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Motiv soli v pravljicah – študij primera Krpan z Vrha 

 

Izvleček 
 

Članek analizira motiv hrane oz. soli v rokopisni avtorski pravljici Krpan z Vrha 

(1855), ker je avtorska pripovedka Martin Krpan z Vrha (1858) postala mladinsko 

branje in je kanonsko besedilo v učnem načrtu za slovenščino. Besedilo je 

popularizirano preko slikaniške knjižne oblike za mlade in odrasle iz leta 1917. 

Namen članka je analiza posthumno objavljene Levstikove rokopisne variante 

besedila v Zbranih delih (1931, 1956), ki jo po bistvenih značilnosti, posebej v 

drugem delu besedila, lahko definiramo kot avtorsko pravljico, prvi del, ki je znan 

javnosti,  pa je avtorska pripovedka. 
 

Ključne besede: belo zlato, Fran Levstik, Martin Krpan, motiv, sol 

 

 V Hans Jörg Utherjevem tipnem indeksu pravljic1se motiv hrane pogosto pojavlja 

samostojno, kot motivni drobec  pa velikokrat, kot nadpomenka (hrana in pijača) ali s 

podpomenkami (vrste hrane in pijače; sadje, zelenjava; priprava hrane; surovo, 

kuhano, pečeno; ali specifična hrana, npr. motovilec (Motovilka), peteršilj 

(Peteršiljka)) ali kot metalizirano (zlato runo/kelih/hruška/jabolko/ptica ali 

mineralizirano (kamena jajca, kamena juha, sol). V modelu ljudske pravljice je pogost 

motiv čarobnega prta (ATU 563 (angl. The Table, the Donkey and the Stick), tudi v 

slovenski inačici Mizica, pogrni se, ki izraža človekovo željo po blaginji in izobilju. 

Pogost motiv je tudi ATU 565 (angl. The Magic Mill), ki se v slovenskih inačicah 

pojavlja pod različnimi naslovi (Čudežni mlinček, Lonček, kuhaj, Melje, melje, 

mlinček in Mlinček) in tudi izraža človekovo željo po izobilju. 

                                                      
1. Uther, H. J., 2004: The types of international folktales  a classification and bibliography, 

based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki Suomalainen 
Tiedeakatemia = Academia Scientiarum Fennica. 
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Poleg teh najbolj znanih motivov je zanimiv motiv, tipičen za živalske pravljice ali 

basni  ‒ ATU 57 (angl. raven loses his food to flattering fox), v slovenščini znan iz 

basni in/ali živalske pravljice Krokar in lisica. Obstajajo tudi znani motivi v zvezi z 

motivom hrane, ki temeljijo na mitskem izročilu, zato imajo tragičen konec (ATU 

720, angl. child served as food to father). J. in W. Grimm sta napisala pravljico Von 

dem Machandenboom (v slovenskem prevodu Brin). Z motivom ATU 720 je 

povezana tudi etiološka pravljica o nastanku kave. 

Zanimiv motiv hrane, kjer se pojavi motiv metalizirane hrane, je ATU 775 (ang. food 

and drink turn to gold and cannot be consumed), ki je povezan z antičnim mitom o 

kralju Midasu. Ta si je zaželel, da bi se ob njegovem dotiku vse spremenilo v zlato. Obstajajo tudi 

komični motivi v zvezi s hrano, npr. ATU 1567G (angl.  good food changes song) ali 

kakšna hrana, takšna pesem. Zanimiv motiv je motiv mineralizirane hrane - soli, ki je 

dominanten motiv v avtorski pripovedki Martin Krpan z Vrha (1858), ne pa tudi v 

avtorski pravljici Krpan z Vrha (1855). 

 

1. Uvod 
O motivu in pomenu hrane, mineralizirane hrane, predvsem motivu soli oz. angleške 

soli, so bile napisane tehtne literarnozgodovinske razprave. O Martinu Krpanu, 

motivu (angleške) soli in nacionalnem junaku je pisal M. Košuta v Krpanovi soli 

(1996), pa tudi M. Hladnik v Slovenskem zgodovinskem romanu (2009). Na začetku  

20. st. so prevladovale razprave o Krpanovi kobili (Ivan Cankar: Krpanova kobila, 

1907) in ilustracijah (Hinko Smrekar: Krpanova kobila, 1907).  

 

2. Martin Krpan kot nacionalni junak 
Martina Krpana je Hladnik (2009: 254) označil kot nezgodovinsko povest, ker je 

prekratek (5700 besed) in ker se pravljične značilnosti preveč prepletajo z 

zgodovinskimi, kar je dejstvo. Značilnosti pravljic (npr. čarobni rekviziti) celo 

dominirajo v drugem delu rokopisne variante z naslovom Krpan z Vrha. Vendar ima 

Martin Krpan status prvega slovenskega literarnega junaka, ki je opravil in še opravlja 

svojo zgodovinsko in nacionalno pomembno vlogo, zato ga Hladnik uvršča v bližino 

zgodovinskega pripovedništva (2009: 254). 

 



3. Martin Krpan kot mladinsko branje 
Martin Krpan z Vrha je tipično besedilo, prvič objavljeno v Slovenskem glasniku leta 

1858, ki je s področja književnosti za odrasle v procesu literarne recepcije postalo 

mladinsko branje in zato tudi predmet preučevanja mladinske literarne vede. Besedilo 

je v slikaniški knjižni obliki z ilustracijami Hinka Smrekarja izšlo leta 1917 s ponatisi, 

z ilustracijami Toneta Kralja leta 1954 s ponatisi in z ilustracijami Suzi Bricelj leta 

1999. 

 

4. Narodnočloveški 
Martin Krpan je tudi sublimni literarni lik, ki ima v svojem bistvu nadčasovni 

“narodnočloveški” značaj. Beseda “narodnočloveški” je sicer zapisana v Brižinskih 

spomenikih II/11, v kritičnem prepisu se glasi “na narod človeški”2, ki ga v sodobni 

slovenščini beremo kot “na rod človeški”, ampak tudi kot izvirno tvorjenko, ki je v 

tisočletju dobila nove konotacije. Lahko izraža željo po narodni državi, hkrati pa je 

tudi človeški, kar izraža slovenski značaj kmečkega, poštenega in sposobnega 

človeka, ki sicer tihotapi, vendar je poudarek vseeno na legalizaciji dejavnosti, naroda 

in ozemlja. Lik Martina Krpana, sublimno prikazanega v Martinu Krpanu z Vrha,  

ima vse atribute narodnega in človeškega junaka, hkrati pa ima tudi ambicije po 

narodnočloveškem značaju  slovenskega naroda. V drugem delu Levstikovega 

besedila še bolj pride do izraza poštenost Krpana z Vrha, saj so sam cesar Janez, 

cesarica Konrada, ministri in drugi prikazani makiavelistično, češ da cilj opravičuje 

sredstvo. Visokorodni cesar je v pravljici prikazan kritično, saj pozabi na Krpanovo 

pomoč, prekliče svojo listino ter naroči sledenje, omamljenje, uklenitev v ječi za tremi 

vrati in smrt z obešanjem. Zanimivo, da se v drugem delu Krpan ne obrne na boga, ki 

ga sicer pogosto omenja, a v trenutkih arhetipske fantazije, v brezupnem in 

nemogočem položaju se prikažejo nadnaravna bitja. V mitih in pravljicah je to začetni 

položaj, npr. človek se izgubi v gozdu, potem sreča palčka (pritlikavec Jekovec). M. 

L. von Franz imenuje to situacijo arhetipska fantazija ali psihološka situacija, ko 

zavestna osebnost pride na rob pameti (von Franz 1982: 17‒8). To prelomnico, ki 

spremeni pripovedko v pravljico, lahko razložimo tudi, kot da se je Martin Krpan rajši 

kot na boga (krščanstvo) obrnil na mitsko izročilo. M. L. von Franz v razlagah 

pravljic pravi, da takšne situacije “na robu pameti” lahko razlagamo tudi tako, da 
                                                      
2. 2http://nl.ijs.si/e-zrc/bs/html/bsTR.html#bsTR-slv.2.028 
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animus prikliče animo in obratno. To si lahko razlagamo tudi tako, da je v prvem delu 

Martin Krpan reševal stvari s fizično močjo (animus), v drugem delu pa s čustveno in 

socialno (anima). Moral je biti čuječ, verjeti palčku (pritlikavcu), kljub racionalnemu 

dvomu o moči klobčiča. Martinu Krpanu, ki je uklenjen v ječi za trojnimi vrati, iz 

labirinta ali ječe pomaga nit (Ariadnina nit), Ikarjev let – (angl. magic flight). V 

nasprotju z miti, ki se končajo tragično, tudi Ikar, Martin Krpan kot narodnočloveški 

značaj ostane skromen, kar je zadnji preizkus – premagati samega sebe, ne biti 

lakomen, požrešen niti prevzeten: “Potem vzame denarja, kolikor ga je moglo v 

mošnjo, drugo pa pusti.” (Levstik 1931: 101) (Podčrtala M. M. Blažić) Če bi Martin 

Krpan vzel več denarja, kot ga potrebuje, oz. več, kot bi ga šlo v mošnjo, in če ga ne 

bi pustil, bi bil junak, ki ni dosegel individualizacije. S tem dejanjem je postal 

pozitiven subjekt. Sicer nadaljnji razplet, ko Krpan dokaže, da obvlada tudi 

rokodelstvo oz. da je strateg, pokaže, da “ima soli tudi v glavi”, da ni impulziven kot 

v prvem delu, ko fizično in hitro premaga Brdavsa, ampak refleksiven (“ves dan je 

mislil”, “neizrečeno vesel bi bil kmalo zavpil na glas (…), vendar se je opomnil, da je 

jetnik”).  Levstik filmično opisuje čarobni let Krpana iz ječe in pravi: “Ko bi se mu 

bilo kolikaj v glavi zvrtelo, pa bi mu bile roke omagale in drobnih kosovih bi bil ležal 

na zemlji. Srečno je prišel na tla vendar.” (1931: 101). Gre za tipično poved, na 

osnovi katere sklepamo, da se je Krpan prelevil iz junaka žrtve v junaka iskalca ter da 

je dosegel integracijo (glava, roka), torej  kognitivnih in čustvenih sposobnosti, 

obvladal se je, dozorel je kot individualni in nacionalni junak. Potem sledijo 

nepravljične podrobnosti, kako Krpan na begu iz ječe premaga sovražnike (z mesarico 

in kijem). Pred fizičnim obračunom s protijunaki jim še razkrije, da pozna njihovo 

teorijo zarote in prekrške (npr. kraja jabolk). Zanimivo je , da gre Krpan nazaj v ječo, 

odklene jo s ključi (z orodjem) in ne s silo, vrne se “po mošnjo in zlatove” (Levstik 

1931: 102) in reče, ko je zunaj ječe: 
 

Teče brž v stambo nazaj, pa vzame mošnjo in zlatove pa gre proti durim, kjer je straža še vedno ležala 

zvezana. Vzame ključ z žeblja, kjer je visel, odpre in gre na plano. Ko jc zunaj, reče: Čast bodi Bogu, 

najtrji kos dela je končan, če Bog da! Zid, nikoli me nisi videl do letos, Bog daj, da bi me zopet nikoli 

več ne pozneje.« To izusti pa se spusti v tek po mestu zmirom naprej. (Levstik 1931: 102) 

 

Besedilo ima naslovnega junaka (Martin Krpan), časovno določilo (z Vrha pri Sveti 

Trojici), lik pa ima vse atribute nacionalnega lika (dober, pogumen in nacionalni) in 



se bori zoper antijunaka, velikana, Brdavsa. Prisoten je tudi nacionalnotvorni element, 

saj pomaga dunajskemu cesarju Janezu, ki brez slovenskega kmečkega lika ne bi 

zmogel premagati Brdavsa, ki predstavlja grožnjo.  

V interpretacijah Martina Krpana je v prvem delu besedila poudarjena želja po 

legalizaciji njegove dejavnosti. Tukaj lahko vidimo tudi željo po avtonomiji, 

samostojnosti in imeti listino, torej legalizirati dejavnost, nosilca dejavnosti in deželo.  

 

5. Martin Krpan – pripovedka in pravljica 
Fran Levstik je besedilo o Martinu Krpanu napisal dvakrat. Starejše, manj znano in 

bolj obsežno besedilo je Slodnjak objavil v Zbranih delih III (1931) ‒ Krpan z Vrha iz 

rokopisa 3 . Bolj znana avtorska pripovedka je drugo besedilo, ki je bilo  prvič 

objavljeno v Slovenskem glasniku leta 1858 pod naslovom Martin Krpan z Vrha. In ta 

druga inačica je postala prva. Če primerjamo prvo rokopisno varianto z naslovom 

Krpan z Vrha, ki je po Slodnjakovem mnenju nastala okrog leta 1855, in drugo krajšo 

izdajo z naslovom Martin Krpan z Vrha (1858), vidimo, da je Levstik 1858 objavil le 

prvi del besedila Krpan z Vrha, ki ga v literarni zgodovini imenujemo avtorska 

pripovedka. Prva rokopisna varianta pa ima še drugi del besedila, če abstrahiramo 

manjše spremembe v prvem delu, je drugi del pravljično nadaljevanje  in ga lahko na 

osnovi imanentnih lastnostih besedila definiramo kot avtorsko pravljico. Besedilo 

vsebuje eksplicitne pravljične prvine (čarobne pomočnike (cesar pritlikavske zemlje, 

pritlikavec Jekovec), čarobne rekvizite (klobka tenkega sukanca; pila, ki prepili vsako 

železo). V nasprotju z modelom ljudske pravljice, kjer dogajanje poteka na ravni 

enodimenzionalnosti (Lüthi 2012: 4), dogajanje v avtorski pravljici Krpan z Vrha 

poteka na ravni dvodimenzionalnosti, kar je tudi bistvena značilnost avtorske 

pravljice. Martin Krpan hodi po realnem prostoru, vendar zaradi treh kapljic 

čarobnega napitka sreča pravljična bitja (govorečega pritlikavca), zaspi, zbudi se 

uklenjen v ječi in po številnih peripetijah in s pomočjo čarobnih predmetov (čarobna 

pila in nit) prereže rešetke v ječi in se reši. Motiv rešitve iz ječe (angl. magic flight) je 

pogost v pravljicah, junaki se rešujejo s pomočjo čarobnih pomočnikov 

(ptič/škrat/vila …), npr. Motovilka se rešuje iz stolpa s pomočjo las (oz. ženskega 

principa), ali s pomočjo Ariadnine niti in z Ikarjevim letom iz Minotavrovega 

labirinta.  

                                                      
3. 3 http://www.dedi.si/virtualna-knjiga/16945  
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Pravljica se nadaljuje tam, kjer se pripovedka konča. Cesar Janez da Martinu Krpanu 

“pismo s pečatom”, da lahko nemoteno prevaža angleško sol. Torej je v prvem delu 

Martinu Krpanu uspelo legalizirati svojo dejavnost in se nato napoti z Dunaja po cesti 

proti Vrhu. Vendar se v drugem pravljičnem delu, ki je samostojen, cesar premisli, in 

sicer na osnovi stereotipa in nagovarjanja cesarice Konrade in domnevno posekane 

lipe, kar je zunanji in ne notranji motiv. Cesar Janez prelomi cesarsko besedo, kar je 

moralno vprašljivo, in pošlje za Martinom Krpanom služabnika. Ta mu da začarano 

pijačo. Cesar napiše novo pismo oz. ukaz, s katerim naroči lovcu Andreju, 

preoblečenemu v “cigana”, da uspava Krpana (tri kaplje pijače), ga zaveže, 

uklenjenega vrne v ječo, zaklenjeno s tremi vrati, na Dunaju. Tam ga obsodi na smrt 

na vislicah (srednjeveški motiv). 

 

6. Motiv hrane oz. soli v prvem delu 
V prvem delu, ki je avtorska pripovedka, dominira motiv soli, ki je v že omenjenem 

ATU-indeksu omenjen nekajkrat, in sicer kot ATU 923 (angl. love like salt),  ATU 

1200 (angl. sowing salt),  ATU 1328A* (angl. oversalting the soup), toda z Martinom 

Krpanom je najbolj povezan pravljični tip/mit ATU 1651A (angl. fortune in salt)4: 

človek (trgovec, mladenič) najde deželo, v kateri je sol neznana. Prodaja sol za visoko 

ceno in postane bogat. Motiv se povezuje tudi z ATU N411.4. Pravljični tip/motiv je 

znan v številnih kulturah (beloruska, bolgarska, egipčanska, estonska, gruzijska, 

finska, indijska, iraška, italijanska, judovska, latvijska, ruska, srbska, sudanska idr.). 

Martin Krpan v prvem delu, ko ga cesar Janez vpraša, kaj ima v torbi, z duhovitim 

odgovorom, da prenaša kresilno gobo in brus, dokaže tudi, da ima “zrno soli v glavi”, 

torej dobesedno in metaforično ima sol (v torbi in v glavi) oz. je pameten, kar je tudi 

pravljični motiv dobesednega in prenesenega pojmovanja. Martin Krpan iz Trsta na 

Notranjsko prenaša angleško sol, iz Vrha pri Sveti Trojici pa v Trst nese grozdje, torej 

je njegova dejavnost dvosmerna. 

 

7. Motiv hrane 
 

Poleg izrazitega motiva soli, ki je dobeseden in metaforičen, je v besedilu o Martinu 
                                                      
4. V indeksu S. Thomspona je poglavje imenovano srečna naključna (angl. lucky accidents) in 

varianta je 1615A “A merchant’s son sells salt in a  saltless land for a fortune.” (Thompson 
1997  V: 105) 



Krpanu hrana pogosto omenjena v smislu preobilja in preobjedanja ‒ dva janca in 

vina do sitega, “Koliko pa je tebi treba, da si sit?”, “Ali si videl mojo glavo? Osem 

tacih kupov kuhane jedi, pa še ni vselej zadosti.” (Slodnjak 1931: 64) 

 

Značilnost ljudske pravljice, ki je strukturirana kot potovanje, junak je potnik, je tudi 

mineralizacija in metalizacija (Lüthi 2011: 4), ki je tudi v pravljici Krpan z Vrha. 

 

8. Motiv soli 
V mednarodnem tipnem ali motivnem indeksu H. J. Utherja se motiv soli pogosto 

pojavlja, samostojno (angl.  salt in saltless land ATU 1651A, angl. sowed salt ATU 

1200, ATU 13210) ali kot motivni drobec (preslana juha). Obstaja zanimiv motiv soli, 

ki zasluži posebno raziskavo, ker je asociativno oddaljeno povezan z incestom, in to 

je ATU 923 (angl. love like salt), ki se pojavlja v številnih pravljicah z motivom očeta 

in hčerke (npr. Ločika, Pepelka idr.) ter v Shakespearjevi drami Kralj Lear, ki se 

povezuje z angleško pravljico Ločika (angl. love like salt).  
 

V nacionalnem pomenu in Krpanu kot arhetipu bojevnika v avstro-ogrskem kontekstu 

lahko motiv soli razumemo dobesedno in metaforično, dobesedno želi Krpan  

obogateti s soljo, po drugi strani pa želi izboljšati (kmečki) okus in obenem ohraniti 

(konzervirati), kar je v slovenski tradiciji kakovostno, kvalitetno in nacionalno, poleg 

tega pa Krpan še želi legalizirati svojo (nelegalno) dejavnost, kar pomeni, da je 

subjekt na višji ravni. 

 
Cesar jc bil precej voljan, ali minister Gregor, ki je imel ključe njegovega srebra, ni pritegnil malo in 

dosti ne, rekoč, da bo velika škoda državi, ako se to stori.   

 

Cesar Janez pa vender ni poslušal Gregorja, ampak naredi pismo in udari svoj pečat, da Krpan sme 

nositi sol notri do svoje smrti, in dam mu se zraven polno mošnjo rumenih zlatov rekoč: »Krpan, vzemi 

pismo in mošnjo pa Bog te spremi, koder boš hodil. (Podčrtala M. M. Blažić) 

(Levstik 1931: 75) 

 

Zanimivo, da v rokopisnem besedilu Krpan z Vrha cesar prelomi dano besedo, kar je 

nečastno dejanje, in s pomočjo (negativnih) pomočnikov opijani in uklene Krpana v 

ječo. Levstik je, četudi v pravljični vsebini, poudaril tudi absolutno pravico, imel je 

privilegij in ga je tudi podaril Krpanu. Hkrati  je cesar tudi svojevoljen. Kršil je 



Krpanove pravice, odvzel mu je “cesarsko pismo” (Levstik 1931: 99) na nelegalen 

način, s prevaro. Cesar je vladar, ki je imel absolutno oblast, danes bi temu dejanju 

rekli, da je nedopustno oz. protiustavno posegel po pridobljenih pravicah Martina 

Krpana. 

 

Motiv soli v Martinu Krpanu v kombinaciji s simbolom brusa in kresilne gobe je 

interpretiran tudi kot motiv smodnika, orožja, revolucije, upora zoper avstro-ogrsko 

monarhijo. 

 

Ravno metalizacija (zlata hruška/jabolko/riba) in mineralizacija (biser /kamen / sol) v 

modelu ljudske pravljice (Lüthi 2011: 43) dajeta končno obliko živim organizmom v 

obliki kovine ali mineralov. Po Lüthiju je ravno značilnost pravljice, da predmete in 

živa bitja metalizira in mineralizira (2012: 28). Kovinska ali mineralna sestava 

zagotavlja nespremenljivo trdnost (Lüthi 2012: 43). 

 

Sol ni pomembna le za ljudi in izboljšanje okusa hrane, ampak tudi za živali, (npr. 

slika Rose Bonheur: Shepherd in the Pyrenees Offering Salt to his Sheep, 1864). V 

pravljičnih korpusih obstajajo številne pravljice z naslovom: belo zlato, čarobna sol, 

drag kot sol, lizanje soli, ljubezen kot sol, mletje soli, nepogrešljiv kot sol, neslan 

kruh, neslano meso, okamenela sol, posušeni sneg kot sol, princ soli, sejanje soli, 

sladkor in sol, sol in voda, sol kot gostoljubje, sol na rani, solni kamen, stresena sol 

prinaša nesrečo, vrednost soli,  zakaj je morje slano, zaščita pred čarovnicami, 

zdravljenje s soljo ipd. 

 

9. Simbol soli 
 

V različnih kulturah ima sol veliko simbolno vrednost, pozitivno in negativno, ki se 

razlikuje v kulturah, čeprav dominira pozitiven pomen in simbol. Že v Bibliji ima sol 

zdravilne lastnosti. “Šel je k studencu, vrgel vanj sol in rekel: Tako govori Gospod: 

Ozdravljam to vodo. Odslej naj ne pride iz nje niti smrt niti nerodovitnost!” (2 Kralji 

2, Elija se vzdigne v nebo). 5 V rimskem času so že simbol soli uporabljali kot 

metaforo, biti brez “soli” je pomenilo biti brez česar bistvenega ali pomembnega. V 

                                                      
5. Biblija.net – Sveto pismo na intenetu www.biblija.net 
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starem Rimu je bila sol ekvivalent za plačilo, vojake so plačevali s soljo (lat. 

salarium), francoska beseda salus je etimološko povezana s pozdravom, zdravjem, 

tudi angleška beseda za plačilo (angl. salary) je povezana z etimologijo besede sol. 

Nad prodajo s soljo ali belim zlatom, kot ga imenujejo6, so imele v srednjem veku 

Benetke monopol. Proizvodnja soli je začetek sodobne industrije in kapitalizma. 

 

10. Jantarna, solna, svilna, zeliščna, žafranova pot 
 

V literarni teorijo obstaja monogenetska in poligentska teorija pravljice (antropološka, 

indoevropska in migracijska).  Pravljice oz. pravljični motivi so se prenašali različno, 

poligenetsko – ljudje (antropološka) imajo podobne potrebe na vseh celinah (voda, 

hrana, bivališče ipd.) in so potovali, trgovali … s karavanami, ladjami, peš  

(migracijska teorija) ter tako kot čaj, jantar, sol, svilo, začimbe in druge dragocenosti 

prenašali pravljične tipe in/ali motive od Daljnega, preko Srednjega do Bližnjega 

vzhoda, Mediterana oz. Italije, preko Slovenije v severnozahodno Evropo. Tudi 

Valvasor jih pogosto omenja in imenuje tovorniki s soljo ali  trgovci s soljo  “Vsi 

tukajšnji prebivalci so tovorniki s soljo; to so po kranjskem izražanju ljudje, ki hodijo 

ponjo k morju, potem pa jo nosijo na konjičkih po vseh deželi naprodaj za denar ali v 

zameno za žito.” (Rupel 1969: 59). 

 
V knjigi The Irresistible Fairy Tales: the Cultural and Social History of a Genre (2012) je 

ameriški profesor Jack Zipes nadgradil teorijo memetike in kulturne evolucije, ki jo je že 

objavil leta 2006 v monografiji Why Fairy Tales Stick: the Evolution and Relevance of a 

Genre. Na področju teorije pravljic Zipes razvija novo teorijo memetike in kulturne evolucije 

ter utemeljuje, da so le nekatere pravljice oz. pravljični memi, po njegovem mnenju jih je od 

50 do 75, sposobni preživeti kulturno evolucijo, in sicer le tisti relevantni memi, ki so 

repetativni (ponovljivi) in memorabilni (zapomljivi). Pravljični mem Zipes definira kot enoto 

kulturne transmisije (prenosa), ki je lahko enostavna ideja, zgodba, fraza oz. bistvena 

informacija vezana na pravljico. Memi (npr. Janko in Metka, Pepelka, Rdeča kapica, 

Sneguljčica, Trnuljčica, Žabji kralj … ) so relevantni ne glede na kulturo, saj obravnavajo 

individualizirana občečloveška vprašanja. Tudi zgodba o sloveniziranem Martinu Krpanu je v 

osnovi arhetipsko potovanje junaka. Proces omogoča  specifičnemu kulturnemu memu, da 

postane univerzalen, ker se prilagaja specifičnim kulturnim pogledom (slovenski junak, Vrh 
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pri Sveti Trojici, Dunaj, bogatenje s soljo/svilo/jantarjem/zelišči/zlatom/dragimi kamni idr.) 

bolj kot kakšen drug nerelevanten mem/pravljica. Zipes meni, da so pravljični tipi/motivi 

osnovni in enostavni (Martin Krpan je strukturno podoben Petru Klepcu, Pegamu in 

Lambergarju7, Davidu in Goliatu ipd.), vendar je njihova interakcija kompleksna (kmet – 

kralj – minister; Vrh pri Sveti Trojici – Trst – Dunaj; nacionalno – internacionalno – lokalno 

ipd.). Mutacije pravljičnega mema pa so kreativne (Pegam in Lambergar), ker omogočajo 

iskanje novih možnosti in kombinacij. Bistvena značilnost pravljičnega mema in kombinacije 

memov oz. pogoj za njegovo razširjanje/diseminacijo je njegova relevantnost, potem 

repetativnost in zapomljivost mema (Zipes 2012:19-20).  

 

11. Motiv soli v slovenski mladinski književnosti 
 

Motiv soli kot osrednji ali stranski motiv se pojavlja v slovenski mladinski 

književnosti, npr. v  Butalcih – Butalci gredo po sol, ker je sol simbol modrosti,  

Butalci sejejo sol (ATU 1200, motiv sejanja soli), Kralj Matjaž in sol (iskanje hriba iz 

same soli). 

 
Butalcem je pošla sol in je bilo to nerodno ne le za kuho in za peko, nego tudi za butalsko modrost, kajti niso kaj vedeli in kam, 

kadar jim je kdo ukazal, da se gredo solit, in to ni bilo redkokrat. (Milčinski) (Podčrtala M. M. Blažić). 

 

Zanimivo je tudi, da sodobna slovenska mladinska avtorica Svetlana Makarovič tudi pogosto uporablja 

motiv soli v Svetlaninih pravljicah (2008):  
 

Sive miške so se zapodile po dvorani, prinesle so belo moko, črno moko,kvas, sol, vodo ‒ zbrale so se na robu korita in 

bliskovito ‒ tifiti-taf, tifiti-taf ‒ zamesile polbelo testo, ga pokrile s prtom in se umaknile k steni. (Makarovič 2008: 19) 

 
»Imam, pa ne dam! Solit se pojdi,« je razjarjeno zavreščala Sapra in stekla stran. Veverica je skomignila z rameni in si spet 

začela brusiti krempeljce. (Makarovič 2008: 29) 

 

»Pojdite se vsi skupaj solit,« je zavpila miška. (Makarovič 2008: 39) 

 

»Lisica, lisica, pasja potica! Kaj pa tale lisica počne? Lisica tatica, solit naj se gre!« (Makarovič 2008: 74) 

 

Uhko se je pošteno razjezil, ko so ga tako zmerjale. Pa jim ni utegnil zasoliti kakšne krepke nazaj, ker je začutil v zraku čuden 

nemir, kakor da bi utripalo veliko srce. (Makarovič 2008: 258) 

 

V citatu “Solit se pojdite” (Makarovič 2008: 261) S. Makarovič uporablja 

                                                      
7. Suppantschitsch, Janez Anton (1807). Der Turnier zwischen den beyden Rittern Lamberg und 

Pegam. URN:NBN:SI:DOC-SXJQHSQP from http://www.dlib.si 
 

http://www.dlib.si/


ekspresiven pomen v subverzivnem pomenu, vendar v njenih besedilih ta pomen 

ne izraža le nejevolje, zavračanja, avtorica mu dodaja nov pomenski odtenek, 

svetovalni – pojdi se spametovati.  

 

S. Makarovič uporablja tudi ekspresiven pomen – prisoliti (zaušnico) oz. udariti. 

“Lepa mati, to pa že lahko rečem, je godrnjala lisička za njo, ker je mislila, da je 

mama ne sliši več. Ampak lisica je slišala, obrnila se je, prisolila hčerki eno okoli 

ušes ‒ in zares odšla.” (Makarovič 2008: 280) V Levstikovem Martinu Krpanu pa 

lahko zasledimo, da je Martin Krpan z zmago nad Brdavsom prisolil cesarju  

krepko  oz. je cesar dobil moralno zaušnico.  

 
Krpan zadene kij in mesarico, in to so bile njegove zadnje besede pred cesarjem: “Ko bi se spet oglasil 

kak Brdavs ali kdo drug, saj veste, kje se pravi na Vrhu pri Sveti Trojici. Pozdravil bom pa že 

Vrhovščake in mater županjo. Zdravi ostanite!” 

“Srečno hodi!” pravi cesar, minister Gregor pa nič. (Levstik 1931: Iz ZD 4, str. 36‒53) 

 

12. Andersen in Levstik oz. Vžigalnik in Krpan 
 

Če analiziramo drugi del Krpana z Vrha, ko cesar prelomi besedo, ne izpolni tega, kar 

je bilo dogovorjeno, obljubljeno, rečeno, podpisano in s pečatom potrjeno (cesarsko 

pismo), gre za še večjo kritiko cesarja oz. nadrejenih absolutistov. Poleg dobesednega 

spopada med dvema velikanoma, Krpanom in Brdavskom gre tudi za spopad med 

dvema narodoma, kulturama in slojema ‒ kmet drži besedo, cesar je ne drži. Ravno 

obratno, naroči zasledovalca, ki opijani Krpana, ga zaveže in uklene v ječo in obsodi 

na smrt. Ravno v tem delu se vidi, da je Levstik prevajal oz. poznal Andersena in 

pravljico Vžigalnik, ker se besedilo o “odsluženem” Krpanu intertekstualno navezuje 

na odsluženega “soldata” v Vžigalniku, in sicer je pri Andersenu starka čarobna 

pomočnica in vžigalnik (luč razum, razsvetljenstvo, Prometejeva luč) čarobni rekvizit, 

pri Krpanu je kralj pritlikavcev pomočnik, čarobna klobka in pila pa sta rekvizita. Ker 

je Krpan v ječi motivno podoben uklenjenemu Prometeju (“Ko vender večkrat ura odbije 

dvanajst, posluša, če je vse tiho, pa vzame zopet pilico in predrgne vse žeIezo da rokah in nogah”  (Levstik 1931: 

100), je morebiti njegov kres tudi prispodoba za Prometejevo luč (pamet, razum, 

spoznanje), četudi Krpan v ječi uporabi nit in pilo, da se reši ječe, tako kot soldat pri 

Andersenu, ki si je tik pred aktom obešanja zaželel pokaditi pipo, ki jo je prižgal s 



čarobnim vžigalnikom.  Pri Krpanu z Vrha je prisoten motiv  kristijanizirane zadnje 

večerje: 
“Zdaj si pa izberi, kar hočeš jesti in piti; to je pri nas navada.”  

“Prinesi mi tedaj pečenega janca pa vina, kolikor gre tacemu, ko sem jaz, da ne pojdem lačen 

in žejen s tega sveta.”  

… 

Brž se opravi pa začne piliti debelo železno omrežje na oknu. Kmalo je bilo vse preč, samo 

eno večo železno palico je pustil, da bi nanjo privezal nit. (Levstik 1931:101). 
 

V pesmi Uvod v Martina Krpana Andreja Rozmana Roze (2010) motiv soli ni poudarjen, pojavi se le 

kot ekspresivna raba: 

 

Teve prenos je bil zagotovljen, 

reklamni blok primerno zasoljen, 

največji štadijon povsem nabit, 

zloglasni tujec pa krepak in zvit. 

Znal je vse to, za kar si je pobožno 

občinstvo mislilo, da sploh ni možno.  

 

(Podčrtala M. M. Blažić) 

(Rozman 2010: 40)  

 

13. Motiv velikana in homunkulusa 
 

Poleg številnih motivno-zgradbenih analogij Martina Krpana s Pegamom in 

Lambergarjem in Petrom Klepcem v slovenski književnosti so motivno-tematske 

reference na velikane v svetovni književnosti, npr. spopad titanov, F. Rabelais: 

Gargantua in Pantagruel, J. Swift: Guliverjeva potovanja (velikani in pedenjmožici 

oz. homunculi), H. C. Andersen: Palčica, motiv večanja oz. manjšanja, L. Carroll: 

Alica v čudežni deželi, O. Wilde: Sebični velikan;  (pritlikavec Jekavec), M. Valjavec: 

Pedenjčlovek laketbrada, F. Hubad: Pedenjčlovek laketbrada, S. Kosovel: Škrat 

Dobrošin, N. Grafenauer: Pedenjped, Majhnica, S. Makarovič: Škrat Kuzma idr. 

Motiv pritlikavca Jekovca je motiv gozdnega škrata, ki intertekstualno spominja na 

Garnerjevega Elidorja oz. hvaležnega pomočnika škrata/majhnega človeka ali 

homunkulusa – izmišljeno bitje.  

 



Martin Krpan se intertekstualno navezuje na motiv velikana, ki je znan v svetovni 

(mladinski) književnosti, vendar je Krpan velikan dobrega srca, pošten, iznajdljiv in 

se asociativno oddaljeno navezuje na gigante, s tem, da je  Brdavs podoben Kiklopu, 

Krpan Odiseju, motivno tematsko spominja na motiv Davida in Golijata, Petra Klepca 

in Turke, v otroški/mladinski književnosti na motiv velikega dobrodušnega velikana, 

npr. pri Roaldu Dahlu, ko velikan ščiti šibke in ranljive otroke.  Krpan je nacionalno 

afirmativno besedilo kot pravi sam Levstik: 
 

“Zdaj jim hočem enkrat naslikati slovensko ljudstvo, kranjskega kmeta, da bode videl svet kak 

korenjak je to!  … Če hočemo že iskati kakega povoda, da je prišel na to misel, smemo si 

misliti, da mu ga je dala znana pesem: “Pegam in Lambergar”  … Kerpan je prav lahko 

reprezentant, in ne slab! – našega kmeta.” (Slodnjak 1956: 497)   

 

Pegam v ljudski pesmi je tudi inačica Brdavsa in je velikan, gre torej za spopad 

velikanov ali titanov, s tem, da je Brdavs velik, močan, surov in nasilen človek, ki je 

tudi antonim, lahko se piše tudi z malo začetnico brdavs.  

 

14. Zaključek in diskusija 
 

Martin Krpan je prvo rokopisno besedilo8, ki je sestavljeno iz dveh delov. Zanimivo 

je za interpretacijo, ker v drugem delu dominirajo pravljične prvine (fantastične 

prvine, ki niso možne v realnem življenju), a tudi zaradi tega, ker se navezuje na 

literarnozgodovinsko tradicijo pravljice in potrjuje hipotezo, da je Martin Krpan 

(borba dobrega nacionalnega junaka zoper hudega tujega antijunaka) v osnovi mem 

ali arhetipsko potovanje. Besedilo je zasnovano na principu potovanja ‒ v prvem delu 

Krpan potuje iz Trsta na Vrh pri Sveti Trojici, potem na Dunaj in domov nazaj. Drugi 

del rokopisnega besedila se začne kot pot nazaj domov, ki je v bistvu začetek novega 

potovanja. Prvo potovanje je imelo narodni pomen (dobi pečatno listino in legalizira 

dejavnost, narod in prostor), drugo človeški – Krpan osebnostno zraste in doseže 

brižinsko integracijo - narodnočloveški. 

 

Krpana z Vrha lahko interpretiramo v prvem delu kot avtorsko pripovedko, v drugem 

delu kot  avtorsko pravljico, ker dominirajo pravljične prvine (čarobni pomočniki in 
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rekviziti), ki jih lahko razumemo tudi kot materializirano notranjo moč človeka, ki si 

na točki nič, okovan v ječi, sam pomaga. V besedilu in jeziku pravljic je to prikazano 

kot pravljične sanje, v katerih se mu pojavi čarobni pomočnik (angl. magic helper), s 

pomočjo čarobnih rekvizitov (pile in niti) pa se nato reši iz ječe. Sanje lahko 

interpretiramo kot notranji glas, intuicijo, animo, ko si Martin Krpan prisluhne, 

ugotovi, da mora prerezati (s pilo) z dosedanjim načinom življenja, da je ujet v ječo 

fizičnega reševanja zadev, zato s pomočjo tenke niti splete novo rešitev. V nit sprva 

ne verjame, ker je do sedaj verjel samo v fizično moč, zdaj pa mora verjeti tudi v 

“tenko nit”, ki je ni mogel pretrgati, kljub temu da je prej lahko zlomil vse orožje, 

Ugotovi, da se nekatere vezi, ki so pozunanjene kot tenke, v resnici ne morejo 

pretrgati. To lahko razumemo tudi ne le kot nepretrgano nit življenja, ampak tudi kot 

narodnočloveško nit, ki preko individualizirane usode človeškega junaka ponazori 

narodnostno usodo, da si moramo pritlikavi (majhni) in veliki (Krpani) pomagati iz 

ječe spletk in/ali labirinta absolutne oblasti cesarja, ki je Martinu Krpanu vzel 

človekove pravice. Levstik je ostro kritiko dvora prikazal kot pravljico. Krpan se reši 

s pomočjo metafore s pilo in klobčičem – da se narodnočloveški lahko reši le tako, da 

prereže avstro-ogrske rešetke v ječi narodov, in sicer tako, da ga reši nepretrgana vez 

z narodnim,  ‒ in da ga na Vrh pri sv. Trojici in slovenstvo vežejo tenke, vendar 

nepretrgane niti oz. klobčič tradicije, ki so navidez tenke in ki jih niti velikan, kot je 

on, z gigantsko močjo ne more pretrgati. V prvem delu je Krpan dobesedno tihotapil 

sol, v drugem delu, je dokazal, da ima “sol v glavi”, četudi mu je absoluten monarh 

sprva dal, potem vzel listino, kar je lahko predmet nadaljnjega raziskovanja. Navkljub 

vsemu, tudi domnevni pravljičnosti, je Martin Krpan narodnočloveški lik. 
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