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Ne pametuj, ločuj!

O smeteh, odpadkih in drugih odvečnih 

stvareh skozi zgodovino

V Muzeju Ribnica pripravljamo razstavo, s katero bomo poskušali 
predstaviti smeti. Kar je za večino ljudi navlaka, je za arheologe vir 
informacij o času, načinu življenja in družbi, za komunalna podjetja 
pa posebna zgodba, povezana z odvozom in predelavo. 

Vsi ti pogledi, o katerih redko razmišljamo, so del našega vsakdana. 
Z razstavo želimo predstaviti odnos do smeti nekoč in danes ter se 
posvetiti ponovni uporabi – reciklaži. 

Potruditi se moramo, da bo naš način življenja naravnan čim bolj 
trajnostno. Sliši se zapleteno, ampak tak način so poznali že naši star-
ši, stari starši. Vedno znova ugotavljamo, da ni treba izumljati novih 
stvari, saj so rešitve pogosto blizu. Včasih je dovolj, da se ustavimo in 
koga vprašamo, razmislimo ali pogledamo širšo sliko. 

Tudi zato je vez s preteklostjo tako zelo pomembna – nastavlja 
nam zrcalo.

Razstava, ki nastaja v sodelovanju Ministrstva za kulturo RS, Ob-
čine Ribnica, Občine Sodražica, Občine Loški Potok in Komunale 
Ribnica, bo predstavila vse naštete vidike.¬

Pomemben del razstave bo posvečen tudi trgovini nekoč in danes, 
zato bi nam zelo prav prišli fotografi je nekdanjih trgovin in pred-
meti, ki so se v trgovinah uporabljali oziroma prodajali (računi, bla-
gajna, vrečke, posode za bombone idr.). Veseli bomo, če nam boste 
pomagali. Lahko se oglasite v upravnih prostorih Muzeja Ribnica v 
Rokodelskem centru, pokličete na telefon 041 764 022 ali pišete na 
e-naslov muzej.ribnica@amis.net.

Marina Gradišnik, višja kustosinja

Naše navade in način nakupovanja pomembno prispevajo h kopičenju nepotrebnih 
stvari, ki kmalu pristanejo v odpadkih. Kako je bilo včasih obiskati trgovca v 
domačem kraju? Kako je danes? V knjigi Alenke Pakiž z naslovom »RibničanƏ smo 
se lƏpu nosilƏ!« Oblačenje v Ribniški dolini od konca 19. stoletja do druge svetovne 
vojne najdemo eno izmed redkih fotografi j notranjosti trgovine. Na fotografi ji je 
Marija Pokovec v domači trgovini z manufakturnim blagom, ki je nekoč delovala 
na trgu v Ribnici.  

Pridružite se Poletavcem – 
poletnim bralcem!

»Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran!« je že znani 

slogan Poletavcev – poletnih bralcev!
V Knjižnici Miklova hiša se letos že šesto leto zapored pridružuje-

mo bralni akciji, ki je namenjena otrokom, starim od sedem do dva-
najst let. V času počitnic ponovno vabimo tako začetnike v branju 
kot že uveljavljene bralce k branju česar koli po lastni izbiri (knjig, 
stripov, revij, turističnih vodnikov itd.), pomembno je le, da berejo 
trideset dni po pol ure na dan. Na ta način bodo krepili bralne nava-
de, utrjevali branje in odkrivali čudoviti svet pisane besede. Otroci, 
ki želijo sodelovati in se z oddanim bralnim seznamom uvrstiti med 
kandidate za žreb privlačnih nagrad, naj se oglasijo v knjižnici v Rib-
nici, Sodražici ali Loškem Potoku ali pa na spletni strani www.mi-
klovahisa.si poiščejo zgibanko z bralnim seznamom, v katerega bodo 
med poletnimi počitnicami vpisovali, kar bodo prebrali. Seznam 
oddajte do 10. septembra v svoji knjižnici ali ga pošljite na naslov: 
Knjižnica Miklova hiša, Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica, »Za Poletavce«.

Izpolnjen seznam in svoje podatke lahko pošljete tudi na e-naslov:
poletavci@miklovahisa.si.

Z 10. junijem bo začela delovati skupna spletna stran www.po-
letavci.si, kjer bodo na voljo vse informacije o Poletavcih in bralni 
namigi.

Projektu se lahko pridružijo otroci, ki obiskujejo Knjižnico Miklo-
va hiša: članstvo je za otroke do osemnajstega leta brezplačno! 

Projekt traja od 10. junija do 
10. septembra 2020. 

Zaradi trenutnih razmer je vprašljiva izvedba zaključne prireditve. 
Vsi sodelujoči otroci pa bodo proti koncu meseca septembra prejeli 
priznanje in majico Poletavci – poletni bralci. Izžrebali bomo tudi 
glavno nagrado.

Projekt Poletavci – poletni bralci je regionalni in delno nacional-
ni projekt. Nosilka projekta je Mestna knjižnica Ljubljana. Projekt je 
prejel priznanje Slovenske sekcije IBBY 2014 za izjemne dosežke na 
področju promocije mladinske književnosti in branja. Poletite to po-
letje ponovno na krilih besed in postanite Poletavci – poletni bralci!

Domen Češarek,
Knjižnica Miklova hiša Ribnica
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»O kresi se dan obesi« – praznovanje kresne noči 
v ribniški dolini

Praznovanje kresne noči v juniju je v Sloveniji, razen izjem, skoraj 
že pozabljen običaj. Dandanes kresujemo 1. maja, kresovanja pa or-
ganizirajo le še posamezna gasilna društva. Za organizacijo stoji za-
pletena birokracija, vse manj je tudi zanimanja za vsebino praznika. 

Kakšna je simbolika, ki se skriva v kurjenju kresov? V šolah so 
učili, da je kurjenje kresov 1. maja spomin na protiturške opozoril-
ne grmade in čarovniško inkvizicijo. Je res tako? Do začetka druge 
svetovne vojne so kresovanja z izjemami potekala ob večjih prazni-
kih, najimenitnejša in najštevilčnejša pa na poletni solsticij – »kre-
sno noč«. Praznovanje poletnega solsticija je starodavna šega, ki jo v 
Evropi še ohranjajo srednjeevropske in severnjaške dežele. Poznamo 
zimski in poleti solsticij med 21. in 23. junijem, ko je sonce na vrhun-
cu svoje moči. Slovenski pregovor pravi »O kresi se dan obesi«, saj je 
to najdaljši dan v letu in mejnik, ko se dnevi začnejo krajšati. Temu 
prazniku pravimo Slovenci »kres« ali »kresna noč«. S prižigom kre-
snih grmad so želeli s pomočjo ognja ohranjati moč sonca. V ljud-
skih predstavah je praznik veljal za začetek poletja, praznik cvetja, 
košnje, zaljubljencev, veselja in čarovnije. V Sloveniji praznik pra-
znujemo v noči iz 23. na 24. junij, ko goduje sv. Janez Ivan Krstnik. 
Kot pričajo Valvasorjevi zapisi iz sedemnajstega stoletja, so praznik 
sv. Janeza Krstnika v Ribnici praznovali na prvo nedeljo po njego-
vem godu. H kapeli sv. Janeza Krstnika, ki je bila nekoč v Ribniškem 
gradu, so k blagoslovu prišli vsi farani. Praznik so praznovali slavno-
stno. Katoliška cerkev je ločevala ljudsko praznovanje kresne noči od 
godovanja, kar kaže, da je praznik Ribničanom veliko pomenil. Po 
vojni so s pomočjo koledarskih reform vsa letna kresovanja umestili 
na 1. maj, praznik dela, ki s prvotnim pomenom kresovanja nima 
nič skupnega. Praznovanje kresne noči je bilo zaradi verske vsebine 
prepovedano, nevedoč, da je to starodaven obred, ki ima korenine v 
predkrščanski tradiciji. Prastari pomen kresovanj je tako dobil novo 
vsebino in obliko, pomen starih obredji pa je zbledel. Kako so Rib-
ničani praznovali kresno noč, je razvidno v ohranjenih terenskih in 
arhivskih zapisih šeg, ki smo jih pridobili v knjižnici v sklopu domo-
znanske dejavnosti. 

Znanilci kresnega časa so nekdaj bili »kresni mlaji«, okrašene vi-
soke smreke, ki jih danes postavljamo 1. maja, nekoč pa so jih posta-
vljali v mesecu juniju. V Goriči vasi so nekdaj postavljali mlaj sredi 
vasi na nedeljo pred kresom. V Ribnici so postavili mlaj dan pred 
kresnim večerom v mraku. Mladci in možje so šli skrivaj v oddaljen 
gozd, kjer so ukradli najlepšo smreko. Štor posekanega drevesa so za-
delali z mahom in vsadili vanj smrekico. Mlaj so postavili na najvišji 
točki v vasi. Po ribniški dolini so nekdaj mlaje postavljale vse vasi in 
med seboj tekmovale glede lepote in višine mlaja.

Sledila je priprava kresnih grmad, ki so jih zakurili v noči pred 
godom Janeza Krstnika. Za lokacijo grmade so izbrali križpotje ali 
najvišji bližnji hrib. Ribničani so kresovali pri sv. Ani, Bukovčani na 
Tintovici, Žlebičani na Strmci, Goričevljani na križpotju za vasjo, 
Dolenjevaščani na Gričku nad vasjo ali na vrhu Belih sten itn. Mla-
dina je ob kresovih plesala, skakali so čez ogenj in peli ljudske pesmi. 
Gostili so se s kruhom in vinom.

Kresna noč ima svojo čarno moč in vzdušje, ki je kot nalašč pri-
merno za raznovrstna bajanja, verovanja, šege in vraže. Je najprimer-
nejše obdobje v letu za nabiranje zdravilnih rož in zelišč, saj velja, da 
je ob kresu njihova zdravilna moč najmočnejša. Nekatera zelišča in 

rože so navdane s posebno čarobno močjo, zato so na kresni dan Rib-
ničani nabrali gozdne kresnice in steljo (praprot), ki so jih raztresali 
po hišah. Verovali so, da jih bo to obvarovalo ognja, strele in mrčesa. 
Otrokom so pravili, da ponoči na postlani stelji počiva sam sveti Ja-
nez Krstnik. V Goriči vasi so steljo najprej opalili pri kresu in pri tem 
izgovarjali: »Bog ga naj obvarje ognja, toče, vode, lakote in vojske!« 
Nasuto praprot in kresnice so zataknili na podstrešju za tramove, po 
hlevu in drugih gospodarskih poslopjih, da so zavarovali dom pred 
ognjem. S podobnim namenom zaščite so na podstrešja in okna hiš 
izobešali »kresne pušeljce« iz travniških in gozdnih cvetlic. Marija 
Bavdaž, upokojena biologinja iz Idrije, se spominja, da so v tridesetih 
letih v Ribnici in njeni okolici še izobešali kresne cvetlične pušeljce, 
ki so krasili hišna okna. V Danah pušeljc najprej položijo na hišni 
prag in ga nato obesijo v izbo. Ponekod je bil pušeljc pod mizo v hiši. 
Dan pred kresom, še ob belem dnevu, so Ribničani poškropili polja 
in zapičili na vsako njivo šibo iz butare v obliki preprostega križca. 
Med obredjem v Danah so izrekali: »Treska in hudega vremena reši 
nas, o Gospod!« Čudežno moč je imelo tudi praprotno seme. Verjeli 
so, da komur na kresno jutro v škorenj pade praprotno seme, razu-
me živalsko govorico. Na kresni dan so otroke v šali pošiljali iskat 

Kresni pušeljc v Danah
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čudežno praprotno cvetlico. Kot vemo, pra-
prot nima cvetov, zato so jo iskali zaman. O 
kresni roži so v Globeli pri Sodražici zapeli: 
»Rəmjana ruoža že rəmeni zə kriesn dan. Paj-
te jo iskat, da buomo postlalə …« Verjeli so, 
da bodo ponoči na stelji, postlani s prapro-
tno cvetlico, prespali predniki. V tem času 
se namreč odprejo meje med tem in onim 
svetom. Ko je v Ribnici kres dogoreval, so 
se odrasli mladci našemili v smrt in druge 
podobe ter napodili otroke domov. To je bil 
tudi čas za iskanje zakopanih zakladov, ki so 
to noč goreli z modrim plamenom in si jih 
tako najlažje našel. Prav zakladi so v sloven-
skem ljudskem slovstvu ena od predstav o 
onstranstvu.

Na praznik se vežejo tudi šege, povezane 
z vedeževanjem ljubezni in življenjske uso-
de. V Ribnici, Hrovači in Goriči vasi so na 
kresni večer dali vsak svojo marjetico ali 
kresnico v razpoko velikih vrat, podboj ali 
pa na zunanjo, sončno stran oken. Če je cve-
tlica do naslednjega jutra ovenela ali pove-
sila cvet, bi imetnik umrl pred koncem leta. 
Če ne, bi pa dolgo živel. Primerjava cvetlice 
s človeškim življenjem je zgovoren dokaz o 
življenjskem ciklusu na Zemlji. Vedeževanja 
so bila izrazito povezana tudi z ljubezensko 
tematiko. V Goriči vasi so konec devetnaj-
stega stoletja na kresovanjih v zrak metali 
kresna kolesca in pravili: »Na katero stran 
vzleti ali se obrne tako goreče kolesce, z one 
strani bode nevesta tistega mladeniča, kateri 
ga je zalučal.« [Šega kotaljenja in metanja 
ognjenih kolesc je bila razširjena tudi dru-
god po Sloveniji, nekoč naj bi simbolizirala 
sonce.] Znano je, da so v Goriči vasi pletli 
tudi kresne cvetlične vence, ki so jih dekleta 
zvečer pred kresom metala na strehe hiš. Ko-
likor metov je dekle potrebovalo, da se je ve-
nec zataknil na strehi, v toliko letih naj bi se 
poročilo. Ob ognju in rastlinah ima magično 
moč tudi voda. V Goriči vasi so se otroci ob 
kresnem ognju polivali z vodo. Ponekod po 
Sloveniji so verjeli, da se je polito dekle kma-
lu poročilo. Na ljubezensko vsebino prazni-
ka se veže tudi ljudska pravljična pesem, ki 
jo je Jožef Rudež konec osemnajstega stoletja 
zapisal v ribniški dolini:

Kresna pesem je razširjena tudi drugod po 
Sloveniji, kar kaže, da je bil obhod deklet –  

kresnic nekoč razširjen tudi drugod, najbrž 
tudi v Ribnici. Kresnice so bila dekleta, oble-
čena v bele obleke. Obiskovala so domačije 
in pobirala darove. Prinašala so srečo in bla-
goslov. Do danes so se obhodi kresnic ohra-
nili le še na območju Bele krajine in Krasa.

Po kresu so mladci podrli mlaj in hlod 
prodali. K izkupičku so dodali še kaj denarja 
in naredili vaško veselico. H gostiji je prispe-
vala vsaka hiša nekaj jedil. Ob tej priložnosti 
so v Ribnici sprejemali dorasle mladce v svoj 
fantovski krog. Praznik je bil pomemben ži-
vljenjski mejnik, namenjen iniciaciji preho-
da med odrasle. 

Kresna noč je odprla začetek poletnih 
kmečkih opravil, kot so košnja, žetev in me-
tev, ki so pred uvedbo kmetijske mehaniza-
cije veljala za izredno težaško delo. Danes h 
košnji preganjata večinoma dobiček in vre-
me, a pozabljamo, da so travniki, ki so po-
košeni po kresu, bogatejši s semeni trav in 
cvetlic ter boljši od gnojenih, pokošenih sre-
di pomladi. Življenje človeka je bilo nekoč 
tesno povezano z naravo, dobro jo je moral 
poznati in se ji prilagoditi. Kurjenje kresov je 
bilo v ljudskih predstavah pomembno, saj je 
ohranjalo sonce za življenjsko energijo in ve-
getacijo. V zameno so si skozi šege zagotovili 
varnost, lepo vreme, obilje in srečo v novem 
letnem ciklu. Opisane šege in verovanja se 
nam v sodobnem času najbrž zdijo neobičaj-
na, saj ne bivamo več v stiku z naravo.

Po osamosvojitvi Slovenije so bile pobu-
de, da bi kresovali dan kasneje, na dan dr-
žavnosti, vendar se zaradi medlega in nič 
kaj bučnega praznovanja državnega prazni-
ka pobuda ni uresničila. V zadnjih letih se 
po Sloveniji ponovno pojavljajo pobude po 
obujanju praznika. Leta 2017 je Turistično 
društvo Grmada priredilo kresno noč na Gr-
madi. V nekaterih domovih na Ribniškem je 
še vedno živo tudi raztresanje stelje in kre-
snic po hišah. Kresne pušeljce še izdelujejo 
v Danah. Morebitna obuditev praznika je 
lahko odlična priložnost za krajevne sku-
pnosti, ki iščejo ideje za družabne dogodke, 
ki omogočajo kakovostno sobivanje ljudi v 
skupnosti.

Domen Češarek,
Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Kresnice in 
žlahtni gospod

 
Kresnice kresujejo,

en velik oginj kurijo.
K njim je prijezdil
en žlahtni gospod.

»Bog daj dober večer, kresnice!«
Dale so odgovor: »Bog vas sprimi,

žlahtni gospod.«
Tako je rekil žlahtni gospod:
»Katera zna najlepše peti,

tista bo moja gospa.«
Tako narprva govori:

»Jes sim enga vervalterja hči,
al peti narlepši znam.«

Tako druga govori:
»Jez sim enga šriberja hči,

pa peti najleši znam.«
Tako pa tretja govori:

»Jez sim enga rihtarja hči,
pa peti narlepši znam.«

Tako četrta govori:
»Jez sim enga burgarja hči,

pa peti narlepši znam.«
Tako pa peta govori:

»Jez sim enga župana hči,
pa peti narlepši znam.«

Šesta pa tako govori:
»Jest sim ena vboga sirota,
nimam očeta ino matere,

nimam brata ne sestre
ino žlahte nobene,

pet pa čist nič ne znam.«
Tako je rekil žlahtni gospod:

»Podej, sirota, belo roko!
Do zdej si bilo sirota,

od zdej pa boš moja gospa.«
Za se jo na konja posadi
ino od njih preč zderči.
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