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LOKALNE PRIPOVEDI O ZNAMENITOSTIH LJUBLJANE 

 

Predstavljena je ena od možnosti za vodenje po 'pripovednih poteh' Ljubljane. Pri tem je 

izbranih dvanajst točk, okoli katerih se je spletala zgodovina Ljubljane, hkrati z njo pa tudi 

ljudske pripovedi in izročila. 

 

 

1. Križanke – Francoski trg 

 

Francozi in vedro srebrnih kovancev (zgodovinska povedka) 

Pri sosedovih se je reklo 'Pri Baharju'. Danes tega kmeta v Dravljah več ni, je izumrl. Tam je 

bilo večje dvorišče in globok vodnjak. Ko so pred več kot sto leti čistili vodnjak, so delavci našli 

na dnu vodnjaka vedro srebrnih kovancev iz tistih časov, ko so Napoleonovi vojaki živeli po 

kmetijah v Dravljah. Francoska vojska je bila poražena leta 1814, in ko so se umikali proti 

Franciji, se je verjetno kakšen oficir spomnil spraviti kup kovancev v ta vodnjak, da bi ob prvi 

priliki po končani vojni prišel ponj. Kmet Bahar si je s tem denarjem celo pomagal kupiti nekaj 

zemlje, ker so bili nekateri  kmetje pijanci, pa so prodali zemljo. Tako mi je oče pripovedoval, 

da je takrat ta kmet tudi nekaj njiv kupil s francoskim denarjem. (Stanonik, 2001, str. 339, št. 

435). 

 

 

2. Rimski zid 

 

Poročilo o opustošeni Emoni (antično zgodovinopisje) 

Vojska cesarja Maksimina Tračana se je leta 238 ustavila pri prvem italskem mestu, ki ga 

domači imenujejo Ema (Emona). Ta leži na vrhu ravnine na vznožju Alp. Tu so se prednje straže 

in izvidniki vojske srečali z Maksiminom in mu sporočili, da je mesto brez ljudi in da so vsi 

prebivalci zbežali, potem ko so zažgali vrata svetišč in hiš. Vse, kar je bilo v mestu in na 

podeželju, so deloma odnesli, deloma zažgali, da ni ostalo hrane niti za vprežno živino niti za 

ljudi.  Ko so torej prenočili v mestu, nekateri v popolnoma praznih hišah brez vrat, nekateri na 

ravnini, so hkrati s sončnim vzhodom odrinili proti Alpam. (Šašel Kos 2015: 8–9). 

 

 

3. Ljubljanica  

 

Argonavti ustanovijo Ljubljano  (antični mit) 

Jazon in njegovi možje argonavti so kralju Ajetu v Kolhidi na obali Črnega morja ukradli zlato 

runo in z njim bežali nazaj proti Egejskemu morju. Toda pomotoma so zapluli v ustje reke 

Donave. Za ubežnike, ki so imeli zasledovalce za petami, ni bilo poti nazaj, zato so nadaljevali 

pot proti toku Donave, nato Save in končno zaveslali tudi po reki, ki jo danes imenujemo 

Ljubljanica, tedaj imenovana Navport. Ob tej reki so argonavti na kraju, kjer danes stoji 
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Ljubljana, ustanovili mesto, ki so ga poimenovali Emona. V bližini Barja je Jazon premagal 

močvirsko pošast – zmaja, ki je do danes ostal v ljubljanskem grbu. 

Ko so Jazon in argonavti nadaljevali pot in prišli do izvira reke Ljubljanice, se je naenkrat dvignil 

strašen vihar, ki je grozil, da bo ladjo treščil ob skale v Velikem Močilniku. Tedaj je Jazon, ki je 

bil junak nad junaki in je imel tudi veliko trdo pest, udaril po veliki navpični steni, da se je vdala. 

S svojo junaško pestjo je kot z mogočnim sidrom zasidral ladjo. Sled Jazonove pesti je dobro 

vidna v skali nad izvirom Ljubljanice. Tu so si Argonavti ladjo Argo naložili na svoja krepka 

ramena in se novim dogodivščinam naproti podali peš. Ko so tako natovorjeni  prispeli do reke  

Mirne, so ladjo spet spustili v vodo, se vkrcali na krov in odpluli v Jadransko morje, nazaj proti 

grškemu kraljestvu Jolk, kjer naj bi Jazon vladal. (Valvasor 1689, XI, str. 705; Cerar Drašler 2004, 

str. 46; Kropej, Dapit 2014, str. 71–72 , št. 42). 

 

 

4. Čevljarski most, Stari trg 

 

Povodni mož (bajeslovna povedka) 

V Ljubljani je bival v reki Ljubljanici duh, ki so ga imenovali Povodni mož. Večkrat se je pokazal 

ponoči ribičem in čolnarjem, podnevi tudi drugim ljudem, tako da je vsakdo vedel 

pripovedovati, kako je prikorakal iz vode v človeški podobi. Leta 1547, prvo nedeljo velikega 

rožnika (junija), se je zbrala  na Starem trgu vsa soseščina v veseli družbi. V senci košate lipe je 

uživalo staro in mlado. Zvoki glasbe so vabili k plesu; mladina je zasukala pete. Čez nekaj časa 

se pokaže v veseli družbi mladenič krasne postave, lepo oblečen, kakor da bi se hotel tudi on 

pridružiti rajajočemu kolu. Vljudno je pozdravil vse skupaj in prijazno prožil vsakemu 

navzočemu roko, ki pa je bila čisto mehka in mrzla ko led; marsikoga je na tihem stresla groza, 

ko se je dotaknil te roke. Nato je prosil eno izmed meščank za ples; bila je to Urška Šefarca, 

zala deklina, samo da glas o njej  zaradi  lahkomiselnosti in drznega vedenja ni bil najboljši. Tuji 

mladenič je lepo vodil ples, ona pa se je izkazala za enako spretno plesalko. Dobro se je tudi 

odrezala na njegove šaljive domislice. Plesala sta nekaj časa lepo spodobno, nato pa vedno 

bolj divje, v velikih lokih sta se vrtela  tudi izven plesišča; od lipe sta drvela do Stiškega dvorca, 

mimo dvorca pa k Ljubljanici. Tukaj skoči tujec s plesalko Urško v vodo in izgine. To so videli 

mnogi čolnarji, ki so postavali tam po bregu. – Lipa je stala do leta 1638; takrat so jo morali 

zaradi starosti posekati. (Valvasor II, XV, Kap. 19; povzel: Grimm, Deutsche Sagen, št. 51. Prim.: 

Kelemina 1930, str. 222, št. 156/II). 
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5. Mestna hiša – Rotovž 

 

Red in mir  v Ljubljani (zgodovinopisje) 

Mestna oblast in sodnik v Mestni hiši so določali tudi kazni za različne prekrške. Pred Rotovžem 

je stala sramotilna (norčijska) kletka, lesena oslica in sramotilna klop. Kazen so pogosto 

izvrševali ob tržnih dneh, da je bil obsojenec tarča še večjega števila dovtipov in šal.  

O potapljanju pekov pa poroča tudi Janez Vajkard Valvasor. Ljubljanski mestni svetniki so 

sklenili, da bo vsak teden eden od njih obiskal vse peke in dal pretehtati kruh. Tistega, ki  je 

pekel prelahek kruh, je doletela kazen. In sicer je moral plačati prvič tri, drugič šest, tretjič pa 

devet cekinov. Kogar so zalotili še četrtič, je bil kaznovan s potapljanjem v košari ali kletki –

namakali so ga v Ljubljanici. Če pa se je prekršil še petič, so mu vzeli obrtno pravico. (Po: Mal 

1957: 32–33). 

 

 

 

6. Robbov vodnjak  

 

Drava, Sava in Soča (etiološka povedka) 

Anton Maily je zapisal ljudsko povedko o treh rekah, ki so tekmovale.  

Drava, Sava in Soča so bile sestre; nekega dne so se dogovorile, da bodo za stavo tekmovale, 

katera izmed njih bo najhitreje pritekla do morja. Zvečer sta Sava in Soča zaspali; Drava pa je 

začela zvito in tiho teči naprej. Ko se je zgodaj zjutraj prebudila Sava, je opazila, da se njena 

sestra že valovi proti vzhodu. Jezna je zbrala svoje moči, da bi jo zaustavila. Hrup, ki sta ga obe 

sestri povzročali, je končno prebudil njuno sestro Sočo. Z vso silo se je zagnala v drugo smer, 

si prek skalovja utrla strugo in prva prispela do morja. (Mailly 1922, št. 31, str. 26). 

 

 

7. Lutkovno gledališče 

 

O Pavlihi so krožile med ljudmi razne zgodbice. Niko Kuret, ki je na radiju Slovenija režiral 

radijske igre, v katerih je imel glavno vlogo junak Gašperček, ga je v radijski oddaji 7. oktobra 

1939 zamenjal s Pavlihom. Lutkovni burkež Pavliha se torej ni rodil na ulici ali trgu kot večina 

ljudskih lutkovnih junakov, niti kot lutka. Pavliha se je rodil v studiu ljubljanskega radia kot 

junak radijske igre.  

 

Pavluša (šaljiva  pravljica) 

V sedmih deželah ni bilo takega buteljna kakor je Pavše, sin neke gorjanke je bil. Sleherni se 

mu je posmehoval ako ga je le enkrat govoriti slišal, toliko je neumnih besedi imel. /…/ Nekoč 

mu mati naroči, naj gre v bližnji trg prodat maslo. /…/ Na pragu je še vprašal, komu naj maslo 

vendar proda? – »Kdor se bo bolj moško držal, tistemu ga pa daj,« mu mati odvrne. Ko do 

prvega znamenja pride, vidi v zidu leseno podobo svetnika. Dolgo časa ga sprašuje, če bi kupil 
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maslo – a nič mu noče svetnik odgovoriti. »Presneto, ta se moško drži,« sam pri sebi pravi, 

»Pavše, le daj mu maslo.« In res mu maslo k nogam dene. Ko domu pride, ga mati sprašuje. 

Kako in kam je maslo prodal. »Saj ste ga že videli, tistemu, ki je v zidu stal, sem ga prodal. Mati 

vi ne veste, kako se je moško držal.« Mati: »Kje imaš pa kaj denarjev?« » Saj jih nima nič, zdi 

se mi, da še žepa ni imel,« odvrne. »Le urno po denar ali pa maslo nazaj,« se zdaj mati nad 

njim jezi. Moral je od doma, čeprav se je silno branil. Ko do znamenja pride, hoče od svetnika 

maslo ali denar. Ker pa svetnik le molči, ga Pavše po glavi vžge, da se je vsa zdrobila. »Hudirja! 

Ali boš dal denarje sem!« Komaj to izusti, se sami rumenjaki iz svetnikove glave pred njega 

vsujejo. »Da bi te plental, prej jih nisi hotel dati, zdaj si jih pa rad dal, ko sem ti bučo zdrobil.« 

Denar pobere in gre domov. Vesela mati mu brž še surovega masla da, da ga je zopet na trg 

nesel, ker je prejšnjega tako dobro prodal. (Valjavec 1850). 

 

 

8. Ljubljanski grad 

 

Plavec se reši iz grajske ječe (povedka) 

Grajske ječe so zaradi strašne globine zbujale nemajhno grozo. Nekoč so bile namenjene 

predvsem ujetim Turkom, a morali so jih z vrvjo spuščati vanje kakor v globok vodnjak. 

Valvasor poroča, da so pred leti nekega Plavca vrgli noter, ker je zagrešil velike pretepe in 

spopade. V ječi pa je sklenil zavezo s satanom in ta ga je po božjem dopuščenju ne le v ječi 

oprostil vseh verig in voz, temveč mu je tudi vse duri odprl ter ga pri belem dnevu spravil mimo 

vseh straž iz gradu. V prostosti pa se je odkrižal hudiča, se z vso vnemo spokoril k Bogu, začel 

bogaboječe življenje in ga šele pred nekaj leti spokorno končal v Ljubljani. Spominjajo se ga še 

mnogi, ki so ga poznali kot ljubljanskega krčmarja. V njegovi ječi se še dandanašnji vidi, kaj je 

hudič z njim nameraval, zakaj Plavec je vse lastnoročno načrtal, narisal in naslikal. (Inkret 1994: 

11). 

 

 

9. Mestna tržnica    

 

Trnovska solata (memorat) 

Nekoč sem kot poba prodajal trnovsko solato na ljubljanski tržnici. /…/ Cizo z zelenjavo iz 

domačega vrta v Trnovem sem potiskal po Bregu (mimo Blaznikove tiskarne) in za Ljubljanico 

k Vodniku. Stara mama je lepo napravljena s črnim klotastim predpasnikom hodila nekaj 

korakov za menoj. V soboto je bila vselej velika kupčija.  

Prejšnji dan v petek proti večeru so bile okoli domače šterne (vodnjaka) razporejene košare z 

blagom. Spomladi je bilo največ berivke. To so bili čisti, sveži, svetlozeleni, sočni, hrustljavi 

lističi, na oko poželjivi, da bi jih človek jedel brez olja, kisa in soli. Šopki peteršilja in rdeče 

redkvice so bili »za kušnit«. Korenček, grmički pehtrana, vse to je stara mama zmeraj povezala  

z volnenimi nitkami. Največ pozornosti pa so bile deležne ajserce. Preden sem košare naložil 

na cizo, sem moral ajserco dobro »poškropiti«. »Na vsako košaro škropilnico vode!« je ukazala 
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stara mama. Od solate se je voda cedila, za menoj se je vlekla vodna sled še ves čas, ko sem 

cizo potiskal po Krakovskem nasipu. Trnovčanke so bile ponosne na svojo trdoglavo, čisto, lepo 

ajserco. /…/ 

Ko sem trnovsko solato prodajal na ljubljanskem trgu, sem bil star štirinajst let. Bil sem spreten 

prodajalec, najmlajši, veliko sem prodal, s staro materjo sva se navadno že okoli desete vračala 

s praznimi košarami na cizi domov. Neko soboto, ko sem stal za stojnico in ponujal solato, 

»kakršne nikjer na svetu ni«, sem od daleč zagledal dekle z dolgimi svetlimi lasmi. Večkrat sva 

se videla na našem koncu; bila je iz bogate hiše na Mirju, govorili so, da je prišla iz Poljske. 

Obstal sem kot vkopan. Postalo mi je vroče, zalil me je sram, za nobeno ceno me dekle ne sme 

videti, da prodajam solato. Obrnil sem hrbet in ker je bila stojnica tudi za menoj, sem se znašel 

pred stojnico in videti je bilo, kot da kupujem solato. Iz prodajalca za stojnico sem se spremenil 

v kupca pred stojnico. Ne vem, ali je dekle pogruntalo mojo zadrego, resnica je, da po tistem 

nisem bil nikoli več pomočnik stare mame na živilskem trgu. (Stanonik 2001, str. 120–121, št. 

122). 

 

 

10. Prešernov spomenik 

 

Na reliefu spomenika sta upodobljena prizora iz Prešernove pesmi Ribič in Prešernove epske 

pesnitve Krst pri Savici, ki jo je pesnik spesnil leta 1835.  

 

Krst pri Savici (epska pesnitev) 

V času pokristjanjevanja Karantancev v 8. stoletju hoče Valjhun – krščanski koroški vojvoda 

podjarmiti  Ajdovski  Gradec  pri Bohinjski Bistrici. Vodja poganov  Črtomir se bori za prostost 

svojega ljudstva. Toda Valjhun premaga Črtomirovo vojsko, preživi le Črtomir, ki ga je misel na 

Bogomilo, katero je spoznal, ko sta z očetom Staroslavom skrbela za tempelj boginje Žive na 

Blejskem otoku, ohranila  pri življenju. Sprašuje se, kako je Bogomila preživela vojno vihro in 

iz razmišljanja ga predrami ribič, ki ga odpelje na skrivno mesto pri slapu Savica. Naslednje 

jutro pripelje k njemu Bogomilo in krščanskega duhovnika. Bogomila mu razkrije, kakšen strah 

je doživljala, ko se je bala za njegovo življenje in kako jo je v tem stanju duhovnik seznanil s 

krščansko vero. Novemu  Bogu je obljubila zvestobo v tem življenju. Črtomir ugodi njeni želji 

in se da krstiti pri slapu Savica. Potem odide v Oglej, kjer se da podučiti o novi veri, da jo bo 

kot duhovnik oznanjal Slovencem. (Povzetek). 

   

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Monika Kropej Telban, znanstvena svetnica, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU |  
 

11. Makalonca – legendarno zbirališče na Hribarjevem nabrežju 

 

Pravljico »Makalonca« je napisal Fran Saleški Finžgar po ljudskih pripovedkah, ki jih je slišal v 

mladosti. 

 

Makalonca (pravljica) 

Kralj je imel pet sinov in vsem je določil, kaj bodo postali v svojem življenju, glede na to s čim 

so se radi ukvarjali in kar jim je šlo dobro od rok. Le za zadnjega, najmlajšega sina ni vedel, saj 

je bil pripraven v vsem. Zato se je sin čez nekaj let sam odločil, da pojde v svet. Mati mu je dala 

prstan, da bi ga spominjal na dom, in tako je odšel.  

Prišel je v drugo kraljestvo in se zaposlil pri kovaču. Petrus, tako je bilo kraljevemu sinu ime, je 

bil zelo spreten in priden delavec. Kovač mu je naložil najtežjea opravila in ga zvito zadrževal 

pri sebi.  

Končno pa je napočil čas, da ga je Petrus zapustil in odšel naprej s trebuhom za kruhom. Prišel 

je do tesarja Volbenka in ga povprašal za delo. Ostal je pri njem in zopet opravljal najtežja dela. 

Ker je bil tako dober delavec, so ljudje sami prosili zanj. Tesar se je počutil manjvrednega in je 

hotel Petrusa speljati na led s tem, da je podžagal desko na novi brvi, ki sta jo napravila s 

Petrusom. Tako bi obtožil njega za napako, a ga je krčmarica ujela pri zli nameri in povedala 

ljudem resnico.  

Petrus je zapustil tesarja in se pridružil cesarskim vojščakom. Na dvor so ravno v tistem času 

prišli trije vitezi, ki jim nihče ni bil kos. Z najboljšim, vitezom od zvezd se je pomeril Petrus in 

ga premagal. Cesar je bil tako vesel, da je Petrusu osebno čestital, prav tako pa tudi cesarjeva 

hčer Makalonca, ki pa ji je Petrus močno ugajal.  

Z Makalonco sta se videvala in kmalu zatem tudi pobegnila čez mejo v drugo kraljestvo. Ko sta 

počivala na travniku pa je priletel orel in Petrusu odnesel materin prstan. Ker je Petrusu prstan 

veliko pomenil, se je pognal za orlom na skalni otok. V orlovem gnezdu ni našel prstana, 

temveč v ribi, ki jo je ujel, da bi se okrepčal. Tedaj se je spomnil Makalonce, ki jo je pustil samo. 

Na otoku je preživel devet dni, dokler ga niso rešili. 

Makalonca pa je nesrečna odšla po kraljestvu, ker se Petrus ni vrnil, domov pa si ni upala. Prišla 

je do nekega gradu in povprašala za delo. Sama kraljica ji je ponudila delo spletične in tako je 

ostala tam.  

Petrusa pa so ujeli neki vojaki in ga zaprli v ječo. Izpustili so ga šele, ko je premagal sosednjo 

vojsko, kijih  je napadla. Kralj, ki ni imel potomcev, je kraljestvo zapustil Petrusu, ker mu je rešil 

zemljo. Vendar pa je Petrus želel pred prevzemom krone videti očeta in mater ter se je odpravil 

domov. 

Ko je prišel na domači grad, ga nihče ni prpepoznal, šele ko je dvignil kupico z vinom, je mati 

spoznala, da je to njen sin, ker je videla prstan, ki mu ga je podarila, na njegovi roki. Takrat pa 

je vstopila tudi Makalonca, da bi postregla kraljici. Petrusa je takoj prepoznala in ves teden so 

se veselili na poroki. Potem pa so Petrus, Makalonca in kraljica  mati odšli tja, kamor je bilo 

Petrusu obljubljeno vladanje. (Skrajšano po: Finžgar 1944, str. 12–32). 
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12.  Park Zvezda in Kongresni trg 

 

Kapucinski trg se je preimenoval v Kongresni trg, ko je potekal v Ljubljani kongres Svete 

Alianse leta 1815. V ta namen so zasuli jarek in trg razširili na obstoječi Kapucinski trg. 

Kapucinski samostan je bil v Ljubljani postavljen leta 1606. 

Še v minulem stoletju so se otroci radi igrali otroško igrico »En Kapcinar je kapco zgubu«: 

 

Kapcinar je kapco zgubu (otroška igra) 

Pri tej igri si otroci izberejo tri predmete (npr. oreh, storž, kamenček) in jih dajo v žep. Nato 

določijo drug drugemu šaljiva imena (npr. ta kisla, ta pegast, ta tečen). Igro začne gospod 

kapcinar z izštevanko: 

En kapcinar kapco zgubu, 

Kdor jo najde, naj jo da nazaj! – ta tečen! 

Tisti, pri katerem se je ustavil, odgovori:  

A, jaz? – Ti ja! – Jaz pa že ne – Kdo pa drug? – Ta pegast. 

Pogovor teče vedno hitreje, komur se zaplete jezik, mora kapcinarju dati en predmet. Ko 

kapcinar zbere vse predmete, skrije enega v pest in vpraša kakšno kazen naj naloži tistemu 

katerega predmet drži v pesti. Igralci si izmišljujejo čim bolj zanimive in šaljive kazni.  

 

Zraven Kongresnega trga in parka Zvezda je kavarna Zvezda, kjer lahko vodič otrokom ob 

koncu vodene poti razdeli pecivo v obliki zvezde.  

 

 


