretji dan se je z muko postavila na noge …”.
Sledi odhod od doma v gozd „Šla je po stezi skozi gozd, ne vedoč, kam gre in zakaj”. Dekle
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pozabi svoje ime in domače. Njena pot je preţeta z naporom „kjerkoli omega, spi z odprtimi
očmi, tu in tam ji kdo da kaj hrane”. S pesmijo o soncu (nagovor), ki naj ne sije več na to deklico
„Ti ne sij več, sonce, oblake zberi, obraz ji zakrij.” Gre za napoved negativnega.
Dekle vedno teţje hodi, ker v njej raste otrok (posledica posilstva) in beračica v neki vasi jo
povabi, da naj sede in počije. Sledi pesmica o burji in jeseni, ki odločno napoveduje smrt „…noč
jesenska, jezno burjo priklicala, burja se je pripodila, zlate breze je zlasala”.
Večina pesmic v tej pravljici sledi značilni obliki ljudskih pesmi z veliko ponavljanja, inverzij).
Motiv zime, ki zajame pokrajino, prinese tudi smrt „dekle ob porodu umre, dete preţivi, ker ga
reši drvar”. Drvar nese otroka domov v kočo in kot se pogosto zgodi v ljudskem slovstvu, sta
brez otrok, zato se tega otroka razveselita in ga posvojita. Zanimivo je naslavljanje med njima
(stara – v pomenu ţena). Ţe drugič se pojavi tudi beseda ogrinjavka (ki verjetno pomeni odeja ali
pa morda pled). V nadaljevanju je preskok, ki je v pravljicah pogost – deklica raste (iz ure v uro –
pretiravanje), poimenujeta jo Sneguročka. Veliko je pomanjševalnic in ljubkovalnic (telesce,
golobička moja).
Prehodi iz enega letnega časa v drug letni čas so v pravljicah izjemno hitri, po navadi I
opisom/orisom pokrajine in dogajanja (jesenska noč, ledene sveče).
Sneguročka postane radoveden in razposajen otrok, ki pa ne naveţe stikov kot drugi – ne kaţe
čustev.
Pesem o soncu je tokrat bolj baladna in tudi dogajanje se stopnjuje v vedno bolj tragično.
Literarni subjekt postane prelepa mladenka, ki jo vsi občudujejo, a do nikogar ni sposobna
izraziti čustvene ljubezni.
Pojavi se motiv dogovorjene poroke. Mladeničeva zaročenka je jezna , da se je njen zaročenec
ogrel za Sneguročko („K meni sedi ljuba mati, zdaj mi moraš svetovati, nočem ljubega zgubiti,
mati, kaj mi je storiti? /.../ V meni kljuje črna ptica, jaz ne znam je odpoditi, mati, kaj mi je
storiti?”.
Mladeničev oče poseţe vmes, je nasilen do sina, da bi mu izbil iz glave Sneguročko.
Alenka Puhar v knjigi, Prvotno besedilo ţivljenja pravi, da otroci v preteklosti niso veljali za
avtonomna bitja. Bili so do te mere podaljški svojih staršev, da ti niso bili sposobni začrtati jasne
ločnice med seboj in lastnim otrokom. Nesreče otrok so bile torej predvsem nesreče staršev –
Bog me je kaznoval s porednim otrokom! - in zato jim je sledila kazen. Reči, da je bil otrok
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kaznovan, ker je staršem povzročil skrbi, porušil njihov duševni mir, jih spravil v bliţino meje, ki
loči zadovoljstvo od ţalosti, prizadel morda njihov ugled, status v srenji in podobno – vse to
zveni morda pregrobo, predvsem pa odraslim podtika zavestne motive tam, kjer so verjetno imeli
poglavitno besedo podzavestni nagibi (Puhar, A., STUDIA HUMANITATIS, 2004, 155).
Meje med staršem in otrokom oziroma – v tem primeru – med kaznujočim in kaznovanim so bile
toliko zabrisane, da je kaznujoči sebe doţivljal kot kaznovanega. Od tod tudi pogosto izrečeno
zagotovilo naštetih staršev: ,, Mene ti udarci bolj bolijo kot tebe.“ (Puhar, A., STUDIA
HUMANITATIS, 2004, 155).
Aleksejeva mati govori o tem, da je Sneguročka mladeniča uročila. Tudi Marjetka Goleţ Kaučič
v knjigi Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti omeni uroke, ki jih Svetlana Makarovič
uporabi tudi svojih pesmih. Pravi, da so kot skrivnostni obrazec, vzbudijo spomin na preteklost,
ko so bili uroki del ţivljenja, in poudarja, da so spremenjeni uroki sodobnega sveta še vedno
vsakdanjost (Goleţ, K., M., Ljudsko in umetno, 2003, 189).
Na novoletnem plesu vsi moški kot uročeni gledajo Sneguročkin ples, njena lepota in gibkost jih
prevzameta. Hkrati so ves čas uporabljeni okrasni pridevki „Vrtela se je okrog Alekseja in drugih
fantov kot leteč snop ledenih isker /…/ mladeniči čutili njen pogled kot skelečo ledeno kepo v
prsih …”, ki kaţejo njeno nesposobnost ljubiti nekoga. Sneguročka se nato zaljubi v Alekseja.
Mati misli, da se slabo počuti, skuha ji čarobni napoj, vendar to ni pomagalo. Sneguročka dovoli
mladeniču, da jo poljubi, njena ledena sapa „Hlad, ki se je vel iz njene sape, ga je zmrazil”, pa
napove konec. Sneguročka umre, vendar se spremeni v solzo in na mestu zrastejo roţe (pogost
motiv ljudskih pravljic), ki jih od takrat naprej poimenujejo sneguročke.

Zaključek:
Ves čas je v pravljici čutiti ţalost in usodnost, ki ne dovoljuje, da bi se pravljica srečno končala.
Bralca vodi lik Sneguročke, ki s svojo nezmoţnostjo »imeti nekoga rad« izstopa in se ne zmore
povezati z ljudmi in v ţivljenje. Če poznamo ţivljenje in delo pesnice Svetlane Makarovič, vemo,
da v tem liku lahko najdemo tudi avtobiografske elemente. Pravljica se konča s pesmico, ki
nagovarja k spancu, hkrati pa kot v opravičilo pove, da se včasih kaj v ţivljenju rodi iz zla in se
50

nesrečno konča, a se kmalu pozabi, kar sicer drţi, je pa čutiti ţalost ob Sneguročkini usodi, ki ji
ni prizanašala.

5.4.5 ZAJEC LANGOBARDSKI

Slika 5: naslovna slika Berto, zajec Langobardski
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Glavne knjiţevne osebe: Algibert, Hilda
Stranske knjiţevne osebe: zajci, domačini, dvonoţci, netopirji, miška Frančiška, miške,
Jazbinšek, Jazbinčica, merjaščevka Matilda, trije mladički merjasci, šoje, ptiči, Marjutka
Čas dogajanja: nedoločen
Prostor dogajanja: Severna Nemčija vse proti jugu do Nanosa
Sporočilo: Vztrajnost se splača.
Pravljica Berto, zajec langobardski je začela nastajati v začetku leta 2011, ko so avtorico vztrajno
zasledovala dejstva o preseljevanju Langobardov v 5. in 6. stoletju. Langobardi so bili ljudstvo,
ki je prišlo z ozemlja današnje Danske preko Nemčije in Madţarske na ozemlje današnje
Slovenije in se med drugim naselilo na Nanosu. Tu se njihova pot ni ustavila, saj so se v 6.
stoletju naselili v Severni Italiji in kasneje do 12. stoletja širili svoj vpliv v boju z Rimljani ter
zasedli večji del današnje Italije. (http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/svetlana-makarovicin-zajec-berto.html)
Poleg bogatega ţivalskega sveta pa je v pravljici tudi veliko rastlinja.
(http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/svetlana-makarovic-in-zajec-berto.html)

Vsebinska analiza pravljice Berto, zajec Langobardski
Pravljica se začne kot monolog zajca po obilnem hranjenju „…sem se končno najedel sončne
gorske detelje, se posladkal s srebrnim korenom, z zlatastimi cvetki grebenuše, s škrlatnimi
očesci hudoletnice…”. Spoznamo imena travnatih rastlin, pred katerimi avtorica niza okrasne
pridevke (dehteči listi, pisane trate …). Nadaljuje se tipično pravljično (pred davnim časom), ko
je kot otrok poslušal pripovedovanje poglavarke Hilde. Sledi humoren/posmehljiv nagovor
dvonoţcem (ljudem) o deţeli zajcev.
Nato opiše najstarejšo zajko Hildo in njena opozorila, da naj zajci iščejo hrano, ker so se zelo
namnoţili. Mladičev je veliko in ni več moč razbrati, kateri otrok pripada katerim staršem
„Mladički smo vse odrasle zajce klicali ata, vse odrasle zajke pa so veljale za naše mame”. Opis
oplojevanja je zavit v srečanja med zajčkom in zajčico in medmete (ffft), ne skopari pa z opisom,
da so med zajčjimi osebki tudi homoerotični odnosi. Nenavadno za pravljico.
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Pripovedovalec – siti zajec – se spomni pomanjkanja v tistih časih. Spet je zima tista, ki
napoveduje konec blagostanja. V pripovedi najdemo pomanjševalnice (smrček) in metonimije (so
za vsakim grmom migala zajčja ušesa).
Lačni zajčki se obrnejo na poglavarko Hildo in jo prosijo za nasvet, kako priti do hrane.
Poglavarka Hilda modro predlaga, da naj gredo v toplejše kraje „Če hočete preţiveti, morate
zapustiti Deţelo votlega kamna in se odpraviti proti jugu.” in uporabi rek „Vsaka pot se začne s
prvim skokom…” – prevod: Vsaka pot se začne s prvim korakom, „…in vaša prihodnost se
začenja s sedanjim trenutkom”. Uporabljena je tudi fraza globoko spanje, ki pomeni smrt „V tej
zimi bom zaspala globoko spanje za zmeraj”. Ko jo pripovedovalec, takrat mali zajec Agibert,
vpraša za opis te tuje deţele, mu odgovori z uporabo ljudskega števila sedem – vse se vrti okrog
te številke (sedemkrat, sedemsto) „Sedemkrat ti bo zrasla dolga brada in ti bo sedemkrat odpadla,
pa še zmeraj ne boš na cilju … in to bo trajalo sedemsto zajčjih časovnih krajcev, a ko boš prišel
na srečno goro, boš videl, da je bilo vredno.”
Menjava preteklosti in sedanjosti v pripovedi ni moteča in ji je moč slediti.
Zajci (ki so antropomorfizirani) se odpravijo na pot in prva skupina se zadovolji ţe z malo hrane,
druga pa se odpravi naprej do rečnega obreţja, se pomeša med tuje zajce na obreţju, tu je tudi
motiv ljubosumja „Tuje zajčice so bile do prišlekov sila prijazne, ţe kar preveč prijazne, so
menile naše zajke, a so se tudi one začele spogledovati z domačini.” Pripovedovalca in njegovo
skupino pa zanima, kaj je na drugem bregu reke, zato nadaljuje pot.
Ko po hudih preizkušnjah in teţavah preplavajo reko, se nekateri odrasli spet prepustijo
»pozajčenju« „Tu je torej votlokamno pleme veseljačilo in se seveda tudi pridno plodilo, saj je
bilo prostora več kot dovolj.”, drugi sklenejo ostati tu, pripovedovalec in nekaj zajcev se odloči,
da gredo naprej proti jugu. Tu je pripoved prekinjena z nagovorom človeku/ljudem o reki –
spomni na Langobarde (zgodovino). Primerjava odnosov znotraj zajčje druţine in človeških
odnosov je posrečen del zgodbe, „…čisto drugače kot dvonoţci, ki kar naprej nakaj jezikate drug
proti drugemu, dokler ne pride do tako resnih nasprotij, da se včasih začnete kar pobijati med
seboj.” Spet poseţe vmes človek, ki se v sporu z drugimi skupinami pobija „…sčasoma so začeli
tudi v našo ravnino vdirati zoprni dvonoţci…”, vmes pa pobija še zajce, razen enega od
poglavarjev, ki pije in se hrani s krvjo svojih sovraţnikov (motiv krvosesov) „…ki jim jo je v
mesečnih nočeh sesal iz vratov”. Časovno distanco in menjavanje časov se v tej pravljici pogosto
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kaţe na ravni rasti brade, ki jo imajo zajci. ,,Nekateri zajci so se tukaj zelo postarali, zrasle so jim
neznansko dolge brade, tako da smo jih mladi zajci še bolj spoštovali. Meni pa je moja mlada
brada kmalu odpadla. Zdaj sem vedel, a sem ţe odrasel zajec in to se mi je zelo dobro zdelo.”
Morija med dvonoţci – ljudmi – je vse večja in pri tem tudi pobijanje zajcev, zato del skupine
odide naprej/stran. Vpelje pa motiv poševnookih zajcev (kot prispodoba za tujce, tujo raso,
drugačne). Spet opomin ljudem, da naj ne mislijo o svoji rasi kot o superiorni (kritika
antropocentrizma!).
Nekateri zajci oziroma zajčice, ki rojevajo, zaostajajo, pripovedovalec pa se čuti vedno bolj
močnega in hrepenenje ga ţene dalje. Tu opazimo stopnjevanje (od začetne skupine, razdelitve na
dve skupini, kasneje na tri in zdaj vedno manjšo skupino posameznikov, ki zmorejo zahtevno
potovanje). Odpadajo šibkejši in manj vztrajni – sporočilnost tega stopnjevanja se zdi kot
popotnica v ţivljenju – biti moraš vztrajen in odločen, ne smeš odnehati, dokler ne prideš do cilja.
Ko pripovedovalec ostane sam in še vedno vztraja in verjame v svoj cilj, vidimo, kako močna je
njegova volja. ,,Jaz pa sem čutil, kako me hrepenenje ţene naprej in naprej, čeprav se mi je ţe
začelo dozdevati, da tej ravnini ne bo nikoli konca ne kraja. Pa vendar se nisem hotel več
ustavljati.” Na svoji poti pade v podzemno jamo, v kateri ga prevzame lepota podzemskega sveta,
spozna netopirje (v tem delu je nekaj pomanjševalnic – smrček, tihceno, gobček, glasek, mišek).
Netopir mu pokaţe pot iz jame in sreča mišjo druţinico (tu se pojavi motiv bahanja), v kateri je
tudi mali mišek, ki bi rad zajca obdrţal kot hišnega ljubljenca. Ponoči zajca ujame nevihta in
strela ga vrţe v brlog jazbeca in jazbečarke. Pojasni tudi izvor svojega imena (langobardski –
dolgobradi) in nadaljuje pot, sreča merjaščevko Matildo, ki pove, da moţa nima, ker je šel, ob
tem pa poudari, da taki moški pač so. Zajec pripovedovalec se zave, da je pri zajcih tudi tako, da
se bolj malo zanimajo za mladičke, ne more pa nadaljevati poti, ker ima predolgo brado. Sreča
zajčico Marjutko, ki ji pove svojo zgodbo in ki ga kliče Berto. Skupaj sta čakala, da je brada
odpadla. V jeziku velikokrat opazimo preseţnike (prelepa, prečudovit). Doseţeta vrh gore, si
ustvarita potomstvo in ţivita tu do konca svojih dni (tipičen zaključek za pravljice).
Zaključek
Ta pravljica zelo spominja na knjigo Watership Down, Richarda Adamsa (1972).
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Svetlana Makarovič številne dogodivščine zajca Algiberta, ki ga kasneje njegova Marjutka
preimenuje v Berta, prepleta s smešenjem človeških napak, kot so negostoljubnost, lenoba, strah
ter sporoča, da nas le trud in vztrajnost lahko pripeljeta do velike sreče.
Hkrati je v pravljici ves čas čutiti posmeh ljudem.
(http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/svetlana-makarovic-in-zajec-berto.html)
Makarovičeva ostaja zvesta svojemu slogu upovedovanja zgodb za otroke, v katerih prek
ţivalskih likov prikazuje nesmiselnost nekaterih človeških lastnosti in dejanj. Vendar bodice
naših napak najbrţ prepozna le odrasel bralec. Zgodba o zajcu Bertu pa je za najmlajše morda
prezapletena in razvlečena.
(http://www.siol.net/kultura/knjige/2011/11/prelistano_berto_zajec_langobardski.aspx)
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6 ZAKLJUČEK
Pesnica Svetlana Makarovič se intertekstualno navezuje na ritmiko in besedni zaklad slovenskega
ljudskega izročila.
V analiziranih pravljicah Svetlana Makarovič uporabi elemente ljudskega izročila (ponavljanja,
ljudska števila, pomanjševalnice ...), kar so tudi značilnosti ljudske pravljice po M. Luthiju in
bralca usmerijo v razmišljanje o razlikovanju med dobrim in zlim.
V pripovedovanju sledi svojemu slogu in prek ţivalskih likov prikazuje nesmiselnost nekaterih
človeških lastnosti in dejanj, čeprav verjetno to prepozna le odrasel bralec, ki tudi najde
medbesedilne povezave z Biblijo (Rdeče jabolko), zgodovino (Berto, zajec Langobardski …),
ljudskimi baladami (Katalena, Balada o Sneguročki, Mesečniška struna …).
Avtorica ima tvoren odnos do ljudskega izročila, ker iz ţe znanih prvin (pomanjševalnice,
ponavljanje …), znani motivi (Katalena, Rdeče jabolko …) napiše izvirne sodobne pravljice ali
baladane pravljice.
Zastavljene hipoteze tako lahko potrdimo, saj avtorica elemente ljudskega izročila vpleta tako v
zgodbo kot tudi v svoj slog. Njen odnos do ljudskega izročila se kaţe v tem, da predela določene
pravljice (Rdeča kapica je predelana v baladni pravljici Rdeče jabolko ...), ki ga obogati z
izjemno domiselnimi besednimi zvezami, primerjavami, ponavljanji, izborom imen, medmeti ...
Cilji diplomskega dela so večinoma realizirani, vendar sem ob analizi pravljic ugotovila, da je
pravljični svet Svetlane Makarovič tako obseţen (avtorica se medbesedilno povezuje z
biblijskim, mitskim, ljudskih izročilom, posebej v sodobnih pravljicah po letu 2000, ki so
tragične oz. baladnega značaja) in jezikovno bogat, da bi se ga dalo preučevati še dolgo časa.

Zagotovo je moje raziskovanje pomenilo zame poseben izziv in hkrati nadgradnjo mojega
študijskega dela in sem prepričana, da bom pridobljeno znanje lahko uporabila pri svojem delu
ter z veseljem še naprej prebirala sodobne baladne pravljice Svetlane Makrovič, namenjene
dvojnemu naslovniku.
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