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UVOD
Shranjeni drobci izročila, ki so morda starejšim še samoumevni, čeprav jih ne
živijo tako kot nekoč, so lahko pomemben vir nadaljnjega raziskovanja in
morebitne uporabe s strani mlajših rodov in zato vredni zapisa.
Tudi na območju Posavskega hribovja oz. še ožje, Krškega gričevja, je kljub
menjavi generacij in vplivu globalizacije še možno odkriti šege, navade, stare
prakse, ki so lahko uporabne tudi v sodobnem času: tako pri krepitvi
zdravja, odnosu do narave in soljudi, povezovanju skupnosti, kot tudi uporabnosti znanj in veščin, ki omogočajo preživetje v izjemnih okoliščinah. Lahko
pa so del igrivega spoznavanja krajev in ljudi, ki tam živijo, ter tako omogočajo vrhunska kulturno turistična doživetja.
Raziskovanje izročila Krškega gričevja še zdaleč ni zaključeno, v zbranih zapisih pa smo se zaradi same krajinske danosti (pretežno vinorodno območje)
osredotočili na šege, opravila, povezane z delom v vinogradom in vinom, ter
na posamezne drobce kroga leta in kmečkega vsakdana.
Vir zapisanih zgodb je pretežno članica študijskega krožka, Anica Zorko, ki ljubiteljsko zbira in živi izročilo že od mladih nog in ga prenaša še od svoje stare
mame naprej, kar je za našo raziskovalno skupino velika obogatitev in priložnost, ki jo želimo v čimvečji meri izkoristiti. Vsi skupaj se namreč soočamo z
dejstvom, da je ljudi, ki so še živeli to izročilo in se ga tudi še živo spomnijo, vse
manj, če pa že, sprva niso ravno zaupljivi, zlasti, če gre za vprašanja, ki
se nanašajo na »mejne« stvari.
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VINOGRAD
Vinograd je bil do 2. svetovne vojne, pa tudi še potem – celo do leta
1991, za male kmete Krškega gričevja prav posebna svetinja. Vse do takrat
je desetletja, stoletja nazaj omogočal temeljni vir dohodka in preživetja
»hribovskim kmetijam«, ki so večino dobre kapljice (zlasti žametovke, cvička)
prodale tovornikom, ki so vino tovorili in prodajali v osrednjo Slovenijo. Na strmih južnih legah so bile idealne razmere za vinogradništvo, kar so vedeli tudi
že stari Rimljani (v bližnjem Drenovcu so zabeležene še antične ostaline), vse
ravnice pa so izkoristili za pridelavo poljščin, vrtnin - te pa zgolj za samooskrbo številčnih družin. Poleg vinske trte so krajino krasila tudi številna sadna drevesa, sadje pa so potem vsako leto tovorili v vasi Krškega polja, kjer so ga zamenjali za žito (op.: podobno blagovno izmenjavo so imeli hribski otroci s polanskimi v šoli — za sveže ali suho sadje so dobili kos kruha). Za vse ostale dobrine pa je bil torej vir vinograd.
To sveto spoštovanje in tesna povezanost s trto, vinogradom se odraža tudi
ljudskih pesmih, ki dostikrat trto enačijo kar s Kristusom samim. Posebno hvaležnost trti oz. vinogradu posamezne družine še zdaj izražajo tako, da okoli
Martinovega nesejo liter vina v vinograd in ga tam polijejo okoli trt.
Tako je v sodobnem času tudi razumljiva bolečina starejših, ki še gojijo sveto
navezanost na vinograd, a ga sami ne morejo več obdelovati, mlajšim pa
ne časovno ne finančno malih površin ob ostalih obveznostih ne uspe obdelovati. Ob tem pa je še živo nelagodje tistih, ki so nekoč slehernega mimoidočega pogostili s kozarcem svojega lastnega vina, zdaj pa redkim gostom
lahko ponudijo zgolj kupljeno vino.
PO GORC JE JEZUS HODIL, ljudska
Po gorc je Jezus hodil,
je sladko vince s'jal,
vinograd blagoslovil,
pod vinsko trto spal.

Je tretje solze točil,
ker videl je ljudi,
da bodo vince pili
in njega križali.

Prav milo se razjoče
čez ta pregrešni svet
in trojne solze toči
nad vinske trte cvet.

In z Jezusom razjoče
tud' vinska trta se
in solze spremenijo
se v grozdne jagode.

Je prve solze točil
čez ta mladenški stan,
ki mu bo vince krivo
veliko dušni ran.

Je Jezus grojzd poljubil
in ga blagoslovil,
iz grozdja je pa vince,
presveta rešnja kri.

Je druge solze točil
čez žene in može,
ker bo jim sladko vince
pokvarilo srce.

Je vino z bogom sprava,
dar božje milosti,
nobena sveta maša
brez vinca brana ni.
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Zatorej vince pijmo
poštenega srca,
nikdar ne pozabimo
na solze Jezusa.

VINORODNA KRAJINA
Nekoč so vinorodno krajino krasili manjši vinogradi, praviloma na kolih, na
katerih so bile trte tudi manj obremenjene, pridelek pa veliko bolj kvaliteten.
Vinograde so obdajala tudi sadna drevesa oz. so bila celo znotraj njih – npr.
češnje, breskve, ali pa so jih obdajale zaplate gozda in tako se je ohranjala
krajinska in biotska pestrost, s tem pa tudi uravnavanje škodljivcev.
Posebej pa so vinorodno krajino popestrili hrami in zidanice, ki so se po obliki
in materialu lepo spajali z okolico, kot že ime pove, pa so praviloma služili za
hrambo pijače, pa tudi orodja in opreme ter celo priložnostno ležišče. Še
danes tam, kjer jih še niso zamenjali raznorazni vikendi, privlačijo poglede in
zbujajo želje po izkustvu neke vrste robinzonskih doživetij brez elektrike in vode.

DELA V VINOGRADU
Večji kmetje so že od nekdaj za delo v vinogradih angažirali dninarje (»so
samo z žlico po skledi potolkli, pa jih je hitro polno prišlo«), manjši pa so si pomagali med seboj – en dan so bili vsi pri enem, drugi dan vsi pri drugem itn.,
zlasti pri težakih delih kot je bilo npr. kopanje. Ne glede na utrujenost ob
koncu delovnega dne, pa so se znali ob skromnem okrepčilu poveseliti,
zlasti s prepevanjem ljudskih pesmi in starimi družabnimi igrami.
Kot poje ljudska pesem »Jaz pa v gorco grem«, se dela v vinogradu vrste od
zgodnje pomladi do zrele jeseni.
Na tem mestu pa bomo izpostavili zlasti kolatev in kopanje, ki sta že povsem
pozabljeni opravili.
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JAZ PA V GOR'CO GREM, ljudska
Jaz pa v gorco, gorco grem,
jaz pa v gorico, gorico grem,
Kaj boš pa delal tam?
- Rezal bom sam!

O PRIPRAVI LIČJA
Za prvo vez trte h kolu so nekoč uporabljali ličje ali bekuce, ki so jih naredili iz enoletnih bekovih šib. Te so narezali že pozimi in jih potem v zimskih
večerih počasi pripravljali. Pri Lekšetovih v Drenovcu) je bilo to opravilo
tudi priložnost za družabna srečanja.

Po gorici sva hodila, se rezat sva učila,
če pa rezat ne boš znal, domov
te bom nagnal!

Jaz pa v gorico grem,..
Kolil, kopal, vezal, šprical,
trgal, prešal, pil …
ga bom sam!

Če so bile vejice tanke, so jim zgolj
odrezali manjše, debelejše pa so razcepili (na 3) in jih očistili stržena.

Po gorici sva hodila, se koliti
(kopati, vezati,…) sva učila,
če pa kolit (kopat, vezat,..)
ne boš znal,
domov te bom nagnal!

Povezalo se jih je v t.i. »pesti«, ki so jih,
če so bile dolge, zvili v kolač. Tako
so čakali do pomladi, ko so jih praviloma 4 dni pred vezatvijo namočili v
vodo, da so veje dobile nazaj svojo
prožnost.

KOLATEV (ponekod tudi kolitev)
Nekoč so se tudi v vinogradu uporabljali zgolj naravni materiali – npr. za oporo trti sohi, koli so bili iz kostanja ali akacije oz. robinje, trte so privezovali z bekovimi vejami – ličjem oz. bekucami in mladje z rženo slamo - škupo…
Tako so imeli že pred kolatvijo veliko dela čez zimo: že v pozni jeseni, odvisno
od vremena, so posekali ustrezno debele in dolge akacije - robinije ali kostanje, jih oklestili vejic in trnja ter obelili lubja s t.i. reznikom (po obliki spominja
na majhen srp). Po 50 kolov skupaj se je povezalo skupaj v t.i. butaro. Butara
je bila tudi enota nakupa lesa. Dober gospodar je za obnovo kolja v vinogradu s cca 1000 trtami potreboval cca 4 butare na leto.
Kolatev se je vedno začela že zgodaj zjutraj, s svitom. Gospodarjeva skrb je
bila, da je ob vinogradu že prej pripravil ogenj, ob katerem je grel vino in
žganje, ki so ga kolači v krogu popili, tudi kakšno »rekli« - zapeli, zavriskali, če
je bila ravno volja…
Nato so šli vsak v svojo vrsto in najprej po celotnem vinogradu prešpičili uporabne kole, ki so jih zasadili nazaj v luknje ob trtah, dotrajano koljče pa dali
na stran, ki so ga iz vinograda znosili pomočniki, postreščki (otroci, ženske…).
Ti so praviloma prej po vrstah raznosili tudi nove kole. Ko je bilo vse prešpičeno, so po vmesnih odmorih s pijačo, malico, tudi pesmijo, šli kolači ponovno
skozi vinograd – tokrat so vse kole dobro zadelali in učvrstili v luknjah.
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Kot ugotavljamo v sodobnem času, je bila kolatev kar posebna veščina, saj
je bilo potrebno v eni roki držati relativno dolg, neroden kol, z drugo roko pa
ga brez opore z vejnikom (vinkom) ošpičiti… Marsikdo od mlajših tega ne
zmore več.
Pomembno je tudi bilo, da so kole v vrsti postavili tako, da so bile špice, vrhovi kolov poravnani v ravni vrsti, kot da bi potegnil z vrvjo, ne glede na to, kako zviti so sicer koli bili . To so dosegli tako, da so začeli koliti vedno z vrha in
potem se ob postavitvi naslednjega ozirali na predhodnega. Stari kolači so
močno negodovali, če je bil kdo med njimi, ki vrhove kolov ni dobro poravnal. Na sploh se je po urejenih kolih v vinogradov poznala tudi skrbnost
gospodarja. Tako so pred leti stari, kratki koli v vinogradu nesli ženina, ki mu je
nevesta pobegnila, ko je videla, kako slabo vzdrževan vinograd ima.
Da jim je čas hitreje minil, so si kolači tudi med sabo »kaj ušpičili«: sosedu v
vrsti so se npr. skrivaj polulali v prazno luknjo za kol ali pa v vrsti podtaknili že
odrezano vejo trte in jo zasadili kot da raste, da se je, revež, moral močno
namučiti, da je v suho prst s kolom naredil novo luknjo…
Malica za kolače, pri nekaterih še južina, je bila vedno dobra – glede na letni
čas je bilo to predvsem prekanjeno – klobase, špeh , pa tudi kuhana jajca in
čebula.
Od ošpičenih kolov so ostali t.i. špički, ki se jih tudi ni zavrglo – bodisi so se zakopali v zemljo ob prvi kopi, praviloma pa so jih morali otroci pobrati in so potem skupaj z obrezanimi trtami, rezino in koljčem vse odpeljali domov – s tem
so potem kurili v pečeh in štedilnikih, ko se je pripravljalo velikonočne jedi za
žegen. Tudi to dejanje kaže, kako so spoštovali trto.
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KOPANJE, KOP V VINOGRADU
V vinogradu se je kopalo večkrat skozi leto – tako so zrahljali zemljo in preprečili zapleveljene na povsem naraven način, brez herbicidov. Hkrati so s
kopjo posekali zgornje koreninice trte in tako prisilili trto, da je poganjala
globje v zemljo in tako postala veliko bolj odporna tudi na sušo. Vedno se je
kopalo po celotni vrsti, ne zgolj okoli trt.
Prva kop je morala obvezno biti še pred veliko nočjo, ne glede na to, kdaj
je bila. So rekli, da do takrat, ko zemlja še ni »žegnana«. Če tega niso upoštevali, je bila zemlja potem že »zvezana« (prepredena z vejicami, korenikami trave). Prej, ko je bilo spomladi skopano, lažja kop je bila, zemlja pa bolj
rahla, pa še delo se je odmikalo, saj so bile potem že na vrsti njive. Prvo kop
se je obvezno izvajalo s pomočjo t.i. kopačev in pa velikih motik, ki so obračale zemljo tudi 20-30 cm globoko.
Pri prvi kopi se je v t.i. »žlak« (jarek, ki nastane z odkopom zemlje) dalo tudi
butare rezin, stare koruznice ali pa t.i. plastja , cca 1m dolgih in okoli 15 cm
debelih butar, ki so jih pripravljali »med obema mašama« – od 15.8. do 8.9.
iz obrezanih vej grmičevja, podrastja, ki je iz gozdnega roba sililo na njive,
travnike. Veje so morale obvezno biti še olistane. Plastje je potem v zavetju
počakalo do prve kopi. Vinograde se je sicer na vsake 4 leta ali pa še redkeje v pozni jeseni gnojilo tudi s hlevskim gnojem, odvisno od tega, koliko
gnoja je bilo na razpolago in kako »požrešna« je bila zemlja.
Drugo kop (ali prvo prekapanje) se je izvedlo še pred cvetenjem (v maju) in
takrat tudi prvič škropilo. (OP. Največkrat se je škropilo 3x na leto – pred
cvetenjem, po cvetenju in na koncu še malo pred »pasjimi dnevi« oz. godom svete Ane, t.j. 26. julijem.)
Tretja kop ali drugo prekapanje je morala biti še pred pasjimi dnevi in potem se celotno obdobje pasjih ni ni smelo v vinograd. So rekli, da v tem času niti po motiko ne smeš v vinograd, če si jo pozabil tam. Ta zapoved nakazuje, da je v tem letnem času trta najbolj občutljiva za različne bolezni, kar
velja tudi v sodobnem času.
Imeli so še četrto kop – redkeje, a kot so pravili, se je močno obrestovala pri
pridelku (nekateri so zgolj spodželi podrast). Tokrat so kopali, ko je bilo
grozdje že mehko – tako je grozdje lepše zorelo in bilo bolj plehko (imelo
več tekočine).
Peto kop ali praho pa so glede na vremenske razmere izvedli v novembru
ali decembru, ko je listje že povsem odpadlo.
Kopati se je začelo vedno okoli 8. ure, delo pa je trajalo do večera, včasih
so ga tudi zavlačevali, da so dočakali večer, ko je bil čas tudi za veselje.
Hodili so drug drugemu, tako moški kot ženske. Dostikrat so bili posebej valjeni dobri pevci, četudi niso bili najbolj utrjeni za težaško delo, saj je bilo
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treba kop od časa so časa prekiniti z odmorom »v žlaku« - ko se je ob pijači
tudi zapelo nekaj pesmi. Število odmorov v žlaku je bilo odvisno od darežljivosti gospodarja in pa tudi dolžine ene »postati« – to je okopanih vrst, ki so jih
zajeli v eni rajži do vrha. Med kopači sta bila posebej izpostavljena
»zapostatnik«, ki je kopal skrajno levo vrsto in postatnik, ki je kopal skrajno desno vrsto postati. Zlasti postatnik je bil moral biti kar okreten in močen, da je
držal postat z ostalimi, ki so kopali zgolj srednje vrste.
Tudi za kopače je morala biti dobra malica, ob prekajeni svinjski glavi še
ostalo prekajeno meso (zlasti pri prvi kopi). Obvezno pa so šli kopači tudi na
večerjo na gospodarjev dom, kjer so se ob pesmi kljub utrujenosti zadržali
dolgo v noč (Anica Zorko jih je kot otrok tako poslušala na krušni peči in se
naučila marsikatere pesmi).
»PUŠEŠENK« (ponekod pušenšank, pušelšank)
Gre za dogodek, podoben primorskim osmicam, ki so se sicer bolj ohranile,
izvira pa iz istega časa. Ime pušešenk so si tod razlagali kot nekaj, kar je napol zastonj— »za šenk« .
Kot že zapisano, je bilo vino najpomembnejši vir zaslužka vinogradniških kmetij Krškega gričevja. Večino (3/4) »taboljšega« , ki bilj predvsem iz sort žametna črnina in nekaj belih sort (kraljevina, stari rizling,..) so ga prodali kot mlado
vino tovornikom. Dan t.i. vinovožnje je bil poseben praznik; za »škafe nosit« so
povabili še koga, pa tudi vaški pijančki so se radi ponudili, postreglo se je tudi z obilnim kosilom (pečenko, puranom, belim kruhom, krompirjevo solato,..)
z izkupičkom od prodanega vina so poravnali davke, kupili sol, olje, sladkor,
obleko, obutev…

Vinovožnja pri Zorkovih v Brezovski Gori, okoli leta 1950
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Za rezervo pa je dober gospodar vedno pustil še 1/4 vina (1 lajto = 400—600
litrski sod), ki ga je spomladi namenil prodaji na drobno—na pušešenku, kar
se je odvijalo kar na domačiji oz. kjer je imel vino. Vino se je prodajalo pravilom ceneje kot v gostilnah, prva runda je bila dostikrat tudi brezplačna.
Skromen izkupiček, ki so ga na tak način dobili, pa je bil za nakup apna, modre galice in še drugih potrebnih drobnarij… Pušešenk je imelo več vinogradnikov, ki so se datumsko med seboj uskladili. Praviloma so ga imel v nedeljah popoldan, ko so imeli ljudje največ časa. Ponavadi so nekaj dni prej napovedali dogodek najbolj jezičnim in potem se je novica širila od ust do ust.
Mladina je prav rada prišla , saj je bila to priložnost za druženje in zabavo—
petje, ples in igre. Pa tudi starejši, nekateri na skrivaj ali z različnimi izmišljenimi
izgovori, so prav tako radi prišli.
Ljudje so si zabavo praviloma organizirali sami (le izjemoma, če se je hotel
gospodar bolj postaviti, je sam najel harmonikarja); igrali so na orglice, glavnike, različno ropotijo.. Pa igrali karte, se šli rihterja, »rinšce talat«,
»kapcinarja«… Tudi hrano so večkrat prinesli kar s seboj—tisto, kar so našli,
izmaknili doma…
Pušenšank je praviloma trajal do ponedeljkovega zgodnjega jutra oz. dokler
ni vino pošlo ali pa če ni vmes posegel kak žandar...

S pušenšenka pri Kerinovih, Straža pri Krškem
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VODA
Značilnost Krškega gričevja je tudi ta, da gre za primer osamelega krasa z
vsemi kraškimi pojavi in tudi dejstvom, da površinskih vodotokov in s tem oskrbe z vodo ni na pretek…
Nekoč je celo veljal rek, da je v teh vaseh na razpolago več vina kot vode…
In tako so si oskrbo z vodo, ko še ni bilo javnega vodovodnega omrežja, reševali s kapnicami in sprotnim zajemanjem pri relativno oddaljenih studencih
Ponavadi so hodili po vodo z lesenimi brentami ali škafi, vodo pa so plali s t.i.
platnimi bučami, ki so jih sicer rabili tudi za planje mošta, vina ipd…
Ker pitne vode tako pri hiši ni bilo veliko, so z njo ravnali zelo varčno. Voda
od pranja zelenjave se je uporabila vsaj za zalivanje rož, vrta, hrano s posode so tudi posebej spirali in to vodo potem dodajali hrani svinjam, pri umivanju pa so (če niso šli do bližnjega potoka, kadar ta ni presahnil) tudi tako, da
so vodo najprej uporabili za obraz, in nato se še z isto umili tudi ostale dele
telesa, nazadnje pa še stopala, potem pa tudi s to vodo zalili vsaj rože...Nič
ni šlo kar tako stran...
Dandanes so nekateri izviri presahnili, drugi pa tudi zaradi vse večjega obremenjevanja tal in podtalnice, nimajo ravno vode, primerne za uživanje.
Ostala pa so njihova slikovita imena kot sta npr. v pod Nemško Goro
»Kurček« in »Pezdica« (ki je celo obeležena s križem), pod Nemško vasjo
Rihter,…
Pri dosti hišah pa so bile znani tudi kali, mlake, ki so jih imeli za napajanje živine , dokler v sušnem obdobju niso presahnile (te so se kasneje zasipavale –
tudi na račun utopitve otrok, kot se je zgodilo pri družini Zorko).
Ženske pa so si v zimskem in zgodnje pomladanskem času, ko se je talil sneg,
pri pranju perila pomagale tudi z vodo iz vrtač iz bližnjega kraškega polja
(Podjama), kjer je bila voda precej toplejša, kot izvirska.
Po vodo do studenca se je sicer hodilo večkrat na dan, tako da je bilo tudi
priložnosti za srečavanja in klepet ob tem precej, saj so imeli nekoč na podeželju vsi podoben ritem dela.
Za studence so tudi
redno skrbeli, z vodo
vred so odstranili listje
in ostalo organsko
snov, tudi ikre žab,
močeradov—vse do
čvrste plasti gline, studenec pa se je kmalu
spet napolnil…

Izvir na Podjami
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SKUPNOST
»Dokler ni standard zrasel, dokler niso prišli traktorji, avtomobili nekje sredi sedemdesetih v prejšnjem stoletju, je bila soseska zelo povezana«, pravi Anica
Zorko, »celo bolj, kot so danes družine.«
Družilo jih je zlasti skupno delo, ki je bilo skorajda nuja, glede nato, da se je
veliko delalo ročno in da marsikdo tudi ni imel vprežne živali. Ob delu je bilo
tudi veliko priložnosti za pogovor, zato so tudi dobro poznali želje, potrebe
drug drugega, npr. kdaj nameravajo pri hiši kaj delat oz. tudi, če imajo kakšne težave kot npr. bolezen ipd. In tako so si tudi priskočili na pomoč, ne da
bi bilo potrebno kaj prositi—točno se je vedelo, kaj drugi potrebuje ali kakšno delo ga »lovi«… Pa so tako sosedje včasih samoiniciativno drugemu nakrmili živino, če je je ta kje zadržal, pa tudi v vinogradu so postorili marsikaj,
če so imeli domači druge zadržke in so z delom že zamujali. In če so opazili,
da kdo od sosedov dela na njivi, travniku, so ostali tudi samoiniciativno prišli
pomagat, če so le utegnili. Ženske je posebej družilo okopavanje, vse skupaj pa sušenje krme, pri čemer so se selili s travnika na travnik. Zlasti težka in
zamudna kmečka dela ni nihče sam opravljal. Tako je druženje potekalo
kar ob delu, za večja dela so bili tudi »likofi«.
So si pa pozornost pokazali tudi ob godovanjih, ko so na predvečer godovniku obvezno šli »ramplat«, ropotat. Družila so jih tudi novoletna praznovanja
in še prej v decembru žegnanja: ker soseska spada pod dve podružnici decembrskih zavetnikov, Lucije in Štefana, se je na sam žegnanji dan, ko je bila
maša pri podružnici (ko se je k sv. Luciji romalo za dober vid, k sv. Štefanu za
blagoslov konj) pri pripravilo zabavo za sosesko, prijatelje in sorodstvo.
Posebnost vaškega druženja pa so bila praznovanja 8. marca, dneva žena,
ki se je organiziralo enkrat pri eni hiši, drugič pri drugi po principu, da vsak prinese nekaj dobrot. Možje so se takrat še posebej potrudili in stregli ženam…
Je pa eno takih praznovanj botrovalo, da so se v vasi začeli razmišljati o vodovodu; moški so namreč med pomivanjem posode prevečkrat morali do
studenca po vodo in so se odločili, da najdejo dovolj močen izvir, ki bi lahko
oskrbel vsaj del soseske z vodo. In tako je sledila še ena skupnostna akcija...
GOZD
Gozd je kmetijam in tudi revnim družinam vedno pomenil pomemben del
preživetja, pri čemer so sodelovali tudi otroci: različne gozdne sadeže so
otroci radi nabirali, saj so si tako zaslužili nekaj denarja za šolske potrebščine
in obleko za v šolo; pridno so nabirali tudi dračje, da so imele mame poleti s
čim kurit v štedilnikih, bil pa je tudi odličen poligon za igro. Gozd je bil s svojim lesom različnih dimenzij vedno »banka«, pa naj bo za prodajo ali domačo rabo. Bil je pomemben vir zdravja—tako za ljudi kot živali— te se v gozdu
tudi pasli (zlasti svinje jeseni, ko je bil gozd poln žira, želoda in so jim tako
zdravili prebavne motnje).
11

POČITEK in RAZVEDRILO
Na malih mešanih hribovskih kmetijah ni bilo veliko počitka, še največ pravzaprav pozimi, ko se so bila dela zunaj praviloma zaključena, pa tudi takrat
se je izkoristilo čas za popravilo orodja, posod, pripravo materiala za delo v
naslednji sezoni.
Razvedrilo pa so si, kot je bilo že opisano, naredili tudi kar med delom samim. Malo z igrivo hudomušnostjo, veliko pa s petjem ljudskih pesmi.
Tudi ni bilo nič neobičajnega, če so peli ob delu kar sami, npr. med molžo
(kar je tudi kravam dobro delo, da so mirovale, kot ima izkušnjo Anica Zorko),
tudi vmes, ko so hodili po dvorišču ipd. In se je zgodilo, kot pravi Anica Zorko, da je začela peti na svojem dvorišču, pa je soseda na daleč pritegnila
kar s svojega… Pelo se je seveda tudi ob dolgih zimskih večerih okoli krušne
peči, pa gredoč ko so hodili eno uro peš k maši v Leskovec, na romanjih….
Posebej so se veselili nedeljskih popoldnevov, ko so imeli vsi člani družine prosto in so lahko počeli, kar se jim je zljubilo. Pri Lekšetovih v Drenovcu so najraje brali. Poleti so odnesli vsak svojo deko pod svoje drevo in brali… Tekmovali
so tudi, kdo bo prvi prišel do časopisa, v katerem so kot podlistki v nadaljevanjih izhajali različni romani… Brali bi sicer radi precej več, kot so imeli priložnosti, a jih je priganjalo delo… Pa se je zgodilo, da so kdaj naredili to tudi na
skrivaj. Kot pravi Anica Zorko, je njena mama dolgo skrivala, kako je v košu,
ko je šla obtrgovat fižol, skrila
tudi knjigo pa hitela z delom,
da je na koncu vrste potem še
hitro prebrala kakšno poglavje.
Pa tudi Aničin ata ni bil nič
boljši, saj je tudi priznal, da je
pa na skrivaj bral v službi – namesto malice.

Mama Julka je zelo rada brala
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O AJDIH
Tudi
na
območju
Krškega gričevja je
kar nekaj krajev, ki
imajo
pridevnik
»ajdovski«.
V naši neposredni
bližini je Ajdovska jama pri Nemški vasi, na
drugi
stran
tega
gričevja pri Savi je tudi
Ajdovska jama pri
Krškem, pri Studencu
Ajdovska
Peč, tudi
Ajdovski Britaf...
Če še ozremo še širše,
preko Save, je v Posavju še več »ajdovskih«
poimenovanj krajev,
najdišč,
naravnih
znamenitosti,
nekatera samo še v
ustnem izročilu…
V zvezi z obema
Ajdovskima jamama
starejši
še
vedo
povedati, da so bili
Ajdje, ki so živeli dolgo
časa nazaj, zelo veliki
ljudje in da so npr.
ajdovske
žene bile
tako velike, da so
stale z vsako nogo na
enem bregu Save, ko
so prale perilo…
Spet druga zgodba
govori o tem, da sta
obe Ajdovski jami
povezani po zemljo in
da nekoč Ajdje niso
hodili čez hrib iz ene v
drugo jamo, ampak
kar po podzemlju.. oz.
da so nekoč enega
psa spustili pri vhodu v
eno jamo notri, v

drugi pa je prišel ven…
Deloma to potrjujejo tudi najdbe iz sorodnih
obdobij prazgodovine v obeh jamah, pa tudi
dejstvo, da gre za kraški teren in tako verjetnost podzemnih rovov obstaja.
Prav posebne legende pa o posameznih
ajdovskih krajih nismo zasledili, kot je npr. o
Ajdovski ženi pri Pilštanju…
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PUSTNE ŠEGE
Anica Zorko se iz svojega otroštva spomni svoje stare mame, kako je spoštovala pustni torek – obvezno je šla na tisti dan obrezat vsaj eno trto v vinogradu, predvsem je pa vse otroke napotila zjutraj, preden so šli v šolo, trest
sadna drevesa, zlasti slive, da bodo bolje rodile.
Na pustni torek so tudi oni hodili v maškare – maske so morale biti obvezno
tiho, so pa poskakovale in ropotale, plesale za debelo repo. Najbolj značilna
maska je bila t.i. kamela – ki niti bila podobna kameli, morda kravi, ali kozi,
ker so jo tudi »molzli«, a lokalno so tej maski rekli kamela.

O pustu se je seveda tudi obilno jedlo. Na četrtek pred pustom, ki so mu rekli
tudi »debeli četrtek«, pa tudi ves pustni čas, se je obvezno moralo jesti meso,
ki se je »moralo kuhati v devetih loncih«.
V Brezovski Gori pa so poznali tudi lik kurenta, a ne tako kot npr. v Prekmurju.
Šlo je v bistvu za slamnato lutko, ki so jo v noči na pepelnično sredo obesili
visoko na drevo pri hiši tistega, ki v preteklem letu napovedal, da se bo poročil, potem pa ohceti ni bilo – lutka »kurent« je bil namesto ženina ali neveste.
Povezana s predpustnim časom, ko je bilo sicer tudi največ porok in tudi največ skrbi, če do teh ni prišlo, je bila tod znana tudi ljudska pesem:
Fašnik se že približuje,
vsako dekle se solzi,
ona vedno premišljuje,
kaj bo pa na stare dni.
Ve, dekleta, sirotice,
vaši trošti so zdaj proč,
ve ostanete samice,
pisanke za vel'ko noč!
Ti, nesrečni kralj Herodež,
ti si vsega tega kriv,
ker si v betlehemskem mestu
vse fantiče pomoril!
Tebe bodo pa preklele
vse ta mlade deklice,
ker ne bodo fantov 'mele,
ledik stan zapravljale.

Pustno tresenje drevja
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POLETNI KRES
Od tega starega predkrščanskega praznika, ki je imel svoje
obredne zakonitosti, so v našem
okolju ostali posamezni drobci,
posamezne šege, ki spominjajo
na nekdanjo vero v moč Sonca
in narave.
Anica Zorko se iz otroških let še
spominja, da so v Drenovcu skupaj s sosedi zakurili kres, peli ob
njem in skakali čezenj, da jih »ne
bo križ bolel«, pa da »bo lan dovolj visoko zrasel«, posebej pa se
spomni stare mame, ki je vse Kresni šopek, - tradicija, ki pri Zorkovih še vedno vztraja
otroke napotila nabirat jevševe veje, ki jih je potem postala po prej očiščenih hišnih tleh, češ da potem ne bo bolh. Čeprav je to delovalo kot vera, pa
je očitno nekaj tudi v eteričnih oljih jevše, ki morda bolham ravno ne ugaja.
Zorkovi v Brezovski Gori pa še vedno vzdržujejo šego nabiranja kresnih šopkov—morda ne več toliko zaradi vere v moč kresnih rastlin, ki naj bi nabrane
na kresni večer in obešene pod streho poslopij ali nad hišna vrata varovale
pred poletnimi ujmami in nadlogami, ampak zaradi povezave s predhodnimi generacijami, ki so to kresno opravilo redno izvajale. V šopku obvezno ne
sme manjkati praprot, pa šentjanževka in kresničevje.
Anica Zorko se še spominja pripovedi zdaj že pokojnega soseda, ki je živel
vsaj pol ure hoda stran do prvega izvira pitne vode; ker je bilo do izvira daleč in peš v brenti ali škafu tudi nisi mogel prinesti veliko vode, so bili tako
ljudje kot živali pri hiši večkrat žejni. Imel je doma tudi dva volam za katera bi
porabil nešteto ur prenašanja vode, da bi ju dovolj odžejal, za eno rajžo bi
rabil vsaj eno uro, pa se ne bi nič poznalo.
Potem pa je pravil, da se mu je nekega leta, ko se je vrnil domov od polnočnice, in po stari dobri navadi tudi živalim v hlev nesel kos božičnega kruha,
zgodilo nekaj čudnega. Že ko se je bližal hlevu, je slišal pogovor, ko je prišel
bliže, pa je ugotovil, da se pogovarjata vola s povsem človeškim glasom.
Hvalila sta gospodarja, da je dober do njiju, edino eno slabost da ima—
večkrat ju pusti žejna. Ugotavljala sta, da bi bolje naredil, da namesto da
sam nosi zanju vodo sem in tja, naj raje njiju pripelje do studenca in se bosta
tam že sama odžejala.—O, kako sta vola pametna, bolj kot jaz -, si je mislil
gospodar, ob tem pa razmišljal, kako to, da ju je slišal govoriti. In spomnil se
je, da je bil v suknji, v kateri je hodil tudi poleti, morebiti tudi na kresni večer.
Kot so stari ljudje pravili—če ti kresni večer nevede pade v žep praprotno seme in ga imaš pri sebi še na božični večer, potem boš slišal živali govoriti.
In tako zaradi praprotnega semena s kresnega večera sosedova vola nista
bila nikoli več žejna...
15

SKLEP
Nizanje izročila smo v tej izdaji sicer zaključili, a naše raziskovanje še zdaleč ni
zaključeno.
Ob tem pa upamo, da se bralcu utrne še kakšen spomin in ga podeli z nami.
Vsi ti lepi utrinki iz življenja še ne tako daleč nazaj nam lahko tudi v sodobnem
času pomagajo olepšati vsakdan, saj nagovarjajo naša čustva, nas povezujejo z našim bistvom in najbližjimi—v hisi in soseski. Hkrati nas tudi bolj povezujejo z naravo in razvijajo veščine, potrebne za preživetje v golem naravnem
okolju.
Čeprav gre včasih za igrivo poustvarjanje z namenom malo drugačnega druženja ali pa za to, da obogatimo turistično ponudbo kraja, se nam kljub igri,
ali pa prav zaradi nje na subtilni ravni zgodi še veliko več.
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