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IZVLEČEK S KLJUČNIMI BESEDAMI V SLOVENŠČINI 

V uvodu diplomske naloge sem izpostavila motive, ki so me spodbudili za raziskovanje 

ljudskega slovstva v Zgornji Savinjski dolini.  

Teoretični del na samem začetku predstavlja ljudsko slovstvo na splošno in opredelitev 

ljudskih zvrsti in vrst, sledi mu predstavitev ljudskega slovstva, značilnega za Zgornjo 

Savinjsko dolino.  

V empiričnem delu me je zanimalo, koliko je v berilih za učence 3. triade ljudskih besedil, in 

ali je med njimi mogoče zaslediti tudi kakšno iz Zgornje Savinjske doline. Razdelila sem tudi 

vprašalnike med naključno izbrane učence 3. triade OŠ Blaţa Arniča Luče, OŠ Ljubno ob 

Savinji in OŠ Rečica ob Savinji, s katerimi sem preverila poznavanje ljudskega izročila med 

učenci. Na vsako šolo sem razdelila 40 vprašalnikov, torej skupaj 120. Vrnjene sem dobila 

103 vprašalnike, od katerih sem jih 90 obdelala. Nekaj odgovorov sem obdelala grafično, 

ostale pa sem bodisi prepisala ali pa sem jih pokomentirala.  

Rezultati potrjujejo, da učenci slabo poznajo ljudske zgodbe in njihove zapisovalce, ter da 

tudi šola prispeva zgolj malo za ohranjanje le-teh. 
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ABSTRACT 
 

In the introduction of the thesis I have highlighted the motives that encouraged me to explore 

the folk literature in the Zgornja Savinjska valley. 

 

The theoretical part at the beginning presents a folk literature in general and the definition of 

folk genres and types, followed by the presentation of folk literature that characterizes the 

Zgornja Savinjska valley. 

 

In the empirical part I was interested in how many folk texts are in readings for pupil in third 

triad of primary school, and whether it is between them some from Zgornja Savinjska valley. I 

also distributed questionnaires among randomly selected pupils in the third triad of primary 

schools Blaţ Arnič Luče, Ljubno ob Savinji and Rečica ob Savinji, with which I have verified 

the knowledge of the folk tradition among students. At each school I divided the 40 

questionnaires, therefore 120 questionnaires together. I got 103 returned questionnaires, of 

which I have processed 90. Some of the answers I have processed graphically, the rest I either 

engrossed or I commented on them. 

 

The results confirm that students know every time less about folk stories and their writers, and 

that the school only contributes a little to keep them. 
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1 UVOD 
 

Ţe na samem začetku študija sem vedela, da bo moja diplomska naloga v povezavi s 

knjiţevnostjo, saj me ta skrivnostni del slovenskega jezika neizmerno privlači. Ker rada 

berem, še posebej pa me zanimajo ljudske zgodbe, pri izbiri teme nisem imela velikih 

problemov.  

 

Svoje otroštvo sem preţivela na vasi, kjer smo si s prijatelji krajšali čas z igro, ki se je 

velikokrat nanašala na skrivnostna, nam nepoznana bitja z magičnimi sposobnostmi. Razne 

vile, ţalik ţene, zmaji, velikani, … so nam burili domišljijo in nam pomagali, da nam nikoli 

ni zmanjkalo idej za naše vsakodnevno druţenje. Kasneje sem iz zgodb, ki so mi jih 

pripovedovali stari starši ali drugi starejši ljudje, ki so prihajali k nam na obisk, danes ţal ţe 

pokojni, izvedela, da so ta bitja del ljudskega izročila. Spomnim se Legende o nastanku Igle, 

Zgodbe o zakladu na Teru, pripovedovanja o hudiču, ki se je garami vozil v Solčavi ter 

mnogih zgodb o ţalik ţenah, ki so pomagale marsikateremu človeku v stiski. Spomnim se 

tudi, da sem kot otrok zelo rada obiskovala kmetijo na Ljubnem, kjer je ţivela stara mama. 

Zdelo se mi je, kot da se je tam čas ustavil. Nikoli ni zmanjkalo ljudi, ki so hodili na obisk. 

Najraje sem posedela na peči in poslušala zgodbe in dogodivščine, ki so jih pripovedovali. 

Teh pripovedi sem v otroštvu slišala nešteto. Vsaka pa se mi je zdela drugačna, zanimiva in 

skrivnostna. Enako je bilo pri drugi stari mami, ki se je vedno razveselila mojega obiska. 

Sedela je na klopi pri oknu in mi najraje kazala fotografije ob katerih mi je lahko 

pripovedovala zgodbe, dogodivščine in zanimivosti ljudi na teh fotografijah. To je trajalo ure 

in ure in tudi, ko se je odločila, da bova nadaljevali naslednji dan, jaz nisem odnehala.  

 

Kasneje, v puberteti, sem se takim zgodbam najraje izognila. Niso me več zanimale, poleg 

tega, pa sem svoj čas raje preţivljala pred televizijo in za računalnikom, kjer sem si s prijatelji 

dopisovala in si s tem krajšala čas. Vem, da so mi stari starši velikokrat ţeleli povedati še 

kakšno zgodbo več, vendar nisem pokazala zanimanja. Ţal mi je, da nisem izkoristila te 

moţnosti, ki mi je bila dana in se zavedam, da je danes takih moţnosti vse manj.  

 

Danes, ko nisem več otrok, se večkrat spomnim na otroštvo in zgodbe, ki so mi takrat burile 

domišljijo. Marsikatero od pripovedi sem ţal ţe pozabila, nekatere, ki pa so mi ostale v 

spominu, mi velikokrat narišejo nasmeh na obraz. Večkrat se zalotim, kako razmišljam o 
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ţivljenju nekoč, o starih starših, ki se nikoli niso naveličali pripovedovati vedno istih, meni 

ljubih zgodb in o meni kot otroku, ki sem v poslušanju teh zgodb zelo uţivala. Verjamem, da 

bi v spominu imela še več zgodb, če bi nekaj let nazaj pokazala malo več zanimanja. 

Sprašujem se, zakaj sem te zgodbe raje zamenjala za televizijo ali računalnik, kdo mi bo 

takšne zgodbe povedal danes in kdo bo te zgodbe, ki vedno bolj tonejo v pozabo, delil z 

našimi otroki.  

 

Glede na to, da današnja mladina preţivi vedno več časa pred televizijo in za računalnikom, 

me zanima, koliko sploh še poznajo ljudsko slovstvo, če so še pripravljeni poslušati starejše 

ljudi, ki bi jim radi zapustili zanimive zgodbe iz njihove preteklosti in koliko za to, da se 

ljudske zgodbe ohranjajo, skrbi šola.  

 

In zakaj ravno ljudsko slovstvo v Zgornji Savinjski dolini? 

To področje sem imela v mislih ţe od samega začetka. Razlog je enostaven, ker sem tu doma. 

Nanjo me veţe ljubezen in preteklost. Celotno otroštvo in še več, sem preţivela v tej dolini in  

poznam kar nekaj zgodb iz te doline, zanima pa me, koliko poznajo te zgodbe otroci. Ţelim si 

namreč, da bi se ljudsko slovstvo Zgornje Savinjske doline ohranilo, da bi se razširilo 

naokrog, saj marsikdo tega področja sploh ne pozna.  

 

Diplomska naloga je sestavljena iz naslednjih poglavij: 

 

- uvod, 

- teoretični del, 

- empirični del, 

- sklep. 

 

Teoretični del diplomske naloge zajema nekatere temeljne pojme, ki so ključni za 

razumevanje celotne diplomske naloge; predstavila sem kaj besedni zvezi ljudsko slovstvo in 

slovstvena folklora sploh pomenita in katere so njune glavne značilnosti. Nekaj besed sem 

namenila tudi zbiralcem in raziskovalcem ljudskega slovstva, brez katerih ljudskega slovstva 

kljub zgodovini ne bi bilo. V nadaljevanju sem prikazala delitev ljudskega slovstva, opredelila 

posamezne ljudske zvrsti in za njih navedla primere.  
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Sledi poglavje o ljudskem izročilu v Zgornji Savinjski dolini, ki zajema definicijo narečja, 

značilnosti štajerske narečne skupine, v katero sodi zgornjesavinjsko narečje, opis ţivljenja in 

dela glavnih zapisovalcev ljudskega slovstva Zgornje Savinjske doline – Aleksandra 

Videčnika in Joţa Vršnika in nazadnje so opisane značilnosti in primeri ljudskega slovstva v 

Zgornji Savinjski dolini.  

 

V empiričnem delu me je zanimalo, koliko je ljudskega slovstva v berilih za 3. triado osnovne 

šole in če mogoče katero od teh, izhaja iz Zgornje Savinjske doline.  

 

Sestavila sem tudi vprašalnik, katerega sem razdelila učencem 3. triade treh osnovnih šol v 

Zgornji Savinjski dolini. Raziskala sem, koliko poznajo ljudsko slovstvo Zgornje Savinjske 

doline ter naredila primerjavo med njimi. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2. 1  KAJ JE LJUDSKO SLOVSTVO 

V tem poglavju bom predstavila pojma ljudsko slovstvo in slovstvena folklora, saj sta 

bistvena pojma pri razumevanju moje teme diplomske naloge.  

V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika je zapisano: 

slóvstvo -a s (ọ) književnost, literatura: priljubljena dela svetovnega slovstva; slovstvo 16. 

stoletja; zgodovina slovenskega slovstva / potopisno slovstvo / lepo slovstvo leposlovje; 

strokovno slovstvo strokovna literatura  

♦ lit. ljudsko slovstvo celota iz ljudskega ustnega izročila zapisanih del, ki so nastajala zlasti 

med 16. in 18. stoletjem; rokopisno slovstvo celota z roko pisanih del, nastalih zlasti v 

srednjem veku 

Ljudsko slovstvo so v 18. stoletju poimenovali vse anonimne pesmi in zgodbe (pravljice, 

bajke, pripovedke), ki so jih po letu 1760 začeli zbirati ljubitelji pri vseh evropskih narodih. Je 

delo ljudstva in je nasprotno umetni »višji« knjiţevnosti; ustvarja jih samo ljudstvo ali vsaj 

posamezni anonimni ustvarjalci, ki pesnijo iz skupnega ljudskega »duha«. Dandanes je ta 

prvotna ideja ljudskega slovstva zastarela, raje kot o ljudskem slovstvu govorimo o ustnem ali 

tradicionalnem slovstvu ali o slovstveni folklori; pojem zajema besedila, ki so se do zapisa 

ohranjala dolgo časa samo ustno, so se pela, recitirala v preprostejšem, nepismenem okolju 

niţjih slojev, a so bila prvotno delo posameznih ustvarjalcev, verjetno na pol izobraţenih 

(rokodelcev, rudarjev, študentov, učiteljev, duhovnikov), lahko pa tudi nepismenih vaških 

pevk in pevcev. Pri vseh narodih segajo besedila ljudskega slovstva v zgodnji srednji vek, 

zares pa se je razmahnilo šele v poznem srednjem veku, ko so nanj vplivali razni zgodovinski 

dogodki. Glede na to, da so ljudske pesmi in zgodbe začeli zapisovati šele proti koncu 18. 

Stoletja, ko so se vsebinsko in oblikovno ţe precej spremenile, o prvotni podobi le teh teţko 

sodimo. Prvi zapisovalci so bili iz kroga Pisanic, nato so jih zbirali še drugi razsvetljenci 

(Zois, Vodnik), pozneje Andrej Smole, Emil Korytko, Stanko Vraz, Karel Štrekelj in mnogi 

drugi, medtem ko jih je France Prešeren nekaj predelal. Znanstvene izdaje ljudskega slovstva 

so začele izhajati šele po letu 1900. (prim. Kos, 1991) 
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Slovstvena folklora je umetnost govorjenega jezika, predvsem umetnost narečij. Po svojem 

rojstvu sodi slovstvena folklora v čas izrekanja človeške besede, v obdobje pred 100.000 - 

13.000 leti. O tem priča starogrški izraz mythos, ki pomeni hkrati besedo, govor, zgodbo, 

bajko, pravljico. Vendar lahko nekdanjo strukturo (besedišče, zgradba, ritem) folklornih 

besedil ugotovimo samo na podlagi njihovih zapisov. Iz preteklosti je ohranjenih največ 

pesmi ali njihovih odlomkov in sfolkloriziranih jezikovnih obrazcev kot obveznega dela 

različnih šeg letnega in ţivljenjskega kroga ter poboţnih obredov. Vse to je praviloma nastalo 

v vezani besedi, redkeje so ohranjene proste pripovedi v nevezani besedi. Le te kot izjeme 

najdemo v rokopisih pridig ali v tiskanih predlogih zanje. Posredno nam o njihovem obstoju v 

našem kulturnem prostoru priča likovna umetnost, nekateri motivi so ohranjeni na starih 

freskah in panjskih končnicah, iz katerih lahko sklepamo o njihovi starosti. Sicer pa za 

slovstveno dediščino, ki jo dosledno naslavljamo slovstvena folklora še danes slišimo 

zastarelo ime narodno blago. Uporabljali so ga ţe časopisi, ki so leta 1848 začeli izhajati tudi 

v slovenščini. Izposojenko iz hrvaščine oziroma srbščine je uporabil jezikoslovec Karel 

Štrekelj, doslej najznamenitejši slovenski slovstveni folklorist: »Kaj pa si mislimo z besedo 

narodno blago?« se sprašuje in odgovarja: »To, čemur pravijo tudi ustno ali tradicijno 

slovstvo … V novejšem času se rabi za narodno blago in učenje o njem pogostoma angleška 

beseda folklore«. Ţe pred njim je zvezo ustno slovstvo uporabil Gregor Krek v naslovu 

Vaţnost ustnega slovstva kot izvirnik basnoslovju – mitologiji (Zora, 1872). Kljub zadrţkom 

je bil v zadnjih desetletjih to najbolj uveljavljen zbirni pojem za slovstveno folkloro v celoti, 

za posamezne ţanre pa sta med seboj tekmovala pridevnika »narodni« in »ljudski«. Karlu 

Štreklju pridevnik »ljudski«, ki v nekaterih slovenskih narečjih še zdaj pomeni tuje, splošno, 

ni bil domač. Po dosedanjih podatkih ga je v zvezi s pesmijo prvi zavestno upodobil Franc 

Kimovec, leta 1917. Po 2. svetovni vojni je izraz »ljudski« prodrl v vse pore druţbenega 

ţivljenja in različne panoge. Veliko zvez s pridevnikom »ljudski« je dandanes ţe pozabljenih 

in zastarelih, a izraz »ljudska pesem« se je v splošni rabi ohranil. Sočasno z njo, se je pojavil 

tudi termin »ljudsko slovstvo«. (prim. Stanonik, 1999) 

Značilnosti slovstvene folklore: 

Za slovstveno folkloro je značilno, da sodi v obdobje oblikovanja človeške besede, medtem 

ko je nastanek literature omogočila šele iznajdba pisave. Pri slovstveni folklori gre za naraven 

način posredovanja – naraven način komunikacije, kjer je izjemno pomembna hkratnost 

procesa podajanja in sprejemanja. Nosilec slovstvene folklore (pripovedovalec ali pevec, 



 

6 

 

izvajalec pesmi) svoje vloge ne oţivi, če nima vsaj enega poslušalca. Če na primer 

pripovedovalec začuti, da mu poslušalci ne sledijo, lahko okrepi njihovo pozornost s 

preusmeritvijo zgodbe ali s kako drugo tudi nebesedilno umetnijo. Zato različice folklornih 

del niso samo rezultat spomina in zavestne odločitve izvajalcev, ampak tudi posledica ţivega 

stika in razmerij s poslušalstvom. Poslušalec lahko zgodbo pove naprej in tako postane 

izvajalec, popolnoma enakovreden prvemu izvajalcu. Na tak način se ustvarja veriga tradicije, 

imenovana tudi ustno izročilo.  

Slovstvena folklora sodi na področje jezika, zato ni nujno, da se vsa folklorna besedila 

ohranijo. Če ga moţni nosilci slovstvene folklore ne sprejmejo, je zaradi tega obsojeno na 

propad. V ustnem folklornem repertoarju zaţivi samo to, kar si določena skupnost glede na 

svoje interese prisvoji takoj. 

Pri slovstveni folklori govorimo o ustnem slogu, katerega značilnosti so pomanjševalnice, 

okrasni pridevki, ponavljanja, pretiravanja, posamezna števila (tri, devet, dvanajst), stalni 

začetki in konci besedil … Z zapisi postanejo folklorna besedila del knjiţevnosti in s tem se 

zabriše njihova izvirna enkratnost.  

Ţivljenje slovstveni folklori daje tradicija, sporočilo se prenaša ustno, zgolj po spominu in 

ţivi le, če se aktualizira v kratkotrajnih presledkih. Tak način obstajanja slovstvene folklore 

privzema ustrezno zunanjo obliko, za katero je značilna variabilnost. Slovstvena folklora sodi 

med »časovne umetnosti«, kar pomeni, da se v njenem naravnem okolju njeni proizvodi vsak 

hip spreminjajo. Ţivi ob ustvarjalnem sodelovanju strogih norm tradicije in variabilnih 

moţnosti improvizacije. Pri vsakem folklornem dogodku, naj bo to prozna ali pesemska 

struktura izvajalec nujno improvizira in vsak njegov sprejemalec je morebitni prihodnji 

izvajalec, ki bo vanj zavestno ali nevede dodal nove spremembe. Te niso le naključne, ampak 

se ravnajo po zakonih časa, razpoloţenja, okusa, ideologije izvajalca. Vsak izvajalec je 

namreč predstavnik določene etnične in druţbene skupine, ki ima svoje individualne poteze. 

Le te se izraţajo v kulturni in intelektualni ravni izvajanja folklornega dogodka. Posebno 

vlogo pri tem imata spomin, ki je pri nekaterih izvajalcih zelo razvit, ter sposobnost 

improvizacije. Na variabilnost slovstvene folklore vpliva tudi ţanr besedila: pravljice so 

veliko bolj podvrţene spremembam kot pesmi. Razlikujejo se od pripovedovalca do 

pripovedovalca in od ponovitve do ponovitve. Na spremembe teksta vplivata tudi njegova 

dolţina in starost besedila. Pesmi in pripovedi, ki so dolgo ţivele med ljudmi, so se 

postopoma dokončno oblikovale in se manj spreminjale, kot besedila, ki se še brusijo. 
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Tekstološke izkušnje kaţejo, da tekst ne doţivi največje kakovosti na začetku ali na koncu 

svojega obstoja. V praksi se lahko ustvarjalni vrhunci nadarjenih izvajalcev od časa do časa 

obnovijo in znova oţivijo poetične moţnosti besedila. Različice folklornih del so pomemben 

pojav, saj odsevajo njihovo ţivljenje, zgodovino posameznih besedil in njihovo estetsko 

funkcijo. (prim. Stanonik, 1999) 

2. 2 ZBIRALCI IN RAZISKOVALCI SLOVENSKE 

SLOVSTVENE FOLKLORE 

 

Marija Stanonik je opazila, da se je v zadnjih letih pokazalo veliko zanimanje za zbiranje 

slovstvene folklore. Ker pa je gradiva veliko, so prišli strokovnjakom na pomoč sodelavci 

(amaterji) na krajih samih. V Zgornji Savinjski dolini izstopata dva zapisovalca slovstvene 

folklore, o katerih je napisano več v drugi polovici teoretičnega dela diplomske naloge, in 

sicer še ţiveči Aleksander Videčnik ter malo manj poznan, ţe pokojni, Joţe Vršnik – 

Robanov Joţa. Na splošno naj bi bilo med zbiralci največ učiteljev, ki tudi s pomočjo učencev  

dobijo določeno gradivo za svoje delo. Marija Stanonik poudarja, da je pri zapisovanju 

slovstvene folklore zelo pomemben zapisovalec sam, saj pusti svoj pečat na zapisanem. Zato 

mora zapisovalec dobro poznati jezik (narečje ali pogovorno varianto) in stil ţivljenja 

določenega kraja.  

Naši izobraţenci so na področju ljudskega ustvarjanja sprva pozornost mnogo bolj posvečali 

pesništvu kot pripovedništvu. Prvi glavni zapisovalci in zbiralci slovstvene folklore so bili 

Gašper Kriţnik, Karel Štrekelj, Ivan Grafenauer, Boris Merhar in Milko Matičetov. (prim. 

Stanonik, 1990)   

2. 2. 1 Gašper Kriţnik 

Bil je slovenski etnolog in jezikoslovec, ki se je rodil 5. januarja 1848 v Motniku. Bil je sin 

revnih staršev, ki se je izučil za čevljarja, potem pa se je preusmeril v trgovino. Svoj poklic je 

našel v filologiji, ker pa mu je zanjo manjkalo izobrazbe, nikakor pa ne nadarjenosti, je le-to 

usmeril v zbiranje. Bil je pomemben zbiralec slovenskih ljudskih pripovedk, pesmi in 

pregovorov, prvi, ki je slovstveno folkloro zapisal v narečju, vendar za svoje delo ni prejemal 

ustreznega odziva. Bolj kot doma so njegovo delo cenili v tujini, v Rusiji, Zagrebu in 

Celovcu. Njegovo folkloristično in etnološko delo še danes ni prav ovrednoteno niti v 

slovenski kulturni zavesti, saj njegova zapuščina še čaka na znanstveno-kritično izdajo. Milko 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Etnolog
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jezikoslovec
http://sl.wikipedia.org/wiki/1848
http://sl.wikipedia.org/wiki/Motnik
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Matičetov pravi: »Samo ambicioznemu čevljarju iz Motnika se imamo zahvaliti za 

nepopačeno obliko ljudske pravljice v osrednji Sloveniji konec 19. stoletja. Ohranil je ţivo 

ljudsko pravljico za odrasle z vsemi moţnimi epizodami, ki so jih šolani zbiralci zaradi 

nekakšnih pedagoško-moralnih načel na široko obšli, drugi pa jih menda tudi slišali niso. Ne 

le s tega vidika, tudi za študij mitologije na slovenskih tleh in slovanske mitologije sploh so 

Kriţnikovi zapisi izredno dragocen, še neizkoriščen vir.«  Umrl je novembra leta 1904 v 

Motniku. (prim. Stanonik, 2008)  

2. 2. 2 Karel Štrekelj 

 

Bil je jezikoslovec in folklorist, ki se je rodil 24. februarja 1895 na Gorjanskem pri Komnu. 

Osnovno šolo je začel obiskovati na Gorjanskem in jo od leta 1867 nadaljeval v Gorici, kjer je 

kasneje tudi uspešno maturiral na klasični gimnaziji. V gimnaziji se je spoznal s Franom 

Levcem, ki ga je kot suplent na goriški gimnaziji, učil slovenščino v drugem in tretjem 

razredu. Prav Levec je navdušil Štreklja za slovenski jezik in v njem prebudil narodno zavest. 

Med njima se je stkala prijateljska vez, ki se je pretrgala šele s smrtjo. Po končani gimnaziji 

leta 1878 je odšel na Dunaj, kjer se je vpisal na Filozofsko fakulteto in poslušal poleg 

slavistike še primerjalno jezikoslovje in klasično filologijo. Tu je leta 1884 doktoriral in se 

1886 habilitiral. Zatem je bil več let domači učitelj pri grofici Mansfeld-Colloredo, kjer je 

poučeval njene hčere, obenem pa je bil med leti 1887 – 1896 privatni docent slovanskega 

jezikoslovja na Dunaju, kjer je štiri leta kasneje postal urednik slovenske izdaje slovenskega 

dela Drţavnega zakonika. Od leta 1896 pa do smrti je na univerzi v Gradcu predaval kot 

izredni profesor za slovansko filologijo s posebnim ozirom na slovenski jezik in knjiţevnost, 

od leta 1908 je deloval kot redni profesor. Poleg slovenskega jezika, katerega snov je kot prvi 

univerzitetni profesor slavistike podajal v slovenščini, je predaval med drugim tudi staro 

cerkveno slovanščino in srbohrvaščino. 

Vse od leta 1885 je objavljal jezikovne, folkloristične in literarnozgodovinske razprave v 

slovenskih in tujih znanstvenih časopisih. Leto kasneje je pri Slovenski matici prevzel skrb za 

izdajo ljudskih pesmi in pripravil zbirko Slovenske narodne pesmi, katere je izdal v 14 

snopičih, ki tvorijo 3 knjige: I (1895-98), II (1900-03), III (1908-13). Ostalo mu je gradiva še 

za dva snopiča, ki ju je izdal v letih 1913 in 1923 njegov učenec Joţa Glonar. S tem delom so 

Slovenci dobili do tedaj najobseţnejšo in najboljšo zbirko ljudskih pesmi pri slovanskih 

narodih. V njej je Štrekelj opustil romantične mitološke razlage, pri izboru je zavračal estetske 

in moralistične kriterije ter ohranjal prvotne zapise besedil.                    

http://sl.wikipedia.org/wiki/1904
http://sl.wikipedia.org/wiki/1867
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gorica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Fran_Levec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Fran_Levec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Suplent
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sloven%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/1878
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dunaj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slavistika
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Primerjalno_jezikoslovje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Klasi%C4%8Dna_filologija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Stara_cerkvena_slovan%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Stara_cerkvena_slovan%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Srbohrva%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEa_Glonar
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Leta 1906 je začel na Dunaju delovati odbor »Ljudska pesem v Avstriji«, ki naj bi zajela 

ljudske pesmi vseh narodov Avstro-Ogrske in Štrekelj je bil imenovan za načelnika njegovega 

slovenskega delovnega odbora. Skupaj z Matijo Murkom je bil tudi njegov najboljši 

strokovnjak. Za ta odbor je sestavil navodila za zbiralce. Do njegove smrti leta 1912 je ta 

odbor zbral 11.159 ljudskih pesmi z napevi, po tem je delo prevzel Murko, a je bilo zaradi 1. 

svetovne vojne ustavljeno. Umrl je 7. julija 1912 v Gradcu. (prim. Buttolo, 1996, Novak, 

1986) 

 

2. 2. 3 Ivan Grafenauer 

 

Rodil se je 3. marca 1880 v Veliki vasi v Ziljski dolini. Ljudsko šolo je obiskoval na Brdu in 

v Beljaku. Leta 1900 je dokončal beljaško gimnazijo. Med leti 1900 –1904 je na Dunaju 

študiral slavistiko in germanistiko. Najprej je poučeval na gimnaziji v Kranju, od leta 1908 pa 

v Ljubljani. Leta 1917 je doktoriral na Dunaju in nato predaval v Ljubljani med leti 1920 – 

1921, po tem pa je do upokojitve deloval kot gimnazijski profesor.   Leta 1940 je postal 

dopisni član, 1946 pa redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Pet let kasneje je 

tu ustanovil Inštitut za slovensko narodopisje in bil njegov upravnik do smrti. Bil je pobudnik 

za ustanovitev mednarodne zveze narodopiscev vzhodnoalpskih deţel – Alpes Orientales, ki 

je na sestankih v raznih sosednih alpskih deţelah, pospeševala raziskovanje ljudskega izročila. 

Leta 1964 je bil izvoljen za častnega člana Mednarodnega društva za raziskovanje ljudskega 

pripovedništva.  

Kot publicist je največ sodeloval pri Domu in svetu. Pripravljal je gimnazijske čitanke in pisal 

članke o novejših slovenskih pisateljih za enciklopedična dela. Podrobno je raziskoval srednji 

vek in zagovarjal tezo o nepretrgani slovstveni tradiciji v tej dobi. Vanjo se je najbolj poglobil 

z monografijo o karolinški katehezi in izvoru Briţinskih spomenikov. Njegovo delo Kratka 

zgodovina slovenskega slovstva I–II, je bilo med vojnama najbolj razširjen gimnazijski 

učbenik. 

Po upokojitvi leta 1940 se je skoraj popolnoma usmeril v narodopisje. Spojitev etnološke 

kulturnozgodovinske metode s primerjalno knjiţevno-zgodovinsko, mu je prinesla pomembne 

doseţke z dognanji o starosti naših ljudskih pesmi, njihovi motiviki in oblikovnih 

značilnostih. Monografija o Lepi Vidi iz leta 1943, velja za vrh Grafenauerjevega 

narodopisnega snovanja. Svoja etnološka in kulturnozgodovinska dognanja je strnil z 

obravnavo knjiţevnosti v zadnji, nedokončani verziji Kratke zgodovine starejšega 

http://sl.wikipedia.org/wiki/1906
http://sl.wikipedia.org/wiki/Matija_Murko
http://sl.wikipedia.org/wiki/Brdo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Beljak
http://sl.wikipedia.org/wiki/Beljak
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gimnazija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dunaj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slavistika
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Germanistika&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kranj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
http://sl.wikipedia.org/wiki/SAZU
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=In%C5%A1titut_za_slovensko_narodopisje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alpes_Orientales&action=edit&redlink=1
http://www.ut.ee/isfnr/
http://www.ut.ee/isfnr/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Publicist
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dom_in_svet
http://sl.wikipedia.org/wiki/Srednji_vek
http://sl.wikipedia.org/wiki/Srednji_vek
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Karolin%C5%A1ka_kateheza&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bri%C5%BEinski_spomeniki
http://sl.wikipedia.org/wiki/Etnologija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljudska_pesem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Lepa_Vida
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slovenskega slovstva. Umrl je decembra 1964 v Ljubljani. (prim. Buttolo, 1996, Grafenauer, 

1980, Novak, 1986) 

 

2. 2. 4 Boris Merhar 

 

Rodil se je 1. maja 1907 v Trstu. Klasično gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, nato se je po 

zgledu takrat ţe pokojnega očeta vpisal na slavistiko, kjer je leta 1932 na ljubljanski 

Filozofski fakulteti diplomiral iz zgodovine slovenske knjiţevnosti z jugoslovanskimi 

knjiţevnostmi, slovenskega jezika, ruskega jezika s knjiţevnostjo in narodne zgodovine. 

Sprva je kot suplent poučeval slovenščino na gimnaziji v Ljubljani, nato pa je v obdobju od 

1936 do 1945 deloval kot profesor v Novem mestu. Tu je bil kot somišljenik osvobodilnega 

gibanja najprej zaprt, nato pa odpeljan v italijansko internacijo. Leto in pol je bil interniran 

tudi v Nemčiji, kjer je dočakal konec vojne. Po vojni je učil dve leti na ljubljanskem 

učiteljišču, od tedaj do upokojitve leta 1975 je predaval starejšo slovensko knjiţevnost na 

Višji pedagoški šoli v Ljubljani, kasneje imenovani Pedagoški akademiji. Od 1960 do 1969 je 

hkrati honorarno predaval slovensko literarno zgodovino do moderne na Filozofski fakulteti v 

Ljubljani. Leta 1976 je postal izredni, leta 1985 pa redni član Slovenske akademije znanosti in  

umetnosti. V slovensko literarno pot je stopil precej zgodaj, neposredno po končanem študiju 

na ljubljanski Filozofski fakulteti, leta 1933, ko je objavil razpravo Levstik in Stritarjevo 

svetoţalje, ki so jo objavili v Levstikovem zborniku. Velik del umskih naporov je posvetil 

preučevanju našega folklornega pesništva, predvsem metrične, stilne in zvrstno – oblikovne 

vidike, morda ne brez pobude svojega očeta Ivana Merharja, ki je bil tudi narodopisec. O 

folklornem pesništvu je leta 1956 napisal obseţen sintetični prikaz v delu Zgodovina 

slovenskega slovstva 1. Močno opaţeno je tudi njegovo uredniško in avtorsko sodelovanje pri 

novi izdaji Slovenskih ljudskih pesmi, katerih prvi del je izšel v zaloţbi Slovenske matice leta 

1970.  

Prejel je skupinsko nagrado sklada Borisa Kidriča, red dela z zlatim vencem in priznanje 

častnega članstva Slavističnega društva Slovenije. Umrl je leta 1989 v Ljubljani. (prim. 

Bernik, 2005, Buttolo, 1996) 
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2. 2. 5 Milko Matičetov  

 

Rodil se je 10. septembra 1919 v Koprivi na Krasu. Gimnazijo je obiskoval v Gorici, univerzo 

v Padovi, doktoriral pa je na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani leta 1955. 

Po drugi svetovni vojni se je najprej zaposlil kot kustos v Etnografskem muzeju v Ljubljani, 

od leta 1952 do upokojitve leta 1985 pa je delal na Inštitutu za slovensko narodopisje pri 

SAZU. Tu je bil leta 1975 imenovan za upravnika Inštituta. Ţe pred drugo svetovno vojno je 

začel raziskovati slovensko ljudsko izročilo. Številni članki, ki jih je objavil, kaţejo, da ga 

zanima marsikaj: piše o običajih, motivih iz ljudskih pesmi,  pregovore in uganke, izročilo o 

vetru, zvezdah, narcisah... Ob vsem tem pa glavnino njegovega raziskovanja vendarle 

predstavlja ljudsko pripovedništvo. Posvečal se je predvsem zbiranju in raziskovanju 

slovenskega ljudskega slovstva in verovanja, zlasti ljudskega pripovedništva. Čeprav je 

raziskoval ves slovenski etnični prostor, se je najbolj intenzivno posvečal raziskovanju 

obrobnih krajev: Posočje, Ter, Rezija, Slovenska Istra in Kras, Zgornja Savska dolina in 

Koroška, Prekmurje in Porabje. S predavanji se je udeleţil več domačih in mednarodnih 

etnografskih, slavističnih in romanističnih zborovanj. V letih 1956–1959 in 1973–1975 je bil 

predsednik Slovenskega etnografskega društva. Ohranil nam je veliko slovenskih pripovedi, 

skupaj gotovo več kot 3000. Sprva, ko še ni imel magnetofona, jih je zapisoval, od konca 50. 

let naprej pa jih je snemal. Zbiral jih je po vseh slovenskih pokrajinah, predvsem pa v Reziji. 

Njegova najbolj znana dela so: Zverinice iz Rezije, Tri botre lisičice, Lisica in petelin: ljudske 

pravljice, Dvoje gledanj na zvezdna imena … (prim. Štefan, 1999)  
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2. 3 DELITEV LJUDSKEGA SLOVSTVA IN OPREDELITEV 

POSAMEZNIH LJUDSKIH ZVRSTI IN VRST S PRIMERI 

Pri zapisovanju se bom osredotočila na opredelitve in primere, ki jih je Marija Stanonik 

opisala v knjigi Slovenska slovstvena folklora. 

2. 3. 1 Folklorni obrazci 

To so najmanjše in najkrajše oblike slovstvene folklore. Ţe samo ime pove, da je za njih 

značilno (Stanonik, 1999: 75–95):                                                                                                                                                                                                                

- ritmizirano podajanje,                                                                                                                       

- beseda ima prav pri različnih oblikah tega ţanra največjo teţo in pomen,                                 

- uporabljajo jih razpršeni posamezniki,                                                                                        

- kračina 

Med folklorne obrazce sodijo:  

- pregovori,                                                                                                                                                              

- uganke,                                                                                                                                             

- zagovori,                                                                                                                                                           

- molitve,                                                                                                                                                              

- otroški folklorni obrazci. 

2. 3. 1. 1 PREGOVORI 

So največje jezikovne enote, ki so še uvrščene v različne slovarje. Pravimo jim tudi rekla oz. 

izreki. Njihovi poglavitni lastnosti sta jedrnatost in domiselnost, temelječi na izkušnjah 

številnih rodov. Pregovore namreč vpletamo v vsakdanje govorjenje, da bi z njimi podkrepili 

lastne misli ali trditve. Pregovori so lahko sestavina drugih folklornih ţanrov, kakor so 

povedke in pravljice, pri basnih pa je pregovor marsikdaj njihov strnjen povzetek.  

Najstarejša zbirka pregovorov je ohranjena v slovnici (1777) in slovarju (1789) Oţbalta 

Gutsmana iz Koroške. Posrečeno in pogosto jih je pri svojem pisanju uporabljal, če ne tudi 

ustvarjal Anton Martin Slomšek.  
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Primeri: 

- Dlje če greš, dlje ti kaţe.                                                                                                                 

- Kdor molči, desetim odgovori.                                                                                                    

- Drevo se na drevo naslanja, človek na človeka.                                                                         

- Vol pije, kadar je ţejen, človek pa pije tudi, kadar ni ţejen.                                                      

- Vsak kruh ima svojo skorjo.  

2. 3. 1. 2 UGANKE 

Za pregovor velja, da je na meji jezika, za uganko pa, da je na meji s poezijo, čeprav je 

zgoščena le v eno poved. V uganki je misel podana tako presenetljivo, zavito ali metaforično, 

da jo mora sprejemalec šele razrešiti. S tem uganka bistri um, krepi domišljijo, bogati 

predstave in je zato vzgojnega pomena: uči logično misliti, sklepati, zahteva ostro opazovanje, 

iznajdljivost in spretnost. Zaradi vseh navedenih lastnosti jo uvrščajo na rob poučne 

(didaktične) besedne umetnosti. Svoj vrh je dosegla v stari orientalski knjiţevnosti, o čemer 

še danes pričajo starodavne pravljice, v katerih je osrednji motiv prav reševanje ugank.  

Samostojno knjiţico slovenskih ugank je prvi izdal Marko Pohlin v obdobju razsvetljenstva; 

takrat jih je zapisoval in ţe sam pesniško preoblikoval tudi Valentin Vodnik. Zapisovali so jih 

še: Janez Trdina, Fran Erjavec …  

Primeri: 

- Stanovanje šumi, gostač pa molči. (riba)                                                                                    

- Dve vrsti belih put, v sred pa rdeč petelin. (zobje)                                                                     

- Vsak bi bil rad, kadar pa je, pa ni rad. (star)                                                                              

- Katero zelišče tudi slepi lahko najde? (koprivo)                                                                        

- Nekoč sta ţupnik in cigan karte igrala, seveda za denar. Pa igrata in igrata, pa ni nobeden 

izgubil, ampak sta oba dobila. Kako je to mogoče? – Ker, če dva igrata, eden izgubi, tu pa ni 

nobeden zgubil, ampak sta oba dobila. Cigan je od ţupnika dobil denar, a ţupnik od cigana 

uši. (Letuš ob Savinji) 
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2. 3. 1. 3 ZAGOVORI 

So ţanr slovstvene folklore, ki pri prenašanju zahtevajo veliko doslednost. Po stari veri so 

učinkoviti le tedaj, če se posredovano besedilo natanko drţi predpisane predloge – kot to velja 

za vsa magična besedila sploh. Tudi v slovenski duhovni kulturi so imeli zagovori predvsem 

obrambno čarovno vlogo. Temeljna naloga zagovorov je zdravljenje z besedami, zato so te 

skrbno, slavnostno podane, pogosto ritmično in jih spremljajo posebne kretnje. Tisti, ki so 

premogli sposobnost zdravljenja, so bili prepričani, da le – to deluje, če je skrivnostno, zato so 

svoje znanje posredovali naprej šele na smrtni postelji. Če je bilo le – to razkrito v 

raziskovalne namene, je izgubilo čarovno moč. To je tudi eden od razlogov, da o zagovorih 

tako malo vemo.  

Najstarejši zapisi zagovorov so iz let 1646 in 1720. Največ slovenskih zagovorov sta zbrala 

Vinko Moederndorfer in Milan Dolenc.  

Primeri: 

- Zarotitev zoper opekline:  

Ogenj beţi iz mesa in kosti,  

jaz te s tisto vodo preganjam,  

k` je svet Janez kršov njo.  

Dons je pečenina,  

jutri bolečina,  

pojutrišnjem bo pa zdravje.                                                                        

Med zarotitvijo polivajo opeklino z mrzlo vodo in po zarotitvi trikrat 

pihnejo na oteklino.  

(Luče) 

 

- Zarotitev ob nevihti:  

Črn oblak, bod` poniţen in krotak,  

kakor je bil Jezus na svetem kriţu.  

Kdor hoče čez naše polje teč`,  

mora trikrat reč` sladko ime:  

Jezus, Marija, Joţef.  

(Vodice) 
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2. 2. 1. 4 MOLITVE 

V okviru slovstvene folklore so na robu religije. V njih se človek obrača na krščanskega 

Boga, včasih celo s podobnimi nagibi kot pri zagovorih. Zato folklorne molitve ţivijo 

marsikdaj zunaj Cerkve in včasih v sporu z njo, čeprav so delno izšle iz njenega bogosluţnega 

okvira.  

Posebna oblika molitev so tudi obredna besedila (prošnje, blagoslovi, zahvale) kot del 

nekdanjih delovnih šeg. Za vsako priloţnost posebej so bila na voljo natančno določena 

besedila magične narave, s katerimi je kmečki človek začel, nadaljeval in končeval svoje delo 

ter z njim zavračal zle sile, če bi mu pri tem hotele škodovati; ali se zahvaljeval dobrim, če so 

mu omogočile, da ga je opravil.  

Oblika starejših folklornih molitev je marsikdaj posneta po litanijah, dramatični dvogovori pa 

spominjajo na srednjeveške duhovne igre. Neposrednih dokazov o njihovi starosti je malo. 

Primoţ Trubar in Marcantonio Nicoletti sredi 16. stoletja sta prva pri nas, ki poročata o njih. 

Prvi je k zbiranju vabil in tudi sam nekaj objavil Matija Majar Ziljski leta 1844.  

Primeri:  

- Večerna molitev:  

O Jezus zlat,  

peljaj me spat,  

po ozki stezici,  

ker si Marija  

noge umiva.  

Tam je priţgala  

vsem vernim dušam luč.  

Priţgi jo tudi ti 

 meni in mojim starišem,  

bratom ino sestram,  

da nobeden brez luči ne umre.  

(Globasnica) 
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- Glavica mi je zaspana:  

Glavica mi je zaspana,  

posteljica ţe postlana.  

Bog mi daj pomoč,  

ate, mama, lahko noč!  

(Ljubija pri Mozirju) 

 

2. 3. 1. 5 OTROŠKI FOLKLORNI OBRAZCI 

 

So zbirni pojem za nešteta besedila, ki ţivijo predvsem med otroki. To so vabljivke, s 

katerimi starši vabijo otroke jest in spat; voščilca za osebne in letne praznike; izštevanke pri 

otroških igrah; nagajivke, zmerljivke, zbadljivke in mnoga druga ritmizirana besedila, ki 

še nimajo imena in so neločljivi del otroške igre. V njih se svojevrstno druţita resnični svet 

narave in odraslih ter domišljijski, naivni otroški svet. Med izrazitimi oblikovnimi lastnostmi 

izstopata razgibana onomatopoija ter veselje nad igro v besedi, ritmu, zgradbi. To slovstveno 

folkloro napajajo trije viri: besedila, ki jih ustvarjajo odrasli posebej za otroke; pojavi, ki so v 

ţivljenju odraslih izgubili svojo prvotno vlogo in se na stopnji pred propadom zatečejo v 

otroško slovstveno folkloro v obliki, ki je dostopna otrokovemu razumevanju; besedilca otrok 

samih.  

Primeri:  

- Le poslušaj vsak,  

tika taka tak,  

čas hiti hiti,  

ura bije tri,  

ura bije tri,  

Marko naj lovi! 

 

- Dve pšenički, dve potički,  

dva kopuna, mlada kljuna,  

in dve rački ţlobudrački,  

na zapečku štirje mački,  

a med njimi siva miš,  

vija vaja, ti loviš! 
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2. 3. 2 Pesništvo 

 

To je ţe od nekdaj najdragocenejše področje slovstvene in tudi glasbene folklore. Zanj je 

značilno, da ritem ostane, vendar prevlada melodija, napev je pogosto učinkovitejši kot 

besedilo, ker pesem praviloma meri na čustva in ni formalne ločitve med izvajalcem izročila 

in sprejemalcem (sodeluje lahko celotna skupina udeleţencev).  

Za folklorno pesem ni najpomembneje, da je prvi avtor neznan, anonimen, temveč da jo je 

ljudstvo na jezikovnem ozemlju daljšo dobo pelo, po svoje spreminjalo in prilagajalo svojemu 

okusu in slogu, kar počno še danes. Določeni pesemski vzorci se torej ponavljajo in 

obnavljajo, hkrati pa jih posamezniki svobodno poustvarjajo. Marija Stanonik pravi, da je 

folklorna pesem torej besedno – glasbena stvaritev, ki je delo posameznika, a ţivi v skupnosti 

in da se spreminja po svojih notranjih zakonitostih zaradi zunanjih vplivov, vendar še ohranja 

sestavine, ki so dediščina preteklosti.   

Jezik slovenskih ljudskih pesmi je vmesna stopnja med narečno in knjiţno slovenščino, tako 

da so besedila večinoma razumljiva na celotnem slovenskem etničnem ozemlju. Izraţanje je 

neposredno in stvarno, polno prispodob in stalnih besednih zvez, povedi si sledijo predvsem 

priredno, priljubljene so pomanjševalnice, npr. visoko drevesce, značilni so ustaljeni začetki 

povedi in priljubljena ljudska števila tri, sedem, devet.  

Pesništvo delimo v dve skupini: 

- pripovedne pesmi 

- lirske pesmi 

 

2. 3. 2. 1 PRIPOVEDNE PESMI 

 

V svoji strukturi in motiviki se navezujejo na zgodnje fevdalno obdobje, v katerem so se tudi 

oblikovale v svojih temeljnih potezah.  

 

Delimo jih na:  

- bajične in pravljične pesmi; socialne balade – čistih bajičnih pesmi danes nimamo več 

zato kot take obravnavamo le tiste, v katerih še lahko razberemo bajeslovno podlago, ki se v 

številnih pesmih prepleta s socialno tematiko (Desetnica, Povodni moţ, Sirota Jerica, Zarika 

in Sončica, Rošlin in Verjanko, Lepa Vida …), 
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- legendne pesmi – največkrat povzemajo sproščeno oblikovano snov iz biblijskih zgodb in 

apokrifov (Priča iz pekla, Menih in tičica, Onostransko plačilo in kazen, Spokorjeni grešnik, 

Sveti angel posreduje previdneje …), 

- junaške in zgodovinske pesmi – največkrat se nanašajo na boje s Turki (Pegam in 

Lambergar, Kralj Matjaţ in Alenčica), 

- ţivalske pesmi – v njih se pogosto pod ţivalsko preobleko skrivajo človeške lastnosti, 

velikokrat opevajo ptičje svatbe (Zverina premagana). 

 

Primer: 

- Legendna pesem: 

Sveti angel posreduje previdneje 

Stoji, stoji tam gozd zelen,  

noter leţi mladenič bolen,  

bolen leţi, milo ječi.  

Prišla je k njemu ptičica:   

»Al` čem ti it po mašnika,  

po cerkljanskega fajmoštra?« 

»Le le, le le, o ptičica!« 

Hitro mi iz gozda izleti 

in tja prot` cerkvi poleti,  

na farnem oknu obsedi.  

»Le ven, le ven, gospod, gospod,  

da boste vi obhajat šli.« 

»Kam pa čem jaz obhajat it? 

Za gozd ne vem, za pot ne znam.« 

»S kljuncem vam bom senco delala.« 

Hitro se mi z okna zleti,  

na vel`cmu turnu obsedi,  

z vel`cim zvonom zazvoni.  

Hitro mi s turna izleti,  

na vel`cem oltarju obsedi.  

Priţge voščene sveče tri.  

Lepo mi trikrat poţvenklja,  

lepo ven mašnika pelja. 
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Mladenič se spove, obhaja se,  

razsul se je v prah in pepel,  

Bog je njegovo dušo vzel,  

to ni nobena ptičica,  

to je bil sam svet` angel var`h. 

(Gorenjska) 

2. 3. 2. 2 LIRSKE PESMI 

 

So veliko bolj kot pripovedne pesmi, povezane z vsakdanjim ţivljenjem slovenskega človeka, 

saj njegovo ţivljenje spremljajo od rojstva do smrti. So zlasti ljubezenske in so vse doslej 

ostale ţive.  

Glede na njihovo povezanost z ţivljenjem jih razvrščamo v tri skupine:  

- letni cikel šeg, 

- človekov ţivljenjski krog 

- interesne skupine.  

 

K pesmim letnega cikla sodijo obredne pesmi (kolednice, jurjevske pesmi, kresne pesmi, 

naboţne pesmi), med pesmi ţivljenjskega kroga, ki človeka spremljajo od rojstva do smrti 

sodijo uspavanke, ljubezenske pesmi, ţenitovanjske pesmi, obsmrtnice ter mrliška pesem, 

pesmi interesnih skupin pa so pesmi, ki označujejo posamezne skupine. Najstarejše so 

kmečke pesmi, v to skupino pa sodijo še vojaške pesmi, pivske pesmi, izseljenske pesmi ter 

prigodne pesmi – šaljive in zabavljive pesmi.   

 

Primeri: 

- Ljubezenske pesmi: 

Ljubezen je b`la,  

ljubezen še bo,  

ko mene in tebe 

na svetu ne bo! 

(Kropa) 
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- Šaljive pesmi: 

Preljuba moja kršenca 

Preljuba moja kršenca,  

s` kaj vid`la moj`ga zmršenca? 

«Ja gori na gori,  

pri svetem Mohori: 

štulo ima, krajev ne!« 

Šembrej ga! Ta pravi je! 

(okolica Smlednika, Gorenjska) 

 

2. 3. 3 Pripovedništvo 

 

Pripovedna pesem, ki je vmesni člen med pesmijo in pripovedjo, je sicer pesem, vendar jo je 

zbrani druščini pel tudi le posameznik. Medtem ko pri pesmi v prvotnem pomenu besede 

ritem izgubi le primarno vlogo, je za pripovedništvo značilno, da se ritem ne ohrani, da 

dramatizacija dobiva teţišče pripovedi ter da je ločitev med nosilcem slovstvene folklore in 

sprejemalcem dokaj ostra – drugi le pasivno spremlja dejavnost prvega.  

 

Pripovedništvo delimo v dve skupini:  

- pravljice 

- povedke 

 

2. 3. 3. 1 PRAVLJICE 

 

S svojimi zapleti in razpleti so sad domišljije, vendar odsevajo tudi ţivljenje in mišljenje 

davne preteklosti. Marsikaj, kar se zdi neverjetno je spomin na opuščene razmere in navade: 

matriarhat, ljudoţerstvo … Danes so namenjene izključno razvedrilu, le vzgojitelji in učitelji 

opozarjajo otroke na njihove temeljne etične vrednote. 

Ţe pravljice iz pradavnine nam dokazujejo, da so po obliki zelo zahtevnih struktur in nikakor 

ne lahkotna oblika folklornega ustvarjanja. V pravljici se domišljija najbolj sprosti, 

strokovnjaka pa muči z vprašanjem, ali ni kakšnega drugega ključa, s katerim bi snovi prišel 

do ţivega, ali ni mogoče odkriti šifer, s katerimi bi prodrli v skrivnosti davnine, ko je človek 

ţivel v soţitju z naravo, ki ga je obkroţala. Temeljno gibalo pravljic, ki ţene dejanje naprej je 



 

21 

 

reševanje ugank ali izpolnjevanje nalog, neizvedljivih v vsakdanjem ţivljenju. Njihova prav 

posebna lastnost pa je, da je dobrota vedno poplačana, zlo pa ni vedno maščevano.  

 

Pravljice razdelimo v tri skupine:  

- čudeţne pravljice, pri katerih dejanje poganjajo čarovniški pripomočki in nenavadne moči, 

ki rešujejo junaka in ga vodijo k uspehu in pri katerih je zabrisana razlika med mogočim in 

nemogočim (npr. Mezinček, Črna ţena kupi deklico, Bog za vse skrbi, Strgani grad, V deveti 

deţeli, Ura je prišla, človeka pa ni), 

- realistične pravljice, kjer imajo pomembno vlogo iznajdljivost, pridnost in zvitost junaka 

(npr. Stare štorije o moţu in ţeni, Ljudem se ne da ustreči), 

- ţivalske pravljice, kjer se posredno preko ţivali odkrivajo človeške lastnosti – le te so 

ţivalim in njihovim posebnostim spretno prilagojene, junaki teh pravljic so jeţ, lisica, volk, 

medved, zajec … (npr. Tri račice, Pes in zajec, Prašiček ni hotel sam domov, Repek).  

 

Primer:  

- Čudeţna pravljica: 

Ura je prišla, človeka pa ni 

 

»Bilo je sredi avgusta. Ţe ob štirih zjutraj so se kosci odpravili v Brezje kosit. Pred seboj so 

imeli veliko senoţet, ki je segala gor meje in skoro do ceste. Sredi dopoldneva, ko so jim 

prinesli predjuţnik, so imeli pokošeno ţe več kot pol.  

Sedli so in jedli. Tedaj je z meje z vso naglico prihitel človek. Kosci so ga hoteli ustaviti, on 

pa se je branil, češ da ga spodaj ob Idrijci eden kliče in da mora k njemu. Komaj so ga kosci 

prisilili, da se je usedel zraven njih in jedel. Kmalu za tem se je od Idrijce zaslišal glas: »Ura 

in minuta sta prišli, človeka pa ni!«  

Ko je tisti človek zaslišal ta glas, se je prebudil iz nešnih sanj, v katerih mu je bila usojena 

smrt, zato je tako silil k vodi. Ko se je najedel in odpočil, se je koscem zahvalil za rešitev in 

za jed ter se pomirjen vrnil domov na Planoto.«  

(Slap ob Idrijci; vir: Janez Dolenc, Zlati Bogatni (Glasovi 4), Ljubljana, 1992) 
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2. 3. 3. 2 POVEDKE 

  

S svojim okoljem so povezane bolj kot pravljice. Podajajo resnične ali vsaj verjetne dogodke, 

pripovedujejo o znanih osebah, krajih in zgodovinskih dejstvih. Njihova struktura ni zahtevna, 

so kratke in se pogosto končajo s tragično poanto oz. poučnim jedrom. Najpogostejši vir za 

povedke je delo Janeza Vajkarda Valvasorja, Slava vojvodine Kranjske, v katerem več kot sto 

kratkih povedk govori o nastanku imen posameznih krajev, o vodah, kamninah, jamah, 

rastlinah, ţivalih … Najboljši zapisovalec povedk je Gašper Kriţnik, ki jih je po navodilih J. 

B. de Courtnaya prvi zapisoval v narečju.  

 

Poznamo različne pripovedke, ki jih razdelimo v naslednje skupine:  

- bajčne povedke -  z drugo besedo jim rečemo bajke in so tematsko najstarejše ter 

pojasnjujejo nastanek sveta, hude naravne nesreče in zemeljske ali nebesne prikazni. V njih 

nastopajo dobra in slaba bitja – vile, rojenice, krivopetnice, divji moţ, povodni moţ, škrat … 

V to skupino sodijo tudi pripovedi o ljudeh s posebno močjo – volkodlaki, more, desetniki, 

vedomci … (npr. Divja jaga, Zale ţene na Pohorju, Noč je tvoja, dan je moj, Brzolišček), 

- legendne povedke – krščanske povedke, ki upovedujejo izmišljene dogodke iz Kristusovega 

ţivljenja, iz ţivljenja njegove matere in svetnikov. Pogosto vsebujejo pravljične motive, v 

njihovem središču pa je pripoved o čudeţnem dogodku, ki potrjuje svetost oseb in plačilo 

ljudem za dobra dejanja ali kazen za grešnike. Večinoma so v prozi, če so v verzih so 

legendne pesmi. V evropskem kulturnem krogu označuje izraz legenda predvsem zgodbe, 

nastale po motivih iz Svetega pisma ali ţivljenja krščanskih svetnikov. (npr. Kristus in sveti 

Peter, Vremenar, Napoti mu je bila), 

- zgodovinske povedke – z zgodovino imajo skupnega le toliko, kolikor jim ta daje bolj ali 

manj določen časovni okvir ali posoja resnične osebnosti, v teh povedkah je dogodek, ki se 

zdi tesno povezan s konkretnim mestom, graščino … mogoče srečati v krajih, ki so med seboj 

oddaljeni. (npr. Pesoglavci na Pohorju, Tabor, Rapoša Vida, Šac so kopali, Celo noč je 

gorela), 

- razlagalne povedke – skušajo pojasniti lastnosti v naravi: pri človeku (od kod moškim 

Adamovo jabolko v grlu) in delu človeških rok, pri ţivalih (zakaj ima zajec kratek rep), v 

neţivi naravi. So nekakšna znanost in pedagogika v okviru slovstvene folklore. (npr. Kako je 

nastal človek, Petdeset ta revnih Evinih otrok, Kako so naše vasi dobile imena, Hudičeva 

skala), 
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- socialne povedke – tematizirajo druţbeno ţivljenje od najoţjega v najširši krog, bodisi gre 

za nesrečno ljubezen, obrekovanje, umiranje zaradi kuge, … Te pripovedke dokazujejo da 

slovstvena folklora ni omejena le na kmečko okolje, ampak se pojavlja v vseh okoljih, tudi v 

mestu. (npr. Prepolovljen prstan, Nesrečna ljubezen, Coprnice so ga ukanile, Kruh je prinesel, 

Miši v jami ne smeš ubit), 

- šaljive povedke – so samostojen pripovedni ţanr in jih povezuje smešno, šaljivo. So 

prvoosebne pripovedi o »doţivljajih« in zabavljive zgodbice o prebivalcih posameznih krajev. 

(npr. Na, poli pa sem se zbudil!, Varčnost, Visoki so bili, Knapova ţena pripoveduje), 

- anekdote – prvotno so vezane na resnično konkretno osebo ali dogodek, sčasoma pa 

dobivajo vse bolj splošne poteze, ki jih pripisujejo tudi drugim osebam in postavljajo v 

drugačne povezave. 

 

Primer:  

- Razlagalna povedka: 

Kako so naše vasi dobile imena 

 

»Enkrat so ţiveli trije bratje in ena sestra. Njihov oče je bil grozno bogat, je bil gospodar vseh 

naših krajev. Umrl je brez testamenta. Po njegovi smrti so si otroci razdelili premoţenje.   

Prvi sin je rekel: »Moje bo od tule do tule.« Tako so ratale dve vasi, Utovlje in Dutovlje. 

Drugi je pokazal: »To bo moje in še pulje.« Na njegovem so ratale vasi Tomaj in Šepulje. 

Tretji sin pa je rekel: »Tukaj je ugodno. To bo moje.« In res ima naša vas, Godnje, ugodno 

lego. Smo na lepem kraju in trte dobro rastejo. Kakor sem ţe prej rekla, so imeli tudi punco. 

Ma ta punca je bila pravi kriţ za tisto hišo. Zato so kraju, ki ga je dobila, zrekli Kriţ.»  

(Godnje; vir: Danila Kocjan, Jelka Hadalin, Bejţi zlodej, baba gre (Glasovi 6), Ljubljana, 

1993) 
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2. 4 LJUDSKO IZROČILO V ZGORNJI SAVINJSKI DOLINI 

 

2. 4. 1 Kaj je narečje? 

 

V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika je zapisano:  

 

naréčje -a s (ẹ) od knjižnega jezika različni jezikovni sistem, v katerem se govori na delu 

narodnega ozemlja: raziskovati narečja; gorenjsko narečje  

♦ lingv. socialno narečje govor kakega družbenega sloja 

 

Narečje ali s tujko dialekt (iz gr. dialektos) je jezikovna zvrst, ki se govori na določenem 

zemljepisnem področju. Največkrat je govorni pojav, redko je zapisano, čeprav se danes to 

vedno večkrat pojavlja. V narečju pišejo tisti, ki ne obvladajo dovolj knjiţnega jezika in tisti, 

ki imajo umetniško ţilico. V narečju so v celoti napisana glasila, ki jih uporabljajo zamejski 

Slovenci. (prim. Toporišič, 1965) 

 

2. 4. 2 Slovenska narečja  

 

Slovenščina pozna več kot 40 narečij, ki jih razdelimo v 7 narečnih skupin. Med slovenskimi 

narečji dve narečji pokaţeta veliko samostojnosti (prekmurščina in rezijanščina). Razlogi 

narečne pestrosti slovenščine so naseljevanje ozemlja današnje Slovenije iz različnih smeri, 

zemljepisne značilnosti ozemlja, ki so preprečevale reden stik med prebivalci različnih 

območij, stik s sosednjimi jeziki ... 

Slovenščina ima sedem narečnih skupin (Toporišič govori o osmih narečnih skupinah – 

dodatno še o kočevski jezikovni skupini) in skupno več kot 40 narečij: 

- koroška narečna skupina,  

- panonska narečna skupina,  

- gorenjska narečna skupina,  

- štajerska narečna skupina,  

- dolenjska narečna skupina,  

- primorska narečna skupina, 

- rovtarska narečna skupina. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Tujka
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jezikovna_zvrst
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nare%C4%8Dje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prekmur%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rezijan%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEe_Topori%C5%A1i%C4%8D
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koro%C5%A1ka_nare%C4%8Dna_skupina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Panonska_nare%C4%8Dna_skupina
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gorenjska_nare%C4%8Dna_skupina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0tajerska_nare%C4%8Dna_skupina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dolenjska_nare%C4%8Dna_skupina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Primorska_nare%C4%8Dna_skupina
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rovtarska_nare%C4%8Dna_skupina&action=edit&redlink=1
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Zgornjesavinjsko narečje sodi v štajersko narečno skupino, zato bom značilnosti le-te bolj 

podrobno opisala. 

2. 4. 2. 1 SKUPNE ZNAČILNOSTI ŠTAJERSKE NAREČNE SKUPINE 

Samoglasniki: 

- e in o > ei in ou ţe v 3. fazi v razvoju vokalizma, tako tudi v centralnih narečjih (JV 

prostor), 

- vsa narečja so izgubila tonemskost, naglašeni zlogi so danes daljši in močno nagnjeni 

k diftongizaciji, 

- kratki samoglasniki se podaljšajo; kratki polglasnik je lahko zelo širok (pes), 

- nosnika e, q sta lahko ali široka ali ozka e in o, 

- dolgi a se zaokroţuje, lahko pa je ponekod ţe čisti široki o.  

Soglasniki: 

- v soglasniškem sistemu je potrebno omeniti izgovor v-ja; v se namreč izgovarja 

zobnoustnično (vino) samo pred sprednjimi samoglasniki; na koncu zloga ali pred 

nezvenečim nezvočnikom pa kot f (zafca) prav > praf,  

- nj lahko izgubi nosni del > čisti j (ali drsnik j): svinja > svija; lahko pa se j izgubi 

(knjiga > kniga), 

- l otrdi povsod (Celje > Ce:le, bolje < bole),  

- skupina šč > š (gošča > goša, klešče > kleše),  

- protetični j se velikokrat pojavi pred sprednjimi samoglasniki (ime > jime, imela > 

jimela),  

- pojavlja se tudi protetični v (uha > vuha, okrog > vokrog). 

Oblikoslovje:  

- sr. sp. je v ednini še kar ohranjen, zlasti skupna, snovna in pojmovna imena,  

- podaljševanje osnove s -t je ohranjeno, podaljševanje osnove s -s skoraj ni več (drevo-

dreva, uho-uha), 

- med ţenskimi sklonskimi končnicami imamo končnico -oj, lahko pa ţe tudi -i, (z lipoj 

- z lipi),  

- podaljšanje osnove z -ov skoraj ni več gradovi > gradi,  
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- dvojina: na severu se ohrani, drugod izginja, 

- v prid. sklanjatvah imamo končnico -iga (namesto -ega): pridnega > pridniga,  

- na severu se pojavlja reduplikacija (toti),  

- v glagolski spregatvi je 1. os.dv. s končnico -ma (delava > delama). Atematske 

sklanjatve ni (daste > date, jeste > jete). 

Zgornjesavinjsko narečje sega vse do Mozirja, Šmartnega. Še danes ločuje dolge in kratke 

naglašene samoglasnike. Značilno je, da se e razvije v ei, lahko pa tudi še v e 

(monoftongizacija diftonga). Prav tako pa tudi etimološki o > ou > o. Zato se danes lahko 

pojavljata 2 različna odraza.                                                                                                    

(prim. http://www.welcome-to-slovenia.com/content?ContentID=126 ) 

2. 4. 3 Aleksander Videčnik 

Aleksander Jakob Videčnik se je rodil 11. decembra 1920 v Celju. Zaradi bolezni se je leta 

1978 kot upokojeni direktor Celjske mestne hranilnice preselil v Mozirje, kamor je ţe v 

prejšnjih letih zelo rad zahajal. Ţe v Celju je raziskoval zadruţništvo in hranilništvo, posebno 

pa delovanje Mihaela Vošnjaka, ustanovitelja Zveze slovenskih posojilnic v Celju. Tudi 

pisati  in objavljati je pričel zelo zgodaj. Za Banko Celje je pripravil Zgodovino Celjske 

mestne hranilnice in Zgodovino hranilnikov. Pisal je tudi za Savinjski tednik in sodeloval na 

radiu Celje v številnih oddajah, predvsem ko je pogovor potekal o celjski preteklosti. V Celju  

je bil dolga  leta pred drugo svetovno vojno in po njej aktivni član  pevskega zbora in 

gledališke skupine.  

Po prihodu v Mozirje je nadaljeval z dopisovanjem za celjski lokalni časopis. Kot tajnik se je 

vključil v delo Turističnega društva Mozirje, bil pa je tudi aktivni član ter predsednik 

Kulturnega društva Mozirje. Ker je počasi spoznaval domačine, zgodovino in ljudsko izročilo 

Zgornje Savinjske doline se je lotil raziskovanja in zapisovanja na celotnem območju doline. 

Zanimala ga je stara arhitektura, poslikave, stare listine, fotografije, knjige, zapisi v raznih 

kronikah, skratka vse, iz česar je bilo mogoče črpati podatke o ţivljenju in delu naših 

prednikov.  

Njegova bibliografija obsega nad 2100 objavljenih člankov. V knjiţni obliki pa so izšla 

zgodovinska in narodopisna dela, ki se nanašajo na Zgornjo Savinjsko dolino ter dela o 

denarništvu in hranilništvu s širšega celjskega področja (npr. Podobe iz preteklosti Mozirja, 

http://www.welcome-to-slovenia.com/content?ContentID=126
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1985; O gozdnih delavcih iz Luč med obema vojnama, 1985; Furmani ob Savinji in Dreti, 

1988; Iz roda v rod: domači godci v Gornji Savinjski dolini, 1991; Roţe in čarovnije, 1995; 

Zgornjesavinjske vistorije, 1998). Deset let, do leta 1987, je bil urednik lokalnega časopisa 

Savinjske novice, ki so ga v njegovem času začeli z zanimanjem brati dobesedno v vsakem 

zgornjesavinjskem domu. Kot glavni urednik je sodeloval tudi pri nastajanju monografije 

1248-1998 Grad Vrbovec, ki jo je izdala Občina Nazarje, v njej pa je zajeta celotna zgodovina 

območja občine. Aleksander Videčnik je v zadnjih letih nadaljeval s proučevanjem preteklosti 

Vrbovca in nova spoznanja tudi predstavil javnosti v obliki člankov ter predavanj. Njegove 

zbirke in zapisi niso samo reševanje nečesa pred pozabo, temveč so dragocen prispevek k 

skupni slovenski samorazpoznavnosti. (prim. Videčnik, 1998, http://www.nazarje.si/default-

15100.html, http://www.kamra.si/Default.aspx?module=5&region=1&id=1061) 

2. 4. 4 Joţa Vršnik 

Joţa Vršnik, po domače Robanov Joţa, je bil eden zadnjih slovenskih bukovnikov, nešolanih 

literarno delujočih ljudi. Rodil se je leta 1900 in je bil najstarejši od osmih otrok. Oče Martin 

je padel na soški fronti v prvi svetovni vojni, zato se je Joţa, najstarejši med otroci odrekel 

vsemu, da je lahko bil materi v pomoč. Ni se poročil, ampak je posestvo pustil mlajšemu 

bratu ter se umaknil v manjšo sobo v poslopju zraven domače hiše. Od tam je hodil nekaj let 

pred drugo svetovno vojno v Solčavo, kjer je bil tajnik v hranilnici in poslovodja v kmetijski 

zadrugi. Šolske izobrazbe ni imel veliko. K zapisovanju svojih doţivetij, opazovanj, 

solčavskih zgodb in zgodovinskih ter narodopisnih pričevanj ga je privedla ţelja po ohranitvi 

izročila in ne literarna ambicija. Od leta 1953 je redno pošiljal svoje spise v Planinski vestnik, 

več let je z ţivalskimi zgodbami sodeloval v reviji Lovec, prav tako je sodeloval v Glasniku 

Slovenskega etnografskega društva z narodopisnimi zgodbami ter bil dopisnik Kmečkega 

glasu. Zlagal je tudi verze, vendar se ni štel za pesnika. Nekatere njegove pesmi so uglasbili 

pevci Zgornje Savinjske doline in jih prepevali na planinskih ali drugih prireditvah. Vselej se 

je postavil v bran zoper oskrunitev narave, zlasti Robanovega kota. Dosegel je, da je Robanov 

kot postal uradno zaščiten naravni park. Umrl je leta 1973 in je pokopan v Solčavi. (prim. 

Vršnik, 1978) 

 

 

http://www.nazarje.si/default-15100.html
http://www.nazarje.si/default-15100.html
http://www.kamra.si/Default.aspx?module=5&region=1&id=1061
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2. 4. 5 Značilnosti in primeri ljudskega slovstva v Zgornji Savinjski dolini 

Vsa ljudstva sveta poznajo razna verovanja, vraţe in legende v zvezi s posameznimi pojavi ali 

s povsem določenim krajem. V naših razmerah so ljudje veliko pripovedovali o nekdanjih 

graščinah ali naravnih pojavih, kot so jezera, ki so nenadoma izginila sama od sebe ali pa je k 

temu pripomogel »škrat« ali kako drugo bajeslovno bitje, včasih pa kateri od hudobnih 

graščakov. V tem smislu lahko trdimo, da je ljudska domišljija nendakriljiva. Vraţeverje se je 

razvijalo skozi stoletja, tako kot ljudske pripovedi, in se prenašalo iz roda v rod. Vse je seveda 

dragoceno ljudsko izročilo, ki se v sodobnem času ţe izgublja in le še redki pomnijo razne po 

njihovem pojmovanju nadnaravne prigode oziroma dogajanja. Ni odveč poudariti, da sedanji 

rod ţe veliko tovrstnega izročila ne pomni več.  

V Zgornji Savinjski dolini je bilo po pričevanju domačinov drugačno ţivljenje, z drugačnimi 

medčloveškimi odnosi. Predvsem v hribovskem predelu je bila uveljavljena medsebojna 

pomoč pri delu in v raznih nesrečah. Le ta se je spet vračala z delom, medtem ko je pri 

pomoči v bolezni veljalo, da se za zdravje plača. Ko do odročnih domačij še ni bilo cest, ko 

ljudje še niso znali brati, ko je bila civilizacija še daleč kje v dolini, so bili hribovci trdno 

povezani. Ljudje so ţiveli odmaknjeno, zato so sami iskali priloţnosti za srečanja, domače 

prireditve, ki so jih na tem področju imenovali gavde. Lahko so bile to čajevke, svečarija ali 

jajčarija. Takrat so v največjem prostoru hiše pripravili veseljačenje ob domači glasbi. Znanje 

igranja na inštrumente se je prenašalo iz roda v rod. Ker pa so ţiveli večino časa v naravi in so 

od nje vse pričakovali, so različne naravne pojave pripisovali močem neznanega ali 

boţanskega. Malikovali so torej sonce, luno, veter, ogenj … Iz tega je izhajala močna 

domišljija, ki so jo izraţali na način, znan le njim. Od tod izvirajo pripovedi o strahovih, 

nadnaravnih bitjih, spoštovali so smrt in verjeli, da pred smrtjo slišijo predznanilo, pozneje so 

bili mnenja, da je moţno srečanje z vragom. To se je s krščanskim naukom spremenilo, 

vendar ni nikoli povsem zamrlo. Ker današnji čas takemu razmišljanju ni naklonjen, je 

marsikaj potonilo v pozabo, toda nekatere pojavne oblike so se ohranile. Ob koncu 18. stoletja 

in na začetku 19. stoletja sta tako drţava kot cerkev preganjali vraţeverje in domače 

zdravilstvo, saj naj bi šlo za čarovništvo. Vse več je bilo tudi branja po domovih, časopisi so 

vplivali na obveščanje ljudstva, v novejšem času pa sta nas zasvojila televizija in računalnik, 

tako da skoraj ni časa in priloţnosti za druţabno ţivljenje. Ravno zato smo dolţni ohraniti 

izročilo prednikov v tej smeri, bogato je tudi izročilo verovanja in z njim napovedovanja 
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vremena; ljudje še danes radi pogledajo kateri svetnik je na koledarju in po tem sklepajo, 

kakšno bo takrat vreme. (prim. Videčnik, 1998) 

2. 4. 5. 1 ZNAČILNOSTI POJAVOV 

Strašilo je največkrat pri kapelicah, na kriţiščih kolovozov, ob mejnikih, pri obcestnih kriţih, 

v ţupniščih, pri starih hišah in opuščenih domovih ter okoli pokopališč. Po navadi so ljudje 

videli temno oblečene postave in slišali razne zvoke, celo besede. Redkeje pa je bilo slišati, da 

bi strašilo v sami cerkvi, kar lahko pripišemo strahospoštovanju pred cerkvijo.  

Coprnice ali čarovnice so največ videvali kot svetleča se telesa, podobna baklam, ki so se le 

redko so se pojavile v človeški podobi. Imele so stalna zbirališča, vse so bile hudobne in 

maščevalne. Ljudje so vedeli, katera od vaških ţensk je coprnica. Coprnikov je bilo malo, 

seveda pa so coprali tudi drugi, duhovniki in škrici. Duhovniki so lahko naredili točo ali 

neurje. Coprniške lastnosti so pripisovali tudi domačim zdravilcem.  

Ţal ţene so bile v ljudskem pripovedništvu dobre, rade so dajale nasvete in pomagale ljudem 

v zadregi. Bile so lepe ţenske z dolgimi zlatimi lasmi, bele polti, oblečene v belo, ki so ob 

povabilu prerokovale tudi novorojenčkom. Ljudje so jih imeli radi in so o njih spoštljivo 

govorili. Rade so ţivele blizu naselij v votlinah ali zijavkah. Vedno so bile v skupinah in so 

zelo rade rajale. Če se je katera s človekom posebno zbliţala, ni ţelela biti izdana, v 

nasprotnem primeru se je maščevala. Danes namesto izraza ţal ţena uporabljajo izraz vila, ki 

se je pojavil v teh krajih šele z razširitvijo branja. Tedaj so ljudje ta izraz spoznali, toda 

povsem sprejeli ga niso nikoli. Le redki so primeri, ko ljudska pripoved omenja tudi črne ţal 

ţene, ki so hudobne, nagajive in ne marajo ljudi.  

Redkeje se v ljudskem pripovedništvu pojavljajo škratje, največkrat v povezavi z raznimi 

zakladi in nadnaravnimi močmi. Le redko so jih opisovali kot zle pojave; večkrat so se 

pojavljali kot človekovi pomočniki, ki so lahko tudi maščevalni, če jih človek izigra.  

V nekaterih legendah se pojavljajo zli graščaki, ki so le redko dobri in naklonjeni ljudem. 

Včasih se pojavi kaka dobra plemkinja, ki je začarana in išče pomoči pri svojem kraljeviču, na 

splošno pa so grajski ljudje kruti, grabeţljivi in brezobzirni do tlačanov.  
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V Zgornji Savinjski dolini kroţijo tudi pripovedi o samostanih in cerkvah, pogosto srečujemo 

tudi spreminjanje naravnih okolij (npr. da je bila nekoč vsa mozirska kotlina do Soteske 

jezero), prav tako imajo svoje zgodbe tudi gore. (prim. Videčnik, 1998) 

2. 4. 5. 2 ZGORNJESAVINJSKE VISTORIJE 

Aleksander Videčnik, ki je zapisal večino izročila Zgornje Savinjske doline, je napisal več 

del, v katerih ni zajel zgolj ljudskega slovstva, ampak tudi domače zdravilstvo, o katerem so 

mu pripovedovali domačini in o njem piše v delu Roţe in čarovnije, o običajih značilnih za 

Zgornjo Savinjsko dolino piše v delu Zgornjesavinjčani od rojstva do smrti, v delu 

Zgornjesavinjske vistorije pa je zbral ljudske pripovedi, ki jih je razdelil na naslednja 

poglavja: o coprnicah, pripovedi, ţal ţene, naznanilo smrti, divja jaga, verovanja, nekaj 

vremenskih prerokb, kako je strašilo, naši posebneţi, še drugi posebneţi v naši dolini in 

poglavje iz okolice Primoţa.   

Pri zapisovanju se bom osredotočila na nekatere primere, ki jih je zbral in zapisal Aleksander 

Videčnik.  

O coprnicah 

Ţupnik roti coprnice 

»V okolici Rečice ob Savinji pripovedujejo, kako je nekoč v nekem kraju grmelo in se 

pripravljalo k hudi nevihti. Ljudje so bili v skrbeh, kajti toča kaj lahko uniči njihovo celoletno 

delo. Pa je domači ţupnik pozval coprnice in coprnike, naj nehajo kopičiti grozeče oblake. 

Ker to ni pomagalo, je zagrozil, da bo šel po monštranco z najsvetejšim. To je coprniško 

druţbo po navadi pregnalo. Res je stopil v cerkev in prinesel na prag monštranco, pa tudi to ni 

pomagalo pregnati zlih coprnic. Potem je obrnil monštranco k tlom. To je bilo celo za 

coprnice preveč. Izpod neba padejo na zemljo coprnik in coprnici – nevihta je bila odvrnjena. 

Povedati vedo, da se večkrat po nevihti opazi na polju kakšna gola ţenska, ki pa ne more 

izginiti, le noč jo lahko vzame. Sploh pa je verovanje, da je vsak ţupnik, ki je hotel imeti v 

fari moč nad coprnicami, moral prej koga krstiti kot pa koga pokopati.«     
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Metuljev Janez in coprnice 

»V okolici Luč pripovedujejo zgodbo o tem, kako so nekoč coprnice ujele Metuljevega 

Janeza, ko je šel čez Mlačnikov vrh. Ker je pač nehote zašel mednje, so mu le zabičale, da o 

tem ne bo pripovedoval, pa naj se zgodi kar koli ţe. Bale so se, da bi jih prepoznal in potem v 

vasi povedal, kdo vse se srečuje s hudobcem. Baje pa se je nekoč ob kozarčku vina Janez le 

pohvalil, kako je coprnice uštel. Pravijo, da ga je kmalu zatem pri sekanju v gozdu ubilo 

drevo.«                                                                                                                               

Pripovedi 

Kako je nastala Igla 

»Ko so pri nas še ţiveli velikani, je eden od njih bival na Raduhi. Med Lučami in Solčavo je 

hodil kar po vrhovih visokih hribov. Jedel je pečene jelene, pil pa Savinjo. Toda ni bil več 

vesel, saj ni imel ţene. Končno jo je dobil; bila je višja od vrhov visokih smrek, velikanu pa je 

segala le do ramen. Kadar mu je prala hlače, pravijo, je tri dni in noči tekla umazana voda 

skozi Luče. Srajce ni potreboval, saj so ga grele goste dlake, s katerimi je bil poraščen po 

vsem telesu. Toda tudi velikani se starajo. Ko ga je le pričelo mraziti, je prosil ţeno, naj mu 

sešije srajco. Pa ni imela igle, da bi mu jo sešila. Velikan je z vrha Raduhe odlomil veliko 

koničasto skalo, jo obgrizel, da je bila podobna igli, in jo prinesel ţeni, ta pa je pridno nabirala 

vitice srobota, da je stkala platno za srajco. Marljivo je delala, ko jo je doletela nesreča: z vrha 

Raduhe se je odtrgala velika skala in jo pokopala pod seboj. Velikan je hudo ţaloval in ves 

divji vrgel iglo v dolino. Ob Savinji se je skala zapičila v zemljo. Tako je nastala Igla. Od 

tedaj je ţaloval v neki zijavki. Ko je pil vodo, je je v studencu ob cesti zmanjkalo. Studenec 

od tedaj imenujejo »presihajoči«, ker je v njem voda le občasno.«                                  

Sled hudičeve voţnje 

»Malo od Igle proti Solčavi je še danes vidna globoka sled po pobočju. Baje se je tam peljal 

na garah sam hudič v dolino.«                                                                                       

Ljubenci ukanili vraga 

»Kdaj je to bilo, ni mogoče uganiti. Toda nekoč na Ljubnem čez Savinjo še ni bilo mostu. 

Vse, kar so potrebovali, so s splavom prepeljali z ene strani na drugo. Pa so se odločili 
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postaviti lesen most. Navozili so potreben les in pričeli tesati, toda delo jim ni šlo kaj prida od 

rok. Nekega dne se tam pojavijo Gornjegrajci, ki si Ljubence radi draţili. Tudi tokrat so jih: 

»Hej, Ljubenci, če bi tesali sir, bi vam šlo bolje od rok, haha! Ja, če bi bila Savinja vino, bi bil 

most ţe zdavnaj nared.« Ljubenci seveda niso ostali dolţni zajedljivim Gornjegrajcem: »Kaj 

zabavljate, pomagajte raje, saj ni vraga, ki bi nam priskočil na pomoč.« Vrag seveda takšne 

klice hitro zasliši in tudi tega je. Pojavi se med tesači, ki ga vprašajo, kdo da je in kaj bi hotel. 

Vrag pa: »Klicali ste me na pomoč, pa sem tu.« Ljubenci so spoznali v njem vrag in ga 

vprašali: »Pa znaš tesati?« Odgovor so dobili hitro: »Kdo tega ne bi znal, če ne sam vrag!« 

Pretkani domačini so najprej vprašali za ceno. Vrag jo je postavil: »Tisti, ki bo prvi šel čez 

most, bo moj.« Ljubenci so na to pristali in ţe hkrati razmišljali, kako bodo vraga ugnali. Res 

je bil most na čudeţen način hitro gotov. Vsi domačini so zvečer šli domov, vragu pa dejali: 

»Ti, kosmata spaka, pa kar čakaj tu na tistega, ki bo prvi šel čez most.« Seveda so sporočili 

vsem, da naj nihče ne gre čez most, dokler je vrag na preţi. Po nekaj dnevih so skotalili 

mlinski kamen z ene strani na drugo in ob tem zavpili vragu: »Zdaj pa bo pritekel prvi čez 

most – kar ujemi ga!« Vrag je dvignil kamen in ga ogledoval, ko pa je videl, da so ga 

Ljubenci pretentali, ga je jezen zagnal v Savinjo. Kadar je reka čista, ga še marsikdo opazi na 

dnu, pod mostom.«                                                                                                     

Solze, vile in voda 

»Na Rogatcu so ţivele vile, ko še ni bilo reke Drete, Menine planine in ne jezera Biba. Vile so 

se rade igrale s pastirji po pašnikih. Pa se je zgodilo, da so se pastirji sporekli, kdo bo dobil 

najlepšo vilo za ţeno. Najlepša izmed vil se je odločila, da bo tekla. Tisti, ki jo ujame, pa naj 

bo njen moţ. Pastir, najurnejši med pastirji, je bil ţe tik za njo in ţe je kazalo, da jo bo ujel. 

Tedaj je vila potočila solzo: iz nje je nastala deroča Dreta, ki so jo pastirji z naporom 

prebrodili. Ko so ji bili spet za petami, je izpulila las in ga vrgla na zemljo: takoj je zrasla 

visoka planina – Menina. Pastirji so utrujeni prenehali z zasledovanjem vile, toda najmlajši 

med njimi se ni dal. Šele na vrhu Menine jo je ujel in jo ţelel poljubiti na čudovito lepe oči. 

Vila pa je zajokala, jokala je tako dolgo, da se je v solzah popolnoma utopila. Na mestu, kjer 

je stala, je nastalo jezero Biba. Mladi pastir pa je zaman tekel za lepo vilo: ni vedel, da se ta 

bitja ne poročajo.«                                               
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Ţal ţene 

Ţal ţene nad Savinjo 

»V pečeh pri Delejevem jezu na nazarskem bregu Savinje so zijavke, v katerih so ţivele ţal 

ţene. Ljudje so jih spoštovali. Zgolj spomladi so klicale čez Savinjo Celinška: »Celinšek, sej 

bob!« Tudi če je kazalo, da je še prezgodaj za setev, je tedaj, ko ga je Celinšek sejal po 

nasvetu ţal ţen, obilno obrodil. Čeprav so bob sejali običajno od aprila do srede maja, so ţal 

ţene včasih klicale ţe veliko prej.«                                                                                   

Ţal ţene pri Goličniku 

»Nad Rečico je visoko v hribu domačija Goličnik. Tam blizu je jama, imenovana Kuhinja. Ţal 

ţene, ki so bivale v jami, so ujele fanta. Vsako jutro je moral pouţiti dve ţlici soli. To se mu 

je zelo priskutilo, sicer pa mu ni ničesar manjkalo. Medtem ko so ţal ţene nabirale jagode, je 

ena od njih ubirala fantu uši. Med tem opravilom je fant hlinil spanje. Ko so se druge vrnile, 

je pogovor nanesel na to, da bi fant lahko ušel, če bi zlezel skozi ostrogo. Res je tako storil in 

ušel. Ţal ţena je klicala za njim: »Ne boš me več videl in tudi sreče ne bo pri vaši hiši.« Baje 

je na jesen zgorela polna kašča in ljudem na kmetiji je pozimi trda predla.«                   

Ljubosumnost Dobnice 

»Dobniki so bili tesno povezani z ţal ţenami. Ena od njih se je prihajala redno gret k 

Dobniku. Njegova ţena je nekaj slutila in postala pozorna. Nekega jutra najde ţal ţeno v 

postelji svojega moţa. Njeni dolgi zlati lasje so viseli ob postelji, pa je Dobnica stopila po 

škarje in jih odrezala. Ţal ţena brez lepih las ni enakovredna drugim in je zaznamovana. To je 

seveda tudi Dobnikovo »gostjo« zelo prizadelo. Izginila je in z njo vred vse druge ţal ţene.«  

Skrivavne ţene 

»Ţal ţene so res rade pomagale pri delu, toda le tedaj, ko so taverharji šli južinat. Ljudje so 

pripovedovali, da so bile posebno skrivavne tam pod Raduho. Če so jim za njihovo delo 

prinesli štruklje, so jih hitro pojedle in izginile.«                              
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Naznanilo smrti 

Danes ţe teţko najdete človeka, ki bi verjel v coprnice. Veliko pa jih je, ki verjamejo, da se 

smrt svojega bliţnjega naznani. V nekaterih predelih Zgornje Savinjske doline pravijo temu 

pojavu »dalo je cahen«, drugje pa »dalo je spomin«. Gre za opaţanja, za katera pravijo, da se 

še vedno pojavljajo. Nekatere izmed pripovedi so iz novejšega časa, res pa je, da se ne 

sprašujejo, kaj naj bi povzročilo razne zvoke, premike in nemir. Dejstvo je, da takšna 

doţivetja pripovedujejo s strahospoštovanjem in povsem resno.  

Krsta ob cesti 

»Podkriţnik iz Poljan je bil doma v Teru nad Ljubnem. Njegov oče Boštjan je neke noči 

doţivel na poti domov čudno videnje. Kar tri ure je hodil z Ljubnega do doma. Od Ojzernice 

dalje je do kmetije vodila le pot. Malo naprej od Stenšaka je zagledal ob poti leţati krsto. Noč 

ni bila temna in razločno jo je videl. Čudil se je, da bi jo kdo kar tako pustil leţati. Hotel se je 

prepričati, če ni privid, in je segel proti njej. Toda segel je v prazno. Krsto je razločno videl, 

otipati pa je ni mogel. Strmino pred seboj je hitro prehodil, toda nenavadno mu je bilo pri 

srcu. Ves izčrpan j doma pripovedoval svoje doţivetje. Niso še dobro končali pogovora, ko je 

prišla soseda z vestjo, da je moţ pred pol ure umrl.«                                                      

Drva se podrejo 

»Najpogosteje je dalo cahen tako, da so se podrla drva. Seveda se dejansko niso, le slišati je 

bilo, kot da so se zloţena drva zrušila. To pa je pomenilo smrt v druţini.«                   

Krt in smrt 

»Če krt blizu hiše pretirano rije, pomeni, da bo nekoga iz hiše »zrinil« v smrt.«           

Odprta vrata kašče 

»Na kmetijo v Teru je pozimi prišel rokodelec v štiro, kot je bil običaj. Tedaj se je vse ţivo 

zbralo v hiši, da bi prisluhnili pripovedim. Zunaj je pes besno zalajal in slišati je bilo, kot da 

bi se vrata kašče odprla in spet zaprla. Gospodar je vedel, da je kašča zaklenjena, zato so se 

bali, da je kdo vlomil. Šli so pogledat, vendar je bilo vse v redu. V nekaj dneh so dobili vest, 

da je sin v tujini umrl.«                                                                                                    
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Divja jaga 

V ljudskem izročilu so pripovedovanja o divji jagi še posebej zanimiva. Pripovedujejo, kako 

je slišati topot konjskih kopit, zvoke lovskih rogov, vpitje lovcev, vmesne strele, lajeţ psov, ki 

ţenejo divjad, ob tem pa hud piš, kot bi šlo za vihar. Pripovedi so vsebinsko enake v vseh 

predelih doline in tudi to, da je največja verjetnost za divjo jago na kvatrno soboto med 

enajsto in dvanajsto uro ponoči. Včasih je veljalo, da se v tem času ni hodilo na lov, saj če je 

lovca zalotila divja jaga, se mu je slabo pisalo. Divja jaga je šla iz griča na grič ali iz gozda v 

gozd in veljalo je, da je tisti, ki ga je jaga zajela, moral stati mirno in čakati, dokler ni minila. 

Sicer pa divje jage ne opisujejo v vseh predelih doline, ponekod se o tem sploh ne 

pripoveduje in vprašanje je, ali je torej pozabljeno ali sploh ni bilo znano.  

Strah na Dobrovljah 

»Na mozirskem delu Dobrovelj je kmetija Kecej. Pred davnimi leti so oče in dav sinova 

doţiveli divjo jago. Vsi trije so spali v izbi, ko je zunaj nastal buč, kot ga še niso slišali. Tudi 

pokalo je, kot bi streljali. Najprej so rekli, da gre za fante, ki z biči pokajo, potem pa so slišali 

še topot konj. Tedaj so se spomnili pripovedi starega očeta o divji jagi. Vedeli so, da 

doţivljajo nekaj takega. Od strahu so se pokrili čez glavo. K sreči je hrup kmalu utihnil. Ko so 

o tem pripovedovali domačim, je stara mati dejala, da so prejšnje čase pogosto slišali divjo 

jago in da se ji je treba izogniti.«                                                                                     

Divja jaga v Podvolovljeku 

»Na kresni večer je marsikje divja jaga. Tedaj hrumi, da je kaj. Slišati je kot vihar, pa tudi 

razločno slišiš konjski topot, tako, kot so nekoč s psi in gonjači lovili divjad. Gorje pa tistemu, 

ki je zašel v divjo jago. Neki lovec iz Luč je pozabil na to nevarnost in prav na kresni večer 

šel na lov. Kar kmalu je zaslišal divjanje jage. Pritajil se je na neki štor in čakal, da bo 

nevarnost prešla. Toda za seboj je zaslišal besede: »Tu bom pustil sekiro.« Ob tem je začutil v 

rami hudo bolečino, kot udarec s sekiro. Videl ni ničesar niti ni opazil rane ali krvi. Podal se 

je k ţupniku po nasvet, kaj naj stori, saj zaradi bolečin v rami sploh ni mogel delati. Ţupnik 

mu je svetoval, naj gre ob letu ob istem času sedet na isti štor. Res je storil tako. Ko je divja 

jaga pridrvela mimo njega, je nekdo rekel: »V ta štor sem zapičil sekiro in jo bom spet vzel.« 

Bolečina v rami je mahoma prenehala in lovec je zdrav krenil proti domu.«            
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Verovanja 

Ljudsko izročilo v Zgornji Savinjski dolini je v pogledu verovanj še posebno bogato. Še 

posebej je zanimiva vsebinska plat verovanj, ki je včasih duhovita, velikokrat vraţeverna, 

največkrat pa je posledica dolgoletnih izkušenj. Človek je bil kmet, navajen vsega hudega, ki 

se je vseskozi boril z naravo, z njo ţivel in se iz nje preţivljal. Zato je v njej videl vso 

mogočnost in jo boţansko častil. Verovanja so bila v povezavi z običaji, verskimi čustvi in 

zdravjem oziroma zdravilstvom. Poudariti pa je treba, da domače zdravilstvo še danes ni 

povsem zamrlo, da med prebivalci še vedno najdemo zagovornike domačega zdravilstva, kar 

je neke vrste verovanje, saj je prav to temelj uspeha.  

Nekateri primeri verovanj 

»Proti toči so zvonili z blagoslovljenim zvončkom, da bi se oblak usmeril drugam.« 

»Na pepelnico se temeljito oprali (preribali) vso hišo in vso posodo. Potem ne bo bolezni v 

hiši, otroci pa bodo bistri.« 

»Da bi ugotovili, če bo novorojenček gospodar v hiši, so ga poloţili na prag. Če se je obrnil 

proti vratom, bo gospodaril, če pa prti poti, bo šel v svet.« 

»Dojenčka se pred letom starosti ne striţe, ker dobi trde lase. Take pa imajo hudobni ljudje.« 

»Furmani so verjeli, da je dan, ko jim prečka cesto črna mačka, nesrečen.« 

»Če kure postanejo nemirne in ne zaspijo ob času, bo slabo vreme.« 

»Na kreni večer so dekleta pletle venčke in jih metala v drevo. Tiste, katere venček je ostal v 

drevesu, se je ob letu poročila.« 

»Da bo moţ dober in zvest, poloţi nevesta na poročno noč vejico bršljana pod njegovo 

blazino, toda tako, da je moţ ne odkrije.« 
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Aleksander Videčnik je v svojem delu zapisal tudi nekatere narečne izraze, za katere meni, da 

jih velja ohraniti, saj številni sploh niso več v uporabi. To velja predvsem za razna opravila, ki 

jih sedanji rod ne pozna več. Na tem mestu so zapisana tista, ki so potrebna za razumevanje 

zgoraj zapisanih besedil. 

buč = vihar                                                                                                                                                    

cahen = znamenje pred smrtjo katerega od najoţjih                                                                   

čajevka = srečanje mladih na vasi (s plesom)                                                                                                   

gare = enoosni voz za hribovske predele                                                                                       

gavda = domača veselica                                                                                                       

jajčarija = zbiranje jajc, nato veselje mladih s plesom                                                                              

juţinati = kositi, jesti kosilo                                                                                                           

skrivaven = plašen                                                                                                                              

štira = delo rokodelca na kmetiji                                                                                                           

tavrhar = dninar 

Seveda pa se izrazi na različnih območjih doline razlikujejo. To dokazuje tudi rek, ki je znan 

v nekaterih predelih Zgornje Savinjske doline: »Koliko je od »lušnega« (Ljubno) prek 

»čednega« (Luče) do »fletnega« (Solčava)? – 11 kilometrov« (Videčnik, 1998: 184). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3. 1 LJUDSKO SLOVSTVO V BERILIH ZA OSNOVNO ŠOLO 

Vsak razred ima svoje berilo, v katerem so zbrana besedila naših in tujih ustvarjalcev. Berila 

učiteljem predstavljajo pomoč pri izbiri primernega literarnega besedila. Le-ta so namreč 

raznolika, vendar vsa ustrezajo razvojni stopnji in bralnemu razvoju učencev. Šola je namreč 

tista, ki otrokom lahko prva predstavi različne vrste besedil, nato pa se sami odločijo, katera 

besedila in knjige bodo prebirali.  

V današnjem času imajo učitelji v šolah moţnost izbirati berila različnih avtorjev in zaloţb. 

Vsak razred ima tako svoje berilo, ki se od avtorja do avtorja, od zaloţbe do zaloţbe razlikuje. 

Iz opremljenosti beril z besedili iz ljudske tradicije pa lahko ugotovimo, kako sta učni načrt in 

izbor besedil v berilih, naklonjena spoznavanju ljudskega slovstva.  

3. 1. 1 Berila za 7. razred osnovne šole 

Učitelji 7. razreda imajo moţnost izbire med tremi berili različnih zaloţb in avtorjev:                   

- Ta knjiga je zate                                                                                                                                   

- Sreča se mi v pesmi smeje                                                                                                          

- Svet iz besed 7 

TA KNJIGA JE ZATE 

Od 46 besedil je 5 ljudskih.  

Slovenska ljudska: Ajda in Slovenci                                                                                                     

Slovenska ljudska: Gor čez Izaro                                                                                                                             

Slovenska ljudska: Kralj Matjaţ                                                                                                  

Slovenska ljudska: Pegam in Lambergar                                                                                                        

Slovenska ljudska: Peter Klepec 
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SREČA SE MI V PESMI SMEJE 

Od 52 besedil je prav tako 5 ljudskih.  

Slovenska ljudska: Ajda in Slovenci                                                                                                     

Slovenska ljudska: Gor čez Izaro                                                                                                                             

Slovenska ljudska: Kralj Matjaţ                                                                                                  

Slovenska ljudska: Pegam in Lambergar                                                                                                        

Slovenska ljudska: Volklodlak 

SVET IZ BESED 7 

Od 60 besedil je 7 ljudskih.  

Slovenska ljudska: Vesoljni potop in Kurent                                                                         

Slovenska ljudska: Ajda in Slovenci                                                                                                     

Slovenska ljudska: Volkodlak                                                                                                 

Slovenska ljudska: Kralj Matjaţ                                                                                                  

Slovenska ljudska: Kako je Peter Klepec nagnal Turke                                                           

Slovenska ljudska: Graščakov vrtnar                                                                                              

Slovenska ljudska: Pegam in Lambergar 

Kot lahko opazimo je največ ljudskih besedil v berilu Svet iz besed 7.  

3. 1. 2 Berila za 8. razred osnovne šole 

Tudi učitelji 8. razreda imajo moţnosti izbire med tremi berili:                                                                

- Dober dan, ţivljenje                                                                                                                   

- Spletaj niti domišljije                                                                                                                   

- Svet iz besed 8 

DOBER DAN, ŢIVLJENJE  

Od 52 besedil je samo 1 ljudsko. 

Slovenska ljudska: Galjot 
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SPLETAJ NITI DOMIŠLJIJE 

Od 53 besedil so 4 ljudska, eno od njih je iz tuje tradicije. 

Slovenska ljudska: Galjot                                                                                                                

Slovenska ljudska: Oblaki so rdeči                                                                                                                        

Slovenska ljudska: Vedomci                                                                                                       

Finska ljudska: Kalevala 

SVET IZ BESED 8 

Od 54 besedil je 5 ljudskih, od teh je ena nemška ljudska in ena španska ljudska. 

Slovenska ljudska: Vedomci                                                                                                       

Nemški ljudski ep: Pesem o Nibelungih                                                                                                     

Slovenska ljudska: Kresnice                                                                                                               

Slovenska ljudska: Spevaj nama, Katica                                                                                                         

Španska ljudska: Zakleta kraljična 

Ponovno je največ ljudskih besedil v berilu Svet iz besed 8.  

3. 1. 3 Berila za 9. razred osnovne šole 

Učitelji 9. razreda imajo moţnost izbire med naslednjimi tremi berili:                                                                 

- Skrivno ţivljenje besed                                                                                                                          

- Z roko v roki                                                                                                                                   

- Svet iz besed 9 

Ţal pa nobeno izmed zgoraj navedenih beril ne zajema niti enega ljudskega dela.  

Pri pregledu vsebine beril sem bila različno navdušena. V veselje mi je, da v 7. in 8. razredu 

vsa berila, ne glede na zaloţbo ali avtorje, zajemajo vsaj eno ljudsko besedilo slovenskega 

izvora. V 7. razredu vsa berila vsebujejo ljudski besedili Pegam in Lambergar ter Ajda in 

Slovenci, v 8. razredu pa berila nimajo skupnega ljudskega besedila. Negativno me je 

presenetilo, da berila za 9. razred ne vsebujejo nobenega dela ljudskega izvora; sem mnenja, 

da bi učenci morali spoznavati ljudska besedila ne glede na starost ali razred, saj marsikateri 

od učencev drugje kot v šoli, nima moţnosti spoznati besedil ljudskega izvora. Ni pa me 
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presenetilo, da nobeno od besedil v berilu ne izhaja iz Zgornje Savinjske doline, zato upam, 

da učiteljice v šoli samoiniciativno in dodatno predstavljajo katero od teh del. Na voljo imajo 

namreč bogato izbiro in le od njih je odvisno, ali bodo to priloţnost izkoristile in poleg dobre 

knjiţevne vzgoje poskrbele tudi za dobro »narodnostno« vzgojo. 
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3. 2 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
 

3. 2. 1 Problem in cilji raziskave 

V današnjem času je ustno izročilo zelo pomemben vir za ohranjanje zgodovine naših 

prednikov. Včasih s tem niso imeli teţav, saj so večino svojega prostega časa namenili drug 

drugemu, pripovedovali so si zgodbe, pravljice in najrazličnejše dogodivščine, ki so se jim 

pripetile tekom dneva. Danes pa se vedno več mladih namesto za druţenje s prijatelji ali 

sorodniki odloči za posedanje pred televizijo in računalnikom. Ker pa so zgodbe naših starih 

staršev zelo dragocene in je pomembno, da jih ohranimo, sem se odločila, da poizvem, koliko 

učenci 3. triade različnih osnovnih šol v Zgornji Savinjski dolini poznajo ljudsko slovstvo le-

te.  

Raziskovala sem poznavanje ljudskega slovstva v Zgornji Savinjski dolini med učenci 3. 

triade osnovnih šol Rečica ob Savinji, Ljubno ob Savinji in Luče ob Savinji. Učencem 

navedenih šol sem razdelila ankete, s pomočjo katerih, sem naredila primerjavo med 

poznavanjem ljudskega slovstva med učenci anketiranih šol.  

CILJI RAZISKAVE: 

Glede na predmet in problem raziskave sem postavila naslednje cilje:  

- ugotoviti, kaj si učenci predstavljajo pod besedno zvezo ljudsko slovstvo, 

- ugotoviti, če se poznavanje ljudskega slovstva med anketiranci razlikuje glede na spol, 

- raziskati, učenci katere anketirane šole najbolj poznajo ljudsko slovstvo Zgornje Savinjske 

doline, 

- ugotoviti, kako učenci kaţejo zanimanje za ljudsko slovstvo Zgornje Savinjske doline v 

današnjem sodobnem času, 

- preveriti, če učenci poznajo zapisovalce ljudskega izročila v Zgornji Savinjski dolini, 

- ugotoviti, če učenci anketiranih šol v šoli obravnavajo ljudsko slovstvo Zgornje Savinjske 

doline. 
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3. 2. 2 Hipoteze 

Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze:  

Hipoteza 1: Učenke poznajo ljudsko slovstvo bolj kot učenci. 

Hipoteza 2: Ljudsko slovstvo Zgornje Savinjske doline najbolj poznajo učenci in učenke OŠ 

Luče.  

Hipoteza 3: Tako učenke kot učenci vseh anketiranih šol Aleksandra Videčnika slabo                                            

poznajo. 

Hipoteza 4: Učenci v šoli ljudskega slovstva Zgornje Savinjske doline ne obravnavajo. 

3. 2. 3 Metode dela 

3. 2. 3. 1 VZOREC 

Vprašalnike sem razdelila med učence 3. triade OŠ Blaţa Arniča Luče, OŠ Ljubno ob Savinji 

in OŠ Rečica ob Savinji.  

Ker sem hotela med posameznimi šolami narediti primerjavo glede na spol učencev in glede 

na šolo samo, sem na vsako šolo razdelila enako število vprašalnikov in sicer 40; od tega je 

bilo 20 vprašalnikov namenjenih učenkam in 20 vprašalnikov učencem. Skupaj sem razdelila 

torej 120 vprašalnikov.  

3. 2. 3. 2 INSTRUMENT 

Podatke sem zbirala s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, ki sem ga sestavila sama. 

Zastavila sem 10 vprašanj odprtega tipa in 1 vprašanje zaprtega tipa. Prednost vprašalnika z 

odprtim tipom vprašanj je v svobodi odgovorov, učenci so pri določenem vprašanju lahko 

povedali vse, kar se jim je zdelo pomembno, slabost pa je v zahtevnejši obdelavi podatkov.  

Vrnjenih sem dobila slabih 86 % vseh vprašalnikov, to je 103.  
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Graf 1: Vrnjeni in nevrnjeni vprašalniki 

 

Moram priznati, da sem bila pozitivno presenečena nad odzivom učencev, saj nisem 

pričakovala vrnjenih vprašalnikov v takem številu. Res pa je, da so se nekateri, ki so 

vprašalnike vrnili, zelo razpisali, drugi pa so bili bolj skromni. Teţko bi rekla, kje je vzrok 

skromnih odgovorov učencev, morda nepoznavanje ljudskega izročila, morda lenoba, pri 

nekaterih pa verjetno oboje skupaj. Verjamem, da je marsikateri učenec za pomoč prosil 

starše in da se pri odgovorih vidi tudi trud staršev, njihovo prizadevanje za svoje otroke in 

pripravljenost pomagati.  

3. 2. 3. 3 ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV 

Anketiranje je potekalo v mesecu maju. V vsaki od šol, ki sem jih obiskala, sem naključno 

izbranim učencem 3. triade razdelila 40 vprašalnikov, 20 jih je bilo za učenke in 20 za učence. 

Vprašalnik je bil individualen, zato je vsak od učencev dobil svojega, ga odnesel domov in 

imel 14 dni časa, da ga izpolni.  
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3. 2. 4 Rezultati in interpretacija 

Na začetku sem učence vprašala po splošnih podatkih (spol in osnovna šola) in glede na 

vrnjene podatke ugotovila: 

Na OŠ Ljubno ob Savinji sem dobila vrnjene vse vprašalnike, torej 40. Na OŠ Blaţa Arniča 

Luče sem dobila vrnjenih 33 vprašalnikov, 16 vprašalnikov so izpolnili učenci in 17 so jih 

izpolnile učenke. Na OŠ Rečica ob Savinji pa sem dobila vrnjenih 30 vprašalnikov in sicer 15 

vprašalnikov učencev in 15 vprašalnikov učenk.  

Graf 2: Vrnjeni vprašalniki glede na osnovno šolo 

 

Ker sem na posameznih šolah dobila različno število vrnjenih vprašalnikov, sem za obdelavo 

podatkov za vsako šolo naključno izbrala 15 vprašalnikov, ki so jih izpolnile učenke in 15 

vprašalnikov, ki so jih izpolnili učenci. Le na ta način sem lahko naredila korektno primerjavo 

med posameznimi šolami in spoloma. V nadaljevanju sem obdelala 90 naključno izbranih 

vprašalnikov.  
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Učencem sem zastavila 11 vprašanj s pomočjo katerih sem dobila vpogled v poznavanje 

ljudskega slovstva v Zgornji Savinjski dolini.  

1. Na kaj pomislite, ko slišite besedno zvezo LJUDSKO SLOVSTVO? Kaj vam ta 

besedna zveza pomeni?  

Pri tem vprašanju sem ne glede na šolo in spol dobila več podobnih odgovorov, ki sem jih 

razdelila v kategorije glede na podobnost. Odgovori učencev so se ponavljali, kar kaţe na to, 

da je večina za odgovor uporabila definicijo, ki so jo spoznali v šoli.  

Odgovori so bili naslednji:  

Pomislim na:                                                                                                                                 

- besedila, ki se prenašajo iz roda v rod                                                                                                                                                        

- besedila neznanega avtorja                                                                                                                    

- narečje                                                                                                                                         

- ljudske pesmi, pravljice, pripovedke …                                                                                                 

- slovenščino, kot predmet v šoli                                                                                                                     

- ne vem  

Največkrat uporabljen odgovor »ne vem«, kar kaţe na nepoznavanje besedne zveze, je bil 

uporabljen na OŠ Rečica in sicer 5-krat (2-krat sta ta odgovor podala učenca in 3-krat 

učenke), na OŠ Luče so odgovor »ne vem« uporabili 3 učenci in 1 učenka, na OŠ Ljubno pa 

je le 1 učenka uporabila ta odgovor.   

Presenetilo me je, se še najdejo učenci 3. triade, ki ne poznajo te besedne zveze, saj ţe od 

samega začetka osnovne šole spoznavajo ljudska besedila in utrjujejo to besedno zvezo.  

2. So ti kot otroku pripovedovali pravljice, pripovedke …?  

Večina učencev in učenk je na to vprašanje odgovorila pritrdilno. Na OŠ Luče je le 1 učenec, 

ki mu pravljic niso pripovedovali, na OŠ Ljubno je takih učencev in učenk skupaj 5 (2 učenca 

in 3 učenke), na OŠ Rečica pa pravljic niso pripovedovali 1 učencu in 1 učenki.  

Glede na to, da sem pričakovala, da bodo na to vprašanje vsi odgovorili pritrdilno, so me 

negativni odgovori na to vprašanje presenetili. Bila sem namreč prepričana, da dandanes vsem 
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otrokom pripovedujejo pravljice. Moţno pa je, da se tem učencem enostavno ni ljubilo 

odgovoriti na podvprašanje, ki je sledilo, če se odgovorili pritrdilno.  

Če si na zgornje vprašanje odgovoril/a z DA, naštej nekaj naslovov! 

Večina učencev in učenk vseh 3 anketiranih šol je naštevala različne pravljice bratov Grimm, 

kot na primer Sneguljčica, Rdeča Kapica, Volk in sedem kozličkov, Trnuljčica, le 1 učenec in 

1 učenka OŠ Luče, 5 učencev in 2 učenki OŠ Ljubno ter 2 učenca in 2 učenki OŠ Rečica,  je 

na tem mestu napisalo, da so jim pripovedovali ljudske pravljice.  

Če pomislim na leta, ko sem bila še sama otrok, me ta rezultat sploh ne preseneča; tudi sama 

sem namreč le redko slišala ljudske pripovedke, pa še to samo od starih staršev ali starejših 

ljudi, ki so danes ţal ţe pokojni. Dejstvo je, da ogromno današnjih staršev ljudskih pripovedk 

ali pravljic ne pozna več, hkrati pa je ţalostno, da to kaţe na izumiranje ljudskega izročila.  

3. Kdo ti je pripovedoval pravljice, pripovedke …? 

Učenci in učenke, ki so v otroštvu poslušali pravljice, so vsi odgovorili, da so jih slišali od 

staršev, bratov ali sester ter starih staršev.  

Zanimivo se mi zdi, da čeprav je veliko učencev pri tem odgovoru poleg staršev napisalo tudi 

stare starše (54 učencev in učenk vseh anketiranih šol), jih je le malo na zgornje vprašanje 

odgovorilo, da so jim pripovedovali ljudske pravljice. Verjamem in hkrati upam, da so pri 

zapisovanju odgovorov na ljudske pripovedke pozabili in da so pravljice bratov Grimm 

zapisali kot prve, ki so jim prišle na misel.  

4. Poznaš kako besedilo ljudskega izvora?  

Na to vprašanje je večina (13 učencev in 15 učenk) OŠ Luče odgovorila pritrdilno, 2 učenca 

sta odgovorila nikalno. Podobni odgovori so bili na OŠ Ljubno (13 učencev in 14 učenk je 

odgovorilo pritrdilno, 2 učenca in 1 učenka nikalno). Presenetili pa so me odgovori OŠ 

Rečica, kjer je le polovica (9 učencev in 6 učenk) odgovorila pritrdilno, polovica pa je 

odgovorila nikalno. Razlog temu lahko tiči v lenobi učencev pri odgovarjanju, ker so se z 

nikalnim odgovorom »rešili« podvprašanja ali pa v slabo utrjeni snovi, saj vsa berila 7. in 8. 

razreda vsebujejo vsaj eno delo ljudskega izvora.  
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Če si na zgornje vprašanje odgovoril/a z DA, jih nekaj naštej! 

Odgovore učencev sem razdelila v spodnje kategorije, saj so vsi naštevali podobna besedila.  

Pegam in Lambergar pozna 16 (7 učencev in 9 učenk) OŠ Luče, 12 (5 učencev in 7 učenk) 

OŠ Ljubno ter 8 (3 učenci in 5 učenk) OŠ Rečica.  

Ajda in Slovenci pozna 19 (8 učencev in 11 učenk) OŠ Luče, 0 učencev in učenk OŠ Ljubno 

ter 4 (1 učenec in 3 učenke) OŠ Rečica.  

Ţelezni prstan pozna 15 (9 učencev in 6 učenk) OŠ Luče, 3 (1 učenec in 2 učenki) OŠ 

Ljubno ter 9 (3 učenci in 6 učenk) OŠ Rečica.  

Galjot pozna 5 (2 učenca in 3 učenke) OŠ Luče, 1 učenka OŠ Ljubno in 3 (1 učenec in 2 

učenki) OŠ Rečica.  

Gor čez Izaro poznajo le na OŠ Luče in sicer 1 učenec in 3 učenke.  

Peter Klepec na OŠ Luče ni zapisal nihče od anketiranih, na OŠ Ljubno sta naslov zapisala 1 

učenec in 1 učenka, na OŠ Rečica pa 1 učenec in 2 učenki.  

Kralj Matjaţ je na OŠ Luče zapisala 1 učenka, na OŠ Ljubno 10 učencev in 10 učenk, na OŠ 

Rečica pa 2 učenca.  

Trap pozna 1 učenec in 2 učenki OŠ Luče ter 2 učenki OŠ Rečica.  

Na podlagi pridobljenih podatkov lahko rečem, da učenci in učenke OŠ Luče poznajo največ 

naslovov ljudskih besedil; na tem mestu so zgoraj navedene naslove zapisali 63-krat (28-krat  

učenci in 35-krat učenke), medtem ko so učenci in učenke OŠ Ljubno zgornje naslove zapisali 

38-krat (17-krat učenci in 21-krat učenke) in učenci in učenke OŠ Rečica le 31-krat (11-krat 

učenci in 20-krat učenke). Največ naslovov ljudskih besedil tako poznajo učenke OŠ Luče in 

najmanj jih poznajo učenci OŠ Rečica.  

Verjamem, da tudi ostali učenci in učenke, ki teh naslovov niso zapisali, vse naslove poznajo 

ali so vsaj slišali za njih, vendar se pri odgovarjanju nanje niso spomnili. Nisem pa podala ţe 

v naprej pripravljenih odgovorov, saj sem ţelela, da anketirani pri vprašanju malo razmislijo 

in pobrskajo po svojem spominu.  
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5. Katera besedila ljudskega izvora ste obravnavali v šoli pri pouku knjiţevnosti?  

Največkrat zapisan odgovor na to vprašanje je bilo besedilo Pegam in Lambergar. Ta naslov 

je na OŠ Luče zapisalo 6 učencev in 7 učenk, na OŠ Ljubno 6 učencev in 8 učenk in na OŠ 

Rečica 4 učenci in 6 učenk. Sledi mu besedilo Ajda in Slovenci, ki ga je na OŠ Luče omenilo 

7 učencev in 9 učenk, na OŠ Ljubno nihče ter na OŠ Rečica 1 učenec in 5 učenk. Galjot so na 

OŠ Luče zapisali 3 učenci in 5 učenk, na OŠ Ljubno 1 učenec in 1 učenka ter na OŠ Rečica 1 

učenec in 4 učenke. Gor čez Izaro sta na OŠ Luče zapisala 2 učenca in 2 učenki, na OŠ 

Ljubno nihče ter na OŠ Rečica 1 učenka. Na OŠ Ljubno je še 1 učenec napisal Peter Klepec. 

Nekateri so napisali tudi, da se ne spomnijo nobenega naslova ali na to vprašanje enostavno 

niso odgovorili.  

Razloge spet pripisujem ali lenobi ali slabo utrjenemu znanju oz. spominu anketiranih 

učencev. Glede na to, da vsa predpisana berila za 7. razred vsebujejo tako besedilo Pegam in 

Lambergar kot besedilo Ajda in Slovenci, sem prepričana, da so v šoli spoznali vsaj enega od 

njih. Zopet so se pri odgovorih najbolj izkazali učenci in učenke OŠ Luče, ki so zgoraj 

omenjene naslove zapisali 41-krat. Učenci OŠ Ljubno so jih zapisali le 17-krat in učenci OŠ 

Rečica le 22-krat.  

6. Katera besedila ljudskega izvora, ki so nastala na področju Zgornje Savinjske doline 

ste obravnavali v šoli pri pouku knjiţevnosti? 

Na tem mestu bi lahko rekla, da sem precej razočarana. Tako učenci OŠ Ljubno kot učenci 

OŠ Rečica so odgovorili na to vprašanje negativno. Vsi so namreč zapisali, da v šoli niso 

spoznali nobenega ljudskega besedila iz Zgornje Savinjske doline.  

Ne čudi me dejstvo, da ljudsko izročilo počasi umira, saj očitno tudi učiteljice ali učitelji v 

šolah učencem ne dajo moţnosti, da bi besedila spoznali in jih mogoče z leti prenesli na svoje 

sinove in hčere, vnuke … Sprašujem se, zakaj učitelji ali učiteljice ne izkoristijo moţnosti, ki 

so jim dane in upam, da se bo to spremenilo.  

Pozitivno pa so me presenetili učenci in učenke OŠ Luče, ki so na tem mestu zapisali več 

različnih naslovov, in posredno tudi njihov učitelj ali učiteljica. Zapisali so naslednje naslove: 

Nastanek Luč, Legenda o Igli, Lintver, Škrat v Logarski dolini, Črno dekle in O solčavskem 

biku.  
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7. Ali bi si ţelel/a, da bi v šoli pri pouku knjiţevnosti spoznali več ljudskih besedil, 

nastalih v Zgornji Savinjski dolini? 

Graf 3: Odgovori OŠ Luče 

 

Kar 23 učencev in učenk (9 učencev in 7 učenk) iz OŠ Luče si ţeli v šoli še več ljudskih 

besedil iz Zgornje Savinjske doline, kot razloge za to, pa navajajo, da so ta besedila zanimiva, 

da jih zanima preteklost njihovega kraja in ţivljenje ljudi nekoč. 

Graf 4: Odgovori OŠ Ljubno ob Savinji 

 

Na OŠ Ljubno si ljudskih besedil iz Zgornje Savinjske doline ţeli 15 učencev in 13 učenk, kar 

me glede na prejšnje odgovore sploh ne preseneti. Glede na to, da med poukom niso 

obravnavali nobenega besedila iz njihove doline, verjamem, da jih takšne zgodbe zanimajo.  
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Graf 5: Odgovori OŠ Rečica ob Savinji 

 

Zanimivo pa je, da skoraj tretjina učencev in učenk (7 učencev in 1 učenka) iz OŠ Rečica ne 

ţeli spoznati ljudskega slovstva iz Zgornje Savinjske doline. Kot utemeljitev za negativni 

odgovor navajajo, da jih zanima novejša literatura in da jim besedila ljudskega izvora niso 

všeč. Glede na to, da po njihovih odgovorih sodeč, ljudsko slovstvo Zgornje Savinjske doline 

res malo poznajo, bi pričakovala več pozitivnih odgovorov.  

8. Poznaš kakšno ljudsko besedilo, ki izvira v Zgornji Savinjski dolini? 

Spodnji graf prikazuje razmerje med pozitivnimi odgovori, ki pokaţe, da je bilo na OŠ Luče 

28 pritrdilnih odgovorov (13 učencev in 15 učenk), na OŠ Ljubno 11 pritrdilnih odgovorov (6 

učencev in 5 učenk) in na OŠ Rečica 13 pritrdilnih odgovorov (6 učencev in 7 učenk). Zopet 

so se pri poznavanju besedil, ki izvirajo v Zgornji Savinjski dolini najbolj izkazali anketiranci 

OŠ Luče, saj sta le 2 učenca negativno odgovorila.  
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Graf 6: Poznavanje ljudskih besedil iz Zgornje Savinjske doline glede na šolo 

 

Če pogledamo odgovore glede na spol, lahko ugotovimo, da je pritrdilno odgovorilo 27 učenk 

in 25 učencev. Med poznavanjem ljudskih besedil iz Zgornje Savinjske doline se učenci in 

učenke med seboj bistveno ne razlikujejo. Sama sem predvidevala, da učenke raje berejo kot 

to počnejo učenci in po tem prehitro sklepala, da ljudsko slovstvo bolj poznajo. 

Graf 7: Poznavanje ljudskih besedil iz Zgornje Savinjske doline glede na spol 

 

Če si na zgornje vprašanje odgovoril/a z DA, jih nekaj naštej! Izberi si eno besedilo in 

napiši njegovo vsebino. 

Učenci in učenke so na tem mestu zapisali naslednje naslove in njihove vsebine, ki so se 

večkrat ponovile: Legenda o Igli, Turki v Solčavi, Legenda o Lučah (Ţalik ţene), Lintver, 

Hudič pod Raduho, Smrt hlapca čarovnika, Denar na Rajhovki.   
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Besedila, ki so jih zapisali učenci, bom dobesedno prepisala, brez da bi jih spreminjala, saj 

bom tako ohranila njihovo primarno obliko. Nekatera besedila so bila zapisana večkrat, 

vendar besedil, ki se med seboj bistveno ne razlikujejo, na tem mestu ne bom zapisala.  

Legenda o Igli 

»Nekoč sta ţivela velikan in velikanka. Velikanki je bilo cele dneve dolgčas, ker je bil moţ 

zdoma. Rada je kuhala in šivala. Ko si je nekega dne moţ strgal hlače, je ţena odhitela, se 

usedla na Raduho in začela šivati. V trenutku nepozornosti se je zbodla v prst, od bolečine 

zakričala in padla v dolino. Ker je moţ ni našel, jo je šel iskat. Zagledal jo je šele, ko je 

pogledal v dolino. Od ţalosti in besa je pograbil šivanko in jo zalučal stran. Pristala je tam, 

kjer še danes stoji in se imenuje Igla. 

Turki v Solčavi 

»Nekoč so Turki osvajali tukaj, pa so prišli v Solčavo. Prišli so, ko je bilo megleno in pastir 

jih je naplahtal in so popadali čez skale. V Lučah so jih napadle bolhe in v Ţelezni kaplji so 

jim nastavili ţeblje, da so se med seboj pobili. Zato se imenujejo laţniva Solčava, ušive Luče 

in Ţelezna Kapla.« 

Legenda o Lučah (Ţalik ţene) 

» Pastirji so odšli na pašo. Ovce so bile neubogljive in so zbeţale v neko jamo. Pastirji si niso 

upali v jamo, ker je bilo temno, kot v rogu. Nenadoma so prišle mimo tri vile. Videle so 

pastirje, ki so stali pred jamo. Pomagale so jim tako, da so priţgale bakle, luči in pripeljale 

ţivino iz jame. In tako je nastal kraj Luče.« 

»Nekoč so ţalik ţene pasle svoje ovce. Doletela jih je nevihta in ovce so zbeţale. Ţalik ţene 

so jih z lučmi šle iskat. Tamkajšnji prebivalci pa so ovc vzeli za svoje. Ko so ţene videle, da 

imajo ovce ljudje, so se ustrašile in zbeţale. Prebivalci pa so kraj poimenovali Luče.« 

Lintver 

»Nekoč je v jezeru ţivel zmaj Lintver. Bil je neranljiv. Ker so se ob jezeru pasle krave, ji je 

Lintver jedel, ko je bil lačen. Nekega dne je začel kljuvati steno, ki je preprečevala izliv 

jezera. Ko jo je prekljuval, se je voda izlila in zmaja je ubilo. V Solčavi pa je bila povodenj.«  
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Hudič pod Raduho 

»Na poti v Radurški vrh iz Luč, ko se vozimo po novi cesti na Loko je ob cesti postavljen 

kriţ. Ta kriţ je simbol mladeniča, ki je hodil k dekletom na bliţnjo kmetijo. Ta fant ne bi smel 

hoditi k temu dekletu, zato je hudič fanta obul v lesene natikače z 10 cm visokim stopalom. 

Kazen za fanta je bila ta, da je moral skupaj s hudičem plesati okoli kriţa celo noč, dokler se 

čevlji niso izrabili. Fant je bil zjutraj čisto iz sebe in zelo zmatran. Dobil je ţulje po celi nogi, 

vročino … Tako je zjutraj, ko je petelin zapel, nehal plesati. Danes pa lahko okoli tega kriţa 

vidimo krog, po katerem sta plesala.« 

Smrt hlapca čarovnika 

»Na Beli je bil hlapec, ki je dušo prodal vragu. Bil je na smrtni postelji, pa se ni hotel 

spovedati. Kljub temu so šli po gospoda. Tam pa ni bilo fajmoštra, ampak drug gospod, ki je 

bil na obisku. Šel je k bolnemu hlapcu in mu tako dolgo govoril, da ga je spovedal. Ko pa je 

gospod šel, ga je pričakal vrag in mu rekel: »Tega na Beli si mi otel, onega v Zavratah pa mi 

ne boš.« Duhovnik za tega bolnika v Zavratah ni vedel in mu je o njem vrag sam izblebetal. 

Duhovnik se je odpravil še k onemu bolniku. A na poti je bilo kot v peklu. Po vseh straneh so 

švigale kače. V silni grozi je prišel v Zavrate in otel tudi temu čarovniku. Vrag je bil tako 

razjarjen, da je grozno zatulil in se z ţarečim vozom peljal po skali pri Telrski brvi. Obe 

kolesnici se še danes vidita. Duhovnik pa je po tem dal napraviti spominsko znamenje v 

spomin na rešitev.« 

Denar na Rajhovki 

»Na Rajhovki je bila votlina, v kateri je bil zakopan denar bogatih Rajhov. V votlino se ne 

more priti, ker so same ozke špranje. Včasih se notri vidi luč, ko se denar sveti.« 

Kje si slišal/a to besedilo? 

Večina učencev, ki je pozitivno odgovorila in tudi zapisala vsebino besedila, ga je slišala 

doma od staršev ali starih staršev, nekateri učenci so kot vir navedli šolo, 3 učenci pa so 

besedilo slišali na določeni prireditvi (Lučki dan).  
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9. Poznaš koga, ki zapisuje ljudska besedila Zgornje Savinjske doline? 

27 anketirancev (14 učencev in 13 učenk) na OŠ Luče je odgovorilo pritrdilno, ter 3 

anketiranci (1 učenec in 2 učenki) nikalno. Na OŠ Ljubno je le 8 anketirancev (5 učencev in 3 

učenke) odgovorilo pritrdilno, medtem ko jih je 22 (10 učencev in 12 učenk) odgovorilo 

nikalno. Na OŠ Rečica pa je 14 anketirancev (6 učencev in 8 učenk) pritrdilo, 16 anketirancev 

(9 učencev in 7 učenk) pa je odgovor zanikalo.  

Pri tem vprašanju so se najslabše izkazali učenci in učenke OŠ Ljubno. Sama, bi kot učiteljica 

slovenskega jezika za bralno značko ponudila katero od del Aleksandra Videčnika in na ta 

način poskusila pribliţati učencem ljudsko izročilo Zgornje Savinjske doline. Tudi sami so 

izrazili ţeljo, da bi med poukom spoznali več takih pripovedk in bralna značka je še ena od 

odličnih moţnosti, katere pa očitno učitelji ne izkoristijo.  

Če si odgovoril/a z DA, zapiši njegovo ime in priimek! 

Na OŠ Ljubno in OŠ Rečica so navajali samo Aleksandra Videčnika, medtem ko so na OŠ 

Luče navedli še Marto Orešnik (21 učencev in učenk), Joţa Vršnika (7 učencev in učenk) ter 

imeni Valent Vider in Tona Petek. Ti odgovori nam pokaţejo, da ljudsko izročilo resnično 

vedno bolj izumira. Ţalostno je, da tako učenci in učenke OŠ Ljubno kot OŠ Rečica niso 

navedli nobenega od svojih krajanov, kot zapisovalca ljudskih besedil naše doline. Prepričana 

sem, da ima vsak kraj koga, ki ta besedila zapisuje in se jih trudi ohranjati.  

10. Ali si ţe kdaj slišal/a za Aleksandra Videčnika? 

Iz grafa je razvidno, da je več kot polovica, to je 52 vseh anketiranih, vsaj slišala za 

Aleksandra Videčnika, medtem ko je več kot tretjina, to je 38 anketirancev, obkroţila, da zanj 

še ni slišala. To, da so obkroţili da, ne dokazuje, da dejansko kaj vedo o njem, oz. da vedo, 

zakaj je pomemben za Zgornjo Savinjsko dolino.  
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Graf 8: Poznavanje A. Videčnika 

 

Pri tem vprašanju se glede na spol in glede na šolo odgovori niso pretirano razlikovali, na OŠ 

Ljubno je pritrdilno odgovorilo 9 učencev in 7 učenk (skupaj 16 anketirancev), medtem ko je 

nikalno odgovorilo 6 učencev in 8 učenk (skupaj 14 anketirancev). Na OŠ Rečica je 7 

učencev in 9 učenk odgovorilo pritrdilno (skupaj 16 anketirancev), nikalno pa 8 učencev in 6 

učenk (skupaj 14 anketirancev). Na OŠ Luče pa je vprašanju pritrdilo 9 učencev in 11 učenk 

(skupaj 20 anketirancev), zanikalo pa je 6 učencev in 4 učenke (skupaj 10 anketirancev).  

Če si odgovoril/a z DA, napiši, kaj veš o njem, zakaj je pomemben za Zgornjo Savinjsko 

dolino? 

Odgovori pri tem podvprašanju so bili bolj skopi. 25 učenk in učencev je napisalo, da 

Aleksander Videčnik piše ljudske zgodbe iz Zgornje Savinjske doline oz. da ohranja ljudsko 

izročilo Zgornje Savinjske doline, 11 učenk in učencev pa je napisalo, da ga poznajo iz 

časopisa Savinjske novice, kjer objavlja zgodbe. Glede na skopost odgovorov lahko sklepam, 

da učenci Videčnika slabo poznajo, da pa so zanj ţe slišali.  
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11. Med naštetimi deli Aleksandra Videčnika obkroţi črko pred tistimi, ki jih poznaš. 

Graf 9: Poznavanje Videčnikovih del 

 

Zgornji graf prikazuje poznavanje del Aleksandra Videčnika ne glede na spol in šolo 

anketiranca. Vidimo, da slaba četrtina anketiranih ne pozna nobenega od naštetih 

Videčnikovih del. Najbolj poznano je delo Zgornjesavinjčani od rojstva do smrti, pozna ga 

namreč 17 anketiranih, sledi mu delo Roţe in čarovnije, ki ga pozna 10 anketiranih, najmanj 

poznano pa je delo Iz mojih zapisov, ki ga poznajo samo 4 anketiranci. Ţalostno je, da od 

vseh 90 anketiranih, le malo učenk in učencev pozna katero od Videčnikovih del. Upam, da se 

bo to skozi leta spremenilo in bo Videčnik postal del literature, ki se bo prebirala v šoli.  
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Tokrat se je s poznavanjem del Aleksandra Videčnika, kot kaţe spodnji graf, najbolj izkazala 

OŠ Rečica, saj so obkroţili 18 Videčnikovih del, na OŠ Ljubno so jih obkroţili 13 in na OŠ 

Luče 16. Razlog temu vidim, ker je OŠ Rečica najbliţje Mozirju, kjer prebiva gospod 

Videčnik in ker imajo v Lučah po besedah anketirancev ogromno drugih zapisovalcev 

ljudskih besedil. Verjetno učenci in učenke OŠ Luče bolj poznajo zapisovalce iz njihovega 

kraja.  

Graf 10: Poznavanje Videčnikovih del glede na šolo 
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Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zaključim, da so se v celoti pri zapisovanju odgovorov 

najbolj potrudili in največ znanja pokazali učenci in učenke OŠ Luče, ki ljudsko slovstvo 

njihove doline dobro poznajo. Poznajo veliko ljudskih pripovedk in pravljic in tudi razne 

zapisovalce ljudskih zgodb Zgornje Savinjske doline. Verjetno k njihovem znanju veliko 

prispeva tudi učitelj oziroma učiteljica slovenščine, saj so zapisali, da v šoli obravnavajo 

ljudske zgodbe iz njihovega kraja. Sem mnenja, da je to resnično pomembno za ohranjanje 

ljudskega izročila, zato sem vesela, da še obstajajo učitelji, ki temu posvečajo določeno 

pozornost. Za tiste, ki pa tega ne počnejo pa upam, da bodo tudi oni svoje znanje o ljudskem 

izročilu začeli prenašati na svoje učence in jim s tem dali moţnost, da izročilo vsaj poskusijo 

ohraniti.  

Ni me presenetilo dejstvo, da vsi anketiranci slabo poznajo Aleksandra Videčnika in njegovo 

delo, saj se mladi za takšne vrste literaturo ne zanimajo. Pravzaprav sem pričakovala še več 

negativnih odgovorov in manjše število obkroţenih Videčnikovih del. Upam, da se bo to z leti 

le še povečalo, da bodo mladi začeli vsaj v šoli prebirati več ljudske literature in se zanimati 

zanjo.  

Ker sem predvidevala, da učenke več berejo kot učenci, sem bila presenečena, ko sem na 

podlagi odgovorov opazila, da to ni res. Marsikateri učenec je anketo izpolnil precej bolje kot 

učenka, s čimer je pokazal svoje znanje in zanimanje za literaturo. Ugotovila sem, da učenke 

ne poznajo bolje ljudskega slovstva kot učenci, ampak da je njihovo znanje precej podobno. 

Pri obeh spolih se najdejo izjeme, ki izstopajo na pozitiven ali negativen način.  

Ţelim si, da bi vsak učenec ali učenka imel moţnost slišati katero od ljudskih pripovedi, 

nastalih v Zgornji Savinjski dolini. So namreč zanimive, zabavne in na nek način poučne, kar 

pa je najbolj pomembno, da se prenašajo iz roda v rod. Če pa naši učenci teh zgodb ne bodo 

slišali, jih ne bodo poznali in jih posledično ne bodo mogli pripovedovati svojim otrokom, 

vnukom …, in s tem se bo pripovedovanje iz roda v rod ustavilo. Tako naši vnuki teh zgodb 

ne bodo poznali in prepričana sem, da bodo prikrajšani za prijetne ure druţenja, katere bodo 

verjetno zamenjali za računalnik ali televizijo.  
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4 SKLEP 

Vsaka vas, kraj ali mesto ima svoje ljudsko slovstvo, ki ga je treba ohranjati. Danes, ko 

imamo vedno manj časa drug za drugega, ko večino časa preţivimo pred televizijo ali za 

računalnikom, se moramo za ohranitev tega še posebej potruditi. »Moderni« način ţivljenja 

namreč briše zgodovinsko in kulturno identiteto naroda, ljudsko slovstvo, ki pa je del naše 

preteklosti, pa nasprotno, to poudarja, zato moramo biti nanj ponosni in ga vedno znova 

ohranjati.  

Cilj moje diplomske naloge je bil ugotoviti, kako učenci 3. triade, poznajo ljudsko slovstvo, 

koliko so se o njem pripravljeni pozanimati in koliko časa in truda v to vloţijo učitelji 

oziroma učiteljice. Spraševala sem se, če pri pouku sploh obravnavajo ljudska besedila in 

koliko od teh jih izvira iz Zgornje Savinjske doline. Pregledala sem berila za učence 3. triade 

različnih zaloţb in avtorjev in ugotovila, da kljub vsebnosti slovenskih ljudskih besedil, 

nobeno besedilo ne izvira iz Zgornje Savinjske doline. Tu pa nastopi naloga učitelja oziroma 

učiteljice, saj vsak posameznik lahko izbira, katera besedila bo učencem ponudil. Seveda se 

učitelji med sabo zelo razlikujejo, vsak je individualen posameznik, ki se odloči, koliko 

svojega časa in energije bo vloţil v prenos ljudskega slovstva na svoje učence. Dejstvo je, da 

lahko paleta zanimivosti ljudskega blaga napolni marsikatero uro in hkrati vpliva na učenčev 

občutek pripadnosti določenemu narodu, kar je predpogoj za razvoj narodne zavesti.  

Kako je s tem v praksi sem preverila s pomočjo vprašalnika, ki sem ga razdelila med učence 

3. triade treh osnovnih šol v Zgornji Savinjski dolini. Na podlagi odgovorov učenk in učencev 

lahko sklepam, da v šoli ljudskih pripovedi iz Zgornje Savinjske doline na dveh osnovnih 

šolah ne obravnavajo; tudi ostali odgovori anketirancev iz teh dveh šol so bili bolj skopi, na 

šoli, kjer pa učitelji ljudskemu slovstvu namenjajo veliko pozornosti, so se anketirani zelo 

razpisali, dobila sem enkratne odgovore in ljudske pripovedi. Verjamem, da so nekaterim pri 

tem pomagali tudi starši, od katerih je prav tako veliko odvisno. Če otrok vidi, da staršev 

ljudsko slovstvo ne zanima in mu ne posvečajo posebne pozornosti, potem se tudi otrok sam 

ne potrudi dovolj.  

Verjamem, da bi tudi svoje delo lahko izboljšala. Učence bi dodatno motivirala z delom na 

terenu, kjer bi raziskovali in zapisovali ljudska besedila, skupaj bi se lahko odpravili do 

zapisovalcev ljudskega izročila Zgornje Savinjske doline, do Aleksandra Videčnika, Valenta 
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Viderja in nekaterih drugih zapisovalcev, ki so jih učenci omenili v anketi, in jih konkretno 

povprašali o njihovem ţivljenju in delu.  

Ljudska besedila nosijo v sebi modrost, iznajdljivost, magičnost in še marsikaj drugega. Idej, 

kako jih ohraniti je mnogo, le realizirati jih je potrebno. Ni dovolj, da se zadovoljimo z ţe 

zapisanimi in zbranimi besedili, ampak jih moramo vedno znova iskati, zbirati, zapisovati. 

Tako bomo odkrili del sebe, del naše preteklosti in dodali košček v sestavljanki našega 

ţivljenja.  
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PRILOGA 

Vprašalnik za učence in učenke 3. triade osnovne šole 

Pozdravljeni! 

 

Moje ime je Eva Budna in sem absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Pravkar sem v procesu pisanja diplomske naloge z naslovom Ljudsko slovstvo v Zgornji Savinjski 

dolini, pod mentorstvom dr. Igorja Sakside.  

Pred Vami je kratek anketni vprašalnik, ki mi bo v pomoč pri raziskovalnem delu moje naloge, kjer 

ţelim ugotoviti, kako učenci 3. triade določenih osnovnih šol v Zgornji Savinjski dolini poznajo 

ljudsko slovstvo na tem področju.  

Vprašalnik je anonimen; odgovori bodo uporabljeni izključno le za diplomsko raziskavo.  

Za Vaše sodelovanje se Vam ţe v naprej zahvaljujem.  

 

Eva Budna 

 

 

POZNAVANJE LJUDSKEGA SLOVSTVA ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE 

 

 

Na začetku Vas prosim za nekaj osnovnih podatkov. Prosim obkroţite oziroma dopišite.  

 

Spol: MOŠKI / ŢENSKI                              Razred: 7. razred / 8. razred / 9. razred  

Osnovna šola: ______________________________ 

 

 

1. Na kaj pomislite, ko slišite besedno zvezo LJUDSKO SLOVSTVO? Kaj vam ta 

besedna zveza pomeni?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2. So ti kot otroku pripovedovali pravljice, pripovedke …?  

 

a) da                                                  b) ne  

 

Če si na zgornje vprašanje odgovoril/a z DA, naštej nekaj naslovov! 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. Kdo ti je pripovedoval pravljice, pripovedke …? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. Poznaš kakšno besedilo ljudskega izvora? 

 

a) da                                                  b) ne 

 

Če si na zgornje vprašanje odgovoril/a z DA, jih nekaj naštej! 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

5. Katera besedila ljudskega izvora ste obravnavali v šoli pri pouku knjiţevnosti? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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6. Katera besedila ljudskega izvora, ki so nastala na področju Zgornje Savinjske 

doline ste obravnavali v šoli pri pouku knjiţevnosti? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Ali bi si ţelel/a, da bi v šoli pri pouku knjiţevnosti spoznali več ljudskih besedil, 

nastalih v Zgornji Savinjski dolini? 

a) da                                                   b) ne 

Prosim, utemelji svoj odgovor. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Poznaš kakšno ljudsko besedilo, ki izvira v Zgornji Savinjski dolini? 

a) da                                                     b) ne 

Če si na zgornje vprašanje odgovoril/a z DA, jih nekaj naštej! Izberi si eno 

besedilo in napiši njegovo vsebino. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Kje si slišal/a to besedilo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

9. Poznaš koga, ki zapisuje ljudska besedila Zgornje Savinjske doline? 

a) da                                                       b) ne 

Če si odgovoril/a z DA, zapiši njegovo / njeno ime in priimek. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10.  Ali si ţe kdaj slišal/a za Aleksandra Videčnika?  

a) da                                                      b) ne 

Če si odgovoril/a z DA, napiši, kaj veš o njem, zakaj je pomemben za Zgornjo 

Savinjsko dolino? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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11.  Med naštetimi deli Aleksandra Videčnika obkroţi črko pred tistimi, ki jih 

poznaš.  

a) Zgornjesavinjske vistorije 

b) Okrogle in malo manj okrogle iz Mozirja 

c) Zgornjesavinjčani od rojstva do smrti 

d) Iz mojih zapisov 

e) Roţe in čarovnije 

f) drugo: ____________________________________________________________ 

 

 

  

 

Hvala za sodelovanje. 

 


