
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

TINA KRAJNC 

 

 

ZBIRKA ILUSTRIRANIH BAJESLOVNIH BITIJ KOZJANSKEGA IN 

OBSOTELJA 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2020 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA LIKOVNO PEDAGOGIKO 

 

 

 

TINA KRAJNC 

 

 

ZBIRKA ILUSTRIRANIH BAJESLOVNIH BITIJ 

KOZJANSKEGA IN OBSOTELJA 

AN ILLUSTRATED COLLECTION OF MYSTICAL CREATURES IN FOLKTALES OF 

THE KOZJANSKO AND OBSOTELJE REGION 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

Mentorica: doc. mag. ANJA JERČIČ JAKOB 

Somentor: prof. mag. ČRTOMIR FRELIH, spec. 

 

 

 

 

Ljubljana, 2020 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zahvala 

Moje diplomsko delo ne bi nastalo brez pomoči mnogih, ki so mi pomagali pri raziskovalnem 

delu in pri praktičnem, avtorskem ustvarjanju.  

Posebno zahvalo namenjam mentorici, doc. mag. Anji Jerčič Jakob, za njeno sodelovanje, 

odzivnost ter vse njene usmeritve in predloge pri delu. 

Zahvaljujem se tudi svojim staršem in sestri, ki so me ves čas razumevajoče podpirali in mi 

pomagali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Povzetek in ključne besede 

Začetek mojega diplomskega dela je spodbudila želja po raziskovanju lokalne pripovedne 

dediščine, ki s svojimi zanimivimi in včasih nenavadnimi zgodbami že vrsto let buri mojo 

domišljijo. Dodatno doživetje zanimivih zgodb mi od nekdaj predstavljajo tudi  ilustracije, ki  

jih spremljajo. Književna ilustracija pa vendarle ni zgolj vizualna spremljevalka besedila, pač 

pa prinaša tudi svojo izpovedno in pomensko vlogo. V diplomski nalogi se tako najprej 

sprašujem o ilustraciji, predvsem o ilustraciji slikanic in knjig za otroke, ter o njenih 

značilnostih, vlogi in tudi o tem, kaj naredi ilustracijo dobro. Ker me zanimajo pripovedi in 

ljudske zgodbe, raziskujem tudi kakšne so značilnosti pripovedne ilustracije. Ob pregledu 

razvoja slovenske ilustracije izpostavim prispevke slovenskih umetnikov, ki so likovno 

opremili zapise ljudskih pravljic in pripovedi, skozi analizo izbranih ilustracij, ki so dela Jožeta 

Ciuhe, Maksima Gasparija in Iveta Šubica, pa odkrivam kako se likovni jezik prepleta z vsebino 

zgodb, ki jih prikazujejo. V nadaljevanju diplomske naloge se posvečam pripovedni zapuščini 

Kozjanskega in Obsotelja, pri čemer se osredotočam na zgodbe, v katerih se pojavljajo 

bajeslovna bitja. Svoje predstave o bajeslovnih bitjih, ki sem jih odkrivala ob prebiranju 

lokalnih pripovedk, v avtorskem delu naloge likovno izrazim v obliki petih ilustracij: zmaj, bela 

žena, ajdovske deklice, coprnica in hudič. Grafične odtise ilustracij v tehniki linoreza, ki 

prikazujejo podobe bajeslovnih likov iz pripovedk, pa na koncu zberem tudi v ročno zvezano 

knjižico. 

 

Ključne besede: ilustracija, slovenska književna ilustracija, ljudsko pripovedništvo 

Kozjanskega in Obsotelja, bajeslovna bitja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract and key words 

 

This Bachelor’s thesis arose from the wish to explore my local folklore heritage, which had 

been stirring up my imagination for many years. The illustrations that accompany these stories 

are one of the things that make them even more interesting. Literary illustrations are not only 

visual companions of the text but they carry their own narrative meaning.  

In this thesis I therefore first explore illustrations, more specifically illustrations in picture 

books and other children’s books, and also about the aspects and functions of illustrations and 

the attributes that make an illustration good. Because I am interested in stories and folk tales I 

also research the attributes of narrative illustrations.  

Through the historic overview of Slovene illustrations, I point out the contributions of Slovene 

artists who illustrated folklore. These were Jože Ciuha, Maksim Gaspari and Ive Šubic, and 

through the analysis of their illustrations I also explore how artistic elements intertwine with 

the context of the stories they illustrate.  

In the next part of the thesis I focus on the cultural heritage of folklore in the Kozjansko and 

Obsotelje regions. More precisely I’m interested in stories with fabled creatures. I wished to 

incorporate my own ideas about some of the fabled creatures from the tales, so the artistic and 

practical part of my thesis consists of five illustrations: the dragon, the white lady, the pagan 

girls, the witch and the devil. The graphic prints in the technique of linocut, which illustrate the 

aforementioned folklore characters, are also brought together in a handmade and hand bound 

book. 

 

Key words: illustration, Slovene literary illustration, folklore heritage of Kozjansko and 

Obsotelje, fabled creatures 
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1 Uvod 
 

Pripovedi in ljudske pravljice nosijo iz roda v rod stare modrosti. Pogosto nas opominjajo na 

čarobnost ter nenavadnost sveta, ki nas obdaja, kar v sodobnem tempu življenja velikokrat 

spregledamo. Zgodbe nam lahko odpirajo vpogled v drugačne ali nove domišljijske svetove, ob 

tem pa nam posebno doživetje teh svetov pričarajo tudi ilustracije.  Ko pomislimo na pravljice, 

ki smo jih prebirali v otroštvu, se nam ob tem rade prikažejo ilustracije, ki so spremljale 

pravljične vsebine. Ravno to me je pogosto sililo k razmišljanju, kako močna je zares vizualna 

vloga knjige in kako močno doživljajsko vlogo ima ilustracija za samo zgodbo.  

V zadnjem času so moje zanimanje vse bolj začenjale zbujati zgodbe iz domačega okolja, zato 

sem sklenila raziskati pripovedi s Kozjanskega in Obsotelja. Ob prebiranju zgodb, ki imajo 

bajeslovne prvine, so mi zanimive vsebine vse bolj začenjale spodbujati predstave mojega 

domišljijskega sveta in porodila se mi je želja, da svoje doživljanje zgodb tudi vizualno 

prikažem. Tako so me domače pripovedke spodbudile k razmišljanju o ilustraciji – kaj 

pravzaprav je ilustracija in kako se ilustracija pripovednih vsebin razlikuje od zgolj vizualnega 

prikaza? Kaj naredi ilustracijo dobro? In kako ustvariti ilustracijo, ki bo tudi likovno podpirala 

vsebino zgodbe?   

Vsa ta vprašanja so me popeljala v diplomsko raziskovanje, v katerem sem želela odkrivati 

značilnosti pripovednih vsebin in ilustracije ter njunega medsebojnega prepleta. 
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2 Teoretični del 

2.1. Ilustracija 

Ko govorimo o ilustraciji, pogosto najprej pomislimo na otroške knjige in revije, ki smo jih 

prebirali v odraščanju. Vendar pa nas ilustracije spremljajo praktično na vsakem koraku –   

pojavljajo se v oglasih, na reklamnih panojih, letakih, plakatih pa vse do učbenikov, 

enciklopedij, knjig in slikanic.  

Beseda ilustracija izhaja iz latinske besede 'illustrare', kar pomeni osvetliti. Ilustracijo lahko 

opredelimo kot vizualno spremljevalko, ki dopolnjuje, pojasnjuje, opisuje ali nadgrajuje 

določeno besedilo, in je nekakšna vizualna odslikava teksta, ki ga spremlja. Pojem ilustracije 

oziroma ilustriranja lahko v najširšem pomenu razumemo kot proces pojasnjevanja ali prikaza 

nečesa (Illustration, b. d.).  

To se odraža tudi v vsakdanji rabi slovenskega jezika, ko poskušamo 'ilustrirati' neko misel ob 

konkretnih primerih ali poudariti, da nekaj dobro 'ilustrira' stanje, dejanje, kar bi z drugimi 

besedami povedali kot 'dober prikaz nečesa.' Splošno rabo pomena ilustriranja Slovar 

slovenskega knjižnega jezika opredeli kot ''napraviti, da kaj zaradi svoje nazornosti pripomore 

k boljšemu razumevanju obravnavanega, ponazoriti'' (Ilustrirati, b. d.). Beseda ilustracija pa je 

v slovarju razložena kot ''risba, slika kot pojasnilo, okras (tiskanega) besedila'' (Ilustracija, 

b. d.). 

Ilustracija se glede na vrsto besedila, ki ga spremlja, bistveno razlikuje po svojih značilnostih. 

Predmet mojega raziskovanja so bile predvsem značilnosti knjižne ilustracije in ilustracije 

slikanic. Ker ilustrirano knjigo, namenjeno otrokom, in slikanico pogosto mečemo v isti koš, je 

sprva treba opredeliti, kakšne so njune bistvene razlike in kako se te odražajo skozi njune 

ilustracije. Ostre ločnice med ilustrirano knjigo in slikanico ni lahko postaviti, zato je eden od 

glavnih kriterijev za njuno razmejitev delež besedila in ilustracij v knjigi.  
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Tako lahko pri različnih tipih knjig glede na njihov delež besedila in ilustracij ločimo :  

− slikanice brez besedila ali tihe knjige, kjer je besedilo zastopano le v vlogi naslova, 

ostali elementi zgodbe pa so podani skozi likovno vsebino; 

− strip, kjer zaporedje sličic spremlja besedilo, ki je navadno zapisano v obliki dialoga 

med liki in se pojavlja v raznovrstnih oblačkih; 

− slikanice, kjer je delež besedila vsaj za polovico manjši od deleža ilustracij in ne presega 

več kot 1800 besed; 

− ilustrirane knjige, kjer je ilustracij v primerjavi z besedilom manj od polovice, delež 

besedila pa je neomejen; 

− knjige brez ilustracij, ki vsebujejo zgolj besedilo (Haramija in Batič, 2013). 

 

Ilustrirane knjige združujejo dve samostojni in zase zaključeni celoti, ki sta besedilo in 

ilustracija. Besedilo je prevladujoči del knjige, saj ga je v primerjavi z ilustracijami več kot 

polovica. Ilustracije v knjigi prikazujejo posamezne prizore, odseke oz. segmente zgodbe. V 

ilustriranih knjigah je daljša zgodba pogosto deljena na poglavja, lahko vsebuje samostojna 

krajša poglavja, kjer nastopa isti literarni lik, ali pa zaokrožena in zaključena krajša poglavja z 

različnimi literarnimi liki. Za ilustrirane knjige je tudi značilno, da je velikost formata običajno 

med A5 in A4, medtem ko je pri slikanicah format pogosto večji (Haramija in Batič, 2013). 

Slikanica se v primerjavi z ilustrirano knjigo razlikuje na literarno-likovno-oblikovni ravni, saj 

združuje besedilo in ilustracijo v interakcijski odnos. Ilustracija in besedilo se medsebojno 

prepletata, dopolnjujeta in vplivata drug na drugega. Čeprav je temeljna razlika med slikanico 

in ilustrirano knjigo v deležu besedila in ilustracij, pri čemer v slikanici prevladuje ilustracija, 

pa se ta tudi razlikuje v svoji funkciji. Ilustrirana knjiga lahko funkcionira tudi brez ilustracij, 

medtem ko je v slikanici zaradi prepletenosti likovnega in tekstovnega to nemogoče (Haramija 

in Batič, 2013). 

 Slikanice brez besedila ali 'tihe knjige' veljajo za posebnost, saj zgodbo pripovedujejo zgolj 

ilustracije, kar je skrajna oblika slikanice. Branje takšne slikanice zahteva od bralca aktivno 

sodelovanje pri ustvarjanju pomena ter odnosov med posameznimi ilustracijami in celoto 

(Haramija in Batič, 2013). 
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2.1.1 Značilnosti književne ilustracije za otroke 

 

Ilustracije v knjigah veljajo za dodaten, dopolnilen del knjižne celote, njihova vloga in pomen 

pa sta še posebej izrazita v otroški in mladinski literaturi. Ilustracija ima predvsem pomembno 

vlogo v otrokovem predbralnem obdobju, saj so pestre in zanimive podobe slikanic zelo dobro 

motivacijsko sredstvo, ki otroku vzbudi zanimanje za knjigo. Otrok lahko poskuša  preko 

opazovanja, primerjanja ilustracij med seboj in iz zaporedja slik izluščiti vsebino zgodbe. Skozi 

opazovanje ugotavlja, kakšni so liki, kako pogosto se pojavljajo, kakšno je okolje, v katerem 

nastopajo, kateri elementi se ponavljajo, spreminjajo, pozoren je lahko tudi na skrite in manj 

opazne pozornosti itd. Ob tem otrok raziskuje vizualne svetove ilustracij in se vanje potaplja, 

poglablja, ob tem pa se tudi uči in uživa, kar je kognitivna funkcija ilustracije. Poleg te pa ima 

ilustracija tudi pomembno afektivno oziroma emotivno funkcijo v otrokovem razvoju, saj 

ponuja dobro oporo otrokovi še neomejeni domišljiji, preko upodobitev, barv, kompozicije, 

odnosom med svetlo-temnim in drugimi likovnimi sredstvi pa otrok razbira in doživlja vzdušje 

zgodbe. Likovni elementi, pri čemer imajo še posebej izrazito čustveno vlogo barve, pomagajo 

otroku bolje prikazati književne svetove, ki so lahko živahni, veseli ali pa bolj temačni in 

žalostni. Ob ogledovanju in opazovanju dobrih, kvalitetnih ilustracij pa otrok tudi razvija čut 

za likovno in estetsko vrednost, ki ju je treba privzgajati preko neposrednega stika z likovno 

dobrimi, kakovostnimi deli. Dobra ilustracija vsebuje vse likovno formalne značilnosti 

umetnine oz. umetniškega dela, od katerega se razlikuje le v vsebini (Zupančič, 2012). 

Ilustracija naj bi izvirala iz slikarstva in zato ne bi smela veljati za drugorazredno sliko, pač pa 

bi morala biti v svojem likovnem izražanju ravno tako močna in samostojna, tudi brez opore 

besedila. Primere takšnih ilustracij lahko zasledimo v ustvarjalnem opusu Marije Lucije Stupica 

ali pri Alenki Sottler, Svjetlanu Junakoviću, Shaun Tan in drugih (Frelih, 2012). 

''… dobra ilustracija je kakovostno umetniško delo, ki se s svojo ikonografsko platjo priklanja 

otroku, njegovim zanimanjem, dojemljivosti in predstavljivosti.'' (Zupančič, 2012, str. 7) 

Frelih (2012) v svojem prispevku o ilustraciji v knjigah za mlade navede nekaj kriterijev za 

določitev dobre, kakovostne ilustracije. Ena od značilnosti je njena nagovorna univerzalnost, ki 

omogoča raznolikim skupinam gledalcev dovolj odprtega prostora za svoje poglede nanjo in 

dopušča možnost lastne interpretacije ter doživljanja. Pri ilustracijah, ki so namenjene mlajšim 

starostnim skupinam, je pomembno prilagajanje in približevanje otrokom z vidika poznavanja 

in poglobljenega vpogleda v otroški svet, ne pa s pretiranim karikiranjem in nepotrebno 

popačeno likovno govorico. Takšno 'otročje' likovno izražanje ni dober način za spodbujanje 
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otrokove senzibilnosti za pozorno in poglobljeno doživljanje vsebin. S tega vidika so zanimive 

tudi tako rekoč 'revne ilustracije', ki s svojo zavestno skromnostjo pri likovnem izražanju otroku 

ne ponudijo celotno izdelane predstave, temveč ga vabijo, da jih s svojo domišljijo dopolni sam. 

Pogosto velja tudi pravilo 'manj je več', za likovno govorico ilustracij pa je pomembno, da ta ni 

prenatrpana in preveč komplicirana, temveč kvečjemu kompleksna in celovita (Frelih, 2012). 

Tudi Zupančič (2012) navaja kriterije, po katerih lahko ovrednotimo kakovost ilustracije, 

namenjene otrokom, pri čemer izpostavlja tako likovni kot vsebinski vidik. Likovni kriterij 

opredeljuje dobro ilustracijo kot likovno kakovostno delo, pri čemer je pomembno izrazno 

sredstvo likovni jezik, ki kaže poznavanje zakonitosti likovne teorije, sintakse in hkrati izraža 

avtorjev individualen likovni pristop. Likovno kakovostna ilustracija mora imeti dobro 

uravnotežene odnose med posameznimi oblikami, črtami, teksturami, barvami, svetlo-

temnim … Barve so premišljeno izbrane in temeljijo na barvnih kontrastih ali na barvni 

harmoniji, risba pa je jasna, likovno izčiščena in razpoznavna. Prav tako je pomembno 

upoštevati zakonitosti gradnje kompozicije, uporabe prostorskih ključev in premišljenega 

upodabljanja prostora, ki naj bo poenoten. Poleg likovnih zakonitosti pa je pri dobrih 

ilustracijah pomemben tudi vsebinski kriterij. Pri tem je izpostavljena ustrezna, didaktično 

primerna vsebina, ki je za otroke razumljiva in poučna, skladna z vsebino in vzdušjem besedila 

pa mora biti tudi upodobitev. Glede na vsebino je lahko torej ilustracija humorna, karikaturna 

ali pa bolj otožna, tragična, kar je odvisno od razpoloženja oz. vzdušja vsebine besedila ali same 

knjige (Zupančič, 2012). 

Ilustracije bistveno prispevajo k podobi knjige, ki jo lahko obogatijo in njeno vsebino 

kakovostno dopolnijo ali nadgradijo. Vendar vsaka ilustracija ne služi dobro svojemu namenu 

in lahko nastopa le v vlogi nekega atraktivnega elementa ob besedilu. Takšne ilustracije pogosto 

poskušajo privabiti bralce, opazovalce s kičastim ali šablonskim upodabljanjem, ki ustreza ali 

spominja na množično popularne podobe in trende. Zupančič (2012) kot primer pomanjkanja 

individualne avtorske note pri ilustracijah omenja značilne ''disneyjevske'' podobe, ki so 

narejene po precej ustaljenih vzorcih in posledično ne premorejo pristnega izraza. Ilustracije 

brez avtorjevega individualnega likovno izraznega pristopa so tako na pogled prazne, 

neživljenjske in ne premorejo tako močnega doživetja kot pristne in izrazno dodelane podobe. 

Načelo kakovosti je tako izjemnega pomena pri ilustracijah, posebej zato, ker otroci nimajo 

prirojenega čuta za likovno dobro in kvalitetno. Pogosto otroke privlačijo ravno kičaste, osladne 

podobe, polne nepotrebnih dodatkov in pretiranega okrasja, ki niso premišljeno in smiselno 

povezani z vsebino. Vse to so značilnosti nekvalitetnih, likovno nekakovostnih ilustracij.  
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V nasprotju s kakovostnimi ilustracijami so te pogosto likovno prenatrpane, polne podrobnosti 

in brez premišljenega odnosa oz. kontrasta med polnim in praznim prostorom. Pogosto se 

pojavlja tudi nelogično upodobljen prostor in anatomija risbe, s pomanjkanjem poznavanja 

prostorskih ključev. Kakovostno slabo je tudi neosebno, šablonsko in likovno klišejsko 

upodabljanje, ki je lahko kičasto in osladno, polno banalnih, vsebinsko nepovezanih dodatkov. 

Sporna pa je lahko tudi sama vsebina ilustracij, ki skozi podobe poudarja različne družbene, 

spolne, estetske stereotipe ali izraža žaljivo vsebino (Zupančič, 2012). 

 

2.1.2 Značilnosti ilustracij fantastičnih proznih besedil za otroke 

 

Značilnosti ilustracij se razlikujejo glede na vrsto besedila, ki ga spremljajo. Besedila lahko 

ločimo glede na književne zvrsti, znotraj katerih se pojavljajo svojstvene značilnosti 

posameznih besedil in tudi njihovih ilustracij. Tako lahko prozna dela otroške in mladinske 

književnosti razdelimo na kratko prozo, ki jo ločimo na realistične in fantastične zgodbe, te pa 

glede na specifične lastnosti posameznih zgodb še podrobneje razčlenimo. Moje raziskovanje 

se je osredotočalo predvsem na like fantastičnih proznih besedil, zato v tem poglavju 

predstavljam nekaj značilnosti fantastične kratke proze in njenih ilustracij.  

Fantastična kratka proza je v slikanicah zelo dobro zastopana, saj so pravljice, miti, pripovedke 

in fantastične kratke zgodbe tiste besedilne vrste, ki najpogosteje izhajajo v slikaniški obliki. 

Kljub mnogim vzporednicam pa se te kratkoprozne vrste po svojih značilnostih med seboj tudi 

razlikujejo, zato jih razdelimo na pravljice, ki so lahko folklorne in avtorske (klasične in 

sodobne), kratke fantastične zgodbe, mite ali bajke, pripovedke in basni (Haramija in Batič, 

2013). 

Za folklorne pravljice je značilen črno-beli prikaz likov, s čimer poudarja ali še potencira 

pomembno lastnost književnega lika. Tako so v folklornih pravljicah liki pogosto močno 

kontrastni glede na njihove značilnosti (npr. dober – hudoben ali bogat – reven), prav tako pa 

so poimenovani glede na njihov družben položaj ali lastnost, ki jo literarni lik zastopa in pogosto 

tudi pooseblja (npr. lepa kraljična). Književni prostor in čas sta v folklornih pravljicah 

nedefinirana ali težko določljiva (npr. nekoč, za devetimi gorami), v zgodbah pa lahko 

zasledimo mnogo čudežnih bitij, čudežnih predmetov ali čudežev nasploh. Glede na strukturo 

teme in motive, ki so značilni za folklorno pravljico, je tej zelo podobna klasična avtorska 

pravljica, ki pa ima za razliko od folklorne še avtorski pridih in slog pisanja.  
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Eden najznačilnejših primerov klasičnih avtorskih pravljic so dela Hansa C. Andersena, v 

katerih najdemo mnogo zgledov in povezav z ljudskim izročilom in miti. Podobno kot pri 

folklorni tudi v klasični pravljici nastopajo fantazijski, pravljični liki, kot so na primer škratje, 

vile, zmaji in druga bitja, prav tako pa so za živali značilne antropomorfne lastnosti in so 

pogosto poosebljene. Prostor dogajanja je v mnogih primerih vaško okolje, v živalskih 

pravljicah pa naravna pokrajina, gozd in gozdne jase, čas dogajanja pa je pogosto določen z 

'nekoč' ali 'pred davnimi časi,' liki, ki nastopajo v zgodbi, pa so arhaizirani. V sodobni avtorski 

pravljici sta kraj in čas dogajanja natančneje določljiva in najpogosteje postavljena v urbano 

okolje in sodobnost. Nasprotno od folklorne ali klasične pravljice lahko v zgodbah sodobnih 

avtorskih pravljic opazimo tudi bolj individualizirane like, ki niso več predstavljeni skozi tipe, 

pač pa so poimenovani z imeni in imajo svojstvene lastnosti. Med karakterji tudi ni več povsem 

značajsko polarnega kontrasta,  vendar pa lahko pri nastopajočih likih še vedno ločujemo med 

dobrimi in slabimi. Skupna značilnost tako folklornih kot avtorskih (klasičnih in sodobnih) 

pravljic je njihova enodimenzionalnost, ki se kaže v enovitem prepletu fantastičnih in 

realističnih prvin, kjer ni logične ločnice med enim in drugim svetom, pač pa sta svetova 

združena v skladno, smiselno prepletajočo se celoto (Haramija in Batič, 2013). 

Pri kratkih fantastičnih zgodbah se fantastične in realistične prvine prav tako pojavljajo, vendar 

gre pri fantastičnih pripovedih za prehajanje iz enega v drugi svet. Dvodimenzionalnost se tako 

kaže v obstoju dveh ločenih svetov, znotraj katerih veljajo različne zakonitosti, pri čemer so 

zakoni fantazijskega, iracionalnega sveta predvsem naklonjeni otrokovim željam. Književni liki 

se ob tem zavedajo posega fantastike v njihov običajen, realni svet, med svetovoma pa lahko 

na različne načine prehajajo, pri čemer se zgodba konča z njihovo vrnitvijo v stvaren svet. 

Značilnost fantastičnih zgodb je tudi precej natančno določljiv prostor in čas, pri čemer se 

zgodba odvija v krajšem časovnem obdobju (Haramija in Batič, 2013). 

Miti ali bajke so književna vrsta, ki kljub nam oddaljenim izvorom iz starodavnih poganskih, 

politeističnih verovanj in obredov še danes predstavljajo zanimanja vredne motive in teme tudi 

v nekaterih delih sodobne književnosti. V mitih in bajkah lahko srečamo mnogo mitoloških, 

bajeslovnih bitij, za slovensko ljudsko slovstvo pa so najznačilnejši kurenti, kresniki, zlatorogi, 

povodni mož, vile, ajdi in drugi (Haramija in Batič, 2013). 

Pravljična in mitološka bitja pogosto nastopajo tudi v pripovedkah oz. povedkah. Pripovedke 

lahko sicer delimo na različne tipe – od zgodovinskih, živalskih, razlagalnih do socialnih in 

drugih, zaradi česar se med seboj razlikujejo po motivih, temah in likih. Glede na tip pripovedke 

so lahko nastopajoči liki realistični ali fantastični, krajevni prostor in čas pa sta lahko 
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nedefinirana, odprta ali pa točno določena. Ena glavnih značilnosti pripovedk je, da vsebujejo 

vsaj eno resnično sestavino, ki je bodisi dogajalni čas, prostor ali pa oseba oz. lik (Haramija in 

Batič, 2013). 

Značilnost basni so motivi in teme, ki so povezani z živalskim in rastlinskim svetom, v njihovih 

zgodbah pa so značilni personificirani živalski ali rastlinski liki. Lastnosti, ki jih poosebljajo 

živali, so vnaprej določene in imajo svojo vlogo (npr. zvita lisica ali hudoben volk), kar je tudi 

bistvena ločnica med basnijo in živalsko pravljico. Živalski in rastlinski liki so pogosto tudi 

upodobljeni s človeškimi lastnostmi, kar lahko zaznamo v njihovi telesni drži ali obrazni 

mimiki, njihova podoba pa izraža karakterne lastnosti, ki so predvidene za posamezen lik (npr. 

zajec je pogosto prikazan v prestrašeni drži, saj pooseblja strahopetnost) (Haramija in Batič, 

2013). 

2.2 Slovenska ilustracija v pripovedkah in pravljicah  

Začetki slovenske književnosti segajo v obdobje reformacije s Trubarjevo prvo, v Nemčiji 

natisnjeno knjigo Abecednika in Katekizma (1550), ki ga opremlja tudi 55 lesoreznih ilustracij, 

te pa so delo nemškega ljudskega umetnika iz 15. stoletja. Do prvega ilustracijskega delovanja 

na Slovenskem je prišlo šele dobrih 100 let kasneje, ko je Janez Vajkard Valvasor leta 1678 na 

svojem gradu Bogenšperk na lastno pobudo in stroške uredil bakroreznico in tiskarno za 

bakroreze. Tam je zaradi pomanjkanja domačih bakroreznih obrtnikov delovalo mnogo tujih 

mojstrov, ki so Valvasorjevim knjigam dodali še likovni prispevek v obliki bakroreznih 

ilustracij in vedut. Z razvojem grafičnega delovanja na Slovenskem se je počasi začela utirati 

pot za razmah slovenske književnosti, ki pa vse do druge polovice 19. stoletja ni imela 

slovenske ilustracijske sopotnice. Prve korake slovenske umetniške ilustracije sta naredila brata 

Šubic, ki sta ilustrirala pesmi v reviji Zvon, konec 80. let 19. stoletja pa je prizadevanje za 

slovensko ilustracijo izkazal tudi Frančišek Lampe, urednik revije Dom in svet, ki je z 

angažiranjem domačih umetnikov veliko prispeval h kasnejšemu razmahu slovenske književne 

ilustracije. Kasneje so razna literarna dela pričeli ilustrirati tudi slovenski slikarji, med njimi 

Ivana Kobilca z ilustracijami pesmi Simona Jenka ali impresionisti, kot so Ivan Grohar, Matej 

Sternen ter Matija Jama, ki je med drugim ilustriral tudi več Cankarjevih del. Pomemben 

prispevek k razvoju slovenske književne ilustracije so prispevali tudi slovenski in hrvaški 

študentje umetnostne akademije in umetno obrtne šole, ki so leta 1903 na Dunaju ustanovili 

društvo Vesna. Člani društva so se borili za osvoboditev slovenske umetnosti izpod tujih 

vplivov, izhajali pa so iz domače, ljudske motivike ter se zanimali za narodno dediščino. 



9 
 

Razvijali so svoj likovni izraz, kjer je bila glavno izrazno sredstvo linija, značilna pa je bila tudi 

dekorativnost in ornamenti, ki imajo ljudske in narodnostne značilnosti. Med člani društva so 

bili Ivan Potrč, Saša Šantel, Gvidon Birolle, Maksim Gaspari, Hinko Smrekar in drugi. Za prvo 

slovensko knjigo pravljic avtorja Frana Milčinskega z naslovom Pravljice (1910) sta ilustracije 

prispevala Gvidon Birolle in Maksim Gaspari, ki sta ustvarjala črno-bele risbe s tušem. Gaspari 

je kasneje ilustriral knjigo Babica pripoveduje… (1922) in prvo slovensko slikanico z naslovom 

Pratika za deco, ki je v sodelovanju z njegovim bratom nastala leta 1924, vsebovala pa je 

ilustracije v rdeči, črni in modri barvi. V prvi polovici 20. stoletja so se tudi pričele pojavljati 

ilustracije v mladinskih besedilih, med katerimi so Kralj Matjaž (1921) z ilustracijami Franceta 

Kralja ali Ciciban (1932), kjer je ilustracijske umetnine prispeval Nikolaj Pirnat, z otroško 

ilustracijo pa so se ukvarjali tudi mnogi drugi slikarji, kot so France Mihelič, Marij Pregelj, 

Maksim Sedej, Marija Vogelnik ... Za hiter razvoj slovenske književne ilustracije je bistveno 

prispevala tudi ustanovitev založbe Mladinska knjiga leta 1945, pri kateri je nekaj let kasneje 

začela izhajati zbirka Cicibanova knjižnica in tedenski časopis za otroke Pionirski list, leta 1953 

pa je pri založbi začela izhajati zbirka Čebelica, ki je prinesla tudi velik prispevek k razvoju 

slovenske slikanice. Po drugi svetovni vojni so se v upodabljanju pravljic in pripovedk zelo 

uveljavile tudi slovenske slikarke, ki so ustvarile kultna dela, kot na primer Marlenka Stupica 

z ilustracijami Rdeče kapice, Sneguljčice, Palčice; Ančka Gošnik Godec s Slovenskimi 

ljudskimi pravljicami in Muco Copatarico; Marjanca Jemec Božič z Jurijem Murijem v Afriki; 

Roža Piščanec z ilustracijami knjig Kdo je napravil Vidku srajčico ter Janko in Metka; Marička 

Koren s Kekčevimi zgodbami, kasneje pa se je zelo uveljavila še Jelka Reichman s Pikijem 

Jakobom ter Mačkom Murijem. Med slovenskimi ilustratorji pripovedk in pravljic pa so se 

uveljavili že v predvojnem obdobju Ive Šubic, Janez Vidic, Ivo Seljak - Čopič in Jože Ciuha, 

ki je mnogo ustvarjal tudi v povojnem obdobju, kjer so na področju ilustracije delovali tudi 

Milan Bizovičar, Miki Muster in Vladimir Lazovič. V povojnem obdobju so bile za slikanice 

značilne poenostavljene ali primitivne oblike, ki so izhajale iz naivne in ljudske umetnosti ter 

otroške risbe. V sedemdesetih letih dvajsetega stoletja pa so se v mladinskih književnih delih 

začele pojavljati stilizirane in precizno poenostavljene figure, ki so bile barvno izčiščene 

(Pregel, 1980).  
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2.2.1 Primeri in analiza ilustracij iz slovenskih pripovedk in pravljic  

Za razvijanje vizualne podobe bajeslovnih bitij, ki se pojavljajo v pripovedništvu Kozjanskega 

in Obsotelja, sem se oprla na nekaj izbranih ilustracij pravljic in pripovedk slovenskih 

ilustratorjev. Osredotočila sem se predvsem na tiste avtorje, katerih ilustracije so izražene z 

risarskim pristopom, kjer prevladuje uporaba linije, ploskovit slog upodabljanja motivov in 

ploskovna raba barve. Izbrani primeri so tako v svoji likovni artikulaciji blizu načinu izražanja 

z grafično tehniko linoreza, v kateri sem izdelala ilustracije bajeslovnih bitij iz pripovedk.  

Izhodišča za analizo izbranih ilustracij sem črpala iz knjig Poetika slikanice avtoric Dragice 

Haramija in Janje Batič ter Vidno in nevidno avtorja Jožefa Muhoviča. V analizah sem tako 

pregledala splošne značilnosti knjige in deleža ilustracij v njej, opisala kratek povzetek vsebine 

izbrane pripovedke ali pravljice ter ugotavljala, kakšna je interakcija oz. odnos ilustracije in 

besedila. V zadnjem delu analize pa sem izpostavila tudi ključne prvine likovnega jezika 

ilustracije in sintezo analitičnih spoznanj, kjer sem ugotavljala, kakšna je likovna artikulacija 

upodobljene zgodbe. Z analizo izbranih ilustracij slovenskega ljudskega slovstva pa sem 

ugotavljala tudi, kakšne pristope so znani slovenski umetniki uporabili za upodobitev 

bajeslovnih oz. mitoloških bitij, ki nastopajo v zgodbi in ilustracijah. 

 

I. Palček v čedri, zbral in zapisal Lojze Zupanc, ilustriral Jože Ciuha, izdano pri založbi 

Mladinska knjiga v Ljubljani (1959) 

Palček v čedri je zbirka pripovedi z območja Savinjske doline, ki jih je zbral in zapisal Lojze 

Zupanc, ilustracije pa je prispeval Jože Ciuha. Knjiga Palček v čedri meri 16 x 22 cm, zbirka 

pa obsega 59 pripovedk in 73 ilustracij, narejenih v tehniki tuša na papir. Vsaki izmed 

pripovedk pripada ena manjša ilustracija, ki je v format umeščena poleg naslova in ilustrira 

enega od poglavitnih likov zgodbe, daljše pripovedke pa imajo poleg tega dodano še eno, večjo 

celostransko ilustracijo, ki prikazuje izbran prizor ali dogodek iz zgodbe. Med zbranimi deli 

sem v podrobnejši pogled izbrala pripovedko Zmaj pod Raduho, ki ima dve ilustraciji – manjšo 

s prikazom osrednjega lika in celostransko s prikazom prizora iz zgodbe. Ilustraciji sem 

analizirala posamično, zanimalo pa me je tudi, kakšna je povezava med njima oz. v kakšnem 

odnosu sta.  
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Zgodba 

Pripovedka govori o zloveščem graščaku in njegovi prelepi hčeri, ki sta živela v mogočnem 

gradu na vznožju Raduhe. Zaradi njegovih slabih dejanj in nesramnega ravnanja s kmeti je 

dobra vila graščaka zaklela v nenasitnega zmaja, njegov grad pa se je porušil in pogreznil v 

temno votlino. Graščakova hči je od tedaj dneve in noči žalostno posedala zraven zmaja v temni 

votlini, vse dokler ni nekega dne k votlini prišel pogumen pastir, ki je želel pokončati zmaja. 

Ob pogledu na lepo graščakovo hčer je pozabil na boj z zmajem in deklico nemudoma odpeljal 

na planino. Razbesneli zmaj je svojo hči iskal tri leta, ko jo je našel, pa je od nje zahteval, naj 

žrtvuje svojega otroka, saj bo to razrešilo prekletstvo nad njim. Hči je očeta usmiljeno ubogala, 

kar je zmaja spremenilo nazaj v človeško podobo graščaka, vendar je ta ob pogledu na objokano 

hčer zaradi otrokove smrti od žalosti umrl. Zgodba se zaključi z graščakovim pokopom, dobra 

vila pa je hčerino ljubezen do očeta nato poplačala z oživitvijo njenega otroka. 

Odnos med besedilom in ilustracijami 

Osrednji lik pripovedke je zlobni graščak, ki se je spremenil v zmaja, kar prikazujeta tudi 

ilustraciji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Ilustraciji zgodbe Zmaj pod Raduho iz knjige Palček v čedri (Zupanc, 1959) 
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Prva, manjša ilustracija se pojavi na začetku pripovedi, v format pa je umeščena nad besedilom, 

zgoraj levo poleg naslova. Prikazuje podobo graščaka, ki je opisan v uvodnem delu pripovedke. 

Besedilo ga opisuje kot 'besnjaka' in pretepača s pasjim bičem, zaradi česar so pred njim vsi 

kmetje trepetali od strahu. Likovna podoba graščaka glede na opis upodablja razkošno 

oblečenega možakarja z mrkim, grozečim izrazom na obrazu in pasjim bičem v roki. Ilustracija 

tako z vsebinskega vidika poudarja značaj osrednjega lika pripovedke.  

 

Slika 2: Ilustracija graščaka iz knjige Palček v čedri (Zupanc, 1959) 

V besedilu, kjer je opisan osrednji lik, je omenjen tudi mogočen grad na vznožju planote 

Raduhe, kjer biva graščak. Glede na besedilo pa je upodobitev prostora pri ilustraciji graščaka 

nedefinirana, saj je lik umeščen zgolj v belino knjižnega lista. Pri tem ni nakazane niti talne črte 

ali drugih elementov, ki bi gledalcu nudili informacije o prostoru, kjer se nahaja lik zgodbe. 

Presoditi ni možno niti ali gre za zunanji ali notranji prostor. Ilustracija je tako glede na besedilo 

osredotočena predvsem na osebnostne značilnosti lika, pri čemer jasen, točno določen prostor 

ali kraj dogajanja ni pomemben.  

Druga ilustracija pripovedke je enostranska in se nahaja ločeno od besedila na svoji strani.  

Nanaša se na del besedila, ki opisuje, kako je vila kaznovala hudobnega graščaka s tem, ko ga 
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je spremenila v zmaja, pri čemer se je porušil tudi mogočni grad, v katerem sta bivala s hčerjo. 

Od tedaj sta v zmaja spremenjeni graščak in njegova hči prebivala v temni votlini pod 

nekdanjim gradom, kar prikazuje druga ilustracija. Zmaj – graščak je v pripovedki opisan tudi 

kot zelo zaščitniški do svoje prelepe hčere, kar lahko razberemo iz upodobitve zmaja, ki s 

svojim trupom oklepa in varuje deklico. Pripovedka zmaja opisuje kot groznega in lačnega 

stvora, kar je likovno izraženo predvsem v njegovem temačnem, zloveščem pogledu, ta pa 

spominja na pogled graščaka s prve ilustracije na začetku besedila. Tako lahko v upodobitvi 

zmaja zasledimo tudi značilnosti graščaka v predhodni človeški podobi. Nekoliko manj 

podrobno je v besedilu predstavljena graščakova hči, ki jo pripovedka opisuje le kot izjemno 

lepo deklico, ki se edina ni bala svojega hudobnega očeta. Ilustracija tako prikaže graščakovo 

hči kot mlado deklico, oblečeno v lepa, razkošna srednjeveška oblačila, njen visok položaj pa 

je poudarjen tudi s stolom, spominjajočim na prestol, na katerem sedi. O graščakovi hčeri lahko 

iz besedila še izvemo, da po nesrečnem dogodku, ko je njenega očeta doletel usodni urok, vsak 

dan žaluje in joka v votlini, kjer prebivata z zmajem.  

 

Slika 3: Ilustracija zmaja in hčere v votlini iz knjige Palček v čedri (Zupanc, 1959) 
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Ilustracija sicer deklice ne prikazuje objokane ali z jasno razvidnim žalostnim izrazom na 

obrazu, kot to opisuje besedilo pripovedi. Lahko pa gledalec ob ilustraciji zazna, da je deklica 

v nekakšnem ujetništvu, njeni privzdignjeni roki bi lahko razumeli tudi kot klic na pomoč ali 

izkazano željo po tem, da jo nekdo opazi. Ilustriran prizor bi lahko povezali tudi z 

nadaljevanjem pripovedke, ko pogumen pastir odide v zmajevo votlino, ob tem pa ga pogled 

na prelepo deklico čisto prevzame in pozabi na željo po boju z zmajem. Lepa graščakova hči je 

tudi v ilustraciji nekako postavljena v center pozornosti, pri čemer postavitev zmaja deluje kot 

ovalen okvir okoli nje. Glede na upodobljen prostor druge ilustracije, ki nad temno votlino 

prikazuje tudi ostanke porušenega, z rastlinjem in drevesi poraščenega gradu, lahko sklepamo, 

da se ilustriran prizor nanaša na del besedila pripovedke, ki omenja, da sta zmaj in deklica v 

votlini pod uničenim gradom prebivala več let.  

 

Identifikacija likovnih izraznih sredstev 

Tako kot preostale ilustracije v zbirki pripovedk Palček v čedri sta tudi izbrani ilustraciji 

pripovedke Zmaj pod Raduho izraženi s prevladujočima prvinama linije in svetlo-temnega. 

Ilustraciji sta oblikovani z uporabo črne linije na belem formatu, pri čemer so določeni poudarki 

izraženi s temnimi ploskvami. Kljub temu, da se v ilustracijah pojavi tudi ploskovno izražanje 

z barvo, pa lahko ilustracijama pripišemo risarski pristop izražanja, saj prevladuje jasna, čista 

risba, kjer linije razmejujejo posamične oblike med seboj. Tako pri ilustraciji graščaka kot tudi 

pri ilustraciji prizora zmajeve votline pod porušenim gradom lahko govorimo o čisti, jasni risbi, 

pri kateri so linije enakomerne debeline, z izjemo določenih detajlov, ko na primer linija nastopa 

v vlogi teksture. To lahko opazimo na oblačilih graščaka in graščakove hčere ter na zmajevem 

telesu, kjer so linije tanjše. Pri zmaju lahko opazimo tudi pasivno linijo, ki jo tvorijo majhne, 

pasovno nanizane črtice, ki potekajo vzdolž zmajevega dolgega, zvitega trupa. Pri drugi, 

celostranski ilustraciji se pojavi tudi kontrast debeline linij, kar lahko opazimo pri vejah dreves, 

ki se dvigajo ob ostankih porušenega gradu. Te so nasprotno od ostalih linij debelejše, debelina 

črte pa je neenakomerna in variira glede na posamezen del drevesa ali veje. Zaradi temnejših 

poudarkov, ki se predvsem na drugi ilustraciji pojavljajo kot večje, črne ploskve, je pri 

ilustracijah poudarjena prvina svetlo-temnega. Pri ilustracijah prevladujejo svetle, bele oblike, 

ločene s črno linijo ali črnimi ploskvami, kar tvori polarni barvni kontrast. Prehodi med 

oblikami so jasni, ostri, diskontinuirani, na risbi pa ni zaznati niti senčenja ali modelacije oblik. 

Pri vtisu prostora ima veliko vlogo uporaba črne barve, ki ponazarja globino, kar lahko opazimo 



15 
 

pri votlini, oknih ali očesnih jamicah graščaka in zmaja. Črne ploskve na ilustraciji tako dajejo 

vtis praznine ali globine prostora.  

 

 

Slika 4: Prikaz kompozicije ilustracije zmaja in hčere v votlini  

 

Pomembno vlogo pri ilustracijah pripovedke Zmaj pod Raduho pa predstavlja tudi smer. Ta 

ima še izrazitejšo vlogo pri večji ilustraciji, kjer je prikazan prizor votline in porušenega gradu, 

prevladujoča smer pa je zgoraj – spodaj. V spodnjem delu ilustracije se nahajata zmaj in 

graščakova hči, v zgornjem delu ilustracije pa se nad skalami dvigajo ostanki gradu. Ilustracija 

je oblikovana v nekakšnem prečnem prerezu, kjer je spodaj pod zemljo temna votlina, nad njo 

pa se iz tal dvigajo ruševine, kar pomeni, da postavitev elementov zgoraj ali spodaj v formatu 

predstavlja tudi dejanski položaj likov oz. objektov iz zgodbe. V spodnjem delu ima pomembno 

doživljajsko vlogo tudi položaj zmaja, ki tvori krožno obliko, znotraj katere se nahaja 

graščakova hči. Njen položaj znotraj krožne oblike izraža ujetost, saj jo z vseh strani obkroža 

očetova oz. zmajeva prisotnost, hkrati pa lahko zmajev trup dojemamo tudi kot zaščitniško držo.  
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Drugo, celostransko ilustracijo lahko postavimo tudi v interakcijo s prvo, pri čemer je smer 

branja od leve proti desni. Na prvi strani knjige se levo zgoraj pojavi ilustracija lika graščaka, 

ki je s telesom usmerjen pretežno proti desni strani, kjer se na sosednjem listu pojavi podoba 

zmaja. Tako lahko od leve proti desni opazimo spremembo lika, ki se najprej na levi strani 

pojavi v podobi graščaka, na desni strani pa je v novi podobi zmaja. Smer branja ilustracij od 

leve proti desni nakazuje tudi linearno časovno dimenzijo, torej prej – potem.  

 

 

Slika 5: Prikaz kompozicije ilustracij zgodbe Zmaj pod Raduho 

 

Ilustraciji s premišljeno in smiselno uporabo likovnih sredstev zgodbo dobro podkrepita in jo z 

avtorskim ilustratorskim pristopom celo nadgradita, saj lahko ob pogledu na ilustraciji dobimo 

še pestrejši in podrobnejši vpogled v dogajanje, kot opisuje pripovedka.  
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II. Povodni mož – slovenska ljudska pravljica (s Tolminskega), ilustriral Maksim Gaspari, 

izdano pri založbi Mladinska knjiga Ljubljana (1955), ponatis za zbirko Zlata čebelica 

(1995) 

Knjižica z naslovom Povodni mož je zapis slovenske ljudske pravljice s Tolminskega, ki je pri 

zbirki Čebelica prvič izšla leta 1955, petdeset let kasneje pa je bila ponovno natisnjena pri zbirki 

Zlata čebelica (1995). Ilustracije zgodbe je prispeval Maksim Gaspari. Slikanica ima kvadraten 

format, ki meri16 x 16 cm, zgodba pa ima 18 ilustracij, ki se izmenično pojavljajo pod ali nad 

besedilom. Za analizo sem izbrala tretjo ilustracijo zgodbe, na kateri sta prikazana glavna 

literarna lika, ki sta povodni mož in deček, ter dogajalni prostor, ki je vodno kraljestvo. Izbrana 

ilustracija tudi nazorno prikazuje bajeslovno bitje povodnega moža, ki se v tem prizoru pojavi 

celopostavno.  

Zgodba 

Slovenska ljudska pravljica z naslovom Povodni mož govori o dečku, ki ga je nekega dne 

odnesla voda med kopanjem v reki, njegove krike na pomoč pa je zaslišal povodni mož, ki je 

živel na dnu vode. Ta sicer ni maral ljudi in jih nikakor ni spustil v svoje vodno kraljestvo, 

utapljajoči deček pa se je povodnemu možu zasmilil, zato je sklenil, da ga reši nesrečne smrti. 

Dečka je v naročju odnesel v svoje kraljestvo, kamor do tedaj ni vstopil še nobeden človek, zanj 

pa je pripravil stekleno posteljico, kjer ga je pustil počivati. Povodnemu možu je bila dečkova 

prisotnost zelo pri srcu, saj je se je počutil nadvse osamljenega v svojem velikem kraljestvu, 

zato je želel dečka razveseliti z mnogimi dobrinami. Deček se je presenečeno prebudil v veliki 

stekleni sobi, polni čudovitih steklenih igrač, kar ga je izjemno razveselilo in očaralo. Kmalu 

pa je pomislil na svoj dom in začel jokati. Prišel je povodni mož in ugotovil, da deček pogreša 

dom, saj mu je dom lepši od te prekrasne sobe, v kateri se je znašel. Tako je sklenil povodni 

mož dečka med spanjem prestaviti v drugo, še lepšo srebrno sobo, kjer je bilo še več čudovitih 

srebrnih igrač, vendar dečka tudi to ni za dolgo očaralo. Še vedno je želel domov, zato je 

povodni mož dečka med spanjem ponovno prenesel v drugo sobo, ki je bila iz čistega zlata. 

Dečka so lesketajoče zlate igrače in zlato pohištvo izjemno prevzeli, a je vseeno spet kmalu 

potožil po domu in svoji družini. Povodni mož se je na vse pretege trudil, da bi dečku ponudil 

kaj dražjega in bolj dragocenega od njegovega doma, zato mu je ponujal bisere in druga 

bogastva, a dečka ni mogel prepričati. Sklenil je, da bo dečka med spanjem odnesel iz vodnih 

globin nazaj na kopno, pred vrnitvijo nazaj v vodno kraljestvo pa je povodni mož z biseri in 

zlatom napolni dečkove žepe. Ko se je deček zbudil, je ves presrečen stekel k zaskrbljeni 
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družini, biseri in zlato v njegovih žepih pa so vso družino rešili revščine. Povodni mož pa se je 

po vrnitvi v svoje veliko, prazno kraljestvo zavil v žalost, saj je spoznal, da mu vso premoženje, 

ki ga ima, ne prinese takšnega zadovoljstva kot ljubeča družina, ki je ni nikoli imel.   

 

Odnos med besedilom in ilustracijami 

Izbrana ilustracija prikazuje enega od uvodnih prizorov zgodbe Povodni mož. Nahaja se na 

desni strani knjige pod besedilom in tvori likovno ravnovesje z levo stranjo knjige, kjer se 

zrcalno desni strani ilustracija nahaja nad besedilom.  

 

Slika 6: Leva in desna stran iz knjige Povodni mož (1995) 

 

Ilustracija se nanaša na del besedila, ki opisuje, kako je povodni mož v naročju odnesel 

nezavestnega dečka v svoje prekrasno vodno kraljestvo. Na likovni stvaritvi lahko vidimo, da 

je ilustracija simetrična besedilu, saj odslikava iste informacije, ki jih preberemo v zgodbi. 

Prikazuje celo postavnega povodnega moža, ki z nezavestnim dečkom pod roko plava navzdol 

proti svojemu velikemu gradu, ki se v zgodbi nahaja na dnu vode, v knjigi pa na dnu formata. 

Ilustrator je prizoru dodal tudi druge elemente, kot je skupina morskih živali, ki jih besedilo 

sicer ne omenja, prispevajo pa k boljšemu vtisu dogajalnega prostora zgodbe.  
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Slika 7: Ilustracija povodnega moža z dečkom iz knjige Povodni mož (1995) 

 

V tej ilustraciji lahko zaznamo kar nekaj lastnosti glavnih likov, ki jih omenja besedilo zgodbe. 

Deček je prikazan v izmučeni, mlahavi drži s trpeče zaprtimi očmi, kar ustvarja občutek njegove 

nezavestnosti, vseeno pa je z glavo zasukan v nasprotno smer, kamor ga odnaša povodni mož. 

V tem bi lahko prepoznali dečkovo željo po vrnitvi domov – od koder je prišel, ki jo izrazi v 

nadaljevanju zgodbe. Besedilo ga opisuje kot drobnega, golega in lepega dečka, temu opisu pa 

sledi tudi likovni prikaz. Zunanjim lastnostim povodnega moža zgodba ne namenja besed, lahko 

pa iz besedila razberemo nekaj karakternih značilnosti, ki so opazne na izbrani ilustraciji. 

Opisan je kot nestrpen do vdora ljudi v njegov podvodni teritorij, zato je vsakega človeka do 

sedaj prepustil smrti, zaradi česar bi povodnemu možu lahko pripisali lastnosti hudobnega bitja. 

Vseeno pa je izkazal naklonjenost najdenemu nebogljenemu dečku, ki je bil povodnemu možu 

neznansko všeč, zato mu je želel rešiti življenje. Ilustracija prikazuje, kako povodni mož z 

dečkom plava proti vodnemu dnu, kjer je njegovo kraljestvo. Telesna drža povodnega moža 

nakazuje njegovo odločnost rešiti dečka, saj z velikimi zamahi napreduje proti zastavljenemu 

cilju, njegov pogled pa daje nekoliko strašljiv vtis, v katerem pa lahko prepoznamo tudi resnost 

in zaskrbljenost za dečkovo stanje. Na levem spodnjem delu ilustracije lahko vidimo oddaljen 

velik grad, ki predstavlja ''prostrano kraljestvo'' povodnega moža, kot to navaja besedilo.  
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Identifikacija likovnih izraznih sredstev 

Ilustracije zgodbe Povodni mož so izražene skozi uporabo močne aktivne linije v črni barvi ob 

spremljavi zelenkastih linijskih potez, ki prehajajo v ozadje. Uporabljena je tudi ploskovna raba 

barve, ki se pojavlja v belih, črnih in turkiznozelenih ploskvah. Oblike in figure so stilizirane 

in poenostavljene, na nekaterih ilustracijah pa lahko opazimo tudi dekorativne elemente in 

vzorce. Pri ilustraciji prizora, kjer povodni mož rešuje dečka, je izrazita prvina, ki s svojo 

izraznostjo prevladuje na likovnem delu, linija. Ta nastopa v vlogi definiranja osrednjih 

elementov prizora zgodbe in s črno oriše glavna literarna lika – povodnega moža in dečka –, 

grad ter vodne živali. Linija pa nastopi tudi v vlogi prikaza teksture vode in vtisa gibanja, smeri 

valovanja, za kar je uporabljena zelenkasta barva. Pri vtisu podvodnega prizorišča dogajanja 

bistveno prispeva tudi uporaba barve, saj turkiznozelen barvni odtenek spominja na barvo reke 

ali jezera. Barva tako vpliva na bralčevo lažjo potopitev v podvodni svet, ki ga skuša prikazati. 

Zelene vijugaste linije nakazujejo tudi gibanje plavajočega povodnega moža in vnašajo 

dinamiko v celotno likovno delo. 'Vodne' linije se vijejo skozi celoten likovni prostor, pri čemer 

na posameznih delih preidejo v večje barvne ploskve. Te so uporabljene pri liku povodnega 

moža in gradu, zelena barva pa zapolnjuje tudi oblike rib. Preplet linij in ploskev se pojavi tudi 

pri uporabi črne barve, njene ploskve na ilustraciji največkrat ponazarjajo temne, senčne dele, 

modelacija pa ima ostre prehode. Črna barva na celotnem likovnem delu najbolj izstopa, zaradi 

česar so glavni protagonisti prizora tudi najbolj v ospredju dogajanja, bolj v ozadje pa je 

pomaknjena turkiznozelena linija, ki prikazuje podvodno okolje, kjer se prizor odvija. Posebno 

vlogo ima tudi bela barva, ki ponekod nastopa kot belina ozadja, drugod pa je artikulirana kot 

oblika, kar lahko opazimo pri dečkovem telesu in bradi povodnega moža. Deček je izrazito bele 

barve, kar je v kontrastu s črno-zelenim povodnim možem, z izjemo njegove brade. Glede na 

značilnosti folklornih pravljic, ki like zgodb prikazujejo črno-belo, bi tudi v barvnem kontrastu 

dveh glavnih literarnih likov lahko našli takšno povezavo. Deček je v zgodbi veljal za nedolžni 

in čistosrčni lik, tem lastnostim pa sovpada tudi simbolika bele barve. Nekoliko temačneje pa 

je prikazan povodni mož, ki je črno-zelene barve, točkovni nanosi črne pa na njegovem telesu 

ustvarjajo teksturo luskave ali škrgaste površine. Povodni mož tako z barvo in teksturo telesa 

ustvarja vtis podvodnega bitja, kar je razvidno tudi v njegovih krakih in plavutih. V njegovi 

podobi lahko vidimo tako živalske kot človeške značilnosti, kot so njegova telesna drža ali 

kretnje, izraz na obrazu in brada. Ta lahko bralcu prikaže tudi odraz starosti povodnega moža, 

o kateri iz besedila zgodbe ne moremo sklepati, ilustracija pa nam ga prikaže kot bradatega 
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starca. V tem bi lahko prepoznali tudi arhetip modrosti,  ki jo je povodni mož na koncu izkazal 

s preudarno odločitvijo, da dečka vrne v njegovo domače okolje.  

 

 

Slika 8: Prikaz kompozicije ilustracije povodnega moža z dečkom 

 

Ilustriran prizor prikazuje povodnega moža z začetka zgodbe, ko dečka odnaša v globino vode 

proti svojemu gradu, kar nakazuje tudi njegova smer. Povodni mož z dečkom tako na videz 

potuje od zgornjega desnega dela formata diagonalno proti spodnjemu levemu delu, kar deluje 

v nasprotni smeri branja, ki v naši kulturi poteka od leve proti desni strani. Tako daje smer 

gibanja vtis zaviranja, napada ali celo agresivnosti, v primeru povodnega moža pa ta s smerjo 

gibanja nakazuje nasprotno smer od dečkovega doma, kamor se želi vrniti. To nakazuje tudi 

položaj dečkove glave, ki je usmerjena v smer, od koder prihajata s povodnim možem. Povodni 

mož in deček s svojim položajem in smerjo glave posledično dajeta tudi vtis, da prihajata iz 

različnih svetov – povodni mož iz vodnih globin in deček s površja – kopnega.  
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III. Topli potok – slovenska ljudska pripoved, priredila Erna Starovasnik, ilustriral Ive 

Šubic, izdano pri založbi Mladinska knjiga Ljubljana (1960), ponatis za zbirko Biserna 

čebelica (2013)  

Slovenska ljudska pripoved Topli potok je prvič izšla leta 1960 v zbirki Čebelica, leta 2013 pa 

je v okviru Biserne čebelice izšla tudi v posodobljeni izdaji z originalnimi ilustracijami 

umetnika Iveta Šubica. Zaradi težke dostopnosti prvih izdaj zbirke Čebelica sem ilustracije 

izbrala iz kasnejšega ponatisa za zbirko Biserna čebelica (2013). Format knjige Topli potok 

sledi kvadratnemu prototipu starejših izdaj Čebelice, ki je v tretjem natisu iz leta 2013 nekoliko 

večji in meri 17 x 20 cm. Zgodba je opremljena z devetimi ilustracijami, ki se pojavljajo ob 

besedilu, nad ali pod njim, nekatere ilustracije so enostranske, pojavijo pa se tudi take, ki se 

raztezajo čez obe strani knjige. Med ilustracijami pripovedi Topli potok sem izbrala šesto, 

enostransko ilustracijo zgodbe, na kateri je poleg protagonista Janka prikazana tudi vila, ki naj 

bi bivala na Boču, kjer se odvija zgodba.  

Zgodba 

Pripoved nas popelje v vas Studenice pod Bočem, kjer sta v starih časih živela revna vdova in 

njen sin Janko. Ženica je trdo garala, da je lahko zaslužila kruh zanjo in svojega sina, zaradi 

česar jo je zelo spoštoval in jo imel neizmerno rad. Pozimi je Jankova mati služila kruh s 

pranjem za gospodo. Nekega zimskega dne, ko je Janko skozi okno opazoval mati, kako je prala 

v mrzlem potoku, se mu je ta globoko zasmilila. Sklenil je, da gre v gozd pod Bočem nabrat 

dračje, s katerim ji bo ob potoku zakuril ogenj, da se bo lahko ob delu pogrela. Janka je med 

nabiranjem suhih vej začelo zelo zebsti, saj je imel raztrgane čevlje, v katere mu je silil sneg, 

njegove roke pa so čisto otrdele od mraza. Naenkrat pa je zaslišal nežen glas in pred seboj je 

zagledal prelepo vilo, ogrnjeno v bel plašč, ki je dečka vprašala, kam nese dračje. Deček je vili 

povedal, da želi pomagati pridni materi in ji zakuriti ogenj ob potoku, da je ne bo zeblo ob delu. 

Dobra vila je dečku prijazno odvrnila, naj ne skrbi, saj bo ona pomagala njegovi materi, in 

kmalu zatem izginila. Deček je začudeno odhitel k materi, da bi ji povedal, kaj se mu je 

pripetilo, ko ga je čakalo novo presenečenje. Mati je dečku veselo povedala, da je voda v potoku 

nenadoma postala topla in prijetna, kar je dečka neizmerno osrečilo. Tako sta vilina dobrota in 

Jankova ljubezen do matere ogrela potok v Studenicah, kjer naj bi še dandanes tekla topla voda 

tudi v zimskih časih. 
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Odnos med besedilom in ilustracijo 

Izbrana ilustracija prikazuje dogodek iz osrčja zgodbe, kjer deček Janko v gozdu sreča dobro 

vilo. Celostranska ilustracija je umeščena na desno stran knjige, poleg strani z besedilom.  

 

Slika 9: Leva in desna stran iz knjige Topli potok (Starovasnik, 2013) 

 

Ilustracija prikazuje protagonista zgodbe – dečka Janka, ki se pogovarja z dobro vilo, ki stoji 

pred njim. Lika sta postavljena v naravno okolje, kjer lahko opazimo nekaj golih dreves in belo, 

snežno talno površino. Tako iz besedila kot tudi z ilustracije lahko razberemo, da je Janko reven 

deček, ki ima slaba oblačila in raztrgane čevlje, v katere mu je silil sneg. Ta detajl ponazarja 

tudi ilustracija, kjer se Jankovi čevlji stapljajo z belo površino snega. Prav tako lahko na 

njegovem suknjiču opazimo temnejše madeže, kar daje vtis revne, že ponošene obleke. V 

zgodbi izvemo tudi, da je Janko nabiral suhe veje, ki jih je naložil v butaro, na likovnem delu 

pa vidimo Janka, kako jih nosi na rami. Dobra vila je v besedilu opisana kot prijazna, nežna in 

lepa žena, ogrnjena v bel plašč iz nežnega puha. V zgodbi so v ospredje postavljene njene 

nadvse dobre značajske lastnosti, medtem ko o njenem zunanjem videzu, z izjemo njenega 

oblačila in lepote, drugega ne izvemo. Njene osebnostne karakteristike pa bi lahko vseeno 

prepoznali v njeni upodobitvi, kjer se njena nežnost kaže v vilini ljubeznivo dvignjeni dlani ali 

v tankih, valovitih pramenih las. Posebej izrazit pa je predvsem bel, puhast plašč, v katerega je 
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odeta dobra vila. Plašč zavzema skoraj njeno celotno postavo, kjer lahko vidimo le vilino glavo 

in roko, ki jo dviga izpod plašča. Belina plašča deluje tudi kot puhasta meglica, saj na plašču 

ne vidimo črnih linij, ki se pojavljajo na ostalih delih telesa. Bela barva plašča pa je posuta tudi 

z modrimi snežinkami ali iskrečimi zvezdami, kar vilo prikaže v še bolj lesketajoči in pravljični 

podobi. V iskricah bi lahko našli tudi povezavo z vilinimi čarobnimi sposobnostmi.   

 

 

Slika 10: Ilustracija dečka in vile iz knjige Topli potok (Starovasnik, 2013) 

 

Prostor, kjer se odvija prikazan prizor zgodbe, je gozd pod Bočem, ki ga prekriva debela snežna 

odeja. Na ilustraciji se lika najverjetneje nahajata na obrobju gozda, saj poleg nekaj drobnih 

dreves v ospredju večjih dreves ne moremo zaznati. Bela talna površina pa gledalcu prikaže 

debel nanos snega, ki na levi strani ilustracije prehaja v zasnežen hrib, bela barva pa preide na 

sosednjo stran, kjer se nahaja besedilo zgodbe. 
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Identifikacija likovnih izraznih sredstev 

Na ilustraciji prevladuje preplet črne risbe ter barvnih ploskev v beli, svetlomodri in črni barvi. 

Medialna linija črno oriše podobo dečka s kupom vej na rami, vilino roko in glavo ter gola 

drevesa. Linije variirajo od tanjših do debelejših, pri čemer lahko tanke linije opazimo pri 

drobnih drevesnih vejah, vilini dlani in laseh, kar daje vtis krhkosti in nežnosti. Z zgoščevanjem 

drobnih linij lahko na ilustraciji zaznamo tudi teksturo vilinih las, ki so nežno valoviti. Posebej 

pa izstopa tekstura dečkovih oblačil, na katerih se pojavljajo linijski in točkovni elementi, ti pa 

na določenih delih preidejo v večjo ploskev črne barve. Dečkova obleka daje zaradi uporabe 

mnogih drobnih črtic vtis uničenega ali celo raztrganega oblačila, kar izpostavi tudi dečkovo 

revščino. Zgoščevanje tanke linije pa nastopi tudi v vlogi modelacije, kar doprinese dečkovi 

podobi dinamiko belih in črnih površin. Na ilustraciji lahko poleg črnih opazimo tudi uporabo 

modrih črt, ki s križanjem tvorijo stilizirane snežinke oz. zvezde, te pa so enakomerno 

razporejene na beli površini. Kljub izstopajoči črni liniji pa ima pomembno vlogo tudi pasivna 

linija, ki nastaja ob stikih barvnih ploskev, kar lahko še posebej opazimo pri belih in modrih 

površinah. Pasivna linija bistveno prispeva k vtisu vilinega plašča, saj je prehod med belo in 

modro barvno ploskvijo nežnejši in mehkejši v primerjavi s črnimi črtami, ki orisujejo vilino 

roko in glavo. Bel plašč tako dobro ponazarja mehkobo in nežen puh, iz katerega je stkan. Tukaj 

je pomembno izpostaviti tudi doživljajsko vlogo barve, ki v primeru belega plašča učinkuje na 

več načinov. Barvo plašča lahko povežemo z mehkobo belega puha, kar se nanaša na opis iz 

pripovedi, belo barvo pa lahko povežemo tudi z naravo bitja vile, ki se v pripovedih pogosto 

pojavlja kot bela prikazen ali dobri duh. Prikazni, za katere je značilna transparentnost ali 

meglica, lahko povežemo z doživljanjem bele barve, ta pa se tudi najpogosteje pojavlja v 

podobah duhov. Bela barva plašča se tako tudi staplja z barvo snega, zaradi česar vila učinkuje, 

kot da prihaja, izvira iz narave ali je morda sama sila narave. Psihologija bele barve pa se prav 

tako dobro poveže z vilinimi značajskimi lastnostmi, ki so nežnost, milina, čistost. Tudi 

povezava bele barve s pozitivno, dobro naravo nekega literarnega lika se v podobi vile dobro 

odraža s prevlado bele ploskve. Modra barva, ki se pojavlja v večji barvni ploskvi, ponazarja 

nebo, hkrati pa belemu snegu prinaša vtis globine prostora z barvno modulacijo. Modra kot 

hladna barva gledalca tudi bolj doživeto popelje v mrzel zimski dan, ki ga opisuje zgodba 

pripovedi Topli potok.  
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Slika 11: Prikaz kompozicije ilustracije dečka in vile 

 

V ilustriranem prizoru zgodbe sta prikazana deček in vila v dialogu, kar izražata tudi njuni 

postavitvi oz. telesna položaja. Janko je usmerjen diagonalno navzgor proti vili, vilina roka in 

položaj glave pa se nagibata navzdol proti dečku. Položaj diagonalno od leve proti desni 

navzdol zaradi našega načina branja od leve proti desni običajno izraža manj prijateljski vtis 

kot diagonala z desne proti levi. V kontekstu zgodbe bi vilino smer in položaj na ilustraciji 

lahko interpretirali, kot da je vila prepreka na dečkovi poti domov, ki je v desni smeri. Potek 

branja od leve proti desni nam vzbuja doživljanje napredka, kar še potencira diagonalna 

usmerjenost navzgor, ki izraža občutek rasti. Deček Janko se tako obrača navzgor proti desni 

strani, v čemer bi lahko prepoznali vtis napredka in pozitivnega razvoja, ki sledi v nadaljevanju 

zgodbe. Vila s svojo usmerjenostjo pogleda diagonalno navzdol proti dečkovemu težkemu kupu 

vej in z iztegnjeno dlanjo proti dečku nakazuje pripravljenost pristopiti Janku na pomoč. Deček 

Janko in vila tako skupaj tvorita izmenjavo dveh smeri, kar dobro izraža vtis dialoga, ki poteka 

med nima. 
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2.3 Slovstvena folkloristika (Kozjanskega in Obsotelja) 

Besedna umetnost za svoje izražanje uporablja jezikovna sredstva, ki so lahko v govorjeni ali 

zapisani obliki. Slovstvena folklora oz. folkloristika je tista veja besedne umetnosti, ki zajema 

umetnost narečij ali umetnost govorjenega jezika, medtem ko umetnost knjižnega jezika 

označujemo z izrazom literatura. Začetki slovstvene folklore segajo v obdobje pred 

100.000−13.000 leti, v čas prvih besed nasploh, medtem ko so najstarejše svetovne literature 

nastajale pred okoli štiri tisoč leti. Pisava je omogočila materialno obstojnost literaturi, zaradi 

česar je imela veliko prednost v primerjavi s slovstveno folkloro, ki se je prenašala iz roda v 

rod, od ust do ust. Vendar pa so se mnoge zgodbe in miti kljub temu uspeli ohraniti vse do 

današnjega časa, skozi zgodovino pa so dobivali tudi materialno obstojno obliko v rokopisnih 

ali knjižnih zapisih. Na njihov ljudski, govorni izvor pa se pomenljivo nanaša tudi starogrški 

izraz mythos, ki pomeni besedo, govor in hkrati mit, zgodbo, bajko, pravljico (Stanonik, 1999). 

Tudi v slovenskem prostoru so ljudje pripovedovali zgodbe in ljudske pravljice že vrsto let pred 

prvimi zapisi. Zaradi ustnega prenašanja izročila obstaja tudi mnogo različic in variant raznih 

pripovedk, pravljic, bajk, zgodb, ki so jih pripovedovali ljudje in jih še pripovedujejo danes. 

Ene od prvih in tudi večjih zapisov pripovedk najdemo že v znameniti Valvasorjevi Slavi 

vojvodine Kranjske, zapise pripovedk pa lahko zasledimo tudi v delih Janeza Svetokriškega, 

Valentina Vodnika, Žiga Zoisa in drugih. Precejšen razmah zapisovanja pa so pripovedke 

doživele v času romantike, snov iz pripovedk pa je zaznamovala tudi mnoge slovenske pisatelje 

proze, kot so Janez Trdina, Josip Jurčič, Fran Levstik, Fran Milčinski, Ivan Cankar, France 

Bevk in mnogi drugi (Stanonik, 1999). 

Pripovedke ali povedke pogosto pripovedujejo o resničnih ali verjetnih dogodkih, v katerih se 

pojavljajo znane osebe, kraji ali zgodovinski dogodki, dejstva. Pogosto imajo tudi pravljične 

značilnosti, vendar so pripovedke oz. povedke bolj povezane s svojim okoljem in lokalnimi 

posebnostmi. Med pripovedkami pa so tematsko najstarejše bajčne povedke, v katerih nastopajo 

dobra in slaba bajna oz. mitična bitja ter ljudje s posebnimi, čarobnimi močmi (Stanonik, 1999).  

Kljub nekdanji oznaki kulturne in gospodarske zaostalosti kozjanske regije ima ta izjemno 

bogato slovstveno folkloristiko. Zapise teh ljudskih pripovedk so različni avtorji zbirali že od 

začetka 20. stoletja, pri čemer prevladujejo zapisi v knjižnem in ne izvornem jeziku. O 

pripovedkah s Kozjanskega in Obsotelja lahko zasledimo nekaj zapisov v Zbirki zgodovinske 

in bajeslovne učne snovi za brežiški, kozjanski in sevniški šolski okraj iz leta 1903, o slovstveni 

folklori na Kozjanskem je pisal tudi narodopisec France Kotnik v Kotnikovem zborniku (1956), 
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kasneje pa tudi Niko Kuret v svojem delu Maske slovenskih pokrajin (1984) in v knjigi Med 

Bočem in Bohorjem (1984). Predvsem v zadnjih dveh desetletjih pa je to področje slovstvene 

folkloristike pridobilo še več pozornosti, raziskovanja in preučevanja. Pripovedi o razbojniku 

Guzaju so zajete v literarno zgodovinski študiji Milenka Starška (1995), kasneje, leta 2003, pa 

je o Francu Guzaju pisal tudi Albert Tanšek. Pripovedno zapuščino Kozjanskega in Obsotelja 

je raziskovala tudi Mirjam Mencej, izredna profesorica na Oddelku za etnologijo in kulturno 

antropologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki je leta 2007 izdala knjižico Po poteh zgodb, 

v kateri združuje lokalne pripovedke s predstavitvijo krožne poti po Kozjanskem parku, s 

pomočjo knjižice pa se obiskovalci parka lahko seznanijo tako z naravno, kulturno in tudi 

pripovedno zapuščino. Leta 2010 je Mencejeva uredila tudi knjigo Pripovedi s Kozjanskega in 

Obsotelja, v kateri so narečno zapisane in zbrane pripovedke s tega območja (Pepevnik in Oset, 

2010). Istega leta je nastalo tudi delo Špele Pepevnik, ki je v sodelovanju s Karmen Oset zbrala 

pripovedke s širšega Kozjanskega v knjigi Lüčka sred jive sveti. Omenjena knjiga je bila zaradi  

širokega nabora bajčnih povedk tudi moje osnovno izhodišče za raziskovanje bajeslovnih bitij, 

ki so zastopana v ljudskem pripovedništvu Kozjanskega in Obsotelja. 

2.3.1 Bajeslovna bitja iz pripovedk (Kozjanskega in Obsotelja) 

Za bajeslovje so značilni tudi bajčni liki ali bajeslovna bitja, ki bi jih lahko označili za 

nadnaravna, rekli pa bi jim lahko tudi bajna bitja ali demoni (Kropej, 2008).  

V diplomski nalogi sem se osredotočila predvsem na tista bajeslovna bitja, ki se navezujejo na 

verovanja ali domišljijske predstave ljudi, kot jih navaja tudi Monika Kropej v knjigi Od ajda 

do zlatoroga. Tako sem zajela ožji spekter bajeslovnih likov, pri čemer sem izključila razne 

mitizirane ljudske in zgodovinske junake, ki se sicer v pripovedkah Kozjanskega in Obsotelja 

pogosto pojavljajo, vendar se ti pomensko razlikujejo od bajeslovnih likov verovanjskega in 

domišljijskega predstavnega sveta. Ta v vseslovenskem bajeslovju pogosto izhajajo iz 

slovanske mitologije, kot na primer Perun, Kresnik in Veles, kozmološki liki so tudi riba 

Faronika, kurent, zlatorog, Pehtra baba in drugi. Med bajeslovnimi živalmi pa izstopajo zmaj, 

kača, samorog in rajska/zlata ptica, pri bajeslovnih bitjih narave pa so pogosti velikani, ajdi, 

vile, rojenice in sojenice, povodni mož, škrati, palčki, divji možje in divja jaga ter uklete duše. 

V slovenskem prostoru je mnogo tudi pripovedk o čarovnicah in čarovnikih, vendar gre po 

ljudskih predstavah navadno za ljudi, ki imajo sposobnosti čaranja, zato ti liki nekoliko 

odstopajo od drugih bajeslovnih bitij. Vseeno pa se v nekaterih pripovedkah, predvsem v 

ljudskih pravljicah, pojavljajo čarovnice in čarovniki, ki imajo bajesloven značaj (Kropej, 

2008).  
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V ljudskem pripovedništvu Kozjanskega in Obsotelja so zgodbe o čarovnicah oz. coprnicah 

zelo razširjene, zato sem želela ob raziskovanju bajeslovnih bitij zajeti tudi te, pri čemer sem 

se osredotočila bolj na tiste pripovedke, v katerih imajo coprnice tudi bajeslovne lastnosti. Med 

bajeslovnimi bitji pa so pogoste razne prikazni in bele žene, v okolici Kozjega so zelo razširjene 

pripovedke o zmajih, pogosto pa se v pripovedkah Kozjanskega in Obsotelja pojavijo tudi 

ajdovske deklice in ajdi, hudič, divja jaga ter zaklete duše (Pepevnik in Oset, 2010). V nekoliko 

redkejših pripovedkah lahko beremo tudi o palčkih, ki se skrivajo v okolici Tinskega, ali 

povodnih deklicah v reki Sotli (Mencej, 2010). 

V nadaljevanju bom predstavila nekaj bajeslovnih bitij, ki nastopajo v pripovedkah 

Kozjanskega in Obsotelja, in sicer belo ženo, zmaja, ajdovske deklice, hudiča in coprnice. 

Predstavila bom nekaj njihovih bistvenih lastnosti, ki so značilne za širši slovenski prostor, in 

njihovo mitološko ozadje, navedla pa bom tudi, kakšne so lokalne specifike izbranih 

bajeslovnih bitij. Iz zbirk pripovedk s Kozjanskega in Obsotelja bom tako izpostavila glavne 

motive, značilnosti in zgodbe, v katerih se pojavljajo bela žena, ajdi in ajdovske deklice, zmaj, 

hudič in coprnice.   

Bela žena 

Bela žena se v slovenskem bajeslovju povezuje s predstavami o vili in njej podobnim bitjem, 

ki so jih ljudje poimenovali tudi žalik žena, zala žena, sveta žena, črna žena in podobno. Vile 

so po ljudskem izročilu eterična bitja, ki se pojavljajo v podobi lepe, mlade in belo oblečene 

ženske s svetlimi lasmi. Veljale so za nevidna bitja, ki pa so se posameznikom včasih tudi 

prikazale, v nekaterih pripovedih pa so ljudem tudi pomagale in dajale nasvete o sajenju ali 

pašnji živine ter napovedovale dobro letino in prihodnost (Kropej, 2008). 

Bela žena se v pripovedkah ljudi s Kozjanskega pogosto pojavlja v večernem času, mraku ali 

sredi noči. Ljudje so jo pogosto videli na poljih, njivah in v gozdovih, kjer se je nenadoma 

pojavila kot bela prikazen. Mnoge je njena podoba prestrašila, saj je po pripovedovanju ljudi 

spominjala na duha v belo oblečene ženske. Bela žena je mnoge presenetila na večerni poti 

domov, običajno pa se je pojavila, kadar so bili ljudje sami. Zelo pogosto je prikazen bele žene 

napovedovala prihajajočo smrt, saj je po pripovedkah veliko ljudi kmalu po srečanju z belo 

ženo umrlo (Pepevnik in Oset, 2010). 

O beli ženi mi je pripovedovala tudi mama, ki ji je prigodo z belo ženo zaupala njena babica. 

Nekega večera se je babičin oče – mamin praded – vračal domov z dela po gozdni poti, ko je 

nenadoma sredi dreves zagledal belo senco. Bila je podobna snežno beli ženski, ki je stala pod 
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drevesom. Ko jo je zagledal, je bela žena kot blisk hitro švignila okoli drevesnih debel v nebo. 

Nekaj dni po srečanju z belo ženo je mamin praded umrl (S. Krajnc, osebna komunikacija, junij 

2020).  

Belo ženo so pogosto videvali tudi na gradovih, kot je bistriški in podčetrški grad. Ljudi je njena 

podoba strašila, saj so jo pogosto smatrali kot opomnik na prihajajočo smrt. Tako so se mnogi 

izogibali gradov, da bi preprečili srečanje z njo, vendar pa je pogosto ljudi obiskala tudi na 

domu (Pepevnik in Oset, 2010). 

Posebna pa je pripovedka o beli ženi iz Šmarja pri Jelšah. Kljub temu, da zanjo velja, da 

obiskuje in straši posameznike pred smrtjo, pa je v šmarski pripovedki močno prispevala k 

zaščiti in obrambi kraja. V času, ko so naše kraje oblegali Turki, je ravno bela žena vaščanom 

Šmarja pomagala ohraniti mir. Turke naj bi v Šmarje pritegnilo zvonjenje šmarskih in 

svetorokovskih zvonov, vendar jih je ob prihodu v kraj pričakala bela meglica, nad cerkvijo pa 

se je pojavila bela žena, ki je Turke tako prestrašila, da so kraj nemudoma zapustili (J. Sivec, 

osebna komunikacija, april 2020). 

Ajdi in Ajdovske deklice 

V slovenskem ljudskem pripovedništvu so velikani pogosto poimenovani kot ajdi, drugi izrazi 

zanje pa so tudi hajdi, lahki, rimske deklice, ogri in podobno. Ajdi veljajo za nadnaravno velika 

bitja, ki utelešajo naravno moč in pogosto veljajo za predhodnike ljudi ali bogov. Veljali naj bi 

tudi za stare prednike velike rasti, ki živijo visoko v gorah. Povezava s predniki je razvidna tudi 

iz imena 'ajd', ki pomeni pogan. V slovenskih pripovedih se ajdi pojavljajo kot dobra bitja, 

velikokrat pa so predstavljeni tudi kot sovražni do svoje okolice, opisujejo pa jih tudi kot 

nekoliko nerodna in ne-bistra bitja velikih razsežnosti in moči. Ajdi so pogosto metali razne 

predmete in orodja z enega vrha gore na drugega, lahko pa so se tudi pogovarjali na daljavo. 

Zaradi njihovih silnih sposobnosti so pogosto pomagali pri zidavi gradov, cerkva ali oltarjev, 

pomagali pa so tudi ruvati drevje ali premikati skale (Kropej, 2008). 

Ajdi naj bi po pripovedovanjih pomagali tudi zidati cerkve in kapelice na Kozjanskem in 

Obsotelju, kjer so domačinom pomagali nositi velikanske skale, ki so bile za ljudi pretežke. Na 

Tinskem naj bi cerkev Matere božje sezidali velikanski ajdi, pri čemer so jim pomagale njihove 

hčere, ki so na glavah nosile cement. Po končani zidavi cerkve naj bi ajdi svoje orodje pometali 

čez hrvaško mejo, kjer so kasneje sezidali tudi cerkev v Krapini.  
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Pri gradnji so ljudem pomagale tudi ajdovske deklice, ki naj bi iz predpasnika stresle veliko 

kamenje, s katerim so ljudje nato sezidali cerkve ali kapelice. Ajdovske deklice pa so v 

slovenski pripovedi pogosto tudi povezane z motivom okamnitve, kar velja tudi za ajde nasploh. 

Pri ajdovskih deklicah je pogost tudi motiv, ko kakšnega človeka ali žival zamenjajo za igračo 

in ga odnesejo v predpasniku s seboj domov (Kropej, 2008).  

Poleg pomoči pri gradnji cerkva pa so se v pripovedni zapuščini Kozjanskega in Obsotelja 

ajdovske deklice pojavile tudi v vlogi lepih deklic, ki so se jih ljudje bali srečati, čeprav so 

dobrim ljudem pogosto tudi pomagale pri kmečkih opravilih. 

''Včasih so ljudje verjeli, da v gozdovih okoli Šmarja pri Jelšah živijo nenavadne deklice. Pravili 

so jim ajdovske deklice. Stari ljudje, kot je Bališeva Marija, se še danes spominjajo, kako si 

ponoči niso upali sami domov, saj so verjeli, da utegnejo na poti srečati skrivnostna bitja. 

Bališeva Marija pravi, da je pod njeno hišo še danes hosta, kjer so deklice ob polni luni plesale 

in rajale. Zaradi tega je bila zmeraj pozorna, ko se je ob tem času vračala domov. Ljudje so 

govorili, da je nesrečen, kdor ajdovske deklice vidi, a kogar vidijo one, temu res trda prede. 

Verjeli so namreč, da lahko ajdovske deklice človeku, ki jih je videl, kaj hudega naredijo. Zaradi 

tega so se ljudje ajdovskih deklic bali in bog ne daj, da bi kje naleteli na njih. Kljub temu so jih 

opisovali kot zelo  lepe in dobre, ajdovske deklice so namreč ljudem tudi veliko pomagale. 

Ponoči, ko jih nihče ni videl, so starim in onemoglim kmetom preorale njivo ali pa kaj postorile 

okoli hiše. Nasprotno pa so hudobnim ljudem ajdovske deklice lahko naredile tudi kakšno 

lumparijo. Stari ljudje so pravili, da so se ajdovske deklice skrivale v tunelih med cerkvama sv. 

Roka in sv. Tomaža, na plan pa so prišle le ponoči in zaplesale ob polni luni. Če se kakšno noč 

podamo v gozd, jih morda lahko srečamo še danes.'' (J. Sivec, osebna komunikacija, april 2020)  

Zmaj 

V bajeslovju zmaj pogosto simbolizira vladarske in življenjske moči, povezujejo pa ga tudi s 

strelo in rodovitnostjo. Njegovo etimološko ozadje je zelo povezano tudi s kačo, s katero naj bi 

imela isti izvor. Izročilo o zmajih je tudi pogosto prepleteno s kačo, saj se v nekaterih 

pripovedkah pojavljata v istih ali podobnih vlogah. Zmaj, podobno kot kača, se pojavlja kot 

mitični prednik in varuh skritih zakladov, pogosto pa so zmaji tudi povzročali neurja ali 

prinašali točo. Podobe zmajev so v pripovedih različne, v nekaterih imajo zmaji tudi več glav, 

pri čemer se število povezuje s pravljičnimi števili tri, sedem, devet, dvanajst … Zmaj naj bi bil 

hibrid ptiča, kuščarja in kače, ki prebiva v podzemnih votlinah, njegovo prebivališče pa je lahko 

tudi na zemlji, kjer so se pogosto nahajali pri izvirih voda (Kropej, 2008). 
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V pripovedkah Kozjanskega in Obsotelja so se zmaji nahajali tudi v studencih, vodnih izvirih 

in jezerih, nekaj pripovedk pa govori tudi o zmajih na gradovih. Posebno mesto ima zmaj v 

razlagi krajevnega imena Kozje, saj naj bi tam po pripovedih ljudi v starih časih živel in 

ustrahoval domačine. Kozjanski zmaj je vsak dan zahteval žrtvene daritve, zaradi česar so bili 

ljudje vse bolj v pomanjkanju in stiski. Nekega dne, ko je bil zmaj že zelo star in slaboviden, 

so sklenili domačini zmaju podariti kozo, ki so jo napolnili s težkim kamenjem. Zmaj je kozo 

hitro požrl, nato pa odšel potešit žejo v bližnje jezero. Zaradi teže kamenja je zmaja potegnilo 

v vodo, kjer je umrl, koza pa je tako vaščane odrešila strašne pošasti. Rešiteljici v čast so kraj 

poimenovali Kozje (Pepevnik in Oset, 2010). 

Hudič 

Hudič je v pripovedkah pogosto omenjeno bitje, še posebej v navezavi z zakletimi dušami. 

Vendar pa se v nekaterih pripovedkah s Kozjanskega in Obsotelja pojavlja tudi kot bajno bitje 

z nadnaravnimi sposobnostmi, kot je spreminjanje oblike. Pripovedi ljudi omenjajo prisotnost 

hudiča ob samomorilskih dogodkih, pri čemer naj bi skupina ljudi nenadoma opazila zajca, 

kako teče čez polje. V tistem času naj bi se eden od pripadnikov skupine obesil, ljudje pa so 

verjeli, da se je hudič spremenil v zajca z namenom, da bi prisotne ljudi v tistem času zamotil 

(Mencej, 2010). Ena od pripovedk omenja tudi, da naj bi se neki ženski rodila dva hudiča oz. 

'hudičeka,' ki naj bi bila kosmata, imela dolga ušesa in rep. Ljudje so se malih bitij bali, saj so 

verjeli, da gre za hudičevo bitje, zato so jih kmalu po rojstvu ubili (Pepevnik in Oset, 2010). 

 

Coprnice 

Coprnice so v pripovedkah predstavljene kot čudaške in so imele posebne moči. Ljudje so se 

jih pogosto bali, saj naj bi izvajale posebne obrede ali se neobičajno obnašale. Coprnice naj bi 

imele tudi moč čaranja, njihovi uroki pa so bili pogosto slabi in škodljivi za ljudi. V nekaterih 

pripovedkah naj bi znale tudi govoriti in manipulirati z živalmi. Kadar krave niso pridelovale 

mleka ali so konji v vpregi nenadoma obstali, so ljudje verjeli, da je šlo za urok coprnic. Pogosto 

naj bi tudi sredi noči kradle dobre pridelke z njive in polja. Poleg čarobnih urokov pa naj bi 

coprnice imele tudi sposobnost transformacije oz. spreminjanja oblike. Na območju Obsotelja 

so predvsem razširjene pripovedi o coprnicah, ki naj bi se ponoči spremenile v svetleče lučke, 

ki so skrivnostno lebdele nad gladino Sotle. Ljudje pa so pripovedovali tudi o coprnicah, ki so 

imele moč spreminjanja v krastače (Pepevnik in Oset, 2010). 
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2.3.2 Ilustracija pripovedk s Kozjanskega in Obsotelja 

Ob raziskovanju različnih pripovedk s Kozjanskega in Obsotelja ter drugih zbirk in zapisov 

slovenskega ljudskega pripovedništva sem raziskovala tudi, kako razširjena in zastopana je 

ilustracija pripovedk lokalnih zgodb in pripovedi. Večina literature, v kateri so zbrane 

kozjanske in obsoteljske pripovedke, je namenjena predvsem starejšim bralcem, medtem ko 

otroškemu bralcu knjige niso posebej približane ne z vsebinskega ne z oblikovnega in likovnega 

vidika. Ob raziskovanju tako nisem zasledila nobenih slikanic ali mladinskih knjig, ki bi tudi 

likovno pripovedovale zgodbe s Kozjanskega in Obsotelja. Kljub temu pa so tudi nekatere 

knjige, ki besedno dokumentirajo pripovedi s tega območja, opremljene z ilustracijami 

pripovedk. Med njimi je najizrazitejša knjiga Lüčka sred jive sveti, v kateri je poleg širokega 

nabora različnih pripovedk vključenih tudi nekaj ilustracij avtorja Petra Krivca. Ilustrirani so 

predvsem ljudje iz zgodb ter kmečki prizori, kjer so zajete značilnosti dogajalnega prostora, 

prepoznamo pa lahko tudi lokacije in kraje iz zapisanih pripovedk. Zanimive so tudi ilustracije 

Vesne Zakonjšek iz knjižice Po poteh zgodb, kjer gre predvsem za ilustrirane zemljevide z 

lokalnimi zgradbami in naravnimi značilnostmi. Ilustrirani prizori iz bajičnih pripovedi, kjer 

nastopajo bajeslovna bitja, pa so v pripovedkah s Kozjanskega in Obsotelja precej redki. Ena 

takšnih ilustracij je prikaz zmaja iz pripovedke o nastanku krajevnega imena Kozje, ki jo je 

Milan Bizovičar ustvaril za knjigo Slovenske legende pisatelja Rada Radeščka.  
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Slika 12: Ilustracija opisa pripovedke o kozjanskem zmaju iz knjige Slovenske legende (Radešček, 1983) 
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3 Avtorski del 

3.1 Oblikovanje vizualne podobe bajeslovnih bitij iz pripovedk Kozjanskega in 

Obsotelja 

Ob prebiranju različnih pripovedi s Kozjanskega in Obsotelja sem sklenila izbrati tiste, v katerih 

se pojavljajo zanimiva in nenavadna bitja, med temi pa sem želela izpostaviti tista, ki se 

pojavljajo najpogosteje in ki so v mojem domišljijskem svetu zbudila največ zanimanja. Pod 

drobnogled sem tako vzela bajeslovna bitja, kot so bela žena, zmaj, coprnica, ajdovske deklice 

in hudič. Njihove splošne značilnosti in značilnosti iz lokalnih pripovedk sem opisala v 

prejšnjem poglavju, v nadaljevanju pa se bom posvetila še njihovi vizualni, likovni podobi.  

Pri snovanju vizualne podobe bajeslovnih bitij iz pripovedk Kozjanskega in Obsotelja so mi  

bili v pomoč primeri izbranih pripovednih ilustracij slovenskih avtorjev, ob katerih sem 

razmišljala o prepletenosti ter interakciji besednega in likovnega jezika. Vsebinski del sem za 

svoje ilustracije črpala iz motivov in opisov bitji iz različnih lokalnih pripovedk, čemur sem 

nato poskusila ustvariti še ustrezno likovno vsebino. Pri večini ilustriranih bajeslovnih bitjih 

sem združila dve ali več pripovedk, saj sem želela čim širše in celostno predstaviti njihove 

značilnosti, ki jih zastopajo izbrana bitja v pripovedkah Kozjanskega in Obsotelja. Za oblikovni 

del ilustracij sem za izhodišče izbrala značilnost črno-belega prikaza likov v pripovedkah, zato 

sem se želela izražati z uporabo črne in bele barve oz. odnosa med svetlim in temnim. To sem 

likovno izrazila v grafični tehniki linoreza, v kateri sem izdelala ilustracije velikosti 25 × 25 

cm. 

V nadaljevanju bom najprej predstavila ilustracijo zmaja, ki se nanaša na pripoved iz Kozjega, 

ter njeno vsebino in likovni jezik analizirala po vzoru ilustracij slovenskih pripovedi (Zmaj pod 

Raduho, Povodni mož, Topli potok). Ker je ilustracija zmaja edina, ki se nanaša na dotično 

pripoved, sem njeno vsebino zaradi tesnejšega odnosa med besedilom in ilustracijo tudi 

podrobneje analizirala. Kasneje bom izpostavila tudi glavna vsebinska izhodišča in likovna 

izrazna sredstva, ki sem jih uporabila pri oblikovanju ilustracij za belo ženo, coprnico, ajdovske 

deklice in hudiča.  

Zmaj 

Pri oblikovanju vizualne podobe zmaja sem se oprla na pripovedko o nastanku krajevnega 

imena Kozje, v kateri je zmaj eden izmed osrednjih likov zgodbe. Pri ilustraciji zmaja pa sem 
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se poleg literarnega lika osredotočila tudi na nekatere druge elemente iz zgodbe, kot je prikaz 

dogajalnega prostora in vključitev drugega pomembnega lika – koze, ki nastopa v izbrani 

pripovedki. Ilustracija kozjanskega zmaja je enostranska, umeščena pa je v sredino formata na 

desni strani knjižice. 

Zgodba 

Pripovedka pravi, da naj bi pred davnimi časi v Kozjem prebival strašen in hudoben zmaj, ki je 

domoval v tamkajšnji votlini. Vaščani so se ga nadvse bali, saj je njihovim življenjem ves čas 

pretila nevarnost. Zmaj je zahteval mesečne daritve, vaščani pa so morali žrtvovati mlada 

dekleta, ki jih je hudoben stvor požrl. Nekega dne so vaščani sklenili pokončati zmaja in skovali 

načrt, kako ga bodo pretentali. Ker je bil zmaj že star in slaboviden, so se odločili namesto 

dekleta darovati kozo, ki so jo napolnili s težkim kamenjem. Zmaj je v svoji požrešnosti pojedel 

kozo, težko kamenje pa ga je začelo dušiti, zato je stekel k vodi, kjer je med pitjem utonil. 

Vaščani so v čast srečnemu dogodku kraj poimenovali Kozje, saj je koza ustavila strašnega 

zmaja.  

Odnos med besedilom in ilustracijo 

 

Slika 13: Ilustracija zmaja 
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Pripoved o kozjanskem zmaju ima mnogo različic, pri zapisu zgodbe pa sem povzela ključne 

sestavine, ki se pojavljajo v vseh oz. največ različicah. Pri ilustraciji sem tako želela izpostaviti 

osrednji lik zgodbe – zmaja, ob enem pa sem želela zajeti tudi druge elemente zgodbe, s 

katerimi sem želela osvetliti dogajanje iz te znamenite kozjanske pripovedi.  

Po pripovedih ljudeh bi naj bil zmaj zelo strašen in hudoben, prav tako pa brezčutno požrešen, 

kar sem hotela izraziti predvsem z njegovimi poželjivimi kretnjami ter zloveščim pogledom. V 

zgodbi naj bi bil zmaj tudi že ostarel in posledično slaboviden, kar pa sem v ilustraciji prikazala 

nekoliko drugače. Zmaja sem želela prikazati s pogledom, usmerjenim v gledalca, saj ima to 

doživljajsko močnejši učinek in bolje izraža strahoten vtis osrednjega lika.  

Zaradi zloveščega pogleda, uperjenega v gledalca, zmaj prav tako ne vidi poleg njega 

postavljene koze, ki jo bo kmalu pojedel. V tem detajlu sem želela zajeti tudi svoje osebno 

doživljanje zmajeve slabovidnosti, saj jo razumem, kot da sta zmaja hudobija in dolgoletna 

nadvlada že čisto zaslepila. Zmaj tako posledično zaradi zlobne požrešnosti niti ne opazi, da je 

njegova žrtev namesto mladenke tokrat koza, napolnjena s kamenjem. V ilustraciji sem zmajevo 

vladanje in dominacijo nad vasjo želela prikazati tudi s prostorom, v katerega je umeščen 

osrednji lik zgodbe. V pripovedi izvemo, da je zmaj prebival v vaški votlini, kar nakazujejo 

linije, ki se vijejo okoli zmaja in koze, predstavljajo pa notranjost jame. Tla v votlini so v obliki 

vaških hiš, s čimer sem želela prikazati zmajevo nadrejenost, saj zmaj s svojo prisotnostjo 

spravlja vas na dno obupa, temu pa se pridruži tudi temna barva tal, ki označuje temačno, 

negativno vzdušje. Koza pa kontrastno prinaša s svojo belino pozitiven, optimističen vtis, kar 

se nanaša na njeno vlogo rešiteljice, ki v zgodbi ustavi strašnega zmaja.  

Identifikacija likovnih izraznih sredstev 

Na ilustraciji kozjanskega zmaja sem se izražala predvsem z linijo, ki na določenih mestih 

prehaja v temne ploskve, celota pa zajema kontrast med svetlo-temnim, kar je izraženo z belo 

in črno barvo. Pri postavitvi elementov v format sem se ukvarjala predvsem z likovno 

spremenljivko smeri, pri čemer bi izpostavila smer zgoraj – spodaj in levo – desno. V spodnjem 

delu ilustracije je prikazana temna talna ploskev, na kateri so nanizane majhne hišice, ki 

predstavljajo vas Kozje, kjer je dogajalni prostor zgodbe. Med hišami se vije zmajev trup, ki 

preide v zgornji del ilustracije, kjer črne linije okoli zmaja nakazujejo notranjost votline. Kljub 

prostorski logiki, kjer je smiselna obratna postavitev, torej votlina v podzemlju in mesto na 

površju, sem zaradi doživljanja smeri sklenila elemente postaviti v drugačnem redu. Na 
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ilustraciji se zmajeva votlina, kjer prebiva zmaj, nahaja nad vaškimi hišami, saj zmaj dominira 

vasici in je umeščen v nadrejen položaj. Zmajev trup se razteza od spodnjega do zgornjega dela 

ilustracije in s tem nakazuje, da vlada in poseduje celoten prostor, v katerega je umeščen.  

Pomembna je tudi smer branja podob od leve proti desni – zmaj je s telesom obrnjen proti desni 

strani formata, kar je progresivna smer in predstavlja usmerjenost proti napredku. Njegovo smer 

prekine koza, ki je postavljena v nasprotni smeri, in zanj predstavlja prepreko oz. zavirajoč 

element. Postavitev koze v smeri od leve proti desni tako ponazarja prekinitev zmajevega 

vladanja, saj mu koza tako rekoč prekriža pot.  

Pri doživljanju ilustracije, ki se nanaša na zgodbo o nastanku krajevnega imena Kozje, je 

pomembna tudi vloga barve. Na ilustraciji tako prevladuje kontrast med črno in belo, pri čemer 

črne ploskve prevladujejo v spodnjem delu formata, kjer je nakazana vas. S črno barvo sem 

želela prikazati temo, ki ovija vaške hiše in opominja na zmajev negativni učinek na vas, kjer 

se zgodba odvija. Simbolni pomen bele barve pa je izrazit predvsem pri podobi koze, ki se 

nahaja v sredini luknje, vhoda v votlino. Bela koza in belina okoli nje simbolizirata dober, 

pozitiven razplet, njena postavitev pa tudi metaforično nakazuje svetlobo, belo luč na koncu 

votline. 

V spodnjem delu ilustracije so vertikalno nanizane hiše, ki hkrati predstavljajo vas in talno 

površino votline. Med njimi se v krivulji navzgor vije zmajev trup, v zgornjem delu pa 

kompozicija preide v krožno obliko. Krožna kompozicija spominja tudi na cikličnost ali 

neskončno kroženje, kar povezujem z zmajevim dolgotrajnim in na videz brezkončnim 

vladanjem. 
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Bela žena 

 

Slika 14: Ilustracija bele žene 

Pri ilustraciji bele žene sem vsebinski del črpala iz dveh pripovedk. Prva je zgodba o beli ženi, 

ki se je prikazala v Šmarju pri Jelšah nad cerkvijo sv. Roka in s svojo podobo pregnala Turke, 

ki so napadali kraj. Druga pripoved pa je zgodba mojega prapradeda, ki je neke noči v gozdu 

videl belo ženo, kako je med drevesi zavijugala navzgor v nebo. Obe zgodbi sem združila v en 

prizor, v katerem sem doživljanje zgodbe likovno povezala s smerjo branja. Bela žena prihaja 

z desne proti levi strani, kar lahko izraža napad ali zaviranje. S svojo smerjo tako ustavlja Turke, 

ki napadajo mesto. 
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Coprnica 

 

Slika 15: Ilustracija coprnice 

Pri ilustraciji coprnice sem izhajala iz več pripovedk, ki opisujejo coprnice kot bitja s čarobnimi 

sposobnostmi. Mnogo ljudi je videlo lučke, ki plavajo po zraku, zanje pa so govorili, da gre za 

spremenjene coprnice. Nekateri so tudi verjeli, da coprnice ponoči svetijo s svečami in tako 

ustvarjajo lučke, ki so bile vidne predvsem nad reko Sotlo. Pripovedovali pa so tudi o coprnicah, 

ki so se spreminjale v krastače, zato sem vse te značilnosti coprnice iz pripovedk Kozjanskega 

in Obsotelja zajela v en prizor. 
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Ajdovske deklice 

 

Slika 16: Ilustracija ajdovskih deklic 

Pri ilustraciji ajdovskih deklic sem vsebino črpala iz pripovedi o nočnih plesih lepih ajdovskih 

deklic, ki so živele v rovih v bližini sv. Roka in sv. Tomaža. Ob polni luni naj bi zahajale na 

polja, kjer so včasih kmetom pomagale preorati njivo ali pomagale pri drugih opravilih. Podobo 

ajdovskih deklic sem zasnovala tudi ob branju drugih pripovedk, ki opisujejo, kako so ajdovske 

deklice v predpasnikih nosile kamenje, zato imajo tudi deklice na ilustraciji predpasnike. 

Njihova krila se stapljajo s talno površino, ki jo prepredajo linije, kar nakazuje oranje njive. 
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Hudič 

 

Slika 17: Ilustracija hudiča 

Pri podobi hudiča sem povezala pripovedki o ženski, ki naj bi rodila majhnega hudička, ki je 

imel velika ušesa, telo pa je imel temno in kosmato. Ob tem sem vključila tudi značilnosti 

hudiča iz pripovedk, v katerih naj bi naščuval kakšnega kmeta k samomoru. V teh pripovedih 

naj bi se posameznik obesil, v bližini pa so očividci opazili zajca, za katerega so verjeli, da je 

preobražen hudič, ki je bil nedavno na delu. Negativno in zloveščo naravo hudiča sem poskušala 

prikazati s smerjo, ki poteka od zgoraj desno diagonalno navzdol proti levi, zloben vtis hudiča 

pa daje tudi črna barva. 
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3.2 Oblikovanje teksta oz. tipografije in formata 

Zbirka ilustriranih bajeslovnih bitij Kozjanskega in Obsotelja vključuje 5 ilustracij, ki so 

kvadratnega formata velikosti 25 × 25 cm. Zbirka ilustracij je povezana v knjižico, v katero je 

poleg ilustracij vključena tudi naslovna stran.  

 

3.3 Linorez 

Tako kot so me ljudske pripovedi popeljale v stik z domačo pripovedno dediščino, sem želela 

stik s tradicijo ohraniti tudi pri izdelavi ilustracij, zato sem izbrala likovno področje grafike, s 

katero se tiskana knjiga in ilustracija zgodovinsko močno prepletata. 

Tudi sama sem želela izdelati knjižico z grafičnimi odtisi ilustracij, želela pa sem jo izdelati na 

tradicionalen način, brez sodobnih digitalnih pripomočkov.  Prav tako se mojemu vsebinskemu 

izhodišču ilustracij, ki je staro pripovedništvo, bolje prilega tradicionalen pristop. Za moj 

likovni izrazni stil se mi je zdela grafična tehnika linoreza najustreznejša, saj mi omogoča 

izražanje s čistimi, ploskovnimi barvami in poenostavljenimi, stiliziranimi linijami.  

 

3.4 Vezava 

Zbrane grafične odtise sem sklenila povezati v knjižico, kjer so zbrana ilustrirana bajeslovna 

bitja Kozjanskega in Obsotelja. Ker sem želela ubrati celostni avtorski pristop pri izdelavi 

natisnjene zbirke ilustracij, sem grafične liste želela tudi ročno zvezati po principu ročne vezave 

knjig. 
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4 Zaključek 

Diplomsko raziskovanje lokalnega pripovedništva mi je bilo v izjemno veselje, saj so me mnoge 

zgodbe presenetile s svojo skrivnostnostjo in hkrati burile mojo radovednost ter domišljijo. 

Vsebine zgodb so se mi zdele izjemno pestre in zanimive, zato me je pravzaprav presenetilo 

dejstvo, da njihove zgodbe nimajo širše spremljave ilustracij. Ob raziskovanju knjižnega 

gradiva sem spoznala, da je kljub bogati slovstveni folkloristiki Kozjanskega in Obsotelja 

večina zbranih pripovedi v knjižnih oblikah naslovljena predvsem na starejše bralce, kar se 

odraža tudi v majhnem deležu ilustracij, ki spremljajo zbrane zgodbe. To je bila zame tudi 

dodatna spodbuda, da pestrim podobam, ki jih opisujejo ljudje v svojih pripovedih, dodam tudi 

svoje likovne podobe.  

Ilustracije izbranih bajeslovnih bitij iz pripovedk so nastale z združitvijo spoznanj, ki sem jih 

odkrivala ob značilnostih dobre ilustracije in ob dobrih primerih slovenskih ilustratorjev, ki so 

prav tako likovno upodabljali slovenske pripovedi in ljudske pravljice. Skozi analize del sem 

postajala vse bolj pozorna na interakcijo besedila in ilustracije ter obenem spoznavala, kako 

zgodbo pripoveduje likovni jezik. Za svoje ilustracije sem vsebinski del črpala iz več pripovedk 

s Kozjanskega in Obsotelja, v katerih nastopajo bajeslovna bitja. Njihove značilnosti in 

karakterne lastnosti sem poskušala zajeti in prikazati tudi z likovnimi sredstvi, pri čemer sem 

se najbolj izražala s kontrastom črne in bele ter z likovno spremenljivko smerjo.  

Ob ustvarjanju likovnih podob izbranih bitij iz pripovedk sem postajala tudi vse bolj pozorna 

na povezavo likovnega jezika in pripovedne vsebine. Pogosto mi je predstavljalo pravi izziv, 

kako preplesti značaj lika ali vsebino zgodbe z ustreznimi likovnimi izrazili tako, da se bodo 

medsebojno podpirali. Prav tako sem se začela vse bolj zavedati, kako pomembna je zares vloga 

likovnega jezika in kako močno prispeva h kvaliteti posredovanja vsebine. Ravno zato menim, 

da je ilustracija, ki zmore dobro povezati besedni jezik z likovnim, vsekakor vredna naziva 

umetnine, kljub pogosti manjvrednostni oznaki. 

Nastale ilustracije so prikaz mojih domišljijskih predstav o zanimivih bitjih iz pripovedi s 

Kozjanskega in Obsotelja, ki sem jih poskušala opremiti tudi z likovnim znanjem in spoznanji 

o izjemnem pripovednem značaju ilustracije. 
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