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Mitsko-folklorno izročilo uprostorjeno v krajini - mitska krajina. 

RODIK 

- sinkretični pogled na svet in kulti različnih časovnih obdobij, od staroselcev do 

Slovano in krščanstva; 

- Ustno izročilo in situ, na mestih, o katerih izročilo govori;

- Obiskovalec spozna tradicionalno percepcijo sveta.

MOŠĆENIČKA DRAGA

- Eno časovno obdobje – ena od rekonstrukcij (pra)slovanske mitologije; 

- Samo tri itski toponimi, drugod učenje o rekonstrukciji slvoanske mitologije, ki ni in 

situ

Rodik, zakleta gročična v kačo, Robida.

Skupne značilnosti 
Rodika in Mošćeničke

drage 



Kaj nas povezuje?

Baba - stilizirani amorfni oblik s krogi – ženske prsi;

Perun - stilizirani element mlinskega kamna – z njim proizvaja grom, blisk. 

Rdeča barva - nebeško božanstvo Perun, njegov ogenj, blisk, ognjevitost; 

Siva barva - Baba, kamen, mati zemlja, hkrati barva Krasa, Istre, mesta obeh delov 

Mitskega parka.



Mitski park

Od kod ime? Privlačno za turiste, združitev hrv + slo lokacije – Perun + Baba

Mit je tradicionalna zgodba, ki razlaga svet in človekovo vlogo v njem.

Nekateri raziskovalci menijo, da je mit le tista zgodba, v katero ljudje verjamejo in je 

povezana s svetimi obredi. Drugi raziskovalci menijo, da ljudje v mit niso nujno 

verjeli, temveč so ga razumeli bolj simbolno. Govori o nečem pomembnem, npr. o 

nastanku sveta, o nekem družbenem ali naravnem pojavu ali o živih bitjih. V Evropi 

se miti niso ohranili! Drobci so se ohranili v določenih delih ljudskega izročila, zato 

to izročilo imenujemo mitsko izročilo. 

Nikoli ne govoriti o mitih!!! (izjema rekonstruirana slovanska mitologija v 

Trebišćih). Jih ni v Rodiku. Kar imamo je pripovedno izročilo, ki ga kvečjemu 

zaradi projekta lahko imenujemo mitsko izročilo (Baba, lintver, šembilja). 



Uganke, lov na zaklade, 

igre – odprejo interakcijo v 

muzeju



12 točk, in situ prikazano mitsko-pripovedno izročilo – poged na svet.
Dva dela: Babji kraški (spodnji) in Lintverjev brkinski (gornji)RODIK



Rundictes na napisu iz 
Materije

Izkopavanja apsidalne 
zgradbe, žganina (4st-

5th c. A.D.)

Tloris naselja (pozna 
antika), obzidje  - gradišče.

Raziskave v 19. st. – epigrafski napis

Izkopavanja v 70ih – prazg. obzidje, pozno 

antična stavba; Izjemnost – še danes viden 

tloris hiš, ulic; dominantna pozicija Ajdovščine

Ajdovščina 
in ajdi



Epigrafski napis 
iz Materije

[HANC] VIAM DERECTAM

PER ATIUM CENTURION(EM) POST

SENTENTIAM DICTAM AB A PLAUTIO

LEGATO TI CLAUDI CAESARIS AUG(USTI)

GERM(ANICI) ET POSTEA TRANSLATAM A

RUNDICTIBUS IN FINES C LAECANI

BASSI RESTITUIT IUSSU TI CLAUDI

CAESARIS AUG(USTI) GERM(ANICI) 
IMPERATORIS

L RUFELLIUS SEVERUS PRIMIPILARIS.

Napis omenja pravni spor med 

veleposestnikom in konzulom G. 

Lekanijem Basom in Rundikti. Legat 

A. Plautij je dosodil, da vojska 

zgradi cesto na ozemlju Rundiktov v 

njihovo uporabo. Kasneje je ta cesta 

(vsaj delno) prešla v last Lekanija 

Basa, ki je lahko zahteval 

odškodnino za uporabo, oteževal 

prehod domačinom ipd. To je bila 

osnova za sodni spor. Odločen je bil 

v prid Rundiktov. Izvršilec je na 

vidnem mestu z napisom v flišu 

zaznamoval odlok in s tem zagotovil 

spoštovanje pravic Rundiktov.



Rodik

Ajdovščina Njivce

Slope

Pod lipe

Brezovica

AJDI

Kontinuiteta?

Poistovetenje domačinov s predhodnimi 

prebivalci?



“Na Ajdovščini je 
bilo 36 hiš”

Podluza –
najstarejša vas Ajdi so kradli 

pridelke na 
Čelevem in 
Maganki

Ajdi si imeli njive 
na Njivce, 
Štihterca

V Podluzi je bilo veliko vode

SOBIVANJE?

- ‘majhni in temnopolti’;

-‘Imeli so črne lase in zategle kože, tako kot Cigani;
- Bali so se naših ljudi. Nikoli nam niso nič naredili in 

niso bili hudobni. Bili so druge barve in drug jezik.
- Preselitev Ajdov v Podluzo, starejši del Rodika.
- Drobci zg spomina v ustnem izročilu o kontinuiteti 

prebivalcev, sobivanju s starejšimi prebivalci 
zgoraj?

ZG podatki



Sobivanje?

- dve izvorni vasi – ena povezana z 

arheološkim najdiščem, ločeni glede 

na: 

- potok,

- dvojno strukturo pokopališča,

- šege ob pustovanju, 

- pozicijo vaščanov v cerkvi, 

- delitev skupnega dela.  

Dve vaški identiteti – prek ritualov, 

ustnega izročila. 

V izročilu o ajdih, ritualih morda 

odsev sobivanja in kontinuitete dveh 

prebivalstev, iz hriba 

(predslovanske), spodaj 

(slovanske?). 



Medtem ko se časovne dimenzije dogodkov ne ohranijo v ustnem izročilu, se lahko 

drobci resnice ohranijo v ustnem izročilu ohranijo – pa čeprav na videz kontrasti 

(preselitev ajdov, uničenje Ajdovščine). Samo razbrati jih je potrebno. 

- Uničenje Ajdovščine: apsidalna zgradba, uničena v ognju v 2/2 5st n.št. ali kasneje; 

puščične soti – vojna (? Ustno izročilo).

-Po razpadu pozno rimskega sistema se naselitev razdrobi bo brkinskem grebenu. 

Življenje na Ajdovščini se nadaljuje v omejenem obsegu.

- Bizanc: novi priseljenci v dolinah pod Ajdovščino – tradicija o sobivanju?

- Premik iz nerodovitnega grebena v ekonomsko bolj rentabilno nižino pod 

Ajdovščino (Rodik, Slope, Brezovica).



Cemeteries

Roman 
roads

AJDOVŠČINA

JEZERO/ 
ritual site

Calvary from 
Brezovica



Lintver Na jezeru

Kamniti bloki - tujek

Romanja: „O Bog, uniči in ubij tega vraga, ki 
prebiva tu (do 19. st); Bleiweis.
Lintvern/kačon – varuh zakladov, moč nad 
nevihtami, vodo.



Kača: brezčasni vladar principa 

življenja.

- Kult vode; 

- Povezava s kraljestvom mrtvih 

(pogrebni kult v antični Grčiji, Iliri 

– od neo prek antike). Negativni 

aspekt prevlada s krščanstvom: 

arhetip zlega, poganstva. 

Uroboros – princip 
življenja in smrti



Bližina grobišča le nekaj m stran od Jezera (Pod Jezerom) + lintverjevo domovanje 

v vodi – v folklori kot prehod v svet mrtvih = odsev funerarnega kulta?

Krščanska demonizacija poganskega kulta – imenovan hudič v molitvi, namen 

ritualov – izgon zlih sil iz Jezera. S postavitvijo romarske poti k Jezeru in s 

krščansko liturgijo je Cerkev pokristjanila lokalni kult in s tem v nasprotju z željenim 

zagotovila njegovo preživetje v pokrajini.

Demonizirano bitje z vrha gore, nevihte, strele – Perun?

Predkrščanski 
kult?



Robida / zakleta 
kača

- čuvaj zakladov, ruševin (Križen drev, Gabrova stran) 

- darovalka dobrin, rodovitnosti, simbol podzemne moči in modrosti. 

- Nekatere mitologije, npr. egipčanska, slovanska, napadajo kačo le takrat, ko 

poskušajo v svetu uvesti kaos.

- dobra bitja: prepoved ubijanja, duše prednikov, čuvaj domačije (hišna kača v 

Rodiku); kačja kraljica obvladuje vse kače, gospodar zemeljskih zakladov, zato 

so si ljudje poskušali prilastiti njeno krono. 

- negativnost: se ovijejo človeku okrog vratu, skušajo zadušiti; kazni zaradi 

greha; izganjalci kač (Rodik).



Baba

Je imela təku, kukər 

obliko riti, žjənske, in 

prsa…

Razmislek o 

našem odnosu do 

tradicije – ostanki 

minirane Babe. 

Ko se Baba „poščije“, je gorek 

dež, ko prdne, je „gorka“ burja, 

ko dvigne krilo, takrat se bo 

zjasnilo. 



Sežana: In pol ena od teh zgodb je bla, da so otroci ostali doma, da ku greš u 

Trst in ku se spustiš dol proti hišəm, muorəš kušənt eno grdo babo, ki ima velike 

brədavice, je šmrkava, ji teče z nusa in je grda, grda ku hudič, ma ne murəš jət 

mimu nje, ne smeš jət v Trst, te ne pustijo, če je nisi kušnu, evo tu jə vse.«

“To naj bi bila starka, strašna na pogled, pa še šmrkava povrhu. Kdor gre prvič 

mimo nje, jo mora poljubiti. Lokavc

Otroška folklora lahko konservativna – ohranja tradicije, ki so v nekem času 
izgubile svoj pomen in smisel (Delavigne 1982: 132; Kuret 1997b: 82).

Ob vstopu v Grobnik, Istra, bi moral poljubiti 

“šmrkavo Babo”

Poljubiti 
šmrkavo babo



Baba - element 
družbene kontrole, 

teritorialni ritual 
prehoda

Otroške avanture tavanja v neznano 

povezane s temi vrstami pretečimi folklornimi 

liki (Pehtra Baba). Strašljiva, stara Baba 

učinkovita v kontroli gibanja otrok. 

Pogosta na srenjskih mejah.

Rituali vezani na Babo so kot teritorialni rite 

de passage, vezani na specifično mesto v 

krajini – ko se vstopi v neko območje, ožje 

(mesto) ali širše (planine, gozd, ozemlje 

„drugega“. 

Baba s Trsta na mestu Scala santa.

Poljub blatne 

Babe na vstopu 

v Grobnik, edina 

izklesana



Babi so darovali pridelke (Velebit)

Rituali

zemlja

voda

ogenjbaba

Babi so prinašali pepel, zemljo, vodo (Golac) v 

času solsticija.
Stara baba nad Ajdovščino, kres



Baba pri „starovercih” Posočja: 

Babja jama svetišče v najpomembnejšem tročanu. Kamen Velika Mati (Skrt, 

Medvešček 2016: 83).

Baba Vogenca pod Jelenkom – na poti na sv. mesto so pri Vogenci pustili prodnik iz 

Soče ali „lon“.

Da je Črna Baba ob Soči ostala črna, so jo 3x letno zdrgnili z orehovimi lupinami. Po 

njej so napovedovali letino in ji nosili darove.



Velika Planina: pastirji so prinesli hlebec kruha ali kovance imaginarni Babi, ko so 

prvič odšli na pašo v planine – da ne bi Baba prinesla toče (Cevc 2006).

Španija: Po povratku s planine so pastirji iz doline Améscoa prinesli otrokom kruh 

rekoč: "Toma pan de la Vieja del monte„ (Lapuente Martínez 1971)».”



zemlja

voda

ogenj

baba

Golac, Čičarija: V “tridanu” v času solsticija so Babi prinašali pepel, zemljo, vodo

Baba v tročanu:

Tročan je starodavno načelo verovanja v tri osnovne sile narave, v ogenj (sonce), 

vodo in zemljo. Kmetije, hiše, kašče, hlevi, kozolci, sadovnjaki itd. so bili postavljeni 

po načelu tročana, o katerem je vedel le hišni gospodar. Pri gradnji kmetije so 

izbrali tri kamne, izmed katerih sta bila dva temeljna, tretji pa je bil binkl, varuh, ki je 

bil ali v ognjenem ali v zemljskem ali v vodnem znamenju. Po besedah 

pripovedovalca je lahko prišlo do uničenja kmetije, če se je izgubilo vedenje o 

tročanu ali se ga je nevedè uničilo. Vse, tudi drevesa, poljščine, žita itd., so 

razvrščali po treh osnovnih elementih narave (Pleterski 2006).



Najstarejša Baba v Istri! Aleksander Panjek 2015, 124: Kulturna krajina in okolje Krasa: 

Prizorišče sporov med skupnostmi ob meji med Beneško republiko in Avstrijo v 

notranjosti Istre (Tinjan-Sv. Lovreč), kopija iz leta 1713 po originalu iz leta 1596.

Najstarejše datirana Baba



- Žensko bitje, 

- Demon atmosferskih pojavov (dež, toča), dežni oblaki, nenaden mraz, suša… 

- Povezava z nebeškimi telesi – luna, zvezde, mavrica = babin pas, dnevi, 

obdobja (Baba Marta, Babje poletje; zima je stara baba),

- Zadnji snop žita, 

- bolezen, 

- Obredni kruh,

- Monoliti, hribi, deli krajine etc.

Vseprisotnost Babe v slovanski 
folklori



Baba / voda

- Ime za različne padavine, 

babje pšeno, 

- Napovedovanje dežja/nevihte 

(oblaki nad hribi Baba –

Vedrna baba=Matajur), 

- Pridevniki (šmrkava, blatna) 

Ko je Matjuška postala vlažna, so 

vedeli, da bo dež, Gropada.

Po oblakih nad Železno 

Babico napovedovali 

dež, Lokev.



Spuščanje vetrov, lepo vreme: 

Rodik: Babin urin = dež; Babin prdec = “gorka burja”

Sonce: “Ko baba dvigne krilo, nebo se bo zjasnilo”

Slo folkora: Vsakič ko se Baba razjezi, spusti veter iz jame.

Baubo; Makedonija– nevesta in mož gresta pod „babino“ krilo – plodnost; 

Skandinavija – živina pod Babino krilo, ko gredo iz hleva prvič.

Mikro/makro 
kozmos



Pleterski 2016/Prelože: mlad 

aspekt Deva/Devač kot plodni 

par v rodovitni polovici leta, 

star aspekt kamna Baba in 

Dedec kot neplodni par v 

nerodovitni polovici leta

BABA
DEDEC

DEVAČ

DEVA

TRIGLAV

Triglavca pri Preložah

Prelože



Makurška / 

Mora 

(Bazovica)

Mora = zima, nerodovitnost; Makurška = pomlad. Mora se spremeni v pusta 

pozimi, ki ga ljudje zažgejo v začetku spomladi (Čok 2012).

Zgodnje spomladanske šege v času posta Z, V Slovanov: izvržejo iz vasi / 

zažgejo slamnato lutko = ženski lik, podoba smrti; Smrt, Smrtolka, Mařena, 

Mařoška… (Belaj 1990).



Rodovitnost/smrt = dvojen pomen besede baba:

- Iztrošen, neploden (Stara baba, gnil oreh)

- Vitalen, ploden, temeljni el. (kamen, steber)

Kontrast baba - stara ženska s slabšalnim pomenom (opravljivka, grda itd.) in 

baba - mlada žena z zdravo spolno močjo itd. (dobra baba) (Piškur 1965)

Ambivalentnost 
Babe



- Degradiran princip: folklora o grdi, strašni stari babi, nenaden mraz, nevihta, mama 

Marta okameni Babo/Prilep/makedonija, Baba Ančka jemlje mrtve otroke v jamo; 

Stara baba – hrv, srb.= zima

- Plodnost, vitalnost: ženski atributi, voda – dež, sonce, veter, povezava s tremi 

elementi narave (= tročan), nosilec strukture (apnenica, ledenica, vogal) itd. V 

Posočju Pehtra baba/divje babe prinašajo dojenčke iz jam; Baba v Vilenici v Lokvi 

pomaga pri rojevanju; Pehtra Baba zraven Luserna v S Italiji z majhnimi otroki ali 

gleda nerojene otroke na grebenu Wasserkuffen

Ambivalentnost 
Babe

Železna babica, Lokev



Ambivalentnost ženskega 
lika

Rodovitna, nosilna Baba

Makurška

Deva

Babica / Vilenica

mlada Mara

poletje

strašna, stara Baba

Mora 

Mora

Hudobna Baba/Železna 

Babica 

stara Morana

Zima

(Nodilo: Stara Baba je zima)

Bazovica

Prelože

Lokev

Katičić 2011: Slovanska Boginja – ambivalentna; povezava z 
nebeškim kraljestvom/Perunom, drugič s svetom mrtvih/Velesom



… Bohinjci v Triglavu prepoznavali boga s tremi drevesci, ki naj bi ustvaril prvega 

človeka, žensko. Bohinjsko jezero z goro Triglav naj bi nastalo po tem, ko se je Triglav 

dvignil in je luknjo za njim zalila voda. Njegova žena Baba še danes leži v dolini 

(Pleterski).

.. Odnos Triglav, Devač (Triglavca) / Deva

Čok: Triglav – ženska na sredi, ljubica dveh božanstev, vsak na eni strani

Baba/Triglav



Mokoš / 
Baba

Mokoš edina ženska boginja v 
panteonu kneza Vladimirja, 10.st.

S Perunom, Velesom edina gotova 
vseslovanska, staroslovanska 
božanstva. 

Glavni mit: ljubezenski trikotnik; 
nebeška družina – poroka, zakon, 
varanje, kazen.

Katičić : ambivalentna; povezava z 
nebeškim kraljestvom /Perunom, 
drugič s svetom mrtvih/Velesom.

Dno, mokrota-vlaga, voda, tema, 
noč, preja; poudarjene seksualne 
poteze, razuzdanost – 16. st – pri 
spovedi, si hodila k Mokoši?, 
zavetnica porodnic.

Mošćenička draga – v parku ni,  
izven (rt Baba, Babin grob).

Učka

Crkev Blažene Device Marije na Trsatu na rtu Volosko



Toponim Baba ob moških mitskih toponimih 

Perun (Prilep/Makedonia: Baba, Mukoš, Pali

Baba, Besna Baba, Perunike, Treskavec).

Baba, spodaj Treskavec nasproti, 

Prilep/Makedonija

Števerjan / podobno Trebišća



Baba v EU 
folklori

Baba = gore, hribi… Toponimi enačijo dele pokrajine z Babinim telesom (Bain zob, 

koleno, trebuh, nos, glava); Kras, Ligurija: otrok, ki pade na tla: poljubi šmrkavo

Babo/la vecchia – Baba = zemlja, ki jo poljubimo. 

Kras, Liguria: “In pole je pal /padel/ na nus! Da si bješu /poljubil/ babu, so rekli pole 

(Kras).”

Otrok ki pade na tla: poljubi zadnjico Babe / La vecchia v Liguriji →smrkava Baba nič 

drugega kot zemlja sama

Babin zob, Bled



Poljub Babe/La vieille/La vecchia

Francija: „Aller a Brion bijer le cul de la vielle”; Fouras, de Saintes, de st. Thomas 

de Conac, gojitelji ostrig itd (Delavigne 1982)

- Italija: “Baciare la vecchia, maimuna, Belin / il cul etc.” Furlanija, dolina Ade in 

Mere, Liguria, Benevento etc. (Bracchi 2009).

Napoved dežja, neviht po Babi / starki

Italija: al böc' de la véglia…;  Babin kot… Slo, Hrv, BiH…

slo: Matajur - Vedrna Baba; Železna Babica.

Zadnji snop v žetvenih ritualih
Slo: Zadnji snop žita – baba 

- Na Krasu: „Ubiti babo“ / smrt

- Dolenjska: Baba napolnjena s hrano, cigaretami, ob tepežu: „Kar dajo jo, udari jo, 

boš videl, kako rodi! „/ rojstvo

Evropa: Tradicija rojstva/smrti zadnjega snopa žita = slovan. Baba, Old man, Corn 

mother, Mother Sheaf, Old hag, Wheat Bride etc. (Stažič/Lokev – Veles? Bradati?)



Vse-evropski spomin verovanja v mitsko žensko figuro, materializirano v 

krajini. 

Ritual prehoda v krajini / poklon materializiranemu liku (prešlo v groteskno).

Arhaični 
vseevropski 
mitski lik

Baba v morju pri Cavtatu



Cikova jama: pastir se vrne po 100 letih; Globoka jama: samomori, zmaj/škrat v 
nebesa; Fukova jama: orgije čarovnic.
Motiv nadnaravnega poteka časa in prehoda v onstranstvo čez jame je del skupne 
indoevropske mitološke dediščine. Najstarejša zgodba - o vrnitvi britanskega kralja iz 
jame po dvesto letih, ki je enakovredna tridnevnemu času v jami (12. stoletje). Večina 
ljudi, ki vstopijo v jamo, se nikoli ne opomore od izkušnje (Mencej).

Jame – vhodi v 
onstranstvo



Jame – plodnost, rituali

Triglavca… »tri kamnite 'glave', ki so zaobljen ostanek treh nekdanjih kapnikov – “trije 

bugi (bogovi) v enem bugi (bogu), tak je bil TRIGLAV – zato torej ime spodmola 

Triglavca (Čok 2012).«

Triglav in tri glave: „Z eno je pazil na nebo, z drugo na zemljo in s tretjo pod zemljo, 

zato ima tudi naša najvišja gora tako ime (Čok 2012).« 



Devar / iz rupe pri Hujah (Brkini):

Stalaktit v rupi (jami) v obliki moškega spolovila so imenovali Devar in 

pomagal naj bi pri rodnosti. Znanka kamen na kolenih rotila za pomoč pri 

zanositvi (Medvešček 2006).

Falični simboli v jamah



Spila Nakovana pri Donji Nakovani na Pelješcu v Dalmaciji

Arheološka izkopavanja dokazala koncentracijo kosti in keramike iz 4. st BC 

do začetka štetja pred falusoidnim kapnikom – ostanki praznovanja ilirskega 

plemena povezani z lokalnim božanstvom vezanim na plodnost, rodnost 

(Menalo 2005).



„Japodska jama“

Jama pri Trnovskem studencu na 

Snežniški planoti;

Na falusoidnem kapniku stiliziran 

strelec (konjenik?); (kos odrezan)

Podoben pomen? Ni ustnega 

izročila, vedno voda;

Petroglifi mlajši? 

Slovanska mitologija –

Gromovnik?



Rojevanje, 
Babe v 
jamah

Soča: Ko so ženske rodile, rekle, da so novorojenčke prinesle Divje Babe iz jame 

Zara (Mihelič). V Divji jami Frkova baba (kot Pehtra baba), nosi novorojenčke 

(Mihelič). Baba iz Vilenice pomaga pri rojstvu.

Pliskovica: Novorojenčki prihajajo iz treh hrastov ali iz jame izpod hrastov.

Mencej: slovenska verovanja o jamah kot mestu rojevanja novih duš; ko so v 

Bosni zazidali jamo, tisto leto ni bilo rojstev;



V Vilenici živi Vilež, ima karakteristike kače, čuvaju ga volkovi, jemlje moške v 
podzemlje, kejr jih okameni (Čok).

Škocjan: Baba Ančka jemlje mrtve otroke k sebi v jamo.

Soča: Skruca – v jami živi divja baba, kuha polento/ima peč, lovi otroke, da bi jih
spekla (Mihelič). Landrca/Benečija in Dantejeva jama - enako.

Lebenshöhle, Tirolska: v jami toliko lučk, kolikor je duš, ko ena ugasne, človek umre.

Smrt, Babe 
v jamah

Baba Ančka kuha bob, Škocjan



Plodnost prihaja iz onstranstva, kamor 

gredo duše po smrti. 

Torej, v zaznavanju krajev, kjer se 

nahajajo duše po smrti, lahko 

prepoznamo zaznavanje onstranstva.

Če je bilo v tradicionalnem dojemanju 

rojstvo razumljeno kot prehod duše iz 

sveta mrtvih, je logično, da je svet mrtvih 

v jamah, kjer se duše mrtvih nahajajo in 

istočasno, od koder prihajajo nove duše, 

novorojenčki, otroci (Mencej). 

Cikova jama in Rado Lukovec



Škocjan – rituali nad jamo

Odraz religioznih 
verovanj o mestih 
prehoda v onstranstvo?



Foto: Borut Lozej

1) Nadnaravni tok časa – prehod v drugo dimenzijo;

2) Poveza z Babo, rojstvom, smrtjo: Baba daje/jemlje mrtve 

otroke; Iz sveta mrtvih prihaja nove življenje, plodnost.

3) Zato lahko razumemo, zakaj so rituali za plodnost v 

jamah s simboliko plodnosti (falus, vulva).

Jame so v krajini funkcionirale kot prehod v svet mrtvih, od 

koder prihaja plodnost v svet živih.

Jame: svet mrtvih, od 
koder prihaja življenje



Šembilja

Strašljiva kočija s hudičem/brez, s 
konji/brez, povezana s hrupom, 
grmenjem, ognjem.
Perun? Sv. Elija kot krščanska 
interpretacija Peruna; podobno Litva: 
Perkun je sv. Elija, ki se vozi po kamnitih 
poteh.

Hudičev stol

Šembiljine kolesnice



Rodik: V katastrska meja zaznamovana z izročili o nadnaravnem 
“Krvavo stegno”, ki razpade;

Izginejo kače; zaklad varuje 

kača.

Kovač razkosa in ubija 

popotnike / Proskrustova 

postelja; ogenj iz vic.

Uboj kobile – lobanja; čarovnice 

raztrgajo vedamca / Pentej, balada; 

pod tirmanom grob otroka

Šembilja; vicanje 

duš, grob ubitih 

vojakov kača

Hudič/ 

šembilja

Varen prostor, ki 

ga obnavljajo s 

procesijami

Premirje s 

Francozi

Pod lisičino

Prelovec



Prikazovanja, žrtvovanja, 

pokopi bitij, ki posredujejo 

med svetom živih in mrtvih.

Rodik



Človeška misel ne more delovati na konceptu kontinuma. Prostor, ki 

je brez lastnosti, je bil v začetku ustvarjen od Boga: ta je raven, 

enoličen, neskončen. 

Da bi prostor razumel, uredil, ga je človek diferenciral prek koncepta 

meje (sveto/profano; socialno/divje, svet živih/svet mrtvih…). 

Van Gennep: rituali prehoda spremljajo prehode mej.



Določitev mej je eden ključnih elementov v magično obrednih dejanjih 

osvojitve prostora ob naselitvi, kar je izpričano od antike do sodobne 

folklore po vsej Evropi. Meje so imele od grške in rimske antike pa vse do 

danes konotacijo svetega, zaradi česar so ob njih potekali obredi darovanja 

in obnavljanja (Pomerij- Romul in Rem; darovanja Terminusu).



Pokopališče, cerkev in “mrtvaška pot” po srenjskih mejah.

Mejnik na sotočju, 

pod katerim naj bi 

bila troglava kača, 

Pregarje.

Ob razmejitvi posestva so v Sv. Petru ob 

prisotnosti notarja in obeh lastnikov delno 

zakopali mejnik, na vsako stran pa po eno 

škrlo, ki so ju imenovali »priči« 

Uboji, grobovi na mejah – žrtvovanja? 

Nadnaravna bitja na mejah (tujci), se gibljejo 

med svetovi - vaške meje kot posredniki z 

onstranstvom. 

Poseben pomen srenjskih mej – odraz v pozicioniranju 

svetih krajev na njih ali ritualnih procesij 1-letno 

(Slovenija, Makedonia).



Gropada

Mrtva počivala – na srenjskih mejah: 

Pogrebna procesija se je ustavila, počivala, zamenjala nosače, izvedla obred za 

dušo, pokojnik postavljen na tla. 

Folklora +  rituali (mrtva počivala) – vaške meje kot mesta stika sveta živih in mrtvih!

Ritualni aspekt vaških mej

Križen drev / Rodik – mrtvaško 
počivalo? Brezovica da.



Primerjave Mirila na Velebitu; Križen drevi / Križen gozd v Estoniji, 

Karsikko na Finskem



Pokristjanjenje domače krajine

Krščanski abstraktni čudež materializiran v domačo krajino: svetniki, delajo čudeže 
v domači krajini; npr. Sv. Peter in Jezus naredita tri jame (Cikova, Globoka, 
Remeščica). Sakralizacija domače krajine. V nasprotju s krščanskim naukom 
čudežev daleč stran, v Sveti deželi. 

Remeščica s 

prazg. 

nasipom 

okrog



MOŠĆENIČKA DRAGA

Mitska krajina – mitski toponimi in situ + rekonstrukcija slovanske mitologije (ni izročila 

in situ). Slovanska mitologija v procesu raziskav! Nova odkritja, ki postavljajo na glavo 

prejšnja; zavedati se, da gre za eno izmed rekonstrukcij, spreminjanja! 

Nič ni fiksnega! (problem praznikov; nestrokovne interpretacije!)

„Treba“ –

staroslovansko –

žrtev, žrtvovati, 

darovati – mesto 

žrtvovanja pod 

goro Perun (več 

mitskih 

toponimov 

skupaj – mitska 

krajina). 



Perunovo ime pri vseh skupinah 
Slovanov –poznan pred razpadom 
pra-slovanske skupnosti.

Perun v pomenu grom, strela; ind. Per-
udarjati; Četrtek – Perunov dan.

Toponim gor, oronimi. Slovaška: 
Perunova gora nasproti gradišča 
Moswarygh – Mokoš; Perun na 
Učki…

Perun povzroča grmenje z mlinskimi 
kamni; mlin igra močno vlogo v 
božanskem boju Peruna in Velesa; 
mlin v Trebišćih – mesto boja?

Perun

Sv. Elija – krščanska interpretacija 

Peruna

Belaj, Belaj, 2014. 

Divja Perunika



Veles

Kmetje, kmečko imetja (živina), bolečine in smrt, dol ob vodi, reki. 

Pri V Slovanih Sv. Nikola; Sv. Blaž. 

Trebišća: skala Voloski Kuk ob izviru potoka pod Perunom, jama Potuklica. Ustno 
izročilo: »nadnaravne« sile, hudič nosil zlato sušit na sonce. Velesovo bogastvo 
tudi zlato, pogodbe Rusov z Bizantinci omenjajo tudi, da Veles  lahko vse pozlati. 

V krščanstvu Veles kot zlobni demon, zmaj, hudič zaradi svoje povezanosti s 
svetom mrtvih; slovanska mitologija nima tako črno-belega pogleda na dobro/zlo 
- vsa božanstva nevarna in hkrati koristna. 

Mesto Veles ob na Vardarju, nad njim gora Sv. 

Elija, nasproti prošnje za rodovitnost.  



Kozmični 
spopad

Folklora (Ivanov, Toporov): spopad med Bogom in Nečistim (Vragom). Bog/sv. 
Ilija/grom preti Hudiču/Nečistemu/Zmaju, da ga bo ubil. Bog bije po hudiču, ubije 
človeka, konja, zažiga hišo, razbija drevo in kamen, da bi ubil hudiča, ki se skrije za 
njimi – čudno za krščanskega boga. Nasprotnik se skrije v vodo in s tem je Bog –
gromovnik zadovoljen. Naravno ravnovesje se zopet vzpostavi – gor Perun, dol, v 
vodi Veles. 

Toponimi - pogansko mitiziranje okolice: Katičić: gora kot gromovnikova in pod njo, 
ob vodi mesto njegovega nasprotnika. Mesto spopada: hrast - svetovno drevo; 
Trebišća – mlin.  



Religija, znanost, umetnost kot različni 

vidiki iste resničnosti. 

Znanstveni, religiozni, mitski, psevdo-

znanstveni, umetniški (Marko Pogačnik) 

pogledi na mitsko krajino v Rodiku. 

Kam gremo? Smrt

- krščansko: nebesa? 

- Zahodnjaško: konec življenja? 

- New age, religije: reinkarnacija? In vi?

Razstava Rodik. Mitske in druge 
resničnosti.



Različni pogledi na svet prek časa, vtisnjeni v lokalno krajino: 

- Kdo smo?

- Kje smo (krajina)?

- Kam gremo (smrt)?



Pogled – znanstveni + psevdoznanstveni, religiozni, mitski + umetniški – Marko 

Pogačnik. Danes prevladuje znanstveni pogled, izključuje druge kot manjvredne.

Ne le skozi čas različni pogledi, ampak so-obstajajo v istem času, npr. strah pred 

pištolo/strahom, pred pokopališčem ponoči). 

Že vsaj od antike dalje je sočasno obstajalo več resnic o isti stvari. Tako so npr. 
stari Grki verjeli v različna božanstva, hkrati pa razvijali astronomijo, filozofijo, 
raziskovali naravne pojave … Podobno danes jočemo ob pravljici, čeprav vemo, da 
ni resnična, in nas je strah prikazni, čeprav načeloma vemo, da jih ni.

Npr. Interpretacija krajine - jame:
- mitsko: vhod v onstranstvo;
- znanstveno – geološke formacije;
- krščansko – svetniki;
- umetniški..



Umetniški/geomantični pogled 

– Pogačnik Marko, Marko 

Pogačnik, OHO, litopunktura; 

Beneški bienal (2017), grb 

Republike Slovenije (1991); 

nagrada Prešernovega sklada, 

Bevkova nagrada (1991), 

Jakopičeva nagrada (2008), 

UNESCO Artist for Peace

(2016). Razstava - dar kipi, 

ilustracije, knjiga.

Zgodbe:

- Mirovna pogodba med 

Napoleonom in avstrijskim 

prestolonaslednikom; 

- Ustvarjena v tekmi med 

najsvetejšimi krščanskimi 

avtoritetami.

Kodirano sporočilo moči – vir 

miru. Dih Zemlje, matere 

življenja iz jamske odprtine. 



Pogačnik: „Trdno verjamem, da je čas zrel, da se posvetimo globljim in doslej 

večinoma prezrtim razsežnostim narave, Zemlje in vesolja. /…/. Ljudsko mitsko izročilo 

nam je pri tem lahko v pomoč – pod pogojem, da smo kritični do njegovih pripovedi in 

pripravljeni odgrniti sekundarne sloje, ki zakrivajo njegova dejanska sporočila. Ti sloji 

so v veliki meri nastali v zadnjih dveh tisočletjih krščanstva, ki je duhovne razsežnosti 

narave in Zemlje večinoma pripisalo zlu.“

Ni treba, da tam vidite nekaj izjemnega; pomembno je, da se vas kraji dotaknejo in 
vam izročijo svoje darove. /.../. Predvsem pa je treba odpreti svoje srce in vse svoje 
senzorje, tako telesne kot duhovne.
Razstiranje očem obiskovalcem duhovnim razsežnostim Narave…

Sveta krajina Rodika binarne 

narave. Ajdovščina – Čuk / 

Remeščica - Debela griža / Pod 

lisičino povezuje. 



Interpretacija 
nesnovne 
dediščine

Predstaviti folkloro ne da bi jo banalizirali!

Problem „uprizorjene avtentičnosti“, romantičnih idej o surovih prednamcih, divjakih, 

oblečenih v kože, poslikanih, kiča… Malo vemo o njihovem videzu; podobni nam; 

danes verjamemo/dvomimo (v Peruna, Boga, znanost) isto kot nekoč. Nismo bolj 

razviti, „civilizirani“ kot nekoč…Medtem ko se ima današnji tehnični človek za bolj 

razvitega, lahko predpostavljamo, da so bili nekoč na drugih področjih bolj razviti kot 

mi na tistih, ki ne pokriva tehničnost, temveč zaznavanje ali podobno. edina razlika 

med nami je v tem, da smo različno zaznavali svet – eni danes verjamejo v Kristusa 

ali znanost, eni so v Peruna in Babo, eni dvomijo in so dvomili v vse…



Čezmejnost, preseganje nacionalnih meja in nacionalizmov! 

Narodi nov pojav v zgodovini (200 let!), za to nikakor ne moremo starodavne mitske 

predstave lepiti na določene nacionalne skupine, npr. Slovence, Hrvate. Takrat jih ni 

bilo! Lahko govorimo o širših temah, kot je zaznavanje sveta skozi mitske 

predstave, rekonstrukciji (pra) slovanske mitologiji, izogibajmo pa se mitska izročila 

povezovati s sodobnimi nacionalnimi identitetami. Ko postane mitologija zlorabljena 

za politične nacionalistične namene, lahko zaidemo v velike nevarnosti (npr. 

Nacizem; hrvaške table v času osamosvajanja).



Krajina, prostor! Vse pripovedi, vsi toponimi v parku so se ohranili zato, ker se 

»lepijo« na krajino, prostor! Pripovedi in toponimi pojasnjujejo krajino, nekdanje 

človekovo dojemanje prostora, njegovo umestitev v takratni kozmološki svet ljudi! 

Tako kot danes dojemamo ta naravni svet z znanstvenega-tehničnega vidika, so ljudje 

nekoč dojemali ta isti svet prek svojih – mitskih - percepcij sveta. 

Enakovredno pozornost posvetiti tako vidikom kulturne kot naravne dediščine. 

Obiskovalci se ob odkrivanju zgodovine in izročila seznanjajo tudi z vsebinami o flori,

favni, o geologiji, o geografiji, predvsem pa o sonaravnem načinu bivanja (ekstenzivno 

poljedelstvo, natriletno kolobarjenje, gradnja suhozidov, upravljanje gozdov…). 



Pripovedovanje ustnega izročila! Če bodo pripovedi obstale le še v kamnu,

aplikaciji, če se ljudsko izročilo ne bo pripovedovalo, bo park izgubil smisel.

Prenos nesnovne dediščine = spreminjanje / nesnovna dediščina se nikoli ne

izvede na isti način. Pomembna ustvarjalnost (v meji ohranjanja smisla izročila).

Teme iz mitskega parka preoblikovati raziskovalne, ustvarjalne dejavnosti

mladih: zbiranje spominov starih staršev, gojenje narečnega jezika, preizkušanje

v ustvarjanju novih zgodbe.



Bogatstvo pripovednega izročila! Osiromašenje zaradi turizma - na vsaki točki 

izbrana le ena pripvoed; vodiči ponuditi pestrost zgodb (Knjiga Peršolje, 

raziskovanje, iz lastnih spominov!)

Domačini – pokazati tudi druge kraje, ki niso prezentirani v parku. Povezati z 

osebnimi zgodbami.



Nesnovna dediščina – nima “avtentičnosti” (če si predstavljamo kot nekaj fiksnega, 

nespremenljivega skozi čas, ukoreninjenega), ampak kreativnost, domišljija, 

spremnljivost skozi čas, nikoli izvedena na isti način. Za produkcijo nesnovne 

dediščine potrebno žrtvovati nekaj, ki spreminja (živečo) tradicijo v dediščino – ta ni 

ista kot prej, ampak nekaj drugega – “avtentična iluzija” (kamen, aplikacija).  

Preživetje nesnovne dediščine odvisno od vas!



Hvala za pozornost!



Več v :

- Priročnik za izobraževanje Mitski park,

- Peršolja, Jasna Majda 2000. Rodiške pravce in zgodbe. Ljubljana: Mladika (bo ponatis).

- GSM aplikacija (tudi v italijanščini, angleščini)

- Filmi Rtv SLO

Ekar, Nuša, Hrobat Virloget, Katja. Odmev davnine : slovensko mitsko in folklorno izročilo 

: Baba. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-

filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174456907 (potrebno je pridobiti geslo, kar se naredi samo z 

emailom)

Ekar, Nuša, Hrobat  Virloget, Katja 2016. Dokumentarna oddaja/emisija: Na poti 

rodiškega mitskega izročila, (Na poti). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/na-poti/174391247

- Hrobat, Katja, 2010. Ko Baba dvigne krilo. Prostor in čas v folklori Krasa. Ljubljana: Filozofska 

fakulteta, Univrza v Ljubljani (Zbirka Razprave). https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-

zalozba/catalog/book/165

- Hrobat, Katja. 2005. Ajdi z Ajdovščine nad Rodikom. Studia mythologica Slavica 8, str. 99-112. 

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/08/SMS_08_Hrobat.pdf

- Hrobat, Katja, 2005. Šembilja na rimskih cestah. O mitološkem prežitku in arheološkem indikatorju 

na Krasu in v Brkinih. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia

15, št. 2: 263-274. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-532UUQLG/93edf049-02b8-427a-

8486-bb880b4aec90/PDF

- Hrobat, Katja, 2009. Folklora v vlogi označevanja vaških mej kot prostorskih vrzeli v 

onostranstvo: primer Rodika. Studia mythologica Slavica 12, str. 207-222. http://sms.zrc-

sazu.si/pdf/12/SMS_12_Hrobat.pdf

- Hrobat Virloget, Katja, 2015. Caves as entrances to the world beyond, from where fertility is 

derived : the case of SW Slovenia. Studia mythologica Slavica 18, str. 153-163. https://ojs.zrc-

sazu.si/sms/article/view/2837 (več literature v Priročniku za izobraževanje)

http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174456907
http://4d.rtvslo.si/arhiv/na-poti/174391247
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