
Pozdravljen, 

v torek smo prebrali Uvod v Krst pri Savici, se pogovorili o vsebini, zgradbi celotne pesnitve ter 
tudi o verzu in stopici.  Danes (1. 4.) te čakajo vaje v DZ (str. 160-162). Zaupam ti, da boš rešitve 
tudi preveril. 

Nato pa v zvezek za literarne zapise prepiši: 

************************************************************************************************************** 

FRANCE PREŠEREN: UVOD V KRST PRI SAVICI 

Krst pri Savici je zgrajen iz dveh delov: Uvoda in Krsta. Prešeren to delo v celoti posveti Matiju 

Čopu – pred Uvodom je tudi posvetilni sonet, ki pa ni del Krsta pri Savici. Prešeren sam te 

pesnitve ni poimenoval ep, ampak povest v verzih. Izšel je leta 1836 v 600 izvodih. 

Vsebina:  

- Snov je zajel po Valvasorju in opisuje boje med poganskimi in krščanskimi Slovenci proti 
koncu 8. stoletja. 

- Nekaj zgodovinskih podatkov je uporabil v Uvodu, ostalo si je izmislil. 
 

Zgradba Uvoda: 

- trije vsebinski deli: 10+7+9 po kiticah) 

 boji do obkoljenosti (situacijska negotovost) – avktorialni pripovedovalec 

 odločitev za napad (govor obkoljeni vojski) – personalni pripovedovalec 

 zadnji boj in poraz (dovršni glagoli) – avktorialni pripovedovalec 
 
Uvod in Krst se ločita 

 obseg tematika zunanja oblika 

Uvod 

26 tercin zgodovinsko dogajanje 

(Valvasor, Linhart) 

tercina (ustreza dinamičnemu tipu 

epske pripovedi; verižna rima – aba 

bcb) 

Krst 

52/53 stanc 

(osemvrstična 

kitica) 

ljubezenska zgodba + zg. 

dogajanje + vprašanje 

bivanja 

stanca (ustreza počasnejšemu, k 

situacijskim, miselnim in lirskim 

retardacijam nagnjenemu ritmu; rima -  

abababcc) 

 

Verz in stopica 
 Valjhun, sin Kájtimára, boj krvavi   

   U    -     U     -  U  - U    -    U - U    

 

verz: laški enajsterec 

(peterostopični jamb) 

stopica: U-    jamb 

 



Sporočilo pesmi 
 

Šest mescov moči tla krvava reka, 

 Slovenec že mori Slovenca, brata –    

 kako strašnà slepota je človeka.  NESMISEL BRATSKEGA POBIJANJA 

 

Narvèč sveta otrokam sliši Slave,     

 tje bomo najdli pot, kjer nje sinovi    

 si prosti vól’jo vero in postave.  IZPOVED VERE V MOŽNOST OBSTOJA 

        SVOBODNE, IDEALNE DRUŽBE 

 

**************************************************************************************************************** 

Želim ti lepe praznike. 

Mojca Čušin 

***************** 

Cilj: Spoznal boš klasično delo slovenske književnosti. 

 


