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IZVOR IN GENEZA BALADE, IZRAZ, RAZVOJ, ZAPISI

• Balada je bila sprva plesna pesem, kar označuje že sam izraz balada, ki izhaja iz 
srednjelatinskega glagola „ballare“, v pomenu plesati.

• Je pripovedna pesem, nemški izraz je Erzähllied, Karadžić jih je imenoval ženske pjesme, kar 
so nato raziskovalci zavrnili; rusko so byline, ukrajinsko dume, skandinavsko vise, Španci jim 
pravijo romance (romacero in portugalsko romanceiro); v hispanskem izročilu sta se 
uveljavila izraza corrido ali canto. Na Slovenskem pa jih pevci imenujejo žalostne ali stare.

• Ena od balad o Robinu Hoodu (Child 118‒123; 126‒154) iz Childove zbirke (James Francis 
Child, The English and Scottish Popular Ballads, 1860) je bila npr.  najdena v rokopisu iz srede 
15. stoletja, prva tiskana zbirka danskih balad pa je bila že leta 1591. 

• Na Slovenskem prva, žal izgubljena rokopisna pesmarica 1775, p. Dizma Zakotnik, v njej je 
bila zapisana junaška balada z naslovom Pegam in Lambergar, SLP I/1 in še pesem o kralju 
Matjažu ter balada o povodnem možu.

• Drugi: Marko Pohlin (1735–1801), Jožef Rudež (1793-1846), Stanko Vraz (1810–1851) in 
mnogi drugi, ob koncu 19. stoletja  pa je bil najpomembnejši Karel Štrekelj (1866–1937).  



Pegam in Lambergar





Klasifikacija in tipologizacija balad in žanri

• Žanrska folklorna klasifikacija je mnogo bolj razvejana kot literarna 
in jo pri ljudskih pesmih delimo glede na vsebino, funkcijo, obliko 
in nosilce. Tako so balade klasificirane kot pripovedne pesmi, kjer 
je vsebina najpomembnejši parameter klasifikacije. Nato sledi 
tipologizacija, ki vsebuje vrsto, podvrsto, tip, podtip in varianto. 

• Vrsta je pripovedna pesem ali balada, podvrsta ali vsebinska 
razdelitev, npr. bajeslovne. Tip je pri bajeslovnih npr. Riba Faronika
nosi svet, pri junaških npr. Pegam in Lambergar, družinskih npr. 
Lepa Vida in Rošlin in Verjanko (več gl. Kumer in Golež Kaučič et al. 
1970-2007; Klobčar 2010: 139; Vrabič 2016,  Golež Kaučič 2018:23–
24). Varianta je npr. ena od pesmi tipa Riba Faronika.



Znanstvenokritična izdaja Slovenske ljudske pesmi I-

V in CD-ji 



Vsebinske in snovne skupine         

• Na Slovenskem imamo 337 tipov ljudskih balad (v številnih variantah) in v 
primerjavi z Angleži in Škoti, ki jih imajo skupaj le 305, smo v evropskem 
kulturnem prostoru v vrhu s številčnostjo, vsebinsko in oblikovno raznolikostjo 
ljudskih balad.

• Osem vsebinskih skupin: junaške in zgodovinske; bajeslovne in pravljične; 
legendarne; socialne; ljubezenske; družinske; živalske in šaljive; moritati in 
različne. 

• Tri snovne ali tematske skupine: splošno evropske (Godec pred peklom), 
slovanske (Z razbojnikom omožena) in izvorno slovenske (Desetnica, Galjot)

• Posebnost so pesmi  „slovesa“ ali obsmrtnice ali pesmi na letakih ali pesemske 
nekrologe. Te pesmi so znane na Angleškem kot broadside ballads, na Nemškem 
Bänkelsangs, nato postanejo balade – npr. Umor na vasovanju.



Balada in romanca

• Umetna balada je pravzaprav otrok ljudske, saj jih je mnogo iz nje izšlo, 
kljub temu, da je nato literarna zgodovina balado po vsebini klasificirala na 
balado in romanco in to klasifikacijo prenesla tudi v ljudsko baladno 
izročilo; seveda je veljala le za tiste, ki so bile po mnenju literarnih 
zgodovinarjev starejšega izvora in zato vredne te razdelitve.

• Obstaja le ljudska balada in folkloristika meni, da je romanca le španski 
izraz za balado. Po Wieẞertu je romanca celo sinonim za balado. V 
literaturi pa lahko delimo pesmi na balade in romance.

• Tudi razdelitve na moške in ženske balade folkloristika ne priznava, saj je 
bila to zamisel Vuka Stefanovića Karadžića in so jo srbski raziskovalci že 
zdavnaj opustili, drugje ni bila v rabi. 



Ustno/pisano

• Toda folkloristični in literarnovedni pogled na balado se bistveno 
razlikujeta. Prvi, ki ljudsko balado razume kot del ustnega ustvarjanja, 
petja, s performativno in družbeno funkcijo, ki je odprti tekst, saj se 
nastajanje variant nikoli ne zaključi besedila, in drugi, ki balado le bere in 
jo ima za del književnosti, ostale prvine pa bodisi sploh ne zazna bodisi mu 
niso pomembne. Zato je treba poudariti, da je ljudska balada sinkretična
celota teksta in teksture, ki izhaja iz konteksta, a je ta ne izloči iz 
estetskega polja, kamor po izgubi funkcije tudi vstopi. Že ob vprašanju 
komunikacijskega kanala, kjer se ljudska balada večinoma prenaša ustno, 
medtem ko je umetna fiksirana na papir, zadeva ni enoznačna. Že tu ni t. i. 
oralnost zgolj značilna le za ljudsko ustvarjanje in zapis tudi ne samo za 
literarno.



Jezik, način izražanja in formalna struktura

• Enako je s formalno strukturo balade, ki uporablja drugačne 
jezikovne strukture kot umetna. V slovenski baladni tradiciji so 
obrazci ali formule del načina oblikovanja besedila, so neke vrste 
ključi za formalno oblikovanje balade.  Tako je še vedno v veljavi, da 
je jezik ljudske balade preprost, da ne pozna kompleksnejšega 
izražanja, da sta ponavljanje in slovanska antiteza ter uporaba barv 
vrhunec metaforike, da ne pozna asonanc in da je verz večinoma 
porušen. Toda jezik ljudskih pesmi ni ne pravo narečje, še manj pa 
knjižni jezik, način izražanja ni preprost, je pa zgoščen in jedrnat, 
jezik je vmesna stopnja med narečjem in knjižnim jezikom 
(Duličenko 1981, Kumer 1975: 169, Fikfak 1999: 179; Stanonik 
2007, Jakop 2008); lahko rečemo, da gre za t. i. nadnarečnost. 



Obrazci

• Tudi struktura ljudske balade je lahko tista, ki je od umetne 
različna, še posebno glede uporabe obrazcev. Ta struktura ni 
samo oblika besedil ljudskih pesmi, so tudi oblike melodij, 
posebna značilnost pa so obrazci (potujoči verzi in kitice, npr. 
stoji, stoji kot uvodni ali doli pade, omedli in dušico spusti kot 
zaključni), ki potujejo iz pesmi v pesem (Kumer 1991: 243, 
2002: 50, Golež Kaučič 2003: 313).  Te potujoče skupine besed 
lahko vstopajo v različne balade, saj so pomembne za uvodne 
začetke ali konce, ki so si med seboj podobni, in jih lahko 
zamenjamo. 



Verzologija

• Pri ljudski baladi je treba poudariti, da je tekstura (melodija) 
zelo pomembna, saj je tesno povezana z vprašanjem verza in 
metrične sheme, ki se bistveno razlikujeta od verza in ritma 
umetne balade. 

• Največ napačnih rezultatov preučevanja ljudske pesmi je 
literarna zgodovina objavila na področju verzologije zaradi 
neupoštevanja melodije kot bistvenega dela ljudske pesmi. Še 
vedno je ljudska pesem bolj besedno dejstvo, celo del 
»slovstvene folklore«, zanemarja pa se njen bistveni teksturni
del – melodija 



Ne amfibrah in jamb!

Najpogostejša metrična obrazca le trohej in daktil, saj ob tem, da 
zanemarjajo melodijo, besedilu odvzamejo njegov bistveni del. Npr. pri 
ljudski pesmi in pri baladi je mogoč samo trohejski in daktilski ritem in 
verza u– u ‒ u ‒/ u – ne imenujemo četverostopni jambski verz (Kaj pa 
delaš, Anzelček?/svoji Ljubci šolniček, marveč trohejski sedmerec z 
anakruzo z dierezo po 4. zlogu, in to zaradi melodije; daktilski ali lirski 
deseterec (Vodušek 2003: 111, Terseglav 1987: 134‒146, Kumer 1996: 
55‒66) je značilen samo za ljudsko poezijo, npr. „Sveta Kristina/bolna 
ležala,/bolna ležala/milo ječala (5+5 zlogov). Je kitična in ima pogosto 
referen, starejše balade pa tudi nimajo rime. 



Kitice, verzne oblike

• Najpogosteje so dvovrstične kitice s ponovitvijo drugega, 
redkeje prvega verza. Prave trivrstične kitice so redke, 
štirivrstičnica je tam, kjer je v besedilu distih, večinoma je 
štirivrstičnost združitev dveh dvovrstičnih kitic, kadar je 
melodija štiridelna. Da sta v nekaterih učbenikih pripovedna 
dolga vrstica ali junaški deseterec omenjena kot najpogostejša 
verza ljudske pesmi, je seveda popolnoma zastarelo dejstvo; 
dolga vrstica ne obstaja, junaški deseterec pa je mnogo bolj 
značilen za srbsko in hrvaško pesništvo. 



Kontekst 

• Povezava pesem in pevec je hkrati horizontalna (sinhrona) –
skupina pevcev in pesmi skupaj z družbenimi in kulturnimi 
razsežnostmi skupaj ter vertikalna, potovanje pesmi skozi 
različna časovna obdobja (diahrona). Seveda vemo, da balade 
zrastejo iz neke vrste socialne interakcije med družbo, družino 
in posameznikom. Zato so tudi kontekstualne in 
performativne informacije pomembne za samo interpretacijo
balade. 



Funkcija

• Balada je lahko v vlogi mrliške pesmi (balada o smrti neveste na poročni dan, o 
vdovcu na ženinem grobu, o smrti daleč omožene). Pela se je tudi ob skupinskem 
delu, kot so bili na primer trgatev, pletev, ličkanje koruze, preja, luščenje fižola, 
ob petju pri varovanju mrliča (prim. Kumer 1996: 29‒30). Lahko je po funkciji 
obredna pesem (s Krasa je znana trikraljevska kolednica, ki ima za osrednji del 
legendarno balado o Mariji in brodniku), ali kot pesem otroku (npr. Povodni mož, 
ki se je pela kot uspavanka – GNI M 20.713, Kumer 1975: 454). V Sloveniji se je 
ohranila tudi balada kot plesna pesem, in sicer v Beli krajini, kjer so za zimski 
kres, 27. decembra, plesali kolo in pri tem peli pravljično balado o pastirju, ki so 
mu tri vešče (njegova mati, sestra, ljubica) v spanju iztrgale srce iz prsi. Balada 
ima naslov Tri žene iztrgajo mladeniču srce (Pobelelo polje, SLP I/23, prim. še 
Golež 1990): ritem plesa se ujema z ritmom pesmi ‒ kolajo, ples pa je k nam 
prišel iz Balkana z Uskoki (Ramovš 1975/76: 305–313). 



Tri žene iztrgajo mladeniču srce, SLP I/23/12, 

Predgrad, Bkr., 1961, skupina (27. december)



Povezava folklore z literaturo

• Vemo, da je v slovenski literaturi, pa ne samo v poeziji temveč tudi v prozi in 
dramatiki, izjemno veliko folklore, veliko ljudske pesmi v t. i. folklorni triadi tekst, 
tekstura in kontekst, pa tudi ustvarjalec folklore se najde, pa naj bo to pevec, 
inštrumentalist, pripovedovalec ali udeleženec šege ali obreda. V tem primeru 
nam pesnik ali pisatelj lahko mimetično ponazori folkloro in kljub temu, da gre za 
fikcijo, je opis folklornega dogodka mnogokrat zelo resničen, saj prek njega 
opisuje življenje, npr. Jančarjev roman Katarina, pav in jezuit (več v VI. poglavju) 
ter dela Prežihovega Voranca, Franceta Kosmača, Ivana Potrča (prim. Tucovič 
2013: 31‒42) in Miška Kranjca (prim. Tucovič  2010: 44‒50). Prav tu je mogoča 
interdisciplinarna analiza ob identifikaciji in interpretaciji folklore v literaturi (gl. 
Golež Kaučič 2011c). Poezija postmodernega obdobja od Strniše, Makarovičeve, 
Tauferja do Oswalda jemlje ljudske odnosnice tudi iz balad (Golež Kaučič 2003).



DEFINIRANJE BALADE V EVROPI

• Evropsko sprejeta definicija ljudske balade je v slovenski in evropski folkloristiki 
od leta 1966, ko so jo raziskovalci opredelili na 1. mednarodnem srečanju 
raziskovalcev balad v Freiburgu (Kommission für Volksdichtung, Société
Internationale d'Ethnologie et de Folklore).Tam so sprejeli naslednjo definicijo 
balade: Balada je pesem, ki pripoveduje dramatično poudarjeno zgodbo (“Eine
Ballade ist ein Lied, das eine Geschichte erzählt, die dramatisch pointiert ist.”) 
(Kumer 1998: 31). Prvi zbornik se je imenoval Arbeitstagung über Fragen des 
Typenindex der europäischen Volksballaden. Ur. Rolf Wilhelm Brednich, Berlin 
1966. Zmaga Kumrova je na podlagi sklepov, sprejetih na tem srečanju,  
pripravila katalog baladnih tipov: Vsebinski tipi slovenskih pripovednih pesmi/ 
Typenindex slowenischer Erzähllieder, ki je izšel leta 1974 (dvojezično – v 
slovenščini in nemščini) in predstavlja enega od prvih evropskih katalogov balad. 



Definiranje balade pri nas

• Ljudska balada slušno in kasneje tudi vidno dramatizira zgoščen jedrni 
dogodek brez zastranitev in pojasnjevanj, s skoraj filmskim jezikom, ki 
omogoča prestop iz sedanjosti v preteklost in vživljanje v subjektov položaj 
ali v njegov spopad z usodnimi okoliščinami. Lahko rečemo, da je balada 
pripovedni žanr, ki večinoma ne razširja svoje epskosti, temveč 
dramatičnost, a je včasih tudi na robu lirskega, posebno v tistih primerih, 
ko govorimo o fragmentih balad ali ko se izgubi jedro konflikta. 
Večmedialnost ljudske balade je morda tista paradigma, ki bi bila za 
slovensko ljudsko balado najustreznejša. Ljudska balada je torej 
paradigmatsko gledano, sestavljena iz tipa in variante, vpeta je v idiom 
izročila, vsebina je sporočena s petjem, je medbesedilna in intermedialna
(Golež Kaučič 2018).



Predlog definicije

• Definicija slovenske ljudske balade bi se lahko glasila takole: Je 
zgoščena pripovedna pesem z včasih bolj poudarjeno 
dramatsko ali dialoško strukturo, z vsaj tremi vrstami 
ritmičnih struktur in raznovrstnimi melodijami z refreni ali ne, 
s posebnim načinom pripovedovanja (petja) in z nesrečnim ali 
srečnim koncem. Je ustvarjalna podoba resničnosti.



BALADE IN BALADNE POTI PO LJUBLJANI

• Obsojena detomorilka; ta sodi med 
družinske balade, na slovenskem 
ozemlju je doslej poznanih 80 variant 
(Golež Kaučič 2007b: 714‒772). Je ena 
redkih balad, nastala v mestnem okolju 
in se je nato širila na podeželje, kar 
lahko sklepamo iz geografske 
razprostranjenosti zapisanih variant. To 
pomeni, da lahko tudi z geografskim 
prikazom (zemljevid razširjenosti 
balade po slovenskem etničnem 
ozemlju po zapisih do leta 1900, med 
1901in1945 in po letu 1946) pokažemo 
razširjenost pesmi v vseh slovenskih 
pokrajinah (Petek 2007: 916). 



• V drugi polovici 19. stoletja v 
Ljubljani, piše v Ljubljanskem 
zvonu leta 1895, Fran Podkrajšek 
(Harambaša): je moja babica 
Josipina Švelc in njena sestra 
Neža, moja praujna, mnogokrat 
popevali narodno pesem o lepi 
Urški, katero so na Friškovcu ob 
glavo dejali« (Podkrajšek 1895: 
516). 



Kraj: Ljubljana, Gorenjska, Pel: Fran Ferjančič; Zps.: bes. Fran Ferjančič, mel. trnovski kaplan, pred 1895, objava L/ 
1895, 516-517; SLP V, tip 287, var. 11; SM, Ljubljana 2007.

• 1.  »Prišli so mi hudi briči,
pretrdo me zvežejo,
not v trančo so me djali,
v to trančo velbano.«

2.  Gospodje so me vprašali:
'Urška, kaj ti delaš tu?'
Kaj me bodo vprašali,

saj sami dobro vedo.

3.   Enga sinka sem imela,
še tega umorila sem.
Lepe botre sem mu zbrala,
Jezusa in Marijo.«

4.   »Al te je to tvoj Jur naučil
al si si sama zmislila?«
»To me ni moj Jur naučil,
sem si sama zmislila.«

• 5.  Frajman jo zdaj lepo popraša:
»Urška, češ moja frava bit?
Hočeš moja biti,
al daš raj svojó glavó.«

6.  »Nočem tvoja frava biti,
rajši dam svojo glavo!«
Frajman se okol zasuče,
Urški glavca odleti.

7.  Glavca trikrat poskočila
od le-te črne zemlje,
svete besede spregovorila:
»Jezus, Jožef, Márija!

8.   Uzemite mojo truplo,
nesite ga v črnó zemljó.
Uzémite mojo dušo,
pošljite jo v svetó nebó!«



• Urška je bila ena najlepših deklet 
pod „šentpeterskim zvonom“.

• Na koncu Trubarjeve v Ljubljani, 
prej sv. Petra ceste, stoji cerkev 
sv. Petra in Pavla. V nje je oltar sv. 
Uršule. 



• Zgodba o nesrečni nezakonski materi, 
ki umori novorojeno dete in je zato 
obsojena na smrt, je imela snovno 
podlago v resničnem dogodku, saj so 
iz računskih knjig Mestnega sodišča v 
Ljubljani razvidna zapisana izplačila 
rabljem za njihovo dejavnost; tako je 
med izdatki leta 1766 navedeno, da je 
23. oktobra 1766 Martin Jakob, rabelj 
iz Št. Vida na Koroškem prejel 40 
goldinarjev, ker je dan prej z mečem 
usmrtil za detomor obsojeno Uršo 
Mandlovko (Maldnlovko, Mandeljc?), 
vulgo Kustrovko, ki naj bi bila stara 17 
let.



• Najprej je bila vržena v ječo, 
imenovano tranča, kar je omenjeno v 
nekaterih variantah balade, ki je iz 
občega imena danes lastno Tranča v 
Ljubljani. Datum usmrtitve je verjeten 
tudi zato, ker so leta 1868 civilne 
oblasti javne eksekucije umaknile za 
zidove jetnišnic. Po letu 1873, ko je bil 
objavljen novi kazenski zakon, niso bile 
več dovoljene ne izpostavljanje 
obsojenca ne javne usmrtitve. Ostala 
pa je smrtna kazen z obešenjem 
(Studen 2004: 110).



Motiv nezakonske matere, ki umori ali zavrže svojega otroka in 

je za to kaznovana, je poznan v ljudskem pesemskem izročilu 

skoraj po vsej Evropi. Motiv so v balado poleg Slovencev 

oblikovali tudi Hrvati, Čehi, Slovaki, Lužiški Srbi, Kašubi, 

Poljaki, Ukrajinci, Rusi, Litovci, Nemci, Italijani, Francozi, 

Španci, Angleži, Danci in Švedi. Danci, Švedi in Nemci imajo 

motiv detomorilke oblikovan tudi v pripovedko. 



• Detomorilstvo nezakonske matere je kot pesemska pripovedna snov splošno človeška, 
časovno neomejena in nacionalno neopredeljena, zato so si jo prisvojili mnogi evropski 
narodi neodvisno drug od drugega, vendar je pri posamičnih motivnih drobcih le šlo za 
medsebojno vplivanje. Nemški raziskovalec John Meier (1936) je menil, da smo Slovenci 
prevzeli motiv iz nemškega izročila (balada „Rabenmutter“), vendar se zdi, da je nemška 
balada iz mlajše dobe, slovenska pa je starejša in je nastala samostojno. Najstarejša varianta 
s to tematizacijo je iz zbirke Des Knaben Wunderhorn (1805‒1808), kjer je njen naslov 
„Höllisches Recht“ ali Sveta pravica, vendar je bolj znana od omenjene „Rabenmutter“, kar 
bi pomenilo Vranja mati (DVldr 114, gl. Arnim in Brentano 1975‒1978, 2: 202). Svetovno 
znana je angloškotska balada “The Cruel Mother”, ki je bila v času renesanse zelo popularna 
in je ilustrirala, kaj se je pogosto zgodilo, ko je nezakonska mati rodila otroka; večinoma sta 
to dva, ki ju zveže in nato z nožem zabode v srce (Child 1965: 20; Andersen 2014: 47‒68; 
Cheesman 1994: 127‒128): 



• Balado o obsojeni detomorilki (SLP 5. 2007: 287) razvrščamo po treh različnih začetkih in 
poznejšem oblikovanju besedila v tri skupine. Prva skupina se začenja z vprašanjem Urški, 
zakaj je žalostna. Sledi njena izpoved o detomoru (npr. varianta št. 43), druga skupina se 
začne z uvajalno formulo o »novih cajtengah«, iz katerih fant izve za sojenje svojemu 
dekletu (npr. varianta št. 53). Obrazec, poznan iz variant, iz katerih za njeno usodo izvemo 
posredno, prek fantovega pripovedovanja, bi lahko imenovali tudi Vóznica (vozo/a je 
arhaični izraz za ječo), kakor jo je naslovil Stanko (Vraz 1839: 82). Različica je izjemno 
pretresljiva, pripoveduje o hudi stiski detomorilke v ječi, o zasliševanju krvnega sodnika in 
tožilca v eni osebi in nato o dekletovem kesanju in samoobtožbi. Tretja skupina variant se 
začne s pozdravom in očitki neusmiljenemu dekletu (z različnimi imeni) (npr. varianta št. 47). 
Skladno s tem je globinska vsebinska analiza razdeljena na naslednje vsebinske prvine vseh 
dosegljivih variant: uvod kot formulaični začetek, rojstvo, krst, detomor, obsodba in ječa, 
zavrnitev snubitve rablja, prošnja fantu za rešitev, kesanje, usmrtitev, nauk in obrat k 
transcendenci. 



Literarizacije v Evropi

1. Johann Wolfgang Goethe: Urfaust 1772-1775; Faust I 1806, II 
1831

2. Heinrch Leopold Wagner, Die Kindermörderin 1776

3. Friedrich Schiller, Die Kindermörderin 1782

4.   George Eliot, Adam Bede (1895)

5. Gerhart Hauptman, Rose Bernd, 1903

6.    Jean Paul Sartre, Zaprta vrata, 1944



Literarizacije na Slovenskem

1. Jožef Žemlja, epska pesnitev Sedem sinov (1843) 

2. Zofka Kveder, kratka zgodba Zločin (1903)

3. Svetlana Makarovič, Kolovrat in Zibelka (1974)

4. Uglasbitev ene od variant št. 3. Svetlana Makarovič: Mene pa 
srce boli



Baladna pot Obsojena detomorilka Urška

• Zamisel za baladno pot je zrasla prav iz tega, da 
lahko prek pesmi spremljamo usodo detomorilke po 
postajah na ulicah današnje Ljubljane, ki pa nas 
nato prenese v obdobje 18. stoletja, ko se je ta 
resnični dogodek zgodil. Zato se ob vsaki postaji, ki 
jo je pravzaprav oblikovala pesem, ustavimo, 
preberemo kitico ali več, ki jo virtualno postavimo v 
mestni prostor in si lahko prav filmsko vizualno 
zamislimo Urškino tragično potovanje v smrt. Njena 
usoda je bila povezana s položajem nezakonskih 
mater, s položajem žensk tistega obdobja in pesem 
ne samo da tematizira nezakonsko materinstvo in 
detomorilstvo, prikazuje tudi okoliščine, ki so 
pripeljale do tega tragičnega dogodka. V pesmi so 
torej povezane tekstualne in kontekstualne
značilnosti balade, petje pesmi pa je omogočilo, da 
se je pesem razširila po vsej Sloveniji.



Dva nesrečna Italjana, sta na gavge bla peljana: Iz 

resničnosti v novico in v pesem
• Tudi ta pesem, ki jo imamo v več 

zapisih in tudi v zvočnem posnetku, 
dokazuje, da je dogodek, ki ga opisuje 
zapis v Zgodnji Danici, 19. 12. 1861, str. 
208, resnični dogodek, ki se je nato 
prelil v zgodbo in prek zgodbe v 
balado:

• »Iz Ljubljane. Včeraj–teden ob 9. uri sta bila na 
ljubljanskim polju blizo smodnišnice (Pulferthurm) 
dva hudodelnika obešena. Janez E., mesar iz 
Verone, in Frašišk M., delavec iz Mantove, ker sta 
bila lani 19. prosenca v ljubljanski delavnici Jožeta 
Gobbita, tudi Laha, umorila. Pervi je imel 41, drugi 
28 let; oba sta bila iz mladosti zanemarjena, malo 
podučena v verskih naukih, zlasti drugi, brez ušesa 
za lepe nauke, zgodnja tatova in pretepavca, ki so ju 
že davno po ječah vlačili, pa se nikoli nista 
poboljšala, ampak še le terdovratnejši prihajala. 
Imenovaniga Gobbi-ta sta ravno imenovani dan po 
sv. Maši vpričo druzih tovaršev v sobi napadla, 
zabodla in z več rabnami vsmertila tako naglo, de je 
bil komej še sv. Poslednje olje prejel pred zadnjim 
zdihljajem. Č.Č. oo Benvenut in Korad, frančiškana, 
sta ju spremljala na moriše.“



Dva rokopisna zapisa pesmi



• Dva zapisa pesmi, ki je nastala po tej zgodbi OSNP zapisa okoli 1909 iz Dolenjske 
in 1910 iz Štajerske  kažeta na to, da je ta dogodek zelo odmeval, oba ironizirata 
vlogo obeh frančiškanov, izpuščena pa je zadnja kitica. Zapis iz Dolenjske pa celo 
vsebuje podatek, da sta bila obešena, ker sta enega vodnika volov oropala in 
ubila. Zapisovalec je napisal tudi, da gre za način petja »ala Bänkelsanger« (se 
pravi pevec balad na letakih) in da je bilo res. Zvočni posnetek, ki pa je iz 
Gorenjske (Vrba, 1959), pa vsebuje posmehljiv refren, vesel refren, kljub tragični 
zgodbi; nastopa nek pater Mojzes, kitica, kjer Italijana pošljeta frančiškana, naj 
gre namesto njiju pod vislice, je izpuščena,  namesto frajman (izraz za krvnika), je 

tukaj ravbar.



ZAVRNITEV VASOVALCA  ALI STOJI, STOJI, LJUBLJANCA 

• Ni jasno, katera lipa je v pesmi, ki jo je leta 1775 zapisal Dizma Zakotnik: »pesem 
o plesu pod lipo na Starem trgu v Ljubljani«. Ali gre za tisto lipo, pod katero so se 
zbrali fantje Ljubljančani, ko so vasovali in se odločali, kako bodo zapeljevali 
dekleta? Je bila to tista mogočna lipa, ki je stala nasproti današnjega Stiškega 
dvorca in je bila posekana v 17. stoletju, tam, kjer sedaj žubori Herkulov vodnjak? 
Kakorkoli že, ljubezenska pripovedna pesem Zavrnitev vasovalca ali Stoji, stoji 
Ljubljanca (SLP IV/222) je snovno podlago prinesla iz nemškega okolja, nato pa je 
to snov prilagodila slovenskemu značaju in dogajanje pesmi umestila v Ljubljano. 
Tako je nastala pesem, ki poje o fantih, ki se zbirajo pod lipo, kjer sedijo na 
kamnitih stolčkih in se pogovarjajo o svojih ljubicah, pri čemer se  eden od njih 
pohvali, kako jo bo zvečer zapeljal. A dekle ga sliši, steče domov, se zaklene in ko 
naj bi fant izvršil namero, mu to dekle onemogoči, ga pokara ter mu pove, da ga 
je slišala. 



Herkulov vodnjak na Starem trgu ob poti na 

Gornji trg. 



Stoji, stoji Lublanca, kraj: Vavta vas, Dolenjsko; pela: Julika Kulavic, zps.: Franc Kramar, 11. jan. 1912, Vir: GNI O 

7505, SLPIV, Tip 222 Zavrnitev vasovalca; 100 variant, varianta 43, SM, Ljubljana 1998.

• Stoji, stoji Lublanca,
Lublanca dolga vas.

• Na sredi te Lublance
stoji lipka zelena.

• Pod lipko stoji mizca,
oj mizca kamnata.

• Okoli mize stolčki,
teh stolčkov je dvanajst.

Na njih sedijo fantje,
fantje Lublančanje.

• Med sabo se pogovarjajo,
kam drev v vas pojdejo.

• Nermlajši je pa reku:
»Jest grem k svoj lubci u vas!«

• Jo hočem zapelati,
popre ko vandrat grem!«

• Dekle za lipko stala,
vse dobro slišala.

• Si v srce zapisala,
s prostom zažugala.

• »Ko b jest zagvišno vedu,
jo b gvišni vstrelu bi!

• O ti proklet jeziki,
ki vse to povedo!«

• Je hitro damu tekla
u svojo kambrico.

• Se hitro zareglala
z dvetmi rigeljci.



GNI O 7505



GNI O 7505, zvočni posnetek Veliki Trn, Dolenjsko, 

GNI M 46.735, 1996



• Prvič je bila pesem zapisana v 16. stoletju in je znana po vsem nemško 
govorečem območju prim. DVM 6/2: 139 – Der schwatzhafte Junggeselle), na 
Nizozemskem in Danskem, med Slovani pa jo poleg Slovencev pojejo le še Lužiški 
Srbi. K nam je prišla v 17./18. stoletju, od sredine 19. stoletja pa je v njenem 
središču »Ljubljanca, dolga vas« (Kumer 1998b: 471‒541).

• Ljubljanca, dolga vas, lipa, fantje, ples, hvalitev z osvojitvijo dekleta in nato z 
zapustitvijo, zavrnitev ‒ vse kaže na zgodbo, a ta zgodba ni tako zelo dramatična v 
svoji ekspoziciji, na koncu gre le za prekinitev ljubezenskega razmerja, ki se sploh 
še ni začelo. Ne konča se tragično, a morda srečno za dekle in manj za fanta. 
Tematizira pa vasovanje, petje, lipo na sredi kraja. Lipa je lahko drevo življenja ali 
sveto drevo (votla lipa, ki raste v Ljubljani, naj bi bila središče sveta (Šašelj 1906: 
192‒193). Pesem je izjemno razširjena po vsem slovenskem etničnem ozemlju. V 
SLP IV je 100 variant, zadnja je iz leta 1989, kasneje smo jih posneli še mnogo. 



Ljudska in umetna balada 

• Slovenska umetna balada je nastala potem, ko so se 
razsvetljenci seznanili z nemškimi predromantičnimi baladami 
in so začeli prevajati Bürgerjeve, Goethejeve in Schillerjeve 
balade. Prvi vrh je slovenska umetna balada dosegla v 19. 
stoletju s Prešernovim prevodom Bürgerjeve Lenore, kmalu 
zatem pa je Prešeren napisal prvo slovensko umetno balado 
Povodni mož, ki pa je prav tako nastala na podlagi ljudskega 
izročila. 



• Še preden je  Prešeren napisal balado Povodni mož (Kos 1998: 445),  je bila že 
znana ljudska balada o Povodnem možu (1830 v Kranjski Čbelici); temeljila je na 
poročilu o povodnem možu, ki ga je pri nas zapisal polihistor Valvasor s splošno 
znano zgodbo o ugrabitvi Urške Šeferjeve ob plesu pri lipi na Starem trgu v 
Ljubljani. Glede na to, da je bilo Prešernovo pesniško ustvarjanje povezano z 
ljudskimi pesmimi že v samem začetku, lahko domnevamo, da je poleg samega 
motiva morda poznal tudi ljudsko balado Povodni mož (SLP I/24; Š 81‒89, ta je 
bila v kasneje izgubljeni Zakotnikovi zbirki iz leta 1775) ter morda celo ljudsko 
balado Hudič odnese plesalko (prvič zapisana pred letom 1839 - Josip Drobnič, 
objavljena šele leta 1889 s samovoljnimi posegi v tekst), varianta 2, ki jo je zapisal 
Matija Valjavec pa govori o plesu pod lipo, vendar je tokrat plesalec hudič, ki je 
prišel zato, ker se plesalci pred plesom niso pokrižali (SLP I/25; Š 82, 83b) – ta 
balada naj bi bila izvorno slovenska. 



POVODNI MOŽ
Kraj: Kranjsko

Zps.: neznanec, pred 1839    Vir in obj.: SPKNI (1839), 79-81, Š81: SLP I, tip 24, Ljubljana, Sl. Matica, 1970.

• Fantje ples napravljajo,
Miciko prosijo na ples.
Micika mi tako govori:
»Mati, jez pojdem drevi na ples!«

• Mati ji ni pustila it:
»Micika, ostani mi doma,
ne hodi drevi mi na ples!«
Micka ni nič marala:
»Mat, jez pojdem vunder drevi na ples!«
»Ker ti ne maraš zame nič,
pod, de te vzame povodni mož!«

• Micika pleše s fantmi tam,
pride k njim še kje mlad gospod:
»Micika al greš plesat z menoj?«
Micika še gre plesat z njim.
On ji stiska roke močno,
micika tako pravi, govori:
Ne stiskaj mi rok tak močno!«
On jo stiska čedalje bolj,
de ji zza nohtov kri kaplja.
Micka zavpije premočno:
»Po me je prišel povodni mož!«

• Micka tega ne zgovori,
povodni mož z njo vun zleti,
vunkaj zleti sred vode.

• V glažovnato hišo prideta
in se lepo tam menita:
»Kedaj boš pustil me domu?
Ti pred ne pojdeš mi domu,
de boš imela sinka maliga.
Ti pa po hiši pometaj,
de boš babci dala plačil:
K boš po hiši pometala,
boš tiste smeti spravila.«

• Ona je dala babci plačil;
babica pa pride domu,
prinese polno mošnjo tolarjov.
»kaj te prosim, ljubi moj mož!
pusti me, da grem k materi domu!«
»Jest te pa bom pustil domu;
pa ne hodi na deteljo spat,
ti se ne kad s šmarnicami,
o svetim telesi žegnanim:
Ta je šla vesela domu.
Še pride klicat jo povodni mož:
»Micika, jez sim vže po te prišel,
tvoj sin se joka premočno.«
»do zdaj sim ga zibala jez,
zdaj ga ne bodem nikdar več.«

• »Micika, če nečeš sinka celiga,
ga bova imela vsaki pol.«



Hudič odnese plesalko
Kraj: Škofiče v Rožu, Koroško

Zps.: Josip Drobnič, pred 1839
Vir: VO, Ms 481/XI, 3 (NUK)

Obj.: Š82, SLP I, tip 25, var. 1, Sl. Matica, Ljubljana 1970      
• Tam stoji lipa zelena,

spoda pa miza mirneta (kamnita),
tam se ljepi pubi zbirajo,
te prve raje začinjajo.
Te prve raje rajajo,
pa križa nič ne storijo
prišo je en ljep rajovec,
kaj jim ty rajovec hovori:
»dajte mi te ljepši rajovčinjo,
da pojdam jaz tri raje ž njo.«
Te narljepši je biwa rajovčinja,
ko Kartca Kozlarjeva.

• Pelo jo je ty prvi rej.
Kaj jim Katrca hovori:
»Kaj ste mi dali za na rajovca,
da se mi čudno zdi do nja?«

• Pelo jo je ty drugi rej.
Kaj jim Katrca hovori:
»Kaj ste mi dali za na rajovca,
da o krjesu rokavce ma?«
Pelo jo je ty treči rej.
Kaj jim Katrca hovori:
»Kaj ste mi dali za na rajovca,
da me že v srce žje (žge) od nja?«

• Tam jo je močno zasuko,
skočo v hwoboko jamo ž njo,
na lipi pusto je dva puhštaba:
»Katrca, lijepa rajovčinja,
do vekoma pohublana!



Ziljski rej ali ples pod lipo



Prešernov Povodni mož

• V njegovi pesmi so morda združeni tako balada Povodni mož, z imenom junaka, 
izročilo o povodnem možu (Valvasorjevo poročilo), še bolj pa iz nje odseva prav 
balada Hudič odnese plesalko, saj se začne podobno, s plesom pod lipo in nato s 
trikratno ponovitvijo plesanja. Vse to je skupno motivno jedro, iz katerega je 
črpal Prešeren. V baladi Hudič odnese plesalko se ob plesanju pojavi dekletovo 
začudenje nad plesalcem, ki je hudič (da je čuden, ima rokavice na rokah, da jo 
ob njegovi navzočnosti žge srce), v njej plesalca zaplešeta v globoko jamo (v 1. 
varianti) – v pekel, pri Prešernu v reko. V ljudski baladi Povodni mož je mati tista, 
ki napove, da bo dekle odnesel Povodni mož, če bo šla na ples in je ne bo 
ubogala. Balada se nato nadaljuje z življenjem v vodi in konča s pretrganjem sinka 
na pol. Prešeren pa je povodnega moža zastavil kot tistega, ki je edini lahko kos 
ošabni deklici. Prevzetnost naj bi bila kaznovana, tako kot je v ljudski pesmi 
neubogljivost do staršev ali neupoštevanje verskih zakonov. Od splošnega 
ljudskega mišljenja se je Prešeren obrnil v osebno izpoved. 



France Prešeren, Povodni mož

• Od nékdej lepé so Ljubljanke slovele,
al lepši od Urške bilo ni nobene,
nobene očem bilo bolj zaželene
ob času nje cvetja dekleta ne žene. -
Ko nárbolj iz zvezd je danica svetla,
narlepši iz deklic je Urška bila. 

• Mnogtére device, mnogtére ženice
oko je na skrivnem solzé preliválo,
ker Urški srce se je ljubega vdalo;
al ljubih bilo je nji vedno premalo.
Kar slišala moških okrog je slovét,
skušála jih v mreže razpete je ujet.

• Je znala obljúbit, je znalá odreči,
in biti priljudna, in biti prevzetna,
mladenče unémat, bit staršim prijetna;
modrij in zvijač je bila vseh umetna;
možake je dolgo vodila za nos,
ga stakne nazadnje, ki bil ji je kos.

• Na Starem so trgu pod lipo zeleno
trobente in gosli, in cimbale pele,
plesále lepote 'z Ljubljane so cele
v nedeljo popoldan z mladenči vesele;
bila je kraljica njih Urška brhka,
plesáti ni dolgo nje volja bila.

• Jih dókaj jo prosi, al vsakmu odreče,
prešerna se brani in ples odlašuje,
si vedno izgovore nove zmišljuje,
že sonce zahaja, se mrak približuje;
že sedem odbila je ura in čez, 
ko jela ravnat se je Urška na ples.

• Al, ker se ozira, plesavca si zbira,
zagleda pri mizi rumeni junaka; 
enacga pod soncam mu ni korenjaka,
želi si plesáti z njim deklica vsaka -
omrežit ga Uršika lepa želi,
zaljubljeno v njega obrača oči.

• Al, ker se ozira, plesavca si zbira,
zagleda pri mizi rumeni junaka; 
enacga pod soncam mu ni korenjaka,
želi si plesáti z njim deklica vsaka -
omrežit ga Uršika lepa želi,
zaljubljeno v njega obrača oči.

• To videt, mladenič se Urški približa:
"Al hôtla bi z mano plesati?" ji pravi,
"kjer Donava bistri pridruži se Savi,
od tvoje lepote zaslišal sem davi, 
že, Uršika zala! pred tabo sem zdaj,
že, Uršika zala! pripravljen na raj!"

• To reče in se ji globoko prikloni,
sladkó mu nasmeja se Uršika zala:
"Nobene stopinjice še nisem plesala,
de čákala tebe sem, res je, ni šala –

• zatorej le hitro mi roko podaj,
lej, sonce zahaja, jenjuje že raj!" -

• Podal ji mladenič prelepi je rôko,
in urno ta dvá sta po pódu zletela,
ko de bi lahké peretnice imela,
bila bi brez trupla okrog se vrtela,
ne vidi se, kdaj de pod noga udar',
plesala sta, ko bi ju nosil vihar.

• To videti, drugi so vsi ostrmeli,
od čudeža godcam roké so zastale;
ker niso trobente glasova več dale,
mladenča nogé so trdó zaceptale;
"Ne maram," zavpije, "za gosli, za bas,
strun drugih, ko plešem, zapoje naj glas!" 

• So brž pridrvili se črni oblaki,
zasliši na nebu se strašno gromenje,
zasliši vetrov se sovražno vršenje,
zasliši potokov derečih šumenje,
pričjóčim po koncu so vstali lasje -
oh, Uršika zala, zdaj tebi gorje!



• "Ne boj se, ti Urška! le hitro mi stópi,
ne boj se," ji reče, "ne boj se gromenja,
ne boj se potokov ti mojih šumenja,
ne boj se vetrov mi prijaznih vršenja;
le urno, le urno obrni peté,
le urno, le urno, ker pozno je že!" 

• "Ah, majhno postojva, preljubi plesavec!
de jaz se oddahnem, de noga počije."
"Ni blizo, ni blizo do bele Turčíje,
kjer v Donavo Sava se bistra izlije;
valovi šumeči te, Urška! želé,
le úrno, le urno obrni peté!" -

• To reče, hitreje sta se zasukála,
in dalje in dalje od pôda spustila,
na bregu Ljubljance se trikrat zavila,
plesáje v valove šumeče planila.
Vrtinec so vidli čolnarji dereč;
al Uršike videl nobeden ni več.



Nove baladne poti?

• 1. Lahkoživčeve sanje (Prešeren, Sanje): SLP IV, tip 212

• 2. Ljubosumni ubijalec obsojen na galejo: SLP IV, tip 216

• (prva tematizira središče Ljubljane in Rožnik; druga območje 
Spodnje in Zgornje Šiške v Ljubljani)
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