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»Ali naj začnem s pravljico? Poskusimo! 

Živela je lepa, mlada… 

Hrbet je naslonila na južno sončno stran Gorjancev, noge pa si  je v poletnih rosnih jutrih in 

ožarjenih večerih namočila v topli Kolpi. Z desnico se je naslonila na mehke gozdnate 

obronke Kočevskega Roga, medtem ko je levico izprožila čez kostanjeve loze proti vzhodi tja 

do vinomerskih in drašičkih vinskih goric. 

V naročju pa ji je ležal prelep, valovit svet, preprežen s polji in njivami, dolinami, žlebiči in 

uvalami, vodnimi in suhimi jamami in brezni. Vmes so bili razsuti številni brezovi gaji in 

steljniki. Dve večji rečici sta tekli čez ta pisan prt: Lahinja in Dobličica. Pa še nekaj potokov 

in studencev, ki pa jih je bilo premalo, da bi tudi v vročem poletju mogli odžejati to sončno 

naročje. 

Tako je skozi stoletja živela večno mlada in lepa. 

Živela je – BELA KRAJINA.«  

(Dular, 1986, str. 4) 
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POVZETEK  

 

Diplomsko delo z naslovom »Bela krajina v ljudskem pisnem izročilu« vsebuje teoretični in 

empirični del.  

 

Teoretični del predstavlja belokranjsko ljudsko izročilo, poudarek pa je na pisnem izročilu, 

oziroma na tistem, kar je ostalo zapisano, da se ne bi pozabilo. Iz različnih krajev Bele krajine 

so popisane pripovedke, pravljice ter ostala pisna izročila, katera so se še ohranila. Med njimi 

najdemo tudi belokranjske pregovore in reke. Na tem mestu so predstavljeni tudi štirje 

pomembni Belokranjci, ki so se ukvarjali z belokranjskim izročilom:  

1. Ivan Navratil.  

2. Jože Dular. 

3. Lojze Zupanc. 

4. Oton Župančič. 

 

Empirični del obsega tri intervjuje z dvema Belokranjkama in eno izmed belokranjskih 

folklornih skupin, ki podajo svoj pogled na poustvarjanje ljudskega izročila, njegovem 

ohranjanju in svojo vlogo pri tem: 

1. Tončka Jankovič. 

2. Metliška folklorna skupina Ivan Navratil.  

3. Snežana Hudorovac Vider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: 

Bela krajina, belokranjska ljudska izročila, pisna ljudska izročila Bele krajine, znani 

Belokranjci, zbiratelji belokranjskega pisnega izročila. 



 

  



 

ABSTRACT 

 

The thesis entitled "Bela Krajina in written folk tradition" contains theoretical and empirical 

part. 

 

The theoretical part presents Bela krajina folklore, with emphasis on the written tradition or 

what has been written in order to not be forgotten. This comprises of traditional fairy and folk 

tales, stories and other written tradions from various places in Bela krajina, that have been 

preserved to this day. Among these there are also Bela krajina proverbs and sayings. The first 

part of the thesis presents four important Bela krajina figures – preople who drew inspiration 

from the local traditions, namely:  

1. Ivan Navratil.  

2. Jože Dular. 

3. Lojze Zupanc. 

4. Oton Župančič. 

 

 

The empirical part comprises of three interviews with two female inhabitants of the region 

and with one of the local dance folk  groups. All three interviewees share their views on 

reinterpretation and keeping of local traditions, and what is their role in the process presents 

relevant Bela krajina connoisseurs and collectors of Bela krajina folk traditions. Their lives 

and work is described in short. What folk tradition menas to them and what is the charm of it:  

1. Tončka Jankovič. 

2. Dance folk group Ivan Navratil.  

3. Snežana Hudorovac Vider. 

 

 

 

 

KEYWORDS: 

Bela krajina, Bela krajina folk traditions, written folk traditions of Bela krajina, Bela krajina 

collectors of written tradition. 
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1 UVOD 

 

 

 

»Jaz sem iz tistih krajev doma, 

ki vidiš jih iz vrha gorjancev, 

levo Metlika na desno Črnomelj, 

od Kolpe do semških klancev.« 

(Rodella, 2008) 

 

 

Bela krajina je dežela, ki ni le prepoznavna po belih brezah, belih narodnih nošah in ljudeh 

odprtega srca. Bela krajina je tudi dežela, ki je ohranila mnogo ljudskih izročil in poskrbela, 

da se ta ohranjajo in ne tonejo v pozabo, temveč se zbirajo in poskušajo predstaviti v vsej 

svoji popolnosti. (Ivanšek in drugi, 2004) 

 

Ljudsko izročilo je izraz za predmete, stvari, kateri so se ohranili od naših prednikov. Med 

njih štejemo najrazličnejše šege in navade, praznovanja, običaje. Ne smemo pa pozabiti tudi 

na plese, pesmi, pripovedke, pravljice, legende in bajke.  

  

Cilj diplomske naloge je predstaviti ljudsko izročilo Bele krajine, predvsem v pisni obliki; 

legende, pravljice, pripovedke. V današnjem času je malo govora o ljudskem izročilu, zato 

želim približati tisto, kar se je v preteklosti ohranilo in skozi čas začelo izgubljati svojo 

vrednost in dragocenost. Ravno zaradi tega je bila tema izbrana za diplomsko delo.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Uvod v teoretični del 

 

Teoretični del s pomočjo literature predstavlja belokranjsko ljudsko izročilo s poudarkom na 

pisnem izročilu. V njem so belokranjske pravljice, pripovedke, pregovori iz različnih krajev 

Bele krajine. Predstavljeni so tudi znani Belokranjci, kateri so se ukvarjali z ljudskim 

izročilom.  

 

2.2 Pripovedka o nastanku imena Bela krajina 

 

Veliko razlag je o tem, kako je Bela krajina dobila ime. Prebivalci Bele krajine pravijo, da je 

njeno ime povezano z belino apnenca, ki kamnitemu površju daje osnovni pečat. Pokrajina se 

lahko imenuje tako tudi po belih brezah, ki v Beli krajini prevladujejo in jih največ najdemo v 

belokranjskih steljnikih. Nekateri pa njeno ime povezujejo z belino belokranjske noše.  

Dolenjski pripovednik, pisatelj in zgodovinar Janez Trdina (1830-1905) nam ponuja takšno 

razlago: "Kranjci živijo onstran Gorjancev, od ostalih pa se ločijo po beli noši."  

Dežela "Bela Kranjska" se je tako preimenovala v Belo krajino. (Krušič, 1995) 

 

 

Slika 1: Janez Trdina 
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2.3 Bela krajina skozi zgodovino 

 

Bela krajina je svojevrstna tako v etničnem, zgodovinskem, geografskem in kulturološkem 

pogledu. Še danes ne vemo natančno kdo vse so bili njeni prebivalci, vemo pa, da so 

ohranjeni najstarejši predmeti iz časa mlajše kamene dobe.  (http://www.belokranjski-

muzej.si/default.asp?sif_co=C1a) 

Številne znamenitosti na področju Bele krajine kažejo, da je bila pokrajina zanimiva že našim 

prednikom. V glavnem so se Belokranjci preživljali s poljedelstvom, vinogradništvom in 

živinorejo. V 19. stoletju se začne razvijati obrt: gostilničarstvo, krojaštvo, mizarstvo in druge 

obrti. Zaradi tegob, katere je Bela krajina doživela (turški vpadi, požari, vojne, množično 

izseljevanje…), je dežela postala še bolj revna, pri tem pa ostala nekako na obrobju. (Kure, 

2004) 

 

 

Slika 2: Metliška godba 

 

2.4 Kultura Bele krajine in pomembni Belokranjci 

 

Prepoznavni znaki Bele krajine so:  

1. Bele breze.  

2. Bele narodne noše. 

3. Jurjevanje.  

4. Zeleni Jurij. 
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Jurjevo je nekoč spadalo med najpomembnejše praznike, ko so ljudje spomladi izkazali čast 

naravi, od katere so bili življenjsko odvisni. Praznovanje prihoda Zelenega Jurija je veljalo  za 

pastirski praznik in naj bi prinašalo pomlad in ponovno rast. Belokranjci imajo v zvezi z njim 

ohranjeno starodavno izročilo, imenovano Jurjevanje, ki se s folklorno prireditvijo od leta 

1964 vsako leto odvija v Črnomlju. Tudi Martinovanje v Semiču in Črnomlju ter Vinska 

vigred v Metliki so prireditve v katerih se nadaljuje izročilo. Povezano je z vinom, saj je bila 

Bela krajina od nekdaj izrazito vinorodna dežela. Metliška črnina PTP* je prav tako 

prepoznavni znak Bele krajine. 

*PTP – priznano tradicionalno poreklo 

 

 

Slika 3: Belokranjska narodna noša 

 

 

Do 19. stoletja v Beli krajini ni bilo ustanov, ki bi spodbujale razvoj kulture. Konec 19. 

stoletja so začela nastajati bralna društva, kasneje tudi čitalnice, kar je močno spodbudilo 

kulturni razvoj. Na prireditvah so začeli nastopati pevski zbori, mestne godbe, igralske 

skupine, oživelo je družabno in društveno življenje. Tu je še nekaj pomembnih Belokranjcev: 

1. Gangl, E. (1873-1950), literat, politik, urednik. 

2. Navratil, A. (1832-1897), voditelj metliške čitalnice, častni meščan mesta Metlike. 

3. Navratil, I. (1825-1896), etnograf, slovničar in urednik prvega mladinskega časopisa 

Vedež. 
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Belokranjsko kulturno življenje je zaznamovalo več pomembnih mož, ki so se tu rodili ali pa 

so tukaj samo preživeli del  svojega ustvarjalnega življenja. Med njimi so:  

1. Berkopec, O. (1906-1988), literat. 

2. Dular, J. (1915-2000), pisatelj, ustanovitelj Belokranjskega muzeja v Metliki in 

ustanovitelj Belokranjskega društva.  

3. Gangl, A. (1859-1935), kipar. 

4. Jarc, M. (1900-1942), pesnik in pisatelj. 

5. Krakar, L. (1926-1995), pesnik in prevajalec. 

6. Polič, R. (1942), pisatelj.  

7. Zupanc, L. (1906-1973), zbiralec folklornega izročila. 

8. Župančič, O. (1878-1949), pesnik. 

(Kure, 2004) 

2.4.1 Ivan Navratil (1825-1896) 

 

 

Slika 4: Ivan Navratil 

 

 

Ivan Navratil je znan kot urednik prvega slovenskega mladinskega časopisa Vedeža (1848-

1850), kot etnograf in slovničar. Napisal je veliko jezikovnih razprav, ukvarjal se je predvsem 

s slovarskim delom, leta 1850 pa je izdal slovnico za sodne urednike. Navratil je opisal vrsto 

belokranjskih ljudskih običajev, zbiral je ljudske pesmi, vraže in pregovore. S svojim več kot 

štiridesetletnim delom si je pridobil častno mesto med utemeljitelji slovenske etnologije. Po 

njem si je kasneje folklorna skupina, danes imenovana Metliška folklorna skupina Ivan 

Navratil, nadela ime. (Dular, 1988) 
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2.4.2 Oton Župančič (1878-1949) 

 

 

Slika 5: Oton Župančič 

 

 

Oton Župančič je eden izmed največjih belokranjskih ustvarjalcev: dramatik, pesnik, 

prevajalec. Pisal je poezijo za odrasle, dramska dela, izdal je tudi veliko otroških pesniških 

zbirk. Veliko njegovih del je posvečeno mladini. Ob njegovi sedemdesetletnici mu je bil 

podeljen častni naziv »ljudski umetnik«, za častnega doktorja pa je ga imenovala ljubljanska 

univerza. Na Vinici je v spomin možen ogled Župančičeve rojstne hiše. V njej si lahko 

ogledamo pesnikovo spominsko zbirko in zbirko slovenskega mladinskega pesništva. (Dular, 

1988) 

 

 

Slika 6: Rojstna hiša Otona Župančiča 
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2.4.3 Jože Dular (1915-2000) 

 

 

Slika 7: Jože Dular 

 

 

Jože Dular je belokranjski pisatelj, pesnik, publicist in muzealec. Poleg literarnih del je tudi 

pomemben zgodovinar in kulturni organizator. Za svoja dela je bil Dular večkrat nagrajen, 

prejel pa je tudi Trdinovo, Prešernovo, in Valvasorjevo nagrado. Dular je postal častni član 

Belokranjskega muzejskega društva v Metliki, Slavističnega društva v Ljubljani in častni 

občan Metlike ter Novega mesta. V njegovo čast se po njem imenuje ulica v Novem mestu. 

(Belokranjsko muzejsko društvo v Metliki, 1990) 

 

2.4.4 Lojze Zupanc (1906-1973) 

 

 
Slika 8: Lojze Zupanc 
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Lojze Zupanc se je rodil v Ljubljani, vendar je večino svojega časa posvečal Beli krajini. 

Literarno je obdelal mnoge pravljice in pripovedke ter napisal sedem zbirk belokranjskih 

pripovedk: Bili so trije velikani, Dedek, povej, Svirel povodnega moža, Jezerka, Velikan 

Nenasit, Zaklad na Kučarju, Sto belokranjskih. Sodeloval je z Alojzijem Bolharjem, 

povezovalo ju je zanimanje za slovenska ljudska dela. (Dular, 1988) 

 

2.5 Jezikovna podoba Bele krajine 

 

Belokranjski govori so nastali  na osnovi mešanja starega prebivalstva z begunci, ki so 

prihajali iz južnih krajev ter slovenskih priseljencev iz novejše dobe. Po mnenju dr. Tineta 

Logarja so se v Beli krajini izoblikovale 3 vrste govorov: 

1. Čisti slovenski ali vsaj pretežno slovenski govor. 

2. Mešani slovensko-hrvaški govor. 

3. Čisto hrvaški in srbski govor. 

Čisti ali vsaj pretežno slovenski govor zajema severni del Bele krajine, Semič z okolico pri 

Dobličah do Krasinca pri Podzemlju. Močnejše mešanje s hrvaškimi besedami je značilno za 

pas, ki od prejšnjega prehaja proti jugu. Tretja skupina belokranjskih govorov  pa se je 

ohranila predvsem v vaseh ob reki Kolpi: Marindol, Miliči, Paunoviči, Bojanci. (Dular, 1996)  

 

 

Slika 9: Bele breze 
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2.6 Bela krajina danes 

 

Bela krajina je dežela: 

1. Belih brez. 

2. Izjemno bogatega ljudskega izročila. 

3. Praproti.  

4. Vinskih goric. 

 

Črnomelj, Metlika in Semič dajejo skupno ime Beli krajini. Na jugovzhodu Slovenije še 

vedno tkejo laneno platno, izdelujejo vezenine in izdelke domače obrti. Poleti v Belo krajino 

vabi reka Kolpa, ki je ena izmed najbolj toplih rek v Sloveniji. Prireditev Vinska vigred je 

posvečena vinu in vinogradništvu, Jurjevanje pa je prireditev za katero je rečeno, da prikliče 

pomlad. Belokranjska pogača, odojki, jagenjčki in kozarček vina Metliške črnine pa goste 

prepričajo, da se zopet vrnejo v to čudovito pokrajino.   

      

Bela krajina je torej razvito podeželje, ki je obdano z vinogradi in steljniki v sožitju brez in 

reke Kolpe. Tisti, ki obišče to pokrajino, prežene naporen utrip sodobnega življenja in stres. 

Vsakega obiskovalca pa dobrosrčnost ljudi in neokrnjena narava vedno kličeta nazaj.  

(Ivanšek in drugi, 2010) 

 

 

Slika 10: Bela krajina 
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2.7 Ljudsko izročilo na Slovenskem  

 

Ljudsko izročilo se je ohranilo povsod v Sloveniji. Mogoče ne v celoti, vendar kakšen zapis 

se še najde v muzejih ali pri zbirateljih izročil. Svoje ljudsko izročilo ima vsaka država, vsaka 

pokrajina in vsaka kultura.  

Gre za del zgodovine naroda, za stvari, ki so nastale in se ohranile. Zato danes tvorijo del 

kulture in so zelo pomembna. (http://www.drustvo-ozara.si/ljudsko-izrocilo) 

 

Poleg bogastva šeg in ostalih navad katere še imamo, pa naša ljudska dediščina hrani tisoče 

pesmi, pregovorov, pripovedk in rekov. Ljudstvo v svojih pripovedih tako odgovarja na 

najrazličnejša vprašanja. Nekoč je bila naša dežela polna skrivnostnih bitij, ki so se skrivala v 

življenjih naših vasi. (Kunaver, 2014) 

 

 

2.8 Bela krajina v ljudskem izročilu 

 

Ljudsko izročilo se je na skrajnem robu etničnega ozemlja najdlje ohranilo prav na skrajnem 

robu Slovenije. V Beli krajini se je ohranilo več različnih vrst ljudskega izročila, med drugim 

tudi ljudsko slovstvo oz. pisno izročilo o ljudskem izročilu. Tukaj na svoj račun najbolj pride 

ljudska domišljija. Skozi leta so nastajale: 

1. Anekdote. 

2. Pripovedke. 

3. Pravljice. 

4. Vraže. 

 

Prenašale so se iz roda v rod, iz ust do ust, iz generacije v generacijo.  

 

Večina besedil je iz vsakdanjega življenja. Nastale so tudi zgodbe o graščakih, v krajih, kjer je 

stala kakšna grajska stavba. Najdemo tudi nekatere zgodbe z zgodovinskim ozadjem, kar je še 

posebej značilno za obdobje turških vpadov. Ostala besedila pa temeljijo na različnih 

anekdotah, vsebujejo zbadljivke, kjer je med seboj predstavljeno obračunavanje sosednjih 

vasi. (http://www.kamra.si/?module=5&id=116) 
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Morda so tu nekje še vedno sledovi kakšnega velikana, ki je nekdaj hodil po belokranjskih 

poljih, mogoče pa opazimo tudi sledi belih vil in drugih skrivnostnih bitij, ki so nekdaj živela 

na poljih, njivah, v gozdovih in ob rekah te lepe dežele.  

(Kunaver, 2014) 

 

 

Slika 11: Velikan v belokranjskih ljudskih izročilih 

 

 

2.8.1 Ljudska pesem 

 

Ljudska pesem je pesem, za katero je značilno, da je avtor neznan. Prenaša se iz roda v rod, iz 

ust do ust, tudi iz generacijo v generacijo.  

Ljudske pesmi se delijo na:  

1. Pripovedne: 

  Bajeslovne.  

  Družinske. 

  Junaške. 

  Legendarne. 

  Ljubezenske.  

  Pravljične. 

  Socialne. 

  Zgodovinske.  
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2. Obredne.  

3. Plesne. 

4. Svatovske. 

5. Pivske. 

6. Pobožne.  

7. Šaljive. 

8. Zbadljive. 

9. Osmrtnice. 

 

Ljudska pesem ima nekaj svojih posebnosti:  

1. Ljudska pesem se vedno poje. 

2. Ima dolgo življenjsko dobo. 

3. Ima specifičen jezik. 

4. Manjšalne besede. 

5. Pretiravanja. 

 

Belokranjska ljudska pesem je bila vedno povezana z življenjem, spremljala je človeka od 

rojstva do smrti, bila je prisotna ob vsakdanjem delu in praznovanju. Kot sestavni del šeg so 

se nekatere pesmi pele samo ob določenih praznovanjih.  

(Kunaver in drugi, 1978) 

 

 

2.8.1.1 Pastirče mlado 

 

Pastireče mladi i milo, 

kaj si se tako stužilo, 

kaj ti je stado nestalo, 

al ti je srce klonulo. 

 

Meni ni je stado nestalo, 

več mi je srce klonulo. 

Ja uzmem frulo, pa sviram, 
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da svoju dragu dozivam.   

 

Sva gora ječi od frule, 

al mene draga ne čuje. 

Ona se meni odziva, 

da ona voli drugoga!   

 

(http://www.ivan-navratil.org/content.asp?sif_co=4) 

 

Belokranjske pesmi spadajo v sam vrh bogastva kulturne dediščine. Te pesmi razkrivajo 

belokranjske navade in običaje, poetični način, hkrati pa odsevajo dogodke v različnih 

obdobjih.  

Skozi ljudske pesmi Bele krajine se ohranjajo ljudski običaji kot so Semiška ohcet, kresovanje 

in Jurjevanje, ki velja za najstarejši folklorni festival v Beli krajini. (Škof, 2008) 

 

 

Slika 12: Jurjevanje: Najstarejši folklorni festival v Beli krajini 

 

Pesmi v Beli krajini vsebujejo različne tematike:  

1. Jurjevske.  

2. Kresne. 

3. Ljubezenske. 

4. Nabožne.  

5. Pivske. 

 

http://www.ivan-navratil.org/content.asp?sif_co=4
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Belokranjske pesmi niso tako bogate po melodični iznajdljivosti in harmonični strani, saj 

imajo majhen obseg besedila. Čeprav so zelo stare, lahko rečemo, da so najstarejše slovenske 

ljudske pesmi. Starejše pesmi Bele krajine so enoglasne in dvoglasne, novejše pesmi pa so 

tudi troglasne in štiriglasne. Prav tako se novejše pesmi gibljejo predvsem v duru, medtem, ko 

so starejše izrazito molovske ali pa kar kombinacija obeh.  (http://www.fs-

dragatus.si/izrocilo/glasbeno-plesno-izrocilo) 

 

2.8.1.2 Od kod si dekle ti doma 

 

Odkod si, dekle, ti doma, 

da tebe nihče ne pozna, 

da tebe nihče ne pozna, 

a vsak te rad ima?   

 

Jaz sem iz kraja krasniga, 

obraza vedno jasniga, 

ob Kolpi, tam sem jaz doma, 

vesewga sem srca.   

 

Gorice vinske tam stoje, 

zelene trave in polje, 

po njih pastirčki prepevajo, 

ovčice pasejo.   

 

Oj lubi moj slovenski dom, 

kedaj te zopet videl bom, 

kedaj na Žeželj bom romav spet 

Mariji slavo pet?   

 

Veselje celi svet želi, 

a zame ga na tujem ni, 

zato srce le tja želi, 

kjer angel moj živi. 
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(http://www.ivan-navratil.org/content.asp?sif_co=4) 

 

2.8.2 Pregovori 

 

Pregovori so v kratkem pomenu izražene misli. Delimo jih v skupine, ki govorijo o:  

1. Času. 

2. Domu in  domovini. 

3. Hrani in pijači. 

4. Letnemu času. 

5. Ljubezni.  

6. Obljubi in besedi.  

7. Sreči. 

8. Starih modrostih in navadah.  

9. Vremenu. 

10.  Zakonu in družini.  

11.  Življenju.  

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/C

VZU/LU_Jesenice/CVZU_49LUJ_Gradivo.pdf) 

 

V pregovorih so v kratki in jedrnati obliki povzete življenjske izkušnje rodov skozi čas. V 

starih časih so ljudje sporočali predvsem po ustnem izročilu, kasneje so na podlagi tega 

nastali ljudski pregovori. Da bi si jih ljudje lažje zapomnili, so jih govorili in ohranjali v 

obliki rim. Nastali so belokranjski pregovori: 

Bolje ikaj, nego nikaj. 

Bolje je siromašno se voziti, nego gizdavo hoditi. 

Deca so veselje i žalost. 

Dobro jutro rakija, z Bogom pamet! 

Duga zaroka — mala poroka. 

Gde se služi, tam se halja kroji. 

Gde se žabe kopljejo, ni dobrega vina. 

http://www.ivan-navratil.org/content.asp?sif_co=4
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Gladna vrana siti ne veruje.  

Izza rana se dan lovi. 

Jezika ne bolijo noge.  

Kada mačke doma ni, so miši gospodarji. 

Kada se ena ovca striže, znajo i druge, kaj jih čeka. 

Kakor delal, tako završil. 

Kakor se koscu streže, tako mu kosa reže. 

Ki gre s pametjo po svetu, daleko dojde. 

Ki ima kratke lase, se hitro počeše. 

Lep glas se čuje daleko, a grd još triput dalje. 

Mladost — ludost.. 

Od mira glava ne boli. 

Tiha voda obrove podjeda. 

Vsako selo ima svoj glas. 

Zdravlje i lepo vreme se človeku nikdar ne zameri. 

Zlo se z dobrim ne odganja. 

(Šašelj, 1906)  

 

 

2.8.3 Zgodbe ne moreš iz žakla zvrnit 

 

 

Slika 13: Bogomira Kure: Zgodbe ne moreš iz žakla zvrnit, ilustracija: Robi Lozar 
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Bogomila Kure, dolgoletna profesorica slovenščine na gimnaziji v Črnomlju, je dala pobudo 

in s skupno pomočjo dijakov in poznavalcev ljudskih izročil leta 2004 preko založbe Kmečki 

glas izdala knjigo z naslovom »Zgodbe ne moreš iz žakla zvrnit«. 

 

 

Slika 14: Vasi in mesta Bele krajine 

 

 

V začetku knjige je na kratko predstavljena Bela krajina, njena zgodovina in kultura.  

Ker so dela zbrana iz različnih krajev Bele krajine, se pojavljajo z zgodbah različne narečne 

besede.  

V knjigi najdemo besedila iz krajev:   

1. Adlešiči. 

2. Črnomelj.  

3. Grabrovec. 

4. Griblje. 

5. Klošter. 

6. Metlika. 

7. Radovica. 

8. Semič. 

(Kure, 2004) 
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2.8.4 Pripovedka 

 

Pripovedka je zgodba, ki pripoveduje o različnih dogodkih, zgodovinskih, razlagalnih, 

junaških, rastlinskih in živalskih. V Beli krajini so se ljudske pripovedke pojavljale že od 

nekdaj, veliko se jih, tako kot pesmi, zapisalo, še več izgubilo. V deželi belih brez so se 

ohranile predvsem: 

1. Bajčne pripovedke. 

2. Legendne pripovedke.  

3. Strašljive pripovedke. 

4. Zgodovinske pripovedke. 

5. Etnološke pripovedke. 

6. Socialne pripovedke.  

7. Šaljive pripovedke. 

8. Anekdotične pripovedke. 

 

To so zgodbe, ki so se prenašale od ust do ust, iz roda v rod. Ob pripovedovanju se je vsakič 

nekaj novega odvzelo ali dodalo. Pripovedovali so jo mladi in stari, predvsem ob delu na 

polju ali zvečer ob krušni peči. 

 

2.8.5 Bajčna pripoved 

 

Bajka ali mit je pripoved, v kateri nastopajo nižja bajeslovna bitja, čarovnice, vragi, hudiči, 

bogovi, polbogovi in junaki. Nastale so predvsem zato, ker si ljudje včasih niso mogli 

predstavljati in razložiti določenih naravnih pojavov. Posebnost bajk je, da je človek, vedno 

kaznovan, kadar si želi biti enakovreden z bogovom. 

(http://www.kamra.si/Default.aspx?module=4&id=650) 

 

2.8.5.1 O mlinarju, ki je peljal moko čez Kolpo 

Nekega večera je mlinar s čolnom peljal vreče moke na hrvaško stran. Ko je bil na 

sredi Kolpe, so se na hrvaški strani začeli pojavljati ljudje, kot bi iz zemlje rasli, in 

vsakega je spremljala luč. Mlinar se je ustrašil in se obrnil nazaj, takrat pa je 

zaslišal ropotanje kamnov v mlinu. Hitro se je pobral v hišo, ker je bil prepričan, 



Jakljevič A. (2015), Bela krajina v ljudskem pisnem izročilu. Diplomska naloga. Ljubljana: UL PEF 

19 

 

da so bili na drugi strani Kolpe hudiči in gredo sedaj za njim. Od takrat pravijo, da 

če se ponoči sliši ropot v mlinu, hudiči meljejo. (Metlika, 1996) 

 

2.8.5.2 O cuprnicah 

Naš ajta so pravili, da so vidli cuprnice. Ko so šli od zidance damuh, so jih vidli. 

Drugiga znaka ni blo ku svetloba. Nad kero vasjo je bla svetloba, tam so šle, zato, 

ki so ble od tam. (Doblička Gora, 1997) 

Ku – kakor, damuh – domov, ajta – ata  

(Kure, 2004) 

 

2.8.6 Legendna pripoved 

 

Ljudske legende so zgodbe, ki pripovedujejo o življenju in trpinčenju svetnikov. V njej 

nastopajo krščanske osebe. Legende so nastale med ljudstvom, ki si je čudeže pogosto 

razlagalo po svoji predstavi in mišljenju. Čeprav v njej nastopajo krščanske osebe, zgodbe 

niso iz Svetega pisma. (https://sl.wikipedia.org/wiki/Legenda) 

 

2.8.6.1 Sveti Primož 

Smileča teta iz Kota je zelo rada hodila k maši. Nekoč se je bila namenila k 

svetemu Primožu na vrh hriba nad Semičem, vendar je na sredini hriba opešala. 

Rekla je: »Sveti Primož, če jaz ne morem do tebe, pridi ti do mene.« In cerkev 

svetega Primoža se je pomaknila na sredino hriba, kjer je še danes. (Črešnjevec, 

1993) 

Smileča teta – Smiletova teta 

 

2.8.6.2 Magdalenska stena 

Božakovo leži na rečnem nasipu, ki ga je izdolbla rekla Kolpa. Iz kanjona Kolpe 

se dviga »magdalenska stena«. Na njej je v davnih časih stala cerkvica, ki so jo 

požgali Turki. Zvonovi so padli  v Kolpo. Še danes jih lahko v mirnih nočeh slišiš 

zvoniti. (Rosalnice, 2003) 

(Kure, 2004) 
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2.8.7 Zgodovinska pripoved 

 

Zgodovinske pripovedke vsebujejo zgodovinsko dogajanje, ki  je domišljijsko preoblikovano. 

Opisuje resnično zgodovinsko osebo, ki je dobila prav čudežne poteze in pretiravanje. 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Pripovedka#Zgodovinska_pripovedka) 

 

2.8.7.1 Gospodična na Gorjancih 

Na Gorjancih so ob studencu, ki je bil zelo mrzel in dober za žejo, ljudje zgradili 

tudi lovsko kočo, kjer se je lahko prespalo. Tam so se nekoč ustavili tudi šolarji, 

ki so bili na izletu. Morali so biti iz Gaberja ali iz Šentjerneja. Odžejali so se 

učenci in tudi njihova učiteljica. Njej je spodrsnilo, padla je v studenec in se 

utopila. Ker pa so včasih učiteljicam rekli gospodična, so tisti studenec 

poimenovali Gospodična. (Črešnjevec, 1993) 

 

2.8.7.2 Metliški grb 

 

 

Slika 15: Metliški grb 

 

V Metliki je bil grad Pungert, kjer je vladala hudobna grofica. Imela je tako moč, 

da kogar je preklela, se je njena kletev uresničila. V davnih časih so Turki večkrat 

napadli Metliko in tako se je zgodilo, da sta stražarja v grajskem stolpu zaspala. 

Turki so preplezali obzidje in zavzeli grad. Ko se je grofica zbudila, je bila tako 

jezna da je preklela stražarja: »Prekleta bodita in postanita krokarja!« In res, takoj 

sta se kot dva črna krokarja dvignila na grajski stolp. Turki so grad požgali, 

grofico ubili, med razvalinami je ostal nepoškodovan grajski stolp, na njem pa dva 

črna krokarja. Krakala sta noč in dan, noč in dan… V spomin na to so ju Metličani 

vzeli v svoj grb. (Rosalnice, 2003) 

(Kure, 2004) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
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2.8.8 Strašljiva pripoved 

 

Strašljiva pripoved je zgodba, ki vsebuje strašno dogajanje, saj ob branju lahko občutimo 

strah. Ključne besede belokranjskih strašljivih pripovedk so tema, pokopališče, mrlič, smrt. 

 

2.8.8.1 O dekletu, ki ga je pobožala hladna roka 

Dekle se je odpravljalo spat. Naenkrat jo je nekaj z mrzlo roko pogladilo po čelu. 

Odrinila je roko in slišala šum, kot bi jata ptic letela po sobi. Zjutraj je izvedela, 

da je njen brat, ki je bil vojak, umrl v gozdu. (Metlika, 1996) 

 

2.8.8.2 Roka 

Sin je mater pretepal, pole, ku je pa gmrel, je pa roka iz groba štrlela ven. Pole so 

šli pa po duhovnika. On jim je naručel, naj mama vudre tu roko. Vale, ku je to 

nardila, je šla roka nazej. (Bistrica, 1997) 

Vale – takoj  

(Kure, 2004) 

 

Slika 16: Strašljiva pripovedka: Roka 

 

2.8.9 Etnološka pripoved 

 

Etnološka pripoved je zgodba, v kateri so opisane zgodbe iz vsakdanjega načina življenja 

ljudi in kulture etničnih skupin. V Beli krajini je v takšnih pripovedkah govora predvsem o 

delu in veselih dogodkih.  
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2.8.9.1 Teta, kako se moli, kako se moli?  

Na Miklavža zvečer so deco jako radi strašili. Včasi so koga tako ostrašili, da je 

jecal celo življenje, ali ga je matala božjast. Dobro se spumnim parkla. Imel je 

verige i vile. Strašil je mojega bratranca; fantiček je bil iz Knežje Lipe, pa ni znal 

molit. Začel je kričat: »Teta, kako se moli, kako se moli?« Od unda naprej je znal 

na pamet jako dosti molitvic. (Radenci, 2002) 

Od unda – od takrat, jako dost – zelo veliko  

 

2.8.9.2 Božič i novo leto 

Punce so točno ob punoči tekle v obrški breg, i kera je prva zajela vodo, naj bi se 

prva poročila. (Obrh, 2000) 

(Kure, 2004) 

 

2.8.10 Socialna pripoved 

 

Socialna pripoved tematizira predvsem družbeno življenje ljudi.  

 

2.8.10.1 Koline 

En vaščan je klal prvi v vasi. Kot je navada, je vsakemu sosedu nesel malo kolin. 

Ko pa so klali drugi v vasi, ni njemu nihče nič prinesel. On si je to zapomnil. 

Drugo leto je spet prvi klal. Pole pa je zataknil nekaj klobas na palico i hodil po 

vasi gori i dol i govoril: »Nihče meni nič, ja nikomur nič. Nihče meni nič, ja 

nikomur nič.« (Bojanja vas, 1983) 

 

2.8.10.2 V Ameriko pa ne 

Naš ate se je ejnkrat pod šulskim kopal v Lahinji pa so ga tok potunkali, da se je 

skoraj ftopo. Od ondaj se je bal vode. Pole, ko je že odraso, mu je brat Jože poslal 

karto, da bi pršo za njim v Ameriko. On se je bal s šiftom pelat, zato je dal karto 

enimo bratranci. Naši mami je blo žol, da ni šel, pole bi bulše živejli v unih cajtih. 
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Vsi okuli so mejli koga v Ameriki in so dobivali pakete, mi pa ne. (Črnomelj, 

2003) (Kure, 2004) 

 

2.8.11 Šaljiva pripoved 

 

To je pripoved, ki ima šaljivo, smešno vsebino. Sem spadajo zgodbe, ki pripovedujejo o:  

1. Doživljajih.  

2. Prebivalcih posameznih krajev.  

3. Zabavi.  

Marsikatera belokranjska pripovedka zna biti šaljiva in nagajiva zgodbe obenem.  

 

2.8.11.1 Županovo tele 

Radofci so šli ponoči na jago. V grmlji je nekaj šoškalo in so strelili pa so rekli, da 

bojo vjutro to pobrali. Govorili so: »Ja ga sem, ti ga nisi.« Vjutri, ko so vidli, da 

so fstrelili županovo tele, pa so govorili: » Ja ga nisem, ti ga si.« (Metlika, 2003) 

 

2.8.11.2 Teta z Grabrofca 

Grabrofčanom so rekli raki, ki so f kali rake lovili, i plavat so se navučili f kali. 

Teta z Grabrofca je šla z deco na nivo. Pa je rekla: »Deca, gonte se, ja se ga.« Ona 

je htejla, da bi čim prej fse nardili. (Metlika, 2003)  

(Kure, 2004) 

 

2.8.12 Anekdotična pripoved 

 

Anekdotična pripoved vsebuje kratke, zabavne zgodbe ali celo zapis o dogodku iz življenja 

kakšne znane osebnosti. Anekdote temeljijo na modrosti, duhovitosti, včasih tudi v dejanjih. 

 

2.8.12.1 Linka  

Stric je celi dan sedo pred hišo  na klopi. Zmeraj je jemo flašo zdraven sebe i pil. 

Pole, kedej mu je zmankalo, je zakričal žen, Karlina je bla, on ji je reko pa Linka: 

»Linka, belega očeti pernesi, pa ne kislega!« »Ate, sa ste že spili!« »Kaj sem pil, 

drek sem pil. Vrag babji, ka boš na meni šparala.« (Metlika, 1988) 
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2.8.12.2 Kume Račič 

Kume Račič je v adlešičko šolsko kroniko zapisal: »Danes ni pouka. Šel sem v 

Črnomelj po moko, da bo žena deci izpekla kruh.« (Adlešiči, 2003) 

(Kure, 2004) 

 

2.8.13 Pravljica 

 

Pravljica je del pripovednih zvrsti ljudskega slovstva, delno izvira iz ustnega izročila. V njej 

lahko občutimo svet domišljije in pozabimo na realnost. V njih nastopajo izmišljene osebe, 

škratje, vile, čarovnice, velikani. Čas v pravljicah je po navadi nedoločen (nekoč, pred 

davnimi časi), najdemo jih lahko v pisni ali ustni obliki. Znano je, da so bile od nekdaj 

namenjene odraslim, vendar so po 18. stoletju postale del odraščanja otrok. Zato jih poznamo 

vsi, prav tako ob njih rastejo otroci vseh dežel in kultur.  

Pravljice delimo na: 

1. Realistične  

2. Živalske.  

 

Pravljice od ostalih zapisanih izročil ločimo predvsem po tem, da so zaradi ustnega izročila 

precej kratke, v njej pa nastopajo izmišljena, nadnaravna bitja in dogodki (začarani predmeti, 

stvari, ki imajo moč). Večina pravljic daje otrokom zabavo, hkrati pa jih vzgaja in uči. 

Največkrat se zgodi, da imajo pravljice srečen konec in se končajo s pozitivnim zaključkom. 

(http://www.pravljice.org/pravljice/) 

 

V belokranjskih pravljicah ravno tako nastopajo vile, velikani, zmaji. Bela krajina je bila od 

nekdaj polna dobrih vil. 

(Kunaver, 2014) 

 

Lojze Zupanc je napisal mnogo literarnih del, med njimi tudi knjigo z naslovom Deklica in 

kač, iz katere izhaja belokranjska ljudska pravljica Kako se je ježek oženil.  
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2.8.13.1 Kako se je ježek oženil 

V smuškem gradu je živel graščak, ki je vsak dan v bližnjih lozah lovil zajce. 

Nekega dne pa je v lozi zašel in ni našel poti v grad. Ves dan je taval in taval, ko 

pa se je zmračilo, je legel pod hrast, da bi tamkaj prenočil. Še preden je zaspal, je 

zaslišal glas : »Če mi daš eno svojih hčera za ženo, pa ti pokažem pot v grad.« 

graščak vstane, gre za glasom in najde v listju pod košato bukvijo bodikavega 

ježa. »Si ti govoril?« ga je vprašal graščak. »Da!« je odvrnil jež. »Tri hčere 

imam,« je rekel graščak. »Dobil boš tisto, ki te bo hotela za moža. Zdaj pa mi 

pokaži pot v grad!« Jež je šel na pot. Drobnel je in drobnel, graščak pa je hodil za 

njim, dokler nista prispela v smuški grad. Tri zaskrbljene hčerke so pritekle k 

očetu in ga radostno objele. »V lozi sem zašel, a rešil me je jež, ki mi je pokazal 

pot,« je dejal graščak. »Za plačilo pa si je izgovoril eno izmed vas za ženo.« »Le 

kaj mu ne pride na misel!« se je zahihitala najstarejša hči in pohitela v svojo 

kamrico. »Le kaj si domišlja, bodičnik mali!« se je zasmejala druga hčerka in mu 

pokazala hrbet. »Oj, ježek, le kaj ti ne pade v drobno srčece!« je rekla najmlajša 

hčerka, se sklonila ter pomilovalno podrgnila svoj nosek ob ježev smrček. Pa se je 

zbodla v ježeve bodice, da je kapljica krvi potekla iz njenega noska in kanila na 

ježev smrček. Takrat pa so ježu odpadli bodci in pred mladenko je zrasel lep 

mladenič. »Pred sto leti me je čarovnica Škrbababa uklela in spremenila v ježa, 

tvoja kri pa me je rešila!« je zaklical presrečni mladenič in objel nevestico. Tako 

se je ježek oženil. (Zupanc, 1977) 

 

 

Slika 17:  Lojze Zupanc: Deklica in kač 
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Slika 18: Belokranjska ljudska pravljica: Kako se je ježek oženil 

 

2.8.14 Romska pravljica 

 

»Hata«,  »Hatam« je ljudski romski izraz za pravljice oziroma zgodbe. Motivika in tematika 

romskih pravljic je raznovrstna.  

Pravljice, ki govorijo o življenju Romov in o njih samih, se imenujejo »rromane paramiče« 

(romske pravljice). Pripovedovale so se v družinskem krogu, kjer so se tudi ohranile, kasneje 

pa so jih pripovedovali profesionalni pripovedovalci. Tako kot vse ostale ljudske pravljice so 

se prenašale iz generacije v generacijo.  

Nastale so v romskem jeziku, zato so zelo pomembne prav zaradi jezika in njegove kulture, 

verovanja, tradicije, romskega ljudskega izročila. Junaki v romskih pravljic so predvsem: 

1. Krave. 

2. Konji. 

3. Ptice. 

(Djurić in Horvat, 2010) 

 

Belokranjske in romske pravljice je naslov knjige, v kateri je vsaka  pravljica prevedena v 

romski oziroma slovenski jezik. Knjiga je razdeljena v dve poglavji: Romske ljudske pravljice 

in Slovenske ljudske pravljice. Izbor in prevod pravljic je delo Madaline Brezar.  
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Slika 19: Belokranjske in romske pravljice 

 

2.8.14.1 Vile okalo potoko v romskem jeziku 

Dugo nazat jest živin Rom, ka hine zarale čaroro. Sakon dive đale lovini mačhja 

ku potoko. Jek dive, ka alo ku potoko, jest šun, da đikon šukar đilavi. Zahiklja 

šužen rakljen, ka pe thovne du potoko. Hine len bare bala i hinezarale šuže. Rom 

vale đanđa, da hile dova vile. Ka pe jest jekake približuvin, da bi la đikon kanini 

pucidi vašu bala. Rom đanle, če len trin puta pucidi vašu bala, da le hili bajt. Ka 

zgininde, meklja jek vila žajfa. Rom, ka zahiklja žajfa, linđa vale i zavinđa du 

ruvco i vale gelo khere. 

Ke pe vrninđa khere, jest ruvco čhiv stulu puštro i gelo sovi. Ka pe avar dive 

azdinđa, da bi le žajfa i da pet hov, žejfeha nane. Če bi pa žajfaha thov, bi le ov 

zavajk bajt. Dova pe đani, da pe vile purače vrninde vašu žajfa. 

 

2.8.14.2 Vile ob potoku v slovenskem jeziku 

Nekoč je živel reven Rom. Vsak dan je hodil lovit ribe k potoku. Ko je nekega 

dne spet prišel k potoku, je nenadoma zaslišal lepo petje. Zagledal je prekrasna 

dekleta z dolgimi, zlatimi lasmi, ko so se kopala v potoku. V njih je prepoznal 

vile. Če bi katero trikrat povlekel za lase, bi imel veliko srečo. Ko se je približal 

eni izmed njih, da bi jo povlekel za lase, so ga opazile. Takoj so izginile. Za njimi 

je ostal le košček mila. Rom ga je zagledal, ga vzel in zavil v robček. Nato se je 

odpravil domov. Doma je dal v robček zavito milo pod vzglavnik in šel spat. Ko 
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je drugi dan vstal, je hotel vzeti milo in se umiti, toda mila ni bilo več. Če bi se 

umil s tem milom, bi imel srečo. Toda vile so se ponoči vrnile ponj.  

 

 

Slika 20: Romska pravljica: Vile okalo potoko 

 

2.8.14.3 Marjetica v romskem jeziku 

Živinele rakhljori, ka lake hinr imrno Marjetica. Ka hine purani duj berš, lake 

muli daj. živinele zu dat i teta. Teta la dikerele zarale rado. Ka hine Marjetica 

purani dvanajst berš, hine lakari teta zarale nasvali i jest mer. Pu jek mišico pe jest 

lakaro dat Filipo poročin soseda Matilda. Soseda nadikerle rado Marjetica. 

Marjetica jest zarale trpin. Matilda jest imin Marjetica šu sluškinja. Sa murinele 

keri, so lake phenle. Matilda nije rado dike Filipo, ampak pa lake đale šu love. 

Gele osam berš, Marjetica hine purani dvajset berš. Marjetica hine zaljubindi, du 

čhavo Matevž. Marjetica i Matevž pe dikerene zarale rado, ampak hine mačeha 

proti. Ka muli, pe jeso Marjetica i Matevž poročin. Hine len duj čhavora i hine 

zarale bajtale.  

 

2.8.14.4 Marjetica v slovenskem jeziku 

Živela je deklica, ki ji je bilo ime Marjetka. Ko je bila stara dve leti, ji je umrla 

mati. Živela je pri očetu in teti. Teta jo je imela zelo rada. Ko je bila Marjetica 

stara dvanajst let, je teta zbolela in umrla. Po enem mesecu se je njen oče poročil s 

sosedo Matildo, ki je ni imela rada. Matilda ni imela rada Marjetičinega očeta, 
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vendar ga je vzela, ker ji je šlo za denar. Marjetica je zelo trpela. Matilda je imela 

Marjetico za služkinjo. Morala je delati vse, kar ji je naročila.  

Tako je minilo osem let in Marjetica je dopolnila dvajset let. Zaljubila se je v 

fanta Matevža. Imela sta se zelo rada. Mačeha je tej ljubezni nasprotovala. Ko pa 

je umrla, sta se Marjetica in Matevž poročila. Imela sta dva otroka in bila zelo 

srečna. (Brezar, 2006) 

 

2.9 Zaključek teoretičnega dela 

 

Bela krajina ni znana samo po belih brezah in belih narodnih nošah, ljudeh dobrega srca in 

prijaznosti. Znana je tudi po svojem narečju. Vsak del Bele krajine ima svoj naglas in svoje 

besede. Zato sem v teoretičnem delu predstavila Belo krajino, njena izročila, ter nekaj besedil 

iz različnih krajev Bele krajine:  

1. Črešnjevca 

2. Črnomlja.  

3. Dobličke Gore. 

4. Metlike 

5. Rosalnic. 

6. Semiča.  

 

V Beli krajini je bilo tudi nekaj znanih in pomembnih Belokranjcev, kateri so širili svoje 

znanje in se ukvarjali z ljudskim izročilom. Predstavljen je njihov življenjepis in njihovo delo. 

Med njimi so:  

1. Ivan Navratil.  

2. Jože Dular. 

3. Lojze Zupanc. 

4. Oton Župančič. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

3.1 Uvod v empirični del 

 

Poleg vseh ljudskih izročil in posebnosti katere imamo v Beli krajini pa vsekakor ne smemo 

pozabiti tudi na velike poznavalce belokranjskega ljudskega izročila med njimi:  

1. Tončka Jankovič, velika ljubiteljica ljudskih izročil. 

2. Metliška folklorna skupina Ivan Navratil. 

3. Snežana Hudorovac Vider, Rominja. 

4. Belokranjski muzej Metlika.* 

 

Empirični del vsebuje kratke intervjuje z njimi. Vsak poda svoj pogled na poustvarjanje 

ljudskega izročila in ohranjanju le tega. 

*Belokranjski muzej Metlika ni želel objave v diplomskem delu. Spoštujem njihovo 

odločitev. 

 

 

Raziskovalno vprašanje 1:  

Ali so vse belokranjske ljudske pesmi napisane v narečju?  

 

Raziskovalno vprašanje 2:  

Ali se res večina belokranjskih pisnih izročil motivno-tematsko nanaša na vsakodnevno 

življenje? 

 

Raziskovalno vprašanje 3: 

Ali so romske pravljice napisane samo v romskem jeziku? 
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3.2 Gospa Tončka Jankovič (roj. 1973) 

 

 

Slika 21: Tončka Jankovič 

 

Gospa Tončka Jankovič, v nadaljevanju Tončka, se je leta 1973 rodila v Beli krajini, v 

obmejnem naselju Adlešiči v občini Črnomelj. Zaposlena je v Krajinskem parku Lahinja, 

hkrati pa je velika ljubiteljica in zbirateljica belokranjskega ljudskega izročila, od plesa, petja, 

kulinarike in domačih obrti. Tončka je zaposlena tudi v Šokčevem dvoru, kjer si lahko 

obiskovalci po predhodnem naročilu ogledajo ohranjeno in obnovljeno domačijo. V navadi je, 

da obiskovalce sprejmejo v tradicionalnih belokranjskih oblačilih, s toplo pogačo in kozarcem 

soka, vina ali žganja. Sledi predstavitev zgodovine preseljevanja Uskokov, načina življenja 

kmeta v preteklosti ter umetnost  tradicionalnih domačih obrti. Predstavijo tudi uporabo 

naravnih materialov kot so volna, lan, konoplja, les, koruza, ličkanje, slama, vrbovina, 

leskovina... 

 

 

Slika 22: Šokčev dvor 
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3.2.1  Gospa Tončka odgovarja:  

 

1. Kaj je ljudsko izročilo? 

Ljudsko izročilo se prenaša iz roda v rod, od prednikov v nove generacije. Temu ne najdemo 

pravega avtorja zaradi vpliva časa, bivanja in življenja.  

 

2. Kako bi belokranjsko ljudsko izročilo predstavili nekomu, ki Bele krajine še ne pozna? 

To je zelo široko vprašanje, pa vendar sem šteje folklora, petje, ples, oblačila. Vse je odvisno 

od tega, kaj človeka zanima. V Šokčevem dvoru predstavim avtohtono domačijo, kjer govorim 

v narečju, oblečena sem v belokranjsko narodno nošo, ljudem pa pokažem način življenja v 

starih časih.  

 

3. Kako gledate na ohranitev ljudskega izročila v Beli krajini? Je dovolj dobro 

ohranjeno? Kaj bi bilo potrebno storiti za ohranjanje belokranjskega ljudskega izročila? 

Belokranjci se premalo zavedamo kaj imamo v Beli krajini in kaj je tu pravzaprav 

pomembnega. Tujci to nekako bolj opažajo, ker pridejo sem in jih stvari zanimajo. Tudi 

glasbeni inštitut se o tem zanima, saj na vsake toliko let pridejo k nam in posnamejo 

zgoščenko belokranjskih pesmi.  Folklora izročilo nosi naprej. Menim, da bi se otroci že v 

osnovni šoli morali seznanjati glede ohranjanja izročila, saj če v mladosti dobiš vsaj en del 

izročila, ga vtisneš v spomin in se ga spominjaš tudi takrat, ko si že odrasel. Tako ga predajaš 

svojim naslednikom.  

 

4. Kje najdemo prvine in zapise belokranjskega izročila?  

Sama najraje segam v bisernico z naslovom »Šašljeva bisernica.« Šašelj je bil duhovnik v 

Adlešičih, ki je leta 1906 izdal en zvezek in leta 1909 še drugi zvezek, v katerem so zapisani 

belokranjske besede, koledar, navade, pregovori, reki. Bisernica ima zanimivo vsebino, vedno 

jo rada preberem. 

 

5. Katero ljudsko izročilo je v Beli krajini najbolj pustilo svoje pečat?  

Bela krajina je znana po belih brezah, beli narodni noši, Zelenem Juriju, kresovanju, 

preprostosti ljudi, dobrem srcu in dobri volji Belokranjcev. Tu je še petje, ples in dobra hrana 

ali pristna belokranjska kuhinja. To vse skupaj daje pečat naši deželici.  
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6. Kaj menite o anekdotah, bajkah, ljudskih pesmih, pripovedkah, pregovorih? Na 

podlagi česa so nastajale in kdo jih je pripovedoval, pel, ustvarjal? 

Veliko tega se je v 16. stoletju prenašalo z Uskoki, zato so se stvari med seboj začele 

prepletati. Največ tega so zbirali in ohranjali duhovniki in učitelji, veliko ljudi pa se je 

predvsem v jeseni ob večerih dobivalo v večjih hišah, kjer so pletli, štrikali, se družili. 

Predvsem dedki in babice so pripovedovali, peli in igrali.  

 

7. V čem se Bela krajina v izročilu razlikuje od ostalih slovenskih pokrajin? 

V govoru, narečju, nošah oziroma oblekah in v pesmih.  

 

8. Koliko Vam pomeni arhiviranje, urejanje in shranjevanje ljudskega izročila? 

Lahko rečem, da živim z ljudskim izročilom. Spoznavati sem ga začela s staro mamo, saj me 

je veliko naučila, še vedno pa me veliko stvari zanima: lan, perje, oblačila, ohranjanje 

znanja, domače obrti. Stvari rada usmerjam v to, da se naredijo aktualne za današnji čas. To 

uporabljam vsak dan, to diha z naravo. Tudi preko službe (Šokčev dvor) se trudimo, da 

naredimo dober vtis, ker se potrudimo, da obiskovalcem pokažemo življenje ljudi v 

preteklosti.  

 

9.  Kaj predlagate ljudem, ko so zvesti Beli krajini, kako naj skrbijo in ohranjajo ljudsko 

izročilo? 

V nekaterih državah so ljudi ob dogodkih oblečeni v njihova tradicionalna oblačila, pa naj bo 

to nastopajoči ali gost. Pri nas v Beli krajini tega ni. Škoda je, da tudi mi ob belokranjskih 

prireditvah nismo oblečeni v narodne noše, čeprav verjamem, da ima veliko ljudi svojo nošo 

doma. Ljudje moramo biti ponosni, da smo to, kar smo, in na to iz kje smo. Vendar se tega ne 

zavedamo. Dovolj bi bilo, če bi vsak prebral zgodovino Bele krajine in življenje ljudi takrat. 

Že s tem bi Belokranjci naredili veliko. Želim si, da bi se ime Bela krajina čim več ponavljalo, 

zato je pomembno, da se udeležujemo različnih pevskih in plesnih prireditev. In ko enkrat 

prideš na državno prireditev, veš, da si dober. S tem širiš svoje izročilo in Belo krajino. 
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3.3 Metliška folklorna skupina Ivan Navratil (deluje od leta 1979) 

 

 

Metliška folklorna skupina Ivan Navratil (MFS) prav tako ohranja zgodovino ljudskega 

izročila Bele krajine, saj v folklorni skupini pojejo in plešejo belokranjske ljudske pesmi že 

od leta 1979. Vsako leto na velikonočni ponedeljek organizirajo prireditev z naslovom 

»Vuzemski ponedeljek«. Namen prireditve je prikazati ljudski običaj, zaviranje kola, ki ga je 

leta 1888 v Ljubljanskem zvonu pisal belokranjski narodopisec Ivan Navratil, po katerem si je 

folklorna skupina nadela ime. 

 

 

 

Slika 23: Folklorna skupina Ivan Navratil 

 

 

Izvor belokranjskih pesmi in plesov je različen, saj v njih najdemo še nekaj poganskih 

ostankov. Na belokranjsko izročilo so močno vplivali Uskoki, ki so v 16. stoletju pribežali 

pred Turki. Med starejše ljudsko izročilo spadajo tudi krajše pesmi in plesi, npr. Lepa Anka. 

(http://www.ivan-navratil.org/content.asp?sif_co=1) 
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Slika 24: Notni zapis belokranjske ljudske pesmi Lepa Anka 

 

3.3.1 Metliška folklorna skupina Ivan Navratil odgovarja: 

 

1. Kdo je pisal pesmi, katere pojete in plešete v vaši folklorni skupini? 

Vse pesmi in plesi so del ljudskega izročila. Zapisali so jih razni zapisovalci na terenu v 

preteklosti. Informatorji so bili posamezniki, skupine ali izvajalci na festivalih, prireditvah. 

Obstaja tudi nekaj izjem (Tribučko kolo, Carska kasa, itd), ki so delo glasbenikov ali vodij 

folklornih skupin v preteklosti. Danes skupine povzemajo zapisano in priredijo potrebam 

odrske postavitve. 

 

2. Približno koliko belokranjskih ljudskih pesmi se je ohranilo vse do danes? 

V našem arhivu je okoli 100 pesmi in plesov, najbrž pa to ni vse. 

 

3. Se je ohranilo dovolj izročil ali jih je šlo več v pozabo?  

Belokranjsko ljudsko izročilo je prisotno v repertoarju večine Slovenskih folklornih skupin, 

zahvaljujoč srečanjem ljudskih pevcev in godcev, pa se izvaja čedalje več pesmi na javnih 



Jakljevič A. (2015), Bela krajina v ljudskem pisnem izročilu. Diplomska naloga. Ljubljana: UL PEF 

36 

 

prireditvah. Veliko pesmi je tudi v arhivu inštituta in RTV Slovenija. Prav tako so pomembni 

posamezni zapisovalci in zbiralci, ki tudi objavljajo zbrano gradivo. 

 

4. Kje danes najdemo zapise belokranjskih ljudskih pesmi? 

Večina pesmi je zapisana in shranjena na Inštitutu za narodopisje pri SAZU, veliko jih je bilo 

izdanih v knjižni obliki, v zadnjih dvajsetih letih, pa tudi v obliki elektronskega zapisa (CD, 

splet). 

 

5. Kje si belokranjske ljudske plese lahko ogledamo?  

Večinoma v izvedbi folklornih skupin na raznih prireditvah in festivalih, filmskem zapisu in pa 

na spletu (praviloma odlomki, v slabi kvaliteti slike in tona). 

 

6. Kakšna je bila rdeča nit za ustvarjanje belokranjskih ljudskih pesmi? O čem so 

Belokranjci največkrat pripovedovali, pisali?  

Podobno kot drugod po Sloveniji in svetu. Večina je ljubezenski in pripovednih.  

 

7. So bile pesmi kratke, dolge? Jedrnate? 

Ljubezenske so praviloma kratke (3-5 kitic), pripovedne pa dolge. 

 

 

 

Slika 25: Belokranjske otroške pesmi 
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8. Menite, da se belokranjske ljudske pesmi in plesi dovolj promovirajo, ali bi bilo 

potrebno to še bolj izpostavljati? 

Slovenska kulturna politika in medijska pojavnost ljudskega izročila Slovenije in s tem tudi 

Bele krajine je v samostojni Sloveniji (zadnjih 25 let) čedalje bolj zanemarjena in nima 

ustreznega mesta v slovenski zavesti. 

 

9. Kako gledate na ljudsko izročilo v Beli krajini in drugod po Sloveniji? Po čem se plesi 

in petje razlikujeta tu in tam? 

Bela krajina (razen semiškega področja) se zaradi zgodovinskih prepletanj raznih priseljenih 

ljudstev na to področje bistveno razlikuje v svojem ljudskem izročilu od ostalega slovenskega. 

Večina plesov se pleše v kolu (značilnost ostalih balkanskih narodov), v pesmih pa je mnogo 

melodičnih elementov dodanih iz navad južnih narodov. 

 

10.  Kako vi, kot plesna skupina, gledate na ohranjanje belokranjskih ljudskih običajev? 

Zakaj se vam zdi to pomembno?  

Ker je v našem izobraževalnem sistemu zelo malo poudarka na ljudskih običajih, interesne 

dejavnosti in občasne aktivnosti raznih pripravljalcev prav tako nezadostno opravljajo to 

vlogo, je vloga skupin, kot je naša, zelo pomembna. V prvi vrsti, ker združuje znaten del 

mladine in jih skozi svoj program ozavešča o svoji preteklost. 

 

 

3.4 Snežana Hudorovac Vider (roj. 1990) 

 

 

Slika 26: Snežana H. Vider 
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Gospa Snežana se je leta 1990 rodila v majhni vasici v občini Metlika. Uspešno je zaključila 

osnovno šolo, čeprav pravi, da je imela v  času šolanja veliko težav, saj je sošolci niso 

sprejemali v svojo družbo. Sama zase trdi, da je drugačna od drugih, saj ji pot k izobraževanju 

in uspehu veliko pomeni. Pravi, da ji je veliko romskih otrok oziroma sošolcev zavidalo njeno 

pot, kajti imela je dobre ocene in veliko se je učila. Po koncu osnovne šole se je vpisala v 

vzgojiteljsko šolo, katero je prav tako uspešno zaključila. Na poziv ravnatelja je dobila v 

osnovni šoli delovno mesto za romsko pomočnico, sodelovala pa je tudi v romskem projektu. 

Od leta 2008 je zaposlena v Osnovni šoli Metlika. Tudi na delovnem mestu otroke uči in jih 

seznanja z ljudskim izročilom, tako romskim kot tudi belokranjskim.  

 

Snežani sem postavila nekaj vprašanj na katera mi je z veseljem odgovorila. Vprašanja se 

navezujejo predvsem na romske pravljice, tudi na romsko izročilo.  

 

 

3.4.1 Snežana odgovarja:  

 

1. Katero ljudsko izročilo se je ohranilo pri Romih?  

Pri Romih so se ohranile le pripovedi o življenju v preteklosti. 

 

2. Kaj je značilno za romsko ljudsko izročilo?  

Zanimivo je to, da so jih pripovedovali o dogodkih, ki so jih doživeli. Svoje dogodke so 

sestavljali v pripovedi in pravljice. 

 

3. Kdo je pripovedoval?  

Pripovedovali so jih starejši. Največkrat zvečer, ko so se družine zbirale. 

 

4. Komu ste pripovedovali in kje?  

Večino pripovedi in zgodb se pripoveduje starejšim, velikokrat pa se prilagodi otrokom, da se 

dobi nauk o življenju. Pripovedovale so se poleti ob ognju in pozimi po večerji pred spanjem. 
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5. Na kakšen način ste pripovedovali?  

Pripovedovalo se je različno. Odvisno od starosti zbranih, od zgodb, od priložnostih in temi. 

Včasih so bile to zgodbe in pripovedi za ustrahovanje in vzgojo otrok, včasih le pripovedi o 

tem kako težko je bilo včasih preživeti in kako ceniti vsako malenkost. 

 

6. O čem je govorilo ljudsko izročilo?  

Največkrat je govorilo o trdem delu, lakoti, vojnah, redkokdaj o nečem lepem. 

 

7. Ste vedno pripovedovali v romskem jeziku?  

Zgodbe se vedno pripovedujejo v romskem jeziku saj se meni, da zgodba izgubi nauk, če se jo 

prevede. 

 

8. Po čem menite, da se romsko ljudsko izročilo razlikuje od ostalih?  

Razlikuje se po tem, da so vsa romska izročila (zgodbe, pravljice in nauki) bila realna in so se 

nekomu zgodila v življenju. Redkokdaj se da zaslediti kakšno izročilo, ki se ni zgodilo. 

Največkrat pri prilagajanju dodajo nekaj, česar ni bilo, a je zgodba še vedno v večini realna 

preteklost romskega pripovedovalca. 

 

 

Slika 27: Romske pravljice v knjižnici Metlika 

 

3.5 Zaključek empiričnega dela 

V empiričnem delu so na kratko predstavljeni znani belokranjski zbiratelji in ljubitelji 

ljudskega izročila. Z gospo Tončko sem se pogovarjala o ljudskih izročilih v Beli krajini, 

folklorna skupina Ivan Navratil, oziroma njen član in umetniški vodja, gospod Stane Križ, mi 
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je predstavil ljudske pesmi, katere pojejo v folklorni skupini. Snežana Hudorovac Vider pa mi 

povedala nekaj o ljudskem izročilu Romov in njihovem življenju. 

 

4 ZAKLJUČEK 

 

 

Veliko stvari, katere se nam zdijo zanimive, poskušamo ohraniti in si jih zapomniti, da bi jih 

nekoč pokazali svojim naslednikom. Včasih pa pozabljamo, da ima tudi izročilo, predvsem 

ljudsko, velik pomen pri ohranjanju kulturnega in zgodovinskega dela.  

Belokranjski muzej v Metliki, zbiratelji ljudskih pisnih izročil in predvsem najrazličnejše 

folklorne skupine, katere pojejo in plešejo ljudske pesmi in plese pravijo, da je se ljudsko 

izročilo v Beli krajini kar dobro ohranilo.  

 

V diplomski nalogi teoretični del predstavlja belokranjska ljudska dela, ki so bila nekoč 

pisana in pripovedovana ob vsakdanjih delih ljudi doma, na poljih, v vinogradih in ob 

različnih praznovanjih. Vsak del pokrajine je imel svoje narečje in naglas, vendar ko so se 

dela zapisala, je to izgubilo svoj pomen. Še vedno opazimo značilne besede, ki se v 

belokranjskih vaseh in mestih uporabljajo še danes.  

V prvem delu teoretičnega dela so predstavljeni štirje znani Belokranjci, ki so v Beli krajini 

pustili velik del ljudskega izročila:  

1. Ivan Navratil.  

2. Jože Dular. 

3. Lojze Zupanc. 

4. Oton Župančič. 

 

V empiričnem delu pridejo v ospredje poznavalci belokranjskega ljudskega izročila: 

1. Tončka Jankovič. 

2. Metliška folklorna skupina Ivan Navratil.  

3. Snežana Hudorovac Vider. 
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Preverimo odgovore na raziskovalna vprašanja.  

 

Raziskovalno vprašanje 1:  

Ali so vse belokranjske ljudske pesmi napisane v narečju?  

Drži.  

 

Vsak del Bele krajine ima različen naglas in nekaj svojih besed, katere so značilne samo za 

tisti kraj. Mešajo se slovenske, hrvaške in ponekod tudi srbske besede. Vasi ob Kolpi imajo 

veliko hrvaških besed. To se opazi v zapisanih pesmih. Belokranjske ljudske pesmi so 

zapisane v narečju, tako se tudi pojejo. Najde pa se tudi nekaj del, katera so zapisana v 

pravilnem slovenskem knjižnem jeziku. (Dular, 1996) 

 

Raziskovalno vprašanje 2: 

Ali se večina belokranjskih pisnih izročil motivno-tematsko nanaša na vsakodnevno življenje? 

Drži.  

 

Res je, da je skoraj vsak del Bele krajine imel določeno temo o kateri je pripovedovalo, 

vendar je vsem skupno ravno vsakdanje življenje in delo. Ljudje so govorili o delu na polju, 

travniku, doma, kdaj pa kdaj tudi o dogodkih, ki so se pripetili še kje drugje. Tam, kjer so 

preživeli največ časa, so se odvijala šaljiva, pa tudi grozljiva dogajanja, katera so kasneje tudi 

zapisala. Večina belokranjskega pisnega izročila tako govori o vsakdanjem življenju ljudi.  

V pravljicah pa je govora tudi o velikanih, vilah in drugih čudežnih bitjih, ki so se ljudem 

pojavljala predvsem pri potokih. (Kure, 2004) 

 

Raziskovalno vprašanje 3: 

Ali so romske pravljice napisane samo v romskem jeziku?  

Ne drži.  

 

Romske ljudske pravljice so napisane v romskem jeziku, vendar jih veliko najdemo tudi 

prevede. Res je, da je pravljica najprej napisana v romskem jeziku, pod njo pa je prevedena 

npr. še v slovenski jezik. V knjižnicah najdemo tudi knjige, ki so napisane samo v romskem 

jeziku, čeprav je tudi teh pri nas zelo malo. Torej trditev, da so romske pravljice napisane 

samo v romskem jeziku, ne drži. (Brezar, 2006) 
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Prišla sem do zaključka, da ima Bela krajina ohranjenega veliko izročila, vendar veliko manj 

pisnih, kot sem pričakovala. Med pisnimi so se ohranile predvsem pesmi, manj zapisanih je: 

1. Anekdot.  

2. Legend. 

3. Pravljic. 

4. Pripovedk.  

 

Veliko ljudskih pregovorov se na območju Bele krajine uporablja še danes. 

 

Prebivalci Bele krajine danes ne vedo veliko o ljudskem izročilu, kaj šele o zgodovini in 

nastanku. Zavedati se moramo, da je ljudsko izročilo zelo pomembno, saj ima veliko 

vrednost. Mogoče se tega sedaj še ne zavedamo, vendar v prihodnosti bo to pomenilo veliko.  

Lahko smo veseli, da imamo ljudsko izročilo možnost ohranjati, ponosni pa moramo biti, da 

imamo v vsakem kraju nekaj posebnega. Pa naj bo to beseda, narečje ali naglas. 

 

Bela krajina velja za najstarejše območje ohranjanja ljudskega izročila, prav tako pa se je na 

tem ozemlju ljudskih izročil hranilo največ. Pravijo, da smo Belokranjci širokega srca, zato 

odprimo svoje srce in vanj zaklenimo vse dragocenosti ljudskega izročila, ki ga ponuja ena in 

edina Bela krajina. (Ivanšek in drugi, 2010) 

 

 

 

 

»Če kdo rad bi vedel od kje sem doma, 

kje je ta prelepa dolina, 

z vrha Gorjancev se vidi ta svet, 

moj dom, to je BELA KRAJINA.« 

(Rodella, 2008)  
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PRILOGE 

 

- Priloga 1: Vprašalnik: Tončka Jankovič 

- Priloga 2: Vprašalnik: Metliška folklorna skupina Ivan Navratil 

- Priloga 3: Vprašalnik: Snežana Hudorovac Vider 

  

  



 

 

 

  



 

 

 

VPRAŠALNIK: TONČKA JANKOVIČ 

 

 

1. Kaj je ljudsko izročilo? 

 

2. Kako bi belokranjsko ljudsko izročilo predstavili nekomu, ki Bele krajine še ne pozna? 

 

3. Kako gledate na ohranitev ljudskega izročila v Beli krajini? Je dovolj dobro       

           ohranjeno? Kaj bi bilo potrebno storiti za ohranjanje belokranjskega ljudskega izročila? 

 

4. Kje najdemo prvine in zapise belokranjskega izročila?  

 

5. Katero ljudsko izročilo je v Beli krajini najbolj pustilo svoje pečat?  

 

6. Kaj menite o anekdotah, bajkah, ljudskih pesmih, pripovedkah, pregovorih? Na     

            podlagi česa  so nastajale in kdo jih je pripovedoval, pel, ustvarjal? 

 

7. V čem se Bela krajina v izročilu razlikuje od ostalih slovenskih pokrajin? 

 

8. Koliko Vam pomeni arhiviranje, urejanje in shranjevanje ljudskega izročila? 

 

9.  Kaj predlagate ljudem, ko so zvesti Beli krajini, kako naj skrbijo in ohranjajo ljudsko 

             izročilo? 

  



 

 

 

  



 

 

 

VPRAŠALNIK: METLIŠKA FOLKLORNA SKUPINA IVAN 

NAVRATIL 

 

 

1. Kdo je pisal pesmi, katere pojete in plešete v vaši folklorni skupini? 

 

2. Približno koliko belokranjskih ljudskih pesmi se je ohranilo vse do danes? 

 

3. Se je ohranilo dovolj izročil ali jih je šlo več v pozabo? 

 

4. Kje danes najdemo zapise belokranjskih ljudskih pesmi? 

 

5. Kje si belokranjske ljudske plese lahko ogledamo? 

 

6. Kakšna je bila rdeča nit za ustvarjanje belokranjskih ljudskih pesmi? O čem so  

            Belokranjci največkrat pripovedovali, pisali? 

 

7. So bile pesmi kratke, dolge? Jedrnate? 

 

8. Menite, da se belokranjske ljudske pesmi in plesi dovolj promovirajo, ali bi bilo  

            potrebno to še bolj izpostavljati? 

 

9. Kako gledate na ljudsko izročilo v Beli krajini in drugod po Sloveniji? Po čem se plesi  

            in petje razlikujeta tu in tam? 

 

10. Kako vi, kot plesna skupina gledate na ohranjanje belokranjskih ljudskih običajev?  

            Zakaj se vam zdi to pomembno? 

  



 

 

 

  



 

 

 

VPRAŠALNIK: SNEŽANA HUDOROVAC VIDER 

 

 

1. Katero ljudsko izročilo se je ohranilo pri Romih?  

 

2. Kaj je značilno za romsko ljudsko izročilo?  

 

3. Kdo je pripovedoval?  

 

4. Komu ste pripovedovali in kje?  

 

5. Na kakšen način ste pripovedovali?  

 

6. O čem je govorilo ljudsko izročilo?  

 

7. Ste vedno pripovedovali v romskem jeziku?  

 

8. Po čem menite, da se romsko ljudsko izročilo razlikuje od ostalih?  

  



 

 

 

 


