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Povzetek
V magistrskem delu sem se posvetila slovenskemu mitološkemu prostoru. V ta namen je nastala
Encyclopedia mythologica Slovenica; prva ilustrirana enciklopedija slovenskih mitoloških bitij,
ki vsebuje preko 100 ilustracij z dodatkom opisa vsakega bitja posamično. Bitja sem povezala v
različne kategorije, predvsem glede na vlogo in vizualnost, ter jih abecedno uredila v vsakem
poglavju posamezno. Glavni vir raziskovanja je bilo slovensko ljudsko izročilo. V delu govorim
tudi o slogu ilustracij, ki sem ga razvila za namen slovenskega bajeslovja, kjer sem poskušala v
vsakem koraku premišljeno umestiti simbole slovenske narodne zapuščine, takšne ali drugačne.
V širšem kontekstu raziskovanja mitologije predstavim sam mit, raziskovanje in problematiko
slovenskega bajeslovja, dotikam se tudi Jungovske arhetipske teorije ter Barthesove Mitologije,
funkcije mitologije itd. Namen naloge je zapolnitev škrbine na kulturnem področju ter v končni
točki ponuditi enciklopedijo, napolnjeno z ilustracijami, ki ne bodo podajale samo nek vizualni
učinek, marveč tudi znanje, občutek identitete, fikcije in komentarja. Mit sem želela predstaviti
kot živo entiteto, ki še danes diha in se razvija z nami, čeprav včasih tiho sedi in čaka, da jo bomo
opazili.
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Abstract
In my master's thesis I have given attention to the Slovenian mythological space. This is how
Encyclopedia mythologica Slovenica; first illustrated encyclopedia of Slovenian mythological
creatures, has been created. It contains over 100 illustrations with the addition of a description of
each creature individually. I have connected different beings to different categories, I have
especially categorized them according to the role and visuality and arranged them in alphabetical
order individually in each chapter. The main source of research was the Slovenian folk tradition.
In my work I also talk about the style of illustrations I developed for the purpose of Slovenian
folklore, where I tried to place the symbols of Slovenian national legacy in every step of the way.
In the wider context of mythology research I tried to explain a myth; what is a myth, the research
and the problems of Slovenian mythology. I have also touched Junge's archetypal theory, and
Barthes's Mythology, the functions of mythology, etc. The purpose of this project was to fill in
the stub in the cultural field and offer an encyclopedia filled with illustrations, which will not
only provide a visual effect, but also knowledge; a sense of identity, fiction and commentary and
above all, I wanted to present myth as a living entity which still breathes and develops with us,
although it sometimes sits quietly and waits for us to notice it.
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1! Uvod
Že od starodavnosti dalje so mitološka bitja predstavljala primordialno resnico v duhovni
eksistenci družbe. Šele v kasnejših dobah so začeli mite povezovati z bajko; izmišljenimi in
zastarelimi vizijami.
V svojem magistrskem delu sem orisala razvoj odnosa do mitov; od negacije mitologije do
romantičnega iskanja večje vrednosti mitologije v 19. stoletju. Svojo pozornost sem usmerila na
mitološka (bajeslovna) bitja v slovenskem kulturnem prostoru, kar predstavlja tudi glavno
izhodišče za praktično/umetniški del magistrske naloge. V teoretičnem delu sem torej poleg
omenjenega pregleda, kaj mit sploh je, izpostavila tudi raziskovanje in pionirje slovenskega
bajeslovja ter problematiko preučevanja le-tega. Raziskala sem tudi pretekle upodobitve
slovenske mitologije (v širšem kontekstu slovanske) in ugotovila, da je na tem področju, razen
redkih izjem, zelo velik primanjkljaj.
Ideja za magistrsko delo izhaja iz védenja, da je temeljno slovensko bajeslovno izročilo v
literaturi v veliki meri ohranjeno zahvaljujoč raziskovalcem na tem področju. Kar sem opazila
kot problematično, je zlasti osiromašena motivika mitoloških bitij. S svojim delom Encyclopedia
mythologica Slovenica sem tako želela ustvariti nov vizualni prispevek k spoznavanju
slovenskega bajeslovja, naše pomembne kulturne dobrine, ki se je obdržala vse do današnjih dni,
in jo je zato potrebno nadgrajevati in ohranjati za nadaljnje generacije. Pri vizualni interpretaciji
sem v glavnem upoštevala ljudsko pripovedno in pesniško izročilo, rituale in šege, ki se nanašajo
na mitično izročilo in seveda druge historične vire (antropološke in folkloristične narave), kjer so
le-ti podatki bili zbrani.
Želela sem ustvariti ilustracije, ki bodo podajale tako znanje kot tudi vizualni užitek. V slog
avtorskih ilustracij sem vključila različne prvine, vzete iz tehnik slovenske ljudske umetnosti.
Tako lahko jasno opazimo vplive iz lectarstva, poslikanih panjskih končnic, ljudskih vezenin itd.
Imela sem kar nekaj težav pri klasifikaciji in razumevanju t. i. slovenske mitologije, če ta sploh
obstaja ... Slovenska mitološka bitja sem poskušala zaokrožiti in jih predstaviti znotraj prve
enciklopedije slovenskih mitoloških bitij: Encyclopedia mythologica Slovenica.
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2! Bajka ali mit
Miti so v človeški podzavesti ugnezdeni v čutno zaznavnem svetu vseh civilizacij, podvrženi
konstantnemu spreminjanju. Že sama beseda mit (mythos) ali bajka nima enotnega pomena.
Sprva je mit predstavljal obseg človekovega dojemanja in šele kasneje postal sinonim za naivno
predstavo prednikov; bajka. »Mit ne posnema stvarnosti, temveč daje stvarnosti modele, deluje
tako, da zgodovinsko nastale odnose spreminja v naravni zakon, kar opravlja s pomočjo
arhetipov. Arhetipi so skupine asociacij, ki jih utrjuje določena konvencija, zato kajpak niso
večni; so le «dolgo živeče« kompleksne spremenljivke, ker se asociacije ne povezujejo med seboj
na nujen in zmeraj enak način; lahko pa so zelo očitne (npr. tema = strah, skrivnost...). Ker se mit
poslužuje arhetipov, utrjenih s konvencijo in zato pričakovanih, je skrajno komunikativen.«1
»Bajeslovje ali mitologija pa pomeni po eni strani znanstveno preučevanje mitološkega gradiva,
predvsem historičnih virov in literarno, in ikonografsko ali ustno sporočenih zgodb o verskem in
predstavnem svetu človeštva od najstarejših časov do današnjih dni; po drugi strani pa predstavlja
skupek mitov v določeni družbi oziroma kulturi.«2
Pri preučevanju mita je potrebno poudariti, da ima vsaka disciplina svoje interpretacije le-tega,
zato je že samo preučevanje mitov mit. Natančneje, teorije mita so teorije nekaterih veliko večjih
področij in mit predstavlja samo podmnožico; antropološke teorije mitov so v resnici teorije
kulture, ki uporabljajo za primere mit, psihološke teorije o mitu so teorije uma, sociološke teorije
o miti so teorije družbe. Mit ni kot literatura, kot so tradicionalno sklepali in ga obravnavali,
marveč je skupek disciplin, zatorej je študija o mitu, kot mitu, mit.3
Tri glavna vprašanja združujejo preučevanje mita po disciplinah, in sicer: vprašanje izvora,
funkcije in vsebine. Z izvorom je mišljeno, zakaj in kako se je mit pojavil, s funkcijo je mišljeno,

1

Alenka GOLJEVŠČEK, Pravljice kaj ste?, Ljubljana 1991, str. 99.
Monika KROPEJ, Od ajda do zlatoroga: slovenska bajeslovna bitja, Celovec, Ljubljana, Dunaj 2008, str. 9.
3
Rober A. SEGAL, Myth: a very short introduction, United States, New York: Oxford University Press, e-knjiga,
str. 2, dostopna na <http://libgen.io/book/index.php?md5=379F17CCBAA2CBB24334704CD403EE98 > (29. 3.
2018).
2

9
zakaj in kako mit vztraja (kar variira glede na teorijo, v kateri se preučuje), pri vsebini pa je
mišljeno branje mita kot dobesednega ali simboliziranega.4
Miti niso zvok preteklosti, marveč se ohranjajo v okviru religij in umetnosti, zlasti pa se
manifestirajo, ko recimo neka skupnost pade v krizni položaj v obliki raznih ideologij, kot so na
primer komunizem, nacizem, »new age« religije itd. Alenka Goljevšček pravi, da je mit še vedno
ena izmed tehnik civilizacije za krepljenje povezovalnih sil v družbenih skupinah. Miti so
nastajali in delovali kot nekakšni okviri komunikacije tako nekoč kot danes. Imajo pa tudi
posebno moč, in sicer da si prilastijo nove vsebine, ki lahko postanejo mitizirane, kar omogoča
podiranje meje in konstantno udeležbo v simbiozi razvoja družbenih enot.5

2.1! Študij mita
S preučevanjem mitologije sem kaj kmalu ugotovila, kako hitro zapletena postane teorija mita.
To poglavje je namenjeno krajšemu pregledu različnih teorij mitologije.
Kritična analiza mita je prisotna že od antičnih časov. Predsokratik Ksenofan je v teoretičnem
razmišljanju uvedel način mišljenja, ki je zavračal olimpijski panteon in njegova božanstva ter
povzdignil naravo v vlogo le-tega. Platon je bil eden izmed prvih, ki je enačil mit z neresničnim.
Trdil je, da so bogovi, heroji in pošasti iracionalni in zato zgrešeni, medtem pa je sam uporabljal
in si izmišljeval nove mite kot recimo v svojem najdaljšem dialogu Država. Kasneje postane
popularno mišljenje evhemerizem, ki tolmači mit kot »primitivno« razlago naravnega sveta ali
preteklih zgodovinskih dogodkov, ki so postali mit. Čeprav Evhemer v svojem času ni bil najbolj
ljudski in sprejet, pa so se k njemu ponovno začeli zatekati rimski misleci, ko sta Tertulijan in
Klemen Aleksandrijski, ki sta povzela njegov platonski evhemerizem in ga preoblikovala v novo
teorijo, ki je govorila o tem, da je bil obstoj grških in rimskih bogov pod vplivom demonov, ki so
želeli s tovrstnimi zgodbami pripraviti prejemnika na prihod Jezusa in s tem postaviti mejo med
poganskimi bogovi in njim.6

4

SEGAL 2004, op. 8, str. 2.
GOLJEVŠČEK 1991, op. 8, str. 103-104.
6
CrashCourse, Theories of myth: crash course world mythologz #12, YouTube, 21. 5. 2017, dostopno na
<https://www.youtube.com/watch?v=blFaiB5kj6I> (10. 5. 2018).
5
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Ti zgodnji mitologi so zagovarjali spoznanje, ki je združevalo mythos in logos, vero in znanje,
razodetje in razum in so ga enačili s transcendentalno resnico. Ravno to je kasneje postala osnova
zahodne mitologije vse do renesanse.
Stoletja so evropski umetniki množično povzemali in upodabljali tematike iz grških in rimskih
mitov, ampak mitologija kot študija ni oživela vse do 18. oziroma 19. stoletja, ko je prišla na dan
teorija o skupnem rekonstruiranem jeziku; praindoevroščina. Pojavila se je celo arijska hipoteza,
ki pravi, da je indoevropski prajezik bil jezik Arijcev, iz tega pa so potegnili, da so vse mitologije
le otroci arijske dediščine. In čeprav ni zares nobenega dokaza o ljudstvu Arijcev, pa to ni
ustavilo romantičnih mislecev, kot je bil Johann Gottfried Herder, v potrjevanje domneve o
primarnosti in čistosti nemškega ljudstva in s tem njegovega mita; jezika. Herderjeve ideje so si
kasneje nacisti prilastili in legitimirali kot resnico in s tem deloma skušali opravičevati svoja
grozovita dejanja.7
Raziskovanje mitologije se znova spremeni v 20. stoletju, predvsem na račun nove vede –
antropologije. Antropologi niso le prebirali mitov, ampak poleg tega opravljali tudi terenska dela.
Spraševali so se, kako mit funkcionira znotraj žive družbe. Pomembno vlogo pri preučevanja
mita je imel škotski antropolog James George Frazer. V svoji zbirki The Golden Bough (Zlata
veja) se je ukvarjal z antičnimi kulti, obredi in miti. Frazer je podpiral koncept mita kot
primitivne znanosti, kot napačno razlago ritualov, ki so temeljili na napačni ideji naravnega
prava.8
V istem času je sledil tudi vzpon nove vede, psihologije, katere glavna predstavnika sta bila
Sigmund Freud in Carl Jung, ki sta videla mite kot projekcije podzavesti. Jung je definiral
številne arhetipe, ki jih je videl kot aspekte zavesti vsakega človeka. Ti karakterji, ki se pojavljajo
v mitu, so verzije teh arhetipov. Kolektivna zavest je lahko torej ena izmed razlogov, zakaj
imamo tako sorodne podobe v različnih mitologijah.9

7

Prav tam.
Prav tam.
9
Prav tam.
8
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Seveda pri preučevanju mita ne moremo preko najbolj vplivnega mitologa 20. stoletja, Josepha
Campbella, za katerega je mitologija krmilo, skozi katero vsak posameznik najde smisel ali
identiteto na tem svetu, če seveda da tej zgodbi s simboli pomen preko svojih izkušenj. Ena
izmed njegovih najbolj slovitih teorij je ideja »monomita«, ki pravi, da naj bi bile vse mitične
pripovedi le različice ene okvirne zgodbe, ki pa se je skozi čas in prostor razdelila v različne mite.
V naslednjem poglavju bom tudi natančneje predelala štiri funkcije mita po Campbellu.10
Medtem pa je francoski antropolog Claude-Levi Strauss razvil sistem za preučevanje mitov glede
na njihovo strukturo. Njegov strukturalistični pristop v analizi mita pravi, da mit vedno sledi neki
strukturni šabloni.
Sodobni pristopi k raziskovanju mitologije so prispevali k uvedbi novih metod, ki odgovarjajo na
vprašanja, kot so: zakaj družbe sploh uporabljajo mite ali kako mit odraža kulturo. William G.
Doty v svoji knjigi Myth (Mit) skuša odgovoriti na ta vprašanja. Govori o tem, da se mit lahko
preučuje iz različnih pogledov, in sicer iz socialnega, psihološkega, literarnega, tekstualnega,
performativnega, strukturalnega in političnega vidika. Wendy Doniger nam ponuja nadgradnjo
komparativne mitologije, kjer govori, da mora bralec gledati kontekst mita, v katerem je
uporabljen.11
Mit ponuja ogromno pristopov pri preučevanju, vendar pa je na bralcu samemu, kateri način
razumevanja prevzame.

2.2! Funkcije mita
Z genezo postane naš nagon za preživetje nekaj samoumevnega, kar je rezultat milijona let
delovanja evolucije. Vidimo lahko prilagoditve in fragmente davne minulosti naših prednikov ter
ne dojemamo, da se je z rojstvom novega človeka začela nova vrsta, ampak gledamo na to kot na
nadaljevanje naše.

10
11

Prav tam.
Prav tam.
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Te evolucijske prilagoditve običajno prepoznavamo samo v biološkem smislu, vendar pa se
duševni svet ni razvijal ločeno od fizičnega. V nas se skrivajo »prarefleksi« in vzorci duševnega
sveta, ki so se tako kot biološke funkcije razvijali skozi dolga evolucijska leta. Eden izmed teh
»prarefleksov« je viden že pri dojenčkih, in sicer v obliki prepoznavanja oziroma odzivanja na
obraze ter sesanja palca.
Na evolucijo naše (pod)zavesti je opozarjal že omenjeni Sigmund Freud v svojem delu Die
Traumdeutung – Interpretacija sanj (1899), kjer je govoril o fenomenu Ojdipovega oziroma
Elektrinega kompeksa.12
S psihološkimi aspekti mita se je ukvarjal tudi švicarski psihoanalitik Carl Jung, ki je razvil že
omenjeno teorijo arhetipov, ki govori o tem, kako je kolektivno nezavedno sestavljeno iz točno
teh avtonomnih kolektivnih vsebin, ki so kot šablona življenja. Faze življenja so stare kot
življenje samo, osebna izkušnja posamezne faze pa je tisto, kar je individualno. Arhetip je torej
subjektivna izkušnja, ki obstaja v naši zavesti samo zato, ker smo jo osmislili in gre tudi čez filter
individualista glede na kulturo, narod, jezik ...13
Opozarjanje Junga na prastarost naše duševnosti lahko pomaga pri razumevanju te človeške
lastnosti – lastnosti iskanja zgodb. Ravno s temi zgodbami oziroma miti iščemo kolektivno
identiteto ter tešimo misel na kratkotrajnost bivanja, zgodovinske dogodke in naravne fenomene.
Znani ameriški religiog in pisatelj Joseph Campbell (1904–1987) pravi, da je potreba po takšnih
zgodbah in simbolih tako biološka, kot je število kromosomskih parov. Campbell je tudi večkrat
uporabljal misel Junga o tem, kako so miti odsevi naše podzavesti in kako nam poznavanje
zgodovine mitov lahko pomaga pri dojemanju evolucije duhovnosti.

12

Richard G.A. BUXTON, Kees W. BOLLE in Jonathan Z. SMITH, Myth, Encyclopaedia britannica, dostopno na
<https://www.britannica.com/topic/myth> (9. 5. 2018).
13
Romana KEBE, Arhetipi in kolektivno nezavedno, Društvo za transpersonalno psihoterapijo, Kairos: slovenska
revija za psihoterapijo, dostopno na < http://www.transpersonalnapsihoterapija.org/arhetipi-in-kolektivnonezavedno> (9. 5. 2018).

13
Tako je Campbell razdelil funkcije mita v štiri skupine:
•! “metafizična funkcija: absolutne skrivnosti obstoja ne moremo izraziti z besedami.
Miti poskušajo to resnico s pomočjo simbolistike in metafor odkriti.
•! kozmološka funkcija: ljudje včasih niso razumeli naravnih pojavov, razlagali so si jih
kot delo višjih sil. S pomočjo mitov so razlagali pojave, kot so sprememba letnih časov
ali življenjski cikli živali in rastlin.
•! sociološka funkcija: antične družbe so npr. morale imeti hierarhično razporejeno
družbo, ki je bila ključnega pomena za njihov obstoj in delovanje. Miti so ljudem
potrjevali pravice višjih slojev in jim dajali občutek pripadnosti v celotno skupnost
•! pedagoška funkcija: pri človekovem potovanju skozi življenje naletimo na mnoge
psihološke prepreke. Miti nam lahko služijo kot vodič za uspešen prehod čez težke
prepreke, ki nas čakajo v življenju.”14

2.3! Znanost in mit
Funkcije modelov v znanosti in drugih vedah spominjajo na mite. V medicini velikokrat
primerjajo človeške možgane z delovanjem računalnika ali pa delovanje človeškega telesa s
strojem. Take figure so močno funkcionalne zaradi lahkega razumevanja primerjave. Ko se
takšen model (simbol) pridobi, ga je težko zamenjati in je v tem pogledu podoben mitu.
Sodobna znanost se ni v celoti razvila kot nekakšen upor proti mitu, niti ni ob njenem rojstvu
nenadoma spustila mita. V starodavni Grčiji so Ionski naravoslovci, ki štejejo kot izvirniki
znanosti, razvili pogled na vesolje, ki je bilo zelo blizu mitu nastanka v tedanjem času.
Znanstveniki, kot so Johannes Kepler, Sir Isaac Newton itd. so bili posrkani v ta metafizični
problem, iz katerega je razviden mitološki značaj. Vpliv mitologije je razviden tudi iz pogleda
angleškega zdravnika Williama Harveya o krvnem obtoku, ki ga primerja s planetnimi gibanji ali
pa Darwinovo kombiniranje razlage za ženski menstrualni ciklus s plimovanjem oceana.15
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Pri znanosti obstaja meja, ki se jo doseže med znanstveno analizo, ko se ugotovi, da po določenih
temeljnih načelih ni več mogoče doseči dodatnega napredka. V recentnih znanstvenih raziskavah,
še posebej v astronomiji in biologiji, so vprašanja teleologije (nauka, po katerem ima vse
dogajanje v naravi in družbi svoj cilj) zelo aktivna. Vprašanje izvora spodbuja razpravo o mejah
znanstvene razlage oziroma o tem, kaj vse je mogoče znanstveno dokazati, zaradi česar odkrivajo
mitološke razsežnosti človeškega znanja.16
Kljub prerokbi novorazsvetljenskih idealistov, da v moderni dobi ne bo prostora za neznanstvene
eksplikacije, se moram strinjati s Campbellom, ki je napovedal, da družbene pozicije mita
znanost ne bo mogla prevzeti. Ravno nasprotno! Če se miti ne bodo razvijali in osmišljali nove
dobe v svoje sisteme, se bo zavest naslednikov oprijela tistega, kar bo (ali je) na voljo, se pravi
starih religij, ezoterike, šamanizma itd., kar pa mogoče ni najbolj optimalna zapuščina za
kasnejše generacije.

2.4! Mit je govor
Naslov podpoglavja sem si izposodila iz knjige Rolanda G. Barthesa z imenom Mitologije
(Mythologies). Barthes je bil francoski filozof in semiolog, znan po svojem prispevku o analizi
mita. Za mit pravi, da je v svoji najosnovnejši obliki posebna vrsta govora. S tem je mislil, da mit
ni le »žanr fabule«, ampak način pripovedovanja te zgodbe. Barthes govori o posebnem triku
mita pri predstavljanju etosa in ideologije ter pravi, da je mit nekakšna množica vrednot, ki
predstavljajo naravno stanje sveta. Pa vendar ni v resnici nič drugega kot omejena, umetniška
perspektiva. Mit ne prikazuje naravnega stanja sveta, ampak izraža namere govorca – bodisi
pripovedovalca, umetnika, politika, režiserja itd.
Že na začetku poglavja odločno postavi, kaj mit je; skušal je definirati stvar in ne samo besedo.
Pravi, da je mit »... sistem sporazumevanja, sporočilo. Iz tega sledi, da mit ne more biti objekt,
koncept ali ideja, temveč je način pomenjanja [signification], forma. Mita ne definira predmet
njegovega sporočila, temveč način, kako ga izreka: meje mita so formalne, ne substancialne.«17
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Mit je lahko le zgodovinsko utemeljen, saj je mit govorica zgodovine in nikakor ne nekaj, kar se
je porodilo iz »narave« stvari. Ta omenjeni govor pa je sporočilo, ki ni nujno samo ustno. »Mita
ni mogoče definirati niti na podlagi njegovega objekta niti na podlagi njegove materije ...«18
»Tisto, kar bralcu omogoči, da sprejme mit za nedolžno, je, da v njem ne vidi semiološkega
sistema, marveč induktivni sistem: tam, kjer obstaja le ekvivalenca, vidi neke vrste kavzalni
proces: v njegovih očeh so razmerja med označevalcem in označencem naravna. To zmedo lahko
izrazimo drugače: vsak semiološki sistem je sistem vrednosti; vendar potrošnik mita v
pomenjanju prepozna sistem dejstev: mit bere kot faktualni sistem, čeprav je le semiološki
sistem.«19
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3! Raziskovanje slovenskega bajeslovja
Slovensko bajeslovje se je primarno ohranilo preko arheoloških najdišč (rimskih provinc in
zgodnja obdobja slovanskih naselitev) in drugih zgodovinskih virov. Po drugi strani pa se je mit
ohranil tudi preko pripovedništva, šeg, navad ter ljudskih umetniških in obrtniških del, kot so
stare freske in panjske končnice.
O verskih predstavah starih prebivalcev na danes slovenskem prostoru so pisali že nekateri
antični pisci, kot npr. Strabon, Apijan, Prokopij ter kasneje srednjeveški pisarji, kot npr. Adam iz
Bremna, Helmold, Herbord, Ebbo, Saxo Grammaticus. Ohranjene so tudi številne kronike, kot
npr. Nestorjeva kronika, Praška kronika, Staročeška kronika Kozme in Dalimila, Kronika
Ipaziana, Thietmarjeva kronika ipd. Za slovensko zgodovino in tudi zgodovino duhovne kulture
sta pri nas vire popisala Franc in Milko Kos.20
Najpomembnejši slovenski kronist Janez Vajkard Valvasor (1641–1693) je bil med prvimi, ki je
bajeslovje vključil v svoje zgodovinsko pregledno delo Slava Vojvodine Kranjske. V Poskus
zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije I-II je Anton Tomaž Linhart (1756–
1795) vključil slovanska boštva, dragoceno etnološko snov so predstavili tudi Mirko Rupel,
Marija Stanonik in Ivan Merhar. Zelo pomemben je Valentin Vodnik (1758–1819), ki izbral in
uredil veliko slovenskih ljudskih pesmi in drugega bajeslovnega slovenskega izročila. Milko
Matičetov je na podlagi svojih analiz in ob raziskavah Marije Stanonik in Nika Ježa ugotovil, da
je Vodniku veliko podatkov o izročilu slovenskega bajeslovja posredoval Jožef Rudež, ribniški
graščak.21
Matevž Ravnikar – Poženčan (1802–1864) je bil eden izmed veteranov zbiranja pripovednega
izročila in ljudskih pesmi, svoja dela pa je objavil npr. v Novicah in Slovenskem glasilu.
Ko je nastopila romantika, se je vpliv čutil tudi na Slovenskem. Pisci so želeli preko mitologije
dokazati narodno samobitnost. Tukaj je potrebno omeniti Jerneja Kopitarja in Frana Miklošiča ter
Janeza Primica, ki je v Gradcu ustanovil katedro za slovenščino in spodbujal zbiranje ljudskega
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slovstva. Pomembna sta tudi Urban Jarnik in kasneje njegov učenec Matija Majar Ziljski. Majar
je v Celovcu tudi izdajal časopis Slavjan (1873–1875).22
V času romantike pride do ponovnega zanimanja za mitologijo in folkloro. »Utemeljitelj novega
gledanja na mitološke pojave J. G. Herder je zatrjeval, da 'mit ni nič več primitivna oblika z
vražami zaklenjene zgodovine, ampak najlepša in modrejša podoba, pol filozofija, pol poezija.'
Na drugi strani je F. W. Chelling vztrajal, da je mit predvsem zgodovinski pojav, vendar njegova
zgodovinskost ni le objektivna, ampak tudi subjektivna. Valovi tega zanimanja so pljusknili tudi
k Slovencem, ki so nenavadno dolgo časa ohranjali idejo, da je možno iskati in najti potrdilo za
narodno samobitnost tudi v mitoloških plasteh slovstvene folklore. Poglavitne lastnosti
romantičnih gledanj na mitološko problematiko pri Slovencih so, da je izvirala iz različnih pobud
in imela različne cilje. Za prvo smer je značilno zbiranje. Poglavitna lastnost druge smeri je
preverjanje gradiva. Ta se je bolj opirala na samovoljne in domišljijske predstave o slovenski in
slovanski mitologiji, kot na znanstveno neoporečna dejstva in logična sklepanja. Lahko bi rekli,
da je šlo za mitizacijo mita oz. mitologije.«23 Primer je tukaj Davorin Trstenjak, ki je v svojem
delu primerjal slovansko mitologijo z iranskim in indijskim panteonom. Idejno sicer zelo
domiselne mitološke študije, vendar napisane s preveliko mero poenostavljanja, kar so mu kritiki
tudi očitali. Tretja smer pa postavlja v prvo vrsto znanstvene interpretacije.
Gregor Krek je z deloma Uber die Wichtigkeit der slavischen traditionellen Literatur als Quelle
der Mythologie (O pomembnosti slovstvene folklore za mitologije, 1869) in Einleitung in die
slavische Literaturgeschichte (Uvod v slovansko literarno zgodovino, 1874) se je temeljito ter
znanstveno lotil ljudskega slovstva in mitologije. »Mit je za Kreka način dojemanja življenja in
okolja, ko je bilo le-to še samo narava, posamezne kategorije tega mišljenja pa imenuje
»mitogemi«.«24
Tudi Josip Pajek in Ivan Navratil sta v tistem obdobju zbrala ogromno gradiva glede varovanja
ter pripovednih izročil in šeg slovenskega ljudstva, vendar pa se nista spuščala v razlago izvora,
kot so to počeli njihovi »romantični« predhodniki. V Avstro-Ogrski monarhiji so v tem času
22
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začele tudi izhajati številne zbirke ljudskih pravljic in povedk, ki so vsebovale tudi dele
slovenskega izročila.25
Prvi fonetično natančen zapisovalec ljudskega pripovedništva je bil Matija Valjavec, katerega
znanstvene metode zapisovanja je naučil Fran Miklošič. Leta 1858 je objavil nekaj pravljic in
povedk iz Varaždina, ki jih mu je poslal Matija Valjavec ter pri tem pripomnil, da je Valjavec
prvi med Slovenci, ki je doumel mitološko vlogo pravljic.26
Ko je nastopilo obdobje realizma, so se začeli raziskovalci folklore odmikati od romantičnih
teorij. V obdobju realizma tako zbiranje slovstvene folklore nima več istega mitološkega pomena
kot prej. Ideja o samobitnosti kulture kateregakoli naroda ni več prisotna oziroma je nedopustna.
Namesto mitološke teorije tako v ospredju kraljuje selitvena teorija. Pomembno gradivo za
ljudsko psihologijo tako postane slovstvena folklora.27
Pri raziskovanju bajeslovja je pomemben tudi Jakob Kalemina, ki je razdelil mitološke like v pet
skupin: v prvi skupini so bitja, ki izvirajo iz vere v človekovo dušo, v drugo skupino je razvrstil
vilinska bitja, v tretjo demone, v četrto boštva, ki so povezana s stvarjenjem vesolja, v peto
skupino pa heroje.28
V povojnem obdobju so etabilirali Komisijo za slovensko narodopisje (1947), ki se je kasneje
prekrstila v Inštitut za slovensko narodopisje. Iniciativa Ivana Grafenauerja je sprožila
organizirano znanstveno preučevanje ljudskega duhovnega izročila. V tem kontekstu bi omenila
Ivan Grafenauerja, Niko Kurenta, Vilko Novaka, France Kotnika in Milko Matičetova, ki so s
svojimi študijami posegali tudi v bajeslovje.29
Zanimiv pristop k raziskovanju slovenskega mita je izbrala Alenka Goljevšček v svoji doktorski
disertaciji Mit in slovenska ljudska pesem (1982) ter v njeni poljudno znanstveni knjigi Med
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bogovi in demoni (1988). Pomemben avtor na področju slovenske mitologije je tudi Damjan
Ovsec s svojim delom Slovanska mitologija in verovanje (1991), Marija Stanonik, ki deluje
znotraj zbirke Glasovi, Zmago Šmitek, Nikolai Mikhailov v Mythologia Slovenica, Mirjam
Mencej, ki je raziskovala sledove mitov ter starih verskih predstav preko ljudskega pesništva,
šeg, jezika, ritualov itd. ter Monika Kropej s svojim fantastičnim delom Od Ajda do zlatoroga
(2008). V tem kontekstu pa je tudi pomembna mednarodna revija Studia mythologica Slavica,
kjer deluje širši krog raziskovalcev in iz katere imena sem vzela idejo za naslov prve ilustrirane
enciklopedije slovenskih mitoloških bitij: Encyclopedia mythologica Slovenica.30
»V enciklopedičnem smislu prinaša pravzaprav največ podatkov o slovanski mitologiji orjaško
delo, ki ga je uredil pokojni Mircea Eliade. To je The Encyclopedia of religion (Šestnajst knjig;
New York, 1987). Prispevek o Slovanih je napisala Marija Gimbutas. Geslo Slavic Religion,
Slovanska religija govori o slovanskem verovanju na splošno, več o nekaterih glavnih bogovih in
nekaterih demonih pa najdemo pod samostojnimi gesli o njih. V slovenščini imamo v knjigi
Verstva sveta, enciklopedija verstev v zgodovini človeštva (Ljubljana 1977), članek Olega
Mandića o Religijah južnih Slovanov, ki ga v angleškem originalu ni, saj so Slovani spet bili
prikrajšani. Prevedeno imamo tudi Cavendishevo in Lingovo Mitologijo – ilustrirano
enciklopedijo (Ljubljana, 1988), kjer je sestavek o Slovanih napisal David M. Lang. Vsa ta dela
prinašajo tudi nekaj ilustracij.«31

3.1! Upodabljanje slovenskega bajeslovja
Na Slovenskem so bili redki, ki so slikali na temo slovenske mitologije. Ohranjenih je sicer nekaj
del in tudi sama tema mitologije je že od nekdaj prisotna v umetniških krogih kot zakladnica
snovi za razna umetniška upodabljanja, vendar pa je na področju upodabljanja slovenske
mitologije oziroma bajeslovja ogromen manko, sploh v enciklopedičnem smislu.
Literatura priča, da je bil Jože Karlovšek eden izmed pionirjev, ki je želel v slikah predstaviti
zaokrožen slovanski panteon, vendar so bili posamezni poskusi upodobitve na temo slovanske
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mitologije že tudi prej. Peter Žmitek (1874–1935) je naslikal Duhovi se klanjajo Svetovidu v
časniku Dom in svet (1908) ob romanu Baltiška povest Matije Prelesnika (Bogdan Vened).
Marijan Amalietti (1923–1988) je naslikal sliko Slovanski Olimp, kjer je predstavil padec
Zbruškega kipa »Svetovida« skupaj z drugimi slovanskimi bogovi.32

Slika 1 Jože Karlovšek, Kurent in hudoba, 1946.

Zanimanje za upodabljanje slovanske mitologije je bilo v ostalih slovanskih državah veliko večje
kot pri nas. Verjetno med najbolj znanimi deli s tovrstno tematiko je Slovansko epopejo, delo
češkega slikarja Alfonsa Munche (1860–1939). To življenjsko delo je serija slik, ki priča o
zgodovini Slovanov. Iz omenjene serije bi poudarila prvi dve sliki, kjer ena upodablja odhod
Slovanov iz pradomovine in druga prikazuje praznovanje Svetovida. Na Poljskem je delovalo več
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umetnikov, ki so slikali na omenjeno temo, npr.: Marian Wawrzeniecki (1863–1943), Stanisław
Jakubowski (1888–1964), Zofia Stryjeńska (1891–1976), ena redkih ženskih slikark, ki je
upodabljala na temo slovanske mitologije. Leta 1917 je tako izdala cikel del Slovanski idoli, kjer
je upodobila kar nekaj slovanskih bogov. V tem kontekstu je pomemben tudi Stanisław
Szulkalski (1893–1987). Na Poljskem je ustanovil umetniško skupino, ki je iskala navdih pri
starih Slovanih in tudi izdajala časopis Krak.33

3.2! Problematika preučevanja slovenske (slovanske) mitologije
Slovenci spadamo v severozahodni del južnoslovanske skupine, vendar se ime pojavlja tudi ob
Baltiku. Obstajajo celo viri iz 10. stoletja, ki navajajo Slovence tudi ob današnji albanski in grški
meji. »Med sužnji je bilo najti toliko Slovanov, da je iz imena 'Slovan' nastala v srednjeveški
latinščini beseda slavus in njene izpeljanke v romanskih jezikih (na primer francosko esclave –
'suženj').«34
Ovsec navaja dve večji težavi v povezavi s tem, zakaj je slovenska (slovanska) mitologija tako
problematična. Prvi govori o tem, da so Slovani bili predolgo brez svojih držav in možnostjo, da
bi v okviru le-teh lahko vzpostavili svoj 'Olimp'. Ker je bilo slovansko ljudstvo razseljeno po tako
velikem območju, niso mogli ohranjati prvotne hierarhije skupnih bogov, če je ta sploh zares
eksistirala. Drugi večji razlog, na katerega se sklicuje v relaciji s slovensko (slovansko)
mitologijo, pa je nepismenost slovanskega naroda v poganski dobi. Zapisi o slovanskem
poganstvu so se torej šele pojavili v obdobju pokristjanjevanja.35
V knjigi Mythologia Slovenica Mikhailov pravi, da je »slovenska mitologija« vse, kar je spojeno
s poganstvom Prvoslovencev (Slovenov, Protoslovencev itd.; obstaja tudi več variant imen za
prednike današnjih Slovencev). Te drobce poganskih kultov lahko zaznamo še dandanes v delih
slovenskega narodopisja.36
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Tudi sama se nagibam k stališču Mikhailova glede problema obstoja poganske religije oziroma
mitologije pri Slovencih. Pravi, da je mogoče domnevati obstoj razvite poganske religije oziroma
vsaj obstoj nekega sistema sakralnih elementov med t. i. fazo baltsko-slovanske zveze. To
predpostavlja predvsem zato, ker lahko na praktični ravni opazimo manifestacija tega v obliki
šeg, obredov in ritualov, pa tudi v jeziku, kjer imajo koreni besed mnogokrat sakralni pomen. Ko
so baltsko-slovanske skupnosti začele razpadati, so se oblikovala posamezna baltska in slovanska
plemena ter narodi. Te verske predstave so torej razvijali naprej v posameznih enotah, tako si je
vsak narod ustvaril svojevrstno različico skupnega arhetipskega sistema sakralnih simbolov.37
»Posebej razvidno je to pri pozno pokristjanjenih Polabcih in pri t. i. »baltskih Slovanih«, ki so
imeli, kot je mogoče razumeti iz različnih »prvotnih« virov in arheoloških izkopavanj, svoje
malike in celo svetišča.«38
Vidimo lahko, da je ogromno dragocenega gradiva že bilo zbranega, imamo nekaj inštitutov,
izhajajo zanimive knjige, folklorne zbirke, razprave, zborniki in v vsem tem sem videla
vzpodbudo za izdelavo prve ilustrirane enciklopedije slovenskih mitoloških bitij. Čeprav je
nastopilo mnogotero težav pri klasifikaciji in razumevanju, kaj vse spada pod t. i. slovensko
mitologijo, če ta sploh obstaja, sem skušala sestaviti vsaj delček te ogromne celote in jih
predstaviti v ilustrirani enciklopediji.
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4! Praktično delo
4.1! Mitološka bitja
Mitološka bitja predstavljajo vrsto idej in vizij, so lahko zgodba o naravi, nastanku, o zgodovini
sveta, govorijo o smislu človeškega bivanja, o meji v vesolju, o zlih silah itd. Mitološka bitja niso
samo boštva, temveč so tudi živali, pošasti, rastline, demoni itd. Mnoga mitološka bitja imajo
atribute sanj, saj nastopajo kot spaki in prikazni in zanje pogosto zakon časa in prostora ne velja.
Mitološka bitja v svoji esenci predstavljajo kvalitete in primanjkljaje. So gospodarji dobrih in
slabih lastnosti, v slovenski mitologiji pa so velikokrat kar skupek obojega; lastnosti
ambivalentnega. Slovenska mitologija, kakršno poznamo danes, je preko pripovednega in
pesniškega izročila ohranila različne družbenozgodovinske in politične tokove v svojih
mitoloških kreaturah.
Kropej pravi, da je na področju starih verskih predstav ohranjen spomin na nižja bajeslovna bitja
in tudi na nekatera stara boštva, ki so večinoma slovanskega, keltskega in rimskodobnega izvora.
Ohranjeni so koščki starih verovanj, ki jih lahko dandanes prepoznavamo s pomočjo primerjalne,
semiotične in kognitivne mitologije. Ta nam omogoča tudi vsaj delno rekonstruiranje in
identificiranje nekaterih prvin starih verstev.39
V svojem delu Encyclopedia mythologica Slovenica, sem želela z ilustracijami mitoloških bitij
poustvariti čim boljši pregled nad slovensko mitologijo oziroma bajeslovjem. Pri pregledovanju
literature sem ugotovila, da že samo poimenovanje »slovenska mitologija« prinaša težave, saj
slovenska narodopisna šola govori o tem terminu z veliko previdnostjo, a ne glede na to sem
želela v knjigi nekako zaokrožiti vsaj en drobec te zapuščine v avtorskih ilustracijah. Da pa bi v
knjigi vladala čim boljša preglednost, sem bitja razdelila v pet poglavij, in sicer:
•! boštva,
•! bajeslovne živali,
•! bajeslovna bitja narave,
•! ukleti, duše in prikazni,
•! poosebljene nadloge.
39
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V vsakem poglavju pa so bajeslovna bitja navedena po abecednem vrstnem redu.
Prvo poglavje 'boštva' govori o t. i. 'višjih bajeslovjih bitij', ostala poglavja pa so namenjena
'nižjim bajeslovnim bitjem'. To so bajeslovne živali, vilinska bitja, duhovi, demoni, razne
personifikacije itd. Tukaj bi poudarila, da je ta delitev lahko dvorezni meč, saj se določeni liki
pojavljajo tako v vlogi boštva kot v vlogi bajeslovnega bitja ali katerikoli drugi kombinaciji.
Običajno sem pri klasifikaciji upoštevala bodisi vizualnost bitja bodisi sem ga zaradi boljšega
razumevanja in povezave umestila k njemu sorodnim bitjem, čeprav bi lahko glede na podobo
spadal tudi drugam.
Z izrazom mitološka bitja v knjigi ne zaobjemam likov, kot so npr. ljudski junaki in antijunaki, ki
so jih ljudje skozi tok zgodovine mitizirali. V enciklopediji, tako kot Kropejeva, nisem
obravnavala zgodovinsko sicer izpričanih boštev, kot so npr. Dažbog, Živa in Hors, prav tako ne
večina rimskodobnih in keltskih boštev, kot so npr. Epona, Savus in Ekvorna, saj ta mitološka
bitja niso ohranjena v slovenskem ljudskem izročilu. Glavno izhodišče za izbor ilustriranih bitij
je bilo torej slovensko ljudsko pripovedno in pesemsko izročilo, ki priča o le-teh in verskih
predstavah skozi zgodovino. Izbrala sem tista bitja, ki so mi ljuba ali glede na zgodbo in opis,
predvsem pa sem želela upodobiti ne samo »znana« bitja, ampak pa tudi tista, ki se redkeje
pojavljajo.
Zavoljo obsežnosti in raznovrstnosti tematike se ni bilo mogoče pretirano poglabljati v
problemske študije, niti nisem uvajala nekakšnih novih teoretičnih sklepanj, si pa želim, da bi to
delo predstavljalo nov vizualni prispevek k spoznavanju slovenskega bajeslovja in s tem
ljudskega izročila kot pomembne kulturne dobrine. V delu je vključenih preko sto ilustracij
različnih bitij z dodatkom opisov vsakega bitja posamezno, katerih avtorica je Vanesa Vodovnik,
dipl. slov. Zdi se mi pomembno omeniti tudi slovarsko predstavitev bajeslovnih bitij Monike
Kropej v knjigi Od Ajda do Zlatoroga, ki mi je zaradi preglednosti bila v veliko pomoč pri
mojem projektu in prav tako Vanesi pri opisih.
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4.1.1! Boštva
Zmago Šmitek v knjigi Mitološko izročilo Slovencev pravi, da Slovani svojih božanstev niso
delili na dobra in slaba, ampak na svetla in temna, nebesna in podzemska. Prvine čaščenja teh
boštev pa so se ohranile v ljudskem izročilu. »Imena in postave starih bogov, ohranjena v
bajeslovju, odkrivajo, da v izvirnem pomenu ne gre za božanstva, kot si jih predstavljamo danes,
temveč za poistovetene naravne in nadnaravne pojave, od katerih je odvisno življenje človeka.
Prvine vesolja, sveta in narave v prvotnem človekovem verovanju niso bile božanstva. Bile so
samo odraz stvarstva in prostora, v katerega je Večni postavil človeka. Ta ga je z njihovim
»čaščenjem« prosil za pomoč in varstvo v vsakdanjem boju za preživetje.«40
V slovenskem (slovanskem) panteonu ne moremo zares govoriti, saj je veliko polemik glede tega,
pa vendar ... če bi ga vzpostavili, bi bil na najvišjem mestu Triglav, troglavo boštvo, ki upravlja s
tremi svetovi – nebeškim, zemeljskim in podzemeljskim. Mogoče bi tukaj omenila, da slovenska
najvišja gora Triglav ni menda povezana s tem boštvom, so pa v cerkvi sv. Martina na Koroškem
našli zgodnjesrednjeveško kamnito glavo, ki ima na desnem licu in na vratu vklesana še dva
obraza in bi lahko bil ostanek omenjenega troglavega boštva.

Slika 2 Kamnita zgodnjesrednjeveška skulptura glave s tremi obrazi, sv. Martin pri Silbergu.

Slovenski panteon nadaljujemo z naslednjimi tremi mitološkimi figurami, in sicer Perunom,
Velesom in Mokoš. Najvišje je Perun, ki se ga povezuje z nebom, gromom in strelo. Veles je
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Jožko ŠAVLI, Zlati cvet: bajesovje Slovencev: duhovna dediščina Karantanije, Bilje 2008, str. 14.
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njegovo nasprotje, vladar podzemlja in tudi varuh živine. Čeprav se v mitologiji velikokrat
prikazuje kot kača, je umeščen v to poglavje, ker je sestavni del ožjega slovanskega »panteona«.
Ambivalentna boginja Mokoš se v ljudskem izročilu pojavlja kot soproga ali sestra Peruna in pa
tudi kot ujetnica Velesa.41
Kresnik v slovenskem izročilu občasno nastopa v vlogi Peruna ali pa kot Perunov oče. Kresnik
tudi ubije Velesa, ki je prav tako njegov nasprotnik. V izročilu nastopa tudi s svojim psom
Vedežem, ki ima štiri oči, s katerimi vidi na vse strani sveta. Kersnikov brat naj bi bil borec z
zlato sekiro, imenovan Trot. Trot je imel vpreženo kočijo belih konj in je s svojim orožjem sekal
po kačah in zmajih.42
Zeleni Jurij, ki je na Slovenskem imenovan tudi Vesnik, Šentjur, Juraj itd., vsako pomladno
enakonočje, oblečen v rastlinje, prijezdi na svojem belem ali zelenem konju, da bi ljudem
prinesel sonce in pomlad. Kelemina pravi, da je Jurijeva družica Vesna boginja pomladi,
rodovitnosti in cikličnosti. »Tako naj bi Vesnika ubil lastni brat ali polbrat, imenovan pisani Jurij,
Jarilo, Jarnik, tudi Jurij s pušo. Jarnik se v slovenskem izročilu pogosto pojavlja kot 'čarostrelec',
v izročilu o 'Juriju s pušo' pa tudi kot divji lovec, ki strelja Kresnika v peto.«43 Trstenjak pravi, da
naj bi se bil boj med zelenim Jurijem in Raboljem. Rabolj kot bajeslovni lik predstavlja
nasprotnika zelenega Jurija in je bil v pripovedi običajno oblečen v slamo in kožuh. Ta boj naj bi
bil personifikacija »boja« zime s pomladjo.
»Svarog, Svarožič, Božič, bog ognja in sonca je omenjen v slovanskem prevodu kronike Joanna
Malala iz 12. stoletja kot boštvo, sorodno starogrškemu Hefajstu (Gefestu).«44
Kurenta razlagajo kot lunarno zlobno boštvo, kot boga veselja in vina, kar je nekako slovenska
(slovanska) različica Dioniza ali Bakha. Kurent pride na zemljo, da bi proslavil svoj god (pust),
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KROPEJ 2008, op. 8, str. 331.
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zato ga včasih opredeljuje kot sv. Kurent ali sv. Pust. Kurent je močno zasidran v slovenskem
izročilu.45
Beseda baba že od nekdaj v splošni predstavi označuje žensko, ki je stara, zlobna in strašljiva.
Pehtra baba je torej strašljivo bitje, ki izhaja iz kulta pramatere oziroma boginje smrti. »V
ljudskih šegah se pojavlja z masko in je oblečena v belo. Navadno ima na glavi tudi rogove, kar
pomeni božansko moč (Luker 9188, 320). V rokah ima burkle (Kurent 1984, 123 sl.), ki so
simbol ognja in pekla pa tudi očiščenja (Lurker, 201). 'V slovenskem izročilu živi Pehtra tudi kot
voditeljica duš, predvsem duš umrlih otrok (Kuret 1969, 136).«46

Slika 3 Kostum pehtre baba z burklami, Brnca (Koroška).

Sv. Petka ali Petka je žensko bajno bitje, tudi boštvo, ki je dobilo ime po dnevu, ki ji je bil
posvečen. Predstavlja zaščitnico ženskih opravil. Njen lik se je kasneje demoniziral, vendar je v
knjigi predstavljena v tem poglavju.
45
46

Prav tam, str. 45.
ŠAVLI 2008, op. 25, str. 229.
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Abecedni seznam boštev v knjigi:
•! Jarnik
•! Kresnik in Vedež
•! Kurent
•! Mokoš
•! Pehtra baba
•! Perun
•! Petka
•! Rabolj
•! Svarog
•! Triglav
•! Trot
•! Veles
•! Vesna
•! Zeleni Jurij
4.1.2! Bajeslovne živali
Že od nekdaj smo ljudje očarani nad živalskim kraljestvom. Od resničnih čudovitih bitij, ki so jih
popotniki antičnega Egipta in Grčije naprej popisovali, se je začela razvijati mitologija in s tem
mitološke oz. bajeslovne živali. Že od paleolitika dalje imamo dokaze o povezavi ljudi z ostalim
živalskim kraljestvom, o lovu kot ritualu s skoraj magičnim pomenom. Najzgodnejše odkrite
jamske slikarije so bile menda v severni Italiji v jami Fumane (Verona), kjer je z rdečo okro na
jamsko steno narisana štirinožna pošast in poleg človek z živalsko glavo, kar nakazuje, da je že v
zametkih razvoja človeštva bil prisoten ritual čaščenja živali.47
V slovenskem ljudskem izročilu najdemo lahko kar lepo število teh bitij; od zlobnih zmajev do
magičnega zlatoroga, od ribe Faronike, ki je nosila svet na svojem hrbtu, do enorožcev, strupenih
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Cassandra EASON, Fabulous creatures, mythical monsters and animal power symbols, Westport, Connecticut –
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29
kuščarjev in kač ter ptic, ki so simbolizirale zvezde itd. Ta bitja so v večini primerov nekakšne
poosebitve določenih naravnih ali nadnaravnih sil.
Bele bajeslovne živali, kot so recimo enorožci, zlatorogi, konji in polkonji, opozarjajo na
zaznamovanost. V primeru zlatoroga, ko ga je lovec ustrelil, je zlatorog pojedel triglavsko rožo,
ozdravel in se maščeval pokvarjenemu lovcu. Zlatorog in samorog (enorožec) imata podobno
izročilo, simboli samorogov, konjev in podobnih živali pa velikokrat zasedajo tudi pomembno
mesto v heraldiki. Konj kot žival je imel močen gospodarski pomen in je zavzemal pomembno
vlogo v življenju ljudi. Lik konja v bajeslovju so tudi nemalokrat povezovali z vodo. Izidor
Modic je omenja morske konje, ki naj bi živeli pod gradom Turjak v jami, napolnjeni z vodo.
Presenetljivo je to, da se ta pripoved ni ohranila na Primorskem ali v Istri, so pa na Goriškem
ohranili spomin na difuzijo med povodnim možem in konjem – salmsonarje, ki naj bi ponoči
iskali in utapljali ljudi v Soči. Podobno edinstveni v slovenskem pripovedništvu so polkonji, ki
»naj bi personificirali razpenjeno, razbičano vodo oz. neukročeno silo narave, predvsem vode.«48
Pri konjih bi omenila še divjo jago, ki predstavlja viharni dir skrivnostnih konj v noči oziroma
obhod demonov, duš. Kot pravi Kropejeva; če te je divja jaga ujela, te je raztrgala na tisoče
koščkov. Določena bitja bi lahko spadala tudi v druga poglavja.
Podlegaj je orku sorodno bitje, ki se je prikazoval v obliki osla; če bi se usedel nanj, bi zrastel do
neba. Človek je lahko ukrotil podlegaja, če je pri sebi imel vrv. V tem kontekstu bi omenila še
Čateža, ki ga na svetovni ravni lahko enačimo s Panom. Je bajno bitje, zgoraj človek z brado,
spodaj kozel z rogovi. Živel naj bi predvsem v močvirnatih ali goratih območjih in naj bi bil
nevaren za popotnike in lovce. Lahko bi bil tudi v poglavju boštva, vendar je ponovno zaradi
boljše vizualne umestitve tukaj.
Ljudem se zdijo kače zanimive predvsem zaradi sposobnosti menjave kože in s tem povezave s
ponovnim rojstvom, regeneracijo, nesmrtnostjo itd. Kače so v mitologiji velikokrat združene z
idejo rojstva in (pra)matere. V naši mitologiji je prisotnih več vrst kač, sama sem za upodobitev
izbrala kačjo kraljico, ki pod svojim jezikom nosi zlato jabolko, morsko kačo s tremi glavami,
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modrasa, ki naj bi po izročilu iz Soške doline na Krasu povzročal, da je voda mrzla in vipero, ki
naj bi imela greben na glavi in bi lepo žvižgala. Njim soroden je tudi močerad, ki naj bi nastal iz
gada, če mu ne bi dovolj strli glavo. Imel naj bi dolg, debel trup, poraslega z dlako, z glavo
podobno mačji. V slovenskem izročilu se omenja tudi bajno bitje, imenovano Dagana, katere
zgornji del telesa naj bi bil človeški, spodnji pa kačji. Podobni po izgledu pa so tudi Veles,
Veronika in duhovin. V poglavju boštva sem omenjala Velesa, vladarja podzemlja in nasprotnika
Peruna, ki se v ljudskem izročilu mnogokrat prikazuje v podobi kače, vendar sem ga klasificirala
v že omenjeno poglavje. Veronika in duhovin imata tudi po videzu določene kačje lastnosti,
vendar pa sta umeščena v naslednjem poglavju.
Zmaji so se prav tako kot kače v ljudskem izročilu pojavljali kot predniki, pošasti in čuvarji
zakladov. Zmaj je nekakšna kombinacija med kačo, kuščarjem in ptičem, kar pomeni, da lahko
leti, živi v vodi in ima največkrat prebivališča v jami ali v drevesnih duplinah. Zmajeva vloga je
zopet ambivalentna, kot je to pogosto v slovenski mitologiji, saj je lahko darovalec in uničevalec.
V knjigi sem ilustrirala Ljubljanskega zmaja, ki ga je pokončal t. i. »prvi Ljubljančan« Jazon, ki
je priplul po Ljubljanici z ladjo Argo (Argonavti). V knjigi je upodobljen tudi zmaj s Postojnske
jame, ki ga je ukanil pastir z govedom, napolnjenim z apnom. Ko je ta zmaj umrl, so iz njega
naredili torbe, zato se Postojnčanom kdaj v šali reče torbarji.
Ko so ljudje združili idejo o kači in zmaju, je nastala cela vrsta novih strašnih bitij, med katere
štejemo tudi baziliska ali po slovensko, kačca. Kačec naj bi izgledal kot nekakšna kača s krili,
petelinjim trupom in nogami, imel pa je tudi sila strupen dih. Podoben po lastnostih mu je
malavar. Malavar je slovenska bajeslovna žival, podobna črnemu kuščarju s petelinjo rožo na
glavi, pod katero je skrival diamant, prav tako kot bazilisk pa ima strupen pih. Soroden njima je
tudi mitološko bitje skok, ki se razvije iz kače, če se le-tej odseka rep. Iz tega repa potem zrastejo
štiri tace.
Povodni možje in deklice bi lahko bili obravnavani tudi v naslednjem poglavju, saj jih tudi
Kropejeva klasificira pod bajeslovna bitja narave, pa vendar sem se zaradi njihovega bolj
živalskega izgleda odločila, da jih umestim v bajeslovne živali. Gestrin je bil mlad, povodni mož,
ki je ustrahoval brodarje in ribiče na Dravi. Namesto nog je imel plavuti, njegovim vodnim
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pohodom pa so se večkrat pridružile tudi morske deklice. Na Dolenjskem pa je bil znan povodni
mož brbuč, ki je živel v vinogradniških vodnjakih, potokih, studencih itd. in so z njim opozarjali
otroke, da se le-ti nebi približevali nevarnim vodnim območjem.
Stvarjenje sveta je v slovenskem izročilu razloženo na veliko načinov, meni najljubši je bil z ribo
Faroniko, o svetu noseči ribi, ki s svojimi premiki povzroča naravne katastrofe. Upodobitve ribe
Faronike so bile med bolj razširjenimi.

Slika 4 Riba Faronika, relief iz Čedada, 8. stol.

Pomembno mesto v kategoriji bajeslovnih živali imajo ptice, predvsem zaradi njihove
sposobnosti letenja. V slovenskem izročilu poznamo kar nekaj »ptičjih« bajeslovnih bitij. V
knjigi sem upodobila škopnika, bajno bitje, ki se prikazuje v podobi goreče ptice z dolgimi
nogami in je načeloma prikaz poosebitve zvezdnih utrinkov, ima pa tudi demonično vlogo: dušil
naj bi otroke in jim v spanju kljuval oči. Ta vloga je bila tudi izbrana za upodobitev, kar pomeni,
da bi v tem kontekstu lahko romal tudi v poglavje zakleti. Še ena ptica, ki sem ji namenila prostor
v enciklopediji, je železna kura s trinajstimi zlatimi jajci. Ta ljudska pripoved izhaja iz Ukev v
Kanalski dolini, kjer so siromašni ženi vaščani ubili njeno edino kravo in je preko železne kure
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izvedla postopek zaklinjanja.49 Tukaj bi omenila še Vedomca, ki se velikokrat v pripovedi
pojavlja v podobi ptice, vendar sem se odločila za demonizirano podobo, ki je nastala kasneje.
Zato je umeščen v poglavje duše, ukleti in prikazni. Nenazadnje sem upodobila movje, ki ima
prav tako izgled ptiča z ukrivljenim kljunom, vendar je zaradi svoje simbolne predstavnosti v
poglavju duš.

Slika 6 Hinko Smrekar, Deklica in pasjeglavci, 1905.

Veliko slovenskega ljudskega izročila se nanaša na pse oziroma na pasjeglavce (pesoglavce), ki
sem jim v enciklopediji namenila kar nekaj podob, in sicer: pasjeglavci (ilustracija, ki prikazuje
različne vrste pesoglavcev), Atila, pes Marko in enooki pasjeglavec oziroma kiklop. Ko je
krščanstvo že pognale svoje korenine (v zgodnjem srednjem veku), so z besedo pesjan označevali
pripadnike drugih tujih narodov. Med ljudstvi, ki so vpadala preko našega ozemlja, so bili tudi
Huni, ter seveda tudi druga germanska plemena itd.50 Atilo v slovenskem bajeslovju povezujejo z
apokaliptičnimi prerokbami in »kot poveljnika pasjeglavega ljudstva.«51 Šavli pravi, da so v času
upadanj drugih narodov sigurno bile sklepane različne zveze med tujimi »pesjani« in
»avtohtonimi« prebivalci. Simbolična ponazoritev tega bi bil mit o psu Marku, ki je bil pol
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človek (domačin), pol pes (tujec).52 V tem sklopu bi omenila še enookega pasjeglavca, ki ima le
eno oko in bi ga v svetovnem merilu lahko enačili z izročilom o kiklopih. Pri bajeslovnih psih
sem uporabila še velikanskega ukletega grofa v psa, Hudamosa, ter volkodlaka, ki je precej znan
tudi v svetovni mitologiji. Nekatera od teh bitij bi lahko spadala tudi v poglavje ukleti, duše in
prikazni (npr. volkodlak, pes Marko ...), vendar sem ponovno zaradi lažjega vizualnega
dojemanja umestila v to poglavje.
Grdina, rezijska bajeslovna žival, ki se drzno polasti brloga drugih živali, naj bi imela podobo
nekakšne fuzije med žensko, lisico in pošastjo. Grdinica je še danes zelo prisotna v slovenskem
ljudskem izročilu, poznamo pa tudi Zverinice iz Rezije.

Slika 5 Ančka Gošnik-Godec, Grdina, M. Matičetov, Zverinice iz Rezije, Ljubljana-Trst, 1973.
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Abecedni seznam bajeslovnih živali v knjigi:
•! Atila
•! Brbuč
•! Čatež
•! Dagana
•! Divja jaga
•! Enooki pesoglavec
•! Enorožec
•! Gestrin
•! Grdinica
•! Hudamos
•! Kačec
•! Kačja kraljica
•! Ljubljanski zmaj in Argonavti
•! Malavar
•! Močerad
•! Morska kača
•! Morski konj
•! Morske deklice
•! Modras
•! Pasjeglavci
•! Pes Marko
•! Podlegaj
•! Polkonj
•! Riba Faronika
•! Salemsonar
•! Skok
•! Škopnik
•! Vipera
•! Volkodlak
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•! Zlatorog
•! Zmaj v Postojnski jami
•! Železna kura s 13 zlatimi jajci
4.1.3! Bajeslovna bitja narave
V bajeslovna bitja narave sem vključila velikane, vile, gozdne, divje žene in može, palčke, hišne
duhove itd. oziroma bitja, ki pripadajo nižjim bajeslovnim bitjem, ki so povezana z naravo,
ampak nimajo zares atributov živalskega izgleda oziroma vsaj ne v mojih upodobitvah. V to
poglavje nisem vključila že omenjenih bitij, kot so povodni možje (razen salmsonarja) in
»pasjih« bitij.
Začela bom pri največjih bitjih. Kropejeva pravi, da so si ljudje velikane predstavljali »kot
nadnaravno velika bajna bitja, silake, ki utelešajo naravne moči in so lahko prijazni, še pogosteje
pa sovražni do okoliša. Velikani pogosto predstavljajo predhodnike ljudi, pa tudi bogov.«53 V
enciklopediji sem ilustrirala sledeče predstojnike velikanov: ajdovska deklica, Blagodej, Dardaj
in Repoštev. Ajdi so bili predstavniki velikanskih prednikov (nem. Heide pomeni pogan), ki naj
bi živeli v goratih območjih. Za upodobitev v knjigi sem uporabila pripovedko o ajdovski deklici,
ki domov odnese orače v predpasniku misleč, da so črvički. Na očetovo željo jih potem vrne na
isto mesto.54 Repoštev ali po nemško Rübenzahl, je bilo bitje orjaške postave, ki je pomagal
»kmetu spraviti drva, njegova otroka pa obdaroval z zlatimi kroglicami.«55 Dardaj je velikan, ki
ni preveč pameten in ima aboten izgled, je pa zato močen. Po pripovedki naj bi Dardaj obranil
Solbaške prebivalce pred sosednjo vasjo, ki se je želela polastiti njihovega Konjskega plaza.
Dardaj jih je obvaroval tako, da je izruval drevesa s koreninami vred in zagnal vse konje pod rob,
ter tako končal vojno.56
Izročilo o divjih ženah in možeh je bilo razširjeno po celotni Sloveniji, le da so poimenovanja
bila različna. Ta bitja s poznavanjem živalskega in rastlinskega sveta so lahko bila naklonjena ali
nenaklonjena ljudem. Lahko so jim svetovali glede poljščin, pridelovanja različnih živil itd.,
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lahko pa so ljudi celo ubijali. Divji mož ali vilenjak, kot so ga imenovali v beli krajini, je bil
poraščen z mahom in je imel »neciviliziran« izgled, njegova boljša polovica je bila divja žena, ki
mu je bila po izgledu sorodna. Skupaj sta imela otroka podmenka, ki je bil nenavadnega videza in
nikoli sit. Podmenka je divja žena velikokrat zamenjevala s človeškimi otroci.57 V tej miselni
zvezi bi omenila še krivopeto, divjega lovca in gornega moža (gorni mož). Krivopeta je bila
strašno bajno bitje, sorodno divji ženi. Povezovali so jo s kanibalizmom, imela pa je tudi, kot
lahko razberemo iz imena, narobe obrnjena stopala in roke. Divji lovec, jager, šent, je bajno divje
bitje, ki je zaradi kršitve prepovedi lova obsojen na večni lov in po gorenjskem izročilu (ki je
ilustriran) s šepavo nogo in sekiro teka za tropom psov. Mogoče bi bila bolj smiselna umestitev v
poglavje ukleti, duše in prikazni, pa vendar je zaradi boljše tematske povezave z ostalimi
omenjenimi bitji umeščen tukaj. Sledi gorni mož, soroden divjemu možu, ki se je po ljudskem
izročilu ruval z medvedom, misleč, da je 'huda muca', kot navaja Kropejeva.
Belin je v našem ljudskem izročilu prisoten predvsem na Goriškem in Tolminskem, kjer so
verjeli, da ima skrivne zdravilne moči in zdravi slepoto. V Beljaku ima celo posvečeni oltar.58
Vile so po ljudskem izročilu običajno lepe, mlade, oblečene v belo, z dolgimi lasmi, eterične
žene. Včasih so nevidne, pa vendar so se tu in tam komu prikazale. Vila je lahko ljudem
svetovala, napovedovala prihodnost, letino itd. V slovenskem izročilu najdemo več vilam
sorodnih bajnih bitjih. V knjigi Encyclopedia mythologica Slovenica sem upodobila sledeče:
kresnice, perico, rojenice (sojenice), rusalko, in šembiljo. Vsa ta našteta bitja imajo nekakšne
lastnosti, ki jih lahko povezujemo z vilami. Kresnice so npr. bile spremljevalke že omenjenega
Kresnika. Bile so v belo oblečene, s cvetjem okrašene žene, ki so postavljale mlaj v času
kresovanja.59 O žalik ženi, imenovana tudi bela žena, jebek žena, katere izročilo je bilo najbolj
razširjeno na Koroškem, so pripovedovali, da so »pomagale kmetom z nasveti, prinašale blaginjo
domačiji, podarile klopko niti, ki ni imela konca, dokler gospodinja ni preklela večne niti.«60
Rusalke so bile nekakšne vodne nimfe oziroma utopljena mlada dekleta z dolgimi črnimi lasmi in
porcelanasto kožo. Bile so lahko tudi nevarne, imele so podobne lastnosti kot sirene, ki so

57

Prav tam, str. 221-229.
KROPEJ 2008, op. 8, str 314.
59
Prav tam, str. 321.
60
Prav tam.
58

37
zapeljevale mornarje. Perica je lepo, v belo oblečeno žensko bajeslovno bitje, ki tiho pere perilo
ob ribnikih in izvirih, če pa se ji preveč približaš, se ti lahko slabo godi.61 Rojenice ali sojenice so
znane tudi v mitološkem izročilu po svetu. Tri lepe žene, ki predejo in režejo niti življenja
predstavljajo personifikacijo usode. Šembilja prav tako v slovenskem izročilu nastopa v več
vlogah – kot večina bitij. Izbrala sem izročilo o Šembilji kot sestri kralja Matjaža, ki z eno nogo
stoji na zemlji, z drugo pa v peklu in nastopa tudi kot zaveznica kovačev. Tukaj bi lahko
nadaljevali z morskimi deklicami, vendar sem jih umestila v prejšnje poglavje bajeslovnih živali.
Torka, tako kot ostale sredozimke (Petka, kvatrnica), skrbi, da se upošteva prepoved preje. Ime je
dobila po imenu dneva v tednu. V prostor vstopi kot bela žena, ki se iztegne do stropa.
V slovenskem ljudskem izročilu imamo nekaj izročil o palčkih, škratih, hišnih duhovih in
podobnih stvorih. Običajno imajo palčki (tudi kapiči zaradi špičaste kape) prijaznejši značaj kot
škratje. Ljudske prerokbe govorijo tudi o tem, da če so bili predniki nekdaj velikani (Ajdi), bodo
naši potomci palčki. V knjigi sem poleg palčka s podobnimi lastnosti izbrala hišnega duha,
gospodarčka, ki ima svoje mesto ob družinskem ognjišču ali pod hišnim pragom.62 Kanih je tudi
eden izmed »manjših« bajeslovnih bitij. Prikazoval naj bi se kot deček, pa čeprav močan možic,
ki v nočeh ustvarja razne zvarke v bližini človeških bivališč. V tem kontekstu lahko morda
omenila še kosobrina, bitje, ki straši otroke v Kranjski Gori, v 19. stoletju pa je ta beseda
označevala tudi nerodneža, pravi Kropejeva.
Volčji pastir, tudi večni pastir, »naj bi jahal na volku, hrom in na eno oko slep; predstavljen kot
večni popotnik.«63
Čarovniku sorodno upodobljeno bitje iz slovenske mitologije pa je črnošolec, lahko tudi Trentar
ali dijak, ki se je izučil za črno magijo, alkimijo. Največkrat se ga omenja v zvezi z odganjanjem
kač in igranjem na piščal.64

61

Prav tam.
Prav tam.
63
Prav tam.
64
Prav tam.
62

38
V poglavje bajeslovna bitja narave sem umestila tudi nekaj personifikacij narave, ki so: čas ali
huda ura, jutrman in veter. Čas je predstavljal mitično podobo le-tega, uporabila sem podobo 12
mož, razporejenih v krogu (Kronos). Jutrman je bil nekakšno utelešenje jutranje rose,
oznanjevalec začetka dneva. Poosebljeni veter pa predstavlja bitje narave, ki obvladuje vetrove in
ciklone.
Abecedni seznam bajeslovnih bitij narave v knjigi:
•! Ajdovska deklica
•! Belin
•! Blagodej
•! Čas (huda ura)
•! Črnošolec
•! Dardaj
•! Divja žena
•! Divji mož
•! Divji lovec
•! Gorni mož
•! Gospodarček
•! Jutrman
•! Kanih
•! Kosobrin
•! Kresnice
•! Palček
•! Perica
•! Podmenek
•! Repoštev
•! Rojenice
•! Rusalka
•! Šembilja
•! Torka
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•! Veter
•! Vile
•! Volčji pastir
•! Žalik žena
4.1.4! Ukleti, duše in prikazni
V to poglavje sem vpletla bajeslovna bitja, ki so povezana z duhovi, demoni in dušami. V knjigo
sem vključila tudi coprnice, čeprav praviloma ne spadajo pod bajeslovna bitja. Ljudje imamo že
od nekdaj splošno fascinacijo nad pošastmi in demoni, ki poosebljajo skrite strahove zlohotnosti
in smrti. V izročilu lahko opazimo nešteto predstav za onostranstvo, človekovo dušo in tovrstna
ezoterična potovanja. Na to temo sem ilustrirala dušo, brezglavjeka, movje, meraša, zavdane
duše in preglavico. Duša nastopa v (slovenskem) izročilu kot človekov dvojnik, ki se ob smrti
odcepi od človeškega telesa in nadaljuje pot v obliki vetra, ptice, muhe ali metulja65 (ta podoba je
bila tudi izbrana za v knjigo). Brezglavjeki so bili brezglava svetleča se bitja, ki so letela visoko
na nebu kot zvezde.66 Duše umrlih otrok pred krstom ali že med porodom so imenovali movje,
navje, nav. Prikazovale so se v podobi črne ptice z dolgimi kosmatimi nogami in ukrivljenim
kljunom. Čeprav bi lahko zaradi svoje zunanjosti spadal v poglavje bajeslovje živali, se mi je
zaradi narave bitja zdela bolj smiselna uvedba tukaj.
Vedomec prevzema različne podobe, ena izmed teh je tudi kot duša pred krstom umrlega otroka,
sama pa sem izbrala drugo podobo, in sicer kot prekletega otroka, ki zamori celotni rod in ga
lahko prepoznamo po »brezdlakavosti, motnih očeh, zaraščenih obrveh, nenavadnem zobu ipd.«67
V določenih izročilih se tudi bojuje s Kresnikom. V knjigi sem upodobila tudi zavdane duše
(nočna procesija, nočna maša), neodrešene duše, ki po smrti ne najdejo miru in se zato vračajo v
mrtvaški procesiji kot ljudje brez obraza ali kot črne ptice, imajo pa tudi druge podobe.68 Meraš
ali džiler je bitje, ki predstavljal duha mrtvega, ki ima več podob, vendar sem izbrala podobo
človeka s samokolnico, ki je kaznovan zaradi ukradene zemlje, zato jo sedaj želi pravično
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razdeliti.69 Preglavica, zavdani duh, prikazen brez glave je bila znana na Štajerskem kot bela ali
črna žena, ki bi človeka, če bi ji prekrižal pot, vodila po krivih poteh ali mu polomila roke.70
Mitologijo napajajo tudi razne pošasti in raznovrstni stvori. V knjigi sem vključila sledeče:
baukla (tudi bauc, bavbav), Berbaro, duhovina, kvatrnico, krivopeto, Lucijo, orka, telebo in zlate
škorenjce. Baukl je bil nekakšna poosebitev strahu, s katerim so na Dolenjskem strašili otroke,
prav tako je imela demonično vlogo Berbara, strašljivi ženski lik. Duhovina smo že omenjali; je
preklet otrok, ki se rodi s spodnjim delom kače in ga lahko med drugim reši udarec leskove šibe.
Nekateri viri pravijo, da so si tako razlagali patološko nosečnost. Krivopeta je strašno žensko
bajno bitje z narobe obrnjenimi rokami in stopali. Kvatrnica je žensko bajno bitje, ki se je
prikazovala kot ženska pošast z razmršenimi lasmi. Če se ni upoštevalo »kvatrnih« pravil, te je
raztrgala na kosce in skuhala juho. »Lucije med obhodi na Štajerskem, v Prekmurju in Porabju
otrokom groze, da jim bodo izkopale oči, včasih pa jim prinašajo tudi darove.«71 Orko
predstavlja duha divjine, strašljivo bitje, ki prebiva v gozdnatem in gorskem svetu. Orko lahko
spreminja svojo podobo, največkrat se ljudem nastavi v obliki kroglice, ki zraste do neba, če jo
prečkaš, po čemer je soroden podlegaju.72 Teleba je še eno izmed teh grozljivih bitji, ki straši, le
da je omejen na vinograde. Z njim so strašili otroke, da niso sosedom kradli grozdja, saj bi te v
nasprotnem primeru teleba s svojo dolgo roko potegnil v sredino vinograda. Zlati škorenjci
(enačijo jih s krvavim stegnom) so nekakšna demonična prikazen, ki straši ljudi. Znani so
predvsem v Bohinju.73
Prišli smo do vraga, hudiča, zlodeja, ki ima prav tako mnogotero podob. Za upodobitev sta bila v
tem kontekstu izbrana Belcebub, ki je hudič v podobi muhe, ter vrag, ki polhe pase, katerega
zapis ljudskega izročila najdemo že v Valvasorjevi knjigi Slava Vojvodine Kranjske. Hudič pa
ima tudi veliko svojih priležnikov, med drugimi tudi krvosesa ali vampirja, ki je bil izbran za
ilustriranje. Tukaj bi še omenila demoničnega psa Maranta, ki glasno tuli v noč. V tem kontekstu
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bi lahko bili umeščeni tudi volkodlak in pasjeglavci, vendar so v že omenjenem poglavju
bajeslovnih živali.
Desetnik in desetnica sta bila po izročilu največkrat deseti otrok z nadnaravnimi lastnostmi.
»Raziskave so pokazale, da so z desetništvom lahko zaznamovani tudi črnošolec, volčji pastir,
zeleni Jurij.«74
To poglavje bom zaključila z zakleto Kamniško princeso Veroniko, ki je bila pokristjanjena
poganska princesa, ki ni želela vložiti denarja v izgradnjo krščanskih cerkva, zato so njeno
podobo demonizirali.
Abecedni seznam ukletih, duš in prikazni v knjigi:
•! Baukl
•! Belcebub
•! Berbara
•! Brezglavjek
•! Coprnice
•! Desetnik in desetnica
•! Duhovin
•! Duša
•! Krivopeta
•! Krvoses
•! Kvatrnica
•! Lucija
•! Marant
•! Meraš
•! Movje
•! Orko
•! Preglavica
74
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•! Teleba
•! Vedomec
•! Veronika
•! Vrag, ki polhe pase
•! Zavdane duše
•! Zlati škorenjci
4.1.5! Poosebljene nadloge
V prejšnjih poglavjih sem že govorila o določenih poosebitvah, kot so recimo dnevi v tednu, čas
in veter, to poglavje pa je namenjeno še ostalim, mogoče malo manj »prijetnim« bajeslovnim
likom.
Smrt je v tej kategoriji najvišje. Vsak se sreča s tem bitjem. V slovenskem ljudskem izročilu se
smrt velikokrat prikazuje kot bleda, koščena ženska s koso v roki, včasih tudi svečko, oblečena v
belo, da vzame življenje.75
Mora je prikazen živalskega, človeškega ali nadnaravnega izgleda. Pooseblja to, o čemer priča že
samo ime bitja. V enciklopediji je bila zbrana podoba more kot mačka s petimi nogami.
Mrak, somrak, je bajno bitje, ki se velikokrat prikazuje kot mož s trohnečim obrazom, ki prinaša
bolezni. Ilustrirala sem del izročila iz Bele krajine, kjer so pripovedovali, da so mračnjaki bili
veliki črni kosmati možje s širokim klobukom na glavi.76
Netek predstavlja bajno bitje, ki ni ne človek ne žival, možic silne postave, ki ni nikoli sit in se
ustavlja po domačijah ter s svojim prihodom odpravlja ali naznanja lakoto. Če do njega gospodar
ni gostoljuben, umre v sedmih dneh.
V to poglavje bi lahko vključila tudi preglavico, vendar se jo opisuje kot zavdanega duha, zaradi
česar je vključena v prejšnje poglavje.
75
76

Prav tam, str. 329.
Prav tam, str. 324.

43
Seznam poosebljenih nadlog v knjigi:
•! Kuga
•! Mora
•! Mrak
•! Netek
•! Smrt

4.2! Enciklopedija
Znotraj ilustrirane enciklopedije sem želela ustvariti podobno dinamiko, kot jo lahko najdemo v
bestiarijih in njemu sorodnih enciklopedijah, kot so lapidariji, herbariji in druge, ki so bile
zasnovane po Plinijevem zgledu. »Od Narave stvari Hrabanusa Mavra (8.–9. stoletje) do velikih
kompilacij iz 12. in 13. stoletja, kot so denimo Podoba sveta Honorija iz Autuna, Narava stvari
Alexandra Neckhama, Lastnosti stvari Bartolomea Angelica, Zrcalo narave Vincenta de
Beauvaisa in Zaklad ter Mali zaklad Brunetta Latinija.«77

Slika 7 Boucicautov mojster, Enookci, iz Knjige čudežev (Livre des merveilles), 15. Stol., Pariz, Francoska
narodna knjižnica.
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Bestiariji so postali priljubljeni med 12. in 14. stoletjem, vsebovali so enciklopedične kompilacije
srednjeveških živali in simbolike, čeprav določene upodobljene vrste teh bitij sploh niso
obstajale. Vsaka žival je bila podrobno opisana, od njenega habitata do navad, prehrane in
nenazadnje videza, po opisu pa je sledila razlaga tega bitja v obliki moralnih modelov; kaj naj
bralec posnema in čemu naj se izogne v svojem življenju. V knjigi sem že omenila, da je za opise
bitij poskrbela Vanesa Vodovnik, ki pa niti slučajno ne ponujajo t. i. moralnih shem, marveč
služijo kot besedna predstavitev vsake posamezne ilustracije in s tem mitološkega bitja ter
njegove umestitve v ljudsko izročilo, zgodovinski oris itd.
4.2.1! Pomen ilustracije
Ilustracija ima velik zgodovinski in kulturni pomen. Že iz prazgodovine imamo dokaze o uporabi
slik in simbolov za prenos nekega sporočila. Te slike sporočajo, izražajo najrazličnejše zgodbe,
mnenja; pripovedujejo lahko karkoli. Ilustracija se je razvila iz zgodnjih metod tiskanja, kasneje
pa so izboljšani tiskarski procesi omogočili večje število reprodukcij in s tem postali bolj
dostopni masi in ne samo eliti. Reproducirana umetnost je tako postala bolj dostopna ljudem kot
izvirna likovna umetnost. Ilustracija je pred razvojem fotografije prikazovala ljudem razne
meljéje s svojo funkcijo izobraževanja in zabave. Tako so družbe postale obkrožene z ilustracijo,
ki so pomagale razložiti, komunicirati in prikazovati.78
Alan Male v knjigi Illustration - a theoretical & contextual perspective govori o petih vlogah
ilustracije, in sicer: vloga podajanja znanja, vloga prepričevanja, vloga identitete, vloga fikcije in
vloga komentatorja. Ker običajno vidimo ilustracijo pred pisano besedo, lahko nevede privede
bralca do nečesa, čemur bi se drugače izognil. To je lahko dobro ali slabo. Poleg omenjenega
lahko ilustracija s svojo močjo vizualiziranja oddaja ton pripovedi, ki se zdi lažja za razumevanje
preko slikovnih namigov. Pojasnjuje in predstavi informacijo, da se zdijo zanimivejša za
»prebavo«. Tudi meja med jeziki se s pomočjo ilustracije lahko zabriše, saj lahko pomaga recimo
že samo pri ilustriranju pomena besede. Slike stimulirajo naše čute in izzovejo različne čustvene
odzive. Z uporabo ilustracije lahko navdihnemo in obogatimo domišljijo bralca ter s tem skušamo
spodbujati prosto razmišljanje. Ilustracija ni omejena na stvari, ki jih ni mogoče fotografirati ali
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posneti, ampak lahko pokaže nove svetove, nove zgodbe, znake in simbole in daje občutek
osebnosti besedam, dogodkom, domišljiji itd.79
V enciklopediji slovenskih mitoloških bitij sem želela ponuditi ilustracijo, ki bo podajala tako
znanje kot tudi vizualni užitek; občutek identitete, fikcije in ob enem zavedanje da je mit živa
entiteta, ki diha in se razvija z nami, čeprav pozabljamo na mitologijo v historičnem smislu.
Mislim, da lahko le umetnost in ljudska umetnost držita tovrstno kulturno tradicijo pri življenju
in upam, da bo knjiga nekoč predstavljala majhen prispevek k zapolnitvi tega manka pri nas.

4.3! Ornamentika in simbolika v ilustracijah
V tem poglavju bom pisala o tem, iz katerih virov sem črpala ideje za simbolizem in splošno
uporabljen vizualni jezik v ilustracijah.
Prvi vir ornamentike in simbolike v moji knjigi, ki bi ga omenila, so vzorci in kompozicije iz
slovenskih ljudskih vezenin. Večinoma so motivi v ljudskih vezeninah izhajali iz rastlinskega in
živalskega sveta z upodabljanjem različnih cvetov, plodov, popkov, golobov, jelenčkov, kokoši
itd. Uporabljeni so bili tudi različni simboli, kot so recimo srce, zvezde, vaze itd. V ljudskih
vezeninah se pogosto srečamo z geometričnimi oblikami in kompozicijo. »V razkošnih širokih
bordurah in prav tako v ožjih in najskromnejših ozkih se vzorec ponavlja v raportih (enotah
vzorca).«80

Slika 8 Motivika Belokranjske tkanice, shema kompozicije tkanic na otiraču.
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Še posebej blizu so mi bile značilnosti belokranjske tkanice, ki ima strogo geometrične motive in
dosledno simetrijo. »Motivika na belokranjskih tkanicah kaže vplive iz daljne preteklosti. Jasno
je razločiti vpliv Orienta na raznih likih, ki jih najdemo tudi na orientalskih tkaninah in
preprogah.«81
Ko sem preučevala ljudske vezenine, sem prišla tudi do peče, ki je manjše ali večje pokrivalo,
podobno naglavni ruti. Pri peči me je navdahnila posebnost njene robne vezenine, ki ustvarja
nekakšen okvir.82

Slika 9 (levo) Peča (66 x 74 cm s 6 cm široko strojno čipko) iz muslina z belo vezenino in široko strojno čipko,
Večna vas, druga polovica 19. stol., (desno) Peča (68 x 69 cm z 2 cm široko strojno čipko), iz tankega
bombažnega blaga z belo vezenino in strojno čipko, Večna vas, druga polovica 19. stol.

Prav tako so mi bili v navdih okrasni pasovi, ki so predstavljali posebnost ženske ziljske narodne
noše in nenazadnje velikonočni prtiči, mrtvaški prti itd. Mesto za omembo v tem miselnem
kontekstu si zasluži tudi slovenska čipka, med katerimi je najbolj znana idrijska.83

Slika 10 Del ženskega s pavjimi tulci vezanega pasu, Ziljska Bistrica, 1846.

81

Prav tam, str. 102.
Marija MAKAROVIČ, Vezenine so okras, vezenje pa veselje, Celovec, 2004, str. 22-27.
83
Prav tam, str. 28-33.
82
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Slika 11 Pas in nadrobnosti, Brdo, 1833.

Slika 12 Primer ornamentike na velikončnih prtičih, Sveče, 19. stol. in 2014.

Vsaka avtorska ilustracija se prične z okvirjem, s katerim sem želela vizualno poosebiti izročilo
slovenske ljudske vezenine. V knjigi služi kot okno, ki te pripravi na vstop v svet vsakega
slovenskega mitološkega bitja posamično.

Slika 13 Detajli okvirjev iz avtorskih ilustracij.
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4.4! Tehnika ilustracij
Tehnika ilustracij znotraj enciklopedije je kombiniranka. Sestavljena je iz tuša, akvarela, akrila,
konture za steklo in manipuliranega kolaža.

Slika 14 (zgoraj) Pisanice, (spodaj) Primer navdiha pisanic v avtorskih ilustracijah.

Vsaka ilustracija se začne z okvirjem, ki ponazarja bordure slovenskih vezenin in je vsakič
sestavljena iz petih elementov. Okvir služi kot priprava na predstavljeno bajeslovno bitje znotraj
le-tega. V njemu so značilnosti ali simboli, ki jih lahko povežemo z dotičnim bitjem, z okvirji pa
sem želela reprezentirati tudi njegovo renesančno idejo, ki ga obravnava kot okno, ki nudi
vpogled v novi svet. Na okvirjih, pa tudi znotraj same ilustracije, uporabljam belo konturo za
steklo, ki sem jo vpeljala v slog kot poklon tehniki risanja na pisanice in lectarstvu, kot eni
najstarejših obrti na Slovenskem.
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Slika 15 (levo) Primer okrašenega Dražgoškega kruhka, dediščina lectarstva, (desno) Kurent, detajl, primer
navdiha lectarstva v avtorski ilustraciji.

Še ena ljudska umetnost, ki je močno vplivala na razvoj sloga v enciklopediji, je umetnost
poslikanih panjskih končnic, posebna zvrst ljudskega figuralnega slikarstva. »Dobra polovica
vseh znanih motivov je posvetnih, ostali so nabožni. Nekateri posvetni motivi so domišljijski,
drugi so stvarni. Domišljijsko pojmovane slikarije obsegajo prizore, v katerih nastopajo živali v
človeških vlogah, prizore, ki smešijo ženske slabosti, krojače in čevljarje, pravljične prizore,
razmerja med spoloma, nenavadne dogodke na vasi, zgodovinske motive, eksotične motive,
upodobitve živali, krajine in še nekatere ornamentalne motive.«84 V svojih ilustracijah sem
uporabljala podobno stilno ploskovitost, kot jo lahko opazimo pri slikarstvu na panjskih
končnicah. Pri nekaterih bitjih upoštevam tudi tridelno somerno kompozicijo, ki je značilna
predvsem za risanje svetnikov v primeru končnic. Izrazita so tudi velikostna nesorazmerja v
nedoločenem prostoru, v katerem občasno ni perspektivnih pravil. Podobna načela opazimo tudi
pri avtorskih ilustracijah bajeslovnih bitij. S temi nesorazmerji sem želela poudariti, da imamo
opravek z vizualnim utelešenjem, ki ni iz tega sveta. Če so želeli označiti prizorišče, so pri
slikanju panjskih končnic upodobili samo del arhitekture ali rastline, ki so ga postavili na isti nivo
tal, na katerem je potekal figuralni prizor – takšne značilnosti najdemo tudi pri moji ilustrativnih
upodobitvah slovenskih mitoloških bitij.85

84
85

Gorazd MAKAROVIČ, Bojana ROGELJ ŠKAFAR, Poslikane panjske končnice, Ljubljana, 2000, str. 28.
Prav tam, str. 35 – 44.
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Slika 18 (iz leve proti desni) Egiptovski Jožef v ječi tolmači sanje faraonovega točaja in peka, panjska končnica,
inv.št.2388, 15 x 27 cm, 1891, Selška delavnica, Coprnice, detajl iz avtorske ilustracije, Vrag, ki polhe pase,
avtorska ilustracija, Pekel, panjska končnica, inv. št. 2332, 13 x 28 cm, 1891, Sv. Jurij, panjska končnica, inv. št.
1037, 12 x 31 cm, 1912, Atila, vodja pasjeglavcev, avtorska ilustracija.
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Pri tehniki ilustracij se mi zdi pomembna omemba tudi miniatur iz srednjeveških rokopisov, saj
lahko v mojem delu najdemo precejšen odtis tega sloga. Konec bom posvetila enemu največjih
umetnikov v zgodovini umetnosti, Albrechtu Dürerju. Njegova konstrukcija črt linearnega stila
na temelju sodobne tridimenzionalnosti predstavlja tudi v moji seriji ogromen del sloga. Dürer
definitivno ni bil prvi, ki je risbe narisal s pomočjo črt, linearna abstrakcija sega vse do
prazgodovine, je pa bil prvi v novi inovativni uporabi teh črt. Njegove črte dajejo dvojni pomen,
nimajo samo vloge opredelitve oblike in gibanja, marveč so lahko uporabljene tudi kot
dekoracije. Njegove konturne linije so uporabljene na več načinov; kot ozadje, senčenje, globina,
itd., torej za ustvarjanje iluzije. Linija ima v mojih ilustracijah pomembno in večnamensko vlogo;
lahko služi kot raster za ozadje, lahko služi kot senca, lahko nakazuje način premika itd.
4.4.1! Tehnične specifikacije
V seriji je 101 črno-belih ilustracij, upodobljenih bitij pa je 104. Ilustracije so črno-bele zaradi
cenejšega tiska in s tem boljše dostopnosti bralcem. Vse ilustracije v originalu so formata A3.
Uporabljajo se že omenjeni materiali, ki so: akvarel, akril, tuš, kolaž in kontura za steklo.
Vsi kolažirani fragmenti prihajajo iz Doverjevih Pictorial Archive serij slikovnih knjig, ki jih
izdajajo Dover Publications. Uporaba njihovega materiala je omejena na 10 sličic na kolaž
(vseeno je, koliko ilustracij je v celotni seriji), iz vsake knjige posamezno. Te slikovne Doverjeve
knjige so zbirke, napolnjene z raznovrstnimi temami (ilustracijami), kjer sem večinoma zbirala
knjige, ki so imele lesene ali bakrene gravure oziroma, tehnike podobne grafiki. Takšna vrsta
ilustracije je bila praktična predvsem za znanstveno ilustracijo, saj si lahko vpeljal veliko več
detajlov kot pri kakšni drugi slikarski tehniki.
Uporabila sem fragmete iz sledečih Doverjih publikacij:
•! J. G. Heck - Heck's pictorial archive of nature and science
•! Carol Belanger Grafton – Victorian goods and merchandise
•! Matthäus Merian , Carol Belanger Grafton – 1300 real and fanciful animals
•! Jim Harter – Women: a pictorial archive from nineteenth-century sources
•! Tom Tierney – Byzantine Fashions
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Uporaba kolaža se mi je zdela smiselna tudi iz vidika preteklosti. Tudi mitologija je v večini
primerov skupek fragmentov zgodovine. V projektu pri kolažih velja značilnost manipuliranja s
tušem, akvarelom, akrilom in konturo za steklo direktno na njih. V seriji se velikokrat zgodi tudi
sprememba namembe kolažnega fragmenta, npr. pri demoničnem ženskem bajeslovnem liku
Berbara uporabljam za njeno naglavno krono človeške zobe, pri netku sem del plavža uporabila
za njegovo čepico, pri kurentu pa je detajl mrtvaškega prta postal njegov jezik. Podobno
dogajanje lahko opazimo tudi v razvoju same mitologije; ustno izročilo lahko izgubi prvotni
pomen in namembno in postane nekaj drugega.

Slika 19 Netek, detajl, avtorska ilustracija.
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5! Zaključek
Mit je eksistiral pred znanostjo in filozofijo. Korenine mitologije so globoko v človeški kulturi in
nas oblikujejo na izjemno poseben način, tako da nam kažejo razne smeri in različne namene.
Morda je del razloga, zaradi katerega recimo opazujemo naše vesolje s skoraj izmišljeno
tehnologijo, zahvaljujoč temu hrepenenju, ki ga naša vrsta čuti že od nekdaj; da bi videli, kako
živijo bogovi. Sicer pa sem med magistrskim delom spoznala, da lahko mitologija povzroči celo
vojne in druge katastrofe. Odgovore na vprašanja so si ljudje včasih razlagali preko mitov, zdaj
pa to počnemo s pomočjo naših znanosti in filozofij.
Ugotovitev, do katere sem prišla med projektom, je predvsem ta, da je glavna povezovalna sila
pri nastanku slovenskega naroda bila narodna identiteta, se pravi, kultura in jezik in ne država.
Ena izmed bolj pomembnih funkcij človekovega bivanja je sigurno iskanje identitete, katerih
seveda je več vrst. Sama sem se posvetila kulturni identiteti slovenskega naroda in želela
zapolniti mesto tam, kjer tega še poprej ni bilo; ilustrirana enciklopedija slovenskih mitolških
bitij. Zavoljo obsežnosti in raznovrstnosti slovenske mitologije se ni bilo mogoče pretirano
poglabljati v problemske študije. V projektu tudi nisem uvajala nekakšnih novih teoretičnih
sklepanj, si pa želim, da bi Encyclopedia mythologica Slovenica predstavljala nov vizualni
prispevek k spoznavanju slovenskega bajeslovja in s tem ljudskega izročila kot pomembne
kulturne dobrine.
Zdi se mi, da smo še vedno fascinirani nad mitologijo in menim, da v današnjem racionalnem
svetu čezmerno kažemo potrebo ravno po tej magiji. S knjigo Encyclopedia mythologica
Slovenica sem tako želela ohraniti delček tega skoraj pozabljenega slovenskega mitološkega
miljeja, ga obuditi iz besedne umetnosti in ga izročiti v stvarnost podobe za nadaljnje generacije.
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