
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

EVA KRIŽNIK 

 

POMEN SLOVENSKE KULTURNE DEDIŠČINE V 

PRAVLJICAH GAŠPERJA KRIŽNIKA 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2016 



  



 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ŠTUDIJSKI PROGRA: PREDŠOLSKA VZGIJA 

 

 

 

 

EVA KRIŽNIK 

 

Mentorica: PROF. DR. MILENA MILEVA BLAŽIĆ 

 

POMEN SLOVENSKE KULTURNE DEDIŠČINE V 

PRAVLJICAH GAŠPERJA KRIŽNIKA 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2016 

 



  



ZAHVALA 
 

Najprej se iskreno zahvaljujem mentorici, prof. dr. Mileni Milevi Blažić, ki me je s strokovno 

pomočjo vodila, mi pomagala in me spodbujala pri pisanju diplomske naloge. 

 

Posebna hvala gre tudi mojim bližjim, staršem in bratu Žigi, ki so me skozi vsa leta študija 

spodbujali, mi stali ob strani in verjeli vame.  

 

Zahvaljujem se tudi vsem svojim prijateljem in sošolcem, s katerimi so bila študijska leta 

prijetnejša in zabavnejša. 

 

Posebna zahvala pa gre tudi direktorici knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, ge. Bredi 

Podbrežnik Vukmir, ki mi je omogočila dostop do Križnikovih pravljic in mi s tem olajšala 

delo. 

 

Hvala vsem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POVZETEK 
 

V prvem, teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljeno življenje in delo Gašperja 

Križnika, v kakšnem sorodstvenem razmerju je z avtorico diplomske naloge, kulturne in 

krajevne značilnosti Motnika in Križnikova opredelitev motniškega govora. Gašper Križnik je 

zapisoval folklorno gradivo, kot so pravljice, pripovedke, uganke, pesmi in ga pošiljal različnim 

ustanovam in zbiralcem, med njimi tudi Karlu Štreklju. Veliko njegovega gradiva je zato 

zbranega in ohranjenega v Štrekljevi zapuščini.  

 

V drugem delu sem opredelila ljudske pravljice in analizirala dve Križnikovi, in sicer Od 

povodniga moža in Od sowčne zvezde. Obe pravljici sem primerjala z modelom evropske 

pravljice oz. s pravljicama J. in W. Grimma ter s pravljicama A. Štefanove. Uporabila sem 

teoretično raziskavo, pri kateri sem dala poudarek na proučevanje literature. Uporabila sem 

deskriptivno metodo z analiziranjem in primerjanjem različnih vsebin oz. dokumentov in 

kvantitativno metodo, saj sem prebrala, analizirala in primerjala 6 različnih pravljic. 

 

Med pisanjem diplomske naloge sem se osredinila na naslednja raziskovalna vprašanja oz. 

hipoteze: 

- Na kakšen način so si Križnikove pravljice in druge evropske pravljice med seboj 

podobne in v čem se razlikujejo?  

- Kakšne so kulturne značilnosti pravljic tistega časa? 

- Kakšne so krajevne (lokalne) značilnosti zbranih pravljic tistega časa? 

 

Cilj diplomske naloge je ovrednotiti delo Gašperja Križnika. Pravljice je zapisoval v tedanjih 

narečjih in jih s tem ohranil do danes. Želela sem ugotoviti, kako se je jezik skozi posamezne 

kraje oz. pokrajine razlikoval in ali so si Križnikove pravljice in pravljice J. in W. Grimma med 

seboj v čem podobne. 

 

KLJUČNE BESEDE: 

- Gašper Križnik,                                    

- Motnik in okolica, 

- motniški govor,  

- ljudska pravljica, 

- zbiranje in zapisovanje pravljic, 

- klasifikacija, 

- primerjalna analiza. 

 

 

  



ABSTRACT 
 

The first, theoretical part of the diploma thesis presents the life and work of Gašper Križnik, 

what is the kinship between the author of the diploma thesis, cultural and local characteristics 

of Motnik and Križnik’s definition of Motnik dialect. Gašper Križnik has been writing down 

folk material, such as fairytales, tales, riddles, songs and sent them to different institutions and 

collectors, among others to Karel Štrekelj. A lot of his materials is therefore collected and 

preserved in Štrekelj’s legacy. 

 

In the second part I defined folk’s fairytales and analyzed a couple of Križnik’s fairy tales, 

namely Od povodniga moža and Od sowčne zvezde. I compared both fairy tales with the model 

of the European fairy tale i.e. with the fairy tales of J. and W. Grimm as well as with the fairy 

tales of A. Štefan. I used a theoretical research, where I gave the emphasis to studying literature. 

I used the descriptive method by analyzing and comparing different contents and documents 

and quantitative method, for I read, analyzed and compared six different fairy tales. 

 

In the process of writing the thesis I focused on the following research questions and 

hypotheses: 

- In what way are Križnik’s fairy tales and other European fairy tales similar and in what 

way are they distinctive?  

- What are the cultural characteristics of the fairy tales of that time? 

- What are the local characteristics of the selected fairy tales of that time? 

 

The goal of the thesis is to evaluate the work of Gašper Križnik. He has been writing down the 

fairy tales in the dialects of that time and has thus preserved them until today. I wished to 

discover how the language has differed through individual places and regions and whether 

Križnik’s fairy tales and the fairy tales of J. and W. Grimm are similar in anything. 

 

- Gašper Križnik                             

- Motnik and surroundings 

- Motnik dialect 

- Folk fairy tale 

- Collecting and writing down the 

fairy tales 

- Classification 

- Comparative analysis 

 



KAZALO 
 

1. UVOD ................................................................................................................................. 1 

2. GAŠPER KRIŽNIK IN NJEGOV ŽIVLJENJEPIS ........................................................... 3 

2.1. IZPISEK IZ MATIČNEGA REGISTRA O ROJSTVU IN SMRTI ........................... 8 

2.2. DRUŽINSKO DREVO ............................................................................................. 10 

2.3. ŽIVLJENJSKA POT GAŠPERJA KRIŽNIKA ........................................................ 12 

3. MOTNIK IN OKOLICA .................................................................................................. 13 

3.1. KULTURNE IN KRAJEVNE ZNAČILNOSTI MOTNIKA ................................... 16 

4. KRIŽNIKOVA OPREDELITEV MOTNIŠKEGA GOVORA ........................................ 19 

4.1. KRIŽNIKOV OPIS MOTNIŠKEGA GOVORA ...................................................... 19 

4.2. KRIŽNIKOV ZAPIS POSEBNOSTI GORENJSKEGA GOVORA ........................ 20 

4.3. KRIŽNIKOV ZAPIS POSEBNOSTI ŠTAJERSKEGA GOVORA ......................... 21 

4.4. ZAPIS MOTNIŠKEGA GOVORA PO KRIŽNIKOVO .......................................... 21 

4.4.1. GLASOSLOVNA ANALIZA ............................................................................ 22 

4.4.2. OBLIKOSLOVNA RAVNINA ......................................................................... 24 

4.4.3. BESEDNA IN SKLADENJSKA RAVNINA .................................................... 25 

5. KRIŽNIKOVE PRAVLJICE V ROKOPISNI ZAPUŠČINI ............................................ 26 

5.1. DEFINICIJA PRAVLJICE ........................................................................................ 26 

5.2. KLASIFIKACIJA PRAVLJICE ................................................................................ 26 

5.3. RAZLIKA MED PRAVLJICO IN PRIPOVEDKO .................................................. 27 

5.4. ZBIRANJE PRAVLJIC ............................................................................................. 27 

5.5. KAREL ŠTREKELJ .................................................................................................. 28 

5.6. GAŠPER KRIŽNIK .................................................................................................. 29 

6. PRIMERJALNA ANALIZA IZBRANIH KRIŽNIKOVIH PRAVLJIC Z MODELOM 

EVROPSKE PRAVLJICE OZ. S PRAVLJICAMI J. IN W. GRIMMA ................................. 32 

6.1. PREDIVARJEV PTIČ (J. IN W. GRIMM), OD POVODNIGA MOŽA (G. 

KRIŽNIK), TE ŽE VIDIM, TE ŽE VIDIM! (A. ŠTEFAN) ................................................ 32 



6.1.1. PREDIVARJEV PTIČ ....................................................................................... 33 

6.1.2. OD POVODNIGA MOŽA ................................................................................. 33 

6.1.3. TE ŽE VIDIM, TE ŽE VIDIM! ......................................................................... 34 

6.1.4. PRIMERJALNA ANALIZA PRAVLJIC .......................................................... 34 

6.2. KOSMATINKA (J. IN W. GRIMM), OD SOWČNE ZVEZDE (G. KRIŽNIK), 

SIROTICA (A. ŠTEFAN) .................................................................................................... 44 

6.2.1. KOSMATINKA ................................................................................................. 45 

6.2.2. OD SOWČNE ZVEZDE .................................................................................... 45 

6.2.3. SIROTICA ......................................................................................................... 46 

6.2.4. PRIMERJALNA ANALIZA PRAVLJIC .......................................................... 47 

7. ZAKLJUČEK ................................................................................................................... 58 

8. DODATEK ....................................................................................................................... 59 

8.1. OBRAVNAVANE PRAVLJICE S CELOTNO VSEBINO ..................................... 59 

8.1.1. PREDIVARJEV PTIČ (J. in W. Grimm) ........................................................... 59 

8.1.2. OD POVODNIGA MOŽA (G. Križnik) ............................................................ 61 

8.1.3. TE ŽE VIDIM, TE ŽE VIDIM! (A. Štefan) ...................................................... 64 

8.1.4. KOSMATINKA  (J. in W. Grimm) ................................................................... 66 

8.1.5. OD SOWČNE ZVEZDE (G. Križnik) ............................................................... 69 

8.1.6. SIROTICA (A. Štefan) ....................................................................................... 71 

8.2. KRIŽNIKOVI POSLOVENJENI PRAVLJICI ......................................................... 73 

8.2.1. OD POVODNEGA MOŽA ............................................................................... 73 

8.2.2. OD SONČNE ZVEZDE ..................................................................................... 77 

8.3. KOPIJI ROKOPISOV OBEH KRIŽNIKOVIH PRAVLJIC .................................... 79 

8.3.1. OD POVODNIGA MOŽA ................................................................................. 79 

8.3.2. OD SOWČNE ZVEZDE .................................................................................... 82 

9. LITERATURA IN VIRI SLIK ......................................................................................... 84 

9.1. LITERATURA .......................................................................................................... 84 



9.2. VIRI SLIK ................................................................................................................. 85 

9.3. ELEKTRONSKI VIRI .............................................................................................. 85 

 

KAZALO SLIK 
 

Slika 1: Križnikova rojstna hiša ................................................................................................. 3 

Slika 2: Gašper Križnik .............................................................................................................. 4 

Slika 3: Spomenik ...................................................................................................................... 7 

Slika 4: Kip Gašperja Križnika v Motniku ................................................................................. 7 

Slika 5: Izpisek iz matičnega registra o rojstvu .......................................................................... 8 

Slika 6: Izpisek iz matičnega registra o smrti............................................................................. 9 

Slika 7: Družinsko drevo .......................................................................................................... 11 

Slika 8: Kopija rokopisa pravljice Od povodniga moža, str. 1  (G. Križnik) ........................... 79 

Slika 9: Kopija rokopisa pravljice Od povodniga moža, str. 2 (G. Križnik) ............................ 80 

Slika 10: Kopija rokopisa pravljice Od povodniga moža, str. 3 (G. Križnik) .......................... 81 

Slika 11: Kopija rokopisa pravljice Od sowčne zvezde, str. 1 (G. Križnik) ............................ 82 

Slika 12: Kopija rokopisa pravljice Od sowčne zvezde, str. 2 (G. Križnik) ............................ 83 

  



1 
 

1. UVOD 
 

»V današnji, sicer izrazito materialistično usmerjeni družbi, pravljice ponovno doživljajo 

razcvet in se uveljavljajo kot kulturna dobrina, dobrodošla tako odraslim kot otrokom. 

Polnijo knjižni trg, pogoste so na odrih in ekranih, uporabljajo jih celo v šaljive in reklamne 

namene, pojavljajo se tudi na svoj najbolj naraven način – v živi besedi.« (Kropej, 1995, 

str. 11) 

 

»Pravljice ne glede na razdalje, tako prostorske kot časovne, predstavljajo skupno bogastvo 

številnih narodov. Na nek način torej rušijo meje in premagujejo čas. Vendar pa ima v 

okviru evropske kulture vsak narod svojo kulturo in v okviru te tudi svoje pravljice in 

pripovedke, ki so živele in še živijo v njegovem kulturnem prostoru, vraščene v njegovo 

stvarnost« (Kropej, 1995, str. 11). 

 

Pravljice so včasih bile del vsakdanjega življenja prebivalcev. Bile so pod vplivom časa in se 

skupaj z družbo spreminjale in preoblikovale. Pomembno je, da so se pravljice ohranile tudi do 

danes, da lahko tudi zdaj beremo pravljice iz prejšnjih stoletij in da iz njih ugotovimo način 

življenja v tistem obdobju. Velikokrat mislimo, da so bile pravljice namenjene samo otrokom, 

vendar lahko s preučevanjem vsebine ugotovimo, da je bilo veliko pravljic namenjenih tudi in 

samo odraslim. 342 zbirateljev in zapisovalcev je pravljice žive ohranilo do današnjega dne 

(Kropej, 2001).  

 

Eden izmed zbiralcev in zapisovalcev ljudskega izročila je bil Gašper Križnik, s katerim sva v 

sorodstvenem razmerju. Bil je eden izmed motiviranih zbiralcev ljudskega gradiva, po poklicu 

pa je bil čevljar. Svoje delo je tako dopolnjeval z zbiranjem pesmi in pripovedk, zgodovinskih 

podatkov, iskal je izvor in pomen imen ipd. Zbrano in zapisano gradivo je pošiljal tudi različnim 

ustanovam, največ narodnega blaga pa je poslal Slovenski Matici in dr. Karlu Štreklju. 

 

Za obravnavo teme sem se odločila zato, ker menim, da je premalo znano, za kaj vse je zaslužen 

zbiratelj narodopisja Gašper Križnik. Poleg tega, da je zapisoval pravljice in drugo folklorno 

gradivo, si je dopisoval z znanimi jezikoslovci, kot je npr. »Jan Baudouin de Courtenay (poljski 
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jezikoslovec francoskega rodu in profesor na kazanski, dortpardski, sanktpeterburški in 

varšavski univerzi, ki je preučeval slovensko dialektologijo, narečja v Reziji in splošno 

lingvistiko)« (Križnik, J., Križnik-Vrhovec, D., 2008. str. 17). Vso folklorno gradivo je pisal v 

narečju oziroma tako, kot so mu povedali pripovedovalci. Na ta način je narečja tedanjega časa 

ohranil vse do danes. Prav tako lahko skozi njegove zapise ugotovimo, kako so takrat živeli 

ljudje, kakšne so bile njihove navade in običaji.  

 

V diplomski nalogi želim predstaviti delo Gašperja Križnika, njegovi pravljici Od povodniga 

moža in Od sowčne zvezde pa bom primerjala s pravljicama J. in W. Grimma in s pravljicama 

Anje Štefan. 
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2. GAŠPER KRIŽNIK IN NJEGOV ŽIVLJENJEPIS 
 

Gašper Križnik se je rodil 5. januarja leta 1848 na Beli št. 3 pri Motniku. Rodil se je kot prvi 

otrok siromašnih staršev Štefana in Marije. Za Gašperjem so se v družini rodili še Franc, Marija, 

Ignatius in Laurentius. Hiši, v kateri so odraščali, so pravili pri »Španovih«. 

 

 

                                         Slika 1: Križnikova rojstna hiša 

 

Ker je odraščal v revni družini, ni hodil v šolo, ki je sicer bila organizirana za silo, ampak se je 

sam naučil brati in pisati. Zase je v pismih omenjal, da je samouk in da so ga vzgajale knjige in 

revije: »V šolo nisem hodil, sem le samouk, časopisi in knige so me /…/« (Gradivo Inštituta za 

slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana, v Humar, 2008, str. 128). Kljub temu, da ni hodil 

v šolo, mu je bil prvi zgled za zbiranje slovstvene folklore učitelj Sajovic France, ki je zbiral 

narodno blago za Karla Štreklja in sodeloval s Slovensko matico v Ljubljani. Tako je tudi 

Gašper Križnik že v rani mladosti začel zapisovati stare motniške listine, samoiniciativno ali na 

pobudo zbirati slovstveno folkloro in zapisovati ustno izročilo, ki se nanaša na zgodovino in 

šege trga Motnika in njegove okolice.  

 

Križnik se je v Motniku priučil čevljarskega poklica. Ker se je takrat delo večinoma opravljalo 

po hišah in gorskih kmetijah, je Gašper tako hodil od hiše do hiše, čevljarsko delo je dopolnjeval 

z zbiranjem pesmi in pripovedk, zgodovinskih podatkov, izvora imen ipd. Domačini so ga imeli 

radi, saj jim je vedno povedal kakšno novo zgodbo, hkrati pa je veljal za dobrega čevljarja, ki 

je znal narediti tudi nove čevlje in škornje. Kasneje je prodajal šivanke, dreto za šivanje, 
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sukanec za obleko in druge podobne pripomočke. Ker je bil zaslužek  pri čevljarstvu nizek, je 

začel zapisovati vse, kar se mu je zdelo zanimivo. Te zapise je nato pošiljal različnim 

ustanovam, od katerih je le redko kdaj dobil plačilo.  Največ gradiva je poslal Slovenski Matici 

(ustanovljena leta 1864 v Ljubljani, namenjena za izdajanje znanstvenih in leposlovnih del) 

(Križnik, J., Križnik-Vrhovec, D., 2008). Leta 1868 je v Novicah objavila »Povabilo za zbiranje 

ljudskih pesmi« (Kropej, 2008). Gradivo je pošiljal tudi Društvu za poviestico Jugoslavensku v 

Zagrebu, ki ga je ustanovil Ivan Kukuljevič Sakcinski. Sakcinski je bil urednik Arkiva za 

povijesticu jugoslavensku. To društvo je bilo predhodnik leta 1866 ustanovljene Jugoslovanske 

akademije znanosti in umetnosti v Zagrebu. Iz pisem je razvidno, da se je dopisoval tudi z 

mnogimi posamezniki širom Evrope, kot so Jan Baudouin de Courtenay dr. Valtazar Bogišić 

(črnogorski znanstveni delavec in doktor pravnih znanosti in filozofije, ki je preučeval pravne 

šege Slovanov), France Schumi (zgodovinar v Ljubljani, ki je zbiral in preučeval slovensko 

zgodovinsko gradivo) in dr. Karel Štrekelj (doktor filozofije, slovenski jezikoslovec, etnograf 

ter literarni zgodovinar in zbiralec  slovenskih narodni pesmi) (Križnik, J., Križnik-Vrhovec, 

D., 2008). »Če bo sreča junaška, in Vam ušeči moji rokopisi in ko potlej se imam nadjati bogate 

podpore, bom odpopotval v druge kraje po Slovenskem z namenom naberati narodne reči, kar 

me nar bolj veseli«. (Iz pisma J. B. Courtenaxju, 1875, v Kenda-Jež, 2008, str. 98).  

 

 

                                                        Slika 2: Gašper Križnik 
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O njegovem življenju in delu je največ zapisanega v njegovih pismih: »Čitatelje »Novic« 

podpisani v imenu slavjanske prosvete lepo prosim, naj pripomorejo k nabiranji narodnega 

blaga med Savo in Savino, med Kranjem in Celjem. Skušnje me učijo, da prebiva v vsakem 

mestu in trgu in v vsaki vasi človek, ki vé praviti pravljice (istorije), peti pesni in druge tem 

podobne reči. Zato prosim, da bi se mi imena tacih domčainov ali domačink naznanila; potlej 

o priložnosti bom jih sam poprosil, da mi take reči povedó. Izročujem pa svoje rokopise »Matici 

slovenski« in »Akademiji cesarski« v Sankt-Petersburgu na Rusko.« (Križnik, 1875 v Kenda-

Jež, 2008, str. 99). Že pri šestnajstih letih je dokazal, da ima talent in strast za zbiranje 

folklornega gradiva. Šlo je za podpis na dokumentu iz 18. stoletja, na katerega je pripisal, kje 

je dokument našel. Leta 1868 so v Novicah objavili povabilo Slovenske matice za pridobivanje 

novih zbirateljev narodnih stvari. Povabilu se je Gašper z navdušenjem odzval in že čez pet 

mesecev so na sestanku odbora Slovenske Matice poročali o prvi Križnikovi pošiljki 58 

narodnih pesmi iz Motnika. Od manj zahtevnih ljudski pesmi je kasneje prešel na zapisovanje 

narodne proze. Da je lahko zbiral gradivo, je mnogim pripovedovalcem tudi plačal. Gradivo je 

zbiral od domačinov, ljudi iz okolice, beračev, vojakov, zapornikov, strank v čevljarski 

delavnici in obiskovalcev Motnika, veliko gradiva je napisal tudi sam, saj je spremljal časopise, 

bral je revije, knjige, preučeval je gradivo iz trškega arhiva in prehodil vse okoliške kraje 

(Kamnik, Celje, Zagorje). Včasih mu je pri zapisovanju gradiva pomagal tudi hlapec Miha 

Goste, ki je za plačilo dobil poper.   

 

Njegovemu delu je zelo nasprotoval njegov oče. Menil je, da ne potrebujejo notarja, zato je 

Gašper pripovedke zapisoval ponoči ali pa kje zunaj. Leta 1878 je v Motniku odprl majhno 

trgovino, leta 1884 je kupil še hišo, v katero je preselil svojo trgovino in se osamosvojil. Ves 

čas pa je nadaljeval z zbiranjem folklornega in etnološkega gradiva. Zapisovanje pripovedk je 

bilo zanj tako pomembno, da je včasih zaprl trgovino in se posvetil samo pisanju. Vsako 

pripoved je natančno in vestno zapisal. Bil je prvi zbiratelj, ki je zapisoval v narečju, dobesedno 

in nikoli ni popravljal pripovedovanja. Svoje članke je pošiljal časopisom, ki so jih objavljali. 

Leta 1874 je v Celovcu pod vzdevkom Podšavniški izdal skromno knjižico z naslovom 

Slovenske pripovedke iz Motnika. Zbirka je obsegala 16 strani, vse pripovedke so bile zapisane 

v domačem narečju, tako kot je poslušal govorico domačinov in pripovedovalcev. Psevdonim 

Podšavniški si je izbral po vrhu Ščavnica na Menini planini, ki je nad Motnikom. 

Poročil se je leta 1885 v Motniku, star 37 let. Za ženo je vzel štirinajst let mlajšo Heleno Hribar. 

V letih med 1886 in 1901 se jima je rodilo devet otrok: Marija, Antonija, Gašper, Peter, 

Terezija, Jožef, Janez, Marija in Ciril. Najstarejša hči Marija je umrla, ko je bila stara 2 leti, 
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sinova Jožef in Ciril pa sta umrla v prvem letu starosti. Poleg dela v trgovini so imeli delo na 

kmetiji Nadlistnik v Beli 8 pri Špitaliču, ki jo je kupil leta 1890. Kljub delu je še naprej 

zapisoval pripovedi ljudi iz različnih krajev, kot so Blagovica, Motnik, Trojane, Golčaj, 

Vransko …  in tako v zapisih ohranil takratna narečja. Žena je njegovemu delu nasprotovala, 

saj ji je bilo pomembnejše preživetje družine. Pri zbiranju in zapisovanju pripovedk in drugih 

besedil ga je podpirala le mati, ki je bila zelo razgledana in njegov prvi kritik. Redno je prebiral 

vse nove knjige, ki so izšle v slovenskem jeziku, v Letopisih Matice je od leta 1869 izhajala 

Bibliogafija slovenska, ki jo je Gašper Križnik dopolnil z navedbo 29 poljudnoznanstvenih in 

cerkvenih knjig in snopičev. Iz tega je razvidno, da je imel pregled nad vso slovensko literaturo 

tistega časa. Gašper Križnik je pesmi, pravljice, uganke in pregovore pošiljal Matici ali dr. 

Karlu Štreklju (Križnik, J., Križnik-Vrhovec, D., 2008). 

Ko je prebral Štrekljevo »Prošnjo za narodno blago« v Ljubljanskem zvonu, je zapisal: 

(Kropej, 2008) 

 

»Častiti gospod! 

Tukej Vam pošlem pervo zberko pesni in pripovedk na Vaš ceneni poziv v 10. št. 

»Ljubljanskega zvona«. Ako bode tvarina ugajala, Vam bom še mnogo priredil, kajti 

imam lepih in dolgih narodnih povesti, kar ste se gotovo prepričali po Ljubljanskem 

zvonu. Po narodnem govoru pa je težavneje prav pisati, ko v pisnej slovenščini, kakor 

učenjaki zahtevate. Priložim Vam »Pripovedke« 1874, ki sem jih dal na svetlo, »od 

ribča« zna bit pripravna za Vašo zbirko, »od zlate kobile« in »od zlate princezinje« 

primerjajte! Priložim Vam tudi »Koroške bukvice«, pripovedka »od glaževnatiga moža« 

je iz mojega peresa. Boste lahko primerjali rokopis. Konečno Vas tudi prosem, ako Vam 

bode mogoče, da bi me kaj materijalno podperali, če Vam bodo rokopisi ugajali. Igre, 

zagonetke, prigovore, itd. imam tudi. 

Motnik 13 listopada 1887 

Na slavo Slavjanstva! Gašpar Križnik« (Štrekljeva zapuščina ŠZ 1, Arhiv Inštituta za 

slovensko narodopisje ZRC SAZU, v Kropej, 2008, str. 164).  

 

V prvem zvezku je natisnjenih 12 njegovih pesmi, v drugem 41, v tretjem 42 in v četrtem 16. 

Veliko njegovih neobjavljenih rokopisov je ohranjenih v Štrekljevi zapuščini. 

Gašper Križnik je umrl 26. 11. 1904 v Motniku, star 56 let. Ko je umrl, so bili njegovi otroci 

stari od 4 do 16 let. Sinova Gašper in Janez sta padla med prvo svetovno vojno, hči Antonija je 

prevzela trgovino, se poročila in imela štiri otroke, sin Peter je po končani prvi svetovni vojni 
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prevzel kmetijo v Nadlistniku, se poročil in imel 13 otrok, hči Terezija se je poročila in zaposlila 

v Ljubljani in imela dve hčerki, hči Marija pa je bila gospodinjska pomočnica pri pisatelju Ivanu 

Tavčarju in ni imela otrok (Križnik, J., Križnik-Vrhovec, D., 2008). 

 

 

                                           Slika 3: Spomenik 

Po njegovi smrti sta izšla še 2 zvezka Štrekljevih Slovenskih narodnih pesmi, v katerih je bilo 

objavljenih 58 njegovih pesmi (npr. Vojak pomaga deklici v samostan, Zvesta deklica, O 

Kamničanih, (Klobčar, 2008), v letih od 1952 do 2002 pa so bile v različnih zbirkah slovenskih 

ljudskih pravljic objavljene pravljice, ki jih je zapisal prav sam. Največkrat je objavljena 

pravljica O dvanajstih bratih in sestrah (Križnik, J., Križnik-Vrhovec, D., 2008). 

 

 

Slika 4: Kip Gašperja Križnika v Motniku 
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2.1. IZPISEK IZ MATIČNEGA REGISTRA O ROJSTVU IN SMRTI 
 

 

Slika 5: Izpisek iz matičnega registra o rojstvu 



9 
 

 

Slika 6: Izpisek iz matičnega registra o smrti 
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2.2. DRUŽINSKO DREVO 
 

Z družinskim drevesom želim prikazati sorodstveno razmerje med avtorico diplomske naloge 

in Gašperjem Križnikom. 

Gašperjev oče, Štefan Križnik, se je poročil z Marijo Aubelj in skupaj sta imela pet otrok: 

Gašperja (1848-1904), Franca (1850-1935), Marijo (1854-?), Ignatiusa (1856-?) in Laurentiusa 

(1860-1860). Gašper Križnik je bil najstarejši izmed petih otrok, poročil se je s Heleno Hribar 

in skupaj sta imela 9 otrok. Ti so bili: Marija (1886-1888), Antonija (1888-1963), Gašper (1889-

1918), Peter (1892-1943), Terezija (1893-1968), Jožef (1895-1895), Janez (1896-1917) Marija 

(1899-1968) in Ciril (1901-1902). Prva hči Marija je umrla zgodaj, že kot otrok, sinova Gašper 

in Janez sta padla med prvo svetovno vojno, hči Antonija je prevzela očetovo trgovino, se 

poročila in imela štiri otroke, hči Terezija se je poročila in zaposlila v Ljubljani in imela dve 

hčerki, hči Marija je bila gospodinjska pomočnica pri pisatelju Ivanu Tavčarju in ni imela otrok, 

sin Peter pa je po končani prvi svetovni vojni prevzel kmetijo v Nadlistniku, se poročil in imel 

13 otrok (Križnik, J., Križnik-Vrhovec, D., 2008). Peter Križnik se je poročil s Franciško 

Reberšek, s katero se jima je rodilo  

 13 otrok: Peter (1919-1942), Ivan (1921-1927), Stanko (1922-2002), Francka (1924-2010), 

Franc (1926-1943), Edi (1928-1979), Jožica (1930-2005), Marija (1931-2009), Gašper (1935-

1993), Helena (1935-1935), Helena (1973), Anton (1938-1994) in Ivan (1941). Anton je moj 

stari oče, poročil se je z Ivico Lipovšek in skupaj sta imela 3 sinove: Jože (1958), Leon (1962) 

in Miha (1979). Jože je moj oče, poročil se je s Stanko Arh in skupaj imata dva otroka, brata 

Žigo (1991) in mene, Evo (1994). Vse to je razvidno tudi iz spodnjega družinskega drevesa, ki 

ponazarja sorodstveno razmerje med Gašperjem Križnikom in avtorico diplome. 

 



11 
 

 

Slika 7: Družinsko drevo 
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2.3. ŽIVLJENJSKA POT GAŠPERJA KRIŽNIKA 
 

 1848: Rojstvo v Motniku 

 1864: Začetek zbiranja folklornega gradiva 

 1868: Slovenska matica objavi razpis za zbiranje narodnih stvari, na katerega se je Križnik 

odzval 

 1872 in 1875: Objave v Arkivu za povjestnicu jugoslovensku, Zagreb 

 1874: V Celovcu izda pod psevdonimom Podšavniški knjižico z naslovom Slovenske 

pripovedke iz Motnika. 

 1874: Objava v Slavjanu, Celovec 

 1874-1876: Dopisovanje in izmenjavanje gradiv z J. Baudouinom de Courtenayem 

 1876-1883: Zbiral pravne običaje ob štajersko-kranjski meji od Kamnika do Celja 

 1878: V Motniku odpre majhno trgovino 

 1880: Objava v Popotniku, listu za šolo in dom, Celje 

 1881: Objavi članek v Letopisu Matice slovenske z naslovom Donesek k zgodovini 

slovenskega knjigoznanstva 

 1884: Nakup hiše, v kateri ima trgovino in se dokončno osamosvoji 

 1884, 1887, 1890, 1891,1895 in 1896: Objave v Ljubljanskem zvonu 

 1885: Poroka s štirinajst let mlajšo Heleno Hribar 

 1887: Objava v Koroških bukvicah, Celovec 

 1887: Objava v Slovenskih večernice, Celovec 

 1890: Nakup kmetije na Nadlistnik v Beli 8 pri Špitaliču 

 1891 in 1895: Objava v Koledarju Mohorjeve družbe, Celovec 

 1895-1898: Izdan 1. zvezek Slovenskih narodnih pesmi dr. Karla Štreklja. V njem je 

natisnjenih 12 Križnikovih pesmi 

 1900-1903: Križnikove objave brez popravkov v Zborniku za narodni život i običaje 

(Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti v Zagrebu) 

 1901-1903: 2. zvezek Slovenskih narodni pesmi, v njem je 41 Križnikovih pesmi 

 1904: Smrt v Motniku 

 1904-1907: 3. zvezek Slovenskih narodni pesmi, v njem je 42 Križnikovih pesmi 

 1908-1923: 4. zvezek Slovenskih narodni pesmi, v njem je 16 Križnikovih pesmi 
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3. MOTNIK IN OKOLICA 
 

Gašper Križnik je prihajal iz Motnika v Tuhinjski dolini. »Motniška naselbina je sicer prvič 

listinsko izpričana v prvi polovici 12. stoletja, vendar ni dvoma, da segajo njeni začetki v 

zgodnji srednji vek« (Urankar, 1940, str. 12).  K temu, da se kraj omenja že zgodaj v zgodovini, 

je zaslužen tudi motniški grad, ki se ga prvič omenja po 1340. letu, kasneje tudi cerkev. Leta 

1432 je Motnik postal trg (Granda, 2008). »Za zgodnjo naselitev govori tudi slovenski naziv 

»Motnik«, kajti imena po morfoloških ali hidrografskih posebnosti so značilna za starejša 

naselja. Motnik je izpeljan iz staroslovenske besede matiti, kar pomeni kaliti – potok, ki vodo 

kali ali moti pri izlivu v čistejšo vodo« (Urankar, 1940, str. 12). 

»Prometno-trgovsko je bil Motnik hudo prizadet z otvoritvijo železnice Dunaj-Trst (1846-

1857) in z izgraditvijo nadaljnjega železniškega omrežja. Prevozništvo je večinoma prenehalo, 

železnica pa je pustila Motnik daleč stran (do Kamnika je 25 km, do Celja 33 km in do najbližje 

postaje v Št. Petru 21 km)« (Urankar, 1940, str. 79). Prav tako sta bila velika tekmeca tudi 

Vransko in Kamnik, ki razvoj takrat konkurenčnega Motnika nista podpirala. Življenje v 

Motniku v novem veku ni bilo posebno živahno. Trg je oživel predvsem ob sejmih, ki so bili 

tretji ponedeljek v postu, 3. avgusta, 12. februarja, 22. aprila in 7. oktobra. Dogajanje trga so 

določali župnija z župnikom in razmeroma številnimi obrtniki, kot so usnjarstvo, barvarstvo, 

suknjarstvo, klobučarstvo in železarstvo (Granda, 2008). Edina domača obrt, ki se je ohranila 

še dlje časa, je strojarstvo in usnjarstvo (Urankar, 1940). Domača obrt je doživela zlom z 

izgradnjo železnice, tuje industrijske konkurence in razvojem kapitalizma. Premogovništvo je 

bila edina obrt, ki je z njimi nekaj pridobila, zato so tudi rudnik v Motniku dobro izkoristili 

mnogi podjetniki tistega časa (Granda, 2008). Leta 1911 je bilo v Motniku 6 žag, 4-je mlini, 6 

gostiln, dve usnjariji, ena kovačija, ena ključavničarska delavnica in ena mesarija (Urankar,  

1940). 

Veliko nam o življenju kraja povedo tudi podatki o prebivalstvu. 

 

»1869« (Granda, 2008, str. 43): 

 Hiše Ženske Moški Skupaj 

Jasovnik 8 28 30 58 

Motnik 52 163 162 325 

Zgornji Motnik 6 19 15 34 

Skupaj 66 210 207 417 
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»1880« (Granda, 2008, str. 43): 

 Hiše Ženske Moški Skupaj 

Jasovnik 9 23 27 50 

Motnik 51 146 147 293 

Zgornji Motnik 6 18 18 32 

Skupaj 66 188 187 375 

 

»1900« (Granda, 2008, str. 43): 

 Hiše Ženske Moški Skupaj 

Jasovnik 9 24 24 48 

Motnik 56 179 158 337 

Zgornji Motnik 4 10 10 20 

Skupaj 69 213 192 405 

 

»1910« (Granda, 2008, str. 43): 

 Hiše Ženske Moški Skupaj 

Jasovnik 9 21 23 44 

Motnik 58 162 146 308 

Zgornji Motnik 3 12 7 19 

Skupaj 70 195 176 371 

 

Leta 1830 je bilo v Motniku (brez Zgornjega Motnika in vključno z Jasovnikom) 380 ljudi, 

polovica žensk in polovica moških, živeli so v 61 hišah. Zaradi rudnika se je prebivalstvo do 

leta 1869 krepilo, medtem ko je do leta 1880 upadlo (za 42 ljudi), kar gre pripisovati kakšni 

epidemiji in krizi rudnika. Do leta 1900 se je prebivalstvo v Motniku povečalo, v Jasovniku pa 

je stagniralo. Do leta 1910 je prebivalstvo v vseh krajih upadlo, kar je bila najverjetneje 

posledica izseljevanja. Poseben primer je Zgornji Motnik, kjer se med letoma 1869 in 1910 

število hiš zmanjša za polovico in za približno toliko tudi gospodarstvo.  

Prebivalstvo tega območja se je največ ukvarjalo s kmetijstvom. Razmere zanj pa niso bile 

najbolj ugodne, saj po letu 1860 ni bilo več dovoljene proste paše goveda in svinj, kar je 

povzročilo podiranje plotov, ki so dotlej ščitili pridelke. Veliko ljudi ni imelo vlečne živine, 

zaradi številčnih gozdov so prevladovali konji. Kjer je bilo mogoče, so imeli njive, travnikov 

in pašnikov jim je primanjkovalo (Granda, 2008). Pogoji za poljedelstvo niso bili posebno 

ugodni, saj je zemlja obsegala veliko gozdov. Žita so pridelali dovolj za domačo uporabo, 
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vendar je bil trg sam navezan na kupovanje žita in moke. Največ so sejali pšenico, koruzo, ajdo, 

oves in proso. Glavne dohodke je takrat dajal gozd, ki je obsegal 67 % površine. Iglast gozd je 

prevladoval nad listavci, veliko je bilo izvoza hlodov in desk (Uranka, 1940). 

Že v 18. stoletju je Motnik, kot trg izgubil svoj trški značaj in bil formalno razglašen za vas, 

leta 1849 so mu vzeli še zemljiškoknjižni urad. 1850. leta so prvič volili župana in svetovalce. 

Do leta 1873 so Motnik upravljali na star, trški način, za katerega so morali prispevati tudi 

tržani. Istega leta je občina izvedla nekakšno finančno revolucijo,  ki so ji nasprotovali tržani, 

saj niso bili pripravljeni vključiti skupne trške posesti, ki jo je upravljal trški sodnik. Ohranili 

so pravico, da se dohodke  sejmov obdrži. Prav tako so tega leta uvedli občinsko priklado na 

direktne davke. Z njimi so poleg občinskih potreb pokrivali tudi cerkvene in šolske potrebe 

(Granda, 2008). Redno pošto je trg dobil leta 1873, dnevno pa so jo s poštnim vozom, ki je 

sprejel tudi 3 potnike, dovažali iz 25 km oddaljenega Kamnika. Leta 1929 so poštni voz 

zamenjali s poštnim avtobusom. Od leta 1903 ima trg v Motniku brzojav in od leta 1937 tudi 

telefon. Od leta 1884 je na trgu tudi žandarmerijska oziroma orožna postaja (Urankar, 1940).  

Tudi šolska preteklost Motnika in Tuhinjske doline je bogata. V Križnikovem času je bil med 

letoma 1853 in 1857 učitelj kar župnik Janez Gašperlin, zadnji zasilni učitelj je bil Franc 

Sajovic. Gašper Križnik sicer ni hodil v šolo, vendar se je odlično razumel z učiteljem 

Sajovicem. V 80. letih 19. stoletja je bilo v Motniku med 80 in 90 šoloobveznih otrok. Šola je 

postala obvezna že leta 1774, leta 1873 je avstrijska zakonodaja predvidevala, da je treba 

ustanoviti šolo povsod, kjer je potrebno število otrok. V Motniku je bila do leta 1888 »šola za 

silo«, v šolskem letu 1888/1889 pa so dokončno ustanovili enorazredno ljudsko šolo. Šolsko 

leto se je običajno začelo sredi septembra s sveto mašo, končalo pa julija, prav tako s sveto 

mašo. Natančni datum začetka pouka je določal okrajni šolski svet v Kamniku. Šolska 

spričevala so delili štirikrat v letu, pred božičem, marca in maja ter ob koncu šolskega leta. 

Poletne počitnice so takrat trajale šest tednov, pouka prosti pa so bili tudi med božičem in 1. 

januarjem. Prav tako so bili prosti oba pustna dneva, velikonočni teden (od velike srede do 

velikonočnega torka) in ob binkoštih (od sobote do torka). Takrat je bil verouk še del šolskega 

učnega načrta, izvajali so ga po dve uri na teden, poučeval ga je vaški župnik. Pomemben šolski 

praznik sta bila godovna dneva cesarja in cesarice 4. oktobra in 19. novembra. Praznovali so ju 

s sveto mašo in bili so brez pouka. Učenci so se pod vodstvom učitelja udeležili vseh cerkvenih 

obhodov, tako sv. Marka in sv. Florijana v Špitaliču in Šentgotardu, Sv. Rešnjega Telesa in 

šolskega patrona sv. Alojzija. Te dni so bili prosti pouka, prav tako je bilo prostih pet semanjih 

dni (Drovenik Čalič, 2008). 
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Poglavitni dogodki tistega časa so bili tako sejmi, procesije na dan sv. Marka, za Rešnje Telo 

in sv. Florjana, ko so šli v Št. Gothard (danes Šentgotard). Poveselili so se tudi ob pustu. Sprva 

se zdi, da ni bilo veliko sprememb v Motniku, vendar so bile dejansko velike razlike v načinu 

življenja med časom Križnikovega rojstva in časom njegove smrti (Granda, 2008). 

 

3.1. KULTURNE IN KRAJEVNE ZNAČILNOSTI MOTNIKA 
 

Gašper Križnik je poleg pravljic zapisoval in/ali objavljal tudi običaje in navade takratnih ljudi. 

Križnikovo gradivo s področja materialne kulture sicer ni objavljeno, je pa ohranjeno. To 

gradivo je dostopno na Inštitutu za slovensko narodopisje pri ZRC SAZU v Ljubljani v tako 

imenovani Štrekljevi zapuščini, v kateri je v letih 1902, 1903 in 1904 največ zapisoval. Gradivo 

je pošiljal Slovenski matici, a so te vrste pošiljke ostale popolnoma neizkoriščene (Petek, 2008). 

Temelj gospodarstva takrat je bilo kmetijstvo. Obdelovalne površine so v Motniku in okolici 

poimenovali različno. Osnovna razdelitev kmečke površine je bila na njive (»nive«), senožeti 

(»s'nžeti«), in »gmajne« (gozd) (Petek, 2008). Križnik je zapisal, da je bila ledina neobdelana 

njiva, ki je bila v zasebni lasti, vendar so sosedje v jeseni tja navozili gnoj in ga pomladi 

razvozili po svojih njivah, košenine so bili travniki in ledine na ravnem; če so ležale ob potoku, 

so jih imenovali tudi »loke«, v Špitaliču (»Špital'«) tudi »vodš'ce«. Na njih so kosili seno in 

otavo. Površine v hribovitem svetu, kjer so kosili le enkrat, so imenovali senožeti (»s'nožet). 

Nekateri senožeti so bili tako strmi, da so morali za košenje uporabljati dereze oz. »kramžlarje« 

(Križnik, 1900 v Petek, 2008). Od žit Križnik omenja pšenico (»ušenica«), rž (»rež«), ječmen, 

ajda, oves (»ovs«), proso, koruzo (»turšico«), fižol, krompir (»kromper«), zelje, bob, grah. 

Mešanica med ječmenom in pšenico je bila »ječmenka«, mešanica rži in pšenice pa »soržca«. 

Če so skupaj zmešali več vrst žit, je to bila »zmes«, brez ovsa pa »golina«. 

V tistem času je bila poznana stroga delitev dela. Oranje ali držanje pluga (d'revesa) je vedno 

bila naloga gospodarja, le v izjemnih primerih ga je lahko nadomestil prvi ali »velik' hlapec«. 

Ta je moral pri oranju krmariti (kermariti) plužna kolca, zlagati snopje v kope ali kozolce, 

nalagati snopje na voz in pri mlačvi skrbeti za škopo (»škampo«). Mali ali drugi hlapec je pri 

oranju »kleščaril«, usmerjal plužni lemež, opravljal vprežno živino, podajal gospodarju ali 

večjemu hlapcu snopje, kadar so ga zlagali v kozolce ali kope (Polec, 1945 v Petek, 2008). Prav 

tako je bila stroga delitev moških in ženskih opravil. Moška dela so oranje, košnja, pripravljanje 

drv in stelje; ženska pa žetev in pletev na polju, molža, kurjava, perilo, preja, opravljanje svinj 

in domača hišna dela (Petek, 2008). Pri žetvi je gospodinja razporedila žanjice, sama pa je 

vedno žela za krajem, kjer je bilo žito najlepše (Polec, 1945 v Petek, 2008). Križnik je opisal 
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tudi delo z ročnimi mlatilnicami. Rad je zapisoval vse, kar je bilo novega in kar je vplivalo na 

spremembo kmečkega življenja in dela. Po njegovih zapisih so ročne mlatilnice začeli 

nakupovati bogatejši kmetje leta 1874, v istem času so jih kupovali tudi drugi kmetje po 

slovenskem in iz tega je razvidno, da je bil Motnik v koraku s časom (Petek, 2008). Čeprav je 

bilo delo težko, Križnik ne omenja skupnega dela, razen pri trenju lanu in prosa. To delo je bilo 

za moške (»teričniki«) in ženske (»terice«), pri tem delu so se mladi spoznavali in navezovali 

intimnejše stike (Polec, 1945 v Petek, 2008). Križnik poroča o gorskih in dolinskih mlinih in 

mlinarjih. Večji »dovsk« mlinar je imel mlin in stope (»gverk« ali »maln), gorski mlini imajo 

ločena pogona mlinskih kamnov in stop. Razlika je bila tudi v obliki mlinskega kolesa (Križnik, 

ŠZ 1/47, v Petek, 2008). V Križnikovem času so gospodarji v Motniku in okolici stremeli k 

temu, da so imeli poleg hiše postavljen dvojni kozolec (»toplar« ali »cvibast kozouc« s štirimi 

ali celo šestimi okni (»štanti«), kjer so v primeru dežja shranili krmo in drugo orodje) (Križnik: 

ŠZ 1/34, v Petek, 2008). V tistem času so bile hiše v motniški okolici večinoma grajene iz 

kamna, ometane z ometom (»mortom«) in »šibrami«, fasada je bila urejena in pobeljena z 

apnom. Hiše so imele eno ali dve nadstropji (»ujenga« ali dva »štuka«), strehe so bile narejene 

na »šope« (čope) ali na »vinkel« (pravi kot). Hiše so imele še obvezen gorenjski gank in napušč 

ter na koncu ognjevaren zid (»fajarmauer«), ki je nadomeščal lesene planke (Križnik: ŠZ 1/34, 

v Petek, 2008). Razporeditev bivalnih prostorov je bila taka, da so vhodna vrata vodila v vežo, 

levo ali desno so bila vrata za v glavno hišo, iz hiše pa vrata v kamro. Na nasprotnem koncu 

hiše je bil »štibelc« ali »kevder«, klet je lahko bila tudi pod hišo. Lastniki nadstropnih hiš so 

imeli zgoraj gornjo hišo, drug prostor (»cimr«), nad vežo pa mostovž, kjer je bil prostor za 

kokoši. Prehod iz veže je vodil tudi v kuhinjo (»kuhno«), iz kuhinje pa v klet ali shrambo 

(»špajs«). Spodnja kuhinjska vrata so vodila do svinjaka in stranišča (»sekret«). Družina se je 

vedno zbirala v glavni hiši, kamra je bila namenjena staršema oziroma »ta starima dvema«, v 

»štibelcu« sta spala »ta mlada dva« (Križnik: ŠZ 1/34, v Petek, 2008).  

V Križnikovem času so za razsvetljavo uporabljali petrolej (»petroleom« ali »smrdlivc«), ki so 

ga nalivali v stoječe ali viseče svetilke (»lampe«). Pri delu na skednju so kurili laneno, repično 

ali laško olje, za nočno pot so uporabljali prenosne svetilke (»lanterne«). Za prižiganje ognja, 

tobaka in luči so uporabljali vžigalice (»šibice«, »žveplenke«, »biglice« ali tudi »mašine«). Še 

vedno so bolj varčni ljudje prižigali s pomočjo kresilnega kamna in gobe, ki so jo žarečo zavili 

v drobno slamo, suho travo ali mah. Z vrtenjem se je vsebina ogrela in ogenj za kurjavo je bil 

pripravljen (Križnik 1900, v Petek, 2008). Za ogenj pozimi je bil odgovoren pastir, v peči so 

ves čas tleli »zaglavniki«, kjer so svetili s trskami so imeli na vsaki strani peči po en čelešnik 

(Polec, 1945, v Petek, 2008). 
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Vodo so za nujne potrebe nosili v lesenih škafih iz potoka Nevljica. Poleg tega so imeli tri 

studence (Zasmolščica, Colnar in Grževec) z žlebovi, kjer so natakali čistejšo vodo. V primeru, 

da v bližini ni bilo čiste vode, so za napajanje živine uporabljali vodnjake (studence) s kotli. 

Poznali so tudi vodnjake (»štirne«) s kapnico, kjer so vodo zajemali z vedrom na ročniku, lahko 

tudi vreteno, škripec, na vago, žago ali »pumpo«. Dolžnost vsake gospodinje je bila, da so imeli 

v veži vedno čisto in svežo (»frišno«) pitno vodo. Poleg škafa je moral zraven biti tudi čebriček 

(»kovorc«), da so lahko pili domačini in tuji ljudje. Prav tako je morala gospodinja vsako jutro 

pomesti tla, ometati pajčevine in zribati mizo. Posoda se je morala pomiti po vsakem obroku 

(»vsakem brišt«), pribor pospraviti tako, kot se je spodobilo. Žlice so šle v žličnik (»užličnk«), 

sklede v sklednik (»uskled'nk«). Po prostorih (»cimprovjih«), po katerih so veliko hodili, so po 

tleh natrosili praprot, da se tla niso preveč umazala. Perilo so ženske prale tako, da so ga 

namakale v čebrih z mrzlo vodo, kjer je ostalo eno noč in dan, nato so ga z rokami izlužile in 

sprale v tekoči vodi. Žehta se je morala namiliti in prekuhati. Ko se je žehta ohladila, so jo 

perice odnesle do tekoče vode, kjer so jo oprale na plohu. Barvnih oblek (»gvanta«) niso 

»žehtali«, ampak so ga prale le v mrzli vodi in milnici (»žajfnici«) (Križnik: ŠZ 1/37, v Petek, 

2008).  

Gašper Križnik je poročal tudi o hišnih škodljivcih. Če se ljudje niso umivali in niso redno 

čistili prostorov, so se pojavili v stenah stenice in ščurki (»grili«). Poleti so imeli veliko muh, 

po tleh in v posteljah  so bile redne gostje bolhe. Molj (»mou«), se je večkrat zaredil v pšenici 

(»ušenic«) in obleki (»gvontu«). Veliko težav so jim povzročale tudi miši in podgane, ki so se 

zaredile v zalogah s hrano. Za te nadloge je zapisal tudi rešitve. Podgan in miši so se znebili z 

mačkami, za uničevanje ščurkov in pršic so prisegali na ježa. Proti bolham so v postelje polagali 

pelin, na tla (»po tleh na podnce«) so položili veje črne jelše. Molje so pregnali tako, da so z 

oblek najprej stepli prah, nato jih obesili na sonce in veter (Križnik: ŠZ 5/44, v Petek, 2008).  

Križnik je malo zapisal o prehrani, omejil se je zgolj na predelavo in rejo mesa. Omenja, da je 

vsaka gostaška, kočarska ali družina malega kmeta redila prašiča za koline. Srednji in večji 

kmetje so zredili po dva ali več prašičev, nekateri celo govedo, da so imeli kasneje suho meso 

skozi celo leto (Križnik: ŠZ 1/46, v Petek, 2008). 

Posebno pozornost je namenil tobaku in pojasnil, da nihče ne ve, kdaj se je začelo kaditi, da pa 

so fantje začeli kaditi, ko so postali hlapci oziroma so končali z vajeništvom (Križnik 1900, v 

Petek, 2008). 

Gašper Križnik je na osnovi lastnega opazovanja zapisal vso gradivo o materialni kulturi 

Motnika in okolice. Njegovi opisi nam odražajo tedanje stanje in so realni. Življenja ni olajševal 

in idealiziral, pisal je tako, kot je bilo in ni navajal zgolj pozitivnih dejstev. Zapisoval je 
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večinoma stvari, za katere je mislil, sklepal in predvideval, da so za Motnik in njegovo okolico 

najbolj značilne. Nekaterih vsebin se je zaradi tega dotaknil bolj podrobno, nekatere je omenil 

le z nekaj besedami. Zelo redko je v zapisih izpostavljal posameznika, največkrat pa je te zapise 

pisal v prvi osebi množine (Petek, 2008). 

4. KRIŽNIKOVA OPREDELITEV MOTNIŠKEGA GOVORA 
 

Gašper Križnik je motniški govor opredelil kot prehodnega med štajerskim in gorenjskim, kar 

potrjuje tudi analiza izbranih besedil na različnih jezikovnih ravninah. Poznavanje motniškega 

govora je prikazal na vsaj dva načina, in sicer z opisom in zapisom. Za narečno analizo 

motniškega govora 19. stoletja pa so najbolj pomembna v narečju zapisana folklorna besedila 

(Škofic, 2008). 

Križnik je motniški govor opredelil kot prehodnega med štajerskim in gorenjskim in ga še 

natančneje krajevno določil. Za Gorence je opredelil »Šptajce« (Špitalce), »Tuhince« in 

Kamničane in zapisal, da imajo vsi podoben dialekt, vendar lahko ob natančnem opazovanju 

ugotovimo, da se med seboj močno razlikujejo. O štajerskem narečju je zapisal, da se je govoril 

severno od Motnika, imenoval ga je »rovtovski gorogranski« dialekt. Tudi v pismih, ki jih je 

poslal J. B. Courtenayu, je govor Tuhinjske doline razdelil v tri skupine, in sicer v »tuhinski« 

govor v Gornjem Tuhinju, »špitalički« govor v Špitalu na Gorenjskem in v »kamniški« govor 

v Kamniku, zraven pa dodal še štajerski »gorogranski« govor v gornjegrajski dolini. Križnik je 

motniški govor opredelil in razdelil na prehodnega med štajerskim in gorenjskim le na podlagi 

posluha, vendar je njegova opredelitev precej natančna, kar so kasneje potrdile natančnejše 

dialektološke raziskave (Škofic, 2008). 

 

4.1. KRIŽNIKOV OPIS MOTNIŠKEGA GOVORA 
 

Da je Gašper Križnik lahko čim natančneje zapisal domači govor, je uporabil posebna 

znamenja. Vse to je zapisal v »Pojasnilu« in »Dijalektu motniške okolice« (Škofic, 2008, str. 

115). Uporabil je: 

- naglasna znamenja:  

S krativcem/»čerto na levo visečo« je označil kratke glasove, z ostrivcem/»čerto na 

desno visečo« pa dolge. Uporabil je še kljukico/»ušesca navkreber obernene« za 

»zategnjene dolge glasove« oziroma cirkumfleks in strešico/»ušesca navzdol obrnene« 
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za »debelo otôplene glasove« oziroma akut, dvojni gravis ter »podvajnato kratico« za 

»potegnene kratke glasove« oziroma kratki cirkumfleks.  

 

Uporabil je tudi druga diakritična znamenja: 

- zlogotvorna zvočnika m in n (»te tihnice se le skuz nos izgovarjajo«) je označil z 

apostrofom oziroma »ušescem« pred njim in ravno črto nad njim (npr. ʽm̄, ʽn̄), prav 

tako je označil tudi druge zlogotvorne zvočnike oziroma »tihnike«. Poudaril je, da se 

soglasniki (npr. t ali d v besedah žalostn, nobjedn) pred takimi zvočnikom zelo slabo 

sliši, prav tako tudi skoraj neslišni e; 

- jor (ъ): z njim je označeval polglasnik/»terdi kratki, in neč slišlivi ali pol kratki e v 

končnicah«; 

- polglasnike je zapisoval z e in è; 

- zapisal je tudi diftonge, te je imenoval »podvojnati glasniki«; o njih je zapisal, da se 

izgovarjajo, kot da bi bil eden v drugega utopljen, npr. i v e oz. u v o. Diftonge ei/ou in 

ie/uo je ponavadi tudi onaglasil (npr. ri èče, m óuž);  

- dvoustnični izgovor -u̯ v izglasju del. -1. m. sp. je označeval z dvočrkjem vv (bìύv 'bil', 

oràύv 'oral') oz. vo (žèύo 'žel') ali ou (délòu 'delal') ali ov (pisòύ 'pisal') ter pojasnil, da 

se dvočrkje vv enako sliši kakor u. 

 

Gašper Križnik je v teh pojasnilih zapisal, da se zapisani govori razlikujejo med dolgimi in 

kratkimi naglašenimi samoglasniki, da se uporablja tudi diftonge, da so nosilci zloga tudi 

m, n in l in da je v končnicah pogosta oslabitev nenaglašenih samoglasnikov v polglasnikih 

(Škofic, J., 2008). 

 

4.2. KRIŽNIKOV ZAPIS POSEBNOSTI GORENJSKEGA GOVORA  
 

»V sestavkih Pojasnilo in dijalekt motniške okolice je Križnik opozoril na nekaj narečnih 

posebnosti (seveda ne z znanstvenimi termini, ampak z opisi pojavov), zaradi katerih se 

sosednji gorenjski govori razlikujejo od motniškega« (Škofic, 2008, str. 116-117):  

- Švapanje: prehod l pred zadnjimi samoglasniki v v/u̯ – označeval ga je z dvočrkjem vv 

(npr. sma uravva 'sva orala', Vvorc 'Lovranc'); 

- analogično menjavanje med v in l (hlel 'hlev'); 

- mehčanje mehkonebnikov oz. 2. praslovansko palatalizacijo velarov: k v c, g v z (okrog 

> okroz, Motnik > Motnic). 
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Motniški in kamniški govor sta se razlikovala tudi po izgovoru sekundarno naglašenih 

samoglasnikov. To je Križnik zapisal v pojasnilu pod pesmijo Od Kamnika (Škofic, J., 2008). 

 

Motniški govor Kamniški govor 

Dvoglasniški refleks, zapisan z dvočrkjem vo 

(dvober, kvozu) 

Enoglasnik, dolg in širok, zapisan z 

dvočrkjem oo (doobèr, koozu) 

Motniški refleks o za izglasni (kratki) 

nenaglašeni o: to, móčnò 

Kamniški refleks u za izglasni (kratki) 

nenaglašeni o:: tù, móčnù 

Motniški nenaglašeni osebni zaimek mo Kamniški nenaglašeni osebni zaimek mù 

 

 

4.3. KRIŽNIKOV ZAPIS POSEBNOSTI ŠTAJERSKEGA GOVORA 
   

»Zelo na kratko se je v sestavku Dijalekt motniške okolice dotaknil t. i. štajerskega rovtovskega 

gorogranskega govora, za katerega je povedal le, da »končuje zemljepisna imena na e, npr. v 

Motnike /…/« - da je torej mestnik ednine samostalnikov moškega spola značilna končnica e 

(verjetno pa je s črko e le označil polglasnik).« (Škofic, 2008, str. 117).  

 

Prav tako je omenil še nekaj štajerskih narečnih značilnosti: 

- dvoglasnik vo/uo za sekundarno naglašeni o (duober 'dober/dobro'); 

- dvoglasnik ej za dolgi naglašeni i (pejskrè); 

- jn iz ń (žgajna 'žganja'); 

- onemitev nenaglašenih samoglasnikov (mȁm 'imam', tak 'tako',  dȅb ga bli 'da bi ga bili', 

vzȅt 'vzeti'); 

- protetični v pred zadnjimi samoglasniki v vzglasju (vot'l!! str 118 'hoteli'); 

- končnica -te za 2. os. množine prihodnjika atematskega glagola biti (bòte 'boste') 

(Škofic, J., 2008). 

 

4.4. ZAPIS MOTNIŠKEGA GOVORA PO KRIŽNIKOVO 
 

Škofic Jožica (2008), je motniški govor predstavila s pomočjo analize narečnih besedil – 

pravljic Od sounčne prínceznè in Od souŭnčne zvezde, ter sestavkov Igre in podobne stvari, 

Igre ter Razne narodne reči, ki jih je poslal tudi J. B. Courtenayju. 
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4.4.1. GLASOSLOVNA ANALIZA 

 

V Križnikovih narečnih besedilih so dolgi naglašeni samoglasniki sledeči: 

 

 i:                                                               u: 

        ie                                              uo   

              (ei)                            (ou) 

                        ẹ:            ọ 

                               a                                      a:r             

 

Kot je bilo že omenjeno, sistem dolgih naglašenih samoglasnikov poleg monoftongov zajema 

tudi diftonge: 

- uo za sekundarno naglašeni samoglasnik o, ǫ (uoče 'oče', dvons/dvouns 'danes', 

kvojna 'konja', kvotu 'kotel'); 

- ie za sekundarno naglašeni samoglasnik e, ě, ę (rieče 'reče', mien 'meni', njese 

'nese', se je užjenù 'se je oženil', je žjelu 'je želel') 

- v nekaj primerih je ohranjen tudi diftong ou iz ȍ (bouh 'bog', b'l'ou 'bilo', mouj 

'moj'), tudi iz a (gvount 'gvant, obleka'), iz ǫ (mouža 'moža', od koud 'od kod'), v 

nekaterih besedah se je ta ou že spremenil v u (mùrje 'morje'); 

- namesto polglasnika pred r je Križnik zapisoval a-jevski refleks (gàrdgá 

'grdega', pȁrstan 'prstan', je umȁru 'je umrl', Na Vȁrh 'Na Vrhu); 

 

- v položaju pred r se i lahko zamenja z e (štéri 'štiri', kromper 'krompir') (Škofic, 2008). 

 

  Kratki naglašeni in nenaglašeni samoglasniki: 

i                                                          u 

           e               ə              o 

                           a                                        ṃ, ṇ   

 

- v števniku en in v nikalnici ne se namesto e govori a (an 'en’, se na boj 'se ne boj); 

- v položaju pred istozložnim j se namesto kratko naglašenega in nenaglašenega a 

uporablja e (mejhno 'majhno', zdej 'zdaj', zjutrej 'zjutraj'); 

- v položaju pred istozložnim v se namesto kratko naglašenega a govori o (prov 'prav'); 



23 
 

- v -ov sta se spremenila kratko naglašeni in nenaglašeni -al v del. -l (je ustou 'je ostal', se 

je brihtovo 'se je brihtal'), enako se je kratko naglašeni -el v del. -l spremenil v -ov (šov 

'šel'), nenaglašeni -ěl in -il sta se spremenila v -u (vidu 'videl', reku 'rekel') (Škofic, 

2008). 

 

Pogosta je onemitev in oslabitev kratkih naglašenih in nenaglašenih samoglasnikov: 

- onemitev i ('mélà 'imela', b'l'ou/b'lo 'bilo', drug dan 'drugi dan', tist 'tisti', palco 'palico', 

on prau/prav 'on pravi'; v nekaterih primerih lahko onemi nenaglašeni i v nedoločniški 

priponi -it (pridt 'priti, prost 'prositi'); 

- onemitev ě (žbéta 'žrebeta, svojga 'svojega, večga 'večjega'); 

- onemitev u (po prós 'po prosu', tistm̄ gospôd 'tistemu gospodu', tàm na hrĭb 'tam na 

hribu'); 

- onemitev o (nèm se je pa tàkò dvober zdèl 'njemu se je tako dobro zdelo'); 

- onemitev a (jènkert 'enkrat'), 

- onemitev ə (hlapec/hlàpc 'hlapec') 

- oslabitev kratkega naglašenega i v polglasnik (nèč 'nič') (Škofic, 2008). 

 

- Za motniški govor sta značilna zlogotvorna zvočnika ṇ in ṃ (kàkš'n̄ 'kakšen', žálostn̄ 

'žalosten', sed'm 'sedem, tistm̄ 'tistemu'); 

- v položaju ob r se namesto kratko naglašenega u govori o (kroh 'kruh') (Škofic, 2008). 

 

Za motniški govor je značilen naglasni umik (npr. vèlko 'veliko', prédau 'prodal'). Čeprav 

motniški govor nima intonacijskih opozicij, je Gašper Križnik občasno označeval toneme (npr. 

pomàndrăn 'pomendran') (Škofic, 2008). 

 

Zvočniki: 

v                                                 m 

            l                  r                  n        

j 

- motniški govor pozna protetični j pred sprednjimi samoglasniki (jènkert je jemù 'enkrat 

je imel'); 

- zelo redek je predhodni j pred sičniki in šumniki (grajšak 'graščak'); 

- prav tako je redek tudi protetični v pred zadnjimi samoglasniki (je vàhtou 'je pazil'); 
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- v vzglasju s v- izgovarja dvoustnično, Križnik je to zapisal z o- (ostanè 'vstane') ali u- 

(ustane 'vstane'); 

- dvoustnični u̯ se izgovarja v izglasju v del. -l v m. sp. ednine, kar je Križnik zapisal z 

dvočrkjem -vo/-w/-oo (zaspaw/zaspavo 'zaspal', šew/ševp 'šel'); 

- palatalni ĺ je otrdel v l (ole 'olje'),; 

- palatalni ń je otrdel v n (h nèm 'k njemu', svénak 'svinjak'), ali se je palatalni element 

prenesel pred n (kojn 'konj', kvojna 'konja'); 

- r se v besedah, ki so vsebovale žrě- ni ohranil (žbèta 'žrebeta') (Škofic, J., 2008). 

 

Nezvočniki: 

p               b               f         

t               d 

c                               s              z 

č                              š               ž 

k              g              x 

 

- zveneči nezvočniki se v izglasju izgovarjajo nezveneče (hrȉp – zapisano tudi hrĭb 'hrib', 

slȁp 'slab', jest/jas 'jaz'); 

- asimilacija tj v k pred i ali e (ta trěk 'tretji', kje 'tja'); 

- namesto k pred m in n se uporablja h (h men 'k meni', hmăl 'kmalu'); 

- skupina šč se preoblikuje v š (grášino 'graščino', na dvoriš 'na dvorišču, drušine 

'druščine'); 

- v vzglasju se pt- spremeni v t- (tiča 'ptiča'); 

- skupina pš se ohrani (lepš 'lepša'); 

- izglasni -g je prešel v -h (buoh 'bog') (Škofic, 2008). 

 

4.4.2. OBLIKOSLOVNA RAVNINA 

 

Iz Križnikovih besedil je mogoče izluščiti nekaj narečnih zanimivosti iz oblikoslovne ravni: 

- kratki nedoločnik na -t namesto na -ti ob modalnih glagolih (mŏurš úbogàt 'moraš 

ubogati'); 

- srednji spol se je v ednini maskuliniziral (de ja začevo ole 'da je začelo olje', ves 

góspôdov posêstu 'vse gospodovo posestvo'); 

- končnica -i v m ed. sam. m. sp. (v mùrji 'v morju'); 
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- končnica -om v O mn. sam. m. sp. (pred sed'm létom/pred sedmim letom 'pred sedmimi 

leti'); 

- določna oblika pridevnika je izražena s členom ta (ta trěk 'tretji') (Škofic, 2008). 

 

Na razliko med štajerskim in gorenjskim deležnikom je opozoril že Križnik, in sicer: gvant je 

narejen – naret (Škofic, 2008). 

 

4.4.3. BESEDNA IN SKLADENJSKA RAVNINA 

 

Križnik je zapisal tudi veliko tujih občnih splošno sporazumevalnih besed, ki so bile prevzete 

iz tujih jezikov, npr. knof 'gumb', cifra 'številka', rinka 'prstan', cajt 'čas', cimer 'soba', ohcet 

'gostija'. 

Zapisal je tudi nekaj dialektizmov na skladenjski ravnini, in sicer: 

- oziralni veznik ko namesto ki (ko sem ga zgùbu 'ki sem ga izgubil); 

- oziralni veznik ko namesto ker (za to ko je b'la' 'zato ker je bila'); 

- vrstni red naslonk (in je jo ujevo 'in jo je ujel') (Škofic, 2008). 

 

Gašper Križnik je predstavil svoj domači govor, kot se je v 19. stoletju govoril predvsem v 

Motniku in njegovi okolici. »Analiza Križnikovih besedil in njihova primerjava z novejšimi 

opisi in zapisi motniščine priča o Križnikovem izredno tankočutenm poznavanju domačega 

govora in o njegovi sposobnosti za zelo natančen zapis in opis narečja« (Škofic, 2008, str. 120). 
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5. KRIŽNIKOVE PRAVLJICE V ROKOPISNI ZAPUŠČINI 
 

5.1. DEFINICIJA PRAVLJICE 
 

Za pravljice je značilna neskladnost časa, kraja, dogajanja in nastopajočih. Zgradba ljudskih 

pravljic je večplastna – sestavljene so iz motivnih enot, tem so dodani opisi pripovedovalčevega 

vsakdanjega življenja in okolja. Vse skupaj je združeno v časovno neskladno enoto (Kropej, 

1995). »Pravljica je vsevključujoča pustolovska zgodba, povedana v prefinjenem, 

sublimiranem slogu. Z neverjetno lahkoto izolira in združuje svoje figure. Ostrost njenih linij, 

čistost forme in barv se ujema z značilnostjo, da zavrača interpretacijo delujočih povezav 

znotraj sebe. Njeni bistveni sestavini sta čistost in skrivnost« (Lüthi, 2011, str. 98-99). Pravljica 

nam predstavlja svet dogodkov, v katerem ima vsak element svoje natančno določeno mesto. 

Za osebe ne vemo, zakaj in čemu vstopijo v pravljico, vemo pa, da v zgodbo vedno vstopajo na 

natančno pravem mestu in izginejo takoj, ko opravijo svojo nalogo. Svojim likom ne daje stvari, 

ampak jim daje možnosti. Usmerja jih tja, kjer je treba kaj doseči. Ko najde osebo, ki je 

pripravljena nalogo opraviti, jo nagradi s pomočjo. Nagrajena je le ena oseba in samo takrat, ko 

se srečata junak in naloga (Lüthi, 2011). 

 

5.2. KLASIFIKACIJA PRAVLJICE 
 

»Ustno izročilo predstavlja najstarejšo podobo slovstvene kulture narodov, je tisti del besedne 

umetnosti, ki je prehajal iz roda v rod in se pod različnimi družbenimi vplivi okolju in času 

primerno spreminjal, prilagajal, odmiral in na novo nastajal. Kljub temu da ima vsak narod 

svojo kulturo in izročilo, so prav pri ljudskem slovstvu opazne številne podobnosti in paralele 

na različnih koncih sveta. To so seveda raziskovalci ljudskega pripovedništva kmalu opazili, 

zato so na podlagi primerjave in vzporejanja sorodnega gradiva skušali spoznati razvojno pot 

in razširjenost posameznih pripovednih tipov. Razvili so historično-geografsko metodo 

raziskovanja ljudskega slovstva, ki je bila osnovana prav na primerjavi in iskanju sorodnih 

pravljičnih tipov.« (Kropej Telban, 2015, str. 9). Med prvimi raziskovalci je bil tudi finski 

etnolog Antti Aarne, ki je leta 1910 razvil sistem tipne klasifikacije, ki predstavlja temelje 

mednarodnemu sistemu klasificiranja še danes. Njegovo delo je leta 1928 prvič dopolnil Stith 

Thompson, nato še leta 1961. Hans-Jörg Uther je katalog leta 2004 še razširil in ga priredil za 

potrebe sodobnega znanstvenega dela. Tako je nastala mednarodna klasifikacija po ATU 

številkah, ki označujejo posamezne tipe pravljic in s tem omogoča lažji dostop do sorodnih 
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tipov ljudskih pravljic po celem svetu (Kropej Telban, 2015). »Pravljični tip določa bolj ali 

manj konstantno zaporedje motivov, ki si sledijo v konkretni pravljici oz. v pravljičnem tipu, 

kot so npr. Volk in sedem kozličkov, Rdeča kapica, Pepelka, Sneguljčica in številni drugi. 

Pravljični motiv je manjša zaključena pripovedna enota, ki se pojavlja v različnih pravljičnih 

tipih, vendar v drugačni zvezi in zaporedju drugih motivov« (Kropej Telban, 2015, str. 9-10). 

Tipni indeksi pravljic imajo pomanjkljivosti, največ zaradi različnosti variant. Pravljice so 

pogosto kontaminirane oziroma sestavljene iz različnih pravljičnih tipov (Kropej Telban, 

2015). 

 

5.3. RAZLIKA MED PRAVLJICO IN PRIPOVEDKO 
 

Pripovedke so, v nasprotju s pravljico, tista zvrst ljudskega pripovedništva, ki je bliže 

resničnosti. J. in W. Grimm sta jim pripisala določeno zgodovinskost v nasprotju s pravljicami, 

ki naj bi spadale v področje poezije. Povedke naj bi bile odsev zgodovinskih dogodkov v ljudski 

zavesti (Kropej, 1995). »Povedka poroča o posebnem, nenavadnem, nezaslišanem. Pusti se 

zgrabiti enemu samemu dogodku, doživlja in vidi ga kot nekaj pomembnega in ga kot takega 

tudi opisuje. Poskuša pokazati na povezave, ne daje pa dokončnih odgovorov. Pravljica pa 

vključuje motive, ki so se razvili v teh preprostih pripovednih formah, jih sublimira in jih 

spremeni v sestavne dele pripovedi. Posega na široko in lahko vsebuje mnogo epizod, kljub 

temu pa ostaja odločna« (Lüthi, 2011, str. 99). Povedka govori o pomembnih dogodkih in 

osebah, svoj izvor ima v vznemirljivih doživetjih. Verjame v resničnost pripovedovanega, 

njeno upodabljanje je realistično. O drugačnem svetu pripoveduje pretreseno ali zabavno. 

Dogodkov običajno ne tolmači, običajna bitja in bitja iz onostranstva pa se ji zdijo zapuščena. 

Dogodki so sicer doživeti globoko, ampak intelektualno niso razumljeni. Povedka mnogokrat 

človeka zmede, razveseljuje, straši ali vznemirja. Pravljica se v nasprotju s povedko ne oklepa 

samo enega dogodka ali doživetja (Lüthi, 2011).  

 

5.4. ZBIRANJE PRAVLJIC 
 

V 16. stoletju so protestantski pisci začeli objavljati slovensko ljudsko pripovedništvo in ga 

vključevati v prve slovenske knjige, tudi Janez Vajkard Valvasor je nekaj pripovedi vključil v 

svoje štiri knjige Slava vojvodine Kranjske (1698). Veliko ljudskih zgodb je bilo objavljenih 

kasneje, predvsem v 19. in na začetku 20. stoletja, knjižne zbirke slovenskih ljudskih pravljic 

in povedk so začele nastajati v drugi polovici 19. stoletja. Eno prvih knjig pravljic in povedk je 
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z naslovom Pripovedke za mladino leta 1882 objavil Fran Hubad, v njej zasledimo pravljice iz 

širšega slovenskega ozemlja. Tej knjigi je leta 1888 sledil še drugi del. Veliko drugih knjižnih 

zbirk ljudskih pravljic in povedk prinaša pripovedno izročilo iz določenih regij ali pokrajin. 

Najprej so izhajale v periodičnem tisku. (Kropej Telban, 2015). »Tudi samouk čevljar in 

pozneje trgovec Gašper Križnik je že leta 1874 izdal v samozaložbi svoje Slovenske pripovedke 

iz Motnika pod psevdonimom Podšavniški. Vse ostalo njegovo izjemno obsežno pravljično 

gradivo pa je ostalo v rokopisu in še vedno čaka na natis« (Kropej Telban, 2015, str. 16). 

Zbiralci na slovenskem ozemlju so zbirali ljudske pesmi in pripovedi in jih pošiljali najprej 

1868 ustanovljenemu 'Odseku za nabiranje narodnega blaga' pri Slovenski matici, ki je leta 

1868 v Novicah objavila Poziv za zbiranje narodnega blaga. Od leta 1887 naprej pa so vso 

gradivo pošiljali Karlu Štreklju, saj je tega leta prevzel uredništvo zbirke Slovenskih narodnih 

pesmi in je v Ljubljanskem zvonu 7 in Slovanu 4 leta 1887 objavil Prošnjo za narodno blago. 

Leto pozneje je objavil še Poziv k zbiranju narodnega blaga tudi v mariborskem Popotniku.  

(Kropej Telban, 2015). 

 

5.5. KAREL ŠTREKELJ 
 

Karel Štrekelj je bil slovenski jezikoslovec, slavist, publicist, etnolog in zbiratelj slovenskih 

ljudskih pesmi. Rodil se je 24. 2. 1859 na Gorjanskem pri Komnu na Krasu. Prve razrede šole 

je obiskoval v domačem kraju, potem pa je šolanje nadaljeval v Gorici. Tam se je spoprijateljil 

s Franom Levcem, njuno prijateljstvo je bilo dosmrtno. Fran Levec mu je tudi vcepil ljubezen 

do domovine in ga navdušil nad slovenskim jezikom. Gimnazijo je končal leta 1878 in še istega 

leta odšel na Dunaj, kjer se je vpisal na Modroslovno fakulteto. Poleg klasične filologije je 

poslušal splošno jezikoznanstvo (primerjalno jezikoslovje) in slavistiko (slovansko filologijo). 

Štrekelj se je že pri dvajsetih letih odločil, da bo vse svoje raziskave na področju jezikoslovja 

oprl na živo govorico narodov. Poglobljeno se je zanimal za posebnosti dialektov, ker je želel 

svoj slovenski jezik dobro spoznati (Kropej, 2001). To je zapisal tudi v pismu:  

»Tega istega leta se lotim tudi slovenske dialektologije, da kolikor se da natančno spoznam živi 

slovenski jezik. Za to imam na Dunaju prilike dovolj, ker so se tukaj zbrali mladi ljudje iz 

različnih krajev slovenskih dežel. V ta namen študiram tudi tiste pisatelje, ki so v svojih spisih 

najzvesteje ohranili dialektične posebnosti; dodobra sem proučil tudi dialektološke razprave o 

slovenskih narodnih govorih: Baudouinovi o rezijanskem in bohinjskem govoru, Klodičevo o 

narečju beneških Slovencev v Rožni dolini, Valjvačevo o narečju v Preddvoru na Gorenjskem« 

(Štrekljeva avtobiografija, hrani NUK 184, v Kropej, 2001, str. 17).  
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Štrekelj se je lotil velikega projekta – namreč izdati slovensko »folkloro«, kakor je sam 

poimenoval ljudsko izročilo. Gradivo so mu pošiljali zapisovalci in zbiralci širom  Slovenije. 

Pri nastajanju zbirke niso sodelovali le duhovniki, uradniki, profesorji, učitelji in dijaki, ampak 

tudi trgovci, kmetje in delavci. Kot je bilo že omenjeno, je leta 1887 objavil »Prošnjo za 

narodno blago«, na katero so se odzvali številni Slovenci. Poleg gradiva, ki so mu ga pošiljali 

zbiralci, so mu služili kot vir tudi rokopisi, ki so se že pred njegovim pozivom nabrali v 

Slovenski matici. Zbiral je slovenske pesmi, prošnjo za zbiranje je objavil v Slovanu in 

Slovenskem narodu. Leta 1895 je objavil prvi snopič slovenskih narodni pesmi, njegova izdaja 

je izstopala po svoji znanstveni metodi tudi v evropskem merilu. Leta 1896 je objavil drugi 

snopič, leta 1897 tretji in leta 1898 še četrti snopič, s katerim je bila zaključena prva knjiga, ki 

je obsegala pripovedne pesmi. Leta 1900 je izdal peti snopič narodnih pesmi, leta 1902 šesti in 

leta 1903 še sedmi snopič. Drugi del Slovenskih narodnih pesmi je bil zaključen s sedmim 

snopičem.   

Zaradi bolezni je Karel Štrekelj 7.7.1912 umrl na svojem domu v Gradcu (Kropej, 2001). 

»Štreklju je smrt preprečila uresničiti zamisel, da bi izdal po Slovenskih narodnih pesmih še 

zbirke slovenskih ljudskih pravljic, povedk, ugank, pregovorov in rekov, ljudskega vraževerja, 

prava in medicine. Gradivo še vedno čaka na objavo. To je eden izmed dokazov za veličino 

dela, ki ga je opravil Štrekelj z izdajo Slovenskih narodnih pesmi« (Kropej, 2001, str. 102). 

 

5.6. GAŠPER KRIŽNIK 
 

Gašper Križnik se je pri svojih 16. letih začel resneje zanimati za ljudsko kulturo. Takrat je 

našel kulturnozgodovinski dokument iz 18. stoletja, ki ga danes hrani Arhiv Slovenije. Za tem 

je začel zbirati ljudske pesmi, pripovedi, šege, navade, verovanja, opisoval je ljudsko 

gospodarstvo in delo, ljudsko pravo in druge sestavine ljudskega izročila v Motniku in okolici. 

Slovenska matica je novembra 1868 v Novicah objavila »Povabilo za zbiranje ljudskih pesmi«, 

na katerega se je Križnik hitro odzval in že marca naslednjega leta poslal Matici 58 ljudskih 

pesmi. Leta 1872 je J. A. Baudouin de Courtenay v Slovenskem narodu in v Soči objavil 

navodila za zbiranje pripovednega gradiva. Križnik mu je na ta poziv k zbiranju pošiljal različne 

zapise, predvsem pripovedi, pregovore, uganke in pesmi. Leta 1887 je Karel Štrekelj objavil 

»Prošnjo za zbiranje narodnega blaga«. Tudi temu povabilu se je Križnik odzval in mu začel 

pošiljati svoje gradivo . Odzval se je pozivu »društva za povjesnicu jugoslavensku« v Zagrebu 

in Jugoslovanski akademiji znanosti in umetnosti v Zagrebu (danes Hrvatski akademiji znanosti 

i umjetnosti). Njegova gradiva danes hranijo Glasbenonarodopisni inštitut, Inštitut za slovensko 
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narodopisje pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 

Arhiv Akademije znanosti v Sankt Petersburgu, Arhiv Slovenije (Kropej, M., 2008). 

Križnik je posamezne pravljice in pripovedke objavljal v različnih časopisih, npr. v Novicah, 

Ljubljanskem zvonu, Drobtinicah, Kukuljevičevem Arhivu, Vrtcu, Koroških bukvicah in še kje. 

Pod psevdonimom Podšavniški je v Celovcu leta 1874 v knjižici Slovenske pripovedke iz 

Motnika objavil 8 pravljic. Močno si je prizadeval, da bi Slovenska matica in Baudouen de 

Cortenay  objavila njegovo gradivo, vendar brez uspeha (Kropej, M., 2008). 

Križniku so pravljice pripovedovali ljudje iz Motnika in iz predvidoma dvanajstih drugih krajev 

iz bližnje in daljne okolice. Med njimi so bili predvsem vaščani, vaški delavci, obrtniki, vojaki, 

berači, včasih celo zaporniki. Pri zapisovanju zgodb mu je veliko pomagal očetov hlapec 

Mihael Goste, Križnik je njegove zapise samo uredil. Prav tako mu je pri zapisovanju pravljic 

pomagal tudi usnjarski pomočnik na Vranskem Lovrenc Sajovic. Sedemnajstletni Križnikov 

vajenec Jakob Korenta je Križniku pravljice pripovedoval oz. jih narekoval, prav tako tudi 

Janez Bervar brez roke, Gašpar Reberšek, kmečki sin, neimenovana lončarica, pripovedovalec 

Anza Jagovnik in berač iz Blagovice. Najmlajša pripovedovalka je bila Zefa Tomnišek, 

desetletna kmečka hči z Verha na Štajerskem. Vseh pripovedovalcev skupaj je bilo najmanj 28, 

starih od 10 do 70 let, med njimi je bilo devet žensk (Kropej, M., 2008). 

V rokopisnem gradivu Gašperja Križnika se je nabralo okoli 253 pravljic in pripovedk. Med 

njimi je veliko pravljic, ki so uvrščene med čudežne pravljice in imajo v Aarne-Thopsonovem 

in Utherjevem tipnem indeksu (ATU) številke od 300 do 749. Križnikove pravljice lahko 

klasificiramo po ustreznih mednarodnih pravljičnih tipih v 80 različnih skupin. V tistem času 

je bila Tuhinjska dolina na križišču kulturnih in gospodarskih tokov, od vsepovsod so prihajali 

popotniki, obrtniki in trgovci in s seboj prinašali različne pripovedi. Križniku je tako uspelo 

nabrati velik repertoar slovenskih pravljic, za marsikatero se je šele iz njegovih rokopisov 

ugotovilo, da smo jo poznali tudi na Slovenskem. Njegove pravljice se odlikujejo po bogastvu 

motivike oziroma repertoarja pravljičnih tipov ter po izjemni živahnosti pripovedovanja in 

bogastvu besedišča. Prav tako izstopajo po pristnem ljudskem govoru in po narečnem zapisu. 

K različnosti stila in kakovosti pripovedi so prispevali tudi različni pripovedovalci (Kropej, M., 

2008). 

Križnikovi zapisi imajo zelo različno navedeno ime in priimek. Gre za različne verzije okrajšav 

ali pa za različno zapisovanje imena. Podpisal se je s kar 23 različnimi zapisi, in sicer: 

 

1. G. K., 

2. G. K. čevljar, 
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3. G. K. pisatelj, 

4. G. K. trgovec, 

5. G. Križnik, 

6. Gaspar Križnik, 

7. Gaš. Križnik, 

8. Gašp. Križnik, 

9. Gašpar Križnik, 

10. Gašpar Križnik čevljar, 

11. Gašpar Križnik čevljar in trgovec, 

12. Gašpar Križnik pisatelj, 

13. Gašpar Križnik trgovec, 

14. Gašper Križnik, 

15. Gašper Križnik čevljar in trgovec, 

16. J. Križnik, 

17. K. Kr., 

18. K. Križnik, 

19. Kašpar Križnik, 

20. Kašper Križnik, 

21. Križnik, 

22. Krížnik Gášper, 

23. Podšavniški (Štorman, A. in Uršič, F., 2008) 
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6. PRIMERJALNA ANALIZA IZBRANIH KRIŽNIKOVIH PRAVLJIC Z 

MODELOM EVROPSKE PRAVLJICE OZ. S PRAVLJICAMI J. IN W. 

GRIMMA 
 

V nadaljevanju bom analizirala dve Križnikovi pravljici (Od povodniga moža in Od sowčne 

zvezde) in ju primerjala s pravljicama J. in W. Grimma (Predivarjev ptič in Kosmatinka) ter s 

pravljicama A. Štefanove (Te že vidim, te že vidim! in Sirotica). Za izhodiščno besedilo bom 

uporabila pravljici J. in W. Grimma Predivarjev ptič (Fitchers Vogel, 1812/1815) in 

Kosmatinka (Allerleirauh, 1812/1815) (Kinder- und Hausmärchen, 29, 4. 2014) ter ju 

primerjala s pravljicama Od povodniga moža (Gašper Križnik, ŠZ 3/59) in Od sowčne zvezde 

(Gašper Križnik, ŠZ/56) ter s pravljicama Te že vidim te že vidim! (A. Štefan, Za devetimi 

gorami, 2011) in Sirotica (A. Štefan, Za devetimi gorami, 2011). Križnikova pravljica Od 

povodniga moža ima ATU 311 (Modrobradec), enako tudi pravljica J. in W. Grimma 

Predivarjev ptič, enake motive lahko najdemo tudi v pravljici A. Štefanove Te že vidim, te že 

vidim! Križnikova pravljica Od sowčne zvezde pa ima ATU 510B (Zlata, srebrna in zvezdna 

obleka), prav tako tudi Kosmatinka od J. in W. Grimma in Sirotica od A. Štefanove. 

 

6.1. PREDIVARJEV PTIČ (J. IN W. GRIMM), OD POVODNIGA MOŽA (G. KRIŽNIK), 

TE ŽE VIDIM, TE ŽE VIDIM! (A. ŠTEFAN) 
 

V pravljici J. in W. Grimma Predivarjev ptič (Fitchers Vogel, 1812/1815, 1819, 1837, 1840, 

1843, 1850, 1857) (Kinder- und Hausmärchen, 29, 4. 2014) (lahko zasledimo motiv 

Sinjebradca. Ta motiv je v mednarodnem indeksu pravljic označen kot ATU 311, 312, 313. 

Sinjebradec je primer pravljice, v kateri je tekst namenjen otrokom, kontekst pa odraslim 

(Blažić, 2014). 

ATU 311 predstavlja rešitev s pomočjo sester. Dve sestri, druga za drugo, prideta v demonsko 

posest kanibala, čarovnika, zmaja ali hudiča, ki ju odpelje v svoj grad. Sestri odpreta 

prepovedano sobo, polno mrtvih teles. Ostanki krvi ostanejo na ključu (oz. jajcu, jabolku), ali 

pa sestri zavrneta, da bi jedli človeško meso. Zaradi njune neubogljivosti ju demon ubije. Z 

uporabo prevare oz. trika najmlajša sestra pobegne tej usodi. Svoji sestri najde mrtvi in 

razkosani in ju oživi tako, da sestavi njune kosti skupaj. Nato ju skrije v košaro (torbo) z zlatom 

in prepriča demona, da nese košaro domov, ne da bi pogledal vanjo. Najmlajša sestra se 

pretvarja, da se bo poročila z demonom in pusti lobanjo (slamnato lutko), oblečeno kot nevesto, 

in ga tako prevara. Nato tudi njo nese v košari domov. Ali pa se namaže z medom in perjem in 
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pobegne kot »čudežna ptica«. Demon zgori v svoji hiši ali pa je ubit kako drugače (Uther, 2011, 

str. 191).  

Ta motiv se kombinira z motivi ATU 312 (Sinjebradec), 313 (Čarobni let), 403 (Črna in bela 

nevesta), 857 (The Louse-Skin), 955 (Kradljivec nevest) in 956B (Pametna gospodinja sama 

doma ubije kradljivca), zasledimo pa ga lahko tudi v mnogih drugih kulturah in državah, kot 

so: Finska, Estonija, Litva, Latvija, Švedska, Norveška, Danska, Islandija, Škotska, Irska, 

Anglija, Francija, Španija, Portugalska, Nemčija, Avstrija, Italija, Madžarska, Češka, Srbija, 

Hrvaška, Romunija, Bulgarija,Grčija, Poljska, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Turčija, Armenija, 

Palestina, Jordanija, Kitajska, Japonska, Mehika, Tunizija, Maroko (Uther, 2011). 

 

6.1.1. PREDIVARJEV PTIČ 

 

Kratek povzetek pravljice J. in W. Grimma Predivarjev ptič: Glavni lik so čarovnik, ki kot 

berač hodi okoli in lovi deklice in tri hčerke. Ustavi se pri hiši s tremi hčerkami in prosi za kruh. 

Najstarejša hči mu ga da in odide z njim v njegovo hišo. Odpre prepovedano sobo, v kateri 

zagleda kotanjo, polno krvi. Jajce ji pade notri in ostanki krvi ostanejo na njem. Zaradi kršenja 

pravil jo obglavi. Enako naredi z drugo hčerko. Potem gre še po tretjo. Najde sestri, ju oživi 

tako, da njune kosti sestavi skupaj. Potem ju skrije v košaro in prepriča čarovnika, da košaro z 

zlatom odnese domov. Najmlajša sestra se pretvarja, da se bo poročila s čarovnikom in pripravi 

svatbo. K oknu postavi lobanjo, oblečeno kot nevesto, sama se namaže z medom in perjem in 

pobegne (Grimm, J., Grimm, W., 1993). 

 

6.1.2. OD POVODNIGA MOŽA 

 

Kratek povzetek Križnikove pravljice Od povodniga moža: Glavni liki so  povodni mož oz. 

hudič in tri hčerke. Hudič bi se poročil, zato pride do hiše s tremi hčerkami, vzame prvo. Ta 

vstopi v prepovedano sobo, v kateri so tri kotanje polne zlata. Ko hudič izve, kaj je storila, jo 

natakne na špico. Enako se zgodi tudi z drugo hčerko. Nato je šel še po tretjo. Ona pokoplje 

svoji sestri in ju reši tako, da jutranjo roso zlije na njuni trupli. Potem hudiču naroči, naj domov 

odnese koš s potico. Notri je skrila prvo sestro, nato še drugo. Postopek tudi tretjič ponovi in s 

tem reši samo sebe. Pred tem je pred peč postavila slamnato lutko, da je hudič mislil, da je ona 

(Križnik: ŠZ 3/59). 
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6.1.3. TE ŽE VIDIM, TE ŽE VIDIM! 

 

Kratek povzetek pravljice A. Štefanove Te že vidim, te že vidim!: K očetu s tremi hčerkami 

pride gospod, ki bi se rad poročil. Oče mu da najstarejšo hčerko. Ta odpre prepovedano sobo 

in v njej izgubi jabolko. Ko mož to izve, jo vrže v ogenj. Enako se zgodi z drugo hčerko. Tretja 

hčerka je pametnejša, najde svoji sestri v peklu in ju reši. Njen mož (hudič) mora na njen dom 

odnesti piškote in pecivo, v koš najmlajša sestra skrije najprej prvo sestro, nato še drugo. 

Najmlajša hčerka sebe reši tako, da pred peč postavi slamnato lutko in se skrije v koš, hudič pa 

jo odnese domov (Štefan, 2011).  

 

6.1.4. PRIMERJALNA ANALIZA PRAVLJIC 
 

V spodnji tabeli so predstavljene pravljice, vendar ne s celo vsebino. Predstavljeni so deli, v 

katerih so si pravljice med seboj podobne, ali pa se v istem motivu delno razlikujejo (soba s 

krvavo kotanjo, s tremi kadmi zlata in z ognjem). 

 

 Predivarjev ptič Od povodniga moža Te že vidim, te že vidim! 

Čas in liki: »Nekoč je živel čarovnik, ki 

je kot berač hodil po hišah, 

prosjačil in lovil lepe 

deklice. Živa duša ni vedela, 

kam jih je odvlekel, kajti 

nikoli več jih ni bilo na 

spregled. Nekega dne se je 

ustavil pred vrati moža, ki je 

imel tri lepe hčere. Videti je 

bil ubog, onemogel berač, na 

hrbtu pa je nosil bisago, v 

katero je zbiral mile darove. 

Poprosil je za grižljaj hrane, 

najstarejša je stopila ven in 

mu dala kos kruha, samo 

dotaknil se je je in že je 

morala skočiti v njegovo 

bisago.« (Grimm, J., 

Grimm, W., 1993, str. 234). 

»Enkrat je imel en oče tri 

hčerke, ki bi se rade 

poročile, pa ni bilo 

nobenega snubca. So 

enkrat prale na studencu, 

ko je prišel en gospod v 

zeleni obleki in je začel 

spraševat, če je kje katera, 

ki bi se rada omožila. So 

šle domov k očetu. Oče je 

bil zadovoljen. Gospod pa 

je rekel, da mu ni treba 

nobenega gledati, pa če 

gre oče z njim ali pa ne.« 

(Križnik: ŠZ 3/59). 

 

»Živel je oče, ki je imel tri 

hčere, in so mu zrasle in je 

komaj čakal, da se bodo 

poročile. Bi rad, da bi odšle 

– a one kar doma, kar 

doma, dokler se ni zgodilo, 

da je rekel: »Če pride sam 

hudič, vas bom dal, samo 

da vas odpelje!« In hudič, 

ki sliši že na daleč, ga je 

slišal. »Ooo,« je rekel, 

»dobro, dobro, bom pa šel 

po kakšno!« In se je 

napravil in šel. Pride, 

potrka, oče odpre, pa reče 

ta gospod, ki je bil hudič: 

»Dober dan. Sem slišal, da 

imate tri hčere. Jaz pa 

ravno nevesto iščem. Bi mi 

dali eno, da jo vzamem?« 

»Prav rad,« je rekel oče. 

»Samo zdaj – jaz ne vem, 

ker jih ne poznate – katero 

bi pa vzel?« »Kar vi 

povejte.« In ni oče nič 

vprašal, je kar dal. »Tista,« 

je rekel, »ki je 

najstarejša, tista gre prva 

od hiše.« In je šla s 

hudičem.«« (Štefan, 2011, 

str. 137). 
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Prostor: »S krepkimi koraki je 

odhitel stran in jo odnesel v 

svojo hišo, ki je stala sredi 

temnega gozda. V tej hiši je 

bil sam sijaj in deklici je dal, 

karkoli si je poželela. Pravil 

ji je: »Zlato moje, pri meni 

ti bo ugajalo in dobila boš 

vse, kar ti srce poželi.«« 

(Grimm, J., Grimm, W., 

1993, str. 234). 

»Zdaj je sama šla z njim, 

sta prišla do ene vode na 

en most, jo je zavil v plašč 

in skočil v vodo, sta šla 

daleč pod vodo in prišla 

na ene zelene travnike, 

tam sta šla še daleč po teh 

travnikih in prišla do ene 

graščine in ji rekel: »Ta 

graščina je moja in te 

travniki tudi, če ti je všeč 

ali pa ne, zdaj boš tukaj 

pri meni ženo.« (Križnik: 

ŠZ 3/59). 

»Ko sta prišla domov, je 

hudič dejal:« (Štefan, 

2011, str. 138)  

Prepoved in čarobni 

predmet: 

»Odpotovati moram in 

nekaj časa boš ostala sama. 

Tukaj imaš hišne ključe in 

lahko si ogledaš vse razen 

sobice, ki jo odklepa tale 

ključek. To ti s smrtno 

kaznijo prepovedujem«. 

Dal ji je tudi jajce in ji rekel: 

»Skrbno čuvaj tole jajce in 

ga stalno nosi s seboj, kajti 

če se bo izgubilo, bo huda 

nesreča.««  (Grimm, J., 

Grimm, W., 1993, str. 234). 

»Zdaj ji je vse razkazal, ji 

dal ključe in vse. On je 

zdaj hodil na lov in je bil 

malo doma in ji je dal 

zapoved, da po vseh 

sobah lahko hodi, samo 

v eno ne.« (Križnik: ŠZ 

3/59). 

  

»»Samo to ti povem: 

trinajst sob imam, dvanajst 

jih je zate, trinajsta je moja. 

V vse lahko pogledaš, v 

trinajsto ne smeš! Še 

jabolko ti dam in hočem, 

da ga zmerja nosiš s sabo.« 

In ji je dal še jabolko – 

potem je nekam šel – in 

ona je hodila sama tam po 

hiši.« (Štefan, 2011, str. 

138). 

Prepovedana soba: »Pogledala je ključ in videti 

je bil kot vsi drugi. Vtaknila 

ga je v ključavnico in ga 

malce zasuknila in že so se 

vrata odprla. Toda kaj je 

zagledala, ko je vstopila? Na 

sredi sobice je bila velika, 

krvava kotanja in v njej so 

plavali razsekani mrliči, 

poleg pa je stalo tnali in 

svetla sekira je ležala na 

njem. Tako grozno se je 

prestrašila, da ji je jajce 

padlo iz rok in pljusknilo v 

kotanjo. Pobrala ga je, toda 

zaman je brisala kri z njega, 

naj ga je še tako brisala in 

drgnila, kri se je vedno 

znova prikazala.« (Grimm, 

J., Grimm, W., 1993, str. 

234-235). 

»Pogleda noter v sobo, v 

njej pa so bile tri kadi, 

polne čistega zlata. Notri 

je pomočila en prst in se 

ustrašila, ko je pozlačen 

prst ven potegnila. Ga je 

ribala in umivala, zlato 

ni šlo proč.« (Križnik: ŠZ 

3/59). 

  

»In je odprla čisto čisto 

malo – takrat pa butne 

ogenj vanjo, da je spustila 

jabolko in je zaprla vrata 

in ga ni imela več.« 

(Štefan, 2011, str. 138). 

Kazen: »Ne dolgo zatem se je vrnil 

mož s potovanja in prvo, kar 

je zahteval so bili ključi in 

jajce. Dala mu jih je in se pri 

tem vsa tresla. Zaradi rdečih 

madežev je takoj vedel, da je 

bila v krvavi sobi. »V sobo si 

šla proti moji volji in zdaj se 

boš vrnila tja proti svoji 

volji,« je rekel. »Tvojega 

življenja je konec!« Vrgel jo 

je po tleh, jo za lase 

»Ko je mož šel proti 

domu, je bil strašno 

žalosten, saj se mu je 

zdelo, da doma nekaj ni 

prav. Pride domov, je bila 

ona vsa prestrašena 

ampak mu ni nič 

povedala, kaj je storila. 

Ko gresta h kosilu, pa mož 

opazi, da ima povit prst. 

Vpraša jo, kaj je naredila, 

pa mu je rekla, da se je 

»Pride mož zvečer domov, 

pogleda, pravi: »Si 

odprla?« Je rekla, da ne, pa 

je vprašal samo: »Kje je 

jabolko?« - in ni bilo več 

kaj lagati. Je vedel, kam je 

padlo, in jo je prijel, jo 

vlekel tja čez hišo in jo 

pahnil v ogenj.« (Štefan, 

2011, str.  138-139). 
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odvlekel tja, ji na tnalu 

odsekal glavo in jo 

razsekal, da je kri lila po 

tleh. Potem jo je vrgle k 

ostalim v kotanjo.« 

(Grimm, J., Grimm, W., 

1993, str. 235). 

urezala pri rezanju solate. 

Mož pa je vztrajal, da mu 

je mogla pokazat prst. 

Takrat mu je povedala, da 

je šla v tisto sobo in da je 

prst pomočila v zlato. On 

pa jo je kar zagrabil in jo 

nataknil na eno špico.« 

(Križnik: ŠZ 3/59). 

Ponavljanje 

dogodkov, gre po 

drugo hčerko: 

»»Zdaj grem po drugo,« je 
rekel čarovnik, odšel kot 

berač v isto hišo in prosil 

vbogajme. Druga deklica mu 

je prinesla kruh in kot prvo 

jo je ujel že samo s tem, da 

se je je dotaknil.« (Grimm, 

J., Grimm, W., 1993, str. 

235). 

»Pa gre po drugo sestro 

tja na tisti dom, zdaj 

očeta nagovarja in mu 

laže, da naj mu da njeno 

sestro in da bojo enkrat vsi 

trije skupaj prišli nazaj. 

Oče se je branil dat 

srednjo hčer, pa je vendar 

privolil.« (Križnik: ŠZ 

3/59). 

 

»»Grem pa še po drugo. 

Ne bom kar sam, če sta 

doma še dve.« In se je spet 

napravil, pa malo drugače, 

da ga ni bilo spoznati, in je 

šel. Ko je prišel do tja, je 

rekel: »Dober dan. Sem 

slišal, da imate dv hčerki, 

jaz pa ravno ženo iščem. 

Mogoče me bo marala 

katera.« In oče, jasno, jo je 

dal. Zdaj je dal drugo, tisto 

sredno, in jo je vzel hudič 

in jo odpeljal s sabo.« 

(Štefan, 2011, str. 138). 

Ponavljanje 

dogodkov, drugi 

hčerki se zgodi 

enako, kot prvi: 

»Godilo se ji ni nič bolje kot 

njeni sestri, tudi njo je 

zapeljala radovednost, 

odprla je krvavo sobo, 

pogledala noter in to je 

plačala z življenjem.« 

(Grimm, J., Grimm, W., 

1993, str. 235) 

»Zdaj ji pokaže njeno 

sestro, ki je visela na tisti 

špici in ona se je močno 

prestrašila. Mož pa ji je 

rekel: »nič se ne boj!« in ji 

dal tako zapoved, kakor 

sestri prej, ji je dal ključe 

od vseh sob in rekel, da v 

eno sobo ne sme nikoli 

stopiti. Enkrat je šel mož 

na jago, ona pa je bila 

sama doma in je šla gor v 

tisto sobo pogledat, vidi 

notri tri kadi čistega zlata, 

tako je bila radovedna, da 

je še en prst noter 

pomočila. Zlato se je 

prijelo prsta, ga je umivala 

in ribala, nič ni pomagalo, 

da bi šel proč. Zdaj se je 

močno prestrašila in je 

mislila, da bo naredil z njo 

isto, kot je s sestro, zato si 

je prst obvezala in mislila, 

da ne bo opazil. Na lovu se 

je možu že zdelo, da nekaj 

ni prav in je šel peš 

domov. Ko sta šla h kosilu 

je opazil, da ima obvezan 

prst in takoj vedel, kaj ji 

je. Zdaj mu je mogla 

pokazat prst in mu vse 

povedala, kaj se je 

zgodilo. Ga je prosila, da 

bi ji prizanesel, da ne bo 

nikoli več kaj takega 

»»Glej,« je rekel, »tako je 

v moji hiši: trinajst sob 

imam, v vse lahko 

pogledaš, v zadnjo ne 

smeš. Še tole jabolko ti 

dam, da ga boš zmerja 

nosila s sabo – pazi, da ga 

ne izgubiš.« Potem je šel in 

ona je hodila tam po hiši. 

Ta nesrečnica, tako je bila 

radovedna: ko je vse 

pogledala, je hotela še v 

zadnjo sobo. Odpre 

nalahno, butne ogenj, 

jabolko pade in ga ni imela 

več. Pride mož zvečer 

domov. »Kaj je,« je rekel, 

»kje imaš jabolko?« »Oh,« 

je rekla, »ko sem kuhala, 

mi je padlo in mi je notri 

v štedilniku zgorelo.« »A, 

v štedilniku, ja,« je rekel, 

»jaz že vem.« In jo je kar 

prijel in pahnil v ogenj.« 

(Štefan, 2011, str. 139). 
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storila. Nobena prošnja 

ni nič pomagala, kar na 

špico jo je nataknil in 

postavil pokonci.« 

(Križnik: ŠZ 3/59).  

 
Ponavljanje 

dogodkov, gre po 

tretjo hčerko: 

 

 

»Zdaj je odšel čarovnik po 

tretjo, ta pa je bila 

pameten in prebrisan 

deklič. Ko ji je dal jajce in 

ključe in odpotoval, je jajce 

skrbno spravila in si šele 

nato ogledala hišo in 

nazadnje je prišla tudi ona 

v prepovedano sobo. Ah, in 

kaj je zagledala? Njeni 

ljubi sestri sta ležali v 

kotanji, žalostno umorjeni 

in razsekani. (Grimm, J., 

Grimm, W., 1993, str. 235).  

»Zdaj je razmišljal, 

kako bi dobil še tretjo. 
Po prvih dveh mu je bilo 

strašno žal in kar je 

obljubil, je tudi storil. En 

dan pa se je pripravil in 

odšel po sestro. Zdaj očeta 

nagovarja, da bi mu jo dal, 

da bojo potem vsi štirje 

prišli domov in da bo oče 

šel z njimi. Oče mu jo je 

dal. Prideta do mosta, jo 

zavije v plašč, skočita v 

vodo in gresta daleč po 

vodo, prideta do zelenih 

travnikov in gresta daleč 

naprej, spet prideta do 

tiste graščine. Ji pove, da 

sta doma, ji pokaže tisti 

dve sestri, ki sta viseli na 

špicah. Ona se je močno 

prestrašila, da je skoraj 

padla, on pa ji je rekel, naj 

se ne boji, naj mu bo 

zvesta in uboga, kar ji bo 

zapovedal. Spet ji je 

naročil tako kot drugima 

dvema, dal ji je vse ključe 

in rekel, da v eno sobo ne 

sme stopiti. On je šel na 

jago, žena pa je šla v tisto 

sobo, je počasi odprla 

vrata in videla, da ni 

notri nič kaj takega, gre 

in pa gleda, kaj je v tistih 

kadeh, je šla kar ven in 

ni nič prstov pomočila 

notri, kakor prejšnji 

dve. Si je mislila, da ga 

bo že pretentala, ko bo 

mogoče.« (Križnik: ŠZ 

3/59). 

»Kaj zdaj? Je rekel: »Bom 

šel pa še po tretjo.« In se je 

oblekel, tako da je bil spet 

drugačen, malo drugače si 

je dal klobuk, pa malo 

drugače suknjo – ker hudič 

se lahko tako obleče, da je 

zmerjaj drugačen. Je šel do 

hiše in rekel spet: »Sem 

slišal, da imate lepo hčer. 

Mi jo daste za ženo?« 

»Ooo,« je rekel oče, »sami 

gospodje!« - in je dal še 

tretjo. Gresta s hudičem, 

prideta domov, pa pravi 

hudič: »Glej, trinajst sob 

imam, dvanajst jih je zate, 

trinajsta je moja, v trinajsto 

ne smeš. Tole jabolko,« je 

rekel, »pa zmeraj nosi s 

sabo.« In ona je šla in je 

gledala, gledala, hodila po 

hiši. Ko je prišla do 

zadnje sobe, je rekla: 

»Ona kaj je tu notri?« 

Prislonila je uho na vrata 

in se ji je zdelo, kot da 

zadaj nekaj poka, kot da 

bi gorelo, pa tudi, da 

nekaj kriči, da nekdo 

kliče. »Le kaj bi to lahko 

bilo?« je rekla in dala 

jabolko precej nazaj in 

malo vstran, in je odprla. 

Zdaj je zagledala ogenj, 

vse je gorelo, globoko dol. 

In notri v tistem ognju sta 

bili obe njeni sestri.« 

(Štefan, 2011, str. 139-

140). 

Sestri oživita: »Dvignila ju je, poiskala 

vse njune ude in jih zložila 

skupaj: glavo, telo, roke in 

noge. In ko je bilo vse 

skupaj, so se udje zganili in 

spet sklenili, obe deklici sta 

odprli oči in oživeli. Zelo so 

se razveselile, se poljubile 

in objele.« (Grimm, J., 

Grimm, W., 1993, str. 235). 

»Ko pride mož domov, 

mu napravi kosilo in mu 

govori: »ljubi moj mož, o, 

kako te imam rada. Z 

mano že ne boš tako 

naredil, kakor si z 

drugima dvema.« »Če mi 

boš zvesta, ti ne bom nič 

naredil,« je rekel. Zdaj 

moža prosi, če bi smela 

sestri dol sneti, ju 

pokopati in narediti grob. 

»Hitro je zgrabila 

najstarejšo in jo je 

potegnila ven.« (Štefan, 

2011, str. 140). 
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On ji dovoli in ona ju res 

sname, pokoplje in naredi 

lep grob. Zdaj poklekne in 

boga prosi za sestri. Čez 

nekaj časa na grobu zraste 

roža, njej pa se sanja, da 

mora vstati preden bo 

sonce vzšlo in naj roso iz 

tiste rože v eno posodo 

nalije, s to roso pa naj 

pomaže sestri in bosta obe 

oživeli. Ona res naredi 

tako, vodo nabere pred 

sončnim vzhodom, ju 

odkoplje in pomaže s to 

vodo. Sestri sta vstali in 

zavpili: »Ljuba sestra, 

ali si ti tudi tukaj?« 

Hitro jih je peljala v eno 

sobo in ju skrije, da on ni 

vedel za nje.« (Križnik: 

ŠZ 3/59). 

Naloga hudiču oz. 

čarovniku: 

»Ko se je mož vrnil, je takoj 

zahteval ključe in jajce in ker 

ni mogel najti na njem niti 

kanca krvi, je rekel: 

»Skušnjo si prestala, torej si 

moja nevesta.« Zdaj ni imel 

nobene moči več nad njo in 

moral je narediti, kar je 

zahtevala. »No,« mu je 

rekla, »najprej boš nesel 

mojemu očetu in materi 

poln koš zlata. Odnesel ga 

boš sam na lastnem hrbtu, 

medtem pa bom jaz 

pripravila svatbo.«« 

(Grimm, J., Grimm, W., 

1993, str. 235) 

»Zdaj pride on domov in 

mu da tut ona eno zapoved 

in mu reče: »Zdaj pa tudi 

ti ne smeš v to in to sobo 

pogledat,« on pa ji je 

rekel: »Ljuba moja žena, 

saj te ubogam kar ti 

rečeš.«  

Ko je prišla žegnanjska 

nedelja pa se je mlajša 

spomnila in mu rekla: 

»Pri nas je taka navada, 

da se štruklji pečejo pa 

drug k drugemu nesejo, 

moraš tudi ti nesti 

domov,« on pa ji je rekel 

»Prav, ljuba moja žena, le 

napeci.«« (Križnik: ŠZ 

3/59).   

»Skrila jo je, potem pa je 

začela peči kolače, 

piškote, kruh, da je vsega 

polno napekla. Ko je prišel 

hudič domov, je rekla: 

»Glej, vse to sem 

napekla. Bi bil tako 

dober, da bi jutri nesel 

mojemu očetu?« »Pa 

bom,« je rekel hudič.« 

(Štefan, 2011, str. 140-

141). 

Rešitev prve sestre 

(ali obeh): 

»Potem je stekla k svojima 

sestrama, ki sta bili skriti v 

izbici, in jima rekla: »Zdaj je 

pravi čas, da vaju rešim. 

Hudoba vaju bo sam odnesel 

domov, toda čim bosta 

doma, mi pošljita pomoč!« 

Obe ju je posadila v koš in ju 

tako pokrila z zlatom da ju 

ni bilo nikjer videti, potem 

pa je poklicala čarovnika in 

mu rekla: »Zdaj pa le 

odnesi koš. Ampak da mi 

spotoma ne boš postaval in 

počival! Skozi okence bom 

gledala za teboj in pazila!« 
Čarovnik si je zadel koš na 

hrbet in odšel, toda koš je bil 

tako težak, da mu je kar pot 

»Mu naloži kar dosti, na 

dno dene starejšo sestro, 

na vrh pa štruc in potic, 

da se ni nič ven videla. 

Mu pravi, da ne sme nič 

počivat, da ga bo že 

videla in se oglasila iz 

koša ven, če bo počival. 

In ko bo prinesel, naj 

postavi koš v hišo, potem 

pa hitro ven, da se ne bo s 

kom pogovarjal. Sestro pa 

je pred tem naučila, da če 

bo kaj počival, naj 

zavpije: »No, nesi!« Zdaj 

mu ona koš nadane in jo 

nese daleč, pride do tiste 

vode in želi počiti, pa sliši 

ven iz koša: »Ljubi moj 

»»Veš,« je rekla, »pa ne 

smeš nič pojesti. Zate je tu 

pripravljeno, glej, sem dala 

na mizo. Pusti koš pri miru, 

imaš prej in potem zadosti 

doma. Ker jaz bom gledala 

za tabo. Bom rekla: Te že 

vidim, te že vidim! Bom 

huda, če boš jedel.« Dobro. 

Hudič je šel spat, ona pa 

hitro: sestro v koš, potem 

je natresla piškote, 

kolače in rekla sestrici 

potiho: »Samo to pazi: če 

se ustavi, reci – te že 

vidim, te že vidim – pa bo 

šel naprej.« Zjutraj se 

zbudi hudič, vzame koš in 

gre. »Joj,« je rekel, »je 
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lil po obrazu. Sedel je in se 

hotel malce odpočiti, toda 

sestra iz koša je takoj 

zaklicala: »Gledam skozi 

okence in vidim, da 

počivaš! Boš šel naprej!« 

Mislil je, da mu je to 

zaklicala nevesta in se je 

napotil naprej. Še enkrat se 

je poskušal usesti, toda spet 

se je oglasilo: »Gledam 

skozi okence in vidim, da 

počivaš! Boš šel naprej!« 
Tako je zaklicalo, kadarkoli 

se je ustavil in končno je 

stokajoč in brez sape 

prinesel koš z obema 

deklicama in zlatom v hišo 

njunih staršev.« (Grimm, J., 

Grimm, W., 1993, str. 235-

236). 

mož, te že vidim.« On pa 

je rekel: »O ljuba moja 

žena, saj grem naprej,« pa 

je šel hitro s košem pod 

vodo.« (Križnik: ŠZ 

3/59).  

težak ta koš. Saj ne more 

biti samo kruh.« Se obrne, 

tista notri pa začne: »Te že 

vidim, te že vidim!« »Pa 

kako me vidi, kam je 

zlezla?« je rekel in je šel še 

malo. »Nič,« je rekel, »je 

pretežko, bom kaj 

pojedel.« »Te že vidim, te 

že vidim!« Samo ustavil se 

je, pa je začela: »Te že 

vidim, te že vidim!« - in 

tako zmeraj, dokler ni 

prišel do hiše. Tam je 

odložil koš in šel, oče pa je 

prišel pogledat, kaj mu je 

prinesel.« (Štefan, 2011, 

str. 141)- 

Rešitev druge sestre:  »Ko pride iz lova domov 

mu pove, da imajo ob 

božiču navado, da pečejo 

potice in pogače in da 

nosijo drug k drugemu in 

da bo tudi on nesel 

domov. Ji je rekel, naj le 

napeče in bo nesel. No, 

res je napekla veliko 

pogač in potic, sestro je 

naložila na dno, na vrh 

pa pogače in potice. Ko 

pride mož domov, si 

naloži koš in ga nese, ko 

pride do tiste vode pa hoče 

počit, ona pa iz koša 

zavpije: »Ljubi moj mož, 

te že vidim! Kaj pa 

delaš?« On zagrabi koš in 

gre naprej, ko pride do 

doma postavi koš na mizo 

in gre nazaj.« (Križnik: 

ŠZ 3/59). 

»Tam pri hudiču pa je tista 

tretja pekla, pekla, da se je 

že kar malo zredil hudič. Je 

rekel: »Ti pa dobro kuhaš,« 

pa ni vedel, zakaj ona 

toliko peče. Ko je bil 

teden mimo, je potegnila 

ven še drugo sestro in jo 

dala v koš – pa jo je nesel 

hudič domov.« (Štefan, 

2011, str. 142). 

Rešitev najmlajše 

sestre:  

»Doma pa je nevesta 

pripravila svatbo in je dala 

povabiti vse čarovnikove 

prijatelje. Potem je vzela 

mrtvaško glavo z režečimi 

zobmi, jo nališpala z 

nakitom in cvetličnim 

vencem in jo postavila 

tako, da je gledala iz lopute 

v tleh. Ko je bilo vse 

pripravljeno, je zlezla v sod 

z medom, nato pa 

razrezala posteljo in se 

povaljala po predivu, da je 

bila videti kot čuden ptič in 

je nihče ne bi mogel 

»Zdaj pridejo velikonočni 

prazniki in mu spet reče: 

»Pri nas je taka navada, 

da pečejo kolače ob 

veliki noči in jih potem k 

žegnu nesejo, potem pa 

jih drug drugemu 

delijo.« On ji reče, naj le 

napeče, da bo domov 

nesel pokusiti, potem pa je 

šel na lov in ona je doma 

napekla kolačev in potic, 

ko je prišel iz lova je bilo 

že vse pripravljeno za v 

koš. Pred tem pa mu je 

povedala, da bo stala v 

»Zdaj je ostala samo še 

ona. Kako naj gre stran? To 

je bilo najtežje. Je pekla, 

da je spet napekla kup 

piškotov, pa še slamnato 

žensko je naredila in jo 

oblekla v svojo obleko. 
Ko je bil teden mimo, je 

rekla: »Glej, oče je gotovo 

že pojedel, danes spet 

pripravim koš. Pri vratih te 

bo čakal, da ga neseš.« »Pa 

bom,« je rekel hudič. In ko 

je nekam šel, je hitro dala 

tisto žensko k peči, potem 

pa koš do vrat in je 
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prepoznati.« (Grimm, J., 

Grimm, W., 1993, str. 236). 

kuhinji pri štedilniku in da 

jo ne sme nič pogledati, 

ker takrat, ko ženske 

pečejo, so lahko hude. 

Zdaj je tisto obleko 

napolnila s slamo, da je 

izgledala kot ena ženska 

in jo tako obrnila, da mu 

je hrbet kazala. Sama pa 

se je skrila v koš, nase pa 

spravila še kolače, potice 

in pirhe, po vrhu pa 

pogrnila s prtom. Ko je 

on prišel iz lova, vzame 

koš in gre z njim, žene še 

pogledal ni v kuhinjo, je 

kar šel naprej, je bila 

precej težka, pa je kar 

nesel in ni hotel nič 

počivati. Zdaj prinese 

koš tja na njen dom, ga 

dene tja in gre nazaj. Ko 

pride domov je tista 

ženska še vedno tako stala 

kakor prej, se je ni upal nič 

ugovoriti.« (Križnik: ŠZ 

3/59).  

skočila v koš in stresla 

nase vse piškote. Pride 

hudič, pogleda, vidi ženo 

tam pri peči in si misli: 

»Aha, spet peče!« In 

vzame koš in nese. Gre, 

hodi, spet se mu je zdel 

tako težak. »Saj ne morem 

več,« je rekel, »bom moral 

kaj pojesti.« Ona pa hitro: 

»Te že vidim, te že vidim!« 

Gre hudič naprej, pravi: 

»Bom pa malo ven 

potresel!« »Te že vidim, te 

že vidim!« »Pa kam je 

zlezla, da me zmeraj vidi?« 

je rekel in je nesel vse do 

hiše, da je bila rešena še 

tretja.« (Štefan, 2011, str. 

142-143). 

Pot domov in 

uničenje hudiča oz. 

čarovnika: 

»Ko je odšla iz hiše, je 

naletela na svate in tudi 

ženina in tudi on jo je 

vprašal: »Predivarjev ptič, 

kam pelje ta pot?« »Od 

njegove hiše in njegova 

povesma sem skril pod 

perot.« »In kaj nevesta 

mlada počne?« »Pospravila 

je hišo, da se vsa blešči, zdaj 

pa pri loputi stoji.« Ženin je 

pogledal tja in videl 

nališpano mrtvaško glavo. 

Menil je, da je njegova 

nevesta, zato je pokimal in 

jo prijazno pozdravil. 
Komaj pa je s svojimi gosti 

odšel v hišo, že so prispeli 

bratje in sorodniki neveste, 

ki so jo prišli rešit. 

Zaklenili so vsa vrata v hiši 

potem pa hišo zažgali in 

čarovnik je zgorel z vso 

drhaljo vred.« (Grimm, J., 

Grimm, W., 1993, str. 236-

237). 

»Gre na lov, ko pride 

domov, je bil že lačen, 

ampak ona je še vedno 

stala pred pečjo tako, kot 

prej. Lakota ga je začela 

premagovati in ji je rekel: 

»Ljuba moja žena, daj mi 

kaj za jesti, sem že lačen,« 

ona pa je bila kar tiho in 

on je odšel ven, saj se je 

bal, da bi se nad njim 

zadrla. To je trpel ene tri 

dni, potem pa je šel k 

njej, se jo dotakne in 

slamnata ženska je 

padla. Takrat ga je 

pograbila jeza in je 

rekel: »Baba je več kot 

hudič!« Doma pa so 

napravili eno kad žegnane 

vode, v katero so deli 

mlajšo hčerko, potem so 

dobili dvanajst 

duhovnikov, da so brali in 

molili, na vrh glave pa so 

ji nadeli sv. Rešnje telo, 

ker so vedel, da on ni bil 

človek, ampak hudič. 

Zdaj pride s hudim 

viharjem hudič do hiše, 

je hotel sesti po njej pa ni 

imel toliko moči in se je 

»Gre hudič, da bi jo 

stresel, vtem pa se je žena 

prevrnila in je videl, da je 

sama slama. Tako je klel, 

da se je kar kadilo. Je 

stekel v pekel, notri 

nobene, je stekel do hiše, 

udaril po vratih in kričal: 

»Moje neveste nazaj!« A 

hiša je bila zaklenjena, 

okna zaprta in vse je bilo 

poškropljeno z žegnano 

vodo. Hudič ni mogel 

blizu. Le še v vogal je 

brcnil, da ga je od jeze pol 

podrl, in se je pobral nazaj 

v pekel. Potem so imeli mir 

pred njim. Oče ni hčera 

nikoli več preklel, hčere so 

si našle vsaka svojega 

moža – in tu se naša 

pravljica konča.« (Štefan, 

2011, str. 143). 
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ves potepen vrnil nazaj.« 

(Križnik: ŠZ 3/59). 

 

V pravljici Predivarjev ptič nastopajo štiri glavne osebe, in sicer čarovnik in tri hčere. Gre za 

nedoločen čas, ni razvidno, v katerem času se je zgodba odvijala. Poleg glavnih oseb v pravljici 

nastopajo še stranske, in sicer oče in svatje, enkrat je omenjena tudi mati. Prostor dogajanja je 

v gozdu, kjer stoji čarovnikova hiša. Podobno je v Križnikov pravljici Od povodniga moža. Čas 

je nedoločen, saj pravljico začne z besedo »enkrat«. Glavne osebe so štiri, hudič in tri hčere, 

stranska oseba je oče, na koncu pravljice nastopa še dvanajst duhovnikov. Prostor dogajanja je 

grad sredi travnikov. Pri pravljici A. Štefanove Te že vidim, te že vidim! so glavne osebe prav 

tako hudič in tri hčerke, stranska oseba je oče. Tudi pri tej pravljici čas dogajanja ni znan, prav 

tako ne vemo, kje stoji hudičev dom. 

 

Pri Predivarjevem ptiču čarovnik pri tem, da dobi prvo hčerko, uporabi svoje čarobne moči, ki 

so lahko predstavljene kot metafora za seksualno privlačnost. Ni je zapeljal s svojim 

premoženjem, vendar je namesto tega njeno srce zajel  z magično močjo. Del, kjer ji čarovnik 

izroči ključ in ji prepove vstop v sobo, lahko razložimo kot povabilo na to, da bo kršila njegovo 

pravilo. Zgodbe o prepovedanih sobah ženske pogosto potisnejo v položaj žrtve, ki je postala 

zaradi radovednosti, čeprav je njena radovednost skoraj vedno upravičena. Jajce s krvjo je 

dokaz, da je kršila pravilo. V nekaterih različicah se pojavi roža, ki ponazarja, da je dekle odprlo 

sobo. Jajce, ključ in roža so predstavljeni simboli s spolnim pomenom. Ko tretja sestra sestavi 

svoji starejši sestri skupaj, s tem dokaže, da življenje premaga smrt. Ker je poznala čarovnikovo 

preteklost in skrivnost, čarovnik ni imel več moči nad njo, ampak je imela ona moč nad njim. 

Čarovnik spremeni svojo vlogo v služabnika, svoje bogastvo je moral nesti njeni družini. Ko je 

pripravila lobanjo in jo okrasila s cvetjem, je čarovniku ponudila nevesto po njegovi podobi. 

Njegova resnična zveza ni z živimi, temveč  z mrtvimi. Lobanja postane prava nevesta, ki dovoli 

lažni nevesti, da pobegne. Junakinja si je novo identiteto ustvarila tako, da se je polila z medom 

in se povaljala v predivu. Ptič predstavlja lahkost bivanja, ki jo odnese stran od čarovnikove 

smrtne pasti. Čarovnik dobi svojo kazen takrat, ko zgori v svoji hiši (Tatar, 2004).  

 

Pravljice so si med seboj zelo podobne, vendar pri vseh treh zasledimo odstopanja. Pri 

Predivarjevem ptiču npr. je čarovnik tisto zlo, pri zgodbi Od povodniga moža pa hudič (enako 

pri Te že vidim, te že vidim!). Prav tako so v sobi različni predmeti, v prvi pravljici je velika, 

krvava kotanja, v kateri so plavali kosi mrličev, v drugi pravljici so bile tri kadi, polne zlata in 

v tretji ogenj, ki je predstavljal pekel. Motiv prepovedane sobe lahko razumemo kot zgodbo o 
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serijskem morilcu ali kot simbol ženine nezvestobe, izgube nedolžnosti, izgube častitosti. 

Odpiranje prepovedanih vrat je simbol za spolno izdajo (Tatar, 2004). Odpiranje vrat se lahko 

povezuje z motivom Pandorine skrinje in jabolkom z drevesa spoznanja in Adamom (Blažić, 

2014). V prvi pravljici sestre dobijo jajce, ki ga morajo skrbno paziti, v tretji jabolko. Med 

predmeti, ki jih najdemo v pravljicah, so pogosti tisti, ki imajo sami po sebi ostre obrise in so 

narejeni iz trdih materialov, kot npr. jajca in jabolka. Predstavljajo darove iz rok bitij iz 

onstranstva v roke prebivalcev tega sveta (Lüthi, 2011). Najmlajša sestra svoji starejši sestri v 

vseh treh pravljicah reši na enak način. Vloga treh sester lahko predstavlja tudi tri faze v 

življenju ene osebe (Blažić, 2014). Zanimivo je, da pri prvi pravljici najmlajša sestra za svojo 

rešitev za pomoč prosi brate in druge sorodnike, sama pa se spremeni v predivarjevega ptiča. 

Rešitev s pomočjo bratov razložimo tudi kot pomoč animusa oziroma moškega dela ženske ali 

aktivnega principa v nas samih (Blažić, 2014). V drugih dveh pravljicah se najmlajši sestri 

rešita sami. Pri Križnikovi različici lahko zasledimo veliko motivov in običajev, ki so značilni 

za Motnik in okolico v tistem času: žegnanjska nedelja, ob kateri so pekli štruklje, božič s 

pogačami in poticami in velika noč s pirhi, kolači in poticami. Velik poudarek je na cerkvenih 

praznikih, saj so veliko omenjeni v tej pravljici in iz tega lahko sklepam, da so bili za tiste čase 

izjemno pomembni in spoštovani, predstavljali so čas, ko je bilo treba vse pospraviti in se 

pripraviti na praznovanje in družinsko srečanje. Kako močan vpliv je imela vera v boju proti 

hudičem takrat, lahko razberemo iz pravljice v delu, ko so poklicali dvanajst duhovnikov, da so 

molili in brali za sestre, ki so bile pri hudiču. Prav tako so sestro umili v žegnani vodi in ji nadeli 

sv. Rešnje telo. Podobno zasledimo tudi v pravljici Te že vidim, te že vidim!, ko so hišo 

poškropili z žegnano vodo, da hudič ni mogel priti zraven. Na splošno se peklenščki oziroma 

hudiči po ljudskem verovanju niso zadrževali le v peklu, ampak so prišli tudi na zemljo in tako 

skušali vplivati na usodo ljudi. Tiste, pri katerih so uspeli, so jih še v najkrajšem možnem času 

odnesli s seboj v pekel (Kropej, 1995). 

V vseh treh pravljicah se razlikuje način, kako je najmlajša sestra rešila prvi dve. Pri prvi 

pravljici je skupaj sestavila ude, trup in glavo in sestri sta oživeli. V knjigi Evropska pravljica, 

forma in narava (Lüthi, 2011) je zapisano, da se bolne princeske pozdravijo zgolj z mehanskim 

zdravljenjem: najprej jih razkosajo, nato spet brezhibno sestavijo. Mogoče to zdravljenje 

povežemo z ženino nezvestobo, o kateri je napisano nekaj vrst nižje. Pri drugi pravljici je 

najmlajša sestra svoji sestri oživela s pomočjo jutranje rose, ki se je nabrala na roži, ki je zrasla 

na njunem grobu. Roža je čudežni predmet, ki ga deklica dobi zato, da bi rešila svoji sestri. 

Značilnost čudežnih predmetov je ta, da junak pride z njimi skozi določeno situacijo, pogosto 

so junaku položeni v roke šele takrat, ko jih zares potrebuje in jih uporabijo samo enkrat. Ko je 
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naloga opravljena, čudežni predmet izgine in se ga ne omenja več (Lüthi, 2011). Pri tretji 

pravljici pa je najmlajša sestra svoji starejši sestri izvlekla  iz pekla oz. ognja. V Križnikovi 

pravljici gre hudič večkrat od doma in je jasno napisano, da gre na jago oz. na lov. V tistem 

času je vsakemu lastniku, ki je imel skupno najmanj 200 oralov zemljišča, bil lov na njem 

dovoljen, na drugih zemljiščih pa je takrat občina odločala o zakupu in podeljevala lovsko 

pravico za plačilo (Kropej, 1995). Iz tega lahko sklepam, da je hudič predstavljen kot bogataš 

z velikim ozemljem, da lahko zato ves čas hodi na lov.  

 

Vse tri pravljice imajo izoliran opis dogajanja. Pravljica predstavi le čista dejanja, opušča pa 

slikovite opise. Sicer nam daje dogajalno linijo, vendar ne moremo doživeti dogajalnega 

prostora. Gradovi, hiše, gozdovi, izviri so omenjeni samo zato, ker vplivajo na zgodbo. Gola 

dogajalna linija pa razpade na posamezne plasti, ki so drug od drugega ločeni. Ni pomembno, 

da se posamezni elementi navezujejo drug na drugega. Pravljični liki se ne naučijo ničesar, si 

ne pridobijo izkušenj in se ne zmenijo za podobnost situacij, v katerih se znajdejo, vendar vedno 

ravnajo tako, kot jim narekuje stanje izoliranosti (Lüthi, 2011).    

  

V knjigi Rabe čudežnega (Bettelheim, 1999) je zapisano, da je v zgodbi Predivarjev ptič v svoji 

najskrajnejši obliki predstavljen motiv, da ženska ne sme raziskovati moževih skrivnosti (in 

tudi obratno), kar je preizkus tega, ali je vredna njegovega zaupanja. Ženska se vseeno ne more 

upreti svoji radovednosti in jo zato doletijo grozne posledice. Moški, ki da ženski ključ od sobe 

in ji prepove vstopiti vanjo, preizkuša njeno poslušnost oz. njeno zvestobo. Potem odpotuje in 

ko se vrne, ugotovi, da je bilo njegovo zaupanje izdano, zato jo ubije. Nekoč se je s smrtno 

kaznijo kaznovala samo ena prevara, ki jo je zagrešila žena in jo je izvršil mož, in sicer 

seksualna nezvestoba (Bettelheim, B., 1999). Žensko v vseh treh različicah pravljice nekaj izda. 

Pri Predivarjevem ptiču je to jabolko, polno krvi, pri pravljici Od povodniga moža je to zlat prst 

in pri Te že vidim, te že vidim je to izginulo jabolko. Pri vseh treh pravljicah gre za čudežne 

predmete.  

 

V pravljici Predivarjev ptič je čarobni predmet jajce, s katerega ni mogoče odstraniti krvi. 

Motiv krvi, ki je ni moč izbrisati, je že zelo star. Kjer koli se je ta motiv pojavil, je pomenilo, 

da je bil storjen nek zločin, običajno umor. Jajce je simbol ženske seksualnosti, ki bi jo morali 

obe dekleti v pravljici ohraniti neomadeževano. Ključ skrivne sobe pa naj bi zbujal predstave o 

moškem spolnem udu, sploh pri prvem spolnem odnosu. Če je bil to eden izmed skritih 

pomenov, potem je smiselno, da se krvi ne da sprati. V tej pravljici je zvestoba deklet na 
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preizkušnji že pred poroko. Kri na jajcu bi lahko simbolizirala, da je ženska imela spolne 

odnose, ko njenega moža ni bilo doma in da si je zato v domišljiji slikala trupla žensk, umorjenih 

zaradi nezvestobe. Zgodba uteleša dve čustvi, ki sicer nista nujno povezani, a vsem otrokom 

dobro poznani. To sta ljubosumna ljubezen, ko si človek na vse načine želi obdržati ljudi, ki jih 

ljubi tudi tako, da jih uniči in pa seksualni občutki, ki so lahko zelo privlačni in zapeljivi, ampak 

tudi zelo nevarni. Zgodba torej govori, da ljubosumni mož nikakor nima prav, ko misli, da si je 

žena za nezvestobo zaslužila smrtno kazen, ker je popustiti skušnjavi človeško, nasprotno si 

ljubosumnež  zasluži smrt, ker verjame, da sme vzeti stvari v svoje roke in se po tem prepričanju 

tudi ravna. Zakonsko zvestobo, ki jo simbolizira kri na jajcu, je treba odpustiti. Tudi ta pravljica 

se zavzema za neko višjo moralnost ali človeškost. Kdor zahteva kruto maščevanje za 

nezvestobo, je po pravici uničen, kakor je uničen tudi tisti, ki doživlja spolnost samo kot nekaj 

uničevalnega (Bettelheim, 1999). 

 

6.2. KOSMATINKA (J. IN W. GRIMM), OD SOWČNE ZVEZDE (G. KRIŽNIK), 

SIROTICA (A. ŠTEFAN) 
 

Motiv Kosmatinke (Allerleirauh, 1812/1815, 1819, 1837, 1840, 1843, 1850, 1857) (Kinder- 

und Hausmärchen, 29, 4. 2014) (je v mednarodnem indeksu pravljic označen kot ATU 510B 

(ATU 510 je Pepelka), najdemo ga lahko tudi v Križnikovi pravljici Od sowčne zvezde in v 

pravljici A. Štefan Sirotica.  

ATU 510B predstavlja zgodbo o kralju, ki obljubi svoji na smrt bolni ženi, da se bo znova 

poročil le, če bo našel žensko, ki bo tako lepa in čudovita, kot ona. Ker je tako lepa samo še 

njuna hčerka, se kralj želi poročiti z njo, ona v zameno želi, da ji prinese obleke, ki se svetijo 

kot sonce (zlato), luna (srebro) in zvezde (diamanti) in plašč, narejen iz različnih vrst krzna. Ko 

ji oče vse to priskrbi, hčerka pobegne. Preoblečena v grdo kožo se na drugem gradu zaposli kot 

kuhinjska gospodinja. Ko se na gradu začnejo prazniki, se mlada dama na skrivaj preobleče v 

svoje obleke. Princ se  vanjo zagleda, ampak je ne prepozna kot njihovo služkinjo. V naslednjih 

dneh se princ do kuhinjskih gospodinj obnaša nespoštljivo. Med praznovanji jo vpraša, od kod 

prihaja in ona mu odgovori da od tam, kjer se grdo obnaša do svojih kuhinjskih gospodinj. Princ 

se zaljubi in ji da prstan. Kot kuhinjska gospodinja vrže prstan v juho (kruh). Princ najde 

princeso in se skupaj poročita. V nekaterih različicah je princesa odkrita med tem ko se umiva 

ali oblači (Uther, 2011, str. 295).    

Ta motiv se kombinira z motivi ATU 403 (Bela in črna nevesta), 510A (Pepelka), 511 (Eno 

oko, dve očesi, troje oči), 706 (Deklica brez rok) in 923 (Ljubezen kot sol) in je zelo razširjen, 
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saj ga najdemo v različnih kulturah in državah, kot so: Finska, Litva, Latvija, Švedska, 

Norveška, Danska, Irska, Anglija, Francija, Španija, Portugalska, Nemčija, Italija, Madžarska, 

Češka, Slovaška, Romunija, Bolgarija, Grčija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Turčija, Armenija, 

Gruzija, Sirija, Palestina, Savdska Arabija, Kuvajt, Iran, Indija, Kitajska, Japonska, Amerika, 

Mehika, Kuba, Dominikanska republika, Panama, Bolivija, Čile, Argentina, Brazilija, Egipt, 

Alžirija, Maroko, Sudan (Uther, 2011). 

 

6.2.1. KOSMATINKA 

  

Kratek povzetek pravljice Kosmatinka: Kralj je imel ženo z zlatimi lasmi. Žena je zbolela in je 

rekla kralju: »Če se boš po moji smrti znova poročil, nikar ne jemlji žene, ki ne bi bila tako lepa 

kot jaz in ne bi imela zlatih las. To mi pa že moraš obljubiti.« (Grimm, 1993, str. 352).  Kralj ji 

je obljubil, žena je umrla, on pa se je odločil, da se bo poročil s hčerko. Hčerka mu je rekla, da 

mora dobiti tri obleke, eno zlato kot sonce, drugo srebrno kot mesec in tretjo lesketajočo se kot 

zvezde. Zahtevala je tudi plašč, sešit iz tisočerih različnih vrst kožuščkov. Ko je kralj vse to 

dobil, je hčerka pobegnila. Hodila je skozi gozd in v votlem drevesu zaspala. Drugo jutro jo 

najde kralj tega kraljestva, v katerega je prišla ponoči in njegovi lovci jo odpeljejo na kraljevi 

grad. Tam so ji dali prostor v hlevčku in delo v kuhinji.  Čez nekaj dni je bilo na gradu slavje 

in Kosmatinka se je preobleka v prvo obleko in odšla na slavje. Plesala je s kraljem, nato hitro 

izginila nazaj v kuhinjo in za kralja skuhala juho, v katero je dala zlat prstan. Kralju je bila juha 

všeč in je poslal po kuharja oz. po Kosmatinko, ki mu ni ničesar povedala o zlatem prstanu. 

Enako se je zgodilo naslednjič. Potem je bilo še tretje slavje in Kosmatinka je oblekla tretjo 

obleko in zaplesala s kraljem. Med plesom ji je na prst nataknil prstan. Ko je kralju skuhala 

juho in v juho položila zlato motovilce, jo je kralj dal spet poklicati. Videl je, da je njen prst 

bel, odgrnil je kožuh in zagledal princeso, s katero sta se poročila in živela srečno do svoje smrti 

(Grimm, J., Grimm, W., 1993). 

 

6.2.2. OD SOWČNE ZVEZDE 

 

Kratka obnova Križnikove pravljice Od Sowčne zvezde: Grof je imel ženo in hčerko, ki sta imeli 

sončno zvezdo v glavi, da sta se svetili kot sonce. Grofova žena je bila bolna in je rekla svojemu 

možu: »Je rekla: sej zdej je tako de žiher svojo hči uzame. In je rekla: reci ji de te more ozet za 

svojga moža« (Križnik, ŠZ/56). Ko je žena umrla, je grof rekel hčerki, da se mora z njim 

poročiti. Hčerka mu je rekla, da ji mora v dveh dneh narediti obleki, ki se bosta svetili kot sonce 
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in mesec. Ko ju je dobil, je princesa zbežala. Tam so jo vzeli za svinjarico. Čez glavo si je 

prevezala larfo, da se njena sončna zvezda ni videla. V nedeljo je šla princesa v cerkev, pred 

tem si je snela larfo in se oblekla v obleko, ki se je svetila kot sonce. V cerkvi jo zagleda grof, 

se vanjo zagleda, vendar mu princesa takoj po maši uide. Naslednjo nedeljo gre princesa spet v 

cerkev, tam jo že čaka grof, vendar mu ni izkazovala naklonjenosti. Po koncu maše jo grof 

vpraša, kje je doma, pa mu princesa ni hotela ničesar povedati, je šla nazaj na konja, medtem 

jo je grof z mečem zadel v nogo. Ko je prišla v kamrico, se je preoblekla, si obvezala nogo in 

nadela larfo. Potem skuha grofu juho in mu notri vrže prstan, ta ga najde in vpraša kuharico, 

kdo je kuhal juho in mu pove, da svinjarica. Pošlje grof po njo in jo vpraša, od kje prihaja, pa 

mu pove, da od tam, kjer s čevljev v rit brcajo, da čevelj v riti ostane. V tistem jo grof udari, 

zbije larfo  iz glave in zagleda sončno zvezdo. Nato jo obleče v grofovsko oblačilo in jo vzame 

za ženo (Križnik: ŠZ/56).  

 

6.2.3. SIROTICA 

 

Kratka obnova pravljice A. Štefanove Sirotica: hčerki je umrla mati. Njen oče se je znova 

poročil in njegova žena je tudi imela hčerko. Mačeha pastorke ni marala, zato ji je dajala za 

opravljati težke naloge. Punčki je bilo tako hudo, da je šla v hlev in potožila kravici. Kravica ji 

je rekla, naj ne joka, saj ji bo ona pomagala. In ji je res. Mačeha je poslala deklivo na pašo, 

medtem pa je morala spresti še volno. Krava ji je pomagala tako, da jo je pojedla in pokakala 

spredeno in lepo navito volno. Ko je mačeha videla, kaj je deklica naredila, je poslala še svojo 

hčerko, vendar njej tega ni uspelo. Kravo so zaklali, deklica je v njenem želodcu našla ključ, ki 

je odpiral vrata v skali. Tam so bile skrite tri obleke,  prva je bila sončeva, druga lunina in tretja 

zvezdna. V nedeljo so šli v cerkev, mačeha pa nje ni pustila, zato je deklica odšla po obleko, se 

preoblekla in odšla sama. Tam se je grof zagledal vanjo. Ko se je maša končala, je hitro stekla, 

da ni nihče vedel kam. Enako je bilo naslednjo nedeljo, ko je oblekla lunino obleko in potem 

še eno nedeljo kasneje, ko je oblekla zvezdno obleko. Takrat je grof namazal stopnice z lepilom, 

da se je njen čeveljček prilepil. Grofu je sicer ušla, vendar je njen čeveljček ostal in z njim jo je 

iskal. Služabniki so našli deklico, pomerila je čevelj in grof je ugotovil, da je to njegova 

izvoljenka. Vzela sta vse tri obleke in čevlje in potem so naredili svatbo (Štefan, 2011). 
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6.2.4. PRIMERJALNA ANALIZA PRAVLJIC 

 

V spodnji tabeli so predstavljene pravljice, vendar ne s celo vsebino. Prikazani so deli, v katerih 

so si pravljice med seboj zelo podobne. Del, kjer so si pravljice med seboj zelo različne, je 

izpuščen (npr. začetek pri Sirotici je izpuščen, ker ni podoben začetkoma drugih dveh pravljic).  

 

 Kosmatinka Od sowčne zvezde Sirotica 

Čas in liki: »Nekoč je živel kralj, imel 

je ženo z zlatimi lasmi, ki 

je bila tako krasna, da ji ni 

bilo enake na svetu. Pa se 

je zgodilo, da je zbolela in 

ko je začutila, da bo umrla, 

je poklicala kralja in mu 

rekla: »Če se boš po moji 

smrti znova poročil, nikar 

ne jemlji žene, ki ne bi bila 

tako lepa kot jaz in ne bi 

imela zlatih las. To mi pa 

že moraš obljubiti.« Ko ji 

je kralj obljubil, je zaprla 

oči in umrla« (Grimm, J., 

Grimm, W., 1993, str. 352). 

»Enkrat je bila ena gospa 

in ena princesa, njena hči. 

Obe sta imeli sončne 

zvezde notri v glavi, da 

sta se svetili kakor sonce. 

Zdaj je bila grofova žena 

na smrt bolna in jo je grof 

vprašal: »Kaj bom počel, 

ko ti umreš? Katero bom 

vzel za ženo?« ona pa mu 

je rekla: »Zdaj je tako, 

da lahko svojo hčerko 

vzameš. Reci ji, da te 

mora vzeti za svojega 

moža.«« (Križnik: ŠZ/56) 

 

Kraljeva želja za 

poroko s hčerko: 

»Kralj pa je imel hčer, ki je 

bila prav tako lepa kot njena 

mrtva mama in je imela tudi 

prav take zlate lase. Ko je 

odrasla, jo je kralj nekoč 

pogledal in videl, da je vsem 

podobna njegovi mrtvi ženi 

in vzbudila se mu je silna 

ljubezen do nje. Torej je 

rekel svojim svetovalcem: 

»Poročil se bom s svojo 

hčerjo, kajti ona je živa 

slika moje umrle žene, pa 

tudi druge neveste, ki bi ji 

bila podobna, nisem 

mogel dobiti.«« (Grimm, 

»Zdaj po tistem grofovska 

žena umre, grof pa pravi: 

»Preljuba moja dekla 

Jula, zdaj boš ti morala 

mene za moža vzet!«« 

(Križnik: ŠZ/56) 
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J., Grimm, W., 1993, str. 

352). 

Tri obleke: »Hči se je še bolj prestrašila, 

ko je slišala, za kaj se je njen 

oče odločil, vendar je upala, 

da ga bo lahko odvrnila od 

te namere. Rekla mu je: 

»Preden izpolnim vašo 

željo, moram dobiti tri 

obleke, eno zlato kot 

sonce, drugo srebrno kot 

mesec in tretjo lesketajočo 

se kot zvezde. Zahtevam 

tudi plašč, ki naj bo sešit iz 

tisočerih različnih 

kožuščkov, in vsaka žival 

v vašem kraljestvu naj da 

zanj košček svojega 

kožuha. Najspretnejše 

deklice v kraljestvu so 

morale stkati obleko, eno 

zlato kot sonce, drugo 

srebrno kot mesec in tretjo 

lesketajočo se kot zvezde. 

In njegovi lovci so morali 

ujeti vse živali v kraljestvu, 

jim izrezati delček kožuha 

in tako so plašč iz tisočerih 

koščkov. Ko je bilo končno 

vse narejeno, je kralj poslal 

po plašč, ga razgrnil pred 

hčerjo in rekel: »Jutri bo 

poroka.««(Grimm, J., 

Grimm, W., 1993, str. 353). 

»Je rekla:« Jaz tega ne 

storim, raje pobegnem v 

druge dežele.« Grof pa je 

rekel: »Nič ne pomaga, je 

mama tako zapovedala, da 

moraš ti mene za moža 

vzeti.« »No,« je rekla, »če 

mi v dveh dne naredite 

tako obleko, ki se bo 

svetila kakor sonce, 

potem vas vzamem za 

svojega moža.« Grof je 

hitro pisal v mesto za 

takšno obleko, preden je 

bilo opoldne drugega dne, 

že je bila obleka tukaj. In 

zdaj je rekla: »To še ni za 

dosti, zdaj morate še tako 

narediti, da se bo svetila 

kakor mesec.« In zdaj 

grof hitro piše v mesto za 

tako obleko, da se bo 

svetila kakor mesec in spet 

ga kmalu dobi.« (Križnik: 

ŠZ/56) 

»Potem so jo zaklali in 

punčka je dobila ključ in 

tekla k skali. Je odklenila 

in dobila tri obleke, tako 

lepe, kot da niso zanjo. 

Prva je bila sončeva, 

druga lunina in tretja 

zvezdna.« (Štefan, 2011, 

str. 114). 

Pobeg: »Ko je kraljična videla, da 

ni upanja, da bi spreobrnila 

očetovo srce, je sklenila, da 

bo zbežala. Ponoči, ko je 

vse spalo, je vstala in vzela 

s seboj  troje 

»Zdaj je princesa rekla še 

za nekaj denarjev, jih 

dobila in rekla kočarju, da 

je napravil dva konja, je 

vzela svoji obleki, sta se 

usedla vsak na svojega 
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dragocenosti: zlat prstan, 

zlato vretence in zlato 

motovilce, obleke kot 

sonce, mesec in zvezde je 

stisnila v orehovo lupinico 

in oblekla plašč tisočerih 

kožuščkov, obraz in roke 

pa si je počrnila s sajami. 

Potem se je priporočila 

bogu in odšla. Hodila je vso 

noč in prišla v velik gozd. In 

ker je bila utrujena, je zlezla 

v votlo drevo in tam 

zaspala.« (Grimm, J., 

Grimm, W., 1993, str. 353). 

konja in kakor ptica 

poletela v druge dežele, 

kjer ju grof ni več videl in 

mogel najti. In zdaj prideta 

v drugo deželo in tam 

najdeta eno kamnito 

(mizo) kamrico, notri 

deneta tisti lepi oblačili in 

tista dva konja. In zdaj se 

je oblekla v slabo in grdo 

obleko in rekla: »Kočar, ti 

tukaj bodi toliko časa, 

dokler jaz ne pridem 

nazaj.«« (Križnik: ŠZ/56) 

Sprejem umazanega 

dela: 

»Ko so lovci zgrabili 

deklico, se je ta prestrašena 

zbudila in jim zaklicala: 

»Sirotica sem, ki sta jo 

zapustila oče in mati. 

Usmilite se me in me 

vzemite s seboj!« Rekli so: 

»Kar z nami pojdi, 

Kosmatinka, za kuhinjo 

boš že dobra. Lahko boš 

ogrebala pepel.«« (Grimm, 

J., Grimm, W., 1993, str. 

354). 

»Zdaj je šla tja v eno 

graščino, da bi jo vzeli 

služiti. Zdaj pravi ena 

dekla: »Drugega ne 

rabimo zdaj kakor eno 

svinjarico, tisto bi še 

rabili.« Je rekla: »Saj 

rada ostanem.« Imela pa 

je larfo na čelu, da se ni 

tista sončna zvezda 

videla.« (Križnik: ŠZ/56) 

 

Prvi ples oz. maša v 

prvi obleki: 

»Pa je naneslo, da je bilo v 

gradu veliko slavje in 

Kosmatinka je vprašala 

kuharja: »Smem malce 

pokukati tja? Saj bom ostala 

za vrati.« Kuhar ji je 

odgovoril: »Kaj pojdi, toda 

čez pol ure moraš biti nazaj, 

da boš ogrebla pepel.« 

Vzela je oljno lučko, odšla v 

svoj hlevček, slekla kožuh 

in si umila saje z obraza in 

»Zdaj v nedeljo pa gre 

dekla, ki je bila za 

svinjarico, tja v tisto 

kamrico in vzame larfo 

dol, da se je videla tista 

sončna zvezda. Zdaj se je 

obleče v tisto obleko, ki se 

je svetila kakor sonce. 

Kadar ura preteče tako, da 

je bil čas za iti v cerkev, je 

sedla na konja in šla kakor 

ptica po zraku tja do 

»V tistih časih je bilo v 

navadi, da so ob nedeljah 

vsi ljudje hodili k maši. 

Tudi Sirotica bi rada šla, 

pa je mačeha ni pustila. 

Tudi to nedeljo je bilo 

tako. Mačeha in njena hči 

sta šli, lepo oblečeni, 

nališpani, Sirotica pa je 

ostala tam pri tisti kaši. 

Takrat so se do nje spustili 

ptički, so rekli: »Teci, 
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rok, tako da je njena lepota 

spet zasijala. Potem je 

odprla oreh in vzela 

obleko, ki se je bleščala 

kot sonce. Ko je bilo to 

opravljeno, je odšla na 

slavnost, tam pa so se vsi 

razmaknili na njeni poti, 

kajti nihče je ni poznal, vsi 

so bili prepričani, da mora 

biti kraljična. Kralj ji je 

prišel nasproti, podal ji je 

roko in plesal z njo, v srcu 

pa si je mislil: »Nekaj tako 

zelo lepega moje oči še 

niso videle.«« (Grimm, J., 

Grimm, W., 1993, str. 354-

355). 

cerkve. Zdaj pa jo hitro 

opazi tisti grof, pri 

kateremu je služila in ki se 

ni mislil nikoli poročiti. Si 

misli: »Ko bi jaz moral to 

dobit, bi jo pa vzel, zato, 

ker je tako lepa, da ni za 

govorit.«« (Križnik: 

ŠZ/56) 

 

bomo mi prebrali,« in je že 

tekla k skali, oblekla 

sončevo oblekla, v voziček 

se je usedla in je šla. Vsa 

lepa je prišla v cerkev. 

»Kdo je to? Pa kdo je to?« 

so spraševali ljudje – so 

pozabili gledati v oltar, 

tako je bila lepa. In je bil 

tam med njimi tudi lep 

mlad grof, ki jo je gledal 

najbolj. Tako mu je bila 

všeč, da bi jo kar za ženo 

vzel. Je rekel: »Jo bom 

kar ustavil, da izvem, 

kdo je««  (Štefan, 2011, 

str.114). 

Pobeg iz plesa oz. 

maše: 

»Ko je bilo plesa konec, se 

mu je priklonila, in ko se 

je ozrl, je že ni bilo več in 

nihče ni vedel, kam je 

izginila. Poklicali so 

stražarje, ki so stali pred 

gradom, in jih izprašali, 

toda nihče je ni videl. Ona 

pa je stekla v svoj hlevček, 

urno slekla zlato obleko, si 

počrnila obraz in roke, 

smuknila v svoj kožušček 

in spet je bila Kosmatinka. 

Ko je prišla v kuhinjo, ji je 

rekel kuhar: »Kar pusti 

pepel za jutri in raje skuha 

juho za kralja, ker bi tudi jaz 

rad malo pokukal na vrh.« 

Kuhar je odšel, Kosmatinka 

pa je po svojih najboljših 

močeh skuhala za kralja 

slastno kruhovo juho, in ko 

»Zdaj ko mine maša, se 

hitro obrne in skoči na 

konja, mladi grof jo hoče 

dobit, ona pa je bila hitra 

kakor ptica v zraku in je 

ni mogel ujeti. Pride ona 

domov tja v kamnito 

kamrico, se hitro sleče in 

da obleko in konja v 

kamrico. Hitro gre 

opravljat svoje delo. Zdaj 

je bila doma pred grofom 

in ko jo zagleda, ko je 

nesla svinjam, jo tako 

brcne v rit, da je čevelj v 

riti ustal, ni pa vedel, da je 

to njegova princesa.« 

(Križnik: ŠZ/56) 

»A ko se je maša končala, 

je deklica stekla in on ni 

vedel, kam. Tako je bil 

žalosten. Je komaj čakal, 

da bo spet nedelja.« 

(Štefan, 2011, str. 114). 



51 
 

je bila gotova, je prinesla iz 

svojega hlevčka zlat prstan 

in ga položila na dno sklede 

z juho. Ko pa jo je pojedel 

do dna, je zagledal tam  zlat 

prstan in ni mogel razumeti, 

kako je prišel tja. »O 

prstanu ne vem ničesar,« je 

odgovorila. Tako kralj ni 

mogel ničesar izvedeti in jo 

je poslal proč.« (Grimm, J., 

Grimm, W., 1993, str. 355-

356). 

Drugi ples oz. maša 

v drugi obleki in 

drugi pobeg: 

»Čez čas je bilo na gradu 

novo slavje in Kosmatinka 

je spet prosila kuharja, če si 

ga lahko ogleda. Torej je 

stekla v svoj hlevček, se 

urno umila, vzela iz oreha 

obleko, ki je bila srebrna 

kot mesec in jo oblekla. In 

prišla je kot kraljična. Kralj 

ji je stopil naproti, bil je 

vesel, da jo spet vidi, in ker 

se je ravno pričel ples, sta 

zaplesala. Ko je bilo plesa 

konec, je spet tako hitro 

izginila, da kralj ni mogel 

videti, kam je šla. Stekla je 

v svoj hlevček, se 

spremenila v Kosmatinko 

in odšla v kuhinjo, da bi 

skuhala kruhovo juho. Ko je 

bil kuhar gori na slavju, je 

šla po zlato vretence, ga 

dala v skledo in zlila 

čezenj juho. Kosmatinka je 

bila spet poklicana pred 

kralja, toda odvrnila mu je, 

da je v gradu zato, da ji 

»Zdaj drugo nedeljo spet 

za svoje živali poskrbi, se 

obrne in gre v tisto 

kamnito kamrico in se 

obleče, vzame tistega 

konjička in gre kakor ptica 

po zraku do cerkve. In 

grof je spet pazil tisto 

princeso, ki ima sončno 

zvezdo v čelo in mu je bila 

tako pri srcu, da od veselja 

ni vedel, kaj bi počel, ko bi 

jo bil za ženo dobil. In 

zdaj se mu ona hitro 

izmuzne notri v cerkev. 

Ta je bil tako žalosten, zato 

ker ga ni hotela počakati, 

zdaj jo čaka spet med vrati. 

In princesa pride ven, on jo 

hoče vprašat, od kje je 

doma, ona pa mu ni dala 

pustiti spoznati, je skočila 

na konja, je hotela zletet 

kot ptica po zraku, on pa 

jo je z mečem po nogi 

udaril in je ni dobil, je šla 

tako po zraku kakor ptica. 

»Pride nedelja in se 

pripelje Sirotica, vsa lepa, 

v lunini obleki. Kako jo je 

pogledal mladi grof. Je bil 

pripravljen, da bo šel za 

njo, a ko se je maša 

končala, je deklica 

stekla, skočila v voziček, 

že spet je ni ujel. Fant 

nesrečen! »Nikoli ne bo 

moja,« si je mislil. Je šel 

domov in vse povedal 

svoji mami. »Glej – če ne 

gre drugače, vzemi lepilo. 

Kar tičji lim vzemi in 

premaži stopnice. Morda 

se ji potem prilepi čevelj. 

Morda jo boš potem 

dobil.«« (Štefan, 2011, str. 

115). 
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mečejo škornje v glavo in 

da o zlatem vretencu prav 

ničesar ne ve.« (Grimm, J., 

Grimm, W., 1993, str. 356). 

Zdaj pride domov in se 

takoj sleče, da konjička 

in obleko notri v kamnito 

kamrico, si hitro nadene 

larfo na čelo, da se ni 

videla tista sončna zvezda 

in si čudno obveže tisto 

svojo nogo. In gre domov, 

doma pa je svojemu grofu 

meso kuhala in mu je 

vrgla v juho zlat prstan.« 

(Križnik: ŠZ/56)    

Tretji ples oz. maša v 

tretji obleki in tretji 

pobeg: 

»Ko je kralj tretjič 

priredil slavje, ni bilo nič 

drugače kot prej. Zdaj je 

oblekla obleko, ki se je 

lesketala kot zvezde in 

stopila tako oblečena v 

dvorano. Kralj je spet 

plesal z lepo deklico in 

zdelo se mu je, da ni bila še 

nikoli tako krasna. Med 

plesom pa ji je nataknil na 

prst zlat prstan, ne da bi ona 

to opazila, in ukazal je, da 

mora ta ples prav dolgo 

trajati. Ko je bilo plesa 

konec, jo je trdno držal za 

roko, vendar se mu je 

iztrgala in tako urno 

smuknila med ljudi, da 

mu je izginila izpred oči.« 

(Grimm, J., Grimm, W., 

1993, str. 356-357). 

 »Pride nedelja, Sirotica 

in vsi ljudje so bili v 

cerkvi, on pa zunaj na 

stopnicah in jih maže. 

No, potem se maša konča 

in Sirotica steče kot po 

navadi. Čeveljček se res 

prilepi na stopnico, a ona 

je tekla naprej! Le sezula 

ga je in je šla in je spet ni 

ujel. »Dobro,« si je mislil, 

»vsaj čeveljček mi je 

ostal. Jo bom pa po 

čeveljčku dobil.«« 

(Štefan, 2011, str. 115). 

Iskanje prave 

princese: 

»Ker je ostala dalj kot pol 

ure, ni mogla več sleči svoje 

lepe obleke, temveč je samo 

vrgla nase svoj 

kožuhovinasti plašč in v 

naglici se tudi ni vsa 

»Zdaj grof je tisto juha in 

kar zagleda prstan notri v 

juhi. Vpraša kuharico, kdo 

je bil danes v kuhinji in 

pravi kuharica, da noben 

drug, kot svinjarica. Zdaj 

»Pride mladi grof, vpraša: 

»Imate kakšno hčer pri 

vas?« »Imamo, imamo« je 

rekla, »že čaka.« In je 

vzela tisti čeveljček, da ga 

bo pomagala pomerjati. 
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namazala s sajami, ampak je 

en prst ostal bel. Ko je kralj 

zagledal motovilce na dnu 

sklede, je dal poklicati 

Kosmatinko, takrat pa je 

že zagledal bel prstek in 

na njem prstan, ki ji ga je 

nataknil med plesom.« 

(Grimm, J., Grimm, W., 

1993, str. 357). 

pravi: »K meni gor mora 

priti!« In pride svinjarica 

gor k njemu v sovo in jo 

vpraša grof: »Od kod si pa 

ti doma?« in mu reče: »Od 

tam, kjer s čevljem v rit 

brcnejo, pa čevelj v riti 

ustane.«« (Križnik: 

ŠZ/56) 

Ampak – če sta še tako 

potiskali, ni šlo in ni šlo, je 

bil prst predolg. Pravi 

mačeha: »Veš kaj, kar 

odsečemo ga.« In je vzela 

sekiro – taf – in je odsekala 

prst. Zdaj je bila pa peta 

prevelika. »Alo, marš,« je 

rekla, »še peto obteševa!« 

In mahne še enkrat, še peto 

skrajšata. Potisneta nogo v 

čeveljček, no, zdaj sta ga 

obuli.« (Štefan, 2011, str. 

115-116). 

Razkritje princese in 

poroka: 

»Prijel jo je za roko in ko 

čvrsto držal, in ko se mu je 

hotela iztrgati in zbežati, se 

je kožuh malce razprl in 

zvezdna obleka se je 

zalesketala. Kralj je prijel 

plašč in ga slekel, prikazali 

so se zlati lasje in pred njim 

je stala Kosmatinka v vsej 

svoji lepoti, ki je ni mogla 

več skrivati. In ko je umila z 

obraza saje in pepel, je bila 

tako lepa, da lepše ni videl 

še nihče na svetu. In kralj ji 

je rekel: »Ti si preljuba 

moja nevesta in nikoli več 

se ne bova ločila.« Nato so 

praznovali poroko in 

živela sta srečno do 

smrti.« (Grimm, J., Grimm, 

W., 1993, str. 357). 

»Grof skoči izza mize in 

udari svinjarico za uho in 

ji zbije larfo dol iz glave 

in je zagledal sončno 

zvezdo noter v čelu. »Ha! 

Ha!« je rekel, »Dolgo časa 

si me ti za nos vodila, zdaj 

sem te pa našel.« Oblekel 

jo je v grofovsko oblačilo, 

jo vzel k sebi za mizo in 

poslal po veliko gospodov 

in povedal, kaj se je 

zgodilo. Potem so pa 

napravili poroko, da jo je 

vzel za ženo. Zdaj pa je te 

zgodbe konec.« (Križnik: 

ŠZ/56) 

»Dal ji je čeveljček, 

Sirotica si ga natakne – 

bil ji je ravno prav. Zdaj 

jo je mladi grof spoznal. 

»Seveda, tebe sem iskal!« 

je rekel in je še ona rekla, 

da je prava. In ga je le še 

k skali odpeljala, vzela vse 

tri obleke, čeveljčke, v 

voziček sta se usedla in sta 

šla. Potem so naredili 

svatbo in se je veselilo 

vse, kar je živelo tam 

okrog. Tudi jaz sem bila 

zraven. Sem pila in 

plesala, še v žep sem dala 

– pa se je ta pravljica lepo 

končala.« (Štefan, 2011, 

str. 117). 

 

V pravljici Kosmatinka glavni osebi predstavljata princesa, ki se je spremenila v Kosmatinko 

in grof. Poleg glavnih oseb nastopajo še kralj in kraljica, kraljevi svetovalci, kralj iz drugega 

kraljestva, lovci in kuhar. Čas dogajanja nam ni poznan, saj se zgodba začne z besedo »nekoč.« 



54 
 

Zgodba se dogaja v nekem kraljestvu, prostor ni točno definiran. Podobno je v Križnikovi 

pravljici Od sowčne zvezde. Čas je prav tako nedoločen, saj se zgodba začne z besedo »enkrat,« 

glavni osebi sta, podobno kot pri Kosmatinki, princesa in grof iz drugega kraljestva. Poleg njiju 

v pravljici nastopajo še princesin oče (grof), njegova žena in njena mati, kočar, dekla in 

kuharica. Prostor dogajanja tudi pri tej pravljici ni točno določen, vemo le, da se zgodba odvija 

na eni graščini. Pri tretji pravljici, Sirotica, sta prav tako dve glavni osebi, Sirotica in grof. 

Stranske osebe so oče, mačeha in njena hčerka, kravica, ptički, grofova mati, petelin in 

služabniki. Tudi pri tej pravljici nam ni znan čas dogajanja, saj se začne z besedami »pred časom 

sta živela,« prav tako nam ni znan kraj dogajanja, enako kot pri prejšnjih dveh lahko sklepamo, 

da gre za neko kraljestvo.  

 

Pravljice so si med seboj zelo podobne, vendar se tudi precej razlikujejo. V vseh treh zasledimo 

isti motiv o oblekah, ki so zlate kot sonce, srebrne kot mesec in se lesketajo kot zvezde. V prvih 

dveh pravljicah sta princesi že navzven videti drugačni od ostalih, ena ima zlate lase, druga pa 

na sredini čela sončno zvezdo. Pri Križnikovi pravljici zasledimo nekaj motivov, ki so verjetno 

bili značilni za Motnik in slovensko deželo v tistem času. Princesa je vsako nedeljo šla v cerkev. 

Iz tega lahko sklepam, da je bil to običaj, ki so se ga takrat držali vsi. Tudi v pravljici od A. 

Štefanove je deklica namesto na grajski ples odšla v cerkev, nasprotno pa je v Kosmatinki. Ta 

je na grajski ples odšla trikrat. V Križnikovi pravljici sta omenjeni samo dve obleki, medtem 

ko so v drugih dveh omenjene vse tri. Ko mora junak rešiti naloge, mu pravljica ponudi 

pomočnika ali pa čarobni oz. čudežni predmet. Vse tri pravljice vsebujejo čarobne predmete, 

pri prvi so to zlat prstan, zlato vretence in zlato motovilce, oreh, v katerega je spravila obleke, 

pri drugi je zlat prstan in pri tretji kravica. Pravljica ima rada plemenite in redke kovine, zato je 

v njih mogoče tako pogosto zaslediti nekaj zlatega, srebrnega. To da pravljici neko trdno formo, 

definirano obliko (Lüthi, 2011). Vse tri pravljice se končajo s poroko, vendar mi je zanimiv 

način, kako ugotovijo, katera je prava žena. Pri Kosmatinki kralj ugotovi tako, da ji med plesom 

natakne prstan in ko se hoče pobarvati s sajami, prst ostane bel. Pri Križnikovi pravljici princesa 

grofu ugovarja, zato jo udari in ji s tem zbije larfo s čela in zagleda sončno zvezdo. Iz tega 

sklepam, da so tudi na tak način (skozi pravljico) prikazovali žensko podrejenost moškemu. Pri 

Sirotici je grof z izgubljenim čevljem našel svojo izvoljenko, enako, kot pri Pepelki. 

Tudi te tri pravljice imajo izoliran opis dogajanja. Enako kot pri prejšnjih treh pravljica 

predstavi le čista dejanja, opušča slikovite opise. Sicer nam daje dogajalno linijo, ampak ne 

moremo doživeti dogajalnega prostora. Popoln pregled nad dogajanjem v pravljici omogočata 



55 
 

sočasnost in zaporedje pripovednih dogodkov. Med dogodki ni prepletanja, na koncu nič ne 

ostane nejasnega in enigmatičnega (Lüthi, 2011). 

 

ATU indeks 510B se sicer povezuje tudi z ATU indeksom 510A, ki predstavlja motiv Pepelke. 

Razlika je v tem, da je Pepelka v usodo pahnjena s strani mačehe, ki jo zapostavlja in ji nalaga 

najtežja dela, pri drugi zgodbi pa pobeg junakinjo na koncu spremeni v Pepelko. Mariana R. 

Cox to imenuje »sodba kralja Leara«: oče od hčere izsili izjavo ljubezni, ki ga ne zadovolji, 

zato jo prežene z doma in jo s tem porine v položaj Pepelke. Zgodbe, v katerih si oče želi za 

ženo svojo hčerko in v katerih se deklica obvaruje pred takšno usodo z begom, si lahko 

razlagamo, kot da so v skladu s pogostimi otroškimi fantazijami, ko se deklica želi poročiti s 

svojim očetom. Zaradi teh fantazij dobi občutek krivde in zato zanika, da bi na kakršenkoli 

način poskušala vzbuditi očetovo željo. Pobegne in se spremeni v »Pepelko«, zato ker si 

globoko v sebi še vedno želi, da bi jo imel oče raje kot mater in si zasluži kazen. Iz takšne 

zgodbe, v kateri je očetova ljubezen do njegove hčerke tako neustavljiva, da se želi z njo 

poročiti, lahko samo ugibamo, kaj takšnega je hčerka storila ali si je želela storiti, da si je 

zaslužila mačehino/materino zlorabljanje. Zgodbo lahko povežemo z ojdipskim razvojem, ki 

pravi: najprej ima hčerka rada svojo mater, ki se kasneje v zgodbi pojavi kot vilinska botra, 

potem se od matere odvrne k očetu, ki ga ima zelo rada in si želi, da bi jo tudi on imel rad. Na 

koncu ojdipskega razvoja se deklica počuti zapuščeno in samo in išče pot nazaj k materi, ki zdaj 

ni več oseba, ki jo izključno ljubi, ampak se z njo tudi identificira. Ojdipsko odklanjanje je 

osrednje, razložimo ga s tem, ko hči zbeži od očeta zaradi njegovih seksualnih želja po njej. 

Čeprav obstajajo razlike med pravljicami (tudi med Kosmatinko, Od sowčne zvezde in Sirotico), 

so bistvene lastnosti posameznih različic ohranjene. V vseh pravljicah je junakinja najprej 

ljubljena, jo imajo radi, potem doživi ponižanje, zapostavljanje in na koncu se vrne na višji 

položaj, kot je bila na začetku. Junakinjo prepoznajo po čeveljčku, ki se prilega njenemu 

stopalu. Včasih je namesto čeveljčka lahko tudi prstan ali kakšen drug predmet. Edina bistvena 

razlika med obema vrstama Pepelk je v vzroku Pepelkinega ponižanja. V eni skupini je glavni 

nasprotnik oče (ker se želi z njo poročiti), v drugi zgodbi so mačeha (mati) in polsestre 

(Bettelheim, 1999). 

 

V teh pravljicah zasledimo tudi motiv incestuoznega očeta, ki je sicer v literarni zgodovini že 

dolgo poznan. V pravljici Kosmatinka sta J. in W. Grimm (podobno je tudi v pravljici Od 

Sowčne zvezde, G. Križnik) projicirala odgovornost za incest na željo žene, kraljice, svetovalce 

in hčer. J. in W. Grimm sta nevtralizirala odgovornost incestuoznega kralja/očeta, ki je »le« 
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uresničeval željo pokojne žene, svetovalcev in tudi hčerke, ki ga pravzaprav ni zavrnila. Oče je 

v vseh treh pravljicah brez odgovornosti in samo »uboga« mater oz. mačeho. V imenu 

domnevno višjih ciljev sta J. in W. Grimm zmanjšala odgovornost kralja/moškega in pomen 

žrtve/hčerke in s tem vlogo odgovornosti popolnoma nevtralizirala. Incestuoznost očeta je v tej 

pravljici očitna, saj Kosmatinko v gozdu »reši« kralj/oče in jo pripelje na grad. Pri tem delu so 

očitne aluzije na spolnost, beseda oče je zamenjana z besedo kralj (Blažić, 2014):   

 

»Prijel jo je za roko in jo čvrsto držal, in ko se mu je hotela iztrgati in zbežati, se je kožuh malce 

razprl in zvezdna obleka se je zalesketala. Kralj je prijel plašč in ga slekel, prikazali so se zlati 

lasje in pred njim je stala Kosmatinka v vsej svoji lepoti, ki je ni mogla več skrivati« (Grimm, 

1993). 

 

Pravljica se razreši v prid glavni junakinji, saj se kralj poroči s princeso, znano je, da tovrstne 

pravljice legalizirajo incestna razmerja in jih generirajo z nekritično obravnavo. Tudi ta vrsta 

pravljice je, enako kot prejšnje pravljice, primer, ko je tekst namenjen otrokom, kontekst pa 

odraslim (Blažić, 2014). 

 

Junakinje vseh treh pravljic se vedno zadržujejo nekje blizu ognjišča. V prvih dveh pravljicah 

delata v kuhinji, v tretji pravljici pa mora junakinja kašo prebirati iz pepela. Ognjišče je središče 

doma in predstavlja simbol matere. Življenje blizu ognjišča oziroma v pepelu lahko simbolizira 

tudi željo in prizadevanje otroka, da se vrne k materi in k tistemu, kar mati predstavlja. Zaradi 

razočaranja, ki jim ga prizadane oče, se vse deklice želijo zateči nazaj k svoji materi, vendar to 

ni več mogoče. Mati se spremeni in namesto, da bi samo dajala, zdaj postavlja tudi zahteve. Če 

zgodbo opredelimo iz tega vidika, potem lahko vidimo, da Pepelka na začetku zgodbe ne 

objokuje samo izgubo matere, ampak objokuje tudi izgubljene sanje o lepem odnosu, ki naj bi 

ga navezala z očetom. Zato mora Pepelka premagati svoja ojdipska razočaranja, da se lahko na 

koncu zgodbe vrne v uspešno življenje. Obe različici Pepelk predstavljata nekaj poglavitnih 

vidikov istega poglavja, in sicer dekličine ojdipske želje in tesnobe. Pepelka govori samo o 

grenkobi ponižanja in doživlja samo tesnobo, ki izvira iz njenega občutka krivde, ne pa občutka 

krivde samega ali tistega, kar ga je povzročilo. Pepelkino slabo življenje hitro ublaži srečen 

konec. Na otroka to vpliva tako, da sočustvuje s Pepelko in se na nek način ukvarja z ojdipsko 

tesnobo in občutkom krivde ter tudi z željami, ki ju povzročajo. Deklica upa, da se bo iz 

ojdipske stiske rešila, takrat ko bo našla ljubezenski objekt, ki se mu bo lahko predala brez 

občutka krivde ali sramu. Tako bo upanje preraslo v zaupanje. Pomen te zgodbe je, da moramo 
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spoznati življenjsko dno, če hočemo postati sposobni uresničiti svoje najvišje možnosti 

(Bettelheim, 1999). 

 

V vsaki izmed pravljic princesa zbeži pred kraljem oz. grofom. To si lahko razlagamo tako, da 

princesa želi biti izbrana zaradi sebe same, takšna kot je in ne zaradi lepega videza in čudovite 

obleke. Samo če jo bo videl v vsem njenem ponižanju in si jo bo še vedno želel, bo postala 

njegova žena. To simbolizira tudi ambivalentnost mlade deklice, ki bi se rada osebno in spolno 

predala, se tega hkrati tudi boji (Bettelheim, 1999). 
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7. ZAKLJUČEK 
 

V prvem delu diplomske naloge sem predstavila delo Gašperja Križnika, ki je tudi danes še 

vedno premalo cenjeno. Zaslužen je za veliko zbirko pravljic, pesmi, pregovorov, ugank, v 

Štrekljevi zapuščini lahko najdemo preko 400 njegovih enot. Skozi njegove zapise je jezik ostal 

živ, narečja iz Motnika in okolice so se ohranila vse do danes. Bil je samouk, v šolo ni hodil, 

vendar je po svoje opredelil in zapisal značilnosti motniškega govora in govora drugih okoliških 

narečij. Ker sva v sorodstvenem razmerju, se mi zdi še toliko pomembneje, da se zavedam 

veličine njegovega dela.  

 

Ker so pravljice sestavni del dnevne rutine tudi v vrtcu, sem se odločila, da bom analizirala tudi 

njegove pravljice. Te pravljice so takšne, da je tekst namenjen otrokom, kontekst pa odraslim. 

Mnogokrat mislimo, da so pravljice namenjene samo otrokom, odraslim pa ne. Ko podrobneje 

preučujemo neko pravljico, lahko hitro  ugotovimo, da imajo globlji pomen in ne samo 

površinskega, kot menimo na začetku.  

 

V drugem delu diplomske naloge sem primerjala dve izbrani Križnikovi pravljici (Od 

povodniga moža in Od sowčne zvezde) s pravljicama J. in W. Grimma (Predivarjev ptič in 

Kosmatinka) in pravljicama A. Štefanove (Te že vidim, te že vidim! in Sirotica). Izbrala sem 

pravljice, pri katerih lahko najdemo enake oziroma podobne motive, jih analizirala in 

primerjala.   

 

Med pisanjem diplomske naloge sem zasledila tudi misel, ki se mi je utrnila v spomin. France 

Bevk je rekel: »Poznam dve vrsti ljudi, ki mi niso pri srcu. To so tisti, ki se ne znajo smejati, in 

tisti, ki ne znajo ceniti pravljic, ki so bile duša moje mladosti. Zanje so pravljice res umrle, a 

zame so še vedno žive« (Zalokar Divjak, 2002). S to mislijo se strinjam tudi sama in menim, 

da so pravljice pomemben in sestavni del našega življenja, tako v otroštvu kot tudi v odraslosti.  
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8. DODATEK 
 

8.1. OBRAVNAVANE PRAVLJICE S CELOTNO VSEBINO 
 

8.1.1. PREDIVARJEV PTIČ (J. in W. Grimm) 

 

Nekoč je živel čarovnik, ki je kot berač hodil po hišah, prosjačil in lovil lepe deklice. Živa duša 

ni vedela, kam jih je odvlekel, kajti nikoli več jih ni bilo na spregled. Nekega dne se je ustavil 

pred vrati moža, ki je imel tri lepe hčere. Videti je bil ubog, onemogel berač, na hrbtu pa je 

nosil bisago, v katero je zbiral mile darove. Poprosil je za grižljaj hrane, najstarejša je stopila 

ven in mu dala kosa kruha, toda samo dotaknil se je je in že je morala skočiti v njegovo bisago. 

S krepkimi koraki je odhitel stran in jo odnesel v svojo hišo, ki je stala sredi temnega gozda. V 

tej hiši je bil sam sijaj in deklici je dal, karkoli se je poželela. Pravil ji je: »Zlato moje, pri meni 

ti bo ugajalo in dobila boš vse, kar ti srce poželi.« To je trajalo nekaj dni, potem pa ji je rekel: 

»Odpotovati moram in nekaj časa boš ostala sama. Tukaj imaš hišne ključe in lahko si ogledaš 

vse razen sobice, ki jo odklepa tale ključek. To ti s smrtno kaznijo prepovedujem.« Dal ji je tudi 

jajce in ji rekel: »Skrbno čuvaj tole jajce in ga stalno nosi s seboj, kajti če se bo izgubilo, bo 

huda nesreča.« Deklica je vzela ključe in jajce in obljubila, da bo vse izpolnila. Ko je čarovnik 

odšel, je hodila po hiši in si jo ogledovala, sobe so se kar bleščale v zlatu in srebru in mislila si 

je, da pač še ni videla večjega sijaja. Končno je prišla do prepovedanih vrat in je hotela mimo, 

toda radovednost ji ni dala miru. Pogledala je ključ in videti je bil kot vsi drugi. Vtaknila ga je 

v ključavnico in ga malce zasuknila in že so se vrata odprla. Toda kaj je zagledala, ko je 

vstopila? Na sredi sobice je bila velika, krvava kotanja in v njej so plavali razsekani mrliči, 

poleg pa je stalo tnali in svetla sekira je ležala na njem. Tako grozno se je prestrašila, da ji je 

jajce padlo iz rok in pljusknilo v kotanjo. Pobrala ga je, toda zaman je brisala z njega kri, naj 

ga je še tako brisala in drgnila, kri se je vedno znova prikazala. Ne dolgo zatem se je vrnil mož 

s potovanja in prvo, kar je zahteval so bili ključi in jajce. Dala mu jih je in se pri tem vsa tresla. 

Zaradi rdečih madežev je takoj vedel, da je bila v krvavi sobi. »V sobo si šla proti moji volji in 

zdaj se boš vrnila tja proti svoji volji,« je rekel. »Tvojega življenja je konec!« Vrgel jo je po 

tleh, jo za lase odvlekel tja, ji na tnalu odsekal glavo in jo razsekal, da je kri lila po tleh. Potem 

jo je vrgel k ostalim v kotanjo. »Zdaj grem po drugo,« je rekel čarovnik, odšel kot berač v isto 

hišo in prosil vbogajme. Druga deklica mu je prinesla kruh in kot prvo jo je ujel že samo s tem, 

da se je je dotaknil. Godilo se ji ni nič bolje kot njeni sestri, tudi njo je zapeljala radovednost, 

odprla je krvavo sobo, pogledala noter in to je plačala z življenjem. Zdaj je odšel čarovnik po 



60 
 

tretjo, ta pa je bila pameten in prebrisan deklič. Ko ji je dal jajce in ključe in je odpotoval, je 

jajce skrbno spravila in si šele nato ogledala hišo in nazadnje je prišla tudi ona v prepovedano 

sobo. Ah, in kaj je zagledala? Njeni ljubi sestri sta ležali v kotanji, žalostno umorjeni in 

razsekani. Dvignila ju je, poiskala vse njune ude in jih zložila skupaj: glavo, telo, roke in noge. 

In ko je bilo vse skupaj, so se udje zganili in spet sklenili, obe deklici sta odprli oči in oživeli. 

Zelo so se razveselile, se poljubile in objele. Ko se je mož vrnil, je takoj zahteval ključe in jajce 

in ker ni mogel na njem najti niti kanca krvi, je rekel: »Skušnjo si prestala, torej si moja 

nevesta.« Zdaj ni imel nobene moči več nad njo in moral je narediti, kar je zahtevala. »No,« 

mu je rekla, »najprej boš nesel mojemu očetu in materi poln koš zlata. Odnesel ga boš sam na 

lastnem hrbtu, medtem pa bom jaz pripravila svatbo.« Potem je stekla k svojima sestrama, ki 

sta bili skriti v izbici, in jima rekla: »Zdaj je pravi čas, da vaju rešim. Hudoba vaju bo sam 

odnesel domov, toda čim bosta doma, mi pošljita pomoč!« Obe ju je posadila v koš in ju tako 

pokrila z zlatom da ju ni bilo nikjer videti, potem pa je poklicala čarovnika in mu rekla: »Zdaj 

pa le odnesi koš. Ampak da mi spotoma ne boš postaval in počival! Skozi okence bom gledala 

za teboj in pazila!« Čarovnik si je zadel koš na hrbet in odšel, toda koš je bil tako težak, da mu 

je kar pot lil po obrazu. Sedel je in se hotel malce odpočiti, toda sestra iz koša je takoj zaklicala: 

»Gledam skozi okence in vidim, da počivaš! Boš šel naprej!« Mislil je, da tu je to zaklicala 

nevesta in se je napotil naprej. Še enkrat se je poskušal usesti, toda spet se je oglasilo: »Gledam 

skozi okence in vidim, da počivaš! Boš šel naprej!« Tako je zaklicalo, kadarkoli se je ustavil in 

končno je stokajoč in brez sape prinesel koš z obema deklicama in zlatom v hišo njunih staršev. 

Doma pa je nevesta pripravila svatbo in je dala povabiti vse čarovnikove prijatelje. Potem je 

vzela mrtvaško glavo z režečimi zobmi, jo nališpala z nakitom in cvetličnim vencem in jo 

postavila tako, da je gledala iz lopute v tleh. Ko je bilo vse pripravljeno, je zlezla v sod z medom, 

nato pa razrezala posteljo in se povaljala po predivu, da je bila videti kot čuden ptič in je nihče 

ne bi mogel prepoznati. Ko je odšla iz hiše, je naletela na svate, ki so jo vprašali: »Predivarjev 

ptič, kam pelje ta pot?« »Od njegove hiše in njegova povesma sem skril pod perot.« »In kaj 

nevesta mlada počne?« »Počistila je hišo, da se vsa blešči, zdaj pa pri loputi stoji.« Končno je 

srečala tudi ženina, ki se je prav počasi vračal. In tudi on jo je vprašal: »Predivarjev ptič, kam 

pelje ta pot?« »Od njegove hiše in njegova povesma sem skril pod perot.« »In kaj nevesta mlada 

počne?« »Počistila je hišo, da se vsa blešči, zdaj pa pri loputi stoji.« Ženin je pogledal tja in 

videl nališpano mrtvaško glavo. Menil je, da je njegova nevesta, zato ji je pokimal in jo prijazno 

pozdravil. Komaj pa je s svojimi gosti odšel v hišo, že so prispeli bratje in sorodniki neveste, ki 

so jo prišli rešit. Zaklenili so vsa vrata v hiši, potem pa hišo zažgali in čarovnik je zgorel z vso 

drhaljo vred (Grimm, 1993, str. 234-237). 
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8.1.2. OD POVODNIGA MOŽA (G. Križnik) 

 

Jenkrt je jémù an voče tri hčêre, ko b' se ble rade možile, pa ni blo nobjenga snòpca. Zdej so 

prale jenkert tam na jenmo stedjenc, ko pride an gospôd v zelenmo gvant, no začne vse sórte 

govorit in spraševȁt kje bi bla kjer dȅb se rádà mòžilà, in une so tako govorile dȅb ga vona 

ràda uzêlă. No grejo dàmù h ùčêt ga vprašat če jo dajo. No voče je biv precej kontent. Ta 

Gozpôd je reku, de ni treba nobjenga glêdat, al' pa če grejo voče žnô al' pa ne. Zdej je sama 

dékle šla iz žnȉm, prideta kje do ane vode na an môst, jo zavije v plajš, pa skôč v vodo žnôgresta 

dejeleč pod vodo, prideta na ane zelene travnike, gresta djeleč po teh travnikih in zdej prideta 

do ane grešine in ji rieče: Tò tá grešina je muvoja in ti travnk vsi, če ti je všeč al' pa ne, zdej 

bôš ti tukej per mijen za žjeno.« Zdej ji vse tam rezkaže ina dá čez ključše in use. On je zdej 

hvodu po jag in je biu măl dòmà in ji je dau ano zapovd, d

săm v jenga ne. Vona mo je oblubla de mo bô zvesta. Adan gre môž na jágò, vona je bla pa 

fîrbčna, pȁ er, kaj da má nòter, ko ji je tako zapovd dau, de na sem 

neč nôt ga, še ni blo tistga poglêdat. Poglédà noter v c je blo pa tri kadi čist' ga zlata nalit' 

za dvost, je še an pärst noter pomočila, in se strašno ustraš ko je pozlàčen parst van pernjesla, 

zdej se umiva in riba pa ni špv zlatò preč. Zdej se je bàla strašno moža kadar bi päršu damu bo 

strašno hűd, al pa še umôru me bô. No res ko mòž gre damu je biu strašno žâlòsten, s mo je že 

zdĕl, de doma ni nekej prov. Pride damu je bla vona vsa prestrâšena, pa povêdala mo ni neč, 

kaj de je strila. No, zdej v povne gresta h kosil, pa zamêrka de mâ pärst ubêzn, jo vpraša kaj de 

ji je na pärst, in je pa rêkla: Solato sàm prĕd  se pa an mejh' n urêzala, pa ne vȅlk'.« 

Môž je jo pa, do mo je mogla pokâzàt, vona se je pa blanila, de ni neč hud'ga, do jo neč ne boli. 

Nèč, un je pa otu vêdit in je mogla pȁrst pokazat. No, zdej mo je povêdala, kaj si ji je nardil, de 

er, in de je pȁrst v zlatô pomočila .- Kar zagrăb jo, pa jo na ano špico natakne, 

pa živo ubês u hräm. – Pa gre po drugo sjestro kje na tist dôm, zdej učeta nagovârja in mo láže, 

de nej jeno sjestro dajo, de bôjo jenkert pŭvol pȁršle ubê dâm. Voče se je an mâl branu dât to 

sredno hčer, pa je vander pervôlu. – No, jo uzame in gresta kje na tist môst, jo zavije v plajš, 

d nô djeleč in prideta na ane zelene travnike, in gresta djeleč 

po tistih travnikih, in prideta do tiste grešine ko je biu doma. Prav: Tukej je môj dôm!« - In zdej 

ji pokaže njeno sjestro kje visla na tist špìc in vona se je prestrašila strašno. Mož ji pa prav: 

rov, in ji pa pove, 

de vanga samga ne jȅt. – Jenkert gre na jago, vona je bla sama doma, je kar šla bva gvor v tist 

cim rst nôter 

pomočila, no zdej se je perjev zlatô na pȁrst, se riba in vmiva neč ni pomâgal, dȅb šov preč. Se 

močno prestraš in je misl'a, kaj bo zdej zmano, kbô glih takô narêdu koker je zúno. Zdej si pȁrst 
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ubêže, si je misl' la, sej na bo vidu. Zdej na jăg se mo je že nekej zdĕl, de ni nekej prov doma in 

precej je 

vêdu kaj de ji je. Zdej mo je mogla pokázät in mo je tüd povêdala, de tök in tök sem je zgodil. 

Sem je zgodil in ga prosila dëb je pĕrzašŏnov de na bo niko neč kaj takiga strila, al' nobjena 

prošna ni neč pomágàla, kar nataknu je jo na špico pa pokvonc postau. Zdje so že dve ble gvor. 

Zdej je štedêrov kokô b' ša uno dobiu; pa vander po teh dvema mo je blò strašno , pa kar je 

oblubu, tô je sturu. An dăn se perprav pa  gre po uno sjestro. Zdej učĕta nagovarja dȅb jo dau, 

de bôjo pùvòlej vsi štêri pȁršĪ damu, in de puvolej bôjo voče šli žnȉm. ' măl cajtga 

măm, măm nekàm dregam za jȅt , in mo je jo dăl de je sama šla žnȉm; ta se je pa šrovòko 

smejàu, ko je učeta na plahtov, de mo je jo dau. Zdaj prideta kje do tist' ga mostà, jo zavije v 

môntĪ, pa skôč v vodo žnô, pa gresta pod vódò djelč, prideta do tistih zelenih travnikov in gresta 

djeleč naprej, spȅt prideta do tiste grešine in prav: Zdej sva dóma, no ji pokaže tiste dve sjestre 

ko sta visle gvor na špicah, se je strašno prestrašla de bi hmăl kje padla. Ja, prav: neč se 

nevstrăš, zvesta mì môrš bȉt, pa na bôm narêdù s tabôj takôče mi boš zvesta kar ti bôm 

zapovêdov, no spȅt je te raroču glih takô koker un'm dvema, Dau ji je čez vse kluče in vse; in ji 

urate odpêra, vȉd de ni neč tájgà nôter, gre in pa gleda kaj de je v tistih kadêh, je šla kar vȁn, 

ni neč pȁrstov pomočila nôter koker une dve. Sje mis' l ' à, jest ga bôm že zvila, če bo mogôče. 

No, zdej pride damu v povne, mo naprav fajn kosil, no gresta h kosil in mo tako govori in ga 

objame Ljub' môj  môž, o, kokô te mam rada! Zmáno že ne bôš takô narêdu, koker si z ' ŭnm 

dvêma. – Če mi bôš zvesta, ti na bôm neč narêdu. Zdej moža prôs, dȅb smêla une dve duol iz 

snĕt in pokopăt. On ji dovoli de žiher nardi žnim kar ôče. No, rês jih izsname in pokôple in 

naredi čêd'n grŏb. Zdej dvol poklêkne in boga prôs za sjestre. Puvolej čez nekej cajta, na tistmo 

grob ana rôža zrase. Jeno nôč se ji pa sajna, de nej vstane zjutraj zacajta, na prèd' n bô sônce 

gvor pȁršu, de nej rosê iz tiste rôže u ano mejhno posôdo nalovi, in iz tisto rosô nej jih pomaže 

pa bojo ubê ožvêle koker so pred ble. Vona res nardi takô, dobi vode pred sônčnim izhodam, in 

jih odkôple in pomáže in tisto vodô, sta pa vstale in zavpile: Ljuba sjestra al' si tȕd' ti tukej? 

 jeh skrije de ni on vedu za né. No zdej on pride damu in mo dă tȕd 

' ano zapovd in mo rieče: » Zdej pa tȕd' ti na smeš pa v ta in ta cimer an let'n dăn poglêdat.« 

»Ljuba muoja žjena, sej te ubôgàm kar ti riečeš, no ga tϋd' ni jemu neč ferbc, kaj de je nôter. 

Ko je bȅl pogostem na jago hvodu, in je măl doma biv. Vona je pa v h unim dvema hodila, 

de se so pogovarjale, koko bi ble vesele ble še vse . No, zdej tȕd skonštvjejo kóko dȅb' 

mogle ujïd. Ta mlajši si je pa znislila, ko je páršla žegnănska nedêla štruklov na pječe in mo 

rieče: Per nas je taka navada de se štruk' l' pječejo pa h jenm drug'm pokust nosjo, môrš tȕd ti 

njest dăm. Prav, ljuba muoja žjena, le na pȅc! Pa mo naloži kar dvost, na dno pa dene to stáro 
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sjestro, na vȁrh pa štruc in potic de se ni neč van vidla, pa mo pevê de na sme neč počìt, jest te 

bom že vidla in set bom kar uglasla nôter v kôš če boš počev, No pa ko per njeseš pa kar v hišo 

den, pa van pejd, neč dȅb'se kej zgovarjov! Uno sjestro je pa navčila prȅd če kaj počije de nej 

le zavpije nôter vkôš: No nes! Zdej mo vona kăr zadene, in ga njese djeleč, pride do tiste vode, 

grem naprej, pa gre hiter iz tistim kvošam pod vodô. Ko pride damu , hiter koš postau na mizo, 

pa pusti in kar gre, ga ustavlajo in ogovarjajo doma, pa kar šev je naprej koker dȅb biv devji, 

de je šov barš damu na svôj dôm. Ko dâm pride in rieče: o ljuba muoja žjena strašno ti djelč 

vȉč. »Žjana mo odgovori: Jest 'mam take špêgle de dva dn .« Drug dan gre spȅt 

na jago, une dve se same pogovarjajo doma, so riekla uno mave že doma kokô bi mê dvê ušle, 

ko pride božič tadej majo navado popótne pogače piečt, mo bômo pa riekle, de per nas je taka 

navada je taka navada, o božič popôtnice piečt. Zdej ko on pride iz jáge damu mo pove kako 

damu pokust. Prav le na péc, bôm pa nésu. No rês pa pječe pogáč in potic pa naloži v kŏš v dno 

sjestro na vȁrh 

ne dá neč 

pogovorit koker naumna žvina, Pride damu mo prav žjena Kokô je blo doma! Prav: neč, jas 

sama preko sjeb', une dve mam že doma, kaj bo za mjene. Zdejpr

 

zdej je šov na jágo in vona dómà na pječe kolačov in potic, ko iz jag pride damu je blo že vse 

perpravlen v kôš. Prȅd mo je pa tȕd povêdala, de bô stala v kuh'n per ugniš, in pa de jo ne sme 

neč pogledȁt, de takrat so ženske hude ko piječejo te še znȁm zburkĪ zapodit. Zdej tist gvont kje 

prȅd unȅm blă naprav v njega arovce in slame in take reči noter de je glih toko blo koker ena 

ženska, in jo tako ubarne de mo je hȁrbt kazala in de je burkle deržala in peč glédala. Sama je 

pa v kŏš šla, pa gvor na se napravla kolačov in potic in pa pîrhov, po vȁrh pa pogarne z enm 

pȁrtičom. No, ko pride damu iz jage, kar zadene tist kŏš pa gre žnȉm, 

tam pred pečjŏ, je kar šov naprej, je bla precej teška, pa je kar nesu svŏj pŏt, ni otu neč počivat 

koker drugekrat. Zdej pernjese kŏš kje na nen dôm,pa ga dene kje, pa gre nezaj. Ko damu pride, 

je še tista ženska glih toko stala koker prȅd, se jo ni neč upov ugovorit. Uzame svoj gvêr, pa gre 

nezaj. Ko damu pride, je še tista svoj ženska glih toko stala koker pred, se jo ni neč upov 

ugovorit. Uzame gvêr, pa gre spȅt 

zmeram glih takô stala pred pečjô hôd sam kje, lakota ga je že začêla premagvat. Ji riêče: Ljuba 
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muoja žjena, dej mi kej jest sam že lačen, pa kar tih je bla on je pa kar van šov, se je bau dȅb' 

se nad nim nezadàrla, to je ane tri dni terpêl, puvol se le kje hne sprav, jo an mal bàzne, pa je 

kar kje padla ta slamnata ženska. Tokrat ga pa hdô jeza pogrăb in jè reku: » Baba je več ko 

hudič!« Od takrat je ta pregovor. Tam doma so pa ano vodo žegnano kȁd napravl, no to 

žegnana napravl ano kȁd žegnane vōde denejo to mlajš deklêta noter, za une dve pa ni voče 

vedu ke so ble pokopane. Puvolej so dvanajst duhovnov dobil, de so brăl in molil, na varh glave 

 telo postavl, kjer so vedĪ, de ni človk, de je hudič. Zdej pa pride s hudim 

viharjem in potgresam v hišo je rajtov kar sečt po nô, pa ni jemu tolk močij. Reku je pa tȕd, de 

ta voda in duhovni nimajo močĭ leta kapa kjo ma va vȁrh glave. Puol je šov spotepeno nezaj. 

(Križnik: ŠZ 3/59). 

 

8.1.3. TE ŽE VIDIM, TE ŽE VIDIM! (A. Štefan) 

 

Ta pravljica je stara, so jo govorili še takrat, ko je bila stara mama majčkena. Je rekla, da jo 

je znal njihov stric lepo povedati, stric Matejev. Je malo huda tale pravljica in pravi, da je živel 

oče, ki je imel tri hčere, in so mu zrasle in je komaj čakal, da se bodo poročile. Bi rad, da bi 

odšle – a one kar doma, kar doma, dokler se ni zgodilo, da je rekel: »Če pride sam hudič, vas 

bom dal, samo da vas odpelje!« In hudič, ki sliši že na daleč, ga je slišal. »Ooo,« je 

rekel, »dobro, dobro, bom pa šel po kakšno!« In se je napravil in je šel. Pride, potrka, oče 

odpre, pa reče ta gospod, ki je bil hudič: »Dober dan. Sem slišal, da imate tri hčere. Jaz pa 

ravno nevesto iščem. Bi mi dali eno, da jo vzamem?« »Prav rad,« je rekel oče. »Samo zdaj – 

jaz ne vem, ker jih ne poznate – katero bi pa vzel?« »Kar vi povejte.«  In ni oče nič vprašal, je 

kar dal. »Tista,« je rekel, »ki je najstarejša, tista gre prva od hiše.« In je šla s hudičem. Ko sta 

prišla do doma, je hudič dejal: »Samo to ti povem: trinajst sob imam, dvanajst jih je zate, 

trinajsta je moja. V vse lahko pogledaš, v trinajsto ne smeš! Še jabolko ti dam,« je rekel, »in 

hočem, da ga zmeraj nosiš s sabo.« In ji je dal še jabolko – potem je nekam šel – in ona je 

hodila sama tam po hiši. Vsega je bilo. Bilo je zlato, bili so prstani, koralde, lepe obleke, pa 

takšne škatlice in skrinjice, da se je vse svetilo. Gleda, tako lepo se ji je zdelo – še sama ni 

vedela, kdaj je prišla do zadnje sobe. »Joj,« je rekla, »če so vse tako lepe, saj ni mogoče, da ne 

bi bila še ta.« In je odprla čisto čisto malo – takrat pa butne ogenj vanjo, da je spustila jabolko 

in je zaprla vrata in ga ni imela več. Pride mož zvečer domov, pogleda, pravi: »Si odprla?« Je 

rekla, da ne, pa je vprašal samo: »Kje je jabolko?« – in ni bilo več kaj lagati. Je vedel, kam je 

padlo, in jo je prijel in vlekel tja čez hišo in jo pahnil v ogenj. Potem je rekel: »Grem pa še po 

drugo. Ne bom kar sam, če sta doma še dve.« In se je spet napravil, pa malo drugače, da ga ni 
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bilo spoznati, in je šel. Ko je prišel do tja, je rekel: »Dober dan. Sem slišal, da imate dve hčerki, 

jaz pa ravno ženo iščem. Mogoče me bo marala katera.« In oče, jasno, jo je dal. Zdaj je dal 

drugo, tisto srednjo, in jo je vzel hudič in jo odpeljal s sabo. Prideta domov – »Glej,« je 

rekel, »tako je v moji hiši: trinajst sob imam, v vse lahko pogledaš, v zadnjo ne smeš. Še tole 

jabolko ti dam, da ga boš zmeraj nosila s sabo – pazi, da ga ne izgubiš.« Potem je šel in ona je 

hodila tam po hiši. Ta nesrečnica, tako je bila radovedna: ko je vse pogledala, je hotela še v 

zadnjo sobo. Odpre nalahno, butne ogenj, jabolko pade in ga ni imela več. Pride mož zvečer 

domov. »Kaj je,« je rekel, »kje imaš jabolko?« »Oh,« je rekla, »ko sem kuhala, mi je padlo in 

mi je notri v štedilniku zgorelo.« »A, v štedilniku, ja,« je rekel, »jaz že vem.« In jo je kar prijel 

in pahnil v ogenj. Kaj zdaj? Je rekel: »Bom šel pa še po tretjo.« In se je oblekel, tako da je bil 

spet drugačen, malo drugače si je dal klobuk, pa malo drugačno suknjo – ker hudič se lahko 

tako obleče, da je zmeraj drugačen. Je šel do hiše in rekel spet: »Sem slišal, da imate lepo hčer. 

Mi jo daste za ženo?« »Ooo,« je rekel oče, »sami gospodje!« – in je dal še tretjo. Gresta s 

hudičem, prideta domov, pa pravi hudič: »Glej, trinajst sob imam, dvanajst jih je zate, trinajsta 

je moja, v trinajsto ne smeš. Tole jabolko,« je rekel, »pa zmeraj nosi s sabo.« In ona je šla in je 

gledala, gledala, hodila po hiši. Ko je prišla do zadnje sobe, je rekla: »Pa kaj je tu 

notri?« Prislonila je uho na vrata in se ji je zdelo, kot da zadaj nekaj poka, kot da bi gorelo, pa 

tudi, da nekaj kriči, da nekdo kliče. »Le kaj bi to lahko bilo?« je rekla in je dala jabolko precej 

nazaj in malo vstran, in je odprla. Zdaj je zagledala ogenj, vse je gorelo, globoko dol. In notri 

v tistem ognju sta bili obe njeni sestri. Zdaj ji je postalo jasno, da je to pekel in da je tisti mož 

hudič in da je bil isti ženin za vse tri. Da niso bili to trije gospodje. »Ojoj,« je rekla, »kam smo 

me tri padle.« Hitro je zgrabila najstarejšo in jo je potegnila ven. Skrila jo je, potem pa je 

začela peči kolače, piškote, kruh, da je vsega polno napekla. Ko je prišel hudič domov, je rekla: 

»Glej, vse to sem napekla. Bi bil tako dober, da bi jutri nesel mojemu očetu?« »Pa bom,« je 

rekel hudič. »Veš,« je rekla, »pa ne smeš nič pojesti. Zate je tu pripravljeno, glej, sem dala na 

mizo. Pusti koš pri miru, imaš prej in potem zadosti doma. Ker jaz bom gledala za tabo. Bom 

rekla: Te že vidim, te že vidim! Bom huda, če boš jedel.« Dobro. Hudič je šel spat, ona pa hitro: 

sestro v koš, potem je natresla piškote, kolače in rekla sestrici potiho: »Samo to pazi: če se 

ustavi, reci – te že vidim, te že vidim – pa bo šel naprej.« Zjutraj se zbudi hudič, vzame koš in 

gre. »Joj,« je rekel, »je težak ta koš. Saj ne more biti samo kruh.«  Se obrne, tista notri pa začne: 

»Te že vidim, te že vidim!« »Pa kako me vidi, kam je zlezla?« je rekel in je šel še malo. »Nič,« je 

rekel, »je pretežko, bom kaj pojedel.« »Te že vidim, te že vidim!« Samo ustavil se je, pa je 

začela: »Te že vidim, te že vidim!« – in tako zmeraj, dokler ni prišel do hiše. Tam je odložil koš 

in šel, oče pa je prišel pogledat, kaj mu je prinesel. Zagleda svojo najstarejšo. »Odkod si se pa 
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ti vzela?« pravi. »Nisi ti zdaj poročena?«  »Joj,« je rekla, »ne boste verjeli, kam ste me dali. 

Tisti ženin je bil hudič, vse tri smo končale pri njem.« Oče je kar obstal. Ni mislil, da se to lahko 

zgodi. In zdaj – kako naj jim pomaga? Saj ni poznal poti. Ni vedel, kam je treba iti, in je samo 

čakal, da se rešita še drugi dve. Tam pri hudiču pa je tista tretja pekla, pekla, da se je že kar 

malo zredil hudič. Je rekel: »Ti pa dobro kuhaš,« pa ni vedel, zakaj ona toliko peče. Ko je bil 

teden mimo, je potegnila ven še drugo sestro in jo je dala v koš – pa jo je nesel hudič domov. 

Zdaj je ostala samo še ona. Kako naj gre stran? Je pekla, da je spet napekla kup piškotov, pa 

še slamnato žensko je naredila in jo oblekla v svojo obleko. Ko je bil teden mimo, je rekla: 

»Glej, oče je gotovo že pojedel, danes spet pripravim koš. Pri vratih te bo čakal, da ga neseš.« 

»Pa bom,« je rekel hudič. In ko je nekam šel, je hitro dala tisto žensko k peči, potem pa koš do 

vrat in je skočila v koš in stresla nase vse piškote. Pride hudič, pogleda, vidi ženo tam pri peči 

in si misli: »Aha, spet peče!« In vzame koš in nese. Gre, hodi, spet se mu je zdel tako težak. »Saj 

ne morem več,« je rekel, »bom moral kaj pojesti.«  Ona pa hitro: »Te že vidim, te že vidim!« 

Gre hudič naprej, pravi: »Bom pa malo ven potresel!« »Te že vidim, te že vidim!« »Pa kam je 

zlezla, da me zmeraj vidi?« je rekel in je nesel vse do hiše, da je bila rešena še tretja. Pride 

hudič nazaj, pravi: »Sem nesel,« – žena pa tiho, še zmeraj pri peči. »Sem lačen.« Ona pa nič. 

Gre hudič, da bi jo stresel, vtem pa se žena prevrne in je videl, da je sama slama. Tako je zaklel, 

je stekel v pekel, notri nobene, je stekel do hiše, udaril po vratih in kričal: »Moje neveste 

nazaj!« A hiša je bila zaklenjena, okna zaprta in vse je bilo poškropljeno z žegnano vodo. Hudič 

ni mogel blizu. Le še v vogal je brcnil, da ga je od jeze pol podrl, in je šel nazaj v pekel. Potem 

so imeli mir pred njim. Oče ni hčera nikoli več preklel, hčere so si našle vsaka svojega moža – 

in tu se naša pravljica konča (Štefan, A. 2011, str. 137-143). 

 

8.1.4. KOSMATINKA  (J. in W. Grimm) 

 

Nekoč je živel kralj, imel je ženo z zlatimi lasmi, ki je bila tako krasna, da ji ni bilo enake na 

svetu. Pa se je zgodilo, da je zbolela in ko je začutila, da bo umrla, je poklicala kralja in mu 

rekla: »Če se boš po moji smrti znova poročil, nikar ne jemlji žene, ki ne bi bila tako lepa kot 

jaz in ne bi imela zlatih las. To mi pa že moraš obljubiti.« Ko ji je kralj obljubil, je zaprla oči 

in umrla. Kralj se dolgo ni mogel potolažiti in niti pomislil ni na to, da bi si vzel drugo ženo. 

Končno so mu rekli njegovi svetovalci: »Tako ne gre več naprej. Kralj mora biti oženjen, da 

ima dežela kraljico.« Širom sveta so razposlali sle, da bi našli nevesto, ki bo se mogla v lepoti 

kosati z umrlo kraljico. Toda na vsem svetu ni bilo tako lepo, in če so jo že našli, zlatih las ni 

imela nobena. Torej so se vrnili, ne da bi kaj opravili. Kralj pa je imel hčer, ki je bila prav tako 
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lepa kot njena mrtva mama in je imela tudi prav take zlate lase. Ko je odrasla, jo je kralj nekoč 

pogledal in videl, da je vsem podobna njegovi mrtvi ženi in vzbudila se mu je silna ljubezen do 

nje. Torej je rekel svojim svetovalcem: »Poročil se bom s svojo hčerjo, kajti ona je živa slika 

moje umrle žene, pa tudi druge neveste, ki bi ji bila podobna, nisem mogel dobiti.« Ko so 

svetovalci to slišali, so se prestrašili in rekli: »Bog je prepovedal, da bi oče oženil svojo hčer, 

in iz greha ne pride nič dobrega. Na ta način boste pahnili kraljestvo v propad.« Hči se je še 

bolj prestrašila, ko je slišala, za kaj se je njen oče odločil, vendar je upala, da ga bo lahko 

odvrnila od te namere. Rekla mu je: »Preden izpolnim vašo željo, moram dobiti tri obleke, eno 

zlato kot sonce, drugo srebrno kot mesec in tretjo lesketajočo se kot zvezde. Zahtevam tudi 

plašč, ki naj bo sešit iz tisočerih različnih kožuščkov, in vsaka žival v vašem kraljestvu naj da 

zanj košček svojega kožuha.« Mislila pa si je: »Tako bom očeta odvrnila od njegovih slabih 

misli, ker je popolnoma nemogoče, da bi to preskrbel.« Kralj pa ni odnehal. Najspretnejše 

deklice v kraljestvu so morale stkati obleko, eno zlato kot sonce, drugo srebrno kot mesec in 

tretjo lesketajočo se kot zvezde. In njegovi lovci so morali ujeti vse živali v kraljestvu, jim 

izrezati delček kožuha in tako so sešili plašč iz tisočerih koščkov. Ko je bilo končno vse 

narejeno, je kralj poslal po plašč, ga razgrnil pred hčerjo in rekel: »Jutri bo poroka.« Ko je 

kraljična videla, da ni upanja, da bi spreobrnila očetovo srce, je sklenila, da bo zbežala. 

Ponoči, ko je vse spalo, je vstala in vzela s seboj troje dragocenosti: zlat prstan, zlato vretence 

in zlato motovilce, obleke kot sonce, mesec in zvezde je stisnila v orehovo lupino in oblekla 

plašč iz tisočerih kožuščkov, obraz in roke pa si je počrnila s sajami. Potem se je priporočila 

bogu in odšla. Hodila je vso noč in prišla v velik gozd. In ker je bila zelo utrujena, je zlezla v 

votlo drevo in zaspala. Vzšlo je sonce, ona je pa še vedno spala in je spala tudi, ko je bil že 

svetel dan. Pa je naneslo, da je prišel na lov kralj, ki je bil lastnik tega gozda. Njegovi psi so 

pritekli do drevesa, vohljali, krožili okrog debla in lajali. Pa je rekel kralj lovcem: »Poglejte, 

kakšna divjačina tiči tam.« Lovci so ubogali ukaz in ko so se vrnili, so povedali: »V votle 

drevesu je čudna žival, kakšne nismo še nikoli videli. Njen kožuh je iz najmanj tisoč vrst krzna 

in tam leži in spi.« Kralj je rekel: »Poskusite jo živo ujeti, potem jo privežite na voz in vzemite 

s seboj.« Ko so lovci zgrabili deklico, se je ta prestrašena zbudila in jim zaklicala: »Sirotica 

sem, ki sta jo zapustila oče in mati. Usmilite se me in me vzemite s seboj!« Rekli so: »Kar z 

nami pojdi, Kosmatinka, za kuhinjo boš že dobra. Lahko boš ogrebala pepel.« Posadili so jo 

na voz in odpeljali domov na kraljevi grad. Tam so ji pokazali hlevček pod stopnicami, kamor 

nikoli ni posijala dnevna luč in ji rekli: »No, Kožuščka, tukaj lahko stanuješ in spiš.« Potem so 

jo poslali v kuhinjo, da je nosila drva in vodo, ne tila ogenj, skubila perutnino, čistila zelenjavo 

in sploh opravljala umazana dela. Tako je Kosmatinka precej časa prav bedno živela. Ah, ti 
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lepa kraljična, kaj se je zgodilo s teboj! Pa je naneslo, da je bilo v gradu veliko slavje in 

Kosmatinka je vprašala kuharja: »Smem malce pokukati tja? Saj bom ostala za vrati.« Kuhar 

ji je odgovoril: »Kar pojdi, toda čez pol ure moraš biti nazaj, da boš ogrebla pepel.« Vzela je 

oljno lučko, odšla v svoj hlevček, slekla kožuh in si umila saje z obraza in rok, tako da je njena 

lepota spet zasijala. Potem je odprla oreh in vzela obleko, ki se je bleščala kot sonce. Ko je bilo 

to opravljeno, je odšla na slavnost, tam pa so se vsi razmaknili na njeni poti, kajti nihče je ni 

poznal, vsi so bili prepričani, da mora biti kraljična. Kralj ji je prišel nasproti, podal ji je roko 

in plesal z njo, v srcu pa si je misli: »Nekaj tako lepega moje oči še niso videle.« Ko je bilo 

plesa konec, se mu je priklonila, in ko se je ozrl, je že ni bilo več in nihče ni vedel, kam je 

izginila. Poklicali so stražarje, ki so stali pred gradom, in jih izprašali, toda nihče je ni videl. 

Ona pa je stekla v svoj hlevček, urno slekla zlato obleko, si počrnila obraz in roke, smuknila v 

svoj kožušček in spet je bila Kosmatinka. Ko je prišla v kuhinjo in se lotila svojega dela pri 

pepelu, ji je rekel kuhar: »Kar pusti pepel za jutri in raje skuhaj juho za kralja, ker bi tudi jaz 

rad malo pokukal na vrh. Toda gorje, če ti pade las v juho! Potem ne boš dobila jesti!« Kuhar 

je odšel, Kosmatinka pa je po svojih najboljših močeh skuhala za kralja slastno kruhovo juho, 

in ko je bila gotova, je iz prinesla iz svojega hlevčka zlat prstan in ga položila na dno sklede z 

juho. Ko je bilo plesa konec, je kralj velel prinesti juho, in ko jo je okusil, je bil prepričan, da 

še nikdar ni jedel boljše juhe. Ko pa jo je pojedel do dna, je zagledal tam zlat prstan in ni mogel 

razumeti, kako je prišel tja. Ukazal je, naj pripeljejo kuharja predenj. Kuhar se je ustrašil, ko 

slišal ukaz, in je rekel Kosmatinki: »Gotovo ti je padel las v juho! Če je to res, jih boš dobila!« 

Ko je stopil pred kralja, ga je ta vprašal, kdo je skuhal juho. »Jaz,« je odgovoril kuhar. Toda 

kralj je rekel: »Ni res, kajti skuhana je bila drugače in mnogo bolje kot ponavadi.« Odgovoril 

je: »Priznati moram, da je nisem skuhal jaz, ampak Kožuščka.« Kralj je rekel: »Pojdi ponjo in 

jo pripelji sem!« Ko je Kosmatinka prišla, jo je kralj vprašal: »Kdo si?« Sirotica brez očeta in 

matere.« »In čemu si v mojem gradu?« »Da mi mečejo škornje v glavo.« »In od kod imaš prstan, 

ki je bil v juhi?« »O prstanu ne vem ničesar,« je odgovorila. Tako ni mogel kralj ničesar izvedeti 

in jo je poslal proč. Čez čas je bilo na gradu novo slavje in Kosmatinka je spet prosila kuharja, 

če si ga lahko ogleda. Odgovoril ji je: »Lahko, toda vrni se čez pol ure, da boš pripravila kralju 

kruhovo juho, ki jo tako rad je.« Torej je stekla v svoj hlevček, se urno umila, vzela iz oreha 

obleko, ki je bila srebrna kot mesec in jo oblekla. In prišla je kot kraljična. Kralj ji je stopil 

naproti, bil je vesel, da jo spet vidi, in ker se je ravno pričel ples, sta zaplesala. Ko je bilo plesa 

konec, je spet tako hitro izginila, da kralj ni mogel videti, kam je šla. Stekla je v svoj hlevček, 

se spremenila v Kosmatinko in odšla v kuhinjo, da bi skuhala kruhovo juho. Ko je bil kuhar 

gori na slavju, je šla po zlato vretence, ga dala v skledo in zlila čezenj juho. Odnesli so jo kralju, 
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poskusil jo je in teknila mu je prav tako kot prvikrat. Poslal je po kuharja, ki je tudi tokrat 

priznal, da je juho skuhala Kosmatinka. Kosmatinka je bila spet poklicana pred kralja, toda 

odvrnila mu je, da je v gradu zato, da ji mečejo škornje v glavo in da o zlatem vretencu prav 

ničesar ne ve. Ko je kralj tretjič priredil slavje, ni bilo nič drugače kot prej. Kuhar je sicer 

rekel: »Prava čarovnica si, Kožuščka, vedno zakuhaš nekaj takega v juho, da je prav slastna in 

da kralju tekne bolj kot tisto, kar mu skuham jaz.« Toda ker ga je tako lepo prosila, jo je pustil 

za nekaj časa na ples. Zdaj je oblekla obleko, ki se je lesketala kot zvezde in stopila tako 

oblečena v dvorano. Kralj je spet plesal z lepo deklico in zdelo se mu je, da ni bila še nikoli 

tako krasna. Med plesom pa ji je nataknil na prst zlat prstan, ne da bi ona to opazila, in ukazal 

je, da mora ta ples prav dolgo trajati. Ko je bilo plesa konec, jo je trdno držal za roko, vendar 

se mu je iztrgala in tako urno smuknila med ljudi, da mu je izginila izpred oči. Tekla je, kar je 

mogla, v svoj hlevček po stopnicami, toda ker je ostala dalj kot pol ure, ni mogla več sleči svoje 

lepe obleke, temveč je samo vrgla nase svoj kožuhovinasti plašč in v naglici se tudi ni vsa 

namazala s sajami, ampak je en prst ostal bel. Kosmatinka je tekla v kuhinjo, skuhala kralju 

kruhovo juho, in medtem ko bilo kuharja, položila vanjo zlato motovilce. Ko je kralj zagledal 

motovilce na dnu sklede, je dal poklicati Kosmatinko, takrat pa je že zagledal bel prstek in na 

njem prstan, ki ji ga je nataknil med plesom. Prijel jo je za roko in jo čvrsto držal, in ko se mu 

je hotela iztrgati in zbežati, se je kožuh malce razprl in zvezdna obleka se je zalesketala. Kralj 

je prijel plašč in ga slekel, prikazali so se zlati lasje in pred njim je stala Kosmatinka v vsej 

svoji lepoti, ki je ni mogla več skrivati. In ko je umila z obraza saje in pepel, je bila tako lepa, 

da lepše ni videl še nihče na svetu. In kralj ji je rekel: »Ti si preljuba moja nevesta in nikoli več 

se ne bova ločila.« Nato so praznovali poroko in živela sta srečno do smrti (Grimm, 1993, str. 

352-357). 

 

8.1.5. OD SOWČNE ZVEZDE (G. Križnik) 

 

Jenkert je b'la ana gospa ino jena princezna hči njenja. Zdej so mele obe sovvčne zvezde not v 

glav, de so se svetle koker sovvnce. In zdej potistem je b'la grofova žena bolana za smart. Ji je 

reku grof: kaj bom zdej počevv ko ti umarješ? kero bom uzevv za svojo ženo? Je rekla: sej zdej 

je tako de žiher svojo hči uzame. In je rekla: reci ji de te more ozet za svojga moža. Zdej po 

tistm grofovska žena umarje in sklene. Zdej prav grof: preljuba moja dekle Jula, zdej boš ti 

mogla mene za moža ozet! In je rekla: jas tega nestrim raj potegnem udruge dežele. Ja, grof je 

reku: na pomaga neč, ja sej so mama tako zašafal de morš ti mene za svojga moža uzet. No! je 

rekla: če mi vi vdveh dneh tak gvont nardete de se bo svetu koker sovvnce, puolej vas uzamem 
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za svojga moža. In grof hiter piše umest po takšn gvont, predn je b'lo drug dan opovne je bivv 

že tukej. In zdej je rekla: tak še ni za dvost, zdej morte še takega napravt de se bo svetu koker 

mesenc. In zdej hiter piše umest ta grof po tak gvont de se bo svetu koker mesenc; in barš hmal 

ga je spet dobivv. In zdej je princezna rekla še nekej dnarjevv dobila in reče kučari na pravt 

dva kvojna, in je ozela svoj gvont, in sta sedla vsak na jenga kvojna, in zdej sta tako šla koker 

tica po luft, zdej sta šla v druge dežele, ker jo ni grof neč več vidu in najdu. In zdej prideta 

udrugo deželo, in tam najdeta eno kamnito (mizo) kamerco tam not deneta tisto lepo obljačilo, 

in tiste dva kvojna. In zdej se je napravla prav u en slap gvont in je rekla: kučar ti tukej bod tok 

cajta de jas pridem nezaj. Zdej je šla kje u ano grašino deb' jo uzel služt. Zdej pa prav ana 

dekla: drujga na nucamo zdej koker ano svenarico tisto b' še nucal. Zdej je rekla: sej rada 

ustanem. Zdej mela je pa larfo na čjel de se ni tista sovvnčna zvezda vid'la. In je rekla tista 

dekla: tolk merkej de te ta mlad gospod na bo vidu, za to ko kaka gerdo dekle vid je kar bolan. 

Zdej v nedelo pa gre dekla kje bla za svenarico, kje u tisto kamerco ino uzame tisto svojo larfo 

dvol, de se je vidla tista sovvnčna zvezda. Zdej se naprav utist gvont kse je svetu koker sovvnce. 

Zdej kadar ura preteče de je b'lo za ucerku jet, je sed'la na kvojna je tako šla koker tica po luft 

kje preko cerku. Zdej pa hiter zamerka tist grof koker je služla per nemu, in ki se ni mislu nikoli 

uženit, zdej sje zmislu kob' jas mogu tole dobit, to bi pa useglih uzevv, za to ko je b'la tako lepa 

de ni za izrečt. Zdej koker jenkert mine maša, hitro se oberne in skoči na kvojna, in ta mlad grof 

jo oče dobit, in kje b'la tako hitra koker tica v luft in ni jo mogu ujet. Zdej pride kje damu u 

kamnito kamerco, urno se slejče in da gvont kje u kamerco in kvojna. Hitro gre svoje svene 

opravlat kje ugrašino. Zdej je b'la pret doma koker ta grof, in jo zagleda ko je svenam nesla je 

jo tako barcnu uret, de je čevlj urit ustov, za to ko ni vedu de je tista princezna. Zdej drugo 

nedelo spet svoje žival oprav in se zasukne, gre u tisto kamnito kamerco in se naprav, uzame 

tist'ga konjička in gre koker tica po luft preku cerku. In spet je vahtov tist grof tisto princezno 

k'ma sovvčno zvezdo u čjel in mo je bla tako per srcu de od vesela ni vedu kaj bi počevv kob' jo 

bivv za svojo ženo dobivv. In zdej ona se mu hiter zmuzne noter ucerku. Ta je je bivv tako 

žalosten za to ko ga neč ni otla počakat, zdej jo čaka spet med uratm. In princezna pride van 

on jo rajta oprašat od kod je doma, in se mo ni dala neč spoznat, je skočila na kvojna, je rajtala 

zletet koker tica po luft, in je jo vdaru z mečem kje unogo in jo ni dobivv, šla je tako po luft 

koker tica. Zdej pride damu in se barš slejče da kojnička in gvont not v kamnito kamerco. In 

hitro dene larfo na čjel de se ni vidla tista sovvčna zvezda, in čudn se abeže tisto svojo nogo. In 

gre damu in doma je pa svojmo grof meso kuhala, in mo je vargla ano zlato rinko not užupo. 

Zdej grof tisto župo je, in kar zagleda tisto rinko noter užup, in apraša kuharco: kdo je bivv 

dons u kuhn? in prav kuharca: drug nobedn koker svenarica. Zdej prav more prit gvor h men! 

in prav kuharca: puol bojo pa še bolj bolan. ɣ Ja, prav vseglih more prit gvor pa je viža van. 
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In pride svenarica gvor hnem u cimmer in opraša grof: od kod spa ti doma? je rekla: Tam ker 

z čevlam uret barcajo, pa čevelj urit ustane, In grof skoč izza mize in je udaru svenarico za uh, 

in ji je zbevv larfo dvol iz glave, in je zagledov sovvnčno zvezdo noter učjel. ha! ha! je reku: 

dolg cajta sme ti za nos vodila zdej sem te pa staknu. in ročno je oblejče v grofovsk gvont in 

zdej jo ozame h seb za mizo, in pošle po velik gospode in prav kaj se je zgodil, in puol so pa 

napravlj poroko de je jo ozel za ženo. Zdej je pa ta istorja preč (Križnik: ŠZ 56). 

 

8.1.6. SIROTICA (A. Štefan) 

 

Pred časom sta živela mož in žena in sta imela hčerko. Je pa žena kmalu umrla in se je mož 

poročil še enkrat. Vzel je žensko, ki je tudi že imela hčerko. Ta nova mama, mačeha, pa moževe 

punčke ni marala, ker je bila lepša in bolj prijazna kot njena. Kregala jo je in tepla in ji nalagala 

vsa najgrša dela. Celo kašo je zamešala s pepelom, da jo je Sirotica potem prebirala. Nekega 

dne je bilo punčki tako hudo, da je šla v hlev in se je skrila h kravi. »Ti kravica moja,« je rekla, 

»edino ti razumeš, kako hudo mi je zdaj, ko ni mame. Ta nova mama,« je rekla, »kot da me 

sovraži. Je zmeraj huda. In kar naprej: delat, delat, alo, kašo prebirat … « »Ne jokaj,« je rekla 

krava, »vse bo še dobro, bom jaz pomagala.« In ji je res. Pošlje mačeha punčko kravo past. 

Preden gresta, prinese vrečo volne in pravi: »Še volno boš spredla. Če mi ne spredeš, ne hodi 

domov.«  Sirotica se kar prestraši, kar pogleda. »Kako bom predla,« si misli, »če bom hodila 

za kravo?! Saj ne bom mogla, bom spet tepena.« In gre s tisto vrečo, joka po poti, takrat pa 

zasliši: »Daj mi volno, da jo pojem.« Bila je krava in je rekla spet: »Daj mi volno, da jo pojem. 

Ko dvignem rep, pa pobiraj za mano.« Dobro. Res ji da volno, krava pojé, dvigne rep – ko kaka, 

pa pada ven le volna, vsa spredena in lepo navita. Sirotica je le pobirala. Tako vesela je šla 

domov, tako brez skrbi. »Nate, mama,« je rekla, »vse sem spredla.« In mačeha skoraj ni mogla 

verjeti. »Kako je to mogoče?!« je rekla. »Vse je spredla. Če zmore ona, potem bo tudi moja 

hči!« In je še svojo hčer poslala past in ji je dala volno, da bo predla. Ta hči pa je bila groba 

in hudobna, vzela je palico in je tolkla po kravi kot brez srca. Krava je bežala, hči jo je lovila, 

vsa utrujena je prišla domov. »Jaz ne grem več,« je rekla. »Ta krava nemarna! Ni dala miru! 

Ves dan je bezljala, po trnju, po gošči, glej, kako me je ogreblo.« Spredla ni pa nič. »Čudno,« 

si misli mačeha, »čudno, čudno.« Pa pošlje spet Sirotico in spet: nese Sirotica volno, krava 

volno pojé, že kaka, vse spredeno, vse lepo navito. »Ej,« si misli mačeha, »nekaj ni v redu s tole 

kravo. Nekaj imata med sabo. Jo bo treba spraviti s poti.« In sklene, da bodo kravo zaklali. 

Kako je jokala Sirotica! Tekla je v hlev: »Kravica moja, ti kravica moja,« je tožila, krava pa 

le: »Ne jokaj, vse bo še dobro. Le to si zapomni,« je rekla. »Ko me zakoljejo, vzemi moj želodec, 
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operi ga in notri najdeš ključ. Zlat ključek bo in bo odklenil tisto skalo tam na koncu vrta. V 

njej so skrite tri obleke in čevlji in voziček, ki se pelje sam. To ti dam in vem, da bo še dobro 

zate.« Potem so jo zaklali in punčka je dobila ključ in tekla k skali. Je odklenila in dobila tri 

obleke, tako lepe, kot da niso zanjo. Prva je bila sončeva, druga lunina in tretja zvezdna. Komaj 

je čakala, kdaj bo nedelja. V tistih časih je bilo v navadi, da so ob nedeljah vsi ljudje hodili k 

maši. Tudi Sirotica bi rada šla, pa je mačeha ni pustila. »Če gre z nami,« je rekla, »kdo bo 

potem sploh pogledal mojo hčer? Kako naj dobim ženina zanjo, če bodo vsi zijali za Sirotico?« 

In jo je puščala doma, še kašo ji je stresla v pepel, da jo je revica potem prebirala. Tudi to 

nedeljo je bilo tako. Mačeha in njena hči sta šli, lepo oblečeni, nališpani, Sirotica pa tam pri 

tisti kaši. Takrat so se do nje spustili ptički, so rekli: »Teci, bomo mi prebrali,« in je že tekla k 

skali, oblekla sončevo obleko, v voziček se je usedla in je šla. Vsa lepa je prišla v cerkev. »Kdo 

je to? Pa kdo je to?« so spraševali ljudje – so pozabili gledati v oltar, tako je bila lepa. In je bil 

tam med njimi tudi lep mlad grof, ki jo je gledal najbolj. Tako mu je bila všeč, da bi jo kar za 

ženo vzel. Je rekel: »Jo bom kar ustavil, da izvem, kdo je.« A ko se je maša končala, je deklica 

stekla in on ni vedel, kam. Tako je bil žalosten. Je komaj čakal, da bo spet nedelja. Pride nedelja 

in se pripelje Sirotica, vsa lepa, v lunini obleki. Kako jo je gledal mladi grof. Je bil pripravljen, 

da bo šel za njo, a ko se je maša končala, je deklica stekla, skočila v voziček, že spet je ni ujel. 

Fant nesrečen! »Nikoli ne bo moja,« si je mislil. Je šel domov in vse povedal svoji mami. Mama 

pa je rekla: »Glej – če ne gre drugače, vzemi lepilo. Kar tičji lim vzemi in premaži vse stopnice. 

Morda se ji potem prilepi čevelj. Morda jo boš potem dobil.« Pride nedelja, Sirotica in vsi 

ljudje so bili v cerkvi, on pa zunaj na stopnicah in jih maže. No, potem se maša konča in Sirotica 

steče kot ponavadi. Čeveljček se res prilepi na stopnico, a ona je tekla naprej! Le sezula ga je 

in je šla in je spet ni ujel. »Dobro,« si je mislil, »vsaj čeveljček mi je ostal. Jo bom pa po 

čeveljčku dobil.« In je razglasil, da bo ta čeveljček nosil okrog in tista, ki ji bo prav, tista bo 

njegova žena. Res je hodil od hiše do hiše in so pomerjala dekleta, pomerjala čeveljček, pa 

nobeni ni bil prav. Vse so imele prevelike noge. Tako ga je prineslo tudi do mačehe. Ko je 

mačeha videla, kdo prihaja, je Sirotico skrila pod veliko leseno korito. »Glej, da boš tiho,« je 

rekla. »Da se mi ne oglasiš!« Svojo hčer pa je nališpala in jo posedla k mizi. Pride mladi grof, 

vpraša: »Imate kakšno hčer pri vas?« »Imamo, imamo,« je rekla, »že čaka.« In je vzela tisti 

čeveljček, da ga bo pomagala pomerjati. Ampak – če sta še tako potiskali, ni šlo in ni šlo, je bil 

prst predolg. Pravi mačeha: »Veš kaj? Kar odsečemo ga.« In je vzela sekiro – taf – in je 

odsekala prst. Zdaj je bila pa peta prevelika. »Alo, marš,« je rekla, »še peto obteševa!« In 

mahne še enkrat, še peto skrajšata. Potisneta nogo v čeveljček, no, zdaj sta ga obuli. Je pa 

takrat petelin zapel: »Kikiriki, kikiriki, tam pod koritom Sirotca čepi, strašno trpi, kikiriki, v 
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čevlju je kri, v čevlju je kri!« »Kaj se tako dere ta petelin?« se je čudil grof – pa dvignejo 

služabniki korito in najdejo Sirotico. »Še ona naj pomeri,« je ukazal. Dal ji je čeveljček, Sirotica 

si ga natakne – bil ji je ravno prav. Zdaj jo je mladi grof spoznal. »Seveda, tebe sem iskal!« je 

rekel in je še ona rekla, da je prava. In ga je le še k skali odpeljala, vzela tiste tri obleke, 

čeveljčke, v voziček sta se usedla in sta šla. Potem so naredili svatbo in se je veselilo vse, kar 

je živelo tam okrog. Tudi jaz sem bila zraven. Sem pila in plesala, še v žep sem dala – pa se je 

ta pravljica lepo končala (Štefan, A., str. 112-117, 2011). 

 

8.2. KRIŽNIKOVI POSLOVENJENI PRAVLJICI 
 

8.2.1. OD POVODNEGA MOŽA 
 

Arhivska številka: ŠZ 3/59  

 

Jenkrt je jemu neki oče tri hčere, ki bi se rade možile, pa ni bilo nobenga snubca. Ko so enkrat 

prale pri nekem studencu, pride gospod v zelenem gvantu. Začne jim vse sorte govoriti in jih 

spraševati, ali je kje katera, ki bi se rada omožila. In one so govorile, da bi ga rade vzele. Gredo 

domov očeta vprašat, če katero da gospodu za ženo. Oče je bil precej kontent. Ta gospod je 

rekel, da ni treba nobenemu iti gledat, kje bosta živela. Če pa oče hoče, gre lahko z njima, lahko 

pa tudi ne. Zdaj je šlo dekle samo z gospodom. Prideta do neke vode, gresta na most. Nato jo 

zavije v plajš, pa z njo skoči v vodo. Gresta daleč pod vodo, prideta na zelene travnike. Gresta 

daleč po teh travnikih in prideta do neke graščine. Ji reče: »Ta graščina je moja in vsi ti travniki 

tudi. Pa če ti je všeč ali ne, boš ti tukaj pri meni za mojo ženo.« Zdaj ji vse razkaže in ji da 

ključe čez vse. On je hodil na jago in je bil bolj malo doma. Dal ji je eno zapoved, da gre lahko 

po vseh cimrih,  samo v enega ne sme. Ona je obljubila, da mu bo zvesta. Nekega dne gre mož 

na jago, ona je bila pa firbčna, pač sitne ženske. Gre v tisti cimer pogledat, kaj da ima noter, 

ker ji je tako zapoved dal, da ne sme iti noter, še ni blo tistga poglêdat

notri so bile pa tri nalite kadi čistega zlata. Potem je še prst noter pomočila. Strašno se ustraši, 

ker je ven prinesla pozlačen prst. Zdaj se umiva in riba, pa ni šlo zlato preč. Zdaj se je strašno 

bala moža, da bo, ko pride domov strašno hud. »Še umoril me bo,« si je mislila. No res, ko mož 

pride domov, je bil strašno žalosten, ker se mu je že zdelo, da doma nekaj ni prav. Pride domov, 

je bila ona vsa prestrašena. Povedala mu ni nič, kaj je storila. Opoldne gresta h kosilu, pa mož 

zamerka, da ima obvezan prst. Vpraša jo, kaj je narobe s prstom. Ona mu je pa rekla: »Prej 

sem solato rezala, pa sem se malo urezala, pa ne veliko.« Mož je pa zahteval, da mu prst pokaže. 
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Ona se je branila, da ni nič hudega in da jo nič ne boli. Nič. On je hotel videti in je morala 

pokazati prst. No, zdaj mu je povedala, kaj se ji je zgodilo in da je šla v tisti cimer in da je 

pomočila prst v zlato.- Kar zagrabi jo, pa jo natakne na špico, pa živo obesi v hramu. –  

Pa gre po drugo sestro na tisti dom. Zdaj očeta nagovarja in mu laže, naj mu da še njeno sestro 

in da bosta enkrat prišli obe domov. Oče se je malo branil dat srednjo hčer, pa je vendar 

privolil. – No, jo vzame in gresta na tisti most. Jo zavije v plajš, pa gresta pod vodo. Gresta 

globoko pod vodo in prideta na zelene travnike. Gresta daleč po tistih travnikih in prideta do 

tiste graščine, kjer je bil on doma. Reče: »Tukaj je moj dom!« - In zdaj ji pokaže njeno sestro, 

ki je visela na tisti špici. Ona se je strašno prestrašila. Mož ji pa reče: »Nič se ne boj.« Da ji 

glih tako zapoved kakor starejši sestri in ji da ključe od vseh cimrov. Pove ji, da samo v enega 

ne sme iti. – Enkrat gre na jago, ona je bila sama doma in je šla v tisti cimer gledat. Noter vidi 

v treh kadeh čistega zlata. Toliko je bila firbčna, da je še prst noter pomočila in se je zlato 

prijelo prsta. Se riba in umiva, pa ni nič pomagalo, da bi šlo preč. Se močno prestraši in je 

mislila: »Kaj bo zdaj z mano? Bo glih tako naredil z mano kakor s sestro!« Zdaj si prst obveže, 

si je mislila, saj ne bo videl. Možu se je že na jagi zdelo, da doma nekaj ni prav, zato gre ročno 

domov. Ko gresta doma opoldne h kosilu, zamerka, da je imela obvezan prst. Precej je vedel, 

kaj ji je. Zdaj mu je morala pokazati prst in mu je tudi povedala: »Tako in tako se mi je zgodilo.« 

Prosila ga je, da bi ji perzašonal in da ne bo nikoli več storila kaj takega. Toda nobena prošnja 

ni nič pomagala. Kar nataknil jo je na špico in pokonci postavil. Zdaj sta že dve bili gor na 

špicah. Začel je štederat, kako bi dobil še tretjo. Pa vendar mu je bilo teh dveh strašno žal, pa 

kar je obljubil, to je storil.  

Nekega dne se pripravi pa gre po tretjo sestro. Zdaj nagovarja očeta, da bi mu jo dal. Da bodo 

potlej vsi štirje prišli domov in da bo tedaj šel z njimi tudi oče. Oče si misli: »Malo časa še 

imam. Moram nekam drugam iti.« In mu jo je dal, da je šla sama z njim. Ta se je pa šrovoko 

smejal, ker je očeta naplahtal, da mu jo je dal. Zdaj prideta do tistega mostu, jo zavije v montelj, 

pa skoči z njo v vodo. Pa gresta daleč pod vodo, prideta do tistih zelenih travnikov in gresta 

daleč naprej. Spet prideta do tiste graščine in on reče: »Zdaj sva doma.« Nato ji pokaže tisti 

dve sestri, ki sta viseli na špicah. Se je strašno prestrašila, da bi kmalu kje padla. Reče: »Nič 

se ne ustraši. Zvesta mi moraš biti, pa s teboj ne bom tako naredil. Če mi boš zvesta v tistem, 

kar ti bom zapovedal …«  No, spet ji je naročil glih tako kakor onima dvema. Dal ji je čez vse 

ključe in vse, zapove pa ji, da v tisti cimer ne sme.  

Enkrat gre mož na jago. Žena gre vseglih noter gledat. Počasi odpira vrata, vidi da ni noter 

nič takega. Vstopi in pogleda, kaj je v tistih kadeh. Pa ni prstov vanje pomočila, kakor oni dve, 

ampak je šla kar ven. Si je mislila: »Ga bom že zvila, če bo mogoče.« Pride mož opoldne domov, 
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mu pripravi fajn kosilo. Gresta h kosilu, ga objame in mu tako govori: »Ljubi moj  mož, o, kako 

te imam rada! Z mano že ne boš tako naredil, kakor si z onima dvema.« – »Če mi boš zvesta, ti 

ne bom nič naredil.« Zdaj prosi moža, da bi smela oni dve sneti in pokopati. On ji dovoli, da 

žiher naredi z njima kar hoče. No, res ju sname, pokoplje in naredi čeden grob. Zdaj poklekne 

in prosi boga za sestri. Čez nekaj časa na tistem grobu zraste ena roža. Neko noč se ji pa sanja, 

naj zjutraj zacajta vstane. Preden bo sonce vzšlo naj roso s tiste rože nalovi v majhno posodo. 

In s tisto roso naj pomaže sestri, pa bosta obe oživeli in bosta, kakor sta bili prej. Ona res tako 

naredi in dobi roso pred sončnim vzhodom. Potlej ju odkoplje in pomaže s tisto vodo. Takoj sta 

vstali in zavpili: »Ljuba sestra, ali si tudi ti tukaj?« Hitro ju pelje v nek cimer in ju skrije, da ni 

mož vedel zanju. Ko pride on domov, mo tudi ona da eno zapoved. Reče: »Zdaj pa tudi ti ne 

smeš v ta in ta cimer an let'n dăn leto in dan pogledat.« »Ljuba moja žena. Saj te bom ubogal. 

Kakor rečeš.« Ga tudi ni imel nič ferbc, kaj je notri.  

Mož je vedno pogosteje na jago hodil in je bil bolj malo doma. Ona je pa hodila v cimer k 

sestrama, da so se pogovarjale. Kako bi bile vesele, da bi bile še skupaj z očetom! No, zdaj 

skonštvujejo, kako bi ušle. Najmlajša si zamisli, da ko je prišla žegnanska nedelja napeče 

štruklje. Reče mu: »Pri nas je taka navada, da pečemo štruklje in jih eden drugemu nosimo 

poskusi. Moraš tudi ti nesti na moj dom.« »Prav, ljuba moja žena. Le napeči!« Pa mu jih dosti 

naloži. Na dno da najstarejšo sestro, na vrh pa štruce in potice, da se je ni nič ven videlo. Pove 

mu, da ne sme na poti nič počivati: »Te bom že videla in se ti bom oglasila iz koša, če boš 

počival. Ko prineseš pa kar v hišo daj in pojdi, ne da bi se pogovarjal!« Sestro je pa prej 

naučila, da če kaj počiva, naj iz koša zavpije: »No, nesi!« Zdaj mu ona koš zadene in ga nese 

daleč. Pride do tiste vode in rajta malo počiti. Je že zavpila iz koša: »Ljubi moj mož, te že 

vidim!« »O, ljuba moja žena! Saj grem naprej.« Pa gre hitro s tistim košem pod vodo. Ko pride 

domov, hitro koš postavi na mizo, ga pusti in kar gre. Doma ga ustavljajo in ogovarjajo, pa je 

kar šel je naprej, kakor da bi bil divji. Brž je šel na svoj dom. Ko pride domov reče: »O, ljuba 

moja žena. Ti strašno daleč vidiš.« Žena mu odgovori: »Imam take špegle, da vidim dva dni 

daleč.« Naslednji dan gre spet na jago, oni dve se sami doma pogovarjata. Sta rekli: »Ena je 

že doma, kako bi še medve ušli? Ko pride božič, tedaj imajo navado popotne pogače pečt. Mu 

bom pa rekle, da je pri nas taka navada, da ob božiču pečemo popotne kolače.« Zdaj, ko on 

pride z jage domov, mu pove kakšno navado imajo doma. Da ob božiču pečejo potice in pogače, 

pa jih nosojo naokrog. Reče: »Boš tudi ti nesel domov poskusit.« On reče: »Le napeči, bom pa 

nesel.« No, res pa napeče pogače in potice pa jih naloži v koš, v dno pa sestro skrije. Ko pride 

domov mu naloži koš in on ga nese. Ko pride do tiste vode, rajta malo počiti. Ona iz koša pa 

zavpije: »Ljubi moj mož, te že vidim! Kaj pa delaš?« Kar zagrabi koš in gre naprej. Ko pride 
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domov, postavi koš na mizo, pa gre ročno nazaj. Se noče nič pogovarjat, je kakor neumna 

živina. Ko pride domov mu reče žena: »Kako je bilo doma?« Reče: »Nič, jaz sem kar takoj šel 

ven.« Zdaj gre spet na jago in ji je domov nosil divjačino, da jo je kuhala. Zdaj, ona si misli 

sama pri sebi: »Oni dve imam že doma, kako bom pa prišla domov še jaz?« Zdaj pridejo 

velikonočni prazniki in spet mu reče: »Pri nas je taka navada, da za veliko noč pečemo kolače 

in jih potlej nesemo v žegen. Potlej jih pa eden drugemu za pirhe damo.« On ji reče: »Le napeči, 

da jih bom domov nesel pokusiti.« Zdaj je šel na jago, ona pa doma napeče kolače in potice. 

Ko pride mož z jage domov, je bilo že vse pripravljeno v košu. Prej mu je pa tudi povedala, da 

bo stala v kuhinji pri ognjišču. In pa, da je ne sme nič priti pogledat, ker so ženske takrat, ko 

pečejo, hude. »Te znam še z burkljami napoditi,« je rekla.  

Zdaj [Ko gre mož na jago,] da ona v tisti gvont, v katerega je bila prej napravljena, arovice in 

slamo in take reči, da je glih tako izgledalo, kakor ženska. Obrne jo tako, da mu je hrbet kazala, 

burklje držala in peč gledala. Sama je pa v koš šla, gor pa naložila kolače, potice in pirhe, po 

vrhu pa pogrnila s prtičem. Ko pride mož domov z jage, si kar tisti koš zadane in gre z njim. 

Žene še pogledal ni v kuhinjo, kjer naj bi stala pred pečjo. Je kar šel. Bila je precej težka, pa jo 

je kar nesel svojo pot, ni hotel nič počivati kakor drugikrat. Zdaj prinese koš kje na njen dom, 

ga odloži in gre nazaj. Ko domov pride, je tista ženska še vedno glih tako stala, kakor prej, pa 

se je ni nič upal ogovoriti. Vzame svoj gver, pa gre nazaj. Ko damu pride, je še tista svoj ženska 

glih toko stala koker pred, se jo ni neč upov ugovorit. Uzame gvêr, pa gre spȅt na jàgo, [Ko 

pride domovo, je tista ženska glih tako stala kakor prej, pa se je ni upal nič ogovoriti. Vzame 

gver, pa gre spet na jago.] Ko pride z jage domov, je bil že lačen, ona je pa še vedno glih tako 

stala pred pečj. Gre sam kje, ker ga je že začela lakota premagovati. Ji reče: »Ljuba moja žena, 

daj mi kaj za jesti, ker sam že lačen. Pa je bila kar tiho, on je pa kar ven šel. Se je bal, da bi se 

nad njim zadrla. To je trajalo tri dni, potlej se le k njej spravi. Jo malo pobeza, pa je kar padla 

ta slamnata ženska. Tokrat ga pa hudo jeza pograbila in je rekel: »Baba je hujša kot hudič!« 

Od takrat je ta pregovor. Pri njej doma so pa pripravili kad žegnane vode, vanjo pa dajo 

najmlajše dekle, za starejši dve pa oče ni vedel, kje sta bili pokopani, [saj tisti, ki so umrli ne 

morejo dolgo ostati med živimi] [sem si izmislil označeni del. Zgodba namreč nima smisla. 

Najprej sta bili živi, potem mrtvi, sta oživeli, sedaj ob koncu sta pa brez razlage mrtvi. – opomba 

MS]. Potlej so dobili dvanajst duhovikov, da so brali in molili, na vrh glave so ji pa sveto rešnje 

telo postavili. Vedeli so namreč, da to ni ni človek, ampak hudič. Zdaj pa hudič pride s hudim 

viharjem in potresom v hišo. Je rajtal kar po njo seči, pa ni imel toliko moči. Rekel je pa tudi, 

da ta voda in duhovni nimajo moči, le ta kapa ki jo ima ona na vrhu glave, jo ima. Potem je šel 

pa spotepeno nazaj.  
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gvant: obleka kontent: zainteresiran plajš: plašč jaga: lov cimer: soba žiher: lahko firbčna: 

radovedna ribati: drgniti zamerka: zagleda, opazi hram: kašča, soba glih: ravno ročno: hitro 

perzašonal: prizanesel [ugibam iz konteksta – MS] štederat: razmišljati šrovoko: široko 

[najbrž] montelj: plašč kje padla: se onesvestila dati čez: prepustiti vseglih: vseeno fajn: 

dobro žiher: lahko zacajta: zgodaj ferbc: ga je zanimalo skonštvujejo: si izmislijo, zamislijo 

rajta: hoče špegle: očala žegen: blagoslov (jedi na veliko noč) burklje: XXX arovica: mehka 

dlaka konjev in živine [po pleteršniku] gver: puška žegnane: blagoslovljene spotepeno: xxx 

[razočarano, poraženo, … - ugibam MS] kje: tja 

 

Poslovenil: Matej Stele 

 

8.2.2. OD SONČNE ZVEZDE 
 

Arhivska številka: ŠZ/56 

 

Nekoč je živel neka grofica, ki je imela hčerko princezno. Obe sta imeli na glavi sončni zvezdi, 

ki sta se svetili kakor sonce da so se svetile kakor sonce. Kmalu je grofica zbolela na smrt. Grof 

ji je rekel. „Kaj bom pa zdaj počel, ko ti umrješ? Katero naj vzamem za svojo ženo?“ Grofica 

mu je odgovorila: „Zdaj je tako, da lahko svojo hčer vzameš za ženo. Reci ji, da te more vzeti 

za svojega moža.“ Po tem grofica umre. Grof je rekel svoji hčerki. „Preljubo moje dekle Jula, 

zdaj boš ti mene morala za moža vzeti.“ Hči je rekla: „Tega ne bom storila, rajši pobegnem v 

tuje dežele.“ „Ja,“ je rekel grof, „nič ne pomaga, saj so mama ukazali, da moraš ti mene za 

svojega moža vzeti.“ „No,“ je rekla, „če vi meni v dveh dneh tak gvont najdete, da se bo svetil 

kakor sonce, potem vas vzamem za moža.“ Grof je hitro pisal v mesto, naj prinesejo takšen 

gvont. Preden je bilo poldne naslednjega dne, je bil gvont že tukaj. In zdaj je hči rekla: „Takšen 

še ni dovolj. Zdaj morate še takšnega dobiti, da se bo svetil kakor mesec.“   

Grof spet hitro piše v mesto po takšen gvont in preden je bila naslednji dan ura poldne, ga je 

dobil. Zdaj je princezna dobila še nekaj denarja in reče kočijažu, naj vpreže dva konja. Vzela 

je svoji obleki in sta sedla vsak na svojega konja in sta šla kakor ptici po zraku. Šla sta v druge 

dežele. Tam najdeta eno kamnito kamrico, noter sta spravila lepi oblačili in konja. Zdaj se je 

princezna oblekla v slabo obleko in je rekla: „Kočijaž, ti bodi tukaj toliko časa, dokler ne 

pridem nazaj.“ Šla je v bližnjo graščino vprašati, če bi jo vzeli služiti. Neka dekla je rekla. „Ne 

rabimo nič drugega, kakor svinjarico, to bi pa potrebovali.“ Princeznja je rekla: „Rada 
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ostanem.“ Na čelu je imela pa larfo masko, da se ni videla sončna zvezda. In dekla je rekla: 

« Samo pazi, da te ne vidi mladi gospod zato, ker postane bolan, kadar vidi kakšno grdo dekle. » 

V nedeljo gre princezna, ki je bila na graščina svinjarica, v kamnito kamrico. Vzame dol larfo 

masko, da se je videla sončna zvezda. Oblekla se je v obleko, ki se je svetila kakor sonce. Ko 

pride ura, da je bilo treba iti v cerkev, je sedla na konja in je šla kakor ptica po zraku proti 

cerkvi. Tam jo je hitro opazil grof, pri katerem je služila in ki se ni nameraval nikoli poročiti. 

Zdaj pa si je mislil: „Ko bi mogel tole dobiti, to bi pa vseeeno vzel za ženo, saj je tako lepa, da 

se ne da tega izreči/da se ne da opisati.“ Ko mine maša, se princezna hitro obrne, skoči na 

konja. Mladi grof jo hoče dobiti, a ker je bila hitra kakor ptica v zraku, je ni mogel ujeti. Ko je 

prišla v kamnito kamrico, se hitro sleče, da obleko in konja v kamrico. Hitro je šla v graščino 

k svojim svinjam, da jim je dala jesti. Prej je bila doma kakor grof. Ko je nesla svinjam za jesti, 

jo je zagledal grof in jo je tako brcnil v rit, da je čevelj ostal v riti. Ni vedel, da je to tista 

princezna. Drugo nedeljo je opravila vse pri živalih, se zasuka, gre v kamnito kamrico in se 

obleče, vzame konjička in gre kakor ptica po zraku proti cerkvi. Grof je oprezal za princezno s 

sončno zvezdo na čelu in ki mu je bila pri srcu. Ni vedel, kaj bi naredil, da bi jo dobil za ženo. 

Ona pa se mu je hitro zmuznila noter v cerkev. Grof je bil žalosten, ker ga ni hotela počakati in 

se ni hotela z njim spoznati. Čakal jo je pred vrati. Prinezna je prišla ven, grof jo je hotel 

vprašati, od kod je doma. Princezna je skočila na konja, hotela je vzleteti po zraku kakor ptica, 

on pa jo je z mečem udaril po nogi, a je ni dobil, ker je šla po zraku kakor ptica. Princezna 

pride v kamnito kamrico, da vanjo obleko in konjička. Hitro si je nadela larfo masko, da se ni 

videla sončna zvezda in si je močno čudno povezala nogo. Gre domov, doma je pa svojemu 

grofu meso kuhala. V juho je vrgla zlati prstan. Ko je grof jedel juho, je zagledal zlati prstan. 

Vprašal je kuharico : « Kdo je bil danes v kuhinji ? » Kuharica je rekla : « Nihče drug kakor 

svinjarica. » Grof je rekel : «Priti mora gor k meni ! » Kuharica pravi : « Potem bodo bolni saj 

če vidijo kakšno grdo žensko, so še bolj bolni. » « Vseeno mora priti gor k meni. » Svinjarica 

pride k njemu v sobo in grof jo vpraša : « Od kod si pa ti doma ? » Svinjarica je rekla: “Od 

tam, kjer s čevlji v rit brcajo, da čevelj v riti ostane.” Grof skoči izza mize in je svinjarico udaril 

okrog ušec in ji je zbil larfo masko z glave. Zagledal je sončno zvezdo na čelu. “Ha, ha!” je 

rekel, “dolgo časa si me ti za nos vodila, zdaj sem te pa našel.” Hitro jo je oblekel v grofovsko 

oblačilo, vzel jo je k sebi za mizo. Poslal je po veliko gospode. Potem so pripravili poroko in 

grof jo je vzel za svojo ženo. Zdaj pa je ta zgodba preč. 

 

larfa: predmet za pokritje obraza, glave [v tem primeru verjetno ne gre za masko, ampak prej 

neko obvezo, s katero si je prekrila čelo – op. MS] 

Poslovenila: Breda Podbrežnik Vukmir, Pregled: Matej Stele 
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8.3. KOPIJI ROKOPISOV OBEH KRIŽNIKOVIH PRAVLJIC 
 

8.3.1. OD POVODNIGA MOŽA 
 

 

Slika 8: Kopija rokopisa pravljice Od povodniga moža, str. 1  (G. Križnik) 
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Slika 9: Kopija rokopisa pravljice Od povodniga moža, str. 2 (G. Križnik) 
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Slika 10: Kopija rokopisa pravljice Od povodniga moža, str. 3 (G. Križnik) 
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8.3.2. OD SOWČNE ZVEZDE 
 

 

Slika 11: Kopija rokopisa pravljice Od sowčne zvezde, str. 1 (G. Križnik) 
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Slika 12: Kopija rokopisa pravljice Od sowčne zvezde, str. 2 (G. Križnik) 
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