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Četrtek, 24. 2. 2000
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Slovenijo
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muzej Ptuj
doc. dr. Mojca Ravnik, predstojnica ISN ZRC SAZU
Aleš Gačnik, ZRS Bistra Ptuj
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Mačkare, Pustni otok sredi Dolenjske

12.40 DISKUSIJA
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MASKE IN MASKIRANJE V SLOVENIJI IN ZAMEJSTVU  –
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16.20 ODMOR

16.40 Stanka Drnovšek (Ljubljana)
Pust v Cerknici

17.00 Magda Peršič (Postojna)
Cerkniški karneval - tradicija ali posebnost?

17.20 Jurij Fikfak (Ljubljana)
Nekatere dileme raziskovanja in prezentacije

17.40 DISKUSIJA
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Sobota, 26. februar 2000

DOPOLDNE

• Odprtje jubilejnega 40. Kurentovanja in karnevala na Ptuju
• Srečanje slovenskih tradicionalnih pustnih likov in skupin

na mestnih ulicah
POPOLDNE

• Mednarodna filatelistična razstava o kurentovanju, maskah
in karnevalih sveta v Mestni hiši na Ptuju (ogled po dogovoru)

ZVEČER

• Pustna zabava v karnevalskem šotoru

Nedelja, 27. februar 2000

13.30 Odprtje mednarodne filatelistične razstave o kuren-
tovanju, maskah in karnevalih sveta v Mestni hiši na
Ptuju

14.00 Mednarodni F.E.C.C. festival kurentu podobnih
likov Evrope na ptujskih ulicah in trgih

Ponedeljek, 28. februar 2000

18.00 Predstavitev monografije Aleša Gačnika
Moč tradicije / Kurentovanje in karneval na Ptuju
(Narodni dom)

MEDNARODNA KONFERENCA
MASKE IN MASKIRANJE V SLOVENIJI IN ZAMEJSTVU

Vsako leto se ljudje ob miklavževanju, koledovanju, predvsem
pa o pustu maskirajo; na tisoče ljudi se organizira, da bi zabava-
lo svoje sovaščane, prebivalce mest ali da bi odšlo na tuje in pred-
stavilo kulturno izročilo svojega kraja.

Zadnje obsežnejše delo o teh pojavih je bila publikacija
dr. Nika Kureta Maske slovenskih pokrajin (1984). V svoji pre-
gledni raziskavi je zajel številne fenomene ljudske ustvarjalno-
sti, vendar se je v zadnjih 15 letih zgodilo kar nekaj sprememb
v načinu in izbiri obravnave pojavov, še pomembneje pa se zdi
dejstvo, da se je v zadnjih letih zgodilo toliko inovacij, ki jih
nismo dovolj sistematično in korenito tematizirali znotraj us-
trezne strokovne javnosti. Hkrati je letos na Ptuju jubilejno
40. kurentovanje in karnevalu. Vsi ti razlogi so nas vodili, da je
nujno potrebno organizirati konferenco, ki jo organizirata sku-
paj Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, v katerem je
Niko Kuret pred petdesetimi leti začel sistematično raziskova-
nje področja mask in v katerem ta fenomen na Slovenskem
raziskujejo še danes; ter Znanstvenoraziskovalno središče Bistra
Ptuj kot tisto raziskovalno okolje, znotraj katerega je danes ptuj-
ski karneval, kurentovanje in fenomen maskiranja ena osred-
njih raziskovalnih nalog.

Glavni cilji srečanja so, raziskati, evidentirati in opisati da-
našnje stanje tradicionalnih in sodobnih pustnih ter karneval-
skih šeg in navad na Slovenskem; odkriti želimo doslej še nez-
nane oblike organiziranih in neorganiziranih oblik maskira-
nja; zdi se nam potrebno odpreti nekatera vprašanja o pustni
in karnevalski kulturi. Radi bi se osredotočili na analizo raz-
merij med tradicijami in inovacijami v tradicionalni in karne-
valski pustni kulturi in razgrnili oblike sodelovanj med me-
stom in podeželjem; ugotoviti želimo, kako vplivajo mediji, tu-
ristična industrija in z njo povezana komercializacija na tradi-
cionalna pustna praznovanja. ...
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PUSTNE ŠEGE – PRIMER VIZUALNE DOKUMENTACIJE

Naško Križnar, Ljubljana

Iz video dokumentacije je razvidna tematika ljudskih pu-
stovanj, ki obsega skupinske in individualne obhode, karne-
valske povorke, pustno »gledališče« ter posamezne pustne like.
Dokumentacija kaže na razvidno dramaturško zasnovo pusto-
vanj, njihovo organiziranost in estetski karakter pustnih likov
in predstav. Pustne šege se razlikujejo tudi po tem, koliko pro-
stora rabijo in na kakšen način si ga osvojijo. Odvijajo se v
zunanjosti (v naravnem ali naselbinskem prostoru) ali v no-
tranjosti (stanovanja, gostilne, dvorane).

Snemanje pustnih šeg je na prvi pogled neproblematič-
no, v resnici pa razkriva številne metodološke dileme, ne samo
snemanja, ampak tudi raziskovanja letnih šeg na splošno.

Transformacije tradicionalnih pustnih šeg so prinesle do-
ločene pustovalske vzorce, ki največkrat zakrivajo kulturne me-
hanizme pustovanj in s tem prevarajo tudi kamero. Zato je pri
raziskovanju pustnih šeg najbolje kombinirati različne razisko-
valne metode. Po drugi strani pa zaenkrat nimamo na voljo
boljših dokumentacijskih sredstev kot sta raziskovalčeva foto-
ali videokamera. Hipotetična in dejanska problematičnost vi-
zualne dokumentacije sta izziv za stalno izpopolnjevanje razi-
skovalnih metod, za učenje in s tem za odpiranje novih razi-
skovalnih vidikov, ki jih te metode prinašajo.

Na primeru odlomkov iz vizualne dokumentacije Avdiovizual-
nega laboratorija Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU
predavatelj prikazuje pestrost tradicionalnih pustovanj, obe-
nem pa tudi problematičnost vizualnih zapisov z etnološkega
in snemalskega (estetskega in tehničnega) vidika.

Pregled geografske razprostranjenosti tradicionalnih pust-
nih šeg odkriva značilna pustovalska območja v Sloveniji. To
so predvsem zahodna Slovenija od mediteranskega pasu do
Alp, osrednja Slovenija in Štajerska, zlasti z Dravskim poljem
in Pomurjem. Skoraj povsod, kjer sega pustovalsko območje
do državne meje, se širi prek nje k zamejskim Slovencem in na
ta način zamejuje slovenski etnični prostor, kar je mogoče vi-
deti na primerih iz Goriške, Benečije, Koroške in Porabja.

Četrtek, 24. 2. 2000 11.15

Drežnica 1988, foto N. Križnar. Pustovanje v Ponikvah 1986, foto N. Križnar.
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SINDROM KURENTOMANIJA
Raziskovanje inovacij v tradicionalni pustni kulturi

Aleš Gačnik, Ptuj

Tipološki in fenomenološki kalejdoskop tradicionalnih pust-
nih mask se je v modificirani podobi ohranil vse do danes tudi
v Sloveniji, deželi na stičišču mediteranske, alpske in panon-
ske kulture, ki se od drugih evropskih držav in kultur razlikuje
tudi po svojevrstni dediščini maskiranja.

Spreminjanje tradicionalne pustne kulture, ne le v Slove-
niji, temveč tudi v Evropi, je fenomen, ki mu raziskovalci mask
in maskiranja posvečajo premalo pozornosti. Zdi se, da še ved-
no raje brskajo po drobcih iz zgodovine tradicionalnih pusto-
vanj, kot pa da bi se ukvarjali z dokumentiranjem in raziskova-
njem modifikacij in inovacij v tradicionalni pustni kulturi. Ve-
liko raje gredo na podeželje in tam spremljajo potek tradicio-
nalnega pustnega dogajanja, kot pa da bi tradicionalne pust-
ne like in skupine analizirali na njihovih »gostovanjih« zunaj
primarnega kulturnega okolja, npr. v velikih urbanih središ-
čih, tudi takšnih, ki nikoli v zgodovini niso bili povezani s tra-
dicijo šemljenja. Še več: v današnjem času je potrebno tradi-
cionalne oblike pustnega maskiranja raziskovati Tudi zunaj
tradicionalnega vsebinskega konteksta pustnih šeg in navad.

Prepoznavanje pustnih tradicij v sodobnosti je preveč za-
gledano v preteklost, zelo malo v sedanjost in še manj v prihod-
nost. Romantično nostalgični odnos do prežitkov tradicional-
ne pustne kulture, tako med raziskovalci kot nosilci le-te, za-
megljuje podobo in pomen teh dediščin v današnjem času. Zdi
se, da »čista« in nepokvarjena tradicija živi skoraj izključno le še
v glavah raziskovalcev, kar je s stališča zgodovinskega raziskova-
nja lepo, z vidika sodobne produkcije informacij in znanja pa
nekoliko manj. »Etnografski sedanjik« ni samo zgodovinska, am-
pak tudi razvojna kategorija, kar od raziskovalcev načina življe-
nja zahteva nenehno metodološko inovativnost.

Četrtek, 24. 2. 2000 12.00 Prav zato bomo morali raziskovalci kulture mask in ma-
skiranja, tako tisti, ki preučujejo tradicionalne pustne ali so-
dobne karnevalske maske, nameniti raziskovanju inovacij v tra-
dicionalnih pustnih kulturah neprimerno več strokovne po-
zornosti. V nasprotnem primeru se nam lahko kaj hitro pripe-
ti, da bomo z obžalovanjem, nemočni in skesani opazovali raz-
kroj tradicionalnih pustnih vsebin in glorificirali čase, ki jih
več ni; spreminjajočo podobo tradicionalne pustne kulture v
današnjem času pa bomo obsojali in označevali s pridevniki
degradacija, banalizacija, vulgarna komercializacija ipd.

Med maskirnimi liki v tradicionalni pustni kulturi na Slo-
venskem si je posebno mesto »izboril« kurent oz. korant, naj-
bolj grajan in obsojan subjekt slovenske kulturne dediščine.
Kljub temu, da lahko v Evropi prepoznamo veliko njegovih
»podobnikov«, je specifikum par excellence, ne toliko zaradi
svoje podobe in obredja, kot ravno zaradi številnih modifika-
cij, transformacij in celo metafomorfoz (podoba, obredje ...)
v lastni tradiciji. Kljub temu, da »v sebi« še vedno zadržuje

Novoletna voščilnica
Ribiškega društva, Ptuj
1998.
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elemente tradicije, pa le-to skoraj na vseh nivojih tudi krši (po-
doba maske, čas, prostor, obredje, nosilci mask ...). Zaradi nje-
gove nove vsemogočnosti, ki presega njegovo vlogo v tradicio-
nalnem pomenu besede, lahko govorimo o sindromu kuren-
tomanije. To je pojav, ki se ne veže izključno na lik kurenta,
saj lahko simptome kurentomanije najdemo v številnih tradi-
cionalnih evropskih pustnih kulturah, bodisi v arhaičnih po-
dobah bolgarskih kukerov in sourvaskarjev bodisi v bogati tra-
diciji gillov iz Bincha v Belgiji. Kurentomanija je torej univer-
zalni sindrom, ki nam pomaga pri branju in razumevanju tudi
ostalih prežitkov v tradicionalni kulturi Evrope.

Tradicija, tudi pustna, je ena sama modifikacija in meta-
morfoza, ki v sebi združuje tako skupek podedovanih kvalitet
in vrednot, kot tudi nemirni in nepredvidljivi inventivni in ino-
vacijski potencial. V času vse večje uniformiranosti sodobnega
načina življenja je raziskovanje inovacij v tradicionalni pustni
kulturi potrebno bolj kot kdaj koli prej.

KÓRANT – KÚRENT
Tradicija ali razvojna priložnost

Štefan Čelan, Ptuj

Vse kar je človeško, mora nazadovati, če ne napreduje.
E. Gibbon

Po eni od razlag je tradicija nekaj, kar se je ustalilo v življenju
kake skupnosti s prenašanjem izročila iz roda v rod. Ponujena
razlaga na deklarativni ravni sicer drži, pri umeščanju tradicij
v razvojna prizadevanja pa povzroča številne zaplete. V koli-
kor sprejmemo domnevo, da je tradicija nekaj nedotakljivega
in imunega za spremembe, bi morali besedo Kúrent, razlože-
no v slovarju slovenskega knjižnega jezika, nemudoma zame-
njati z besedo Kórant, saj se le-ta uporablja od vsega začetka in
se prenaša iz roda v rod.

Četrtek, 24. 2. 2000 12.20

Korant nekoč, kurent danes, risba Š. Čelan.

Metamorfoza kurenta v pisarni, Ptuj 1996, foto A. Gačnik.
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Navedek iz dela angleškega zgodovinarja, Edwarda Gib-
bona (1737-1794) nas opozori na dejstvo, ki govori o edini
stalnici človeškega življenja, t.j. o spremembah. Brez velikega
tveganja lahko pojem o večnosti sprememb uvedemo za celot-
ni univerzum, katerega sestavni del so tudi posamezna tradi-
cionalna obredja. Številni pisni viri in avtorji dokazujejo, da
imajo posamezna tradicionalna obredja svoj začetek in ozna-
čujejo nek prehod, prelom ali odločilno spremembo v siste-
mu. V kolikor v nekem sistemu obstaja začetek dogodka, mu
po definiciji o večnosti sprememb sledijo določene modifika-
cije, ki so v glavnem funkcija danih robnih pogojev, pod kate-
rimi sistem deluje.

Ob tako zastavljenem izhodišču in dejstvu, ki govori o več-
nosti sprememb, bomo hitro razumeli, zakaj je iz prvotnega
Kóranta nastal sedanji Kúrent, ki lahko danes pomeni razvoj-
no priložnost.

Ob tem je seveda potrebno upoštevati načela celovitosti
pogledov pri razvojnem načrtovanju. Skozi dosedanjo zgodo-
vino človeštva se namreč lahko hitro poučimo, da je poeno-
stavljanje stvari pri razvojnem načrtovanju lahko zelo nevar-
no, saj v resnici popači le razmišljanje o nekem sistemu, ne
spreminja pa njegove resničnosti.

Pri umeščanju tradicij v razvojna prizadevanja je torej po-
trebno zagotoviti sorazmerno celovitost izbranih vidikov, ki
lahko sistem Kórant-Kúrent pripeljejo do želenih in smiselnih
razvojnih ciljev. V prispevku bom predstavil možen model
umeščanja pustne tradicije v razvojna prizadevanja lokalne
skupnosti ob upoštevanju sodobnih načel teorije sistemov.

DESET  PUSTNIH DNI NA PTUJU IN V BLIŽNJIH VASEH

Božena Kmetec-Friedl, Ptuj

Leta 1959 je Drago Hasl dal pobudo za kurentovanje in z njim
povezanih šeg, ki so jo uresničili že v naslednjem letu. Tako
letos praznujemo štiridesetletnico prvega organiziranega ku-
rentovanja na Ptuju. Kurentovanje so poimenovali po kuren-
tu, najbolj znani demonski maski, sama prireditev pa je bila
etnografskega značaja. Izpostavili so pustne like, šege in nava-
de, ki ne bi smeli utoniti v pozabo. V nedeljo dopoldan se je
na ptujski tržnici odvijal prikaz pustnih skupin iz okoliških vasi,
popoldan pa so se vse skupine pridružile še stalnemu pustne-
mu sprevodu skozi mestne ulice.

Zadnjih nekaj let potekajo priprave na pust in na norčije,
povezane z njim, že deset dni prej. V ta namen meščani okra-

Četrtek, 24. 2. 2000 15.00

Fašenk – Markovci 1997, foto B. Kmetec-Friedl.
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sijo mesto, predvsem mestne ulice in izložbena okna. Med hi-
šami napnejo vrvi, na katere obesijo barvne trakove in barvna
naličja – pustne maske, obojestransko odtisnjene na karton. V
tem času imajo na Ptuju posebno gostinsko ponudbo.

Še nekaj let nazaj se je od svečnice do pepelnice vse pust-
no dogajanje odvijalo pred magistratom do poznih večernih
ur. Vsak večer je potekal spontan mimohod različnih mask, iz
okoliških vasi pa so se jim pridružili številni kurenti in vaške
etnografske skupine. Danes se večerno pustno vzdušje, ki je
bilo prej značilno za mesto, seli v karnevalski šotor, zato so
mestne ulice po osmih zvečer popolnoma prazne. Če hoče
posameznik srečati masko ali slišati pozvanjanje kurentovih
zvoncev, se mora odpraviti v karnevalsko dvorano.

V zadnjem času prihaja tudi do nesoglasja med mestom
in okoliškimi vasmi. Na vasi se je porodila zamisel, da bi poleg
ptujskega kurentovanja organizirali še lastne sprevode, da bi
lahko tradicionalne maske nastopile v domačem okolju. Tako
bi v Markovcih prireditev potekala na pustni torek, da se ne bi
pokrivala s kurentovanjem na Ptuju. Ker pa je prišlo med or-
ganizatorji do nesoglasja, v tem kraju pripravijo povorko na
isti dan in ob isti uri kot na Ptuju.

Prva leta ptujskega kurentovanja so nastopale skupine
mask iz okoliških vasi, v drugi polovici sedemdesetih let pa so
organizatorji pritegnili k sodelovanju maske iz drugih krajev
Slovenije in sosednje Hrvaške. Slednji se udeležujejo kurento-
vanja še danes. Kakšno bo sodelovanje okoliških vasi z mestom
v bodoče in kakšno bo vzdušje v času trajanja pusta na ptuj-
skih ulicah, pa je v veliki meri odvisno od organizatorjev.

RECIPROČNI ODNOS MED TRADICIONALNO PUSTNO
KULTURO IN UMETNOSTJO FRANCETA MIHELIČA

Stanka Gačnik, Ptuj

Čeprav je slikar, grafik in ilustrator, akademik France Mihelič
(1907–1998) živel in ustvarjal na Ptuju le v letih 1936 do 1941,
so svojevrstna okolica starodavnega mesta, njeni ljudje, pred-
vsem pa šege in navade v pustnem času, zapustili v nadvse sen-
zibilnem slikarju močan in dolgotrajen slikarski navdih še dol-
go potem. Odločilni dogodek, ki se je za vse življenje vtisnil v
spomin in umetniški opus slikarja Franceta Miheliča, se je zgo-

Četrtek, 24. 2. 2000 15.20

France Mihelič: Ples kurentov, 1953.
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dil leta 1937, ko je nekje na polju med vasmi Borovci in Dor-
navo obležal moški, oblečen v kurenta. Umrl je zadet od kapi.

Ena najpomembnejših umetnin slovenskega slikarstva
med obema vojnama je slika Mrtvi kurent (1938). Sam dogo-
dek, ki ga je Mihelič nadgradil z osebno in globalno psihološ-
ko simboliko, je v dolgoletnem in izredno ustvarjalnem umet-
nikovem življenju doživel številne slikarske metamorfoze.

France Mihelič je ostal povezan s Ptujem takorekoč vse
svoje življenje. Razmah kurentovanja na Ptuju je povečal zani-
manje za njegovo umetnost, prežeto z motivi tradicionalnih
pustnih likov in skupin. Tudi zato so ga organizatorji, t. j. Za-
vod za folklorne prireditve Ptuj leta 1966 povabili v umetniški
svet ptujskega kurentovanja. Njegova upodobitev kurenta je
postala zaščitni znak kurentovanja in karnevala na Ptuju. Mo-
tiv je vzet iz linoreza Ples kurentov (1953).

V naslednjih desetletjih burne zgodovine kurentovanja
smo priča zanimivim vzajemnim odnosom med tradicionalno
pustno kulturo ter umetnostjo Franceta Miheliča. V podobni
meri, kot je pustno izročilo vplivalo na Miheličevo umetnost,
je le-ta zaznamovala ne le vizualno podobo kurentovanja, tem-
več tudi vsakdanje življenje na Ptuju in v okoliških vaseh. Vpli-
vi njegove umetnosti se kažejo skozi privzeti lik kurenta v šte-
vilnih, bolj ali manj izvirnih in domiselnih likovnih aplikaci-
jah v obliki plakatov, značk, priponk, nalepk, etiket za vino
itd.

V najrazličnejših aplikacijah in kontekstih je postal Miheli-
čev kurent pomemben ter razpoznaven vizualni identifikacijski
simbol najpomembnejše slovenske organizirane pustne prire-
ditve, prav tako pa tudi samega mesta in njegovih meščanov.

POJEM TRADICIJE V SODOBNOSTI
PRI PLOHARJIH IN ORAČIH

Brigita Tetičkovič, Ptuj

Namen referata je raziskati spremembe, ki jih prinaša hitro
razvijajoče se okolje, in vplivi sodobnih trendov na tradicio-
nalne pustne skupine, na primeru ploharjev iz Cirkovec in ora-
čev s Ptujskega in Dravskega polja. Te lahko vsako leto vidimo
v njihovem domačem, primarnem okolju, predstavijo pa se
tudi na kurentovanju na Ptuju.

Razvojno sodita skupini skupaj, a danes nastopata ločeno
in imata drugačno vsebino. S prevlado krščanstva so bile ma-
nistične in vegetativne prvine obredij potisnjene v ozadje. Z
izpraznitvijo kultnih vsebin teh obredij dobi mimična oziro-
ma posnemovalna prvina prosto pot; obrednim šemskim li-
kom se pridružijo karikirani tipi iz vsakdanjosti.

Pri vleki ploha je ploh spremenil svojo prvotno funkcijo,

Četrtek, 24. 2. 2000 15.40

Orači iz Markovec, foto B. Tetičkovič.
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ki jo je imel v plodnostni magiji (ploh - phallus), saj je postal
kazen, ki jo je nalagala ljudska justica mladim dekletom in
fantom, ki se v predpustnem času niso poročili. V nasprotju z
vleko ploha pa oranje ohranja nadih obrednosti vegetativne-
ga značaja, ki ga sproti razbijajo burkasti pobiralci darov.

Tradicionalne pustne skupine analiziram skozi tri, med-
seboj povezane sklope:

Tradicija – sodobnost: Tradicionalne pustne maske, ki se
pojavljajo na ptujskem karnevalu že več kot štirideset let, ne
morejo ubežati spremembam, ki jih prinaša čas. Kako lahko
označimo maske in kam jih lahko umestimo v materializirani,
komercializirani in globalizirani družbi?

Vas – mesto: Zanimivo je vprašanje, koliko prodira mestni
urbanizem v ruralna področja s čisto kmečko vsebino, koliko
je posameznik odprt vplivu mesta in hitro razvijajoče se potro-
šniške družbe. Tradicionalni pustni liki so postali predmet pro-
mocije razvijajočega se podeželja.

Magija – znanost: Maskiranje je bilo nekoč posledica vero-
vanja v kozmično soodvisnost vsega živega, povezanega z ma-
gijo; danes živimo v času sistematično - znanstvenega ozaveš-
čanja, v katerem maske nastopajo kot predmet različnih razi-
skav. Obe skupini, ploharji in orači so na simbolni način pove-
zani z magijo plodnosti, ob čemer se pojavlja vprašanje, koli-
ko je ta nujno potrebna v današnjem kontekstu človekovega
preživetja.

Z novo nastalimi občinami se odpira vprašanje nadaljnje-
ga ohranjanja povezanosti in identitete mask, oziroma skup-
nosti članov, ki skrbijo za vsakoletni prikaz tradicionalnih pust-
nih likov. Zanimiva je tudi socialna in individualna plat posa-
meznikov, kaj z masko nadomeščajo in kaj z njo v skupnost
prinesejo.

PUSTNI ORAČI IZ ZGORNJEGA GRUŠKOVJA
V HALOZAH

Andrej Brence, Ptuj

Na Ptujskem in Dravskem polju, v Slovenskih goricah in Halo-
zah je pustno oranje zelo živa in priljubljena šega. To nam
poleg znanih skupin oračev iz Markovec na Ptujskem polju,
Lancove vasi na Dravskem polju in Podlehnika v Halozah po-
trjujejo še številne, širši javnosti manj znane skupine. Med sled-
nje sodijo orači iz Zgornjega Gruškovja.

Zgornje Gruškovje je naselje, ki se razprostira na vzhodni
strani glavne ceste Ptuj – Zagreb, južno od Podlehnika in se
konča po nekaj kilometrih ob državni meji s Hrvaško. Strma
gričevnata pokrajina je redko poseljena, posamezne domačije
stojijo dokaj daleč druga od druge. Povezane so s cestami in
potmi, ki so še danes, zlasti v zimskem času, težko prevozne.

Skupina oračev, ki jo sestavljajo pokač, konjiča, sejalec in
koranti, se že nekaj desetletij zbira na domačiji Franca Svenš-
ka. Število nastopajočih ni stalno, odvisno je od tega, koliko
jih je vsako leto pripravljenih sodelovati. Konjiča, opremljena
z okrašeno polkrožno kapo, vlečeta lesen plugec. Pokač je
opremljen z dolgim in močnim bičem, sejalec pa z grabljami
in košaro za zbiranje darov. Spremlja ju nekaj korantov, od
katerih je eden za plužarja.

Maske in rekvizite za vso skupino je izdelal Franc Sven-
šek, pokač in vodja skupine. Vse maske hrani na podstrešju
domače hiše, po potrebi jih tudi popravlja in včasih predela.
Za izdelavo, predvsem korantov, je uporabil razne zavržene pred-
mete in materiale, ki so bili na voljo pri domači ali sosednjih
hišah ter na odlagališčih smeti. V trgovini je kupoval le barvasti
papir za rože in takove. Vsak zgornjegruškovski korant je dru-
gačen, z obleko, sešito iz različnih materialov, in se dokaj razli-
kuje od splošno znanih pernatih in rogatih korantov, izdelkov
uveljavljenih mojstrov s Ptujskega in Dravskega polja.

Četrtek, 24. 2. 2000 16.30
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Skupina prične s svojimi celodnevnimi obhodi tri dni pred
pustom. Najprej obiščejo hiše v domačem kraju, nato pa v pre-
meru nekaj kilometrov obhodijo vse okoliške griče in doline,
šli pa so že tudi do Dravskega polja in Trakoščana na hrvaški
strani. V glavnem skupina ne zapušča svojega domačega ob-
močja in se ne udeležuje organiziranih pustnih in folklornih
prireditev. Popoldan na pustni torek pospravijo maske na pod-
strešje hiše in nato zaključijo s pijačo ter jedačo.

MASKE IN NAŠEMLJENCI NA  VZHODNEM IN JUŽNEM
POHORJU

Branko Fuchs, Poljčane

Četrtek, 24. 2. 2000 16.50

Ljudsko pustovanje pod vplivom karnevalskih pustovanj ved-
no bolj izgublja svojo prvotno podobo, zato je bila naloga razi-
skati in opisati še ohranjene ljudske maske in šege, povezane z
njimi, več kot nujna. S samostojnostjo Slovenije se je oživilo
zanimanje za obujanje ljudskega izročila in z njim tudi vse več-
ja želja po poznavanju pustnih mask in šeg, posebej tam, kjer
so bile nekdaj v navadi in jih nameravajo ohraniti.

Na območju Vzhodnega in Južnega Pohorja ter Konjiško
– Bočkega hribovja so se v preteklosti in še danes mnogo šemi-
li. Zoomorfni maski košuta in rubi sta zraven novejših mask še
danes dokaj reden gost pustovanj in ženitovanjskih šeg. Po-
horsko – kozjanska košuta naj bi bila po Niku Kuretu sploh
eden najstarejših in najmikavnejših pustnih likov na sloven-
skem etničnem ozemlju. Prav zato sem se že leta 1981 odločil

Korantova kapa, Zg. Gruškovje, 2000, foto A. Brence.

Maska rubi, Pokoše 1997, foto S. Brbre.
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natančneje zapisati, opisati, fotografirati in rekonstruirati ma-
ske, našemljence, koledniške in ženitovanjske pustne skupine
navedenega območja. Dve maski košute sta naredila mizarski
in čevljarski mojster izpod Pohorja, rekonstrukcijo srnjaka,
vola, bika, ovna in rubija pa so naredili člani mladinskega razi-
skovalnega tabora Šmartno na Pohorju pod mojim vodstvom.

V drugi polovici 20. stoletja so se košutine koledniške sku-
pine pojavljale po devetih vaseh, neprekinjeno pa na Keblju
do današnjih dni, ko je vaško masko prevzela domača folklor-
na skupina. Košuto je vodil gonjač z bičem. Občasno je sprem-
ljal skupino godec, ki ni bil našemljen. Pohorska košuta je dvo-
noga ali štirinoga, našemljenec odpira spodnjo čeljust maske
z vrvico.

Konjska maska se je pojavljala na Pokošah nad Spodnjo
Polskavo, v Zlogoni gori in na Keblju. V današnjem času se
pojavlja samo še na Pokošah, kjer jo imenujejo rubi. Domači-
ni so potrdili, da je razen vojnih let v 20. stoletju do danes
neprenehoma obiskovala domačije. V skupini so zraven rubi-
ja še: poveljnik, hlapec, nosač, pometači in drugi vaški naključni
našemljenci. Našemljenec rubija s konjsko opravo je oblečen
tako, kot da bi ga jahal, z vrvico v levi roki odpira spodnjo
čeljust, s palico v desnici premika celotno glavo maske.

Vaški skupinski pustni obhodi so bili na opisanem območ-
ju pogosti. Njihove poglavitne značilnosti so bile: začetno zbi-
ranje in oblikovanje koledniške skupine, celodnevni obhodi
po vaseh, zaključna gostija s plesom do pepelnične srede ter
majhne razlike med vasmi v izgledu in opravi našemljencev.
Na Zgornji Polskavi je bil zapisan tudi zaključni pustni ples
opolnoči z imenom čička. Ples, ki ponazarja gibe kokoši, ver-
jetno sodi med rodovitnostne plese.

NOVI POGLEDI NA BOROVO GOSTÜVANJE

Nataša Konestabo, Murska Sobota

Na panonskem etnografskem območju je borovo gostüvanje
sicer ena najbolj kanoniziranih praks tradicijske kulture, ven-
dar je prezentacija šege premalo ritualizirana in tržno atrak-
tivna, zato ne more prispevati estetskih in ekonomskih vsebin
k oblikovanju prekmurske regionalne identitete. O tej kultur-
ni praksi so se oblikovale različne družbene predstave, ki se
med sabo prepletajo in se praviloma ne izključujejo, in med
katerimi prepoznavamo vsaj tri:

Prvo, vsakdanjo kolektivno na ravni lokalne skupnosti, ana-
liziram na podlagi inscenacije in dramatizacije različnih mo-
delov borovega gostüvanja v letih 1989-1999: gre za spontano
in neformalizirano folklorno prireditev ljudskega gledališča
na prostem, ki aktualizira gospodarske, družbene in demo-

Četrtek, 24. 2. 2000 17.10

Borovo gostüvanje, Prekmurje, foto B. Kuhar.
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grafske procese v lokalni, nacionalni in globalni skupnosti ter
ironizira zemljepisno in družbeno marginalizacijo.

Sprejeta predstava o ignorantskem odnosu države do vsa-
kokratnega družbenega, zgodovinskega in gospodarskega
obrobja spodbuja nastajanje druge, popularno kolektivne pred-
stave, ki jo oblikujejo predvsem lokalni mediji. Ti v svojih po-
ročanjih proizvajajo podobe o neponovljivosti in ekskluzivno-
sti pustne šege kot izjemne kulturne produkcije in ji kreirajo
dodano vrednost, v prvi vrsti preteklost, razpoznavnost in iz-
virnost, ki se zrcalijo v variacijah prilastkov pristni, arhaični,
tradicionalni...

Tretjo, individualno strokovno predstavo, oblikuje razdvo-
jenost etnologovega pristopa: raziskovalno delo zahteva stal-
no prisotnost na terenu, vaška skupnost pa od etnologa želi
na eni strani definicijo vsebin tradicije, na drugi pa definicijo
objektivnih pojavnih oblik, funkcij in kontekstov šege. Tovrst-
na dilema pa je pravzaprav nepričakovano produktivna, saj
sta prav vsakokratna skrb za prisotnost etnologa v lokalni sre-
dini in medijska pozornost tista dražljaja, ki omogočata kolek-
tivno animacijo skupnosti in nenazadnje obstoj sicer osiroma-
šenih oblik šege ter množično afirmacijo dodanih funkcij, kon-
tekstov in ravni.

KOROŠKI OBRAZI, OD PUSTOVANJA DO PEHTRE

Martina Piko, Celovec

Tradicionalno pustovanje na Koroškem je danes razmeroma
»pusto« in slabo ohranjeno. V etnološki literaturi sta omenje-
na in predstavljena šega vlačenja ploha ter pustni šimelj, ki sta
bila v preteklosti znana od Zilje do Podjune.

Šega vlačenja ploha je bila v mestu Pliberk in okolici živa
še po drugi svetovni vojni. Povsod je šla v pozabo, posamezni
primeri revitalizacije šege pa nakazujejo smer razvoja, saj šege
le redko oživljajo vaške skupnosti, zdaj jih v svoje programe
dejavnosti prevzemajo razna društva (kulturna, gasilska...).
Med motivacijami za oživljanje šeg izstopata zlasti dve, ohra-
njanje tradicije (npr. v Pliberku) in možnost samofinancira-
nja društvene dejavnosti (npr. v Vogrčah).

Zaradi pomanjkanja lastnih ohranjenih tradicionalnih

Petek, 25. 2. 2000 9.00

Vlečenje ploha v Sp. Libučah sredi 70-ih let, foto J. Hartmann.
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pustnih šeg, slovenska društva danes iščejo druge možnosti za
prirejanje pustovanj. Ena od rešitev so gostovanja pustnih sku-
pin iz Slovenije, npr. kurenti s Ptuja, ki jih zadnja tri leta v
Pliberk vabi Slovensko prosvetno društvo Edinost.

Druga oblika praznovanj pusta pri koroških Slovencih so
pustni plesi z nagrajevanjem mask in »pustna zasedanja« ali
»pustne seje« (iz nem. »Faschingssitzung«), ki se v zadnjih le-
tih vse bolj pojavljajo v društvenih slovenskih programih. Glavni
cilj »pustnih sej«, ki jih prirejajo slovenska društva, je razkriva-
nje lokalnega, političnega, družbenega in društvenega življe-
nje koroških Slovencev.

Pust je tudi priložnost za demaskiranje političnega in druž-
benega življenja. Na »Beljaškem pustu« (Villacher Fasching),
glavni pustni prireditvi v Avstriji, je večkrat nastopil tudi lik, ki
je govoril v slovensko-nemški spakedranščini. V zadnjih letih
na tej pustni prireditvi nastopa nov lik, t.i. kmet evropske skup-
nosti (EU-Bauer).

Največ izročila o šemljenju je na Koroškem ohranjenega
o Pehtri babi ali Pehtri. Pojav je še danes živ na Zilji in v Rožu,
v Podjuni pa vse bolj izginja v pozabo. Pehtrovanje obstaja v
več oblikah z različnimi funkcijami. Gre za Pehtre, ki sprem-
ljajo (trikraljevske) kolednike, za obhode Pehtre babe ali pa
za pehtrovanje kot družinsko šego.

BOHINJSKE ŠEME – OTEPOVCI

Tatjana Dolžan Eržen, Kranj

Bohinj in Bohinjce večinoma dojemamo kot nekaj posebne-
ga. Gorska narava, sredi katere so postavljene bohinjske vasi,
nam govori zelo prvobitno in takšni so tudi ljudje, ki tu žive.
Ni čudno, da so se prav tu ohranili obhodi mask v novoletnem
času, kar priča o njihovi izredni starosti.

Šeme hodijo od hiše do hiše na štefanovo (26. decem-
ber) v Stari Fužini in pod Studorom ter na silvestrovo (31.
december) v Srednji vasi, Bohinjski Češnjici in na Jereki, torej
v vaseh Zgornje bohinjske doline. Razen pod Studorom so po-
vsod maskirane. V Stari Fužini in Srednji vasi nosijo kožnate
maske in kožuhe, razen mera, ki ni maskiran in babe, ki nosi
oblačila stare ženske. Tudi kožnate maske imajo svoja imena.

Petek, 25. 2. 2000 9.20

Ta beva in ta črna pehtra, Sele 1990, foto M. Makarovič. Stara Fužina 1998, foto H. Ložar-Podlogar.
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OBHODI NAŠEMLJENCEV V
DREŽNICI KONEC 90. LET 20. STOLETJA

Polona Šega, Ljubljana

Strokovni in širši javnosti znani pustni šemski liki ali pustóvi v
Drežnici pri Kobaridu sodijo po Niku Kuretu med »krajevno
tipične skupine mask«.

Avtorica se osredotoča na dogajanje v kraju v pustnem
času od petka do torka 1998, predvsem na pustovanje in na
fantovsko skupnost kot njegovo izključno nosilko, pri čemer
primerja tamkajšnje pustno dogajanje z drugimi vasmi v oko-

Petek, 25. 2. 2000 9.40

V Češnjici, podobno tudi v Jereki, nosijo platnene, doma na-
rejene maske, in vsakdanja oblačila, ki predstavljajo različne
šemske like: uoča, mat, sin, ta mlada, novo leto, dimnikar,
zdravnik, lovec. Nekoč so imeli tudi lik puatož z obleko iz krp.
Spremlja jih harmonikar. Šeme začnejo obhod zgodaj popold-
ne in gredo v vsako hišo, na koncu pa imajo praznovanje v
gostilni ali kje drugje. Povsod voščijo srečno novo leto, tako
da vsem v hiši sežejo v roko in izrečejo voščilo, ljudje pa jih
obdarijo s klobaso, jajci, denarjem, včasih tudi žganjem. Nato
zaplešejo z gospodinjo in njenimi hčerami. Zanimiva je pri-
merjava obnašanja bohinjskih šem z obnašanjem parkeljnov
drugod po Gorenjskem.

O bohinjskih šemah je prvi poročal dr. Niko Kuret leta
1954, ki je o njih tudi pisal v svojih delih Praznično leto Sloven-
cev in Maske slovenskih pokrajin. Natančneje jih je raziskala He-
lena Ložar-Podlogar (Traditiones 1972). Avtorica besedila je
obhode opazovala v letih 1985-87, za pisanje tega prispevka
pa je naredila manjšo raziskavo v letu 2000.

Stara Fužina 1998, foto H. Ložar-Podlogar.

Pustna sobota, Drežnica 1998, foto P. Šega.
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lici Drežnice, predeli zahodne Slovenije in slovenskega etnič-
nega ozemlja sploh, in opozarja na podobnosti, tako npr. v
nastopu karakternih likov v vlogah vodje pustnega sprevoda
in obhoda, godca, starih in mladih, grdih, hudiča, debeluha,
ciganov in predstavnikov različnih poklicev, v maskiranju moš-
kih v ženske oziroma androginiji, v vprašanju glede antropoid-
nega videza nekaterih mask, v vključevanju marginalnih sku-
pin v lokalni skupnosti. Svoja terenska opažanja primerja s po-
datki, ki so jih posredovali drugi raziskovalci, vključuje pa tudi
filmske in videoposnetke iz let 1979, 1990, 1991 in 1996.

Ob obravnavi pustovanja avtorica opozarja še na dva na-
stopa našemljencev v kraju. Po pustnem času so se člani fan-
tovske skupnosti znova pojavili kot našemljenci na predvečer
miklavževega, 5. decembra. V Miklavževem sprevodu je nasto-
pila maska hudiča, že znana iz pustnega obhoda, vendar pa je
v primerjavi s svojim nastopom v pustnem času bolj izrazita.
Darove za otroke so prispevali iz sredstev, nabranih v pustnem
obhodu, in kot fantovska skupnost izpolnili svojo dolžnost iz
pustnih dni. Priprave na pustovanje v naslednjem letu so zače-
li na predvečer novega leta, na silvestrovo. Tretji nastop na-
šemljencev so v Drežnici pričakovali na predvečer sv. treh kra-
ljev, 5. januarja. ko so nastopili v koledniškem obhodu s tri-
kraljevsko kolednico. V primerjavi z našemljenci ob pustu in
miklavževem ti niso prihajali iz vrst fantovske družbe, temveč
so bili cerkveni pevci.

RAVENSKO PUSTOVANJE

Barbara Zych, Ljubljana

V vaseh pod Krnom, v severozahodnem delu Slovenije, se vsa-
ko leto odvijata dve pustovanji: ravensko in drežniško. V član-
ku podrobneje predstavljam ravensko pustovanje, predvsem v
obdobju od druge polovice prejšnjega stoletja naprej.

Glavni organizator ravenskega pustovanja je druščina Ra-
venskih pustov, ki jo sestavljajo neporočeni fantje iz Drežniš-
kih Raven, Jezerc, Magozda in tudi Koseča. Opis, ki obsega
čas od priprav do zaključka pustovanja, je zato predstavljen
skozi delovanje druščine.

Priprave na ravensko pustovanje se začnejo zadnjo sobo-
to v starem letu s sprejemom novih članov v druščino, s katerim
fantje stopijo tudi v svet odraslih. Med novim letom in pust-

Petek, 25. 2. 2000 10.00

Ravensko pustovanje pred 30-imi leti.
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PUSTOVANJA NA GORIŠKEM NEKOČ IN DANES

Inga Brezigar, Nova Gorica

Pustovanja na Goriškem so danes, tako kot drugje, skupek pre-
žitkov, sprememb v tradicionalnem pustnem obredju in evo-
lutivnih ter inovativnih elementov, ki se vključujejo ali pridru-
žujejo skupnemu pustnemu obredju primorskega podeželske-
ga in mestnega okolja.

Petek, 25. 2. 2000 11.00nim tednom druščina pripravi tri povorke, nočne sprevode,
na katerih fantje oznanjajo prihod pusta.

Pustovanje s pustnim sprevodom se že več kot trideset let
odvija teden dni pred ostalimi pustovanji v Sloveniji, sestavlja-
jo tri skupine pustnih likov: sprevod »ta lepih«, pustni liki po-
sebnih vlog in pustni liki »ta grdih«. Podrobneje so predstav-
ljeni njihovi kostumi, maske ter funkcije, ki jih imajo na pu-
stovanju. Pustni torek je namenjen pogrebu pusta. Začne se z
ustrelitvijo pusta, nadaljuje s pogrebnim govorom in konča s
sežigom pusta, s čimer je pustovanje končano.

Pozornost je namenjena tudi pravilom, ki jih morajo med
pripravami na pustovanje in v pustnem času upoštevati pûsto-
vi, dekleta in ostali vaščani; tradiciji izdelovanja lesenih mask
»ta grdih«, ki se v marsičem razlikujejo od lesenih mask, kakr-
šne izdelujejo v sosednji Drežnici; in medsebojnim vplivom,
ki sta jim bili podvrženi ravensko in drežniško pustovanje.

Izdelovalec mask Alojz Skubin, Jezerca, foto P. Arko. Smešenca in Dimnikar, Lohke 1968, foto H. Ložar-Podlogar.
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Pustovanja sodijo med najstarejše obrede, ki so pod raz-
ličnimi nazivi in vsebinskimi konotacijami povezovala družbe-
no skupnost z naravnimi pojavi in duhovno sfero verovanja v
nadnaravni svet. Ne glede na vse spremembe v načinu življe-
nja, ki so neizbežno vplivale tudi na načine pustnih obredij, se
lahko še danes v pustovanju skupin v mestu ali otroškem pust-
nem rajanju dotaknemo prežitkov starodavnih pustnih mask
in likov. Simboli dobrega in zlega, simboli narave in družbe-
nih likov, gledališki elementi zaigranih situacij se prepletajo
in ponavljajo v vsakoletnem pustnem praznovanju na preho-
du iz zime v pomlad.

V raziskavi želim analizirati spremembe v pustovanjih, nji-
hovo navzočnost v današnjem času in predstaviti tipologijo
mask in masko kot psihološki motiv; obenem hočem ugotoviti
razširjenost maskiranja na Primorskem. Predstavljena bodo tra-
dicionalna pustovanja po posameznih območjih, kjer se po-
javljajo v izvirni ali prilagojeni obliki in jih pripravlja vaška skup-
nost ali posebna pustna (fantovska) društva, npr. v Drežnici,
Ligu, Banjšicah in Brdih; karnevalska pustovanja v mestnem
ambientu, npr. v Gorici (I) in Novi Gorici; pustne družbe pri-
jateljev in znancev, sorodnikov ali delovnih kolektivov, ki skup-
no pripravljajo pustovanja in s posameznimi pustnimi liki na-
stopajo na raznih tekmovanjih ali se namaskirajo med delov-
nim časom; otroška pustovanja, organizirana po vrtcih in šo-
lah.

Poseben problem je prenos raziskave v muzeološki jezik
razstave, v kateri nameravam prikazati pojavnost različnih pust-
nih likov v današnjem času po zgodovinski in etnološki pred-
stavitvi mask in pustnih obredij: poleg prikaza posameznih te-
matik z razstavnimi eksponati pustnih mask in opreme je po-
trebno razmisliti o tehniki predstavitve, da bi razstava pri obi-
skovalcih namesto statične pasivnosti razvila aktivne asociativ-
ne in čustvene reakcije. Nekatere možnosti ponuja tehnologi-
ja izvedbe likov, ki nakazujejo aktivnost pustnih skupin, oživi-
tev z video predstavitvami posameznih pustovanj ter spremlje-
valna dejavnost z nastopi posameznih pustnih skupin tradi-
cionalnih mask ter sodobnih mask skupin otrok iz vrtcev in
osnovnih šol.

LIŠKI PUSTJÉ

Darja Skrt, Nova Gorica

Razmeroma zaprto Liško področje na meji z Benečijo v Italiji,
s številnimi vasmi in zaselki, je po drugi svetovni vojni doživelo
velik demografski zlom. Ljudje so se množično izseljevali, vasi
in zaselki so se praznili. Edino Lig, prej manjša vasica, je po
potresu leta 1976 in po izgradnji tovarniškega obrata Iskre do-
živel vzpon števila prebivalstva, povezanega tudi z novograd-
njami.

Skladno z demografskim padcem, so se izgubile ali pa za
dolgo let pritajile razne šege in navade, povezane z različnimi
praznovanji. Podobno se je zgodilo tudi s pustovanjem. Liški
pustje so živeli le še v spominu domačinov, živečih doma ali pa
naseljenih drugod po svetu. V 80-ih letih so začeli pustovanje

Petek, 25. 2. 2000 11.20

Lig–Bajti 1996, foto B. Skrt.
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postopoma obujati iz pozabe. Še pred vojno in takoj po njej
sta bili na Liškem dve pustni skupini. Ob »ponovnem rojstvu«
v 80-ih letih pa je celotno liško območje zbralo dovolj fantov
le za eno samo skupino, pa še ti so na Liškem imeli le svoje
korenine, saj je večina prihajala od drugod. Med njimi je tudi
izdelovalec mask Branko Žnidarčič, ki je gonilna osebnost in
vodja pustne skupine. Iz skednjev, podstrešij, kleti hiš sorod-
nikov je zbral stare in zdelane maske iz pločevine in jih v svoji
delavnici na novo oživil.

Po terenski raziskavi, po daljšem opazovanju in poznava-
nju območja kakor tudi pustovanja samega sta v ospredje sto-
pili dve temi: osebnost ljudskega umetnika Branka Žnidarčiča
in gledališki elementi pustovanja.

Glavni vsebini pustovanja na Ligu sta potovanje pustne
skupine od vasi do vasi in uprizarjanje »gagov«, zgodbic in
določenih predstav, ki jih izvajajo tradicionalni liki v povorki.
Predstave se pred radovednimi gledalci odvijajo na različnih
lokacijah: nekatere so sredi vasi (pust zboli, zdravnik pride in
ga operira…), druge pa v hiši (dojenček z mlekom).

Gledališki elementi se v določenih točkah približajo film-
skim sekvencam, zato jih lahko uporabimo tudi kot nosilce
naracije. Seveda o tem odloča avtor, ki temo avdiovizualno
obravnava in prezentira. Pomembno je tudi dejstvo, da so vsi
elementi pustovanja podvrženi selekciji v procesu nastajanja
in dokončne podobe avdiovizualnega izdelka obravnavane te-
matike.

PUSTOVANJE NA LIGU NAD KANALOM

Alja Kotar, Ljubljana

Februarja leta 1997 sem obiskala Lig, kjer so Turistično druš-
tvo in Branko Žnidarčič priredili pustovanje ob petdesetletni-
ci pusta na Liškem. Poleg njihovih mask (ta lepi, rezjan, pust-
je, Daj-Dam, cujnar, zdravnik, žandar, žena, ki nosi moža; žen-

Petek, 25. 2. 2000 11.40

Ramauš in ta lepi, Lig 1997, foto A. Kotar.
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VLOGA POSAMEZNIKA
PRI OBNAVLJANJU PUSTNIH ŠEG

(»etnološki pristop« k škoromatiji v nekaterih brkinskih vaseh)

Tanja Tomažič, Ljubljana

Kadarkoli slovenski etnologi v mednarodni skupnosti pred-
stavljajo svoje šege in navade, navadno naletijo na relativne
nepoznavalce, ki pa nova spoznanja spremljajo z iskrenim nav-
dušenjem in občudovanjem. Tujci se srečajo z državo (in na-
rodom), maloštevilno po prebivalstvu, nenavadno raznovrst-
no po različnosti pokrajin in številnih dialektih slovenskega
jezika in po tako rekoč neštevilnih šegah in navadah.

Med njimi so verjetno pustne šege najbolj bogate in raz-
novrstne. Različni šemski liki v predpustnem času prehajajo iz
generacije v generacijo. Dostikrat se zgodi, da si udeleženci
ne znajo več razložiti vzrokov dogajanja, niti jim ne poznajo
pomena. Tako največkrat ostajajo skrite prepovedi in pobu-
de, ki so jih bili deležni v preteklih časih in ki so običajno

Petek, 25. 2. 2000 12.00ska z otrokom ter bajarji in ramauši) so prišli tudi koranti iz
Markovec ter čarovnice in butalci iz Cerknice.

Maske naj bi bile v teh krajih znane že v osemdesetih le-
tih 19. stoletja, o čemer pričajo zapiski in ilustracije etnologa
in ilustratorja Pavleta Medveščka, nastali po pripovedovanju
informatorjev z Liškega območja. Posebnost so maske bajarji,
t. j. ta pušpanov, ta pirnat, ta pšenični, ki jih izdeluje Branko
Žnidarčič iz bakra in aluminija.

Dopoldne so imeli pustje obhod po Ligu, kjer so jih do-
mačini sprejemali po hišah. Po kosilu so se odpravili z avtobu-
som in kombiji po okoliških vaseh: Kostanjevica, Melinki, Str-
mec, Markiči, Bajti, Ukanje in Britof. Prebivalci so bili veseli
njihovega obiska, v posebno čast jim je bilo, če je muzikant
prišel zaigrat v njihovo hišo. V večernih urah so se pustje od-
pravili na sprevod po ulicah in glavnem trgu v Kanalu. Povor-
ke so se udeležili tudi koranti ter čarovnice in butalci. Pusto-
vanje se je nadaljevalo na Ligu, kjer so imeli večerjo in zabavo
s plesom.

Zadnji dve leti pustovanja na Ligu in okoliških vaseh niso
organizirali, udeležili pa so se pustovanja na Ptuju in v Porto-
rožu.

Med najpomembnejšimi organizatorji liškega pustovanja
je Branko Žnidarčič, na njegovo pobudo so na Ligu zopet obu-
dili pustovanje, leta 1987 ali 1988 so se našemili v liške maske
in odšli v Portorož. Poskus je uspel in njihov nastop je priteg-
nil gledalce.

Izdelovalec mask, Branko Žnidarčič, se je že v otroških
letih srečal z maskami in pustovanjem. Svojo prvo masko je
naredil že pri dvanajstih letih. Danes je tako v njegovi zbirki
nad sto mask, ki jih vsako leto nosijo pustje (od 1997) na liš-
kem pustovanju. Leta 1996 je prejel tudi Murkovo priznanje
Slovenskega etnološkega društva za svoje delo pri spodbuja-
nju in oživljanju tradicije na Ligu.

Plakat s programom Škoromatije, Podgrad 1999, foto J. Fikfak.
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MAČKARE, PUSTNI OTOK SREDI DOLENJSKE

Helena Ložar–Podlogar, Ljubljana

Osrednja Slovenija se, če jo primerjamo z obmejnimi pokraji-
nami, ne more ponašati z zelo bogatim izročilom tradicional-
nih mask. Izjema so pravzaprav samo mačkare, ki jih strokov-
na literatura navaja kot »dobrepoljske mačkare«, kar pa ne
ustreza dejstvom, saj so doma tudi v Ponikvah, vasi, ki je sicer
najbližja Dobrepolju in vendar še ne sodi v to geografsko ob-
močje, pa tudi sami Ponikovci nočejo biti Dobrepoljci. Tako
lahko govorimo o zagoriških mačkarah iz Zagorice in o poni-
kovskih iz Ponikev. Obe skupini izkazujeta staro in bogato ljud-
sko izročilo, zagoriške tudi pisno, (npr. Mrkun, Ljubič, če ome-
nim samo najstarejše), medtem ko se je o ponikovskih samo

Petek, 25. 2. 2000 12.20

Košuta z agentom, Ponikve 1999, foto H. Ložar-Podlogar.

Romeo Volk z družino ob predstavitvi znamke Škoromati,
foto J. Fikfak.

prihajale s strani cerkvene ali posvetne oblasti. Včasih je bil
njihov učinek tak, da se je šega začela izgubljati že v eni gene-
raciji. Šege so od očeta na sina prehajale z ustnim izročilom,
zapisani podatki so redki. Izmuzljiv, a vendar trden ljudski spo-
min pride včasih na na dan šele po dolgem času.

V prispevku se ukvarjam z vedno bolj znanim in pogostim
pojavom v zadnjem desetletju, ko posameznik postane glavni
akter pri obujanju in spreminjanju stare šege. Navadno jih že-
li ponovno vzpostaviti ali očistiti novejših prvin s tem, da za-
čne povezovati dele šeg, ki so še ostale, a so bolj ali manj spre-
menjene in drugačne od tistega, kar velja v ljudeh za staro in
pristno.

Osnovnošolski učitelj risanja Romeo Volk si je pred do-
brimi desetimi leti zadal nalogo, da sam in s prijatelji škoro-
mate spet očisti novejših navlak in jih pripelje med »dobre
stare brkinske« maske.
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govorilo, nihče pa jih še ni natančneje raziskal. Prvi jih je v
Traditiones 15 (1986) opisal Naško Križnar. Vzrokov za to je
lahko več, vsekakor pa je enega iskati v značaju samih prebi-
valcev obeh vasi: Zagoričani so odprti, zgovorni, dovtipni, ži-
vahni, Ponikovci pa so bolj zaprti, skrivnostni, neradi govorijo
o sebi, čeprav se zdi, da so po drugi strani prizadeti, da so bili
»prezrti«. Drugi vzrok pa je morda tudi v tem, da se v Ponik-
vah na pustno nedeljo ni nič dogajalo, pustno praznovanje je
bilo tu samo na pustni torek; za moža, predvsem pa za fanta je
bilo sramotno, če si na ta dan ni vzel dopusta.

V obeh vaseh praznovanje poteka v posameznih dogaja-
njih (dejanjih, slikah) od zgodnjih jutranjih ur, ko vsako hišo
kot predhodnica obišče manjša skupina mask (v Zagorici jaj-
čarji z grbcem, v Ponikvah pa agent s podivcem, petelinom ali
košuto), do poznih nočnih ur. Vmes se vrstijo posamezni bolj
ali manj stereotipni dogodki (babji mlin, žaganje babe, ohcet,
obredno oranje), ki s svojimi slikami pomenijo nekakšno »ljud-
sko igro« (»gledališče«) – kar po večletnem raziskovanju lah-
ko trdim za Zagorico. V Ponikvah nekateri gledališki prizori
že posegajo na področje karnevala s kritičnim povzetkom in
ironično predstavitvijo dogodkov zadnjega leta. V tem naselju
popoldansko dogajanje sredi vasi do zadnjega trenutka ostaja
skrivnost fantovske družbe, zvečer pa fantje po obrednem ob-
hodu in plesu po hišah obredno sprejmejo nove fante v fan-
tovsko družbo.

V svojem prispevku bom skušala primerjalno predstaviti
pustna dogajanja v obeh vaseh, potegniti vzporednice in loč-
nice in poudariti razlike. Samo kot domneva pa ostaja vpraša-
nje, kam segajo korenine tega izročila in zakaj ravno v to, od
ceste umaknjeno dolenjsko območje.

PUSTOVANJE V LJUBLJANI MED OBEMA VOJNAMA

Špela Kučan, Ljubljana

V letih med obema svetovnima vojnama je predpustni in pust-
ni čas za Ljubljančane in Ljubljančanke pomenil vrhunec dru-
žabne sezone. V času od svetih treh kraljev do pepelnične sre-
de so prirejali plese, predpustne zabave in maškarade.

V zgodnjem predpustnem času so predvsem razna poklic-
na in stanovska društva in združenja v hotelskih dvoranah in
restavracijah prirejala plesne večere: Reprezentančni ples slu-
šateljev Ljubljanske univerze, Podoficirski ples, Elitni ples li-
kovnih umetnikov… Čeravno so ti plesi odpirali predpustno
sezono, maske na njih niso bile zaželjene.

Petek, 25. 2. 2000 15.00

Plakat za Sokolsko
maškarado, 1937.
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Štirinajst dni pred pepelnico so bile vedno pogostejše pust-
ne veselice in zabave, ki so jih prirejale večje restavracije ali ka-
varne in so za razliko od elitnih »frakarskih« plesov pomenile
sproščeno zabavo ob dobri hrani in spremljavi salonske godbe.

Narodne (slovanske) noše kot pustni kostum in pa približ-
ki nošam raznih ljudstev (lik Kitajke, Indijanca...) so bili v ti-
stem času zelo priljubljeni. Posebej za maškarado sešita obleka
je bila dosegljiva le redkim, ostali so v kostum s pridom predela-
li večerno obleko. Obvezen dodatek so bile obrazne krinke, saj
je mazanje obraza z barvami veljalo za preveč »ordinaire«.

Vrhunec je pustovanje doseglo v času pustnih dni, od pust-
ne sobote do pepelnične srede, ko so Ljubljančani prirejali maš-
karade. Največje, najbolj odmevne maškarade so prirejala so-
kolska društva, najbolj elitna pa je bila maškarada Akademsko-
športnega kluba Primorje, črno-bela reduta, ki je v znak žalova-
nja za izgubljeno Primorsko zapovedovala maskiranje v črni,
beli ali črni in beli barvi. Maskiranje je bilo navadno podrejeno
neki temi, ki jo je določil pripravljalni odbor. Pregled izbranih
tematik pokaže fascinacijo z »eksotičnimi deželami« in željo me-
sta Ljubljane in njenih prebivalcev po velikomestnosti.

Okrog 21. ure so se maske v mimohodu pokazale vsem
prisotnim, potem pa je v skladu z devizo med plesom ob sprem-
ljavi salonskih orkestrov sledil izbor najboljših, najbolj origi-
nalnih in najlepših mask. Po razglasitvi in podelitvi nagrad
opolnoči je sledilo demaskiranje in ples do jutranjih ur. Ljub-
ljančani so prirejali še otroško maškarado (TKD Atena) in Pre-
porodovo dijaško maškarado, kadar pa je to dopuščalo vreme,
je SK Ilirija na odprtem drsališču priredil tudi Maskerado na
ledu.

Pustno dogajanje se je torej v največji meri dogajalo v za-
prtih prostorih, hotelskih dvoranah in restavracijah. Edino or-
ganizirano pustno dogajanje na ljubljanskih mestnih ulicah,
Ljubljanski pustni korzo zasledimo leta 1939. Pustnih mask
na mestnih ulicah ni bilo nikdar veliko, razen v okviru hišnih
obhodov, ki pa so bili značilni za bolj primestna, na pol kmeč-
ka naselja. Na pepelnično sredo se je Ljubljana poslovila od
pusta s tradicionalno Slanikovo pojedino, razstavo in pokuši-
no ribjih jedi, na mestnem obrobju pa s pokopom Pusta.

PUST V LJUBLJANI 1999

Vesna Moličnik, Ljubljana

Petek, 25. 2. 2000 15.20

Avtorica v prispevku prikazuje primer  vizualne raziskave
pustnega dogajanja v urbanem okolju.

V mestu sta se ritualnost in povezava z zagotavljanjem
letnega ciklusa, transformirali v vsakdanjik in drugače
institucionaliziranih oblikah. V mestnem okolju je opaziti
vedno več mask, ki pa izhajajo iz sveta, ki mu urbani človek
pripada.

 Predavateljica je na pustni torek in pepelnično sredo
sledila dogajanju oz. vizualni podobi mesta Ljubljane. Ker v
tem mestu ni organiziranega karnevala, je potreba po
maskiranju našla pot do izraza v individualni obliki, na mestnih
ulicah, v lokalih, trgovinah, na tr�nici..., torej na področjih, ki
aktivno oblikujejo utrip mesta.

Na tržnici, Ljubljana 1999,
foto V. Moličnik.

Potrebi po organi-
zirani obliki pustovanja so
prisluhnili v veleblago-
vnici Interspar, kjer so
organizirali otroško pu-
stovanje in pokop pusta.
S pomočjo diapozitivov
bo predstavljena tudi ta
oblika pustnega doga-
janja v mestu.
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nih praks na karneval (po ulicah) in na pustovanja (v lokalih,
vrtcih, šolah); karnevalu se javno pridružuje tudi širša mestna
okolica in periferija.

Pomemben vidik sodobnega mestnega pustovanja je ko-
mercializacija, ki preoblikuje in pomnoži pustne prakse, po
drugi strani pa povzroča tržno prilagajanje programa priredi-
tev, vpeljuje prodajne stojnice in podobno. Govorimo lahko o
mnogovrstnosti (velika ponudba najrazličnejših prireditev) in
mnogostavnosti (prepletanje oblačilnih, prehranjevalnih, ob-
našanjskih, glasbenih navad itd.) pustnih prireditev.

V razpršeni množici posameznikov so mediji osrednja re-
ferenčna točka maskiranja (medijsko tematiziranje telesa), za
organizatorje pa je navzočnost medijev tudi dokaz uspešno
izpeljane starožitnosti.

Tradicionalna kozmologija ob pomoči znanosti prehaja v
materialistično kozmonavtiko; vlogo koranta so mogoče da-
nes prevzeli marsovci.

Posamezniki s kreativnim ali tržnim potencialom v pust-
nem času prek ožjih družbenih skupin iniciirajo vsebine, s ka-
terimi oživljajo domnevne tradicionalne pustne značilnosti; v
mestu zato ne gre le za domnevni prehod iz šege v navado
(zabave v lokalih, šolah itd.), ampak tudi za zavestno osmišlja-
nje ritualno izpraznjenih navad (izbor Pohorskega carja in
Sprevod vozov iz Razvanja): prepletanje odmiranja in vznika-
nja.

Sodobne mestne pustne prakse torej prekinejo vsakdanji
ritem, vzpostavljajo posameznikovo in družbeno ravnotežje ter
redistribuirajo vrednote in denar.

OD PUSTA DO KARNEVALA V MARIBORU
Peter Simonič, Ljubljana

Avtor je raziskal sodobno predpustno dogajanje v Mariboru,
drugem največjem slovenskem mestu z okoli 105.000 prebi-
valcev, pri čemer se je ognil predpostavkam o historičnem raz-
kroju šeg in navad in je poskušal dogajanje zajeti s sinhronega
vidika s posebnim poudarkom na funkcijah pustnih praks. Pri
tem avtor izpostavlja naslednje domneve:

Zaradi poudarjene individualizacije mestnega življenja so-
dobna urbana pustovanja dovoljujejo posameznikom več krea-
tivnosti; tudi psihično ravnotežje se najprej vzpostavlja na in-
dividualni ravni; pustne psihodrame niso vnaprej določene in
znane, na rajanjih pa sodeluje skupaj okoli 5 do 10 % vseh
prebivalcev.

Velik urbanistični mestni kompleks povzroči delitev pust-

Petek, 25. 2. 2000 15.40

Pustovanje v Mariboru, 1996.
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Coprnica Uršula s Slivnice je najbolj znan pustni lik ča-
rovnice na Slovenskem in hkrati simbol karnevala. Cerkniški
karneval je znan po več metrskih likih. Poleg Uršule so tu še
drugi prebivalci Cerkniškega jezera, njegove okolice in skriv-
nostne kraške notranjosti: žabec Brontoskok, velika jezerska
ščuka, povodni mož Jezerko, hudič, ki polhe pase, zmaj in sta-
rodavni prebivalci, Hribci. Številno značilno skupino predstav-
ljajo Butalci.

PUST V CERKNICI

Stanka Drnovšek, Ljubljana

Prispevek obravnava pustovanje v Cerknici od predvojnega časa
do danes, osredotoči pa se na osemdeseta in devetdeseta leta.
V tem obdobju je cerkniški karneval dobil značaj turistične
prireditve, na katero prihajajo obiskovalci iz vse Slovenije. Ved-
no več je tudi gostujočih pustnih skupin.

Karneval izvira iz povojnega časa, tradicionalne avtohto-
ne maske pa so mnogo starejše. Med njimi najdemo lik žene,
ki nese moža v košu. Pustovanje so pripravljali moški. V pepel-
nični noči so obešali slamnate pojáce na lipo pred cerkvijo. K
posmehu in zbadanju deklet, ki se še niso omožile, je pripo-
mogla tudi šega vlečenja ploha v času pusta. Začetek pustova-
nja je oznanjal poganjič. Maškare so se pred obhodom zbrale
na središčnem Placu. Pustovanje se je zaključilo s pokopom
Pusta. Že v tridesetih letih so prirejali pustne plese v Sokol-
skem domu.

Pustni župan se je pojavil med prvimi povojnimi liki. V
sedemdesetih letih so ustanovili odbor, iz katerega se je razvi-
lo Pustno društvo. Priskrbeli so si pustni prapor in skedenj v
centru naselja preuredili v arhiv. V osemdesetih letih, ko je
zamrl tradicionalni pustni karneval v Litiji, je vodilno vlogo
karnevalske prireditve v osrednji Sloveniji prevzela Cerknica.
Včasih se je ob osrednjem dogodku, sprevodu na pustno ne-
deljo, zbralo do 12.000 radovednih obiskovalcev.

Ob tem pa ostajajo ostali pustni dogodki, npr. žaganje
babe ali pa pokop pusta, zapostavljeni in le lokalno pomem-
bni. Slamnatega Pusta sedaj sežgejo in vržejo v jezero. Bolj
obiskan je Butalski parlament, novejši dogodek z aktualno kri-
tično vsebino lokalnih ali širših razsežnosti, katerega posne-
tek je prenašal radio. Med novejše pustne dogodke sodijo tudi
sežigi čarovnic in prireditev Slivniška noč.

Petek, 25. 2. 2000 16.40

Brontoskok, Cerknica 1996, foto S. Drnovšek.
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lov z nadrealistično ontološko in magično vsebino; opira se
na tradicionalno v pustni tradiciji, saj podobno kot praliki v
starih slovenskih šemskih likih (košuta, ta stara...) tudi šemski
liki cerkniškega karnevala identificirajo del notranjskega kul-
turnega in geografskega prostora; makrokozmos karnevala pa
je v tem primeru določeno opredmetenje mikrokozmičnih ba-
jeslovnih bitij v prostorskem in kulturološkem smislu. Vseka-
kor najdemo iste sestavine oziroma prabit šemskih likov v on-
tološkem smislu tako v cerkniškem karnevalu kot novodobni
obliki pustovanja kot tudi v tradicionalnem pustovanju.

Cerkniški karneval je poseben pojav, ker potrjuje tradici-
jo pustovanja na Slovenskem v ontološkem smislu; njegovo en-
kratnost v slovenskem prostoru pa določa transformacija na-
ravnih in kulturnih posebnosti skozi masko, ki pomeni hkrati
identifikacijo ontoloških in magičnih sestavin skozi bajeslov-
ne šemske like danega okolja.

CERKNIŠKI KARNEVAL – TRADICIJA ALI POSEBNOST?

Magda Peršič, Postojna

Petek, 25. 2. 2000 17.00

Prispevek govori o Pustnem karnevalu v Cerknici, o njegovi
pojavni obliki zadnjih 30 let v organizaciji Pustnega društva
Cerknica. Pustovanje v Cerknici je po obliki novodobna turi-
stična karnevalska prireditev, od ostalih novodobnih karne-
valskih prireditev v Sloveniji pa se loči po tem, da aktualne
družbene dogodke prikazuje le v sprotnem animiranem do-
gajanju (govor župana, pokop pusta..), ne pa skozi karneval-
ske like. Vsebina karnevala, ki jo določa povorka šemskih li-
kov iz izročila, je lahko etnografska, muzeološka, gledališka,
ritualna predstava v poljubnem času in prostoru, ima torej isti
pomen kot turistične folklorne prireditve. Cerkniški karneval
bi lahko označili kot gledališče zgodovine oziroma predstavo
starih šemskih likov v obliki živega muzeja in mu pripisali sta-
tus tradicionalnega karnevala, kot ga imajo npr. kurenti, cerk-
niški laufarji, škoromati, drežniške šeme. Živost novodobne
ljudske ustvarjalnosti je v spreminjanju oziroma dodajanju no-
vih tradicionalnih likov v samo strukturo karnevala, ki tako
presega zgolj etnografsko obarvano turistično oziroma tradi-
cionalno karnevalsko prireditev.

Iztočnica pričujočemu prispevku je razmišljanje o cerk-
niškem karnevalu kot posebnem (vmesnem) pojavu med tra-
dicionalnimi pustovanji in današnjimi turističnimi karneval-
skimi prireditvami v Sloveniji. Cerkniški karneval je oboje in
nekaj več; bit karnevala – etnografska povorka s šemskimi liki
iz ljudskega slovstva ali literarnih predlog, predvsem Valvazor-
ja, (hudič žene polhe, coprnica Uršula...), določa t. i. živi del
karnevala, ki z aktualnimi temami in atraktivnim dogajanjem
dopolnjuje povorko in doseže, da je cerkniški pustni karneval
tradicija in poseben pojav obenem. Mikrokozmos karnevala
je posredno povezan s tradicijo šeg in navad, oblik in simbo-

Čarovnica
Uršula,
Cerknica
1996, foto S.
Drnovšek.
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skave in stvari se bodo spremenile same po sebi. Načeloma je
mogoče reči, da je vseeno, kje in kaj raziskovalec dela, le da
ve, kaj in kako dela.

Gotovo gre tudi za terminološke zadrege: Najprej v tem,
da obstajata vsaj dve teoriji o tem, kako terminologizirati te-
meljne etnološke in folkloristične pojme: po prvi lahko s siste-
mom zelo izdelane, precizne terminologije znanstveno zaja-
memo resničnost, po drugi pa je terminologija možna znotraj
vprašanj in meja dogovora strokovnega avditorija.

Ko zapišemo etnografski sedanjik, ni mogoče misliti na
sedanjik narodopisja, natančneje same ljudske kulture, ampak
uveljavljeno tradicijo zapisovanja svoje podobe resničnosti.

S škoromati iz Podgrajskega podolja, boljunskimi škrma-
ti in z večpredstavnostno produkcijo Maske na Slovenskem na-
kazujem in osvetljujem nekatere od teh dilem, predvsem vpra-
šanje zaščitnega znaka in tega, kdo se ima za pravega nosilca
tradicije; vprašanje strokovne terminologije na primeru ško-
pita; možnosti in omejitve večpred-stavnostne prezentacije in
vloge raziskovalca – tujca pri tem.

NEKATERE DILEME RAZISKOVANJA
IN PREZENTACIJE

Jurij Fikfak, Ljubljana

Dosedanje raziskave pustovanj, karnevalov in produkcija več-
predstavnostnih izdelkov (na zgoščenki ali spletnih straneh)
kažejo na nekatere osnovne dileme in omejitve samega zbira-
nja podatkov, izbire predmeta raziskave, terminoloških zadreg
in predvsem interpretacije.

Ob dejstvu, da je na enem mestu doslej zbranih verjetno
največ različnih geografsko in tudi strokovno različnih pris-
pevkov, velja kritično premisliti nekatere nastavke, zapisane v
prispevkih, pa tudi samo raziskovalno prakso in problematiko
na terenu:

Ob potrebi za spremembo raziskovalne paradigme je na-
vadno prvi odgovor: zamenjajmo predmet, kraj ali ime razi-

Petek, 25. 2. 2000 17.20

Obvestilo o škoromatiji, Obrov 1999, foto J. Fikfak. Pekarna Curak, d. b. s., Obrov 1999, foto J. Fikfak.
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