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“O smrekici, ki ni nikoli zrasla, 

kraljični zakleti v kačo in hudiču” 

 

Razstava bo na ogled  

 

od 8.4.2010 do 5.5.2010.  

K sodelovanju so povabljeni tudi številni  

posamezniki, ki delujejo na različnih 

strokovnih in kulturno-umetniških področjih 

ter brez katerih  zastavljeni projekt ne bi bilo 

mogoče izvesti.   

Razstava je nastajala in zrasla na dobri volji 

vseh sodelujočih, ki so žrtvovali svoj čas, 

znanje, domišljijo in spretne roke. Velja 

omeniti, da so bili pokriti le materialni 

stroški razstave, fizično in umsko delo pa so 

bili izvedeni na prostovoljni ravni.  

Predstavitev pripovedne slovstvene folklore 

na primeru stavbne kulturne dediščine gradu 

Stara in Nova Soteska  ter ostalih  grajskih 

objektov v lasti družine Auersperg-Breunner. 

RAZSTAVA 



Razstava O smrekici, ki ni nikoli zrasla, kraljični 
zakleti v kačo in hudiču je nastala na osnovi 

enoletnega etnografskega dela, ki je potekalo na 

območju soteške doline s širšo okolico. Študent-
ki absolventki, Tjašo Zupančič in Petro Špe-

har, so pripovedi o hudiču, ki je strašil v Hudi-

čevem turnu in o kači, ki nosi kronico na glavi, 

privedle na skrajni rob radovednosti in botrovale 
temu, da sta urno vzeli pot pod noge ter oboro-

ženi z vsem današnjim čudom tehnologije odšli 

na »teren« oziroma od vrat do vrat.  
Informacije, ki sta jih pridobili v okviru razisko-

valnega dela, segajo na področje vsakdanjega 

načina življenja na dvorcu Soteska iz začetka 
20. stoletja do leta 1943. Razstava bo zasnovana 

na etnološko-slovstveni tematiki. Nesnovna kul-

turna dediščina bo predstavljena na primeru 

stavbne kulturne dediščine gradov Stara in Nova 
Soteska ter vseh ostalih grajskih objektov v lasti 

družine Auersperg-Breunner. Grajsko poslopje 

Auerspergov v Soteski je poleg gradu zajemalo 
še nekaj drugih stavb in gospodarskih objektov.  

Največ pozornosti vzbuja Hudičev turn, ki ga domačini 
imenujejo pogosto le »turn« in s svojo pojavnostjo nene-

hno opozarja nase. Med domačini krožijo različne inter-

pretacije zgodb o tem, od kod takšno ime.  
 

Z etnološkega vidika snovanja razstave ju je zanimalo, 

kako folklora na raziskanem območju funkcionira danes, 

kdo so prenašalci ustnega izročila, njihov odnos do nje-
ga, komu posredujejo svoje znanje, kdaj in kje jih pripo-

vedujejo.  

 
Namen razstave je seznanjanje javnosti z etnologijo, 

dvig kulturne zavesti prebivalcev Dolenjskih Toplic in 

širše okolice, okrepitev lokalne identitete, možnost in 
popestritev programa turistične ponudbe občine Dolenj-

ske Toplice, hkrati pa tudi dosledna predstavitev narav-

ne in kulturne dediščine, ki ima svoje razsežnosti ne 

samo na lokalni, temveč tudi na regionalni, nacionalni in 
mednarodni ravni, saj so bili Auerspergi ena od najpo-

membnejših in uglednejših plemiških rodbin na Sloven-

skem, ki je izredno zaznamovala naš naravni in družbe-
no-kulturni prostor.  

 

Pomemben vidik snovanja razstave predstavlja tudi 
vključevanje predvsem tistih socialnih skupin, ki so 

izključene (ali pa se jim ne posveča dovolj pozornosti) 

iz določenih segmentov vsakdanjega življenja. Pri obli-

kovanju razstave sta tako mislili tudi na ljudi s posebni-
mi potrebami, za katere sta pripravili  tekste v brajlici in 

interaktivno detektivsko igrico, prek katere bodo spoz-

navali zbrane pripovedi, zgoščenko z zgodbami, ki so 
jima jih pripovedovali sogovorniki na terenu, poskrblje-

no je tudi za dostop za invalidne osebe.  

Najmlajšim obiskovalcem razstave bo namenjen pose-

ben prostor, imenovan »Hudičkov kotiček«, kjer bosta 
potekala učenje in igra skozi posebej pripravljene učne 

liste, igrice, sestavljanke, pobarvanke itd.  Razstavni 

teksti bodo  prevedeni v tri tuje jezike—ang., nem.in it. 

»Nekateri so govorili, da so grajski imeli 

zapor v Hudičevem turnu, nekateri, da so ga 

imeli drugje, nobeden od tistih starejših pa 

ni več živ, da bi znal povedati. Katerega so  

notri vrgli, so ga podgane požrle.«   

(L. Š.) 

»Prej so rekli hudičev turn. Da je hudič 

hodil, ni nobeden rad stanoval tam noter. Da 

je nekako kot nekak strah prihajal.« (J. K.) 

»V gradu so plesali hudiči, zato so naredili 

hudičev turn. Še danes se poznajo sledi noh-

tov, ko je hudič praskal gori po šten-

gah.« (M. N.) 

O RAZSTAVI  »HUDIČ JE PRASKAL GOR PO ŠTENGAH« 

Hudičev turn Ruševine gradu Stara Soteska 


