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BAJKE IN POVESTI O GORJANCIH 
(Janez Trdina) 

 

Janez Trdina, slovenski pisatelj in zgodovinar, se je rodil 29. maja 1830 v 
Mengšu in umrl 14. julija 1905 v Novem mestu. 

Obiskoval je ljubljansko gimnazijo in na Dunaju študiral zgodovino, zemljepis in 
klasično jezikoslovje. Kot profesor je služboval v Varaždinu in na Reki. Bil je tudi 
kazensko upokojen, češ da zavaja mladino s svojimi političnimi nazori. 

Tako se je preselil v Bršljin pri Novem mestu. Prehodil je Dolenjsko in Belo 
krajino in na svojih popotovanjih beležil svoja spoznanja o ljudskem življenju, 
delu in navadah. To je kasneje uporabil v povestih, črticah in bajkah. Med najbolj 
znanimi deli so njegove Bajke in povesti o Gorjancih. Manj znane pa so Narodne 
pripovedke iz bistriške doline. Pisal je lep, ljudski jezik, tako da ga je Ivan 
Cankar označil za najboljšega stilista svoje dobe. 

Po njem so na pobudo Ferdinanda Seidla najvišji vrh Gorjancev, do tedaj Sveta 
Jera, poimenovali Trdinov vrh, kasneje pa tudi planinsko-pohodno Trdinovo pot po 
Dolenjski. Tudi Kulturni center Janeza Trdine v Novem mestu nosi njegovo ime. 

 
Cvetnik 
Visoko na Gorjancih za črnim pečevjem se skriva cvetnik. To je majhen vrtec 
poln najlepših in najblagodušnejših rožic. Zelo težko se najde to pečevje, še težje 
pa vrtec cvetlic. Te cvetlice in peresa so zelo čarobna. Zdaj pa poslušajmo eno 
kratko povest o tem cvetniku. Vlah Elija je bil zelo pošten in bogoslužen mož. Ko 
je sinove oženil, hčerke omožil in poplačal vse stroške je zapustil domačijo in 
odšel na Gorjance, da bi boga častil in pripravljal za srečno smrt. Med črnim 
pečevjem si je postavil hišico in v njej živel s svojo kozo, ki mu je dajala mleka, 
poleg hiše pa je izvirala voda izpod pečevja. Jedel je mleko, rastline in pil vodo. 
Mož je živel dolgo v večnem zdravju in veselju. Neki dan sta prišla k Eliju dva 
bolna tujca, ki sta ga prosila, da bi jima dal prenočišče, za piti in za jesti. Spekel 
jima je tudi svojo kozo. Ko sta se tujca najedla sta odšla v posteljo. Ponoči se je 
Eliju sanjalo, da se mu je prikazal bog in mu povedal, kako dobro delo je naredil in 
mu dal večno zdravje in sto let življenja. Tujca sta v zgodnjem jutru odšla. Elija 
je šele v poznem jutru opazil, da ju ni. Nato je z močjo, ki mu jo je dal bog 
zgradil kapelico. Živel je še dolgo let in ni mu bilo žal zaradi koze in vina. Umrl je 
lahko in sladko in vedel je, da ga v  onem svetu čaka še kaj veliko lepšega kot to. 
 
Gospodična 
Mehovski grad je bil med največjimi in najmočnejšimi v deželi. Grajski gospod je 
peljal svojo gospo k oknu in pogledala je ves ta svet. Hotela pa je imeti sina ali 
hčer. Bogovi jima niso bili naklonjeni, zato dolga leta nista dobila ne sina ne 
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hčere. Gospa je kmalu zbolela in je ležala v postelji sedem let in nobeden jo ni 
mogel pozdraviti. Zaželela si je, da bi se sprehodila po gorjanskem hribu. Neki 
dan je na grad prišel berač in gospa je ukazala, naj mu postrežejo z hrano, pijačo 
in spancem. Skromen berač ji je v znak zahvale dal gorenjski koren. Gospa ga 
poje in takoj skoči zdrava na noge in odhiti na hrib in pride do prvega studenca. 
Zajame vodo in ta počrni, gospa jo pri priči izpusti iz rok. Pri drugem studencu 
voda zakrvavi. Pride do tretjega studenca, kupica se zasveti in zacvete. Gospa 
zajame vodo in popije. Počuti se boljšo. Nato še enkrat. Počuti se mlajšo. In 
kasneje se z vodo tudi umije, da se ji roke pobelijo in lica zažarijo. Gospa pride 
na dvor in grajski gospod jo skorajda ne pozna. Izgledala je mlajša. Ta studenec 
pa so poimenovali studenec Gospodična. 
 
Ptica Zlatoper 
V Gorjanskem gozdu je stalo mogočno drevo, ki je bilo sestavljeno iz bukve, na 
sredi iz hrasta, zgoraj pa je bila visoka in tanka breza. Okoli debla se je ovijala 
vinska trta, ki je živela pozimi tako kot poleti. Na vrhu drevesa pa se je ugnezdila 
ptica Zlatoper. V krilu je imela zlato pero, ki ti je izpolnilo tri prošnje, ko si z 
njim zapisal. Vsi ljudje so poskušali priti do tega peresa a so popadali na tla in se 
ubili. Za pomoč so prosili puščavnika, ki jim je rekel Na vrh boste prišli s koso in 
tremi svetniki. Nihče ni tega razumel, razen Mikec bedak. Vzel je koso in pokosil 
vse Gorjanske travnike, ter travo postavil pod drevo. Ko je splezal gor je padel in 
si ni kaj hudega naredil, ker je imel travo. Tako je poskušal dokler ni dobil peresa. 
Ko je splezal gor je vzel ptici pero, odšel domov in napisal najprej prvo, potem 
drugo in še tretje pismo, a mu je hodilo vse narobe.  
Čez nekaj let se je poročil z kmečko ženo in bila sta srečna. To pero je podal 
potem svojemu sinu in mu pred smrtjo naročil, česa naj si nikoli ne želi. 
 
 
 
V knjigi mi je bila vsebina pripovedk všeč, nekatere zgodbe so zelo poučne. 
Ni mi bilo všeč, da je napisano v takem starem stilu, saj je bilo ponekod 
nerazumljivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


