
Po poteh škratov, vil in zmajev
Izšel je prvi družinski vodnik Planinske zveze Slovenije z naslovom Po

poteh ljudskih pripovedi, ki prinaša trideset izletov po bregovih Save.

ASNA PALADIN

N ovi vodnik predstavi ja pre-
lomno novost za Planinsko
založbo Planinske zveze Slo-
venije, saj je njihov prvi. dru-
žinski vodnik, moči pri njego-

vem nastajanju pa so združi-
li poznavalka ljudskega izro-

čila Dušica Kunaver, dolgo-

letna planinka in gorska reše-

valka Irena Mušič Habjan in

ilustrator Jernej Myint.

»Naša knjiga v današnji

čas prinaša spomin na stole-
tja, ko so v bližini naših vasi
živela skrivnostna starodav-

na bitja. Iz bližnjega goz-
da je bilo slišati milo petje
gozdnih vil, v gorah so žive-

li škrati, v tolmunu vaškega

potoka je živel povodni mož,

v grmenju nevihte je bilo sli-
šati glasove divje jage ... Go-

rata in bajno lepa gorenjska

dežela je bila nekdaj polna

teh davnih bajnih bitij. Ve-

like gore so zgradili velika-
ni, Blejsko jezero so napol-
nile vile, skalovite in prepa-
dne triglavske gore je razril
Zlatorog s svojimi zlatimi
rogovi .... Stare ljudske pri-
povedi, ki so prehajale iz

roda v rod, so v današnji čas

prinesle sporočila o načinu

življenja in mišljenja naših
dedov, a ne le to, v ljudskih

pripovedih je ohranjen tudi
spomin na resnična zgodo-
vinska dogajanja. Če te stare

dragocene ljudske pripove-
di združimo z izleti po gorah

in dolinah ob bregovih Save,

bomo našemu mlademu
rodu in tudi nam samim
olepšali in obogatili življe-

nje,« bogato ljudsko izročilo
v naših gorah, ki je bilo nav-
dih za izlete, in njegov po-
men v današnjem času opi-

še Dušica Kunaver
Vodnik nas s svojimi zgod-

bami vodi ob bregovih Save

- od ljubljanskega zmaja do
podkorenske pehtre babe.
Začnemo na njenem des-
nem bregu iz Ljubljane z Lju-
bljanskim gradom, nadalju-

jemo z Jeterbenkom, Lub-
nikom, Dolino Triglavskih

jezer in krnico Za Akom. Po-

tovanje na tej strani Save zak-
ljučimo z dolino Tamar in

tremi sestrskimi rekami Dra-

vo, Savo in Sočo, zavijemo

navzdol po levem bregu Save ,

obiščemo Dovško Babo, gre-
mo mimo Krvavca ter zaklju-

čimo s smledniškim gradom

in Šmarno goro.
Ker ne gre le za zgodbe,

ampak pravi planinski vo-
dnik, je bilo treba škrate,

zmaje in vile umestiti med
opise tur, z vsemi značil-
nostmi poti, za to pa je pos-

krbela Kamničanka Irena

Mušič Habjan. »Čeprav so
ljudske pripovedi prepros-
te, je v njih modrost, iz ka-
tere se lahko veliko nauči-
mo - ne samo otroci, tudi
odrasli. Zame je bilo zani-

mivo predvsem to, da sem

ob nastajanju vodnika tudi
sama odkrila nekatere kra-
je in zanimivosti, za kate-
re pred tem ni bilo časa. Po-
leg tega so včasih lažji izle-
ti še večji izziv za zapis, saj
je več podrobnosti in je tre-
ba paziti, da se sam kot pisec

v teh ne izgubiš. Ljudsko iz-

ročilo mi je bilo vedno precej

blizu in sem vesela, da smo

tudi tako predstavili in ohra-
nili pripoved o Srebrnokril-

cu v martuljških gorah, ki je
manj poznan kot Zlatorog,

a nič manj pomemben,« je
dejala ob izidu in poudarila,
da je vodnik v prvi vrsti na-

menjen družinam z različ-
no starimi otroki, saj se za

vse najde kaj primernega -

od izleta na Ljubljanski grad

do ture v Dolino Triglavskih

jezer čez Komarčo.

Da bodo vodnik za svojega
vzeli tudi najmlajši bralci in

planinci, vsakega od tridese-
tih izletov oz. vsako od ljud-
skih pripovedi krasi poseb-

na ilustracija Jerneja Myin-

ta, ki je tako ustvaril podobo
ljudskih junakov in dal kri-
la domišljiji bralcev vseh ge-

neracij.
Na Planinski zvezi Slove-

nije pravijo, da bodo izdaja-

nje tovrstne družinske lite-
rature nadaljevali, saj želijo

gore približati družinam in
te tudi opremiti z znanjem. V

pripravi je tako že priročnik o
osnovah planinstva, ki bo iz-
šel konec letošnjega leta ali v
začetku prihodnjega.

Družinski vodnik Po poteh ljudskih pripovedi nas vodi na trideset planinskih ciljev ob
bregovih Save. / Foto; Manca Ogrin
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