
Folklorni obrazci: od 

pragmatične funkcije do 

ritualnih namenov

DR. SAŠA BABIČ, 

EESTI KIRJANDUSMUUSEUM, TARTU 
ESTONIA

FILOZOFSKA FAKULTETA, 15.03.2019



Značilnosti slovenskih folklornih obrazcev

 Kračina, strjenost;

 Ritmizirano podajanje;

 Eno- ali večbesedna zgradba;

 Estetska funkcija v komunikaciji;

 Prevladuje t. i. estetika istovetnosti, njihova estetska norma je skoraj 

nespremenljiva.
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OTROŠKI
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Delovni vzkliki

Za živali
Za ljudi/sodelavce

Dejmo, dejmo!; Ajde!

Onomatopoetski

izrazi 

(večje skupine živali):

zajzajzaj, pipipi

Delovni vzkliki za 

večje živali, ki so bliže človeku:

Hi, Pram!; Ajde, Liska!



Primeri delovnih vzklikov:

1. Za manjše živali:

 pipipi!/kokoko!/cíba cíba cíba za klicanje kokoši,

 zajzajazj! za klicanje zajcev,

 pujspujspujs!; čóne čóne čóne za klicanje pujsev,

 tuj tuj tuj – vabilo mački, klicanje,

 to to to – vabilo psu …



2. Za živino:

 Hi, Pram! za konja,

 Dejmo, Mela, gremo gremo!//H/ajde, Liska! za kravo …

3. Za sodelavce:

 Dejmo, dejmo!

 Gremo, gremo!

 Ajde, ajde! / Aaaaajde!



Pozdravi

 Jezikovno sredstvo:

- Enobesedni: Živijo!

- Večbesedni: Dober dan! Bog daj!

 Nejezikovno sredstvo (dvig klobuka, prikimavanje …)

 Pozdravi ob prihodu, odhodu, blagoslovni izreki



Delitev pozdravov in primeri:

Formalni pozdravi

Dober dan/ Dobro jutro/ Dober 

večer/ Pozdravljeni

Nasvidenje/ Lahko noč

Neformalni pozdravi

Živijo, Ciao, Hoj/ Oj, Hello

Adijo, Ciao, Bye bye, Pa pa, Nočko



Kletvice

 ~ groba, nespodobna, žaljiva besedna zveza, ki po obliki in vsebini 

pripada družbeni tabuizirani leksiki spolnosti, nespodobnosti, blasfemije 

(kurc, pizda, drek) itn. 

 So družbeno nesprejemljive

 Čustveni govor – odraža govorčeva čustva

 Metaforični pomen + hiperbola, oksimoron



Kako prepoznamo kletvice?

 Kombinacija poudarka, intonacije in tona govora ter neverbalne 

komunikacije

 Največkrat gre za vzklike, nervozo, bolečino ali presenečenje

Kako prepoznamo kletvice?



Delitev kletvic (Bernard Nežmah):

Kletvice: izražanje negativnih čustev, ki niso nujno namenjena 

naslovniku (pizda, hudiča)

Psovke: jezikovna sredstva, s katerimi govorec odklanja 

naslovnika (kreten, jebemtimater)

Evfemizmi: beseda, pomen ali zveza, s katero se izognemo 

neprijetnemu, včasih tudi neprimernemu izrazu; poudarjena 

samocenzura (jebelacesta, pejt v tri krasne)



Ohranjena poimenovanja staroslovanskih bogov:

 Aj te Perün búje (naj te Perun ubije)

 Da bi te Savrùn, Perün te fčêsno (Perun naj te udari); Perün aj te 

vdári, Perün naj fčêsne (Perun naj udari), Svarun te fčêsni

 Perün naj vmes vdári, Perün te vdári,



Sploh obstajajo slovenske kletvice?!

 Zastarele kletvice: pr'mej krvave dile, prmejduš, hudič te vzemi, ti bòga, boga 
tvoga; gron naj vdari, Perün te vdari, Svarun te fčesni, krščen matiček

 Nemški vpliv: 

 Sakrabolt!/Sakrabolt nazaj! 

 Krucifiks! 

 Italijanski vpliv: 

 Porka madona; Porka mizerija; Dio porko; Orka madona! 

 Pejt v maloro! 

 Orko dindijo

 Vpliv angleško govorečih okolij: 

 Šit! 

 Fak!

Sploh obstajajo slovenske kletvice?



 splošnoslovanski izvor

- kurec 'penis' je zabeležen že v 18. stoletju pri Pohlinu in Gutsmanu, prvotni pomen 

besede pa naj bi bil po Štreklju 'petelin', šele potem naj bi prišlo do metonimije in 

pomena 'penisa‚;

- pizda in pička 'vulva': beseda naj bi bila razširjena po celotnem slovanskem prostoru, 

v isti obliki in pomenu kot v slovenščini je živa v makedonščini, srbščini, hrvaščini, 

hrvaški čakavščini, bolgarščini, ruščini, ukrajinščini, poljščini in slovaščini, v češčini pa 

beseda pomeni ‘maternica‘; /‚rit, danka‘;

- fukati opredeli Bezlaj kot izvorno splošnoslovansko onomatopejo: 'futuere', dial. tudi 

'pihati, hukati, žvižgati'; 

- jebati Bezlaj ravno tako obrazloži s 'futuere' in velja za splošnoslovanski izraz. 



Tabu besedje

 Tabu = vsak družbeni pojav, ki bi se mu morali izogibati, v sodobnem času 

pa je dobilo še pomen žaljivega in skrajno nevljudnega (ne pa nujno 

prepovedanega)

 Ljudje razumejo vsako neprijetno besedo kot tabu že, če jo drugi razumejo 

kot tabu 

Tabu besedje



Vrag te (od)nesi!

Vrag te nesi!

Naj te vrag vzame!

Naj te vrag pocitra!

Bes te plentaj!

Perün aj te vdari!

Svarun te fčesni!

Gron v tebe fčesni!

Gron v tebej vstreli!

Naj te strela vdari!

Naj gre vse skupaj k hudiču!

______________________

Da bi te kuga!/Kuga te poberi! 

______________________

Pejd k vragu! 

Pejd v maloro!

Poberi se, Satan! 

Pejt v kurac/ec!

Odjebi!

Odfukaj se (nekam / v 3 pm)!

Pejd v pizdo/pičko materno!/v tri pizde

materine!

Pejt v rit!

Pejt v tri krasne!

Pejt v tri pomučkane marjetice!

Pejt v tri postaje milice!

Pejt v tri pirovske!



Pregovori

 Nemogoče postaviti vseobsegajočo definicijo pregovora.

 Jezikovni občutek ima veliko vlogo pri presojanju, ali je določena stavčna 

struktura pregovor ali ne.

 Taylor: Sentenčna misel, ki je nastala med ljudmi (navadno en sam, 

neznan avtor)

 Mieder: „Pregovor je kratek, splošno znan stavek, ki vsebuje modrost, 

resnico, moralo in tradicionalne poglede v metaforični, fiksirani in 

zapomnljivi obliki in ki potuje iz generacije v generacijo“; „Pregovor je 

kratek stavek modrosti“



 Toporišičeva definicija pregovora: „Stalna zelo kratka oblika 

sporočila nekako svetovnonazorskega značaja, v katerem se 

(navadno v eni povedi) razodeva kakšno spoznanje, opažanje, 

tudi modrost: Kajža je rajža; Mladost je norost, čez jarek skače, 

kjer je most. Pregovor je pogosto vzgojnega značaja.” (ESJ 1992: 

210)



Izvor pregovorov

 lat. Lupus in fabula ('Volk v zgodbi') 

-> sln.: Mi o volku, volk iz gozda, 

-> hrv.: Mi o vuku, a vuk na vrata



 Horatius: Izrečena beseda nepreklicno poleti. -> Beseda 

izrečena ne vrne se nobena.

 Seneca: Višje ko se dvigneš, prej boš padel. -> Kdor visoko leta, 

nizko pade.

 Proprtius: Kolikor daleč je ljubezen od oči, toliko je tudi od srca. -

> Daleč od oči, daleč od srca.

 Več je vreden vrabec v rokah kot vprašljivi žerjav. -> Bolje 

vrabec v roki kot golob na strehi.



 Biblijskega izvora (Pregovori Kralja Salomona):

Človek obrača, Bog obrne. 

Ne hvali dneva pred večerom.

Kdor ne uboga, ga tepe nadloga. 

Strah ima velike oči.

Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal.



 Izvorno slovenski so nedvomno vremenski pregovori:

Sveti Matija led razbija, če ga pa ni, ga pa naredi.

Gabrijela zmrzuje, slana več ne škoduje.

Kadar prosinec odpira dežnike, žetve poletne ne bodo velike. 

Od ljubljanskega okna je rit mokra. (Polhov Gradec)



Delitve pregovorov

 Pravi pregovori: Brez muje se še čevelj ne obuje. Kdor visoko leta, nizko 

pade.

 Maksime: Sreča je opoteča.

 Napotila: 

medicinska (zdravstvena): Jabolko na dan odžene zdravnika stran. Veselo 

srce pol zdravja.

kmetijska: Če Gabrijela zmrzuje, slana več ne škoduje (marec). Če sušca 

prah okrog pometa, prav dobro letino obeta (marec). 

vremenska: Kakor se Medarda (junij) zdani, vreme še štirideset dni trpi.



Struktura vremenskih predvidevanj

 Oponaša stavčno zgradbo pregovora

 Dvodelna: A = predhodnik, B = posledica

 Vzorec: »če A, potem B«

 Poosebitev, rima

 Prostor: Od ljubljanskega okna je rit mokra. / V Bohinju ima dež mlade. / Če 
lastovke odletijo s turna (zvonik mežiške cerkve), bo huda zima, če pa s 
Hrečeve hiše (hotel Peca), bo zima brez snega. / Če je za Triglavom toliko 
jasnega, da lahko en klobuk noter vržeš, je drugi dan lepo vreme.

 Čas: Če je v petek sonce, je v nedeljo lepo vreme. / Če je Tiburcija (14. 4.) 
polje zeleno, dobra bo letina, zrno jekleno / Če je svečnica zelena – velika noč 
bo zasnežena.

Struktura napotil
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Kmetijska 
predvidevanja

Kmetijska

navodila

Vremenska 
predvidevanja

Meteorološka

stanja

Vraže

Dež na svetega Janeza 

(29.8.) glave, rad storí 

orehe piškave.

Ako na mrtvih dan 

(november) dežuje, 

zamete zima pričakuje.

Lucija krajša dan (dec.).

Če babe regljajo, bo 

dež./Če ma luna obroč –

slabo vreme, rdeča zarja 

– bo druh dan rad šel dež.

Kdor pred sv. Jakobom 

sena ne pokosi, ga po 

sv. Jakobu vsaki dan 

manj dobi.



Uganke

 Uganka je tradicionalni glagolski izraz s fiksno strukturo, ki vsebuje podobo 
in navidezno nasprotje (Kaivola Bregenhøj). 

 Gre za žanr, ki spada med besedne igre (Bausinger). 

 Metaforično podana misel, ki jo mora uganjevalec še uganiti; jezik je 
metaforičen; zahteva vsaj dva prisotna: zastavljalca uganke in 
uganjevalca.



 Sestavljena je iz dveh delov:

Metaforični opis ali podoba

in 

Odgovor

 Vedno morata biti prisotna dva:

zastavljalec uganke in uganjevalec



Delitev ugank

 prave uganke (True riddles), 

 šaljiva vprašanja (Joking questions/conundrums), 

 modra vprašanja (Wisdom questions)

 vizualne uganke (Visual riddles/Droodles), 

 sestavljanke (Puzzles), 

 parodične uganke (Parody riddles), 

 knjižne uganke (Literary riddles) (po Annikki Kaivola-Bregenhøj)



Baza slovenskih folklornih ugank

 http://www.folklore.ee/Slovenianriddles/otsing

Baza slovenskih folklornih ugank



a) Folklorne uganke

 Če nimaš, pa želiš,

če imaš, pa malokdaj obdržiš.

(denar)

 Ena skleda masti,

pa se po vsem svetu spusti.

(sonce)

 Zakaj je burja mrzla?

(ker ji vrata zapirajo)



 Čemu ima mlinar bel slamnik?

(Da se z njim pokriva)

 Kaj noben človek ne more povedati?

(Da je umrl)

 Kako daleč zajec v hosto teče?

(Do srede, potle gre pa vun)



b) Folklorizirane uganke

 Luknjica pri luknjici, pa vendar vodo drži.

(slamnata streha) – Valentin Vodnik

 Kaj okoli hiše skače

piče – pače, piče – pače?

(dež izpod kapa) – Josip Stritar

 Noge v blatu, glava v zlatu.

(zrelo žito) – Oton Župančič



Uganka ali vic?

 Šaljiva vprašanja na meji med ugankami in vici

 Oblika: vprašanje – odgovor

 Šaljiva vprašanja, conundrums

Uganka ali vic?



Sodobne uganke

 Šaljiva vprašanja

 Kaj je rdeče in gre gor in dol? – Paradižnik v dvigalu.

 Kdo je optimist? - Optimist je tisti, ki pride na pokopališče in namesto križev vidi 
samo pluse.

 Kaj leti in kvaka? – Letalo, polno Ljubljančanov.

 Zakaj moški žvižgajo lepše od žensk? - Ker imajo ptičje možgane.

 Zakaj ženske v povprečju živijo 8 let dlje? - Ker jim je bog povrnil čas ki so ga 
porabile za parkiranje avta

 Zakaj so blondinke resne, ko pijejo sok iz tetrapaka? - Ker na njem piše 
"concentrate". 



 Kako imanujemo blondinko z IQ 100? – Izjema naredi pravilo.

 Zakaj blondinke zlagajo knjige na policijski avto? – Ker na avtu piše POLICE.

 Kako blondinka naredi splav? – z lesom.

 Zakaj blondinka stoji sredi ceste? – Ker čaka, da jo bo kdo podrl.

 Zakaj gre blondinka z dežnikom v trgovino? – Ker cene padajo. 

 Zakaj gre blondinka v skafandru v trgovino? – Ker na trgovini piše Merkur.

 Kaj dobiš, če blondinka in rjavolaska skočita z balkona? – Viki-kremo.

 Kaj se zgodi, če se blondinka preseli iz Ljubljane v Maribor? – V obeh mestih se dvigne 
IQ.

Šale o blondinkah, ki jih najdemo le v 

slovenščini



Estonske blondinke vs. slovenski policaji

 Kako blondinka ubije ribo? – Utopi jo.

 Kako blondinka ubije ptiča/orla? – Vrže ga s skale.

 Kako blondinka ubije črva? – Živega zakoplje v zemlje.

Blondinke vs. policaji



Zagovori

Zagovori so besedila krajšega obsega, ki so nastala kot posledica 

verovanja v višje sile; z obredi s skrivnostnimi početji ob uporabi 

posameznih predmetov, nagovarjanju višjih sil in izgovarjanju nerazumljivih 

besed naj bi dosegli zdravilni učinek ali preprečili kakšno naravno škodo 

(npr. kot posledica neustreznega vremena za letino). 



Zarotitev zoper opekline

Ogenj beži iz mesa in kosti,

jaz te s tisto vodo preganjam

k’ je svet Janez kršov njo.

Dons je pečenina,

jutri bolečina,

pojutrišnjem bo pa zdravje.

Med zarotitvijo polivajo opeklino z mrzlo vodo in po zarotitvi trikrat pihnejo na 

otrklino (Luče; Vinko Möderndorfer)



Zarotitev zoper neješčnost (pri kravi)

Nad bolno kravo so morali prekrižati roke, jih potegniti od glave preko hrbta 

čez rep, rekoč: Ako si ti zacoprana od konca do konca, te pogladim tudi jaz 

z rokami od konca do konca. Potlej je baje živina spet rada žrla. (Kremenik v 

Poljanski dolini; Möderndorfer)



Zarotitev ob nevihti

Črn oblak, bod’ ponižen in kroták,

kakor je bil Jezus na svetem križu.

Kdor hoče čez naše polje teč’,

mora trikrat reč’ sladko ime:

Jezus, Marija, Jožef.

(Vodice; Vilko Novak)



 Telo: Devica Marija na cerkven’m pragu kuači. Hudi urak mimo leti. Devica 
Marija pravi: ‘Hudi urak kom graš?’ ‘Jas gram notr’ u tega človekal negovo 
meso dou cerat, negovo kri pit, negove kosti zdrobit.’ // Pojdi ven, pojdi ven, 
pojdi ven – s tega m'sa, s te krvi in z vseh kosti, ti prežlehtna kri /…/ 

 „Naš“ obkrožujoč svet (reka Jordan, Donava, Jeruzalem): Devica Marija na 
cerkven'm pragu kuači /…/ // Marija je zgodaj vstala, mlada nedele jutru po
hiši prehajala /…/ je šla potem zelenim svetu /…/ 

 Neobstoječ svet – „drugi svet“: kjer nobena rit ne sedi/kjer se ne sliši 
cerkvenega zvona/kjer ne poje petelin/kjer ni bele poti/kjer pastir ne naredi 
ognja …

 Izvor bolezni: sonce, ogenj, voda, mrak, megla, veter, kokošnjak, smetnjak, 
gozd, pokopališče, izpod kapele …

Prostor v zagovorih



Folklorne molitve

Folklorne molitve so krajša besedila z ustaljeno nabožno vsebino, s katerim 

se človek s prošnjo, zahvalo ali čaščenjem obračajo k Bogu ali svetniku, ki 

so nastale večinoma iz konfesionalnih molitev – ljudje so jih ljudje 

preoblikovali ali so naprošeno sveto/božjo besedo začeli nagovarjati 

drugače, kot je to določeno pri verskem (krščanskem) obredu. 



Otroška molitev pred spanjem

Sedem križev si posteljem, s sedem ranam se odenem, v Marijinem krilcu 

zaspim, Bogu dušico izročim.



Jutranja molitev k nebeškemu očetu

Molim Vas, nebeški Oča,

ker me moti Hudoba,

dol pošljite mi Marijo,

da premagam hudobijo.

Dol pošljite mi angela

da bom ‘bogal Jezusa.

Zak’ želim vam biti zvest

in ne prit’ hudič’ v pest.

(Laz v Slovenski Benečiji; Vilko Novak)



Sveta Jedrt

O ljuba, sveta Jedrt, jaz se ti priporočim

vsak dan, vsako noč, da bi b’la

moja dušica pri tebi čez noč, 

da jo očistiš, osnažiš,

v nebesa pripraviš.

(Stari trg pri Ložu; Vilko Novak)



Modifikacije v oglaševalske namene

PREGOVORI

 Sporočilo izrečeno ne izgubi se nobeno < ura izgubljena ne vrne 
se nobena (Si.mobil);

 Kdor prej pride, prej pelje < Kdor prej pride, prej melje (Peugeot, 
Hyundai);

 Zapečenega kruha se največ poje < Zarečenega kruha se 
največ poje; (Maximarket)

 En Ego na dan odpelje zdravnika stran < Jabolko na dan 
odžene zdravnika stran (Ljubljanske mlekarne)

 Ker nesreča nikoli ne počiva < Nesreča nikoli ne počiva
(Zavarovalnica Tilia)

FRAZEMI

 Dobra stran kruha < [biti] dobra stran česa 'biti dober del 
(česa)‘ (pašteta Argeta)

 Od A do železa < od A do Ž 'vse' (vitamini Centrum)           



 Iz: Biti dobra stran (česa)

Primeri oglaševanja s frazemi in 

pregovori



 Iz: Biti od a do ž [vse]



 Uporabljen pregovor: Ljubezen gre skozi želodec.



Primer oglaševanja z ugankoPrimer oglaševanja z uganko



Modifikacije SFO v šaljive namene

MODIFIKACIJA

 delo krepi človeka > delo krepa človeka

 kdor išče, ta najde > kdor išče – ga najdejo

 kdor ne dela, naj ne je > kdor ne dela, naj vsaj je

 kdor čaka, dočaka > kdor čaka, ga dočakajo

(MODIFIKACIJA +) DOPOLNILO

 beseda ni konj > beseda ni konj, je rekla kobila

 kdor seje, ta žanje > kdor seje besede, uvaža pšenico

 laž ima kratke noge > laž ima kratke noge, zato ponavadi obje čevlje z visoko peto

 kadar mačke ni doma, miši plešejo > ne samo miške, tudi maček pleše, kadar mačke ni 
doma 

 ljubezen je bolezen > ljubezen je bolezen, ki se zdravi v tujih posteljah itd.



Zbiranje slovenske šolske folklore

http://folklore.ee/kp/2017_18/slovenian/

Zbiranje slovenske šolske folklore

http://folklore.ee/kp/2017_18/slovenian/




 Živijo! Zbiramo gradivo za arhiv sodobne folklore, tokrat med otroki in 

mladostniki. Če je možno, prosim, odgovori na spodnja vprašanja in 

odgovore pošlji kar preko tega elektronskega obrazca. Če pa želiš, lahko 

odgovore pošlješ tudi po navadni pošti na naslov Inštitut za slovensko 

narodopisje ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana s pripisom »Zbiranje 

sodobne folklore« (v tem primeru tudi, prosim, pripiši spol, leto rojstva, kraj 

in šolo, ki jo obiskuješ). Na ta naslov lahko pošlješ tudi uganke z risbo, 

zgodbe, peripetije, spomine itd. ki v tem vprašalniku niso navedeni. Na 

spletni naslov isnzrc.zbiranje@gmail.com pa lahko pošlješ spletne slike, tj. 

meme, ki krožijo med vami ali pa si jih mogoče celo sam/a ustvaril/a. 

Zbiranje gradiva poteka do konca maja 2019.

Zelo bomo veseli vseh odgovorov!

mailto:isnzrc.zbiranje@gmail.com


HVALA!


