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DREŽNIŠKA FANTOVŠČINA, Januar 2002



UVOD

V Sloveniji je kar nekaj krajev kjer so se tradicionalna pustovanja ohranila. Eden izmed njih je tudi Drežnica, kjer se je ohranil eden najstarejših tovrstnih običajev. Drežniški pust se v dolgih letih kljub vzponom in padcem ni skomercializiral. S svojevrstnimi lesenimi maskami in arhaičnim pustnim obredjem predstavlja tisti čas, ki se ga veseli vsak Drežničan. Pustno obdobje se v Drežnici začne že na zadnjo soboto v letu, ko v fantovščino sprejemajo nove člane, svoj vrhunec doseže na pustno soboto, zaključi pa se na pustni torek s sodbo in pogrebom pusta.


DREŽNIŠKA FANTOVŠČINA

Fantovščina je v Drežnici organizacija, ki združuje fante od osemnajstega leta, pa tja do poroke. Fantovščina je tista, ki pripravlja pust in le njeni člani smejo sodelovati na pustovanju na pustno soboto. V fantovščini naj bi bili vsi člani enakovredni, vendar ima pri odločitvah beseda starejših fantov zmeraj večjo težo, kot beseda mlajših, kar je samo po sebi razumljivo. Vloga fantovščine pa ni le pripravljanje pusta na pustno soboto, pač pa ima tudi še kar nekaj drugih funkcij v življenju vasi.

MIKLAVŽEVANJE
Miklavževanje je eden zanimivejših še živečih običajev v Drežnici. Pred leti je skoraj že izumrlo. Ponovno ga je spet oživila fantovščina, ki je sklenila, da se na dan pred svetim Miklavžem našemi v Miklavža, angele, dva hudiča, ter obišče vse otroke stare do 12 let, vse ostarele in bolne, ter jih obdarijo. Vaščani, ki za pusta darujejo precej darov, pa tudi denarja dobijo za Miklavža te darove delno povrnjene v obliki daril za otroke.

»PRTUEN«
Ko so pred leti nevesti še vozili »balo« so fantje pripravili »prtuen« in vozeče ustavili, ter se pogajali, da so jim dali za vino. Kasneje, ko so vožnjo opustili (približno 1976 leta) so fantje začeli ustavljati ženina in nevesto in to na poročni dan počno še danes. Kadar se kateri od fantov ali deklet iz Drežnice poroči, jim člani fantovščine pripravijo »prtuen«, ki je postavljen med nevestino hišo in cerkvijo. Svate na šaljiv način ustavijo in z njimi barantajo za pijačo. Dokler ženin ne da dovolj vina, fantje svatov ne spustijo skozi.  

POMOČ VAŠČANOM
Fantovščina ima tudi nalogo pomagati starejšim ali bolnim krajanom pri delu, ki ga sami težko opravjajo. Ponavadi je to kakšno spravilo drv ali sena. 

»PRANJE«
Eden od zanimivejših običajev, ki jih fantovščina še ohranja je »pranje«. Če otroke, ki še niso člani fantovščine fantje dobijo zvečer po »Ave Mariji« na vasi, jih oblijejo z vedrom vode, ali pa kar namočijo v vaškem koritu. To se dogaja vse leto, najbolj pa je prepovedano otrokom ponočevati prav v pustnem času. Mladim je tudi strogo prepovedano zahajanje v gostilne. Na nek način ima fantovščina tudi vzgojno funkcijo.


SPREJEMANJE
Pustno obdobje se v Drežnici začne z sprejemanjem novih fantov v fantovščino na zadnjo soboto pred novim letom. Ko fant dopolni 17 let je po starih pravilih dovolj star za k »pwbom«, kar pa ovrže ali potrdi posebna komisija, ki je sestavljena le iz starejših fantov. Tisti večer gre v vsako hišo po nekaj fantov, da pripelje »ta mlade fante« na gostilno, kjer poteka sestanek, nato pa eden po eden odhajajo v poseben prostor, kjer je komisija. Običaj, ki se takrat dogaja je znan le fantom, ki so v fantovščini in vsem tistim, ki so bili kdaj v fantovski skupnosti. To je poslednja velika skrivnost drežniških običajev, do katerih se še ni dokopala javnost. Na novega leta dan morajo vsi na novo sprejeti fantje med glavno mašo k »ofru« z rdečim nageljnom (»pušljem«) pripetim na srajci.



PRIPRAVE NA PUST

V času po novem letu si fantje na drugem in tretjem (prvi sestanek je sprejemanje novih fantov) razdelijo vloge za pust; spet imajo glavno besedo starejši fantje. Vloge so tradicionalne, se pravi, da se mora nekdo, ki je določen za neko vlogo držati pravil, ki za določeno vlogo veljajo. Seveda pa je v okviru teh pravil dovolj prostora za lastno izražanje in razne domislice. Potem se začnejo priprave; izdelovanje novih obličij (tako v Drežnici imenujemo masko), šivanje oblek in pripravljanje vsega kar je potrebno za pustovanje. Priprave na pust morajo biti čimbolj tajne, niti punce, niti starši ne smejo vedeti, kdo bo v kaj našemljen. V tem času je v celi vasi zelo veselo, vsi pričakujejo pust in se nanj pripravljajo. Na novo sprejeti fantje so prvo leto ponavadi za »ta grde«, zato morajo narediti vsak svojo masko. Starejši fantje masko ocenijo in ugotovijo ali bo dobra za pust. Na dan pred pustom, na petek, se vsi fantje zberejo na zadnjem sestanku, da se pogovorimo še o vseh podrobnostih. 





»POVORKA«
Po vseh sestankih gredo fantje nekaj pred polnočjo na sredo vasi, ugasnejo javne luči in zapojejo pesem Bleda luna, nekakšno drežniško fantovsko himno. Nato gredo fantje v »povorki« po vasi in zganjajo strašen hrup in trušč. Nekateri imajo zvonce, drugi kakšne konzerve, največ trušča pa povzročajo sodi od nafte, ki jih vlečejo za seboj in udrihajo po njih mlajši fantje. Pred hišami, kjer je to leto kdo umrl se »povorka« ustavi in gre mimo v tišini. »Povorka« je v Drežnici znanilka pusta, prav tako kot vriskanje, ki ga je na vasi slišati vse več, bolj ko se bliža pust.



»BLEDA LUNA«


Bleda luna,
Kako prijazno siješ!
Bleda luna,
Kako prijazno siješ!

Čez tri gore,čez tri dole,
Čez tri zelene,hribe in doline!
Čez tri gore, čez tri dole,
Čez tri zelene,hribe in doline!

Mamca moja,
Pošljite me po vodo!
Mamca moja,
Pošljite me po vodo!

Kjer me moj ljubi,
Kjer me moj ljubi,
Kjer me moj ljubi Jaka,(s paljco)
Tam pri studencu čaka.



DREŽNIŠKI PUST

Pustni sprevod tvorijo številne maske. Vseh različnih likov je okrog petnajst. Povezane so v ženitvovanjskem sprevodu in se delijo na »ta lepe« in »ta grde«. Prvi v sprevodu hodi »tisti ki vozi«, za njim gre »godec«, pa dva ali trije pari »ta lepih« in »ta stara dva«. Sledi »petelinar« in »vsaka dobi«, pa »zdravnik« in »rezjan«, »ta debel«, »cgajnarji« ter najznačilnejša drežniška maska - »ta grdi«. Na koncu sprevoda hodita »policaj« in »Pepo«. V drežniškem pustu je tudi nekaj vlog, ki jih ne vidimo vsako leto, ampak se pojavljajo občasno, bolj ali manj pogosto. Tu je »hudič«, pa »smrt« ki pomagata »ta grdim« loviti otroke in »poštar«, ki ima za vsako hišo kaj zanimive pošte.

TISTI KI VOZI (tist kr uez)
Kot prvi je v sprevodu »tisti ki vozi«; oblečen je v lepo sešit in prazničen gvant, v roki drži palico, na glavi pa ima klobuk v obliki stožca, na katerem so živopisani trakovi. Na zunanjih šivih hlač ima prišite rdeče trakove. Lik vodje je častna vloga. Ponavadi jo dobi fant, ki se bo prihodnje leto poročil. Poleg tega mora biti tudi dober govorec, saj je njegova naloga ta, da se pogaja pri vsaki hiši z gospodarjem, da jih spusti noter.

GODEC (guedc)
»Godec« igra na harmoniko (frajtonarico), za Drežniški pust značilno melodijo (pustno koračnico, po taktih te koračnice koraka ves sprevod). Ko vstopi sprevod v hišio, godec za igra na harmoniko, »ta lepi« pa zaplešejo. Vloga godca je zelo naporna, saj mora cel dan igrati na harmoniko. Godec nosi okrašen klobuk, z barvnimi trakovi (čuškami) pa je okrašena tudi njegova harmonika.

TA LEPI (te ljcp)
Za »tistim ki vozi« in »godcem« stopata dva, v zadnjem času trije pari »ta lepih«. Hodijo v parih (fant in dekle) in se držijo za roko. Oblečeni so pisano in lepo (moški v hlačah, ženska po nosi krilo), na glavi pa nosijo klobuke na katerih so našite »čuške«, tako, da jim pokrivajo obraz. Klobuki s »čuškami« izvirajo iz časa fašizma, prej pa so imeli tudi »ta lepi« lesene maske. Zaradi strahu pred krajami je fašizem lesene maske prepovedal, saj se pod njimi ni dalo prepoznati našemljenih fantov. »Ta lepi« plešejo pod vodstvom »tistega ki vozi« in hodijo od hiše do hiše. Njim je treba odpreti.  
    
TA STARA DVA (te star dua)
Za »ta lepimi« hodita »ta stara dva«, ki sta oblečena v starinske obleke. Na obrazih nosita lesene maske z gubami in sta še danes obuta v cokle. Sta mati in oče vseh pustov. Skupaj s »tistim ki vozi«, »godcem« in »ta lepimi« hodita od hiše do hiše in pobirata darove (denar, jajca, žganje), ter prinašata pomlad. 

LOTERIJA – VSAKA DOBI (usaka dobi)
Za »ta starima dvema« hodi loterija. To vlogo sestavljata mladi fant in mlado dekle. Fant ima dobitke, dekle pa boben v katerem so srečke. Posebnost te loterije je, da je vsaka srečka polna- »vsaka dobi«. Ta lik je novejša iznajdba, star približno trideset let.

PETELINAR (peteliner)
Petelinar je mož, ki prodaja petelina. Nosi ga v okoli vratu obešeni kletki. Simbolizira rodovitnost in prodaja srečke, ki se žrebajo na pustno nedeljo. Nagrada je bila včasih petelin, ki je bil za gospodinjo pravo bogastvo, danes so to praktične nagrade. »Petelinar« mora biti dober govorec, da ljudi prepričuje o vrlinah petelina, ki ga prodaja.

REZIJAN – BUKARE 
Ta vloga izvira še iz časov Avstro-ogrske monarhije, ko so po gornjem Soškem hodili možje iz sosednje Rezije in popravljali stvari. Rezjan, sicer zelo raztrgan in razcapan mož, z brado, palico v roki in krošnjami na hrbtu (krošnje na hrbtu imenujemo »bukare«), hodi po hišah in popravlja razne stvari (brusi škarje, nože, čisti čevlje, popravi pipo).

ZDRAVNIK (zdrounik)
Na drežniškem pustovanju se pojavlja tudi lik »zdravnika«, katerega včasih spremlja tudi »zdravnica«. Hodita po hišah in zdravita ljudi. S seboj nosita »domača zdravila« (domače žganje, košutnik, arniko) in jih predpisujeta ljudem. Njuna glavna naloga je operacija »ta debelega«, ki jo izvedeta sredi popoldneva na vaškem trgu. 

TA DEBEL (te debjel)
»Ta debel« nosi leseno ali iz živalske kože narejeno masko. Obleko ima narejeno iz žakljevine in je neusmiljeno nagačen s senom, tako, da komaj hodi. Včasih se pojavi tudi njegova družica »ta debela«. Ta lik se pojavi šele popoldan, ker je njegova vloga zelo naporna. S svojo debelostjo simbolizira obilje. »Ta debel« je glavni akter popoldne, ko je na sredi vasi operiran. Iz debelega trebuha mu povlečejo razne predmete in dele živalske drobovine. 

CGAJNARJI (cgajnerjc)
»Cgajnarji« nosijo maske iz lesa ali živalskih kož, njihova obleka je kričeča in raztrgana. »Cgajnarjev« je več in so tatinsko razpoloženi. Kradejo po hišah (pršut, salame), odpnejo kakšno kozo in skrbijo za burke. Pri tem jih zalezuje pustni policaj in jih večkrat tudi zasači. Po vasi tudi lovijo in preganjajo otroke, popoldne pa na sredi vasi poskrbijo za dobro razpoloženje vseh obiskovalcev.

POLICAJ
Pustni policaj skrbi, da »cgajnarji« ukradeno blago vrnejo nazaj. Oblečen je v staro vojaško uniformo s staro kapo na glavi in starim opasačem. Oborožen je s sabljo in pištolo.  

HUDIČ
»Hudič« je oblečen v črno in rdečo. Nosi leseno naličje, iz ust pa mu moli dolg rdeč jezik. Zadaj mu opleta dolg rep. Mimoidočim grozi z vilami in jih maže s sajami. »Hudiča« se otroci najbolj bojijo saj jih ves dan lovi in tako pomaga »ta grdim«. 

PEPO
Zadnji v sprevodu je star možakar »Pepo«, ki skrbi, da »ta grdim« nikoli ne zmanjka »hlač« (ženskih nogavic, natlačenih s pepelom).

V drežniškem pustu je tudi nekaj vlog, ki jih ne vidimo vsako leto, ampak se pojavljajo občasno, bolj ali manj pogosto. Ena izmed njih je »SMRT«,  »MOŽ S KORPO«, pa »POŠTAR«. Pojavljata se tudi »TA VELIK« in »TA MALI«, včasih tudi »DIMNIKAR« in druge posebne vloge. 

TA GRDI (te grd)
»Ta grdi«, kot zadnji v sprevodu, za seboj vlečejo kuhinjo (voziček v katerem je tleče seno). Ta maska danes velja za najbolj izvirno, pomembno in najmanj spremenjeno drežniško masko. Po vsej verjetnosti je tudi najstarejša. So najbolj dinamičen lik drežniškega pusta. Predstavljajo strah in trepet, zlasti še za nedorasle fante, ki še nimajo pustovalske pravice. So glavni lik drežniškega pusta. »Ta grdi« nosijo na glavi lesene maske z ovnovimi rogovi in ovčjo kožo, ki si jih danes fantje izdelujejo sami. Oblečene imajo hlače, po katerih so našite »čuške« (trakovi izrezani iz blaga). Zgoraj imajo brezrokavnik iz ovčje kože, okoli pasu prepasane zvonce, v roki pa držijo »hlačo« (najlonsko nogavico v kateri je natlačen pepel) s katero tepejo otroke, ki jih ulovijo. Gole roke imajo namazane s sajami. Včasih je bil v sprevodu le en par »ta grdih«, danes pa je njihova vloga vse pomembnejša in tudi njihovo število raste (od šest do deset). 


PUSTNA SODBA IN POGREB

Zadnje dejanje pusta v Drežnici je "sodba". Že na dan pred pustnim torkom se nekaj fantov zbere, da napišejo kazniva dejanja s katerimi bodo obtožili pusta. Vse, kar se je to leto slabega zgodilo, zložijo v verze in iz njih sestavijo obtožnico pustu. Na pustni torek se začne na "placu" sodba, kateri prisostvuje veliko ljudi. Na odru so "sodnik" in dva "porotnika" , zraven pa "šajterji" (vojaki, ki imajo uklenjenega "ta grdega" ). Tu sta v obrambo pusta še "zagovornik" in "ta stara" - njegova mati. Sodba se prične; pust je kriv prav za vse, kar se je to leto slabega godilo v vasi. Tudi "zagovornik" pustu ne more pomagati, ker ga bremeni preveč obtožb. Pusta na koncu obsodijo (na obešanje, ustrelitev, zastrupitev,...). Ko ga rablji pokončajo ga fantje peljejo v pogrebnem sprevodu v gostilno, kjer do polnoči leži na parah. Ljudje hodijo k njemu, da bi ga pokropili in še zadnjič videli v tem letu. Ko se ura približa polnoči ga nesejo za pogrebom na kraj izven vasi, imenovan "dabr". Tam ga še pred polnočjo sežgejo, opolnoči pa zavlada tišina, saj se že začenja postni čas. Pust je tako za eno leto pokončan in je pred njim do decembra mir.


ZAKLJUČEK

Že stari ljudje so vedno pripovedovali, da nihče ne ve, kdaj se je pustovanje  v Drežnici začelo, ne ve se niti, kje ima svoje korenine. Najverjetneje pa gre za kontinuiteto nekega poganskega obreda, vsaj glede na to, da je Cerkev temu vedno nasprotovala in pust celo preganjala. Sicer pa ni čudno, da se je ta običaj ohranil ravno v Drežnici, saj je vas precej odmaknjena in je bila do začetka prejšnjega stoletja težko dostopna. Ljudje so ohranili šege in navade svojih prednikov in za to si  drežniška fantovščina prizadeva tudi danes. Razvoj je prav gotovo pustil sledi tudi na drežniškem pustovanju. V sedemdesetih letih je prišlo do uporabe plastičnih mask v sprevodu, pojavile so se nove vloge, »loterija« je ena takih. Fantje so hodili na karnevale po Sloveniji in tudi v tujino, vendar se drežniška fantovščina zdaj zaveda, da mora ohranjati to starodavno tradicijo čim bolj pristno. Odločeni so se izogniti vsakršni komercializaciji, zato se ne udeležujejo nikakršnih karnevalov, čeprav prihaja na njihov naslov precej tovrstnih povabil. Drežniški pust je za drežničane samo enkrat v letu, na pustno soboto v Drežnici. Kdor bi rad ta običaj videl, je prisrčno vabljen v Drežnico, da si ga ogleda.
















Za vse infomacije se obrnite na drežniško fantovščino, tel. 031 822 153 (Marko), 041 337 389 (Jernej) ali 041 525 245 (Tadej), ali pišite na naslov: Drežniška fantovščina, Drežnica 44, 5222 Kobarid.



