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PROSTOIZBIRNA BESEDILA V TRETJEM TRILETJU – PREDLOGI  

Erazem Predjamski (Stoji, stoji tam beli grad: slovenske ljudske pripovedi o naseljih, naravnih 

znamenitostih, cerkvah in gradovih, 2014)   

Marsikateri vitez je pozabil dolžnosti svojega poklica, da bi branil pravo vero in domačo deželo, skrbel 

za mir in red v svoji domovini ter varoval vdove in sirote. Ta in oni je hotel nanagloma in na lahek način 

obogateti in se je lotil sramotnega posla, da je napadal s svojimi hlapci popotne trgovce in jih ropal.  

Najbolj znan roparski vitez naše dežele je bil Erazem Predjamski. Sprl se je bil na cesarskem dvoru z 

nekim svojim vrstnikom in ubil ga je v dvoboju. Zato je moral bežati in prebežal je v svoj skriti grad 

Predjamo pri Postojni. Še danes vidimo ostanke tega gradu, ki so ga sezidali Erazmovi predniki v pustem 

skalovitem kraju v globini velike kraške jame. Bilo je pravo orlovsko gnezdo, kjer je začel zdaj 

gospodovati Erazem z dvanajsterico divjih, neukrotljivih hlapcev. Še naprej je hodil na svoja roparska 

podjetja, tako da daleč naokrog nobena cesta ni bila varna pred njim in njegovo drhaljo.  

Tedanji tržaški glavar Nikolaj Ravbar je nazadnje dobil povelje, naj roparskega viteza izsledi in ulovi, 

bodisi živega bodisi mrtvega. Dolgo so Ravbar in njegovi ljudje prežali na Erazma in ga iskali. Toda on 

se jim je znal vedno spretno umakniti; za njegov grad pa niti vedeli niso, kje je. Bržkone bi ga ne bili 

nikoli našli, če bi jim Erazem v svoji drznosti sam ne bil pokazal poti do gradu. Nekega zimskega dne se 

je namreč pojavil pred taboriščem Ravbarjevih vojščakov, jih zasmehoval in oddirjal na svojem brzem 

konjiču po snegu proti svojemu domu. Ravbarjevi hlapci so šli po sledi v snegu in tako so slednjič 

zagledali jamo in grad v njej. Takoj so obkolili vznožje strmega skalovja, v katerem je zevala jama. Začeli 

so oblegati roparsko gnezdo.  

Toda Erazem se je oblegovalcem le smejal. Dohod do jame je bil skoraj nepristopen, lahko ga je bilo 

braniti, Erazem pa je v zvestobo svojih hlapcev trdno zaupal. Bili so tovariši in so sodelovali pri njegovih 

nepoštenih napadih in čakala jih je ista nemila usoda kakor njega, če bi prišli pravici v pest. Pravi vhod 

v grad pa so bili povrhu podzemski rovi, po katerih se je prišlo v nanoške gozdove. Za te rove pa nihče 

drugi ni vedel kakor Erazem in njegovi hlapci.  

Medtem ko so oblegovalci zmrzovali pod gradom v hudi zimi, ker so menili, da se jim bo vitez slednjič 

vdal zaradi lakote, se je ta s svojimi pajdaši prav imenitno gostil v svojem gradu. Hrano je dobival po 

podzemskih hodnikih prav iz Vipave, kjer se je začela že pomlad. Tako je bil objesten, da je metal svojim 

oblegovalcem danes sveže sadje, jutri sveže ribe, pa zopet vreče moke in celo zaklanega vola.  

Glavar Ravbar je uvidel, da na ta način ne bo mogel predrznežu nikoli do živega. Ubral je drugo pot. 

Ravno tedaj je sporočil Erazem glavarju, da bi mu rad poslal še kaj dobrega iz gradu, če dovoli 

njegovemu hlapcu prosto pot v svoj tabor. Ravbar obljubi, da hlapcu ne bo storil nič žalega, naj le pride, 
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kadar hoče. In tako je sedaj prihajal Erazmov hlapec dan za dnem s košaro polno darov v Ravbarjev 

tabor. Ravbar si je znal hlapca pridobiti z lepimi besedami, z obljubo, da mu bodo odpuščeni njegovi 

zločini in z denarjem, tako da je hlapec slednjič izdal svojega gospodarja. Povedal je Ravbarju, kam naj 

nameri male topiče, ki so tedaj že bili v rabi in jih je imel glavar tudi nekaj s seboj, če hoče ob določenem 

času zadeti roparskega viteza.  

Ravbar pripravi vse, kakor mu je svetoval hlapec, in ko mu ta da dogovorjeno znamenje z gradu, zagrme 

topovi in smrtno zadet se zgrudi Erazem na tla. Ravbarjevi vojščaki urno napadejo grad in vname se 

strahovit boj, ki komaj poneha, ko je bil ubit zadnji od divjih Erazmovih hlapcev. 

 

Kako je Ribničan iz svoje ajde čebele prepodil (Smeh je pol zdravja: navihane in šaljive slovenske 

ljudske pripovedi, 2015)  

Nekoč je imel neki Ribničan tako lepo ajdo na polju, da jo je hodil skoraj vsak dan gledat, tako je bila 

lepa. Nekoč pa zagleda, kako so se čebele obešale po njej, ker so med iskale. Je pa rekel: »0, ti presnete 

krote, poglej jih no poglej, kako mi ajdo osipajo! Le čakajte, vam bom že pokazal!« Zdaj pa leti domov, 

pa vzame eno dolgo preklo, pa pravi svojim štirim hlapcem, da naj vzamejo nosila, pa da naj gredo na 

polje z njim. Zdaj pridejo tja, kjer je bila tista ajda, pa pravi gospodar: »Veste kaj, zdaj bom jaz čebele 

stran z ajde otepal, ker mi takšno škodo dajlajo ! Ker se pa bojim, da bom preveč ajdo pohodil, me 

boste morali pa vi štirje po njivi na nosilih prenašati!« No, zdaj so ga pa res dali na nosila, pa so ga tako 

po njivi prenašali, daje bilo kar veselje. Seveda, Ribničan se je pa ves čas jezil: »0, ti presnete krote od 

živali, poglej jih no, te presnete čebele, ki mi bodo vso ajdo osule!« 

 

Slovensko bi radi znali (Smeh je pol zdravja: navihane in šaljive slovenske ljudske pripovedi, 2015) 

Enkrat je živel en oče, ki je imel tri sinove, izmed katerih nobeden ni znal slovensko govoriti. Ker pa bi 

vsak rad znal slovensko, jih je dal oče v šolo. Leto preteče in sinovi se vrnejo na očetov dom. Prvi pride 

k očetu in ta ga vpraša, koliko že zna po slovensko. In deček odgovori, ker ni drugega nič znal kakor 

samo »Mi trije«. Drugi pride in ta pa ni drugega znal kakor samo »Za dvoje starih hlač«. Tretji pa ni znal 

drugo kot samo »Za vse bi bilo to dobro«. To očeta razjezi, da vsakemu en kolač kruha in reče: »Ker ste 

vi vsi trije taki lenuhi, si boste pa od zdaj naprej sami kruha služili.« In zdaj se napravijo na pot. Ne 

hodijo dolgo, ko pridejo v neki gozd, v katerem najdejo mrliča. Hodijo okoli njega in se čudijo. Medtem 

pa pridejo štirje žandarji ter vprašajo: »Kdo je tega ubil?« In prvi odgovori: »Mi trije.« Zdaj žandarji 

dalje vprašajo: »Zakaj pa?« In drugi odgovori: »Za dvoje starih hlač.« In žandarji zopet vprašaj o: »Kaj 
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pa bi bilo, če bi vas mi v zapor odgnali?« In ta tretji odgovori: »Za vse bi bilo to dobro.« In so jih sodniji 

izročili, ker je tretji rekel, da bi to bilo za vse dobro. 

 

Beli konj na Vršacu (Zlatorogovi čudežni vrtovi. Slovenske pripovedi o zmajih, belih gamsih, zlatih 

pticah in drugih bajnih živalih, 2004)  

Med Triglavom in Vršacem je dolina, polna peska in kamenja, ki sega gor do Šmarjete glave. V tej dolini 

je skrito bogastvo zaklad, ki ga pokriva velika štirioglata plošča. Okrog in okrog je vse golo, sam pesek 

in kamen, na desno in levo visoke skale, niti trava niti kakšno zelišče ne rase tu. Brzonogi kozli imajo tu 

svoja pota, sem se zatečejo, ko bežijo pred lovci. Poskusili so že pastirji, da bi našli ploščo in izkopali 

zaklad, toda do zdaj še nihče ni premaknil kamna.  

Šla sta neko nedeljo v avgustu prek Krme dva moža iz doline proti Šmarjeti glavi. Eden izmed njiju je bil 

star lovec, drugi je bil pastir, bila sta blizu tega kraja, pa sta se odločila, da si bosta, preden začneta z 

delom, malo odpočila na melišču. Kar začujeta čudno bobnanje ob skalovju, zdelo se jima je, kakor da 

bi močan veter potegnil po skalovju, tako je zasikalo. Zemlja se je stresla pod njima, kamenje s eje 

začelo valiti z vrhov in pesek jima je bežal izpod nog. Naenkrat pa oba v strahu strmita. Prav tam, kjer 

sta mislila kopati, je stal bel konj.  

Odkod se je vzel, kako je prišel v te strašne kraje?  

Iznenada zagrne naša dva iskalca še gosta megla. Šla sta, ne da bi vedela, kam, konj, pa je bil vedno 

pred njima, kamor koli sta se obrnila. Na desno in levo so bile same skalnate stene in globok prepad.  

Čez nekaj časa pa sta se znašla na vrhu kamnitega hrbta, od koder se je videlo na Velopolje. Konja ni 

bilo več. Kako in kam je izginila, nista vedela, tudi steze, koder sta hodila, ne bi bila več našla. Srečna 

sta bila, da sta prišla iz neznanega kraja. Nekoč pa bo prišel tisti, ki bo tako srečen, da bo vzdignil zaklad 

po kamnito ploščo. Ta junak bo izvrsten strelec, brez bojazni in strahu. S Šmarjetne glave bo moral 

streljati na belega konja, ki varuje zaklad. Že pred prvim sončnim svitom bo moral strelec čakati na 

svojem prostoru in v trenutku, ko bo obsijal prvi sončni žarek belo grivo čudežne živali, bo morala počiti 

puška in zadeti s prvim strelom. Strelec bo moral konja prej zagledati, kot pa konj njega. Še smrtno 

zadet bo skušal beli konj junaku zmešati pamet. Toda obležal bo onemogel. Iz kapelj konjeve krvi pa 

bodo zrasle cvetlice, goličavaricam podobne. Izpod snega bodo poganjale in cvetele, ko sneg ne bo še 

povsem skopnel. Rejena in zdrava bo živina, ki jih bo na paši jedla. Ljudje jih bodo trgali in nosili pri 

sebi, ker sreča bo spremljala vsakogar, ki si bo sam poiskal in natrgal prijazno cvetoče rožice.  
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Dežela izobilja (Videnja pokrajine: naravni in namišljeni prostori v slovenskem ljudskem izročilu, 

2007) 

 

Na Planini, kjer je bilo toliko molznih krav, da vsa dežela ne bi premogla potrebnih golid, so si brihtne 

glave znale pomagati takole: izkopali so velik, velik bajar. Vanj pa niso napeljali vode, ampak zgradili od 

brega do brega visok, obokan most. Nanj so od jutra do večera gonili krave. Kravarice so sedele na 

mostu in molzle v bajar, ki je bil do večera poln. Na bajar, napolnjen z mlekom, so se pripeljali moški s 

čolniči, v katerih so imeli sode. Vsak čolnar je imel s seboj veliko grebljico. Z njo je posnel smetano in 

jo z lopato skidal v sod. Ko so bili sodi polni, so jih zabili in zvalili v dolino. Medtem ko so se kotalili 

navzdol, se je v njih smetana zmedla in v dolino se je prikotalil že sod z maslom. Tam so čakali na sode 

ljudje in si razdelili maslo po teži. Ker tehtnic niso imeli, so dajali dobro vago, ki v nebesa pomaga. Za 

tehtnice so jim služile volovske gare. Tehtali so pa takole: Na oje je sedel debeluh, drugi pa so metali 

maslo na zadnji konec gar. Ko se je oje z debeluhom vred dvignilo, tedaj je bilo na garah po stari dobri 

meri ravno sto kilogramov. Tako so prodajali maslo dan za dnem. Na tem posestvu je bilo toliko ljudi, 

da so se pri jedi venomer vrstili. Prvi so prihajali, drugi že sedeli in jedli, tretji pa vstajali od mize, četrti 

so si rahljali pasove pri hlačah, da se jim ne bi potrgali in tako naprej ves božji dan. Dan za dnevom je 

bilo tako. Ker ni bilo toliko ljudi, da bi jim stregli, so si napravili od stopnišča navzdol do mize rižo, prav 

tako kakor v planinah, ko spravljajo hlode v dolino. Po tej riži je priletel ob vsaki besedi očenaša štrukelj. 

Zaseka pa je pritekala po žlebu, ki je bil zbit tik ob riži. V tem kraju je bilo vsem ljudem prav dobro. Je 

eden imel slabe čase, ker je moral živeti ob posebni hrani. Ta nesrečnež je bil najet samo za to, da je 

sedel na zapečku, poleg dolge mize, in neprenehoma zabaval jedce, s tem da je godrnjal čez premalo 

zabeljeno hrano. Če bi ta mož ne bil živel ob svoji hrani, bi seveda tega dela ne zmogel in jedci bi 

pozabili, da so štruklji še vedno prepičlo zabeljeni.  

 

bojar = kotanja z vodo; gare =dvokolesni voz; oje = drog na prednjem delu voza; riža = drča, žleb 

 

Ajdovska deklica na Prisanku (Zupanc: Zlato pod Blegošem v: Najlepši slovenski miti in legende, 2005) 

Nad Vršičem je v rebri skalnatega Prisanka ajdovska deklica, ki začudeno strmi proti Trenti. V davnem 

davnem času je zašla med skale in previsne pečine strmega Prisanka in okamenela v skalni rebri. 

Ajdovska deklica je bila dobrega in usmiljenega srca. Gornike in tovornike je zmeraj vodila skozi snežne 

zamete v Trento. Če je videla, da so zašli, je zapustila svoje skrivališče pod skalnatimi policami ter 

pohitela na ride Vršiča, četudi je sneg še tako naletaval.  
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Nekega zimskega dne so se temni sivi oblaki nakopičili nad Prisankom in burja se je krohotala z mrzlim 

snegom. Snežilo je in sneg je kmalu zamedel vse poti. Gamsji trop se je na žvižg starega samca zapodil 

v dolino in sprožil snežni plaz, da je zgrmel v dolino. Tovornjaki, ki so bili namenjeni v Trento in dalje 

proti sončnemu Primorju, so komaj ušli bobneči smrti. Zameti so bili tolikšni, da bi na tovorni poti zašli, 

če jim je bi pomagala ajdovska deklica. Gazila je pred njimi visoki sneg ter jim kazala pravo pot. Ko so 

tovorniki po dolgih dneh po istih poteh vračali domov, so pod previsno skalo ob vznožju Prisanka pustili 

vino in kruha za ajdovsko deklico. Tako so jo obdarovali vselej, kadar jim je pomagala, da ni bila nikoli 

lačna in žejna.  

Ajdovska deklica pa ni bila samo vodnica, ampak tudi sojenica. Obiskovala je mlade matere in 

prerokovala novorojenčkom, kako bodo živeli. Tako je neke noči prišla tudi k mladi planšarici v Trento. 

Mati, ki je pravkar povila sinčka, je v topli koči spala, ajdovska deklica pa se je neslišno približala zibelki, 

se sklonila k otroku in mu prerokovala: »Ko boš zrasel  v mladeniča, boš postal pogumen lovec, 

kakršnega še ni bilo pod Prisankom. Po previsnih skalah boš zalezoval belega kozla z zlatimi rogovi. 

Kozla boš ustrelil …« Ko so za to prerokbo zvedele sestre ajdovske deklice, so jo preklele, da je 

okamenela, ko se je vrnila v prisanško steno. Tamkaj je še dandanašnji in žalostno strmi z velikimi 

kamnitimi očmi proti Trenti.  

Dobrosrčna velikanka je sicer okamenela, a njena prerokba se je uresničila. Lepi trentarski deček je 

zrasel v pogumnega lovca in si drznil streljati v Zlatoroga.  

 

Hudičev boršt na Zaplati (Kelemina: Bajke in pripovedke slovenskega slovstva v Najlepši slovenski 

miti in legende, 2005) 

Visoko nad Kokro, sredi zelenih travnikov in pašnikov je na visoki Zaplati še danes zaplata gozda, 

štirioglata krpa sredi travnate in skalnate gore. Prav lepo se vidi z ravnine – imenuje se Hudičev boršt. 

Ta zaplata gozda pa nekdaj ni bila na Zaplati, ampak na prijetnem kraju na Suhi pri Škofji Loki.  

Dva trmasta soseda sta se vse žive dni prepirala zaradi te hoste. Nista in nista se mogla sporazumeti, 

zato sta odšla pred sodnika na škofjeloški grad, da bi jima rešil pravdo. Tudi sodnik ni znal zgladiti spora 

med dvema tako hudima trmoglavcema. Naveličal se je njunih prepirov in je nekega dne zarohnel: » 

Vajina očeta sta že davno pod zemljo. Samo onadva bi lahko povedala resnico. Zato predlagam rešitev: 

tisti od vaju, ki bo huje zaklel, tistemu bom verjel!« Prvi kmet je zaklel: »Hudič naj vzame hosto, če ni 

moja!« Drugi kmet se je pridušal: »Hudič naj vzame hosto in jo odnese na vrh Grintavca, če ni moja!« 

Sodnik je dejal: »Če je pa tako, pa naj kar hudič reši vajino pravdo!« in je nagnal oba prepirljivca.  
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Zgodilo se je, kar sta zdraharja želela. Sam hudič je razsodil njuno pravdo. Sredi noči je prišel po gozdič, 

si ga naložil na grbo ter odšepal proti Grintavcu, da bi na njegovem vrhu odložil težko breme. Ko pa je 

sopihal na vzponu proti Grintavcu, je v dolini pri Sv Jakobu začelo zvoniti jutranjico. Takrat je hudiču 

pošla vsa moč. Treščil je pretežko breme na zemljo in hitro izginil, da bi ga ne prehitelo vzhajajoče 

sonce. 

Gozdič je še dandanes na mestu, kamor ga je odvrgel šepasti hudič. Visoko nad Kokro, na Zaplati 

sameva sredi travnikov in pašnikov na grintovški rebri. Že zdavnaj je dobil ime Hudičev boršt. Na Suhi 

pri Škofji Loki pa se tudi še danes pozna jama, kjer je gozd stal, preden ga je hudič odtrgal.  

 

POJMI ZA INTERPRETACIJO V TRETJEM TRILETJU 

Pripovedka  - Prvotno ljud. pripovedna forma, najpogosteje v prozi, vsebinsko navezana na zgod. osebe 

ali dogodke, ki pa so preoblikovani v domišljiji; s pravljico ji je pogosto skupno poseganje demonično-

onostranskih sil, npr. zmajev, velikanov, vendar ostaja povezana s konkretnimi kraji, osebami, časom; 

razplet je pogosto mračen. Glede na vsebino, npr. bajčne, legendne, zgodovinske, šaljive. V etnologiji 

se uporablja tudi izraz povedka. (LL 2009: 339) 

Bajeslovne živali v slovenski ljudski pripovedi – Poosebljajo neko naravno ali nadnaravno silo in 

uravnavajo ravnovesje v svetu, npr. zlatorogi, beli konji in gamsi z zlatimi rogovi ali parkeljci, košute, 

jeleni z zlatim križem na čelu se približujejo soncu in nebu in poosebljajo nebesna boštva. Prepovedano 

in celo nevarno je streljati nanje. Predstave o mitični živali zlate ali bele barve z zlatimi rogovi, z enim 

samim rogom ali z zlatimi parklji so indoevropskega izvira. Arhetipe najdemo v indijskih svetih spisih. 

O zlatorogovem jelenu pišejo tudi starejši antični pisci (Pindar, Evripid, Apolodor, Valerij Flak). 

Nasprotno nebesnim konjem, kot so beli konji, antični Pegaz in razni konji bogov, kakršen je npr. beli 

konj slovanskega Svetovida, nordijskega Odina, germanskega Wodana, srbskega Dažboga z vetrovnim, 

nebesnim značajem, pa predstavljajo polkonji oz. kentavri divje, zemeljske ali vodne sile. Zgoraj so 

človeške postave, do pasu pa konjske podobe in živijo ob vodi ali v goratih krajih, ki jih večkrat poplavlja 

voda. Kentavri naj bi pomenili razpenjeno, razbičano vodo oz. neukročene sile vode. V ljudskem izročilu 

se pogosto pojavljajo kačja kraljica, bela kača, ki vlada vsem kačam, hkrati pa so te »vladajoče« kače 

tudi gospodarji zemeljskih zakladov. Ključ do zaklada je njena krona, zlato jabolko ali diamant. Kadar 

se skušajo ljudje polastiti njene krone z zvijačo, se maščuje in neizprosno kaznuje tatu. Temi so blizu 

tudi pripovedke o zmajih (drakih, lintvernih, pozojih). V evropskih izročilih največkrat poosebljajo zlo, 

na Kitajskem pa cesarsko moč. Ta dvolika podoba (dariteljska in uničujoča) je očitna v vseh mitologijah. 

Petelin je pogosto spremljevalec nebesnega božanstva ali pa simbolizira sonce. V kozmogonskih mitih 

se pojavlja petelinje jajce, iz katerega priteče sedem rek, ki namočijo suho zemljo, da postane 
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rodovitna. (Prim. Janez Trdina: mengeška bajka o božjem kokotu, št. 27.) Rajske ptice ali zlate ptice 

zaznamuje zlata barva, njihovo perje ima čudežno moč. Ptice imajo lahko tudi zlohoten značaj in 

napovedujejo smrt: največkrat sove in čuki. Številne živali se pojavljajo tudi kot čudežni pomočniki 

(medvedi, volkovi, lisice, ježi, psi). (Kropej, Dapit  2004: 5–14)  

Humor – (lat. vlaga, mokrota) Oznaka za poseben način doživljanja sveta; distanciran, dobrohoten, 

umirjen in moder pogled na nezadostnost življenja, ki pomaga, da se jasno vidijo protislovja sveta, se 

dvigne nadnje, ohrani ravnotežje duha. Po naukih antične in srv. medicine določa človekov 

temperament razmerje med 4 t. i. humores (lat. glavnimi sokovi). (LL 2009: 132) 

Humor v slovenski ljudski pripovedi -  V 16. in 17. st. razširjene ljudske knjige (glumaške bukvice) o 

Pavlihi, npr. Recel in Pavel Poljanec: Pavluša (1908),Malavašič: Nemški Pavliha v slovenski obleki, 1866, 

Lažnivi Kljukec, kako se mu je na morju, na suhem in v vojski godilo, 1856. Razširjene so zbadljive in 

šaljive zgodbe na račun drugih, npr. šale o Ribničanih (Fran Miličinski: Süha roba, 1919; Butalci, 1949). 

Socialno okolje in razmere so vezani na domača tla, motivika pa je pogosto mednarodna. Številne 

pripovedi so srednjeveškega izvora. Zbadljivke se najpogosteje šalijo na račun sosednjih prebivalcev in 

drugačnih ljudi ter drugih družbenih in etničnih skupin. Tako se sprošča občutek manjvrednosti, 

nacionalizem in antifeminizem ter prikrita agresija, ki se izraža v norčevanju iz drugih in satiri. Številne 

so tudi šale o različnih družbenih slojih, npr. trgovcih, krojačih, duhovščini, prav tako na račun spola, 

zakonskega stanu in odnosih (o ženskah, skokih čez plot). Popularne so bile tudi zgodbe, ki so poročale 

o narobe svetu in nemogočih izmišljotinah (čudežnih deželah Indija Koromandija, Deveta dežela). Te 

pripovedi imajo antične, starokrščanske in srednjeveške sestavine. (Kropej Telban 2015: 5–7). 

Prostor v slovenskem ljudskem izročilu – Vsak kraj in njegova lega sta ovrednotena glede na merila 

zgoraj – spodaj, suho – moko, blizu – daleč, domače – tuje, vidno – nevidno ..., vse s stališča opazovalca. 

Gorski in planinski vrhovi so bili pogosto bivališča božanskih in demonskih bitij (npr. Kresnik, Vedomec, 

Pehta, Zlatorog), zato so se jih ljudje izogibali. Pekel se imenujejo soteske, ki so mračne, temne (ozke 

soteske) ali tople (kraška brezna v zimskem času, iz katerih se kadi megla). Podzemlje (brezno, votlina, 

močvirje …) so naseljevali zmaji, povodni možje, hudiči. Od tod je človeku pretila nevarnost. Središka 

pokrajin so imela posebno mesto na lestvici ljudskih vrednot. Reveži brez zemlje so lahko obdelovali le 

travo ob mejah in jarkih. Rob je pomenil ostro mejo med dvema nasprotnima značilnostma (npr. rob 

prepada), podobno tudi kraj: bližina ali stik dveh vrednostno različnih zemljepisnih danosti (onkraj 

ceste, reke … je »za krajem«). Obrobni ali mejni kraji so bili po ljudskem prepričanju začarani. To so bila 

tudi križišča ali razmejitve v gozdovih in na poljih, kjer je ozek pas med zemljišči predstavljal 

»nikogaršnjo zemljo«. V mejna drevesna debla in kamnite mejnike je bil običajno vrezan križ (križišče). 

(Šmitek 2007: 5-10).  
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Ajdi v slovenskem ljudskem izročilu – Predstavljali so staro prebivalstvo velike rasti, ki živi odmaknjeno 

od ostalega prebivalstva v gorah. Ime ajd izhaja iz nem. b. Heide, ki pomeni pogan. Antične in 

prazgodovinske izkopanine in gomile so si prišleki pogosto razlagali kot ostanek ajdovskih gradenj, 

medtem ko naj bi njihovi stari prebivalci po izročilu večkrat ostali zakleti v ruševinah. Po njih so dobili 

imena nekateri hribi in gradovi, npr. Ajdna, Ajdovščina, Ajdovski Gradec. Na stenah cerkva še danes 

visijo »rebra ajdovskih deklic«. O takem rebru v Gornjem Gradu so pripovedovali, da pade vsako leto 

od njega kaplja, in ko bo odkapljalo, bo sodni dan«. (Šmitek 2007: 6-7). 

 

PROSTOIZBIRNA BESEDILA V GIMNAZIJI – PREDLOGI  

Maja Novak: Vstajanje z levo (Zverjad, 1996) 

Živela je lepa in mogočna kraljica, ki je nič na svetu ni veselilo bolj od ljubimkanja. Pustolovci v 

žametnih jopičih so se zgrinjali na dvor in vsem je ustregla. Njihovi objemi so bili v veselje tako njej 

kakor njim, in vendar ni moglo biti nobenega dvoma o tem, kaj pomenijo: pričali so o spoštovanju in  

občudovanju, o čaščenju in o prisegi pokornosti, kot jo podložnik dolguje vladarju. 

 Ljubimci so h kraljici hodili po sivem steblu vinske trte, ki se je ob grajskem zidu pela do njenih 

oken, in lokostrelcem dvorne straže je bilo strogo rečeno, naj svojih dolgih puščic s širnim perjem ne 

prožijo na nikogar, ki bi ga videli lesti gor med listje. Prepovéd streljanja pa ni vedno veljala za tiste, ki 

so se po opisani poti spet spuščali k tlom; in marsikdo je strtega srca (pa nekajkrat prebodenega z 

nemimi jeklenimi konicami) izpred kraljičinih polken, okrašenih kot škofjeloški kruhki, ječe omahnil na 

dvorišče in se na carrarskem marmorju raztreščil v patetično lužo. 

 Tu in tam se je kraljica namreč koga naveličala. Zato je gardistom velela tako: v miru naj pustijo 

oditi možem, ki bodo zapuščajoč njeno kamrico okensko polico okobalili z desno nogo, neusmiljeno pa 

naj pokončajo vse, ki bi se sestopa lotili z levo. Ena noga je torej pomenila življenje, druga pa smrt, in 

le kraljica je vsakokrat vedela, katera je katera, saj je ukaz spet in spet spreminjala, da ne bi mogel iz 

izkušenj ali ustnega izročila nihče uganiti, kako se mu kaže vrteti. Vsakdo je bil prepuščen le lastni 

iznajdljivosti. Če mu je v kraljičinem naročju šla v klasje, mu je pred slovesom že sama razkrila, kako in 

kaj; sicer pa ne. 

 Vse je teklo kot po loju, dokler se ni kraljici zahotelo še poveljnika dvornih lokostrelcev; ta pa 

je zaradi svoje službe kajpak vsakokrat vedel, s katero naj korači. Trdno se je torej zasidral ob kraljici in 

ni se ga mogla znebiti. Pa se je kmalu tudi začel vesti temu primerno: ni je več častil, temveč si jo je 

jemal, ona pa mu je brez haska govorila vse tisto, kar se v takih stiskah ponavadi reče.  

 Namreč tole: 
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 »Kdo misliš, da si? Kaj ti daje pravico, da moje življenje preobračaš od znotraj navzven, kot 

rokavico, da nepoklicane oči vidijo nestrojeno usnje in prah, ki se je zalezel med šive? Nič drugega 

nisem hotela, samo objeme, pa misliš, da bom postala tvoj stvor, da moram izginiti v nič, moje mesto 

pa naj zavzame neka, ki je videti kot jaz, pa je v resnici tvoja zrcalna slika. Samo prijazna sem hotela 

biti, pa bom zato ob oblast, ob žezlo in tron ter ob samo sebe; kdo misliš, da si?« 

 In tako naprej; kot rečeno, brez haska. 

 Zato je kraljica ubrala druge strune. Prilizovala sem mu je in je rekla: 

 »Nekaj posebnega si. Takega nisem poznala. Mesto poveljnika lokostrelcev je zate 

preskromno; ti boš moj mož, moj kralj, moj gospod in vladar. Zato pa opusti ponižnost! – ošabno stopaj 

po dvoru, z dvignjeno glavo, in nikar ne plezaj po trti kot drugi, ki niso vredni, da bi jih gledal vzdolž 

nosa! Ti boš moj kralj; bodi torej moški in ko boš opravil, uporabi vrata!« 

 Poveljnik lokostrelcev se ni pustil prositi. Raven kot sveča je skoz vrata kraljičine spalnice stopil 

na hodnik, kjer so ga z bodali do smrti pobile v črna ogrinjala zahomotane dvorne dame; že pred leti 

jim je kraljica velela bedeti tam, takole za vsak primer. 

 Nekje v tej pravljici, sestre, morda tiči nauk; ampak najbrž gre zgolj za razlago nastanka izraza: 

vstati z levo nogo.  

 

(april 1994) 

 

Rošlin in Verjanko: ljudska (Rošlin in Verjanko ali Dolgo odlagani opravek slovenstva, 1987) 

ROŠLIN IN VERJANKO  

»Oh, kaj čva, kak čva, lub moj sin,  

ti si premlad za oženit,  

jez sem prestara za moža vzet.«  

»Le vzemite, mati, moža, katerga čte,  

le Rošlina hudga ne.  

Rošlin je sovražnik moj,  

kir mi je očeta, bratca ubil, š 

e se mu jez komaj .ušel.«  

 

Mati nej nič marala,  

vzela je Rošlina hudega.  

Zvečer sta šla v kamro spat,  

Verjanko je šel pod okno stat.  

Mati pravi: »Oj, oj lejpo blago!  
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Kaj nuca, k pojde na razdejl!  

Kaj ti pravim, lub moj mož,  

ti pojdeš v črno goro za bukuv stat,  

boš ubil mladga Verjankota.«  

Verjanko je pa pod oknam stal.  

»Oh, kaj ti pravim, prelub moj mož,  

jez se bom trdno bolna sturila,  

de prejd zdrava ne bom, de bom pila s črne gore vodo.  

Moj sin me še nikdar preobogal nej.«  

 

»Kaj vam pravim, mati moja!  

Zakaj vi tak dolgo ležate?  

»Jez prejd zdrava ne bom, 

 

de bom pila s črne gore vodo« 

 V roke je vzel kangelco,  

k sebi je perpasal sablico,  

na ramo je dejl flintico.  

»Kaj boš imel orožje,  

saj so gore mirne.«  

»Obena tica nej brez perutja,  

tud jez ne bom brez orožja.«  

 

Pride u črno goro za bukvico,  

k sebi pertisne flintico,  

ubil je Rošlina hudega.  

Natočil je frišne krvi:  

»Nate, mati, pijte vodo s črne gore!  

Ste želejli piti moj kri,  

zdaj boste pa pili Rošlinovo.<<  

Ribnica, Dolenjsko, zapisal J. Rudež pred 1819 
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Franjo Frančič: Verjank in Rošlinčič (Rošlin in Verjanko ali Dolgo odlagani opravek slovenstva, 1987) 

 

VERNJAK IN ROŠLINČIČ  

(časopisne kronike)  

 

Ne, prav res,  

ničesar se ne spomnim!  

Metod Trobec  

 

Nenavadna prometna nesreča  

Črni kal, 26. dec.  

V zgodnjih jutranjih urah se je na vzpetini pri Črnem kalu pripetila hujša prometna nesreča, ki je terjala 

življenje Marcela Vernjaka. Voznik stoenke Esad Rošlinčič, 49 let, je parkiral avto na strmem klancu v 

bližini prepada. Odpravil se je na malo potrebo, v avtu pa je ostal Marcel Vernjak, 50 let, ki je v 

avtomobilu spal. Zaradi slabo zategnjene ročne zavore je pričelo vozilo drseti po klancu in končalo v 

prepadu, ki je globok 17 metrov. Marcel Verjak je bil na mestu mrtev. Esad Rošlinčič je vozil vinjen, 

prav tako pa je bil vinjen tudi Marcel Vernjak, ki bi lahko pravočasno odskočil iz avta. Zaradi teh 

okoliščin je preiskovalni sodnik odredil pripor za Esada Rošlinčiča.  

 

Lojze Kovačič: Zgodba o mrtvi Ljudmili (Zgodbe s panjskih končnic, 1993) 

To je bila huda mati, ki svoje Ljudmile ni puščala nikamor od doma. Tudi ogledala ji ni privoščila v hiši. 

Tako si je hči ogledovala svojo lepoto v potoku za hišo ali_v Krki, kamor so gnali napajat živino. Na drugi 

strani Krke živel Jurij. Ni imel ne vere v Boga ne poklica in govoril je, da ne rabi ne prvega ne drugega. 

Hranil se je s ptiči v gozdu in z ribami v reki. Ponoči je hodil po poti lune, od njenega začetka do konca, 

in na fižolovki sukal svoj veliki klobuk. Bil je delomrznež, hujši od Ciganov. Ti so kdaj pa kdaj vsaj vlačili 

skale iz kamnoloma. Ni se zapisal ne zlemu ne svetemu, ker je bilo oboje zanj nevidno, vendar pa tudi 

ni vedel, kaj je dobro. Kadar so ljudje rekli: »Jur, ti si kot žival,« je samo pokimal in spustil glavo na prsi, 

kakor krokar, kadar se hoče spočiti. V hiši Ljudmiline matere ni bilo dovoljeno, da bi se izgovorilo 

njegovo ime, in kadar jo je mati pretepala z volovskim bičem, ker je mislila na Jurija, se je tudi to 

dogajalo brez besed. Neke noči, ko je namazala tečaje na vratih, je Ljudmila ušla iz hiše in čez jez pri 

napajališču na ono stran Krke. Tam jo je čakal Jurij med vrbami. Zavrtel je svoj klobuk na fižolovki in ga 

vrgel Ljudmili na glavo. Tako se je v ·senci širokega klobuka zgodilo, kar se je moralo zgoditi. Ko se je 

Ljudmila vrnila domov, v:tafa niso zaškripala, ampak huda mati ni rabila drugega dokaza, kot da je 

drugo jutro v hčerini postelji odkrila drevesni list, ki je kot moška roka ležal sredi rjuh. Ni se zjokala 

huda mati. Ročno je zakurila pod ' velikim kotlom za pranje, zaprosila Brezmadežno za dovoljenje, in 
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ko je Ljudmila prišla in pogledala v kotel, da bi videla svoj obraz na gladini; je na dnu ugledala črni 

drevesni list. In v istem trenutku jo je mati zadegala in vrgla v kipeči krop in v njem se je zmaličil njen 

obraz in je bila uničena vsaka sled življenja. Grob je bil še svež, ko se je ponoči prikradel Jur. Odkopal · 

je mrtvo Ljudmilo, jo položil v travo, ji razkrečil roke in noge ter si jo vzel, a še prej je izrekel urok, da 

so se križi in nagrobniki na prečniškem pokopališču stresli in se med peklenskim truščem spopadli med 

seboj. Ljudmila je od tega trenutka znala spet govoriti in slišati, znala je, kakor živi, narediti vse v svojem 

navideznem življenju, ki je bilo na las podobno resničnemu. Stresla se je od mraza in Jur jo je pokril s 

svojim velikim klobukom. Odšla sta skupaj po poti lune in v hribih, v nekem odročnem kraju, sta se 

ustavila, da bi Ljudmila skrila svojo smrt. Jur je potlej kmalu našel delo in postal enak vsem. V začetku 

je Ljudmila ostajala doma, zaradi strahu, da živi ne bi uganili njenega stanja, vendar je počasi pozabila 

na to, da je mrtva. Ob četrtkih je imela žehto, ob petkih se je postila in likala belo perilo in njena 

govorica je postala enaka govorici drugih. Sosede so prihajale in ji prinašale svojo peko. Ona se jim je 

zahvaljevala z doma skuhano marmelado. Z Jurijem sta živela na Rebri, opoldne je dišalo po svežem 

kruhu in na pašniku zdolaj je mukala krava. Za veliko noč je odšla Ljudmila na sejem, kupila je mast, 

robec z vtkano lilijo in volnene zokne za ljubega. Na sejmu je bil godec s frajtonarico, ki je hodil po 

deželi in igral vesele viže. V tem vedrem kraju sta se srečala Jur z dela in Ljudmila pri godbi: zaplesala 

sta v ritmu harmonike in v ritmu harmonike tudi odšla domov. Ko sta izginila, je godec nehal igrati in 

na sejmu je postalo tiho. Po tem muzikantu je prišlo vse na dan. Naredil je dolg ovinek, samo da je 

prišel do hude matere, da bi ji sporočil, da je na sejmu videl Ljudmilo v Jurijevem objemu, oba brez 

strahu pred svetim velikonočnim pritrkavanjem. Huda mati je dala možu kruha in mesa in ga brez 

groženj vrgla iz hiše. Proti večeru je odšla do gospoda Ignacija. Ko je stopila v župnišče, je v vsej 

duhovniji postalo temno. Ignacij je bil vesel in dobrovoljen popivač; ko pa je zvedel, da je Ljudmila 

preslepila življenje, se je njegov smeh pod pogledi hude matere spremenil v cviljenje. Strašna mati ga 

je nagovarjala, da 'bi odšel v kraj, kjer prebiva Ljudmila, da bi se prepričal o vsem in jo pripeljal nazaj 

na groblje domače fare. Velika je bila lenoba gospoda in precej zvijač in krač je bilo potrebnih, da je 

uvidel, da se ne bo zlahka znebil nadležne ženičke. Tako je sedel drugi dan na zapravljivček, naložen s 

krušno skrinjo, ki je bila pravzaprav našemljena truga, in se odpeljal v naznačeni kraj. Ko se je prikazal 

pod bregom, je Ljudmila spoznala, da ne more več skrivati svoje smrti. Gospod je sedel v kuhinjo in 

mlada žena mu je prinesla doma narejenega tropinovca. Tedaj je opazil, da je nosna. Kot vselej se je 

fajmošter zasmejal - ne iz hudobije, kajti to je praviloma puščal v svojem snu - smejal se je, ker so ga 

zmedena dejanja ljudi spomnila na to, da je od zdaj na svetu enkrat za vselej vse postavljeno na glavo. 

In počutil se je prijetno ob tropinovcu in domačem kruhu, pa udobno je bilo, on pa utrujen, in namesto 

da bi ji rekel: »Hudičeva nevesta,« ji je rekel: »Ljubo dekle, le kaj ti je padlo v glavo, da si se pustila 

spraviti v blagoslovljeno stanje,« in namesto da bi zinil: » Ti od smrti pokvarjeno meso,« je rekel z 

nasmeškom: »Fletno okrogla si postala.« Na vrhu svojega utrujenega delirija pa je prišel trenutek 
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neprostovoljne treznosti in rekel je: »Tvoja mati bi te raje videla mrtvo kot zvezano s prepovedano 

ljubeznijo.« Ljudmila mu je odgovorila: »Moja mati me je umorila.« A gospod Ignacij se je v svoji 

gluhosti, ki je vnaprej izključevala vsak dvom, skesano smehljal, stegoval prazni kozarec in ji rekel: »Ja, 

hvala, prav rad.« Ljudmila mu je natočila še malo tropinovca, v  žalostni vdanosti; ki je za mrtve kot za 

žive enaka. Ne da bi dosti govorila, je šla počasi nazaj v smrt. lz miznice je potegnila mrtvaško srajco, 

lepo oprano in zlikano, ki je dišala po sivki. Sama od sebe si jo je oblekla in vzela v roke rožni venec. S 

pudrom, ki ga je kupila na sejmu, si je napravila bel obraz, česar ne bi bilo treba, saj je od minute do 

minute postajala bolj bleda. In sama od sebe se je ulegla v veliko krušno skrinjo, s katero se je pripeljal 

gospod Ignacij, in si prekrižala roke. Župnik je zabil skrinjo in Ljudmila je opazila, da se mu roke tresejo, 

in zasmilil se ji je. Tudi gospod je imel sočutje s sabo, vendar se mu roke niso tresle od razburjenja, 

ampak od starostne oslabelosti. Zapravljivček je vozil dolgo po kamnitih ridah in od številnih sunkov je 

Ljudmila začela rojevati svojega otroka, zaprta v krušni skrinji. Huda mati pa, ki je voz pričakala na 

prečniškem pokojišču, je zapovedala, naj še več žebljev zabijejo v pokrov. In tačas, ko so jo spuščali v 

globok grob, narejen kakor trdnjava, in je gospod Ignacij jokal od utrujenosti, se je iz skrinje zaslišal 

vesel krik novorojenčka. 

 

Prometej (Najlepše antične pripovedke, 2017) 

Nebo in zemlja sta bila ustvarjena; morje je valovilo med obalami in ribe so se igrale v njem; v zraku so 

pele krilate ptice, po zemlji je pa kar mrgolelo živali. Ni pa še bilo na zemlji stvora, čigar telo bi bilo tako 

ustvarjeno, da bi se v njem mogel naseliti duh in iz njega vladati zemeljskemu svetu. Tedaj stopi na 

zemljo Prometej, potomec starega božanskega rodu, ki ga je Zevs pahnil s prestola, pozemeljski sin 

Japetov, Uranov vnuk, zelo pameten in iznajdljiv. Ta je dobro vedel, da v zemlji dremlje nebeško seme. 

Zato vzame ilovice, jo namoči v vodi iz reke, jo zgnete in naredi iz nje lik po podobi bogov, gospodarjev 

sveta. Da bi to kepo ilovice oživil, si sposodi pri vsaki živalski duši dobre in slabe lastnosti ter jih zapre 

v človekove prsi. Med nebeščani je imel prijateljico, Ateno, boginjo modrosti. Ta se je čudila delu 

Titanovega sina in je vdihnila napol oživljenemu liku duha, božanskega duha. Tako so nastali prvi ljudje, 

ki so se kmalu razmnožili in napolnili zemljo. Vendar ti ljudje dolgo niso vedeli, kako naj uporabljajo 

svoje plemenite ude in prejete božje iskre. Gledali so, pa niso videli, poslušali so, pa niso slišali. Kakor 

podobe iz sanj so begali okrog in niso znali rabiti ustvarjenih stvari. Neznano jim je bilo, kako se lomi in 

kleše kamen, kako se iz gline žge opeka, kako se iz posekanega drevja v gozdu tešejo tramovi in kako 

se iz vsega tega postavijo hiše. Pod zemljo, v temnih votlinah, kamor ni posijalo sonce, je mrgolelo ljudi 

kakor v mravljišču. Ne zime ne cvetoče pomladi ne rodovitne jeseni niso poznali po zanesljivih 

znamenjih; karkoli že so delali, vse je bilo brez premišljenega načrta. Tedaj se Prometej zavzame za 

svoje stvore: nauči jih opazovati vzhod in zahod zvezd, vpelje jih v umetnost štetja in pisanja črk; nauči 

jih zapregati živino in jo uporabljati za pomoč pri delu, priuči in navadi konje na uzdo in voz; izumi čoln 
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in jadra za plovbo. Poskrbi tudi za druge življenjske potrebe ljudi. Če je kdaj prej kak človek zbolel, ni 

vedel uporabiti nobenega zdravila, ni poznal mazilnega olja za lajšanje bolečin in zdravljenje ran in ni 

vedel, kaj sme uživati in česa ne; ker ni bilo zdravil, so ljudje trpeli in v bolečinah umirali. Zato jim 

Prometej pokaže, kako se pripravljajo blažilna zdravila, s katerimi je mogoče zdraviti razne bolezni. 

Potem jih nauči vedeževalske umetnosti, jim razloži znamenja in sanje, ptičji let, napovedovanje usode 

iz ptičjega leta in prerokovanje iz drobovja daritvenih živali. Nadalje jim obrne pogled pod zemljo in jim 

pomaga, da tam odkrijejo rudo, železo, srebro in zlato. Skratka, uvede jih v vse umetnosti udobnega 

življenja. V nebesih je s svojimi otroki od nedavnega vladal Zevs, ki je pahnil s prestola svojega očeta 

Kronosa in strmoglavil stari rod bogov, iz katerega je izhajal tudi Prometej. Zdaj so novi bogovi postali 

pozorni na nedavno nastali človeški rod. Od njega zahtevajo, da jih časti, oni pa so mu za to pripravljeni 

dajati varstvo. V Mekoni (Sikionu) v Grčiji je prišlo do sestanka med smrtniki in nesmrtniki, na katerem 

so določili pravice in dolžnosti ljudi. Na tem sestanku je nastopil Prometej kot zagovornik svojih ljudi, 

prizadevajoč si, da ne bi bogovi za prevzeto varstvo naložili smrtnikom prehudih dolžnosti. Tedaj 

Titanovega sina zapelje njegova premetenost, da prevara bogove. V imenu svojih varovancev zakolje 

velikega bika, od katerega naj bi bogovi izbrali, kar žele imeti zase. Ko je razkosal daritveno žival, je 

naredil Prometej dva kupa: na eno stran je del meso in drobovje z obilno tolščo, vse skupaj zavil v 

bikovo kožo in na vrh položil želodec. Na drugo stran je del obrane kosti, ki jih je obdal z lojem daritvene 

živali. Ta kup je bil večji. Zevs, vsevedni oče bogov, spozna njegovo prevaro in reče: »Sin Japetov, 

presvetli kralj in dobri prijatelj, kako neenaka dela si napravil!« Prometej zdaj šele prav spozna, da je 

boga prevaral, pa se sam pri sebi nasmehne in reče: »Presvetli Zevs, največji med večnimi bogovi, izberi 

si tisti del, ki ti ga svetuje tvoje srce v prsih, da si ga izbereš.« Zevs se raztogoti in nalašč zgrabi z obema 

rokama beli loj. Ko ga je razgrebel in zagledal obrane kosti, se je delal, kot da je šele zdaj opazil prevaro; 

jezno reče: »Vidim dobro, dragi Japetov sin, da še nisi pozabil varanja.« Zevs sklene, da se bo Prometeju 

za njegovo prevaro maščeval, in odreče smrtnikom zadnji dar, ki jim je bil potreben za ohranitev 

življenja, ogenj. Pa tudi pri tem si je zviti Japetov sin znal pomagati. Vzame dolgo steblo velikanskega 

koprca s strženom, se približa z njim sončnemu vozu, ki je drvel mimo, in steblo mu zagori z velikim 

plamenom. S tem ognjem stopi na zemljo in brž zatem zagori prva grmada proti nebu. V dno duše 

zaboli Zevsa, ko vidi, kako se med ljudmi daleč sveti ognjeni sij in se vzdiguje proti nebu. Ker že ni več 

mogoče, da bi vzel smrtnikom uporabo ognja, se domisli Zevs za maščevanje nove hudobije. Bog ognja, 

Hefajst, sloveč zaradi svojih umetnij, mu mora narediti navidezni kip lepe device; sama Atena, ki je bila 

na Prometeja ljubosumna in mu je zato postala nenaklonjena, ogrne devico z belo bleščečo haljo, obraz 

ji pa zagrne s tančico, ki jo je devica z rokama držala razdeljeno, glavo ji okrasi z mladim cvetjem in ji 

okrog nje zaveže zlat trak, ki ga je prav tako svojemu očetu na ljubo umetniško izdelal Hefajst in ga 

okrasil s pisanimi živalskimi podobami. Hermes, božji sel, je moral ljubkemu liku podariti dar govora, 

Afrodita pa vso ljubkost in milino. Tako je Zevs pod podobo dobrote ustvaril slepeče bleščeče zlo in ga 
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imenoval Pandora, kar pomeni »z vsem obdarjena«, ker je vsak izmed nesmrtnikov obdaroval deklico 

z zlonosnim darom za ljudi. Nato odpelje Hermes deklico na zemljo, kjer se sprehajajo ljudje, pomešani 

z bogovi. Vsi občudujejo prelepo dekle, ki ji ni enake. Ona pa gre naravnost k Epimeteju, nič hudega 

slutečemu Prometejevemu bratu, da bi mu izročila Zevsov dar. Zaman ga je bil brat opomnil, naj nikoli 

ne sprejme nobenega darila od olimpijskega Zevsa, da ne bi z njim prišla nad ljudi kakšna nesreča, 

ampak naj ga takoj pošlje nazaj. Epimetej, ki ni pomislil na bratove besede, z veseljem sprejme lepo 

dekle; nesrečo je občutil šele, ko ga je doletela. Doslej so namreč ljudje, po navodilih njegovega brata, 

živeli brez vsega hudega, brez trdega dela, brez mučnih bolezni. Ta ženska pa je nosila v rokah svoje 

darilo, veliko posodo s pokrovom. Kakor hitro je prišla do Epimeteja, je pokrov vzdignila, in takoj je 

vzletela iz posode kopica raznih nesreč, ki so se bliskovito razletele po vsej zemlji. Edino, kar je bilo 

dobrega, je bilo skrito čisto na dnu posode, upanje. Vendar Pandora po navodilu očeta bogov spusti 

spet pokrov, preden je upanje moglo izleteti, in ga zapre za zmerom v posodo. Medtem pa je beda v 

vseh oblikah napolnila zemljo, zrak in morje. Bolezni so se širile med ljudmi podnevi in ponoči, skrivoma 

in neslišno, ker jim Zevs ni dal daru govora. Trume mrzlic so oblegale zemljo in smrt, ki se je poprej le 

počasi plazila za smrtniki, je pospešila svoje korake. Zatem je Zevs naperil svoje maščevanje na 

Prometeja. Kot hudodelca ga je izročil Hefajstu in njegovima služabnikoma, ki sta se imenovala Kratos 

in Bia (Moč in Sila). Ta dva sta ga morala odvleči v Skitsko puščavo in ga tam z nerazvezljivimi verigami 

prikovati nad strašnim prepadom na steno gore Kavkaza. Nerad je Hefajst izpolnil naročilo svojega 

očeta, kajti v Titanovem sinu je ljubil vnuka svojega pradeda Urana, enakopravnega potomca bogov. 

Ob besedah usmiljenja, ki jih je govoril on, in ob zmerjanju surovih služabnikov je ukazal, naj opravita 

kruto dejanje. Tako je moral Prometej viseti na žalostni steni v pokončni legi in nikoli ni mogel zaspati 

ali upogniti utrujenega kolena. »Veliko in zaman boš tožil in vzdihoval,« mu reče Hefajst, »ker je Zevs 

neizprosen in neusmiljen; trdosrčni so pa vsi, ki so se šele pred kratkim dokopali do oblasti.« In res naj 

bi muke kaznovanega nesrečnika trajale celo večnost ali vsaj trideset tisoč let. Čeprav je glasno 

vzdihoval in klical za priče svojih muk vetrove, reke, studence in morske valove, mater zemljo in 

vsevidno sonce, vendar z duhom ni klonil. »Kar je usoda odločila,« je govoril, »mora prenašati tisti, ki 

se je naučil spoznavati nepremagljivo moč nujnosti.« Prav tako ga niso omajale Zevsove grožnje, da bi 

natančneje pojasnil mračno prerokovanje, po katerem sta vladarju bogov grozila poguba in pogin 

zaradi nove ženitve.4 Zevs je držal besedo: prikovanemu Prometeju je poslal orla, ki mu je kot vsakdanji 

gost smel kljuvati jetra, a so mu okljuvana vsak dan znova zrasla. Njegovih muk pa ni smelo biti prej 

konec, dokler bi ne prišel namestnik, ki bi prostovoljno sprejel smrt in bi ga tako hotel nekako 

zamenjati. Naposled je za nesrečnika prišel dan rešitve. Ko je Prometej, viseč na pečini, že stoletja trpel 

strašne muke, je prišel tam mimo Herakles, ko je bil na poti k Hesperidam po zlata jabolka. Ko je videl 

vnuka bogov, kako visi na kavkaški steni, in ko je na tihem upal, da mu njegov dobri nasvet utegne 

koristiti, se mu je zasmilil v trdi usodi, ker je videl, kako orel sedi na Prometejevih kolenih in kljuje jetra 
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nesrečniku. Herakles odloži kij in levjo kožo, napne lok, sproži puščico in odstreli grozno ptico z 

mučenikovih jeter. Nato mu razklene verige in odpelje rešenega Prometeja s sabo. Da bi se pa izpolnil 

pogoj kralja bogov, mu je postavil za namestnika kentavra Hirona, ki je bil pripravljen, da umrje 

namesto njega, čeprav je bil sicer nesmrten. Da pa Zevsova obsodba, s katero je obsodil Prometeja na 

mnogo daljšo dobo trpljenja na steni, naposled ne bi ostala neizvršena, je moral Prometej zmerom 

nositi železen prstan, v katerem je bil vdelan kamenček s tiste kavkaške pečine. Tako se je Zevs lahko 

hvalil, da njegov sovražnik še živi prikovan na Kavkaz. 

 

POJMI ZA INTERPRETACIJO V GIMNAZIJI 

Postmodernizem – oznaka za novo literarno smer v 2. pol. 20. st., povezano z nastopom postmoderne, 

vendar ožjega obsega in pomena, dobesedno je postmodernizem nasprotje in hkrati nadaljevanje 

modernizma, označuje literaturo po modernizmu. Uveljavil se je predvsem v pripovedništvu, manj v 

pesništvu in dramatiki. V prozi so njegove glavne značilnosti opuščanje toka zavesti, notranjega 

monologa, psihološke introspekcije, namesto tega vračanje k pripovedni tradiciji, obnavljanje 

sklenjene zgodbe, dogajanja in orisa oseb, uporaba historičnih ali fantastičnih motivov, tem in slogov, 

njihovo eklektično spajanje in ironično nadgrajevanje, mešanje visoke književnosti s trivialnimi žanri. 

Na videz se pogosto vrača k tradiciji romantike, dekadence in simbolizma, vendar je ne prevzema 

epigonsko, ampak se z njo estetsko poigrava, pri tem ostaja skeptičen, dvoumen, hladno formalen; tak 

je tudi takrat, ko uporablja pripovedno tehniko modernizma, zato je razločevanje med 

postmodernizmom in modernizmom včasih težavno. V svetovnem pripovedništvu so priznani avtorji J. 

L. Borges, pisatelji ameriške metafikcije, mdr. J. Fowles, J. Barnes, pozni A. Robbe-Grillet, I. Calvino, U.- 

Eco, P. SüSkind. V slovenski literaturi začetki pri D. Ruplu, B. Gradišniku, nato ok. 1990 A. Blatnik, I. 

Bratož, deloma D. Jančar, v poeziji predvsem M. Jesih, Soneti, 1989. P. je pogosto blizu magičnemu 

realizmu, zlasti v južnoameriški literaturi, M. Vargas Llosa, G. García Márquez. (LL, 2009: 317) 

Postmodernistične adaptacije -  (1) pluralnost stilov, poetik in naziranj je, paradoksalno, doživljena kot 

novo stanje, vendar prosto pritiska ideje napredujočega preseganja preteklosti in prevladujočih 

estetskih vodil; (2) estetiko eksperimenta in inovacije zamenja estetsko vodilo navezovanja na izročilo 

(na njegove motive in teme, trdnejše besedilnoorganizacijske oblike in žanre), vendar po načelih 

dvojnega kodiranja, se pravi prek izkušnje z modernizmom: renoviranje namesto inoviranja pomeni 

tudi opuščanje antagonističnega razmerja do izročila, saj to ne učinkuje več kot avtoriteta, pa tudi 

postmoderni avtorski položaj je izgubil substanco ter vsakršne oporne diskurze: nasprotovanje 

nadomesti kvečjemu pietetna ironija; (3) težnja po avtonomiji književnosti in njenih besedilnih svetov 

ali vsaj ideologija antiideološkosti, ki se kaže v opuščanju ali relativiziranju tistih odnosnic, ki so bile v 

preteklosti obremenjene s političnimi, narodnimi in podobnimi interesi; zamenjuje jih poudarjanje 
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literarnosti (npr. z medbesedilno zaprtostjo v svet kot knjižnico), fiktivnosti (z metafikcijo), 

mnogoterosti ontologij (s fantastiko), tehnike samonanašanja, parodičnosti, opozarjanje na medijsko, 

diskurzivno posredovanost »resnice«; (4) individualizacija perspektive, kar pomeni rehabilitiranje 

čustvenosti, intuitivnosti, osebnih mitologij, zasebnosti in intimnosti na račun modernistične 

razosebitve, racionalnosti, refleksivnosti ali družbeno relevantnih projektov, vsebin; (5) 

»prebolevanje« metafizike, njenih dihotomij, ki se veže tudi z opuščanjem t. i. velikih pripovedi: gojenje 

paradoksa, aporetičnosti, »mehkih« prehodov, alogičnosti, odprto razmerje do sveta in zgodovine, čut 

za ekologijo in za neantropocentrično svetost bivajočega; (6) težnja po neposrednem, interpretativno 

neposredovanem nagovarjanju bralca oziroma po izogibanju globinskim pomenom v prid zbujanju 

zanimanja za atrakcije površine, forme. (Juvan 1994/95: 25–33) 

Virtualni pripovedovalec – Pojavil se je s postmodernistično prozo sredi 20. st. Izraz označuje tisto, kar 

je samó možno, ne pa dejansko resnično; kar je samó navidezno, izmišljeno ali simulirano. Tak 

pripovedovalec se lahko na videz postavlja v vlogo avktorialnega ali personalnega pripovedovalca, 

vendar tako, da bo bralec vedel in čutil, da je to samo igra, pretvarjanje in simulacija. V njegovi 

pripovedi ne bo trdne resnice, kot jo je poznalo tradicionalno pripovedništvo, pa tudi ne izkustva 

subjektivne zavesti, ki bi ji lahko pripisali veljavo nečesa empirično resničnega v smislu dejanske zavesti, 

subjektivnosti, njene psihološke ali psihoanalitične veljavnosti. Npr. Borges, Fowles, Eco, Calvino. (Kos 

2001: 105) 

Medbesedilnost (interteksualnost) - Splošna in nujna lastnost besedilnosti; vsako besedilo svoje 

strukture in pomene vzpostavlja v razmerjih s sočasnimi ali prejšnjimi besedili, diskurzi ali kodi. Iz njih 

je izpeljano ali jih omenja, razlaga, predstavlja, posnema, predpostavlja, se nanje sklicuje. V ožjem 

pomenu citatnost: opazna pomensko-slogovna posebnost nekaterih lit. del, zvrsti ali smeri. Bralec v 

tem primeru vezi besedila z drugimi besedili in kodi razume kot uresničitev avtorjeve ustvarjalne 

namere, ki je nakazana v besedilu, mdr. s predgovorom, motom, naslovom, narekovaji. (LL 2009: 226–

227) 

Kratka zgodba – oblika male forme v prozi; pripoved skromnega obsega, osredotočena na majhen, na 

zunaj nepomemben pripetljaj, vendar s simboličnim življenjskim pomenom; sklep ostane lahko odprt. 

Razvila se je v poznem 19. stoletju in posebno v 20. stoletju, npr. G. Maupassant, A. P. Čehov, na osnovi 

starejše novele, še močneje v Ameriki v obliki short story. Ustrezala je potrebi po kratkih zgodbah v 

revijah in časnikih. Na Slovenskem posebno J. Kersnik, I. Tavčar, I. Cankar, S. Grum, F. Bevk, Prežihov 

Voranc, L. Kovačič, M. Švabič, J. Virk; primerjaj črtica. (LL, 2009: 185) Roman naj bi se meril po ritmu 

življenjske dobe, kratka zgodba pa po ritmu dneva oziroma po ritmu enega samega trenutka. Lastnosti 

kratke zgodbe so zgoščenost, osredotočenost in estetska moč, pri romanu pa vsestranskost, celovitost 
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in prodornost. Kratka zgodba doseže enotnost z izpustom: avtor izpusti vse, kar ni absolutno 

pomembno. Roman doseže isto z vključevanjem: avtor vključi toliko življenjske vsebine, kolikor jo lahko 

sam kontrolira z izbrano temo. Bralec mnogokrat spremlja v romanu celoten življenjski razvoj neke 

književne osebe, v kratki zgodbi je avtor časovno omejen, zato se mora bralec zadovoljiti le z epizodo 

ali detajlom, ostalo mora odkriti sam. Najpogosteje se bo kratka zgodba osredotočila na en dogodek z 

eno ali dvema književnima osebama. (Pratt 1977 v Žbogar 2009)  

Short story – (ang. kratka zgodba) V Ameriki in Angliji oznaka za kratko zgodbo; pogosto v rabi tudi za 

daljše, noveli sorodne pripovedi. Glavni avtorji so mdr. W. Irving, E. A. Poe, N. Hawthorne, M. Twain, J. 

London, R. Kipling, E. Hemingway, W. Faulkner, T. Wolfe, T. Capote. (LL 2009: 388) 

Groteska (it. grotta, votlina) – Dela, ki kažejo realnost z nenavadnimi, popačenimi liki; popačenost kot 

posledica pretiranosti posameznih potez pojava, kar opozarja na globlji smisel. Sorodna 

tragikomičnosti, absurdu in karikaturi. V moderni literaturi čedalje pomembnejša kot izraz nesmiselne, 

absurdne, neskladne ali demonične realnosti. (LL 2009: 120) 

Okvirna pripoved – praviloma vsaj dvodelna: a) okvir (uvodni in zaključni del), b) vloženi, uokvirjeni 

del. Prvi oklepa drugega. Okvir izpostavi kako misel, ki jo vložena pripoved kot zgled potrjuje, posebno 

razpoloženega pripovedovalca, pove okoliščine, v katerih se vložena pripoved pripoveduje. Vložena je 

lahko ena sama, lahko pa ciklus pripovedi. (Kmecl 1983: 231) 

Mit – gr. mŷthos, beseda, tudi bajka, pripovedka, zgodba ali pripoved o dejanjih bogov, duhov in 

božanskih herojev, o dejavnosti nadnaravnih sil na nebu, na zemlji, v podzemlju; m. govorijo o nečem 

realnem, kar se ne zgodilo zunaj realne časnosti, a je vplivalo prek kulta na sedanje življenje. (LL 2009: 

242-242) 

Mitologija – v prvotnem pomenu kultno sporočanje dejanj in besed božanskih oseb; v znanstveni rabi 

oznaka za celoto mitov ali nauk o bistvu mita. (LL 2009: 242) 

 

METODE DELA IN OBLIKE UČENJA 

Obrnjeno učenje (flipped learning): tudi zvrnjenega učenja/obrnjene učilnice (flipped 

learning/flipped classroom). 

Metodo so začeli razvijati v ZDA v ok. l. 1990: uporabljali so jo tako v osnovnih kot v srednjih šolah, 

spričo njene popularnosti pa so jo začeli uporabljati tudi v visokošolskih programih.1 Primerna je tudi 

za učence, ki pri pouku pogosto manjkajo. Ideja kratkih posnetih predavanj iz MOOCs se je razvila v 

                                                
1 Univerza v Ljubljani je serijo usposabljanj za visokošolske učitelje na to temo izvedla v študijskem letu 15/16. 
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metodo obrnjenega učenja (flipped classroom), pri katerem samostojno učenje z ogledom kratkih 

posnetkov poteka izven šolskega prostora (in časa), učne ure pa so namenjene raziskovanju, 

sodelovalnemu delu, projektnemu delu, reševanju problemov, diskusiji ... Čas, ki ga učitelj in učenci 

preživijo skupaj v razredu, izkoristimo za reševanje problemov, delo v skupini, diskusije, sodelovalno 

delo ... Obrnjeno učenje določajo predvsem (1) fleksibilno okolje (tako prostorsko kot časovno), (2) 

kultura učenja, ki temelji na učenca osredinjeni pedagogiki, (3) diferenciranje učnih vsebin (glede na 

to, kaj razloži učitelj in kaj učenci raziščejo sami), (4) učitelji, ki formativno spremljajo svoje učence in 

sproti reflektirajo svojo prakso. Nova učna snov ni predstavljena pri rednem pouku v razredu, pač pa 

je učencem posredovana kot domača naloga v obliki kratkega, največ 7-minutnega posnetka. Pri učni 

uri se znanje o novi snovi poglablja preko reševanja vaj in nalog (običajno v skupini). Med šolsko 

obravnavo učitelj preko vnaprej pripravljenih vaj in nalog za delo v skupini presodi, katera področja bi 

bilo treba še dodatno razložiti oz. poglobiti.2 Posnetek, v katerem se učenci najprej seznanijo z novo 

učno vsebino, učitelj pripravi ob pomoči ustreznih za te namene pripravljenih aplikacij (npr. Zaption, 

WordPress)3 ter uporabi računalniška orodja in kombinirane grafično-besedilne prezentacije in/ali 

video klipe (npr. SlideShare). Učitelj posnetek,4 ki je lahko opremljen tudi z različnimi zvočnimi posnetki, 

spletnimi viri in literaturo,5 naloži v spletno učilnico oz. na Youtube, o tem seznani učence ter jim 

sporoči časovne roke za oddajo domače naloge. Prednosti so v časovni fleksibilnosti, možnosti 

večkratnega ogleda navodil, prevrtavanja določenega segmenta, upočasnitve, ustavitve posnetka ipd.  

To omogoča kakovostno vnaprejšnjo pripravo na pouk (v obliki dodatnih vprašanj, idej za razširitev 

teme ipd.). O prednostih in pomanjkljivostih metode prim. bloge Flipped Learning, My Flipped 

Classroom, Flipdteaching).  

Problemskost 

Spodbudi učenčevo zanimanje in radovednost, ustvarja konfliktno situacijo, izziva dileme, terja 

opredeljevanje ter postavljanje hipotez. Učenec, soočen s književnim problemom (kognitivnim 

konfliktom, kognitivno neznanko) (Božič 1993a, 1993b), je motiviran za samostojno raziskovanje: do 

spoznanj mora priti sam, z lastnim raziskovalnim delom, pri tem odkriva najprimernejše raziskovalne 

metode, ki ga utegnejo privesti do rešitve problema. Reševanje problemov zahteva povezovanje in 

uporabo znanja, omogoča osmišljanje vsebin, motivira, daje priložnost za reflektiranje znanja in vpliva 

                                                
2 Npr. Infodrom - televizijska oddaja za mlade je poročala o pozitivnih izkušnjah slovenskih učencev s to metodo 
(prim. https://www.youtube.com/watch?v=oS5wkb0275A). 
3 Koristen spletni vir za raziskovanje ljudskega slovstva je tudi digitalna baza slovenskih arhivskih folklornih ugank 

na www.folklore.ee/Slovenianriddles/otsing, ki jo je v okviru evropskega projekta (spremna beseda in iskalnik sta 
zato v angleščini, uganke pa v slovenščini) postavila Saša Babič. Spletni obrazec za zbiranje živeče folklore pa 
lahko učenci posredujejo na http://folklore.ee/kp/2017_18/slovenian/.  
4 Spletni orodji za kreiranje video učne ure: https://www.zaption.com/lessons, https://video.arnes.si/.  
5 Navodila za kreiranje video učne ure: https://www.knewton.com/resources/blog/teacher-tools/how-to-make-
an-interactive-lesson-using-youtube/, http://www.labnol.org/internet/khan-academy-style-videos/19875/.  

http://flipped-learning.com/
http://flippedclassroom.blogspot.com/
http://flippedclassroom.blogspot.com/
http://www.flipteaching.com/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=oS5wkb0275A
http://www.folklore.ee/Slovenianriddles/otsing
http://folklore.ee/kp/2017_18/slovenian/
https://www.zaption.com/lessons
https://video.arnes.si/
https://www.knewton.com/resources/blog/teacher-tools/how-to-make-an-interactive-lesson-using-youtube/
https://www.knewton.com/resources/blog/teacher-tools/how-to-make-an-interactive-lesson-using-youtube/
http://www.labnol.org/internet/khan-academy-style-videos/19875/
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na izgrajevanje pojmovnih predstav. Učitelj je v vlogi organizatorja ustvarjalne in raziskovalne 

dejavnosti učenca, najpogostejše oblike dela pa so individualno, delo v dvojicah ali skupinah. Učitelj je 

lahko tudi moderator, uporablja frontalno obliko in metodo diskusije, prednost takega pouka je v tem, 

da učenci vadijo zborno izreko, da so vsi dejavni. Problem didaktična teorija različno definira – kot 

integrativno dejavnost opažanja, pomnenja, spominjanja, povezovanja, posploševanja in 

rekonstrukcije problema (prim. Božič 1993a, 1993b) . Lahko je razumljen kot povezovanje dveh 

operacij, kot težava (ovira), zadovoljevanje želja ali poskus doseganja ciljev, tudi posebna oblika učenja 

in razumevanja idej. Kognitivna psihologija opredeljuje problem kot vse, kar nas navdihuje, da 

dosežemo nek cilj, čeprav ne vemo, kako bi ga dosegli (zato gre za ustvarjalni izziv). Pri reševanju 

problema se posameznik opira na predznanje in izkušnje ter aktivira niz intelektualnih operacij in 

procesov, ki ga ovirajo pri razreševanju. Različna pojmovanja se stikajo v izrazih, kot so težava, ovira, 

zapleteno nerešeno vprašanje, želja po globljem uvidu in raziskovanju. Teorije so si enotne tudi v tem, 

da je predpogoj za uspešno reševanje problemov ustvarjalnost. Problemsko-ustvarjalni pouk izvajamo 

preko različnih metod, to so metoda razlage, pogovora, diskusije, ustvarjalnega branja in metode 

reševanja književnih problemov. Sodobne metode dela lahko učence uspešno motivirajo, čeprav je res, 

da je učna učinkovitost ob uporabi drugačnih, novih, ustvarjalnejših metod (in metodičnega 

instrumentarija) povečana v veliki meri predvsem zaradi uvajanja novega, presenetljivega, drugačnega 

in ne zaradi metod samih po sebi. (Žbogar 2013) 

Ustvarjalnost 

Literarna ustvarjalnost se pri pouku književnosti udejanja kot ustvarjalno branje, ustvarjalno pisanje 

ter poustvarjalne dejavnosti (Blažić 1997). Ustvarjalno branje je prosta aktualizacija literarnega 

besedila, je torej svobodnejše od usmerjenega (literarnega) branja: ustvarjalno bereta npr. režiser ali 

scenarist. Pri pouku književnosti ustvarjalno branje spodbujajo vaje in naloge, kot je npr. bralna 

krpanka: učenci prejmejo razrezanko pesmi (brez ločil in velikih začetnic), posamezne verze  

razporejajo v smiselno koherentno zaporedje, pesem tudi ustrezno pravopisno uredijo (vstavijo 

manjkajoča ločila, popravijo velike začetnice); bralna dopolnjevanka (učenci prejmejo pesem s po eno 

manjkajočo besedo in/ali besedno zvezo v posameznem verzu in na izviren način zapolnjujejo prazna 

mesta) (Krakar Vogel 2004: 94–107). Za razliko od literarnega branja, usmerjenega in vodenega preko 

besedilnih signalov, ki dopuščajo raznolike, pa vendarle ne povsem poljubne interpretacije, pač pa 

določene z konvencijami literarnega besedila, je ustvarjalno branje lahko povsem poljubno in 

svobodno, prepuščeno domišljiji (npr. režiserja ali scenarista) in lahko zelo odstopa od besedilne 

predloge.6 Ustvarjalno pisanje (Blažić 1997) spodbujajo vaje in naloge, kot so npr. besedne asociativne 

                                                
6 Npr. predstava  Ljubezen (Nedolžnost v sedemdesetih minutah) v režiji Andreása Urbána in dramaturgiji Tomaža Toporišiča 
v Slovenskem mladinskem gledališču (2013) popolnoma reinterpretira Shakespearovo dramo Romeo in Julija. 
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igre (iščejo besede, ki se začnejo na določeno črko, pa se ne nadaljujejo npr. z a, ki se rimajo na sem, 

ki imajo soroden pomen ipd.) ter poustvarjalne dejavnosti, npr. iz ključnih besed tvorijo domišljijski 

spis, preoblikujejo dano besedilo, ga priredijo, dramatizirajo, uprizorijo, pravljici spremenijo konec, 

literarni osebi spremenijo značajske lastnosti, prestavijo literarno osebo v sodobni čas ipd. (Blažić 1997) 
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