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ZAHVALA
Moj najljubši del pisanja diplomske naloge je nedvomno zahvala, ki vključuje tudi refleksijo
vseh grenko-sladkih trenutkov pri pisanju naloge. To priloţnost pa bom izkoristila tudi za to,
da se zahvalim vsem, ki so mi na tak ali drugačen način stali ob strani in mi pomagali tekom
celotnega študija. In ker je za mano ţe kar nekaj študijske kilometrine in »modrosti«, so tudi
zahvale temu primerno številčne in obseţne.
Seveda najprej pritiče zahvaliti se mentorjem. Mentorici prof. dr. Predovnik se zahvaljujem,
da je bila pripravljena sprejeti temo, ki nikakor ni hotela ostati pod jarmom arheološke stroke,
ampak si je prizadevala vključiti tudi spoznanja z drugih področij. Somentorici prof. dr.
Mencej gre zahvala (tudi ţe za v naprej) za pomoč pri plutju v folklorističnih vodah in za
trezno ovrednotenje situacij, v katerih se mi zdi, da mi grozi brodolom. Prof. ddr. Pleterskemu
gre posebna zahvala, da je bil z mano pripravljen deliti svoje znanje in modrosti ter da zna
vedno reči ravno tisto, kar v danem trenutku rabim, da se pomirim in vidim, da navidezno
brezizhodna situacija včasih predstavlja zgolj izziv.
Pravzaprav bi bilo prav, da na tej točki rečem hvala vsem učiteljem na Oddelku in izven
njega, da so mi pokazali nove načine razmišljanja, ki so neizbrisno vplivali na to, kaj se mi
zdi v ţivljenju res vredno in pomembno. Tega mi nihče ne more vzeti. Verjamem, da je
vsakdo kdaj v ţivljenju sposoben narediti kakšno genialno potezo – zame je bila to odločitev
za študij arheologije. Četudi sem se kdaj jezila – hvala Oddelku za arheologijo za …
edinstveno študentsko izkušnjo.
Moja študijska izkušnja na Oddelku ne bi bila to, kar je, brez mojih sošolcev, ki so me kljub
nekajletni starostni razliki brez teţav sprejeli medse in naredili ta študij najzabavnejšega od
vseh, hkrati pa mi pokazali, da kolegialni duh še vedno ţivi in da so (bodoči) arheologi prav
posebna in ravno prav (ne)resna skupina ljudi. Posebna zahvala gre Maji, da je z menoj delila
tudi stresne in manj prijetne trenutke, pa tudi preštevilne zabavne zgodbe in neslane šale.
Zahvala tudi vsem prijateljem in študijskim kolegom, ki so me bodrili, ko sem začela tarnati,
da sem preobremenjena – vsakdo rabi kdaj potoţiti. Hvala, da to razumete.
Damijanu najlepša hvala, da je nadaljeval s tradicijo lektoriranja mojih diplomskih nalog
(skoraj prepričana sem, da je ta zadnja!) in da mi je bil pripravljen v naglici priskočiti na
pomoč – cenim to.
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Najpomembnejša zahvala pa gre – moji druţini. Čeprav večkrat ne razumejo mojih odločitev
in tega, s čimer se ukvarjam, me podpirajo in so ne glede na vse vedno tam, ko jih
potrebujem. Mami se zahvaljujem, da predstavlja mojo rešilno mreţo in neizčrpen vir
pametnih nasvetov, očetu, da me opominja, da ţivljenje ni samo faks (upam,da bom kdaj to
celo upoštevala) in Denisu, da mi z neusmiljenim norčevanjem iz mojih šibkih točk in
pomanjkljivosti pomaga spoznavati banalnost in nepomembnost mojih »problemov« (kruta, a
nadvse učinkovita metoda!). Hvala, ste moja skala. Brez vas ne bi šlo – četudi tega včasih ne
kaţem. In obljubim, da bom poskušala v doglednem času končati študij, najti sluţbo in
zaţiveti normalno, odraslo ţivljenje, o katerem mi ves čas pripovedujete.
Hvala tudi vsem tistim, ki jih tu nisem poimenovala, a so mi na kakršen koli način pomagali
pri študiju in pri oblikovanju mojih ţivljenjskih interesov in ciljev – ta pot še zdaleč ni
zaključena, a do sedaj sem imela to srečo, da sem vedno naletela na ljudi, ki so mi znali
pokazati poti, za katere sploh nisem vedela, da obstajajo. Upam, da lahko računam na to tudi
v prihodnje.
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Izvleček
Protiturški tabori v folklori in prostoru
V nalogi so obravnavani objekti in materialni ostanki, ki jih slovenska slovstvena folklora
dojema kot ostaline (nekdanjih) protiturških taborov. S pristopom, ki zdruţuje spoznanja iz
arheologije, folkloristike in antropologije, so podane interpretacije slovstvene folklore o
taborih (in širše o »Turkih«), ki temeljijo na teoretičnih izhodiščih o materializaciji folklore v
fizičnem prostoru. Na ta način obravnavane arheološke ostaline pa tudi naravni elementi
krajine, na katere se nanašajo povedke o taborih in »Turkih«, omogočajo vpogled v načine
dojemanja preteklosti, identitete in kolektivnega spomina na obdobje turških vpadov, kot jih
skozi folkloro izraţa skupnost, v kateri ta folklora ţivi. Na podlagi teh spoznanj je mogoče
povedke o taborih razdeliti v tri večje skupine. V prvo spadajo povedke, ki se nanašajo na
dejanske protiturške tabore, v drugo povedke, ki objekte ali njihove ostaline obravnavajo kot
zatočišča pred turškimi napadi predvsem z namenom racionalizacije izstopajočih elementov v
krajini in ki z zgodovinskimi Turki nimajo zveze, v tretjo skupino pa povedke, ki podobno kot
povedke iz druge skupine kot tabore interpretirajo materialne ostanke iz drugih zgodovinskih
obdobij, a hkrati zaradi svoje specifičnosti in netipične vsebine omogočajo vpogled v globlje
zgodovinsko dogajanje, kar večina ostalih (migracijskih oz. splošno razširjenih) povedk ne
omogoča. Interdisciplinarni pristop pri obravnavi v krajino vpetih povedk o turških vpadih in
taborih ponuja novo raven interpretacije arheoloških ostankov pa tudi povsem naravnih
elementov v krajini, hkrati pa tudi drugačen vpogled v kompleksno tematiko turških vpadov
na Slovenskem in kolektivnega spomina nanje.
Ključne besede: protiturški tabori, Turki, slovstvena folklora, materializacija folklore v
prostoru, odnos folklora in arheologija

Abstract
Anti-Turkish forts in folklore and landscape
This diploma thesis deals with the topic of objects and other material remains perceived in
oral traditions as remnants of anti-Turkish forts. The interpretations of Slovene oral traditions
regarding these forts (and also “the Turks” in general) are based on a multidisciplinary
approach that combines knowledge from the fields of archaeology, folkloristics, and
anthropology about the materialization of folklore in the physical landscape. This type of
research on archaeological remains (and also natural landscape features presented in these
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oral traditions) offers an insight into the various ways of perceiving the past, the identities,
and the collective memory of the era of Turkish raids. On the basis of this approach, three
main groups of oral traditions about anti-Turkish forts can be formed. The first group consists
of legends that can be linked to actual anti-Turkish forts. The second group is formed of
legends about objects that are perceived as anti-Turkish forts, but are in fact not connected
with “the Turks” in any way and serve primarily as a means of rationalization of those
landscape features that somehow stand out. The third group of legends has similar
characteristics as the second one in that it offers explanations about material remains from
historical eras not connected with the period of Turkish raids, yet due to their specificity and
unusual content, these legends provide insight into historical processes that most other (more
widespread migratory) legends are unable to offer. This interdisciplinary research approach to
legends regarding “the Turks” and anti-Turkish forts that are tied to specific points in the
physical landscape presents a possibility to reach a new level of interpreting archaeological
remains and also non-manmade elements of the physical world; at the same time, it offers a
different perspective on the complex topic of Turkish raids in the Slovenian territory and the
collective remembrance of them.

Key words: anti-Turkish forts, Turks, oral traditions, materialization of folklore in the
landscape, relationship between folklore and archaeology
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1

UVOD

Čas turških vpadov v slovenske deţele je pustil močno sled v slovenskem kolektivnem
spominu in folklori. Slovenska slovstvena folklora, ki se navezuje na Turke1, je zelo bogata.
V nalogi bo govora predvsem o čisto določeni značilnosti folklore, in sicer njeni vezanosti na
prostor. Folklora o Turkih je namreč neločljivo povezana s prostorom in tvori vaţen del
slovenske dediščine, kulturne krajine in kolektivnega spomina. Ta povezava med fizičnim
prostorom in izročilom nam namreč ponuja zanimive moţnosti raziskav in interpretacij, ki jih
omogoča interdisciplinarno povezovanje med različnimi strokami, predvsem z arheologijo. V
nalogi bo predstavljeno, kako je slovstvena folklora materializirana v prostoru oz. kakšen je
odnos med slovstveno folkloro in fizičnim objektom oz. prostorom, na katerega se nanaša. To
razmerje namreč ni vedno enostavno, ampak je sestavljeno iz različnih plasti. Večplastna je
tudi problematika Turkov, ki bo v nalogi zgolj nakazana. Zdi se nam pomembno, da
poskušamo razloţiti mehanizme, preko katerih je folklora o Turkih postala tako obseţen del
slovenske slovstvene folklore. »Turka« iz folklore pa ne moremo brez premisleka enačiti s
»Turkom« iz časa turških vpadov in izročila o turških vpadih ne s historičnim virom. In ravno
te razlike med zgodovinsko realnostjo in folkloro zahtevajo previden pristop pri interpretaciji
materialnih ostalin ali objektov, na katere se veţe folklora o turških vpadih. Glavni del naloge
pa je namenjen protiturškim taborom. Poskušali bomo pokazati različne načine, na katere se
lahko v slovstveni folklori omenjeni tabori manifestirajo v prostoru. Jezik, ki ga uporablja
folklora, se namreč razlikuje od jezika, ki ga uporabljata zgodovina in arheologija, zato tudi
tabori v izročilu niso vedno to, kar se zdi na prvi pogled, hkrati pa lahko v njem v nekaterih
primerih dobimo podatke, ki jih je moţno uporabiti za rekonstrukcijo določenih zgodovinskih
procesov. Pri tem bomo izhajali iz teoretičnih izhodišč, ki se nanašajo na transformacijo in
integracijo nepoznanega v vsakodnevno, znano izkušnjo skupnosti, na materializacijo
folklore, ki daje občutek realnosti ter omogoča pretvorbo določenih fizičnih objektov v
materialne opomnike preteklosti skupnosti, kar pa hkrati omogoča simbolično umestitev
identitete skupnosti v samo krajino.

1

V nalogi uporabljamo izraz »Turki« ali generalizirano »Turek«, kar pa je terminološko neustrezen izraz, saj se
pravzaprav nanaša na Osmane, pripadnike osmanske drţave. Čeprav se izraz »Turek« pogosto uporablja v
poljudni in celo v znanstveni literaturi, ni pravilen, saj označuje vsa ljudstva, ki so pod vrhovnim poveljstvom
osmanske drţave prišla v stik s krščanskim prebivalstvom; prebivalci turškega izvora so bili v osmanski drţavi
namreč v manjšini (Pust 2007, 210). Kot navaja Voje (1996, 6), so slovenske deţele napadale predvsem čete
spahijske vojske iz bosenskega in sosednjih sandţakov, ki je bila večinoma sestavljena iz prebivalstva
juţnoslovanske etnične pripadnosti. Kljub temu tudi mi uporabljamo izraz »Turki«, saj se v takšni obliki pojavlja
v slovstveni folklori – za folkloro terminološka neoporečnost pač ni tako bistvena.
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Da se ne bi se na tem mestu pregloboko spuščali v terminološke definicije folkloristične
stroke, naj omenimo zgolj, da so v nalogi naš glavni vir povedke. To je namreč folklorni ţanr,
ki je, za razliko od pravljic, ki se dogajajo »v davnih časih« in v »deţeli daleč, daleč stran«,
trdno vpet v konkreten fizični prostor. Povedke ponujajo razlage (za nepoznano), izraţajo
pogled na svet, vrednote, strahove, prepričanja neke druţbe in svet iz prostora (angl. space)
spremenijo v kraj (angl. place) (Gunnell 2008, 14–15; gl. tudi Stanonik 1999, 261). V nalogi2
jih bomo poskušali uporabiti kot vir za prepoznavanje protiturških taborov v prostoru in hkrati
za razumevanje zgodovinskega dogajanja, ki ga včasih skrivajo.
Naj na tej točki še pojasnimo, da tu ne gre za sistematično raziskavo, saj se nismo osredotočili
zgolj eno geografsko območje, prav tako tudi nismo zajeli vseh protiturških taborov, ki jih
omenjajo povedke. Ţeleli smo predvsem pokazati moţne načine uporabe slovstvene folklore z
vidika drugih strok, v prvi vrsti arheologije, na primeru protiturških taborov. Pri tem smo
izbrali nekaj primerov, ki so se nam zdeli tipični ali pa na nek način izstopajoči. Takšen način
kombiniranja različnih vrst virov z vidika prostorsko-arheološkega preučevanja ni novost, kot
tudi ne tovrstna obravnava izročila o Turkih in protiturških taborih (te raziskave so omenjene
v nadaljevanju naloge). Glavni namen naloge je izpostaviti protiturške tabore kot osrednji
predmet preučevanja (doslej so bile te obravnave vedno zgolj kot del drugih raziskav), hkrati
pa jih postaviti v teoretični kontekst, ki zajema tudi širšo obravnavo »Turka« in turških
vpadov v folklori in prostoru (ter delno tudi v ideološko-političnem okviru), saj menimo, da
brez tega obravnava taborov ne bi bila (dovolj) celovita.

2

KRATKA ZGODOVINA TURŠKIH VPADOV

Turške vpade na slovensko ozemlje lahko razdelimo v vsaj šest obdobij. V prvem obdobju, od
leta 1408 do 1415, sta bili kot prvi na udaru Kranjska in Štajerska. Drugo obdobje, od leta
1469 do 1483, v času najštevilčnejših in najobseţnejših napadov, so le-ti zajeli Kranjsko,
Štajersko, Koroško in Istro, preko Soče so segli tudi v Furlanijo. V tretjem obdobju, od leta
1483 do 1499, so bili vpadi redkejši in manjšega obsega ter so bili usmerjeni proti Dolenjski
in Notranjski, en velik napad pa je zajel tudi Furlanijo. V četrtem obdobju, od leta 1520 do
1532, so bili vpadi pogosti in usmerjeni v predele ob juţni kranjski meji od Bele krajine do
2

Tiste povedke, ki jih v nalogi navajamo v celoti, so prepisane v obliki, kakršna je v literaturi – predvsem v
novejših zbirkah slovstvene folklore je prisotna teţnja čim bolj pristno prikazati govorjeni jezik pripovedovalca
− zato se folkloristi posluţujejo uporabe različnih dialektoloških znakovnih zapisov. Kadar pa smo izročilo zgolj
povzemali, smo ga zapisali v knjiţni obliki – ne glede na način originalnega zapisa.
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Krasa in Istre. V petem obdobju, od leta 1536 do 1560, pa so bili vpadi spet redkejši in
usmerjeni na Notranjsko in Dolenjsko (Simoniti 2003, 73). Po letu 1540 so turški vpadi v
slovenske deţele skoraj popolnoma prenehali. Teţave so povzročali predvsem martolozi3 in
manjše skupine turških konjenikov, ki so obmejno prebivalstvo še vedno puščali v
negotovosti, nevarnost pa so pomenili tudi napadi Vlahov. Ti vpadi ne segajo več v notranjost
slovenskega ozemlja. Zadnji napad je Kranjska sicer doţivela leta 1559, vendar je strah pred
moţnimi napadi še ostal (Voje 1996, 32–37). Od leta 1578 do 1684 oz. v šestem obdobju je
do vpadov prihajalo v Prekmurju, le redki so segli tudi v nekatere kraje Spodnje Štajerske
(Simoniti 2003, 73).

Slika 1: Zemljevid turških vpadov na Slovensko (Ilustrirana zgodovina Slovencev 2001, 129)

Glavne vpadne poti na slovenskem področju so bili istrski in notranjski Kras, Posavje med
Zagrebom in Krškim, Bela krajina in kasneje Podravje okoli Ormoţa in Ptuja (Fister 1975,
16), čeprav napadi niso bili omejeni zgolj na območja okoli teh poti – vpadi akindţijskih4 čet
niso prizanesli še tako odročnim krajem (Voje 1996, 41). Turška osvajalna politika je
načeloma potekala v dveh stopnjah. Prva stopnja so bili roparski napadi na ozemlja, ki so jih
3

Martoloz je pripadnik posebnega rodu turške vojske. Sprva so bili to predvsem kristjani, nato prevladajo
muslimani. Najpogosteje so straţili prelaze in nevarne poti, opravljali obveščevalno sluţbo, v manjših skupinah
so tudi ropali in vpadali po sosednjih sovraţnih ozemljih (Simoniti 1990, 209–210).
4

Akindţija je naziv za pripadnika lahke konjenice, sestavljene iz Turkov in domačega balkanskega
islamiziranega prebivalstva; z napadi in pustošenji so akindţije pripravljali turška osvajanja (Simoniti 1990,
209).
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nameravali osvojiti. Njihov namen je bil gospodarsko oslabiti napadeno ozemlje in razredčiti
prebivalstvo do te mere, da bi ga nato zlahka osvojili. Sledila je druga stopnja, t.j. neposredno
gospostvo nad vazalnim ozemljem (Voje 1996, 18).
Turški vpadi sicer niso bili vedno enako intenzivni in ne vedno enako obseţni, so pa zaradi
svoje stalnosti dajali prebivalstvu občutek nenehne nevarnosti in ogroţenosti (Simoniti 2003,
73; Voje 1996, 32–36).
Glavna cilja turških pohodov na slovensko ozemlje sta bila predvsem rop in plenjenje, niso se
pa posluţevali zamudnega obleganja (Voje 1996, 21). Posledice turških vpadov so bile, če
naštejemo zgolj socialne in gospodarske, obseţne: velika materialna škoda, določene izgube
prebivalstva, beg podloţnikov na varnejša področja (npr. na Gorenjsko in v mesta) in
opustelost nekaterih območij5 (Simoniti 2003, 73). Vplivali so tudi na politične spremembe,
ki so se dotikale tudi slovenskega območja: notranjeavstrijske deţele so bile prisiljene, da se
trdneje poveţejo in oblikujejo vojaško organizacijo, ki je sčasoma lahko uspešno odvrnila
turške vpade in zavrla ozemeljsko napredovanje Turkov na Hrvaškem. Hkrati pa je skupni
sovraţnik pripomogel tudi k tesnejšemu povezovanju prebivalstva in razvoju občutka o
skupni pripadnosti (Simoniti 2003, 73–74). Ob vsem tem pa se je razvila in več stoletij
ohranila izrazito negativna podoba Turka (Ilustrirana zgodovina Slovencev 2001, 128).

3

PROTITURŠKI TABORI KOT NAČIN OBRAMBE

Medtem ko so višji sloji imeli zavetje za zidovi svojih gradov (ki so jih, tako kot samostane in
mesta, v tem času dodatno utrjevali) in meščani za obzidji svojih mest, je bilo kmečko
prebivalstvo bolj ali manj prepuščeno samo sebi (Fister 1975, 17; Simoniti 1991, 200; Slapšak
1987, 144). Zato so po letu 1471, ko so se začeli najhujši turški napadi, začeli nastajati
številni protiturški tabori kot glavna vrsta kmečke samoobrambe (Simoniti 1991, 200–201).
Tabori so bile zidane ali naravne kmečke utrdbe za zaščito kmetov in njihovega premoţenja
(Ilustrirana zgodovina Slovencev 2001, 131), zasnovani pa so bili predvsem za pasivno
obrambo (Fister 1975, 33). Deloma so tabori prevzeli tudi signalno funkcijo v obveščevalnem
sistemu o turški nevarnosti (kurjenje kresov, streljanje z moţnarji, zvonjenje) (Slapšak 1987,
144).
5

Turški napadi so še posebej prizadeli kmečko prebivalstvo Krasa, Notranjske, Dolenjske, Bele krajine in juţnih
delov Štajerske. V gospostvih Devin, Prem, Senoţeče, Postojna in Vipava je bilo npr. okoli 30 % zapuščenih
kmetij in kajţ, v gospostvu Gradac v Beli krajini je v 20. letih 16. st. število kmetij padlo za okoli 40 %
(Simoniti 1990, 88).
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Cesar oz. deţelni knez je bil izgradnji taborov naklonjen, deţelno plemstvo pa nad njimi ni
bilo navdušeno, a jih je zaradi nevarnosti toleriralo, kasneje pa se je proti njim načrtno
bojevalo (ker jih je videlo kot potencialna zbirališča kmečkih upornikov), večkrat so gradnji
nasprotovali tudi meščani, ker so kmetje v njih pogosto trgovali. Cerkev je večinoma
dovoljevala izgradnjo taborov, sama pa ni utrjevala posameznih cerkva, ampak večinoma le
samostanska središča. Očitno se kmetje pred Turki niso smeli ali pa se niso ţeleli zatekati v
gradove, mesta ali samostane. O tem pričajo primeri, ko so bili v podobni razdalji tako
samostan, mesto, tabor ali grad (Kamnik – Mekinje – Stranje), samostan in tabor (Velesovo –
Srtmol – Cerklje) – torej v teh krajih kmetje ali niso bili zaţeleni, ali pa so sami ţeleli imeti
svoje utrdbe proti Turkom, ki so jih lahko upravljali sami (Fister 1975, 17–18; Simoniti 1991,
201). Tako odločitev o gradnji kot tudi o popravilu ali rušenju taborov je bila v pristojnosti
deţelnega kneza, delo in stroški pa so seveda šli na račun samih podloţnikov (Simoniti 1991,
204–205). V taborih je bilo shranjeno tudi oroţje, ki pa se je financiralo iz proračuna
deţelnokneţje oroţarne oz. na račun letne finančne privolitve deţele (Simoniti 1991, 206).
Splošno gledano so bili tabori vpeti v celotno vojaško organizacijo deţele, njihova številčnost
pa kaţe, da je obstajalo prepričanje, da so najracionalnejša oblika ljudske obrambe (Simoniti
1991, 207).
Doba najintenzivnejše gradnje taborov je druga polovica 15. in začetek 16. st., kasneje pa, ko
je resnična nevarnost turških vpadov na večini slovenskega ozemlja prenehala in je nastajal
vse trdnejši obrambni sistem na Hrvaškem (Vojna krajina), so izgubljali na pomenu in bili
prepuščeni propadanju. Hkrati pa so te po srednjeveških vzorih grajene utrdbe zaradi
napredka v vojaški opremi postale neučinkovite za obrambo (Fister 1975, 19–20; Ilustrirana
zgodovina Slovencev 2001, 131). Največ poročil o propadu ali porušenju taborov je iz 18. in
druge polovice 19. st. Vzrok za rušenje in propad so poleg naravnih nesreč tudi drugačne
arhitekturne teţnje, zaradi katerih so rušili obzidja oz. predelovali prostore, hkrati pa so tabori
pomenili tudi vir gradbenega materiala za gradnjo novih cerkvenih poslopij (Fister 1975, 20).
Najcelovitejši pregled protiturških taborov na Slovenskem je naredil arhitekt Peter Fister, ki je
identificiral več kot 200 taborov, okoli 50 pa jih je ohranjenih v slovstveni folklori (na
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preostalem slovenskem etničnem ozemlju6 naj bi jih bilo še več kot 100) (Ilustrirana
zgodovina Slovencev 2001, 131).
Kot navaja Fister (1975, 27), je bila lokacija tabora odvisna od različnih dejavnikov: strateške
lokacije, ţelje po zavarovanju posamezne cerkve, dovoljenja deţelnega kneza ipd.
Največ taborov je nastalo okoli cerkva, ki so stale na vzvišenem prostoru, v naselju ali ob
njem, lahko pa tudi na posebnih točkah, kot so vrhovi, griči, skale ipd. Včasih so bile to točke,
na katerih so ţe predhodno obstajale naselbine, gradišča ali kultni prostori, kar je bila lahko
prednost, saj so bila ta mesta naravne utrdbe ali pa je bilo njihove arhitekturne ostaline
mogoče ponovno uporabiti za utrdbene namene. Sama zasnova tabora je bila v osnovi odvisna
od oblike zemljišča (Fister 1975, 27, 32). Sicer pa so tabori stali v vasi ali blizu nje kot
samostojne stavbe z enim ali več stolpi, ali okoli cerkve, obdani z obzidjem, stolpi ali
palisadami. Poleg zaščite prebivalstva je bila njihova naloga tudi zaščita premoţenja, zato so
bile v taborih praviloma urejene ţitne kašče in skladišča za druga vaţna ţivila, mnogi so
lahko sprejeli tudi večje število ţivine, v večini primerov pa so ščitili tudi cerkveno imetje
(Slapšak 1987, 144). Ljudje so se zatekali tudi v podzemne jame, ki so jim zavarovali vhode
(Simoniti 1991, 200–201). Nekateri tabori so zrasli v večje obrambne komplekse, ki so bili
namenjeni več vasem hkrati (Ilustrirana zgodovina Slovencev 2001, 131).

4

POMEN TURKOV IN TURŠKIH VPADOV V IDEOLOŠKO-POLITIČNEM
DISKURZU TER FOLKLORI

V tem poglavju bomo zgolj na kratko nakazali, kako se je oblikovala podoba »Turka«, kot je
danes ohranjena v slovstveni folklori oz. kako le-ta prikazuje čas turških vpadov na
Slovenskem. To se nam zdi pomembno, saj omogoča boljše razumevanje folklore o Turkih, ki
se je oblikovala pod vplivom določenih političnih in ideoloških teţenj, ki so se spojile s
tradicionalnimi predstavami, ki imajo globlje oz. starejše korenine.
Roparski vpadi Turkov so pri prebivalstvu ustvarili trajen občutek negotovosti (Jezernik 2012,
18), ki se je ohranil več stoletij. Najbolj je bilo na udaru kmečko prebivalstvo, ki je moralo
prenesti največjo teţo teh vpadov.
6

Fister (1975, 9) trdi, da je bila, kljub temu da se nekateri tabori danes nahajajo tudi preko slovenske drţavne
meje (v Avstriji, na Madţarskem, Italiji, na Hrvaškem), večina taborov zgoščena prav v sredini slovenskega
etničnega ozemlja (in jih zato označuje kot »posebno slovensko ljudsko arhitekturo«).
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Najizrazitejša lastnost Turkov v folklori je njihova okrutnost in divjaška teţnja po uničevanju.
Sodeč po vsebini slovstvene folklore pa lahko sklepamo, da je najmočnejši pečat v
kolektivnem spominu in v izročilu pustilo obdobje najhujših turških vpadov v slovenske
deţele konec 15. in v 16. st. V tem času se je pod vplivom strahu pred vojaško ekspanzijo
otomanske drţave razvil poseben politični in verski diskurz, ki ga zaznavamo v različnih
literarnih tekstih, nastalih v tem času (gl. Pust 2007). Ti teksti so izrazito ideološko obarvani
in prikazujejo Turke kot antitezo krščanske Evrope in civilizacije, kot groţnjo, kot boţjo
kazen za evropske grehe ter verski razkol in kot barbarske krivoverce (Pust 2007, 211–212;
Jezernik 2012, 17) – torej kot Druge napram Evropi7. A podoba divjega in krutega »Turka«8,
ki izvaja neizmerno nasilje, je, kot navaja Jezernik (2012, 19−21), v veliki meri proizvod
pamfletov iz 16. st. Habsburţani so v teţnji po centralizaciji svojega cesarstva načrtno širili in
stopnjevali »turški strah« in s to idejo o kolektivni ogroţenosti še bolj poudarjali svojo
nepogrešljivost kot »branika« krščanstva in zahodne civilizacije (gl. tudi Niewiara 2012, 195–
196). Predvsem niţji sloji so bili poleg realne nevarnosti vpadov in vse tragičnosti, ki so jo ti
prinašali, izpostavljeni tudi precej močno razvejani in raznovrstni propagandi v podobi
letakov, bakrotiskov, cerkvenih pridig ipd. Verjetno je tudi to prispevalo k tipični podobi
Turka, ki se kaţe tudi v folklori: njihovi napadi so bili nenadni, prišli so v velikem številu,
ropali in pustošili so domove in polja, nad najšibkejšimi − otroki, ţenskami in starejšimi − so
izvajali neizmerne krutosti, jih ubijali in ugrabljali (Simoniti 2003, 70–71). Stereotipna
podoba »Turka« se je uveljavila tudi v literaturi (gl. Bartulović 2012; Kumrular 2012, 62).
Ne zgolj v ideološko-političnem diskurzu pač pa tudi v folklori Turki na Slovenskem
nastopajo v vlogi Drugega. Le-tega se v folklori pogosto dojema kot nevarnega in sovraţnega,
kar je v osnovi zelo arhaična predstava, ki odraţa prepričanje, da tisti, ki vstopijo v Našo
7

Na tej točki ne bomo razpravljali o orientalističnem diskurzu (in mitu o antemurale christianitatis), ki je
pravzaprav sestavni del podobe »Turka« – podrobneje o tem gl. prim. Said 1996 (ki je uveljavil termin
orientalizem), Gingrich 1996 (njegov koncept obmejnega orientalizma, ki je za slovensko področje ustreznejši
kot Saidov orientalizem), Bartulovič 2012, Baskar 2000, 2012, Jezernik 2012 idr.
8

Takšna podoba »Turka« se sklada s podobo »barbara«, ki je bila poznana ţe stoletja pred turško nevarnostjo –
podobne lastnosti (npr. predpostavke o divjaštvu, laţnivosti, pogoltnosti, nečastnosti, umazanosti,
neciviliziranosti, o zunanjosti podobni ţivalski ipd.) so pred tem pripisovali ţe Skitom, Hunom, Madţarom ali
Mongolom, ki so ogroţali Evropo (gl. Gießauf 2005). Tovrstne etnocentristične predpostavke o tujcih, ki so zelo
pogosto negativne in so del procesa konstrukcije identitete lastne skupnosti (gl. Heit 2005, 727), segajo ţe
globoko v zgodovino (gl. Poo 2005 za primere podob tujcev, ki so obstajale v starem Egiptu, Mezopotamiji in na
Kitajskem), podoba »klasičnega barbara«, kot jo pozna zahodni svet, pa korenini v grško-rimski antiki in se je
skozi stoletja spreminjala in prilagajala konkretnim druţbeno-političnim razmeram ter vedno novim ljudstvom,
ki so v danem trenutku utelešala furorbar baricus (gl. Jones 1971). Empirična realnost »barbara« je podrejena
različnim ideološkim ciljem in v tem smislu še največ pove o druţbi, ki je te barbare »ustvarila«.
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skupnost iz zunanjega sveta, pravzaprav prihajajo iz »onega sveta« (Belova 2007, 335–336).
Turki tako predstavljajo tujce, ki vdirajo v Naš svet iz drugega, »onega sveta«, ki ima
konotacije nevarnosti in zla, kar je značilno za kaos; tako tudi obiskovalci, ki v Naš svet
pridejo »od zunaj«, zamajejo njegovo urejeno strukturo in predstavljajo nevarnost, da se Naš
svet pogrezne v primarni kaos (Eliade 1987, 29, 47; gl. tudi Risteski 2001). Kot navaja Katja
Hrobat (2010, 51−52), so Turki v ustnem izročilu dojeti kot mitični Drugi in lahko v njih
prepoznamo kategorijo mitičnega arhetipa. Nekatere zgodbe govorijo tudi o tem, kako je bilo
po napadu Turkov ustanovljeno novo naselje. Iz njih se da sklepati, da »turški čas«
predstavlja antitezo »našemu času«, saj se je po umiku Turkov, predstavnikov kaosa, svet
spremenil v urejen, varen in organiziran kozmos (Hrobat 2010, 54; Hrobat 2012, 43). V
Turkih, ki se pojavljajo v folklori, lahko vidimo dvojnost: resnične zgodovinske osvajalce
(čeprav je bila podoba le-teh, kot ţe omenjeno, v precejšnji meri rezultat načrtne manipulacije
in propagande) in podobo arhaičnega strahu pred tujcem. Ta dva vidika se v izročilu mešata,
včasih prevladuje en, včasih drug, nikoli pa nista povsem ločena, saj slovstvena folklora ni
identična zgodovini – zato tudi »zgodovinski Turek« v izročilu postane včasih skoraj
neprepoznavno opasan s folklornimi dodatki, zaradi katerih skorajda izgubi izgled
človeškega.

5

FOLKLORA, ZGODOVINA IN MATERIALNE OSTALINE: »TUREK« IN
TURŠKI VPADI V PREPLETU ZGODOVINSKE RESNIČNOSTI, MITIČNOSTI
IN FIZIČNE STVARNOSTI

Pred podrobnejšo analizo protiturških taborov v folklori in arheologiji je prav, da razjasnimo
nekaj stvari v zvezi z odnosom med zgodovinskim dogajanjem, njegovim prikazom v izročilu
in o pomenu materialnih ostalin za kolektivni spomin in dojemanje preteklosti.
Čas turških vpadov se je močno zarezal v kolektivno zavest in postal pomemben dejavnik pri
oblikovanju slovenske identitete. Nastalo je tudi veliko folklornega izročila, v katerem Turki
in turški vpadi igrajo osrednjo vlogo. Kot je bilo ţe nakazano v prejšnjem poglavju, se je
»Turka« ţe preučevalo iz vidika različnih strok (predvsem zgodovine in antropologije), nov
vpogled pa omogoča njegovo preučevanje v folklori, saj se v njej odraţajo vrednote, čustva,
interesi in pogled na svet, ki jih ima neka skupnost (Krekovičová 1997, 167). Na tej točki se
bomo osredotočili na pomembno lastnost izročila o Turkih, in sicer na to, da so povedke o
Turkih globoko vpete v fizično krajino. Prostor namreč ni zgolj fizična entiteta, ampak ima
tudi veliko simbolno vlogo. Tudi svojo preteklost skupnost dojema skozi krajino (Hrobat
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2010, 36). Hkrati je nanašanje na oz. dojemanje norm, zgodb in spominov skozi prostor
glavni način organiziranja sveta pri tradicionalnih druţbah (González Álvarez 2011, 137), pri
čemer ne gre zanikati pomena, ki ga ima povezava med krajino, spominom in zgodovinsko
zavestjo pri »sodobnih« druţbah (gl. Santos-Granero 1998, 139). Poleg tega pa se z
lokalizacijo slovstvene folklore identiteta skupnosti tudi simbolično umešča v prostor, se tako
utrjuje in potrjuje ter hkrati izključuje pripadnike drugih skupnosti. Torej govori o tem, kdo v
nek prostor (ki je tako fizična realnost kot druţbeni konstrukt) spada in kdo ne (Bird 2002,
523–528; gl. tudi Staeck 1999, 70), lahko pa, kot v svoji raziskavi galicijskega podeţelja
ugotavlja María del Mar Linares (1990, 129–132), v prostor umeščeno izročilo izraţa pogled
skupnosti na lastno identiteto tako v prostorskem (svet, ki pripada Nam, ljudem proti svetu, ki
pripada Drugim, »ne(pravim)-ljudem«) kot v časovnem (prostorsko-časovni kontekst Naše
skupnosti in skupnosti tistih, ki se jih dojema kot »prednike«, proti kontekstu Drugih, ki ne
predstavljajo del kontinuitete v obstoječi zgodovinski percepciji preteklosti Naše skupnosti
oz. sodijo v čas, ki je predhoden času Naše skupnosti) kontekstu9. V krajino vpeta slovstvena
folklora o Turkih nam tako lahko da informacije o dojemanju sveta, lastnega neki skupnosti,
njeni lastni poziciji v njem, pa tudi o doţivljanju in spominjanju svoje preteklosti.
Osredotočili se bomo predvsem na slednje. Kaj nam torej izročilo lahko pove o preteklosti?
Ali ga lahko uporabimo kot zgodovinski vir?
Zgodovinar Ignacij Voje (1996, 166), ki je naredil tudi krajši pregled slovstvene folklore o
Turkih, pravilno navaja, da povedk ne gre jemati kot zgodovinski vir, imele pa naj bi po
njegovem mnenju določeno prednost, in sicer, da iz njih »veje duh časa in razpoloţenje ljudi«,
česar v zgodovinskih virih ni zaznati. Zapisal je še, da je v povedkah zelo teţko ločiti
resničnost od domišljije. Zaveda se torej, da odnos med folkloro in zgodovino ni tako
preprost, je pa tematika še bolj kompleksna.
Spomin na turške vpade, kot se odraţa v folklori, namreč ni isto kot zgodovina, saj se, kot
ugotavlja Halbwachs (2001, 85–95), zgodovina in spomin ravnata po drugačnih pravilih:
zgodovina se začne takrat, ko se izročilo konča in kolektivni spomin zbledi. Kolektivni
spomin od preteklosti zadrţi tisto, kar je še zmoţno ţiveti v skupnosti, zgodovina pa
nasprotno ţivi zunaj skupine in nad njo. Prav tako je zgodovina enotna, kolektivnih spominov

9

Do podobnih idej o »dvojnem« dojemanju preteklosti (čas Nas in naših prednikov – pri čemer je glavna
identitetna lastnost, ki jih povezuje, pripadnost krščanstvu − proti času Mavrov – poganov) pride tudi De Pina
Cabral (1989, 62–66).
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pa je več. Tako tudi spomina na Turke, kot se izraţa v izročilu, ne moremo enostavno enačiti
z zgodovinsko resnico, saj je, kot je bilo ţe omenjeno, v slovstveni folklori o »Turkih«
mogoče prepoznati tako elemente zgodovinskega, kot tudi tradicionalne predstave, ki se
nikakor ne omejujejo zgolj na Turke in obdobje turških vpadov.
Lahko pa stvari pogledamo iz drugega zornega kota: folklorno izročilo ne zgolj kot vir
neposrednega zgodovinskega dogajanja, ampak tudi moţnost vpogleda v (spreminjajoče se)
dojemanje in razumevanje določenih vidikov preteklosti ter njenih (materialnih) ostankov in
pomenov. Kolektivni spomin in folklora sta namreč neke vrste interpretacija določenega
dogajanja ali fizične stvarnosti, ki ju je mogoče celoviteje razumeti šele, ko imamo na voljo še
druge vire podatkov (zgodovinske, arheološke …).
Kot ugotavlja tudi Pleterski (2006, 33), sámo ustno izročilo nima časovne globine, je pa
občutljivo na dogajanje v prostoru in zato je mogoče z raziskavo le-tega časovno globino
izročilu povrniti. Torej bi bilo v primeru iskanja neke zgodovinske resničnosti v folklori o
turških vpadih najbolj smiselno, da se opremo na fizične elemente okolja, na katere se to
izročilo nanaša. A pri tem nikakor ne ţelimo trditi, da ti fizični elementi pomenijo dokaz o
dobesedni resničnosti vsebine izročila, saj je v večini le-tega mogoče videti predvsem to, kako
skupnost dojema prostor, v katerem je, kot smo ţe navedli, zapisana tudi njena preteklost.
Tako se pogosto fizične elemente okolja, njihove lastnosti in imena pojasnjuje z njihovim
izvorom, ki naj bi segal v določeno zgodovinsko obdobje, kot se le-ta manifestira v
kolektivnem spominu. Kot navaja Halbwachs, se kolektivni spomin naslanja na časovnoprostorske reference, preko katerih se utrjuje spomin na skupno preteklost (Hrobat 2010, 36).
Kolektivni spomin je tako vedno vezan na prostor. Na ta način se lahko preko poznavanja
tega prostora določeni kolektivni spomini in tradicije ohranijo skozi daljše časovno obdobje
(Halbwachs 2001), pri čemer te topografske točke delujejo kot mnemotehnična sredstva, ki
aktivirajo kolektivni spomin (Argounova-Low 2011, 204). Pri tem imajo nekatere od teh
prostorskih točk, ki jih lahko pojmujemo tudi kot »kraje spomina« (gl. Truc 2012), dejansko
povezanost z obdobjem turških vpadov (npr. protiturški tabori kot najbolj izstopajoč ostanek
tega obdobja), druge pa se kot takšne zgolj predstavlja (predvsem najrazličnejši toponimi, ki
preko ljudske etimologije izvirajo iz tega obdobja). A namen obojih je isti – ustvarjati videz
kontinuitete. Primarna funkcija spomina tako in tako ni ohraniti preteklost, ampak jo
prilagoditi tako, da obogati sedanjost in z njo manipulira (Lowenthall 1995, 210). Ni namreč
glavni pomen v tem, ali je bilo dogajanje res takšno, kakršno se je ohranilo v kolektivnem
spominu in folklori, pač pa v tem, da so te predstave postale del zgodovinske zavesti in
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identitete skupnosti, znotraj katere ţivijo (gl. Santos-Granero 1998, 144). Sama materialna
prisotnost objektov potrjuje resničnost domnevnega dogodka in omogoča povezavo med
preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo (Rowlands 1993, 144), pripisovanje konkretnih, v
našem primeru »zgodovinskih« atributov (npr. da ima nek objekt ali predmet svoj izvor v
turških časih ali da je nastal kot posledica turškega napada – npr. turške lipe, turške podkve,
odtis kopita turškega konja, ruševine gradu ipd.) umetno narejenim ali naravnim elementom
okolja, pa omogoča pretvorbo teh objektov v »kraje spomina« in materialne opomnike na
preteklost skupnosti (gl. Santos-Granero 1998, 140). Objekti ali njihove ostaline tako
omogočajo neposredno vez z določeno podobo preteklosti – kot obstaja znotraj neke
skupnosti – zato se lahko kot protiturški tabori interpretirajo tudi tisti objekti in ostaline, ki to
niso. Nekatere materialne ostaline iz preteklosti so namreč spodbudile nastanek zgodb, ki so
razlagale njihov obstoj, in to na način, da so ustvarile določen narativni kontekst, v katerem so
te ostaline imele nek pomen. Kasneje pa so te ostaline postale potrdilo za resničnost teh zgodb
(Gazin-Schwartz, Holtorf 1999, 16–17).
Materialni ostanki domnevno turškega izvora se v folklori pogosto označujejo s pridevnikom
»turški« − turški grob, turška podkev, turške lipe, turški zaklad. Tudi toponimi odraţajo
prepričanje o neki povezavi s Turki. Toponimov, ki naj bi svoj izvor (na tak ali drugačen
način) dolgovali času turških vpadov, je namreč na Slovenskem v izobilju in razlage
njihovega nastanka tvorijo obseţen del slovenske slovstvene folklore o Turkih. Kot navaja
Slapšak (1995, 19), etnikoni, predvsem tisti, ki vsebujejo določene mitološke elemente, kot so
ajdovski, vlaški, judovski, rimski, turški, ne izpričujejo etničnosti, pač pa predstavljajo zgolj
pojasnilo neke točke v prostoru, so pa dober indikator predvsem predslovanskih ostalin.
Iskanje v Arheološkem katastru Slovenije (ARKAS) s korenoma turk* in turš* prinaša več
zadetkov o poznanih arheoloških najdiščih, za katere lahko domnevamo, da se je nanje vezalo
izročilo o Turkih (Turška dolina, Turški klanci, Turške šance, Turško pokopališče, Turški zid,
morda tudi Turkova hiša, Pri Turku, Šturke) (ARKAS). A toponimi ne sluţijo zgolj temu, da
nam omogočijo laţjo orientacijo v prostoru, v katerem se gibljemo. V njih je pravzaprav
zapisan odnos človeka do prostora oz. predstavljajo vez med stvarnim, fizičnim prostorom in
človekovim razumevanjem tega prostora. Skozi proces poimenovanja prostor postane kraj in
ozemlje krajina. Toponimi se pogosto ohranijo skozi dolga časovna obdobja (Penko Seidl
2008, 49, 51) in mnogi se navezujejo na določene (zgodovinske) dogodke, ki naj bi se zgodili
na tem mestu; na ta način kraj dobi »spominsko« vrednost (Hrobat 2010, 42). Toponimi so
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zato lahko indikatorji za iskanje potencialnih arheoloških najdišč, hkrati pa izpričujejo
dojemanje prostora, ki je pogosto vezano na domnevno ali resnično dogajanje v preteklosti.
S tabori in izročilom o njih so tesno povezani toponimi, kot so Tabor10 in njegove različice
(npr. Podtabor, Taber), pa tudi Gradišče (ali Gradina, Stari grad ipd.), ki izpričujejo obstoj
določenih objektov, ki so v izročilu lahko interpretirani kot protiturški tabori. Ne gre pa
izključiti toponimov, kot so Straţa, Straţišče, Grmada ipd., ki včasih nakazujejo lokacije
signalnih postojank ali prostorov, kjer so priţigali signalne kresove v opozorilo na prihod
Turkov. V izročilu se potencialni protiturški tabori najpogosteje označujejo s toponimi, ki
izpričujejo njihovo funkcijo (v tem primeru torej tabor kot vrsta utrdbe) in tudi s tistimi, ki
označujejo starost (prim. star – npr. Stari grad) (gl. Slapšak 1995, 20). Treba pa je poudariti,
da je lokacija tabora pogosto označena tudi z drugimi vrstami izrazov, predvsem po zavetniku
cerkve, ki je stala v okviru tabora oz. ki je sama sluţila kot tabor.
Kot bomo videli v nadaljevanju, se toponim tabor, ki bi bil najočitnejši znak za lokacijo
protiturškega tabora (in ki se pogosto pojavlja tudi v izročilu), lahko dejansko nanaša na
(domnevna) arheološka najdišča, s katerimi zgodovinski Turki nimajo kaj dosti opraviti.
Hkrati pa se lokacija resničnega protiturškega tabora lahko skriva tudi v drugačnih toponimih,
ki navidezno predrugačijo dejanski pomen določenega objekta ali ostalin. Ljudska etimologija
(kot smo navedli ţe zgoraj) se ne omejuje z empirično (in kronološko točno) realnostjo.
»Turek« se je v folklori spremenil v ultimativnega nevarnega tujca, ki ogroţa obstoj Naše
skupnosti, boj proti njemu pa v kolektivni napor za ohranitev vsega, kar je sveto, pravilno in
»naše«. Menimo, da je to eden od razlogov, da je slovensko ozemlje prepojeno z zgodbami o
Turkih in da se kot »turškega izvora« ali »izhajajoč iz časa turških vpadov« razlaga toliko
grajenih ali naravnih elementov v krajini ter navideznih sledov teh časov, ki so nemalokrat
povezani z različnimi »nadnaravnimi« motivi oz. s pojavi, ki segajo v »onostranstvo« (prim.
zakladi, zakopana zlata teleta ipd.), morebiti pa so Turki v procesu mešanja, spajanja in
izgubljanja različnih izročil naknadno postali tudi del (predkrščanske) mitične krajine (gl.
Pleterski, Šantek 2012, 69–70, 74–75).

10

Čeprav se lahko v izročilu toponim Tabor nanaša tudi na mesto, kjer naj bi npr. taborili Turki – torej gre
včasih v prvi vrsti za funkcijo prostora. Kot navaja Fister (1975, 9, 165−166), se je ime tabor pojavilo ţe v
začetku najintenzivnejše gradnje taborov in se v pisnih virih omenja prvič v drugi polovici 15. st., kot krajevno
ime pa šele konec 15. st. O zgodnjem pojavljanju krajevnega imena Tabor pričajo ledinska imena za tabore, ki so
bili morda uničeni ţe v 15. st. (prim. Kriţ pri Komendi, grič Tabor, o katerem je ohranjeno le izročilo in sledovi
na terenu).
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Zrna zgodovinske resnice v slovstveni folklori je zaradi vseh teh različnih vplivov, arhaičnih
predstav, načrtnega (ideološko-političnega) manipuliranja, narave delovanja folklore in
kolektivnega spomina treba poiskati na drugačne načine. Kot navaja Palavestra (1966, 52–
53), lahko odseve realnih zgodovinskih dogodkov pričakujemo v povedkah, ki so specifične
za nek geografski prostor, za razliko od migracijskih povedk, ki jih je najti tudi na drugih
območjih, saj so te v zgodovinskem smislu manj izpovedne (gl. tudi Hrobat 2007, 36–38).
Folklora vsekakor do neke mere odseva zgodovinsko dogajanje, kot je bilo nakazano ţe v prej
napisanem. Povedke o Turkih in turških vpadih ohranjajo spomine na ropanja, ugrabljanja,
načine obrambe prebivalstva in negotovost, ki je prevevala ljudi, medtem ko lahko za
nekatere tipe zgodb predvidevamo, da s Turki nimajo dejanske zgodovinske povezave, ampak
jim »turški čas« predstavlja zgolj zgodovinski okvir, v katerega je zgodba umeščena in s
katerim se zagotavlja videz resničnosti. A tudi pri tipih zgodb, pri katerih lahko domnevamo
odsev zgodovinskega dogajanja iz časa turških vpadov, sčasoma pride do mitizacije
zgodovinskih dogodkov (s tem mislimo na to, da spomin na dogodek postopoma izgublja
elemente dejanskega zgodovinskega dogajanja in postaja vse bolj (arhe)tipski in
»posplošen«), ki so se sicer lahko ohranili v ustnem izročilu še stoletja po svojem nastanku
(Pleterski 2006, 33); tako je zgodovinska oseba v ljudski domišljiji spremenjena v mitični
arhetip (npr. v junaka), zgodovinski dogodek pa je poistoveten z mitičnim dejanjem (npr.
dvoboj s pošastjo) (Eliade 1992, 47–53). Velika večina motivov, ki se pojavljajo v povedkah
o Turkih, verjetno temelji na tradicionalnih predstavah, ki so razširjene na celotnem
slovenskem ozemlju ali širše (npr. motiv zaklada ali zgodbe o devici ali mladi ţenski, ki pred
napadalci ali zasledovalci, ki so lahko Turki, demoni, zmaj, skoči iz skale v globino; gl.
Šmitek 2004, 219–240). V njih je teţko iskati odmev na resnične zgodovinske dogodke, ki so
morda včasih tvorili podlago posameznega izročila, a so se tekom časa povsem dehistorizirali
in spojili s tradicionalnimi predstavami. Previdnost je potrebna tudi zaradi dinamičnega vidika
slovstvene folklore, ki vedno teţi k prilagoditvi na obstoječi druţbeni in časovno-prostorski
kontekst – obstaja namreč moţnost, da se neko izročilo lahko prenese iz ene lokacije na neko
drugo, ki je »originalni« na nek način podobna oz. da spremeni (prilagodi) svojo vsebino; to
lahko omeji interpretacijske moţnosti, ki jih folklora lahko poda v kombinaciji z drugimi
vedami, kot je arheologija (González Álvarez 2011, 144).

6

PROTITURŠKI TABORI V FOLKLORI IN PROSTORU

Na protiturške tabore je vezano precej bogato folklorno izročilo iz korpusa celotne slovstvene
folklore o Turkih. Kot skoraj edina linija obrambe za kmečko prebivalstvo so se tudi zaradi
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svoje simbolne vloge močno zarezali v kolektivni spomin. V nadaljevanju bomo na podlagi
izročila, ki govori o taborih11, poskušali pokazati sledeče:
-

kdaj se folklora nanaša na resnične protiturške tabore in kdaj predstavlja kaj drugega,

-

kakšne interpretativne moţnosti ponuja ta folklora

-

in ne nazadnje, kako se kaţe skozi folkloro o taborih percepcija prostora in
preteklosti.12

S slovstveno folkloro o protiturških taborih sta se delno ukvarjala ţe Peter Fister in Majda
Fister. Ugotavljata, da lahko ustno izročilo o taborih (poleg zgodovinskih virov) pomaga pri
lociranju tabora oz. pri njegovem prepoznavanju ter o njegovem izgledu (oz. vrsti tabora),
tudi če se je od njega ohranilo le malo fizičnih ostankov (gl. Fister 1971, 13; Fister 1975, 21–
22). Fister (1975, 21) opozarja, da je potrebno podatke, ki jih predstavljajo povedke, preveriti
tudi na terenu in v drugih (zgodovinskih) virih, saj se včasih zgodi, da se dejansko nanašajo
na drug objekt oz. lokacijo, kot jo prikazujejo. Kot najštevilčnejše in najtesnejše na tabore
vezano izročilo prepoznava tiste zgodbe, ki govorijo o mestih, kjer so se ljudje skrivali pred
Turki ali pa so jih v ta namen utrjevali; to izročilo se je ohranilo pri skoraj vseh lokacijah
taborov, tudi če so bili že dolgo nazaj uničeni (Fister 1975, 21)13. V povezavi s tabori se v
povedkah pogosto omenjajo tudi podzemni hodniki, ki so tabore povezovali z npr. bliţnjimi
gradovi, a, kot navaja Fister (1975, 22), ni nobenega mogoče potrditi. Poleg ali v bliţini
tabora so bile pogosto posajene lipe, kar pa ima verjetno globlji (folklorni) pomen. Omenja se
11

Tu smo se osredotočili predvsem na tiste protiturške tabore (in objekte, ki se jih kot takšne zgolj predstavlja),
ki jih je na podlagi slovstvene folklore mogoče prepoznati v (fizičnem) prostoru. Nismo obravnavali tistih
taborov, za katere nismo našli povedk (čeprav smo prepričani, da so svojčas o vsakem taboru obstajale določene
zgodbe), prav tako ne tistih prostorskih točk, na katerih bi, sodeč po določenih indikatorjih, lahko stal protiturški
tabor, a nanj ni vezanega nobenega izročila o taboru, turških vpadih ali Turkih nasploh (za primere gl. Berdnik
(2012): Tabor pri Vrzdencu (str. 17–18, 79), Gradišče nad Razori (str. 13–14, 54–55)) – a tovrstni primeri so, v
primerjavi s takšnimi, ki smo se jim posvečali mi (se pravi, izročilo o taboru, ali vsaj o turškem napadu na nek
objekt, ki se ga da povezati s konkretno prostorsko točko), v manjšini in bi si zasluţili posebno obravnavo.
12

Naša kategorizacija slovstvene folklore o protiturških taborih je v osnovi zelo podobna delitvi, ki jo je
uporabila Meta Osredkar (2008, 2009) v svoji raziskavi o izročilu in arheoloških najdiščih na območju Moravške
doline. Ugotovila je, da je na tem območju izročilo o Turkih obseţno in pogosto zgodovinsko zelo izpovedno.
Razdelila ga je na tri dele: prvi del obsega izročilo, ki ga lahko poveţemo z dejanskimi turškimi vpadi na to
območje, drugi sklop predstavlja izročilo, ki se navezuje na veliko zgodnejša obdobja in v njem Turki podajajo
zgolj navidezni kronološki okvir za zgodbo, tretji sklop pa so t.i. mitološki Turki, ki navadno niso vezani na
zgodovinsko dogajanje (Osredkar 2009, 71). V prvo skupino umešča predvsem slovstveno folkloro, ki se nanaša
na obrambni sistem v primeru turškega napada, kar pomeni omembe protiturških taborov, signalnih postaj in
moţnih skrivališč v jamah, hkrati pa upošteva tudi geografsko prehodnost območja v povezavi z vpadnimi
potmi, ki so jih Turki uporabljali (Osredkar 2008, 87–90; Osredkar 2009, 71–73).
13

Do podobnih ugotovitev je v svoji diplomski nalogi prišla tudi Anja Sedevčič (2013, 112–113), ki omenja še,
da včasih na obstoj tabora kaţe le še ledinsko ime (Tabor).
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tudi signalizacija s kurjenjem kresov, ki se je včasih izvajala ob taborih, kar nakazujejo tudi
toponimi, kot so Straţišče, Grmada ipd. S tabori so povezani tudi drugi toponimi, na katere se
navezujejo zelo številne etiološke povedke. Zelo veliko je tudi število povedk, ki govorijo o
sledovih kopit turških konjev ali udarcev s sekiro na vratih cerkve, v kateri so se skrivali
prebivalci. Domišljija pa je poskrbela za vrsto zgodb o poteku turškega napada oz. obleganja
tabora ali cerkve, o tem, kako so se ljudje branili (npr. preko obzidja so zlivali vrelo vodo
ipd.), prav tako pogosto pa o čudeţih, ki so turškim napadalcem preprečili vstop v cerkev, ali
pa jim preprečili, da bi cerkev sploh opazili (npr. cerkev na Ptujski gori postane črna in
nevidna za Turke, v drugih primerih pa se spusti nenadna megla, ki cerkev zakrije). V bliţini
taborov se pogosto omenjajo tudi zakladi (pogosto v obliki zlatega teleta ali zlate zibelke), ki
so jih za seboj pustili Turki z namenom, da se nekoč vrnejo po njih ali pa so jih zakopali oz.
skrili napadeni prebivalci, da ne bi prišli v roke Turkom. Pogosti so tudi opisi tega, kako so
ljudje te zaklade iskali (tudi še v nedavni preteklosti), a se ti poskusi skoraj vedno končajo
neuspešno ali pa jih pri dejanju zaustavi nadnaravna sila. Vse te povedke Turke povezujejo z
nadnaravnim, z »onim svetom«, iz katerega so tako Turki kot ti zakladi14 (gl. Hrobat 2010,
54; Hrobat 2012, 43; gl. tudi Champion, Cooney 1999, 198; gl. tudi motiv zaklada v povezavi
z iberskimi »Mavri«, nav. v: González Álvarez 2011, 142). Prav tako se v bliţini taborov
pojavlja motiv turškega groba, kar je včasih lahko indikator arheoloških ostalin (izročilo o
pokopanih Turkih se je npr. nanašalo na območje grobišča na Ţalah pri Zasipu, datiranega v
9. in 10. st.; Knific, Pleterski 1993, 240–241), podobno kot velikokrat omenjene najdbe
»turških podkev«15. Večina teh zgodb je razširjenih po vsem slovenskem ozemlju, kar kaţe,
da gre za splošne motive, v katerih ni smiselno iskati dobesednega opisa resničnih
zgodovinskih dogodkov. A zgodovinska resnica vseeno ni povsem odsotna, na kar opozarja
ţe samo dejstvo, da je s pomočjo izročila mogoče locirati tabore in to tudi takšne, o katerih
(skoraj) ni več fizičnih sledov.

14

Skrivni zakladi, zlata teleta se pojavljajo tudi v številnih povedkah, ki niso povezane s Turki. Lahko se nahajajo
pod ali v bliţini raznih znamenj (prim. Mencej 2010, 103), izstopajočih naravnih elementov v krajini (npr.
nenavadnih kamnov) ali ruševin, lahko pa tudi v funkciji pojasnjevanja bogastva nekaterih članov skupnosti
(prim. Mencej 2010, 102). Ne gre zanemariti niti arheološkega potenciala, ki ga imajo povedke o zakladih (o tem
in tudi splošneje o zakladih v folklori npr. piše Dronjić (2008) – sicer za območje Velebita, a smo opazili veliko
podobnosti s slovenskimi povedkami o zakladih).
15

V svoji diplomski nalogi Majda Kuščer (1993, 30) navaja, da so v vaseh zahodno od Trţiške Bistrice domačini
pri poljedelskih ali gradbenih opravilih včasih naleteli na podkve, ki so bile zelo drugačne od danes poznanih.
Včasih so jih nabili na vrata hlevov ali senikov in jih poimenovali »turški podkve«. V resnici pa je šlo (tu
Kuščerjeva navaja mnenje amaterskega arheologa Janeza Meterca) za podkve iz pribl. 1. st. pr. n. št. Sicer pa naj
bi bilo na tem območju registriranih okrog 30 najdb »turških podkev«, kar se najbrţ navezuje na obstoj krajevne
ceste, ki je vodila proti Zgornjesavinjski dolini.
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Tabori oz. znotraj njih cerkve kot zavetišča so imeli v zavesti ljudi tudi simbolno funkcijo, saj
so (poleg bega) predstavljali praktično edino zaščito pred sovraţnikom. Ta simboličnost je
vidna tudi v številnih povedkah, ki govorijo o tem, kako je višja sila (Marija ali svetnik,
zavetnik cerkve) ljudi, ki so se zatekli v cerkev oz. tabor, obvarovala pred Turki. Kot
nedopustna skrunitev posvečenega kraja pa se omenjajo zgodbe o tem, kako so turški konji
jedli oves z oltarja ali urinirali v cerkvi ali pa to, da so jo Turki uporabljali kot hlev. Tabori so
na nek način predstavljali košček varnega zavetja v kaosu, ki so ga povzročali in predstavljali
Turki.
Povedke o taborih nam torej lahko dajo sámo lokacijo tabora, delno lahko prikaţejo tudi
njegov izgled (kar je še posebej dragoceno, če so materialni ostanki slabo ohranjeni) in
najširše gledano – pokaţejo nam percepcijo določenih prostorskih točk.
Povedke govorijo o taborih, cerkvah, občasno gradovih in jamah, kamor so se ljudje zatekali
ob turški nevarnosti, pri čemer prevladujejo tabori ob cerkvi. Povedke te tabore jasno uvrstijo
na konkretno lokacijo v prostoru, na katero pa se nato pripnejo različne zgodbe o domnevnih
dogodkih, ki so se odvili ob turškem napadu. Kako torej prepoznati, ali gre v konkretnem
primeru resnično za tabor? Najenostavneje je obstoj protiturškega tabora, ki se pojavlja v
izročilu, potrditi, če je še vedno ohranjen oz. so jasno ohranjeni njegovi materialni ostanki ter
imamo o njem potrditve tudi v pisnih virih. Precej je zgodb o tem, kako so Turki ţeleli oropati
cerkev, v kateri so se skrivali prebivalci okoliških krajev, in zelo pogosto se kot »dokaz« za
resničnost dogodka navaja odtis kopita turškega konja na vratih cerkve ali pa še vedno
ohranjena podkev, ki se nahaja v cerkvi. Ali lahko tudi v njih iščemo oddaljen spomin na
protiturški tabor? Upoštevati je treba tudi moţnost, da so se vsaj na začetku ljudje zatekali v
neutrjene cerkve, ki so predstavljale vsaj manjšo oviro napadalcem (Fister 1975, 22–24). Kot
je bilo ţe omenjeno, Fister (1975, 21) ugotavlja, da je skoraj na vsak tabor vezano izročilo o
Turkih. Vprašamo pa se lahko tudi obratno: ali je slovstvena folklora, ki omenja tabor, vedno
povezana z dejanskim taborom oz. v kolikšni meri se je folklora, ki se nanaša na resnične
protiturške tabore, sčasoma »prilepila« tudi na objekte, ki niso sluţili tej funkciji? To so
vprašanja, na katera ni vedno lahko odgovoriti, še posebej, če manjkajo pisni in materialni
viri, ki bi lahko kazali obrambno funkcijo objekta. Včasih pa lahko ideja o taboru nastane tudi
naknadno na podlagi izročila, ki govori o Turkih – tako je npr. v primeru Belega znamenja pri
Vodicah, na katerega se veţe povedka o poboju turških oficirjev in obstoju protiturškega
tabora; za slednjega Meta Osredkar (2008, 88) sklepa, da je zraslo iz izročila o zmagi nad
21

Turki na tem mestu. Podoben je tudi dogodek o ustreljenem turškem paši na Grebenu nad
Tuhinjsko dolino, za katerega Fister (1975, 21) sklepa, da se nanaša na precej oddaljeni
dolinski zapori pri Špitaliču ali Kozjaku.
Pravzaprav nam pri potrjevanju v folklori omenjenega tabora ne ostane nič drugega, kot da se
posluţujemo različnih vrst podatkov. Tako poskušamo najti omembe tabora v pisnih virih,
dobiti uporabne informacije na terenu (poleg lociranja morebitnih materialnih ostalin tudi
ugotavljanje, ali bi bila ta lokacija sploh primerna za tabor, ali so ohranjeni kakšni sledovi, ki
bi lahko nakazovali na obrambno funkcijo ipd.), hkrati pa upoštevamo tudi načela, po katerih
se ravna folklora, ki nam lahko sluţi kot zgodovinski vir zgolj s pravim pristopom.
V nadaljevanju bomo zgoraj opisano teorijo preizkusili tudi na praktičnih primerih: izmed
zbrane slovstvene folklore,16 ki omenja protiturški tabor (sem smo vključili tudi tiste povedke,
v katerih se omenja zatočišče v primeru turškega napada – najpogosteje je to cerkev, včasih
tudi grad, tudi če ni izrecne omembe tabora), smo izbrali nekaj primerov, za katere se nam je
zdelo, da so tipični predstavniki slovstvene folklore o taborih. Nato smo te primere
podrobneje preučili z vidika folklore, zgodovine in arheologije. Poleg svojih lastnih primerov
smo navedli tudi tiste, ki so jih obravnavali na podoben način ţe drugi avtorji, kot smo jih
obravnavali mi, če se nam je zdelo, da avtorji teh raziskav niso predstavili določenih
interpretacijskih moţnosti.

16

Slovstveno folkloro o Turkih smo sistematično iskali (in se pri tem osredotočili na območje celotne Slovenije
ter vsa obdobja, v katerih se je slovensko slovstveno folkloro zbiralo in zapisovalo t.j. predvsem konec 19. st.,
celotno 20. st. in 21. st.) v prvi vrsti po objavljenih zbirkah izročil, kot je zbirka Glasovi, ki jo izdaja Inštitut za
slovensko narodopisje, pregledali smo tudi zbirke izročil kot so Keleminove Bajke in pripovedke slovenskega
ljudstva, Šašljeve Bisernice, Oroţnove Gradove in graščine v narodnem izročilu, Kotnikov zbornik,
Möderndorferjeve Koroške ljudske pravljice in pripovedke ter mnoge druge (lokalne ali tematske) zbirke
slovstvene folklore, ki so jo zbirali ljubiteljski in bolj raziskovalno usmerjeni zbiralci, ki pa jih je preveliko, da bi
jih tu naštevali vse (v seznamu literature so navedene zgolj tiste publikacije, iz katerih smo izbrali izročilo za
nalogo). Poleg tega smo pregledali tudi relevantno strokovno periodiko (predvsem revije Traditiones, Studia
mythologica Slavica, Etnolog), kjer so včasih objavljena tudi izročila pa tudi lokalne zbornike za posamezno
regijo ali kraj, ki prav tako večkrat vsebujejo tudi nekaj folklornih drobcev. Hkrati pa smo slovstveno folkloro
iskali tudi v drugih publikacijah, kot so diplomske naloge in lokalno časopisje, shranili smo si tudi zgodbe, na
katere smo naleteli po naključju ali pa nam jih je kdo posredoval. Nekaj izročil smo tekom terenskega pregleda
zbrali tudi sami. Tako je nastala precej obseţna zbirka izročila o Turkih (ki obsega po grobih ocenah več sto
povedk), iz katere smo za potrebe diplomske naloge izbrali nekaj takšnih, s katerimi smo lahko ponazorili
začrtano tematiko oz. na podlagi njih omogočili vpogled v raziskovalne moţnosti, ki jih ponuja ustno izročilo.
Njihov izbor je vsekakor subjektivna odločitev s strani avtorice naloge, a na podlagi dolgotrajnega zbiranja in
prebiranja gradiva smo se počutili dovolj prepričani v to, da zmoremo izbrati gradivo, ki je ali tipično (oz. zelo
razširjeno po vsej Sloveniji) ali pa izstopajoče (oz. redko, unikatno) oz. takšno, ki ustreza namenu te naloge.
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7

»LJUDJE SO SE TURKA SILNO BALI. VSI PREBIVALCI SO ZBEŽALI IZ
SVOJIH HIŠ IN UTEKLI V CERKVICO SV. AHACIJA.«17 IZROČILO O
DEJANSKIH PROTITURŠKIH TABORIH

Večina povedk, ki na nek način govorijo o taborih, se dejansko nanaša na resnične protiturške
tabore. Zaradi njihove markantnosti ali pa zgolj simbolne vaţnosti se je o njih spletlo veliko
zgodb. Dober primer za to je Šmarna gora, kjer je bil po Fistrovih (1975, 53) besedah
postavljen eden največjih signalnih taborov, ki so obenem sluţili tudi kot zatočišča za
okoliške prebivalce. Leta 1471 so Turki tri dni taborili pri Ljubljani. Ljudje so utrjevali tabor
z obzidjem okoli cerkve in drugih objektov na Šmarni gori. Tu je videti ločeno stoječ cerkveni
zvonik nadzidan na nekdanji obrambni stolp. Leta 1475 in 1477 so bili Turki spet v bliţini, a
na Šmarno goro niso prišli (Lenarčič, Lah 1998, 22).
Zaradi svojega poloţaja je bila Šmarna gora najpomembnejša signalna točka gorenjske
ravnine. Po bliţnjem toponimu Grmada bi lahko sklepali, da so signalne kresove zaţigali tu,
sam tabor, zgrajen konec 15. st., pa je morda sluţil zgolj kot zatočišče za straţarje (Fister
1975, 53).
O turškem obleganju Šmarne gore je ohranjena naslednja povedka (Kunaver 2006, 28):
»Nekega dne so Turki oblegali tabor na Šmarni gori. Grozila je nevarnost, da bodo
porušili taborsko obzidje in vdrli v cerkev, polno vernikov. Bila je sobota in ura je bila
ravno pol dvanajstih. Krvoločni aga, poglavar turške čete, ki je naskakovala obzidje, se
je bahal: »Ko bo ura v cerkvi zvonila poldan, bo moj konj zobal oves z Marijinega
oltarja«.
Tedaj se je nebo nad Šmarno goro nenadoma stemnilo. Nastal je silen vihar in kot bi
zrasel iz zemlje, se je pred osuplimi Turki pojavil moţ v beli obleki z ognjenim mečem v
roki. Bil je to menda sam sveti Ahac, zaščitnik pred Turki. Šmarnogorska Mati Boţja ga
je poslala v pomoč svojim vernikom. Prestrašeni turški jezdeci so na vrat na nos zbeţali z
gore.
Hvaleţni kmetje so v spomin na čudeţno rešitev na mestu, kjer je beli moţ ustavil Turke,
zgradili kapelico. Ker se je čudeţni dogodek zgodil v soboto pol ure pred poldnevom,
kapelica še danes nosi ime Sveta sobota, šmarnogorski zvon pa še danes naznanja poldan
ob pol dvanajstih.«

17

Stanonik 2005, 136.
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Podobna povedka govori (Kunaver 2006, 29):
»Verniki, zbrani za taborskim zidom šmarnogorske cerkve, so z grozo opazovali
neizmerno mnoţico Turkov, ki se je s konji zapodila v breg. Vedeli so, da so proti tako
številnemu sovraţniku brez moči. Na kolenih so prosili Mater boţjo, naj jih reši. Nekdo je
tedaj pomotoma, nehote zgrabil za vrv zvona. Ura je bila tedaj pol poldan. Glej – čudo!
Ker se je oglasil zvon, so se turški konji do kolen vdrli v zemljo in se niso mogli več
ganiti.
Kristjani so planili nadnje in Turke posekali. V zahvalo za to čudeţno rešitev od tistega
dne in še danes šmarnogorski zvon zvoni poldan ob pol dvanajstih!«
Obe povedki vsebujeta zelo tipične motive, kot so čudeţna rešitev, ugrezanje nog turških
konjem, postavitev kapelice v spomin na ta dogodek, ki se pogosto pojavljajo v slovstveni
folklori, ki govori o taborih. Kot »dokaz« za resničnost teh dogodkov pa se v povedkah
omenja tudi sled kopita v skali ob poti na Šmarno goro, ki naj bi nastala kot posledica udarca
kopita turškega konja. Še ena etiološka (oz. razlagalna) povedka pa razmetane skale, ki so
vidne v gozdu med sedlom med Grmado in Šmarno goro, razlaga kot okamnele turške konje
in jezdece (Kunaver 2006, 31). Podobno pripovedujejo tudi povedke o turškem napadu na
cerkev sv. Primoţa in Felicijana nad Kamnikom, ki jo Fister (1975, 161) označuje kot zasilno
zaščiteno cerkev:
»Poleg cerkve sv. Primoţa in Felicijana nad Kamnikom leţe raztresene bele skale. Po
izročilu naj bi bili to okameneli Turki. Turki so večkrat napadali vasi pod kamniškimi
gorami. V sili so se kmetje zatekli v cerkev sv. Primoţa. Nekoč so Turki spet prišli in
oskrunili cerkev, zato so bili kaznovani; spremenili so se v skale, ki jih lahko še danes
vidimo raztresene okoli cerkve.«(Cevc 1974, 94).
Še dodatno potrditev resničnosti poskusov turških napadov na cerkev je mogoče dobiti v
»materialnem opomniku«, ki ga predstavlja baročno znamenje s kipom Ţalostne Matere
boţje, ki se nahaja na poti proti cerkvi, in pri katerem naj bi se, po izročilu sodeč, usul plaz in
odnesel Turke ter njihove konje v dolino (Petrič 1995, 44).
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Slika 2: Skale v bliţini cerkve sv. Primoţa in Felicijana (zgoraj na hribu vidna cerkev sv. Petra), na katere se
(verjetno) nanaša povedka o okamnelih Turkih (foto: Anja Mlakar)

Gre seveda za dogodke, ki so plod ljudske ustvarjalnosti in domišljije in nam ne povedo
ničesar o zgodovinskem dogajanju v času turških vpadov, je pa to tipičen primer, kako se
ohranja kolektivni spomin na to obdobje in kako je vpet na konkretno lokacijo, ki je resnično
imela funkcijo v času turških napadov. Kolektivni spomin pa še dodatno potrjujejo drugi
»materialni ostanki« tega obdobja (odtis kopita, okamneli Turki18), ki so seveda zgolj
interpretirani kot takšni in nimajo kakšne večje zgodovinske ali arheološke vrednosti, sluţijo
pa lahko kot pokazatelj določene organizacije fizične krajine skozi imaginativno krajino, ki se
v tem primeru naslanja na zamišljene kolektivne predstave o lastni preteklosti.
Podobno kot za Šmarno goro tudi za Primskovo na Dolenjskem Fister (1975, 53, 160)
domneva, da je šlo za signalni tabor, ki pa je bil zasnovan kot velik taborski kompleks z
dvojnim obzidjem. Ostanki tabora so še dobro vidni. Se pa ta tabor nahaja na mestu
halštatskega gradišča; postavitev tabora na mestu predhodnih naselbin niti ni tako redka (gl.
Fister 1975, 27).
Na tabor je vezanega kar precej izročila o Turkih.

18

Motiv čudeţne rešitve pred Turki je zelo pogost v povezavi s cerkvami in protiturškimi tabori in je verjetno
eden od odrazov drugosti »Turka« - kot predstavnik kaosa in »napačne« religije (islama) je kaznovan s strani
nadnaravne sile, ki pripada Naši, krščanski religiji, kar le potrjuje prepričanje, da je Naša religija edina prava (o
simboliki krščanstva za identiteto skupnosti gl. Hrobat 2010, 50–51, 54; Hrobat 2012, 43; podobne primere
čudeţne pomoči s strani krščanske nadnaravne sile v boju proti nevernikom, »boţjim sovraţnikom« je najti tudi
v portugalski folklori o muslimanskih Mavrih; gl. Parafita 2006, 69–71 ).
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»Kmietje sa se u slučaj turških napadu skrival za zidam akúl cierkve in so se branil. So
mel kašne muškete al pa kar koli ţie. Al pa iz kamnəm, dəsa mel zaloga kamna, də sa s
tistəm računal, də se branja. Pa take bakle smoliene so zaţgal pa mətal tis togi najəh. Na
hribčkə staji ta cierkuca. Vidlə sa akul səbe in sovraţnək je biv zmierej niţi, də so se laţi
branil.
Sa mel grmade napravləne ţe več lej tal pa kəkər je bla patreba. U slučaj, də sa Turkə
pəršlə, sa pa grmada zaţgal, də sa ldie vidlə. K nej blu siren, tələfona, nej blu druzga. Tu
je biv znak, dəsa Turkə, in sa əldie bejţalal u gradišča al u jame, kamər koli. Tu se je
vidlə dol prot Mulav pa vsi tieli kraji, Višna Gora pa dol čiez.
Sej tud zdej, k sa akul pasejkal, je cierkuca takú ləpu vidna, rejs. Tud abzidje sa abnavlə,
maguoče sa ga nariedlə mal niţi. Cierkuca je pa lejpa, svət Miklavţ, šəntviška
padruţənca. Pa Lavričova kuoča je zravən. Takú ləpu je zdej.« (Dolšek 2000, 180).

Slika 3: Ostanki taborskega obzidja na Primskovem (foto: Anja Mlakar)

Povedka torej pripoveduje o tem, da so se ljudje ob turškem napadu skrili za obzidje cerkve in
se od tam branili. Omenja se tudi signalno kurjenje ognja, kar se sklada s Fistrovo
opredelitvijo tega tabora kot pomembne signalne točke. Ostale povedke (gl. Dolšek 2000,
180–182) pa pripovedujejo tudi o tem, kako so Turki neuspešno napadali tabor, o tem, kako je
zvonjenje pregnalo Turke, na kakšne načine so se ljudje branili (splošno razširjen motiv
napada sršenov in čebel ter zlivanja vrele vode čez zid), omenja se tudi skrivni rov, ki naj bi

26

tekel od cerkve sv. Petra do bliţnjega studenca, in po katerem naj bi v času Turkov ljudje
hodili po vodo; rovi se v folklori pogosto pojavljajo v povezavi s tabori19.
Tudi folklora, ki se nanaša na taborski kompleks sv. Miklavţa nad Tuhinjsko dolino s še
dobro ohranjenim (in pred kratkim obnovljenim) dvojnim obzidjem (Fister 1975, 157), se zelo
pogosto pojavlja v zvezi s protiturškimi tabori, in sicer pripoveduje o obljubi turškega paše,
da bo ob poldnevu njegov konj jedel oves iz oltarja cerkve. Meţnar, ki je to slišal, je zato ţe
15 do poldne začel zvoniti poldan, kar je tako zmedlo Turke, da so prekinili napad na cerkev.
Zato naj bi še danes v sv. Miklavţu poldan zvonilo ţe četrt do dvanajstih (Podbreţnik
Vukmir, Kotnik 2009, 158).
Zelo tipično je tudi folklorno izročilo, ki se nanaša na zatočišče pred Turki na Ptujski gori
(Gričnik 1998, 285):
»To je bilo na Ptujski gori. Od tiste cerkve je zid črn od tiste strani, s katere so jo hoteli
napasti Turki. Ja, hoteli so, da bi jo bili ropali pa uničili. Pa jo je Marija zaščitila, da je
bila taka gosta megla, da Turki niso mogli do cerkve. In še danes je črna tista stran. Ja,
to so zmerom rekli stari ljudje, da je Marija te zaščitila tisto cerkev.«

Slika 4: Cerkev na Ptujski gori (upodobljeno leta 1681; Vischer Topographia Ducatus Styriae; nav. v: Fister
1975, 25)

19

Skrivni rovi oz. tuneli se pojavljajo tudi v številnih drugih povedkah, ki sicer ne omenjajo Turkov ali
protiturških taborov – pogosto so bili povezani z gradovi oz. so povezovali posamezne gradove, s cerkvami ali
kapelicami (prim. Mencej 2010, 32–33, 104–105).
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Tudi preostale povedke (gl. Gričnik 1998, 285–286; Lekše 1895, 20–22) govorijo o čudeţni
rešitvi pred Turki20. Sicer pa je na Ptujski gori stal taborski kompleks, zgrajen okoli leta 1491.
Večji del ga je danes odstranjen (Fister 1975, 160), še vedno pa ţivi v kolektivnem spominu
in izročilu, čeprav je le-to postalo povsem tipizirano in iz njega ne moremo izvedeti kaj več o
resničnem zgodovinskem dogajanju na Ptujski gori.
Jasno povezavo med taborom, omenjenim v slovstveni folklori, in fizičnim taborom lahko
vidimo tudi v primeru protiturško utrjenega stolpa v Lokvah (Kerševan, Krebelj 2003, 128):
»Lokavski tabor je bïv nərjen zə cajta Turkov za obrambuo. Ta tabor jïma taka uokënca
nə vərhu, kui majuo kamnito zəvesuo, də nesuo mogli nutər strelət. Nutər v taborji so
lïdjə vreli uodo, ïnku so pəršli Turki spuodi, so jih oblili z vreło uodo.
Ta tabor se je vəhranïv šje də dənəs ïn je v njemi vujaški muzej.«

Slika 5: Tabor v Lokvi (Čok 2012, 121)

Kot smo navedli, gre za utrjen stolp, imenovan Tabor, ki je bil dokončan leta 1485 za
obrambo proti čedalje pogostejšim vpadom Turkov na Kras. Kot takšen se omenja tudi v
zgornji povedki, izročilo pa govori tudi o treh skrivnih podzemnih rovih, ki naj bi vodili iz
Tabora. Po prenehanju turških vpadov je sluţil še za obrambo pred Benečani (zato se imenuje
tudi Beneški stolp), koristili so ga tudi kot skladišče ţita,21 kasneje je bil uporabljen še v druge
namene, danes pa je v njem vojaški muzej (Čok 2012, 120–121; Fister 1975, 61).

20

Čeprav Fister (1975, 170) navaja P. Santoninija, ki je leta 1487 zapisal, da so Turki Ptujsko goro opustošili –
kot je bilo ţe večkrat rečeno, slovstvene folklore ne moremo obravnavati enako kot zgodovinski vir, saj
preteklost obravnava na drugačen način, poleg tega pa teţi k tipizaciji motivov.
21

Tudi za npr. Tabor v Studenem (gl. Fister 1975, 161) je v izročilu ohranjeno (četudi je sam tabor ţe propadel),
da je tu stala »kašča«, kamor so nosili shranjevati desetino (Osmuk 1985, 130).
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Kot vidimo, je tabor v folklori opisan na podoben način kot mnogi drugi tabori (motiv
polivanja Turkov z vrelo vodo, oljem ali čim drugim je tipičen). Narejen je bil za obrambo
pred Turki in kot takšnega ga dojemata tudi slovstvena folklora in kolektivni spomin.22 Ne
omogočajo pa te povedke globljega pogleda v zgodovinsko dogajanje.
Ni pa obstoj tabora, omenjenega v slovstveni folklori, vedno tako jasen – od nekaterih se
namreč ni ohranilo (skoraj) nič materialnih ostankov, zato je potreben podrobnejši terenski
pregled in iskanje po zgodovinskih virih, ki bi lahko potrdili obstoj v izročilu omenjenega
tabora.
Takšen primer lahko najdemo pri cerkvi sv. Magdalene v vasi Gore, ki se nahaja na visoki
planoti med Logatcem in Idrijo. Tudi slovstvena folklora je tu nekoliko bolj kompleksna.
Ohranjenih je precej povedk,23 ki govorijo o turških napadih. Radešček (1983, 293–294)
navaja zgodbo o tem, kako so Turki oblegali cerkev in se pri tem hvalili, da bodo njihove
mule zobale z Magdaleninega oltarja. Nato se izročilo nekoliko spremeni. Turki naj bi namreč
napadli kapelo, ki naj bi tu stala, še preden so tu bivali ljudje in tudi po dolini še skoraj ni bilo
vasi. Stala naj bi še preden so v Idriji odkrili ţivo srebro. Ob tej kapeli naj bi bilo tudi edino
pokopališče za širšo okolico in sem so nosili pokopavat ljudi tudi iz vasi v dolini. Prav tako
naj bi bila kapela iz čistega zlata, v njej pa zbranega veliko bogastva in so jo zato Turki
poskušali zavzeti. Izročilo tudi pravi, da kapela ni stala na mestu sedanje cerkve, ampak na
bliţnjem hribu z imenom Marutni vrh oz. Marutnik, kjer pa ni opaziti kakšnih arhitekturnih
ostankov (Radešček 1983, 295–296). V folklori se torej mešata dve različni lokaciji oz. dva
objekta (sedanja cerkev in domnevna kapela), ki naj bi ju Turki napadli. Zapisana je bila tudi
povedka s tipičnim motivom čudeţne rešitve (Stanonik 2005, 136–137):
»Ko Turek ni mogle prodreti v Krnicah v c[e]rkvico, napotil se je na Gore k sv.
Magdaleni, češ sv. Ahac je vojak in s tem ni imeti nič opraviti, ali na Gorah je v
c[e]rkvici slabotna ţena sv. Magdalena, ta pa se bode vdala krvoločnemu Turku. Sklenil
22

Ţal pa nam ni znano izročilo, ki bi se nanašalo na bliţnje leţeči hrib Stari tabor (603 m), ki se nahaja med
Lokvijo in Povirjem (Čok 2012, 121), saj njegovo ime (»stari«) izraţa odnosnost do nekega mlajšega objekta,
morda lokavskega Tabora. Se pa na Starem taboru nahajajo ostanki prazgodovinske naselbine (in morda tudi
rimskega tabora in srednjeveške utrdbe) (Petru 1975, 131).
23

Dodatne informacije o slovstveni folklori in zgodovini kraja mi je prijazno posredovala domačinka Silva
Petrič, za kar se ji zahvaljujem.
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je Turek, da na večer mora zobati turška mula iz bertoha [predpasnika] sv. Magdalene
oves. Turek se je res napotil, da izpelje svojo nakano. Ali čudo! začele so se mulam in
konjem tako udervati noge v zemljo, da kmalo nikamor več niso mogli Turki naprej.
Morali so se vrniti iz Ideršeka nazaj na cesto. Tako je pokazala sv. Magdalena, da ona ni
slabotna ţena in da svojega predpasnika nima za turške mule, da bi zobale oves iz njega,
marveč je mogočna svetnica, ki je ustavila krvoloka.«

Slika 6: Cerkev sv. Magdalene na Gori (foto: Anja Mlakar)

Lokacija sicer arheološko še ni bila raziskana, lahko pa bi glede na izročilo o starem
pokopališču ob kapeli sklepali, da bi arheološka raziskava morda to potrdila oz. dala iztočnice
za sklepanje o poselitvi tega območja v bolj oddaljeni preteklosti. V Registru nepremične
kulturne dediščine (RNKD) se omenjajo tudi ostanki starejše arhitekture ob severni steni
prezbiterija, ki pa jih nismo opazili. Sedanja cerkev sv. Marije Magdalene je sicer v osnovi
gotska in kasneje barokizirana (RNKD). V izročilu se omenja tudi, da so vaščani večkrat
izkopali ostanke oroţja in podkev, ki naj bi bile turške (Radešček 1983, 294), kar bi
potencialno lahko bil indikator arheoloških najdb. Naleteli smo tudi na omembo, da je bil na
mestu cerkve nekoč poganski tempelj za rimski tabor, a se nam ta omemba ne zdi zanesljiva
(gl. Bezeg 1958). Če upoštevamo še odličen strateški poloţaj kraja sedanje cerkve, ki se dviga
na gričku nad vasjo s pregledom nad vso dolino, najbrţ ne bi bilo neupravičeno vprašanje o
obstoju naselbine v preteklosti. Kar pa se tiče protiturškega tabora, izrecne omembe, da je tu
stal, sicer v izročilu nismo zasledili, a lahko posredno sklepamo o tem (omemba obrambe ob
cerkvi, skorajšnje nevarnosti, da bodo Turki preplezali obzidje, tipični motiv čudeţne rešitve,
ki se pogosto pojavlja v izročilu o taborih, bogastvo skrito v cerkvi – zavedamo se, da je ta
interpretacija lahko pretirana, ampak morda bi lahko šlo za spomin na cerkev kot zasilno
30

pribeţališče, kar se je, predvsem v začetnem obdobju turških vpadov, res dogajalo) in ga kljub
pomanjkanju materialnih indikatorjev, kot je ostanek obzidja (okoli cerkve sicer je
pokopališko obzidje) ali dodatne utrjenosti cerkve, ne gre izključiti; vemo, da so okoliške
kraje Turki obiskali (npr. leta 1476 so ropali v okolici Vrhnike in Logatca) (Voje 1996, 41),
zato ne bi bilo nenavadno, če bi (kot navaja folklorno izročilo) obiskali tudi Gore. Zapisano je
bilo tudi izročilo o tem, da so Turki prihrumeli v Gore, da bi si pridobili cerkveni zaklad (in
po eni verziji je ljudstvo tedaj v cerkvi molilo). Tedaj pa se je razbesnela huda nevihta, med
katero je cerkev izginila v oblakih, turškim konjem pa so se začela udirati kopita (Bezeg 1958,
70). Gre torej za zelo tipične motive, ki jih je najti v izročilu pri mnogih taborih. Tudi Fister
(1975, 157) je mnenja, da bi (neutrjena) cerkev lahko sluţila kot zatočišče. Se pa je verjetno
izročilo o turškem napadu nekoč spojilo24 z izročilom o starejši kapeli in pokopališču, o
katerih sedaj sicer ni več površinskih sledov, a to bi lahko (poleg omemb naključnih najdb
oroţja) kazalo na določen arheološki potencial.
Problematično je tudi ugotavljanje obstoja tabora okoli cerkve sv. Martina v vasi Lamperče
pri Sevnici. Radešček (1996, 134) navaja zgodbo, da je bila cerkev nekoč protiturško utrjena
in tudi, da so pred leti pri urejanju okolice cerkve v zemlji naleteli na ostanke debelih zidov,
ki naj bi pripadali taborskemu obzidju. Manjša enoladijska cerkev sv. Martina ima najbrţ še
romanski izvor, v 18. st. sta bila prizidana zvonik in severno od prezbiterija zakristija
(RNKD), ni pa opaziti kakršnih koli ostankov taborskega obzidja. Prav tako nam nihče od
domačinov ni znal potrditi zgodbe o ostankih zidovja okoli cerkve. Zgodovinski viri so
skromni, arheoloških raziskav še ni bilo, najbliţja lokacija, na kateri so potrjene arheološke
ostaline, je bliţnji hrib s cerkvijo sv. Roka, kjer je bilo najdeno prazgodovinsko gradišče
(Petru 1975, 257). Je pa med domačini še vedno poznana povedka o niţje v dolini leţeči
vzpetini Mogrič, kjer naj bi bila znotraj dveh gričev zakopana cerkev in samostan/grad, ki naj
bi bila zasuta v času turških vdorov (gl. Radešček 1996, 134–135). Spomini na Turke so v teh
krajih torej še ţivi – ali je v njih smiselno iskati kakšno zrno zgodovinske resnice je na tej
točki močno vprašljivo, glede cerkve sv. Martina in potencialnega tabora pa še ni moč reči
zadnje besede. Materialnih ostankov tabora res ni videti, tudi Fister (1975) te lokacije ne
omenja kot tabor, a brez arheološke raziskave te moţnosti ne gre dokončno zavrniti. Morda je
24

Na podoben primer spojitve izročila je pokazala tudi Meta Osredkar (2008, 79; 2009, 69) za izročilo o leseni
cerkvi v Kriţevski vasi v Moravški dolini, ki naj bi jo poţgali Turki. Na podlagi arheoloških ostankov na tem
mestu (predvsem zgodnjesrednjeveških pokopov in ostalin kasnejše poznogotske cerkve) sklepa, da se je izročilo
o Turkih na neki točki povezalo z izročilom oz. kolektivnim spominom na obstoj še starejše,
zgodnjesrednjeveške cerkve.
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na tej topografsko ugodni točki na ravnem platoju sicer precej strmega hriba kdaj res obstajala
kakšna danes nepoznana zidana struktura, ki je bila resnično povezana s turškim časom ali pa
se je kot takšna interpretirala šele naknadno.

Slika 7: Cerkev sv. Martina v Lamperčah (foto: Anja Mlakar)

Zanimivo je, da se je v folklori včasih ohranil tudi spomin na tabore, od katerih je ostalo zgolj
malo ali nič fizičnih ostankov – tako iz zgodovinskih virov (gl. Voje 1996, 33) vemo, da so se
leta 1528 Turki polastili tabora v Osilnici na Kočevskem, zasedbo tabora pa omenja tudi
sledeča povedka (Primc 1997, 301):
»V Osilnici je bila ena majhna cerkvica, okoli pa je imela zid, tabor, da je bila ograjena
proti Turkom. Potem pa so napravili veliko cerkev. Je oglata in ima slabe temelje, ki so
narejeni v obliki grškega kriţa, kar pomeni, da je navpična črta daljša kot prečna.
Za časa turških napadov so prišli Turki tudi do Osilnice in so zasedli tabor in cerkev. Na
oltarju osilniške cerkve so dali konjem oves zobati. Take turške bande so včasih sem
prihajale. Pobrali so fantiče, stare deset, dvanajst let in jih izurili za vojake – janičarje,
ki so bili še hujši od samih Turkov.
No, in od takrat, ko so Turki dajali na oltarju konjem oves zobat, se ta kraj imenuje
Osilnica, po naše Osivnica, kar pride od besede oves.«
Četudi torej se je v folklori ohranil spomin na turško zasedbo tabora, je ta dogodek v večji
meri izgubil zgodovinsko podlago in jo nadomestil s tipičnim motivom skrunitve cerkve s
strani Turkov oz. z zobanjem ovsa z oltarja, kar je zelo pogost prizor v zgodbah o Turkih. To
je tudi podlaga (ljudske) razlaga krajevnega imena (Osilnica – po ovsu). Sam osilniški tabor
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Fister (1975, 20, 159) interpretira kot taborski kompleks s cerkvijo sv. Petra in Pavla, ki je
leta 1613 pogorel, a so ga vaščani obnovili25. Današnja cerkev sv. Petra in Pavla je bila
zgrajena leta 1876 (pri tem je juţni zvonik ostanke starejše stavbe) (RNKD). Protiturški tabor
pa ni ohranjen (gl. Fister 1975, 159; RNKD).
Tudi v tem primeru torej se slovstvena folklora sklada z obstojem tabora, čeprav o njem danes
ni več površinskih sledov.

8

»PRIŠLI SO TURKI IN RAZDEJALI GRAD.«26 TURKI KOT RUŠILCI
OBJEKTOV

Včasih se kot protiturški tabori v slovstveni folklori omenjajo določene ostaline, za katere pa
se s pregledom zgodovinskih in arheoloških podatkov izkaţe, da pripadajo drugim obdobjem.
Ajda Verbič (2010) v svoji diplomski nalogi omeni mnoge zgodbe, v katerih Turki nastopajo
v vlogi rušilcev gradov (veliko izročila o tem je zbral Oroţen 1936). Ker se Verbičeva v svoji
nalogi ni spuščala v globlje interpretacije izročila o Turkih, bomo to (tudi na podlagi njenega
gradiva) poskusili narediti v tej diplomski nalogi.
V slovstveni folklori se motiv turškega napada pogosto uporablja za razlago vidnih ruševin.
Tako je tudi v primeru gradu Limbar pri Podkraju pri Velenju. O njem praktično ni več vidnih
sledov, omenja pa se od sredine 13. st. dalje (RNKD). Nahajal naj bi se na vzpetini Veliko
Gradišče (Verbič 2010, 27), ki ima na severnem pobočju še vidne ostanke terasiranja, na
grebenu pa tloris večprostorne stavbe (ARKAS). Grad je bil opuščen v 17. st. (Stopar 1993,
50). Na Gradišču danes stoji cerkvica sv. Jakoba starejšega, za katero se domneva, da je bila
nekoč grajska kapela, ki po ohranjenih stavbnih elementih datira v romaniko in naj bi bila
zgrajena okrog leta 1200 (Gmajner-Korošec, Lalek, Poles 1998, 266; Ravnikar 1989, 23;
Verbič 2010, 27). V drugi polovici 17. st. so cerkvi prizidali severno kapelo, v začetku 18. st.
je bila barokizirana, preobokali so tudi prezbiterij (Gmajner-Korošec, Lalek, Poles 1998, 264–
275; Vrbič 2010, 51).

25

Kot navaja Fister (1975, 20), so po tem, ko je turška nevarnost v veliki meri prenehala in tudi kmetje niso več
smeli imeti oroţja, tabori postali breme, objekti, ki jih je bilo teţko vzdrţevati. Kljub temu pa so kmetje nekatere
vseeno obnavljali – po mnenju Fistra zato, ker je bil strah pred napadi še vedno ţiv, pa tudi zaradi kmečkega
ponosa nad svojo lastno utrdbo in verjetno še iz kakšnih drugih vzrokov, najbrţ tudi zato, ker so jih uporabljali
tudi v druge namene (npr. kot ţitnice).
25

Oroţen 1936, 132.
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Z gradom Limbar je povezanih veliko zgodb o Turkih, ki večinoma pripovedujejo o tem, kako
so Turki grad napadli. Grad Limbar lahko le v najširšem smislu dojemamo kot tabor. Tabori,
priključeni utrjenim gradovom, ali pa tabori, ki so nastali na razvalinah gradov, so sicer
obstajali, a jih je bilo v notranjosti slovenskih deţel malo, obstajali so predvsem ob mejah,
kjer so bili turški napadi pogostejši in je bilo prebivalstvo zelo razkropljeno – tu so fevdalci
morali poskrbeti za zaščito podloţnikov (Fister 1975, 93). Kot še navaja Fister (1975, 93), jim
niso dali mesta v samih gradovih, razen v vlogi oboroţenih branilcev, so pa dovolili
postavitev utrjenih taborov neposredno ob gradu.
»Kmalu nato so Turki zopet prišli nad Gradišče. Topot so pripeljali s seboj tudi topove,
da bi razrušili grad. Najprej so mislili streljati od »Golobovega kriţa«, toda tudi jim ni
ugajala lega. Nato so obšli grad in se ustavili pri »Glinškovem kriţu«, odkoder so pričeli
streljati. Ko so ustrelili prvikrat, je šla krogla malo nad gradom; drugi strel je šel mimo
stolpa; s tretjim strelom so pa Turki grad porušili.
Ruševine so pokopale pod seboj velike zaklade, ki jih še ni nihče odkril.
Iz kamenja nekdanjega gradu so ljudje zgradili cerkev sv. Jakoba, ki stoji še dandanes.«
(Oroţen 1936, 128).
»Grad je stal na Gradišču, a je sedaj komaj poznati sledove … Ko so bili v naši dolini
Turki, so napadli tudi ta grad. Ko so prihajali do kapele pod podruţnico sv. Jakoba, konji
niso hoteli iti dalje. Turki se sedaj vrnejo, rekoč: »Tu gori je svetec, tu ne gremo dalje.«
Nato so začeli s topom streljati na grad. Ko so prvič ustrelili, je grajska gospodična
pomahala z lisičjim repom skozi okno in ko so drugič ustrelili, je hčerka ţe ključe
pomolila ven. In ko je tretja krogla zadela grajski zid, se je grad podrl in pokopal pod
seboj stanovalce in zlata za dvoje zlatih telet, ki ga še nihče ni odkril. Iz razvalin
(kamenja) so pozneje razširili cerkev sv. Jakoba.« (Hudales, Stropnik 1991, 110; Vrbič
2010, 69).
Obe povedki torej pripovedujeta o tem, kako je grad Limbar postal ruševina. Pojavlja se
tipičen motiv čudeţne rešitve (višja sila oz. svetnik ustavi turške konje) ter motiv zaklada, ki
se pogosto pojavlja v povezavi z ruševinami (arheološkimi ostalinami) in Turki. Tudi v drugih
povedkah se pojavljajo motivi, ki se pojavljajo tudi drugod po slovenskem ozemlju. Mednje
spadajo tudi povedke o zmagi nad Turki z različnimi zvijačami, o iskanju zakladov, zapisana
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pa je tudi nenavadna povedka o tem, kako so Turki oropali grad Limbar in s seboj na Turško
odpeljali potujoče pevce (gl. Oroţen 1973, 124–131; Vrbič 2010, 68–72, 100–101).
Poleg zgodb o Turkih je zapisana tudi povedka o hudobnem graščaku, ki so ga tlačani za
njegovo krutost kaznovali, in o rokovnjačih, ki so v neki votlini pod gradom skrivali svoje
naropano bogastvo (gl. Oroţen 1937, 129–131).

Slovstvena folklora o izginulem Limbarskem gradu je torej bogata. Ampak, ali lahko v
povedkah, ki se nanašajo na Turke oz. na njihove napade na grad, vidimo odseve kakšnega
zgodovinskega dogajanja? Materialni oz. arheološki ostanki so skromni. Tudi preteklost gradu
je precej nejasna. Leta 1635 (torej v času, ko turških vpadov v slovenske deţele, z izjemo
Prekmurja, praktično ni bilo več) so grad oplenili uporni kmetje in zdi se, da so ga kmalu
zatem opustili (Stopar 1991, 50). Cerkev sv. Jakoba naj bi bila po informacijah iz ene od
povedk zgrajena iz kamenja iz porušenega gradu (oz. po drugi povedki je bila s tem
kamenjem zgolj razširjena), čeprav gre najverjetneje za grajsko kapelo, ki je seveda obstajala
hkrati z graščino, torej je precej starejša od časa turških vpadov. Ne gre sicer izključiti
moţnosti, da je grad kdaj res videl Turke, a glede na to, da vemo, da se pri svojih roparskih
napadih Turki niso osredotočali na dolgotrajno obleganje (gl. Voje 1996, 2127), moramo (kar
se resničnega zgodovinskega dogajanja tiče) zgodbe o uničenjih gradov s strani Turkov jemati
z zadrţkom. Menimo, da gre pri tem izročilu predvsem za mitizirano in dehistorizirano
razlago o izginotju grada, ki se je očitno ohranil v kolektivnem spominu (kar ne nazadnje kaţe
tudi samo toponim gradišče), ter razlago o nastanku cerkve sv. Jakoba. Izročila, ki arheološke
ostaline razlagajo z nasilnim uničenjem s strani Atile, Turkov itd., namreč niso redka (gl.
Slapšak 1995, 18).
Podobne razlage bi najbrţ lahko prisodili tudi zgodbam, ki se nanašajo na druge gradove, ki
naj bi jih uničili Turki. Oroţen (1936, 174–175) navaja izročilo o turnskem gradu (pri
Slivnici):
»Nad Slivnico je poloţni hrib Gabrnica. Na tem hribu je izvir in poleg njega kapelica.
Do tega mesta so prišli nekoč Turki. Postavili so topove in jih namerili na Turn.
Zagrmelo je in krogle, zvezane z verigami, so švigale proti gradu. Ko so se verige ob
grajskih stenah ustavile, so krogle treščile druga ob drugo in povzročile strašen učinek.
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Čeprav omenja, da so npr. leta 1532 Turki »ropali pod Pohorjem in razdejali nekaj gradov« (Voje 1996, 35).
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Grajska gospoda je bila strašno preplašena. Zbeţala je po podzemeljskem hodniku, po
katerem je prišla na dan v Ječovju, zahodno od Ţusma.
Ker na obnovo Turna ni bilo mogoče misliti, so si graščaki sezidali nov grad: Ţusem.«
Na točki, ki jo omenja zgornje izročilo, se je sicer nahajal sredi 14. st. prvič omenjeni stolp,
dvor ali grad (ni jasno, kaj od tega je bilo) na okoli 70 x 40 m platoju obdanem z jarkom in
nasipom. Ohranjeni so sledovi obodnega zidovja in stolpaste stavbe in ostanki globokega
kroţnega obrambnega jarka (ARKAS; RNKD; Stopar 1993, 130). Grad Ţusem pa se prvič
omenja v začetku 13. st. (Stopar 1993, 140). Torej se je utrdba (grad, stolp?) Turn, o kateri je
pravzaprav znano zelo malo in od katere se je ohranilo tudi malo materialnih ostalin, sicer
ohranila v kolektivnem spominu okoliških prebivalcev, izgubile pa so se praktično vse
relevantne zgodovinske informacije, zato so na mesto te »bele lise« stopili Turki. Da pa teh
zgodb o Turkih kot rušilcih gradu ne smemo jemati kot zgodovinsko resnico, kaţe tudi tisti
del izročila, ki pravi, da je bil turnski grad pravzaprav predhodnik ţusemskega. Ta pa je
obstajal ţe v času, ko Turki še niso nastopili na zgodovinsko prizorišče tega območja. Torej
gre tudi v tem primeru za poskus racionalizacije in umeščanja nepoznanega v okvir
razumljive in poznane strukture sveta.
Grad Ekenštajn v Velenju naj bi (v eni od povedk o tem gradu) razrušili Turki (Oroţen 1936,
122–123; Verbič 2010, 22), čeprav iz pisnih virov vemo, da je v 16. st. izgubil pomen in bil v
17. st. opuščen. Konfiguracija terena še kaţe, da je tu stal grad, vidna sta še dva obrambna
jarka, zidovi pa so le fragmentarno ohranjeni (Stopar 1993, 16–18; nav. v: Vrbič 2010, 22;
RNKD). Turki naj bi porušili in poţgali tudi grad Valdek (Oroţen 1936, 136–137) in še
številne druge.
Kako zgodovinsko nezanesljive so lahko zgodbe o Turkih kot rušiteljih gradu, lahko vidimo v
različnih primerih, ko se v vlogi rušitelja enkrat pojavijo Turki, drugič pa nekdo ali nekaj
drugega (prim. Šaleški grad po eni varianti razrušijo Turki, po drugi ga uniči poţar, grad
Ţamberk pa enkrat uničijo Turki in drugič graščakov sovraţni pastorek) (gl. Oroţen 1937,
120; Vrbič 2010, 92).
Ne glede na to, ali so bili gradovi dejansko uporabljani kot protiturški tabori ali ne, zaradi
njihove prominentne lokacije in v osnovi obrambne funkcije ni teţko razumeti, zakaj se v
folklori včasih pojavljajo v tej vlogi, še večkrat pa kot objekt, ki so ga Turki ţeleli napasti in
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zavzeti. Turki so v povedkah predstavljeni kot poosebljena uničevalna sila, zato je razumljivo,
da se jih pogosto prikaţe kot krivce za ruševinsko stanje objektov, ki so se ohranili v
kolektivnem spominu – četudi včasih ne v funkciji in obliki, ki so jo dejansko imeli – izročilo
vedno teţi k interpretaciji, ki je najbliţja obstoječemu dojemanju sveta in lastne preteklosti.
Tudi če je objekt »mirno« propadal zaradi opuščenosti, so lahko v končni fazi njegove
ruševine prikazane kot posledica turškega divjanja – tako npr. za cerkev sv. Elije na
Gorjancih, zgrajene verjetno v 15. st. in opuščene nekje v 18. st., izročilo pravi, da so jo
porušili Turki. Prebivalci naj bi tudi v bliţini cerkve v zvonove zakopali cerkveno imetje, da
ne bi postalo plen Turkov, ter ga pustili zakopanega, ko so Turki porušili cerkev in odpeljali
ljudi v suţnost. Torej, ţe časovno se slovstvena folklora ne ujema z zgodovinsko realnostjo
(cerkev je bila opuščena v 18. st., v času, ko so bili turški vpadi le še spomin), poleg tega pa je
bilo tudi tekom (zaščitnih) arheoloških raziskav in konzervacije v letih 1991 in 1992
ugotovljeno, da je cerkev porušil zob časa in ni bilo nasilne razrušitve, saj niso bili najdeni
nobeni sledovi poţara ali pa ostanki cerkvene opreme, ki bi jo v tem primeru pričakovali med
razvalinami (Lapajne 1997, 208–209). Vse to se nanaša še na eno lastnost folklore, in sicer da
ne dojema preteklosti po enakih časovnih načelih kot zgodovina, zato lahko izročilo zdruţuje
vsebine in osebnosti iz povsem različnih časovnih obdobij. Zato ni nenavadno, da se npr. v
istem prostoru v podobnih povedkah enkrat v isti vlogi pojavijo Turki, drugič pa npr. Atila oz.
njegovi Huni ali Francozi, ki so bili v zgodovinsko dogajanje na področju Slovenije vključeni
v povsem drugih časovnih obdobjih (gl. González Álvarez 2011, 138). A v folklori to niti ni
pomembno – vaţno je predvsem ločevanje med Nami in Drugimi,28 v vlogi katerih se lahko
pojavijo različni tujci. Prav tako lahko prihaja do zdruţevanja in mešanja močno oddaljenih
časovnih obdobij, saj slovstvena folklora preteklosti ne dojema v jasno zamejenem
kronološkem okviru kot zgodovina in arheologija (podrobneje o tem gl. De Pina-Cabral 1989;
tudi Hrobat 2007, 2010). Ustno izročilo teţi k najnovejši in s tem najrazumljivejši
manifestaciji, s katero ţeli predati določeno sporočilo, oz. k manifestaciji, ki je
najrazumljivejša izkustvu posamezne skupnosti29 (gl. Layton 1999, 27; González Álvarez
28

Turki predstavljajo nevarne Druge, ki napadajo Našo skupnost in jo ogroţajo, in v takšni vlogi se pojavljajo
tudi v izročilu (podobno kot tudi Atila in njegovi Huni ali pa Napoleonovi francoski vojaki), ki se nanaša na
konkretne prostorske točke. Ni pa drugost, ki je preko ustnega izročila zapisana v prostor, vedno povezana z
napadalnimi tujci – kot Druge se lahko na podlagi materialnih ostalin v izročilu opredeli tudi prednike oz.
predhodne prebivalce nekega prostora (gl. Hrobat 2003, 2005, 2010; Pleterski 2005, 2006; González Álvarez
2008, 2011; Llinares 1990, 131–132; Parafita 2006, 103), ki jih skupnost s tem, da jih postavi v okvir ţe
poznanega izkustva, racionalizira, hkrati pa sama sebe postavi v zgodovinski kontekst, ki ji omogoča
racionalizacijo lastnega obstoja in kontinuitete.
29

David González Álvarez (2011, 144) npr. navaja primer izročila iz podeţelja v Asturiji (Španija), ki
pripovedujejo o tem, kako so se mitični Mavri na svojih gradiščih zabavali z balinanjem, podobno, kot to
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2008, 239–240; González Álvarez 2011, 144; Slapšak 1995, 19). Zato se prazgodovinske ali
(pozno)antične/zgodnjesrednjeveške ostaline pogosto interpretira kot ostanke gradov oz.
fevdalnih objektov (gl. Slapšak 1995, 18), saj je kolektivni spomin na grajske komplekse
neprimerno bolj ţiv kot spomin na predfevdalne naselbine.
Podobno kronološko »preskakovanje« in percepcijo prostora oz. objektov skozi časovno in
druţbeno razumljivejšo interpretacijo lahko vidimo tudi v sledečem primeru. Kot ugotavlja
Sabina Pugelj (2007), je na lokacijo Javor (pri Dolenjem Zemonu) vezano bogato izročilo, ki
govori o Ajdih, ki so zidali gradišče, do tega, da so nekdaj na gradišču bile vile, pojavljajo se
tudi zgodbe o kači ter o zakladu. To so motivi, ki se pogosto povezujejo z arheološkimi
ostalinami. Najzanimivejše pa je izročilo, ki je povezano s Turki; na podlagi tega bomo
poskušali podati nov vidik interpretacije, v katerega se Pugljeva ni spuščala. Sicer se na tej
lokaciji protiturški tabor ne omenja izrecno in ga lahko kot takšnega jemljemo zgolj v
najširšem smislu, kot objekt, ki so ga po izročilu sodeč napadli Turki, podobno, kot je bilo
opisano ţe pri zgornjih primerih gradov, ki naj bi jih porušili Turki.
Domačini ta kraj imenujejo tudi Stari grad, kar kaţe, da si vidne arhitekturne ostanke (o teh
več v nadaljevanju) razlagajo kot ostaline (kot lahko sklepamo) tipične srednjeveške zgradbe.
Kot navaja Pugljeva (2007, 27), Stari grad prebivalci dojemajo kot predhodnika obstoječe
graščine v vasi. Povedke tudi razlagajo, kako je »grad« prišel v takšno stanje, v kakršnem je
danes – bil naj bi poţgan in pri tem nekaj povedk izrecno pravi, da so ga poţgali Turki.
Omenjajo se tudi bitke s Turki, do katerih naj bi prišlo na tem mestu (Pugelj 2007, 26–27;
Pugelj 2012, 244, 266).
»Ah, ma od unga starga je malu ledì vedlu, veš. Zelu malu. Jest – vsoj tekú misli naša
mama, vem, de je riêkla, de je zgorelu in de so tisti denar, kor je blu, de so vrgli v eno
štiérno, ma nej nigdar nobién jəskol.
Ze unga guôr pa niê bi vedla, ku sam tu je naša mama djala, de je pač uôn, ta napad bil,
in so ga ti Turki zeţgali, duôli so ble vse te njive səz brajdo, de je blu zelu duôbru vinu, de
so imeli. Ma de bi vedla, pa ìmamo tom prov pod ruóbam njive. Kukər si šla guôri, komər

počnejo današnji prebivalci teh krajev – kot dokaz za to jim sluţijo različni jarki okoli gradišč, ki naj bi sluţili
kot prostor za balinanje. Tudi druge stvari, ki jim niso poznane iz vsakdanjega ţivljenja, lahko interpretirajo na
tak način, da postanejo del njihovega izkustva – tako se naključne arheološke najdbe lahko omenjajo kot zakladi
(González Álvarez 2008, 241).
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je bil grad, ki mi uôrjemo njive, se še zmiérej najde tistu rjavu zguôrjeno kamnje nuótri,
veš.«
(Pugelj 2012, 244; gl. tudi Pugelj 2007, 27)

Kot dokaz, da je zgodba resnična, pripovedovalka navede ostanke oţganega kamenja, ki ga je
še moč najti. Podobno druga povedka ponuja kot dokaz za to, da je tu prišlo do bitke s Turki,
turške lobanje, ki naj bi bile vzidane v oltar na Gorenjem Zemonu (Pugelj 2007, 27). Takšni
predmeti (oţgano kamenje, »turške lobanje«) dajejo videz resničnosti zgodbi v izročilu, saj jih
postavijo v konkreten kronološki okvir in jim dajo oprijemljive, fizične sledove, ki zgodbi
dajo večjo teţo.

Zanimiva je tudi naslednja povedka (Pugelj 2012, 246; gl. tudi Pugelj 2007, 27):
»So djal' naša mati, de so Turči bli pəršli – ti, ki so muógli, de so uóšli. Dvej familije so
bivale tom. In an stari nej mogu, pa de mu so ne ţivu oči vrtali.«
To, da so Turki človeku na ţivo vrtali oči, je namreč motiv, ki izstopa od večine izročila, ki ga
je moč najti na širšem področju. Vprašanje je, ali gre zgolj za novejši dodatek, ki naj bi
povečal »dramatičnost« same zgodbe, ali pa za bolj arhaičen motiv.
Pugljeva (2007, 27–28) omenja tudi (etiološko) povedko o ustanovitvi vasi, ki pripoveduje o
tem, da je Dolenji Zemono dobil ime po dveh bratih ovčarjih, ki sta prišla iz Zemona pri
Beogradu. Kot navaja, bi lahko v teh dveh bratih prepoznali uskoška naseljenca in s tem
spomin na pustošenje in opustele kmetije, ki so jih na tem področju pustili turški vpadi.
Če lokacijo Javor pogledamo iz arheološkega stališča, izvemo sledeče: gre za prazgodovinsko
gradišče, ki leţi v niţini JV od Dolenjega Zemona in ima kontinuiteto v antiko. S severa,
vzhoda in juga je zavarovano z naravnimi strminami. Najlaţji dostop je s SZ strani skozi
ojačene vhode s stolpi in zato je na tej točki naselbina zavarovana s trojnim nizom nasipov.
Najslabše je ohranjen prvi nasip, najbolje pa zadnji, ki zapira dostop do Nadgradišča, t. j.
vrhnjega platoja naselbine (Pugelj 2007, 25). Nekropola se je nahajala na parceli Vinograd in
na njivah S od gradišča (Šašel, Urleb 1975, 152).
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V slovstveni folklori lahko torej prepoznamo poskus razlage ruševin, saj je izstopajoče
elemente v okolju potrebno na nek način razloţiti in jih na ta način umestiti v strukturo sveta.
Kot graditelji starih objektov se pogosto omenjajo Ajdi, o čemer je bilo ţe precej napisanega
(gl. Hrobat 2005, 2007, 2010; Kropej 2008; Pleterski 2005, 2006; Šmitek 2004 idr.), v vlogi
rušitelja objektov pa se večkrat pojavljajo Turki. A niti Pugljeva (2007) niti Fister (1975) te
lokacije ne prepoznavata kot protiturški tabor, prav tako niti najdbe ne potrjujejo tovrstnega
objekta. Iz tega sledi, da Turki v tem izročilu nastopajo zgolj kot element kolektivnega
spomina in kot predstavniki kaosa (gl. Eliade 1992), ki omogočajo racionalizacijo vidnih
ruševin.

9

»SO TURKI OBLEGALI TƏN, KJER JE CJƏRKU ZDEJ. TU JE BLO GRADIŠČE
ŠE. PRASTARO.«30 IZROČILO, KI OMOGOČA GLOBLJI VPOGLED V
ZGODOVINSKO DOGAJANJE

V vasi Kazlje (pri Seţani) je ohranjena naslednja povedka, ki se nanaša na bliţnji hrib Vahta
(Dolenc 1992, 175):
»Nad Kazljami je majhna vzpetinica, ki ji pravimo Gornja Vahta. Po starem izročilu je
bila tu trdnjava, okoli pa je bilo mogočno obzidje, narejeno za obrambo pred Turki.
Skrivni vhod v to trdnjavo je bil skozi podzemni hodnik, rov, ki je na strani z opoldanskim
soncem. In v ta rov je ena verska sekta iz Trsta prinesla shranit svojega malika, zlato tele.
Enkrat so Turki napadli Kazeljce, Kazeljci so bili premagani. Skrili so se v ta rov. Izhod
so vaščani sami zasuli. Turki pa niso mogli za njimi in so jim zazidali vhod. In tako je
cela vas ostala zakopana.
Izročilo o zakopanem zlatem teletu in o Kazeljcih, ki so tu ţalostno končali, se je
prenašalo iz roda v rod. Vaščanom to ni dalo miru in za časa Italije so začeli kopati.
Razdelili so se v dve skupini. Ena je iskala vhod, drugi izhod. Prav tekmovali so, kdo bo
našel rov in zlato tele. Pri delu so si pomagali tako, da so šli za mehkim materialom,
kopali so tam, kjer sta bila grušč in zemlja. Okoli in okoli je bilo polno materiala, ma bi
bilo bolj prav, če bi ga vozili proč. Sami sebi so ga stavili v napoto.
Dolgo so tako kopali. Material bi morali začeti voziti proč. In seveda jih je zaskrbelo, če
sploh kaj je tam spodaj. Eden se je spomnil, da bi bilo dobro, če bi to zemljo nesli
pokazati vedeţevalki v Trst. In so se odpravili s tem materialom v Trst. Ta ţenska je to

30

Hrobat 2010, 53.

40

dobro pogledala in povedala jim je, da se v tej zemlji res skriva bogastvo, ma preden
bodo to našli, bodo ob enega človeka.
Seveda si je vsak mislil: Pa če bom ravno jaz ta. Noben ni maral dati ţivljenja za zlato
tele. Gornja Vahta pa še čaka, da bo kdo pogledal, če je, kar ţe toliko rodov govori, res.«
Na Vahti (399 m) se sicer nahaja prazgodovinsko gradišče obsega 850 m. Ostanki gradišča so
še jasno vidni. Naselbina je bila obdana z dvojnim nasipom iz večjih skladov kamenja;
zgornje obzidje zaobjema vrh, spodnje Z pobočje hriba (Slapšak 1974, 187). V gradišču so
našli nekaj fragmentov keramike (Truhlar 1975, 14). Gre za eno največjih in najbolje
ohranjenih gradišč na Krasu (RNKD). V bliţini se med Kazljami in Šmihelskim gradiščem na
Gomili nahaja nekaj gomil, katerih datacija ni bila opredeljena (Truhlar 1975, 140).

Slika 8: Ostanki zidov na Vahti so kljub zaraščenosti še vedno jasno vidni (foto: Anja Mlakar)

Povedka torej pripoveduje o mogočnem obzidju, ki je bilo narejeno za obrambo pred Turki.
Kot je bilo ţe povedano, so se prazgodovinska gradišča včasih res obnavljala v času turških
vpadov, a pri ogledu najdišča nismo nikjer naleteli na arhitekturne strukture, ki bi kazale na
obnavljanje zidu, ki je obdajal naselbino, oz. nič posebej izstopajočega, kar bi kazalo na
morebitno boljšo ohranjenost oz. ponovno uporabo (seveda pa bi lahko tudi v času Turkov
obnovljene strukture ţe prešle v ruševinsko stanje). Folklora pripoveduje tudi o skrivnem
rovu, ki naj bi sluţil kot skrivališče, kar se pogosto pojavlja v povezavi s protiturškimi tabori,
velikokrat se omenja tudi zaklad oz. zlato tele, ki pa ga v tej povedki − precej nenavadno −
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sem kot svoj objekt čaščenja pripelje verska sekta iz Trsta. A to izgleda bolj kot nekakšen
»učen dodatek«, ki ni tako bistven za interpretacijo tega izročila. Tipičen motiv je tudi iskanje
zlatega teleta, pri čemer je iskanje prekinjeno zaradi višje sile (v tem primeru je to svarilo
vedeţevalke, drugače pa se pojavljajo zgodbe o prikazu hudiča, nenavadnih zvokih ali vetru
ipd. – sporočilo pa je isto – zakladi so iz »onega sveta« in zato lahko nevarni). Podobno
zgodbo o iskanju teleta je potrdil tudi eden od domačinov, ki je še dodal, da je bil njegov nono
pred sto leti eden tistih, ki so ga iskali, a so po svarilu vedeţevalke prenehali (in to je bil zanj
tudi dokaz, da je zgodba gotovo resnična). Obstoj slovstvene folklore o zlatem teletu potrjuje
tudi Slapšak (1974, 187), ki omenja še izročilo o Judih (več informacij o tem ne poda; morda
se nanaša na zgoraj omenjeno versko sekto?). Navaja še, da so domačini ţe pred 1. svetovno
vojno sami kopali na gradišču, da bi prišli do zaklada »morskih roparjev«, še resneje pa so se
tega lotili pred 2. svetovno vojno in to z vrha ter od vznoţja. Na vrhu so prišli do globine 12
m (pri tem so naleteli na najdbe keramike, ţeleza, ki pa niso ohranjene), spodaj pa do globine
15 m, nato pa zaradi zunanjih ovir delo prekinili. Da so ljudje zgodbe o pokopanih zakladih
včasih vzeli zelo resno in jih aktivno iskali, je motiv, ki se pojavlja tudi v številnih drugih
povedkah.31

Bolj zanimivo je nadaljevanje te povedke, ko je govora o tem, kako so se Kazeljci skrili v rov,
na katerem so Turki zazidali vhod, kar je za vaščane pomenilo konec. Torej naj bi turški
napad dejansko pomenil konec njihove vasi, a kljub temu očitno obstaja neka zavest
kontinuitete, ki se kaţe tudi v uporabi istega imena (Kazeljci) za te ljudi, s katerim vaščani
danes imenujejo sebe. Poleg tega pa se motiv zazidanja vhoda v rov (vsaj po našem vedenju)
drugod ne pojavlja. Če pri tem upoštevamo Palavestro (1966, 52–53) in njegovo idejo o
zgodovinski izpovednosti specifičnih, na določeno lokacijo vezanih izročil, se lahko
vprašamo, ali obstaja moţnost, da to izročilo pove nekaj o določenem zgodovinskem procesu.
Prepričanje o kontinuiteti lastne skupnosti, ki se veţe na ostanke nekdanjih (tudi
prazgodovinskih) naselbin in drugih arheoloških najdišč, je bilo potrjeno ţe večkrat (prim.
Hrobat 2003, 55–71; Hrobat 2010, 46; Slapšak 1995, 17–18). Morda se je tu izročilo o prvotni
naselbini na gradišču in njeni opustitvi spojilo z izročilom o Turkih in je občutek
monumentalnosti, ki ga še vedno dajejo ruševine, prispeval k oblikovanju ideje o protiturškem
31

Kot navaja Nada Osmuk (1985, 124, 131), vera v zakopan zaklad in »hrame« pod Taborom v Studenem ni
zamrlo niti, ko so tekom arheoloških izkopavanj tabora arheologi naleteli na ţivo skalo in s tem ovrgli njihovo
moţnost obstoja; prav tako pa Osmukova omenja še, da hodne površine znotraj utrdbe niso našli, saj je bila
zasuta z ruševino in velikimi bloki do same skalne podlage, zaradi česar sklepa, da se je tu kopalo ţe v
preteklosti.
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taboru na tem mestu, s čimer so prebivalci racionalizirali obstoj teh izrazito izstopajočih
elementov v krajini.
Na tem mestu bi omenili še arheološko najdišče ter potencialni protiturški tabor na Sveti
Katarini in slovstveno folkloro, ki je povezana z njim. S tem se je v svoji diplomski nalogi ţe
ukvarjala Sabina Pugelj (2012),32navajamo pa še dodatno moţnost interpretacije.
Z vzpetino Sveta Katarina ob robu jelšanske kotline je povezanih več povedk o pribeţališču
pred Turki (Pugelj 2012, 275):
»Tu pa je pravil an, ki so ani – Rusov je bil, da kakú je nastala Rupa. Sviéta Katarina.
Guóri naj bil kətan samostan s ciérkvijo, tu nekakú utrjenu pruti Turkam. Je blu guôri kut
an samostan in s ciérkvijo in tu nekulku utrjenu in so Turki tu, ki so zmiéram hodil liês
nepadat, so plenili, in so anibli, ki so vse razrušìli obzidje, so pəršli nuótər v trdnjavo, tu
kar je bəlu, in so vse pobili, səmu se je rejšil an hlapəc i dejkla. A hlapci je blu imiə
Rupìn. In potlej so oni uóšli, so se duôline selili v Rupi, táko da je nastala Rupa.«33
Ta povedka ima več plasti: pojasnjuje funkcijo objektov na Sveti Katarini, katerih ostanki so
vidni na površini (predstavljajo protiturški tabor, sestavljen iz utrjene cerkve in samostana),
hkrati pojasnjuje, zakaj so ti objekti danes v ruševinah (razrušili so jih Turki), pojasnjuje pa
tudi nastanek naselja Rupa (ime po ustanovitelju vasi)34. Sicer pa se na dominantni lokaciji
Svete Katarine nahajajo ostanki prazgodovinskega gradišča (za zgodovino raziskav gl. Pugelj
2007, 48) z monumentalnim kamnitim obzidjem, ki je še posebej močno na SV in JV.
Naselbina ima vhoda na S in J in oba sta zavarovana tako, da en krak zidu presega drugega
(Pugelj 2007, 49). Na površju so bile najdene ţrmlje in prazgodovinska keramika, omenjajo
se tudi ţelezna sulica ter kačasta in certoška fibula (Urleb 1975, 153; Pugelj 2007, 48). V
srednjem veku je na tej lokaciji stala cerkvica sv. Katarine, izročilo pa omenja tudi ţenski
samostan ter, kot ţe omenjeno, da je prostor sluţil tudi kot protiturški tabor. Danes znotraj
nekdanjega gradišča stojita majhna kapelica in lovska koča (Pugelj 2007, 49).

32

33

Sabini Pugelj se iskreno zahvaljujem za dodatne informacije in mnenja, ki mi jih je posredovala.
Rupa je vas na hrvaški strani meje v občini Matulji (op. a.).

34

Druga povedka sicer pojasnjuje izvor imena Rupa iz grofa Rupina, ki naj bi ţivel na Sveti Katarini, tretja pa
govori o tem, da se Rupe imenujejo po Rupénu, ki naj bi upravljal (?) samostan na Sveti Katarini (Pugelj 2012,
220, 247).
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Druga povedka, ki ima očitno več »učenih dodatkov«, pa pripoveduje o tem, da je znotraj
gradišča, obdanega z do sedem metrov visokim zidom, ţivelo pleme, ki so ga nato uničili
Rimljani in si na Sveti Katarini naredili svojo bazo in od tu naprej osvajali ozemlja. Kasneje,
a še pred Turki (kot poudari pripovedovalka), so ljudje gradišče uporabljali kot pribeţališče,
pri čemer so ljudje iz doline na gradišče prinašali črn kamen,35 ki je bil nato vgrajen v zid in
na katerega se naleti še danes. Na gradišču je stal tudi samostan, pozneje pa je bila sezidana
tudi cerkvica, ki pa je bila slabo vzdrţevana in se je porušila, od nje pa je ostal samo kriţ
(Pugelj 2012, 246–267). Še ena povedka pa pripoveduje, kako so prebivalci, skriti za
obzidjem okoli cerkve na Sveti Katarini, prepodili Turke, ki so tabor napadali, tako, da so
vanje čez obzidje vrgli panj čebel, ki so jih pregnale. Gre za motiv, ki je prisoten tudi v
številnih drugih povedkah na Slovenskem, in v njem ne gre iskati zgodovinske resnice. Morda
pa jo lahko vidimo v prej omenjeni povedki o ustanovitvi vasi Rupa. V njej lahko mogoče
vidimo odmev zgodovinskega procesa umika prebivalstva iz višinske naselbine v dolino, pri
čemer je kot vzrok za ta proces opredeljen napad Turkov, ki sta mu ušla le dva človeka, moški
in ţenska, ki sta postala utemeljitelja nove vasi. To je zaenkrat zgolj potencialna moţnost, saj
bi potrebovali dodatne (zgodovinske in arheološke) podatke o začetkih vasi Rupa, koristno pa
bi bilo tudi preveriti folkloro prebivalcev te vasi o nastanku njihovega naselja. A kot je bilo ţe
napisano, je izročilo o arheoloških ostalinah, utrdbah in starih naseljih pogosto del
kolektivnega spomina o nastanku vasi (Slapšak 1995, 17). Kljub temu da so podatki o
samostanu in protiturškem taboru znani samo iz slovstvene folklore, Pugljeva (2007, 49–50)
ne izključuje moţnosti, da je samostan nekoč res obstajal in da je prostor sluţil kot zatočišče
pred turškimi napadi. Pod Sveto Katarino in v bliţini drugega gradišča z imenom Gradišče se
sodeč po izročilu nahaja tudi »turški grob« (Pugelj 2012, 192), česar pa na tej točki ne
moremo vključiti v zgoraj omenjeno teorijo.

Medtem pa Bizjak (2006, 29) Sveto Katarino opredeljuje kot tabor s signalno postojanko, ki
leţi na strateški vzpetini nad najpomembnejšo turško vpadnico, ki je vodila iz ozemlja
Hrvaške skozi jelšansko dolino proti območju Ilirske Bistrice. To območje je bilo tudi gosto
posejano s signalnimi postojankami. Prav tako navaja, da lahko zaradi neohranjenosti
ostankov cerkve ta tabor le pogojno uvrstimo v Fistrov tip »z obzidjem obdanih neutrjenih
cerkva« (Bizjak 2006, 29).

35

Kot mi je povedala Sabina Pugelj, se ta »črn kamen« dejansko nanaša na peščenjake.
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V slovstveni folklori omenjene predstave o protiturškem taboru torej ni moţno stoodstotno
potrditi, prav tako pa ne zavrniti. Na tem primeru smo ţeleli zopet pokazati, kako je lahko
izročilo o taboru del potencialno širšega izročila z večjo izpovedno in zgodovinsko
vrednostjo.

10 ZAKLJUČNE MISLI
Protiturški tabori so se močno usidrali v kolektivni spomin – tako kot celotno obdobje turških
vpadov na Slovensko. Če na slovstveno folkloro o Turkih gledamo iz vidika potencialne
zgodovinske resničnosti, moramo ločevati med folkloro, ki ima moţno historično jedro, in
folkloro, v kateri so Turki predvsem (v danem trenutku) najaktualnejša prezentacija neke
predstave, ki ima morda starejše korenine (prim. strah pred sovraţnim Drugim). A v tej nalogi
je bilo govora predvsem o umeščenosti teh zgodb v prostor in o tem, kakšne informacije nam
lahko da ta dodatna dimenzija folklornega izročila. Če izhajamo iz predpostavke, da je
kolektivni spomin vezan na prostor (gl. Halbwachs 2001) in da nam ta materializacija izročila
lahko v določenih primerih resnično omogoči (sicer načeloma zelo fragmentiran) vpogled v
preteklost, se nam zdi raziskava o umeščenosti slovstvene folklore o Turkih v prostoru
povsem smiselna. O odnosu med zgodovino, kolektivnim spominom (v okvir katerega
predvsem zaradi (navidezne) zgodovinske podobe prištevamo tudi slovstveno folkloro o
Turkih – sicer z določenimi zadrţki, saj folklora sama po sebi sicer obsega mnoge različne
vidike in funkcije, tudi funkcijo nosilca in katalizatorja kolektivnih druţbenih travm, kar čas
turških vpadov tudi je za slovenski kolektivni spomin in identiteto) in materialnostjo je bilo
precej govora ţe tekom naloge, zato tega ne bi ponavljali. Ţeleli bi zgolj za trenutek stopiti
nekoliko stran od kompleksne in včasih suhoparne znanstvene teorije in spomniti na dejstvo,
da v pokrajini materializirano izročilo o Turkih ni nekakšen osamelec, ampak je del mnogo
širšega umeščanja miselnih vzorcev, pogleda na svet in lastno preteklost skupnosti, ki se
manifestirajo v najrazličnejših folklornih izročilih (gl. v Literaturi navedene objave K. Hrobat,
A. Pleterskega, V. Palavestre, D. González Álvareza, A. Parafite idr. – če omenimo zgolj
nekatere) umeščenih v fizični prostor v skladu z določenimi načeli prostorjenja (gl. Šmitek
2007, 5).
Kot navaja Šmitek (2007, 5), je pozornost ljudi pritegnilo vse, kar je bilo v pokrajini izrazito
oz. izstopajoče, nenavadno ali skrivnostno, pa tudi tisto, kar je spominjalo na pretekle
dogodke, tako resnične kot namišljene. V okvir tovrstnega načina dojemanja in razlaganja
prostora je treba umestiti tudi tiste elemente fizične krajine, ki jih folklora interpretira kot
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ostaline časa turških vpadov. Pri tem ne gre tistih ostankov, ki jih z vidika stroke označujemo
kot arheološke, obravnavati izolirano od ne-arheoloških, saj je to iz vidika folklore pravzaprav
povsem nepomembno. A ne zgolj z vidika zgodovinske resničnosti in materialne
nedvoumnosti – slovstveno folkloro je zato treba včasih dojemati tudi kot nekakšen
palimpsest, v katerem tudi kronološko zaporedje ni vedno jasno na prvi pogled. Če se
arheologija in zgodovina opirata na kriterije empirične natančnosti, to ne velja nujno tudi za
folkloro, ki, kot smo videli, preteklosti ne dojema s takšno kronološko in historično točnostjo
– kljub temu pa imata stroka in folklora isti namen: poskušata razloţiti izvor, namen in konec
določenih elementov in značilnosti krajine, kot so arheološka najdišča (González Álvarez
2008, 239; González Álvarez 2011, 136).
A če gremo sedaj od splošnega h konkretnemu – k obravnavi protiturških taborov – lahko
pridemo do določenih ugotovitev, ki so v skladu z dosedanjimi raziskavami o odnosu med
folkloro in prostorom (in znotraj le-tega z arheologijo), hkrati pa tudi s podobo »Turka« in
časa turških vpadov, kot se je ohranila v kolektivnem spominu.
Včasih je v folklori teţko oz. nemogoče ugotoviti, ali gre pri motivu turškega napada na
cerkve dejansko za napad na utrjeni tabor ali dejansko samo za napade na cerkve, ki so bile
središče druţabnega in kulturnega ţivljenja kmečkega prebivalstva in kot takšne tudi edini
objekti, v katerih je bilo preko kolektivnega napora skupnosti mogoče kompenzirati siceršnjo
skromnost in pomanjkanje v vsakodnevnem ţivljenju, hkrati pa so lahko bile tudi zasilno
zatočišče za okoliške prebivalce (gl. Fister 1975, 61, 66). Kot takšne ni nenavadno, da so bile
cilj turških napadov. Teţava pa je, da folklora navadno ne ločuje med neutrjenimi cerkvami in
pravimi tabori – dogodki, ki jih prikazuje, so si zelo podobni (npr. čudeţne rešitve pred Turki
idr.). Zato je brez podatkov iz drugih virov teţko potrditi ali ovreči obstoj protiturškega
tabora.
Kot smo v nalogi večkrat omenili, je večina slovstvene folklore o Turkih tipske oz. razširjene
po vsem slovenskem območju. To velja tudi za zgodbe, ki govorijo o protiturških taborih,
omenili pa smo različne motive, ki jih lahko najdemo vedno znova. Tovrstna slovstvena
folklora je zgodovinsko manj izpovedna, omogoča predvsem, da lahko posamezni tabor
lociramo. Če takšen v povedkah omenjen tabor potrdimo tudi z drugimi viri – materialnimi in
zgodovinskimi, se tu zgodba bolj ali manj zaključi. Na prvo teţavo naletimo, če nam ti
dodatni viri manjkajo. Slovstvena folklora, kot smo tekom naloge večkrat poudarili, se
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razlikuje od zgodovinskega vira. A tudi materialni oz. arheološki viri niso vedno neizpodbitno
jasni (nekaj takšnih primerov predstavi Alenka Julijana Berdnik 2012: Ţerovnikovo gradišče
(str. 19), Partica pri Hruševem (str. 14–15) in Ţerovnikovo gradišče (str. 19); podoben primer
je najti tudi pri Sabini Pugelj 2007: Gradina (str. 59–61) – pri vseh povedke pripovedujejo o
obstoju protiturških taborov, materialne ostaline pa tega niti ne zanikajo, niti ne ovrţejo in
brez sistematične arheološke raziskave ne morejo ponuditi pravega odgovora).
Lahko pa se zgodi, da ti drugi viri postavijo obstoj tabora pod vprašaj oz. ga celo zanikajo. To
smo pokazali predvsem na primeru gradov (ki bi lahko v najširšem smislu sluţili kot tabori),
ki naj bi bili porušeni v turškem napadu, in na primeru prazgodovinskega gradišča, v izročilu
interpretiranega kot grad, ki naj bi ga porušili Turki. V takšnih primerih se je smiselno
vprašati, ali Turki morda zgolj igrajo vlogo v procesu racionalizacije določenih materialnih
ostalin, katerih dejanski vzrok za nastanek oz. propad je bil pozabljen. V tem oziru Turki
predstavljajo predvsem tujca, element drugosti, skozi katero je mogoče konstruirati in
dojemati svet. Skozi odnos Mi – Drugi se tako razlaga določene elemente okolja, kot so
ruševine, arheološke ostanke, ki se jih pripiše Drugemu (González Álvarez 2011, 137), ki je
lahko mitični prednik ali predhodni prebivalec tega območja (Ajdi ali na Iberskem polotoku
Mavri; gl. Hrobat 2005, 2010; Llinares 1990, 129–132; Parafita 2006, 103; Pleterski 2005,
2006), ki jih je nekoč poseljeval, lahko pa tisti, ki jih je uničil oz. spravil v stanje ruševine.
Tradicionalne druţbe utrjujejo svojo identiteto skozi drugost, ki je pripisana različnim
mitičnim osebam (sem lahko npr. spadajo Ajdi, ki so popolnoma mitizirani, kot tudi Turki,
Vlahi, ki imajo tudi dejansko zgodovinsko podobo in so zato mitizirani le delno), ki so
prisotni v simbolni krajini. Skozi takšen odnos lahko druţba razlaga določene vidike svojega
okolja ali pa določene elemente svojega kolektivnega spomina, ki se nanašajo na ţe močno
oddaljene zgodovinske dogodke (González Álvarez 2011, 139). Poleg tega je pripisovanje
atributov, ki se nanašajo na Turke, tistim elementom okolja, ki izstopajo iz ustaljenega
dojemanja in razumevanja sveta, ţe večkrat pojasnjen mehanizem (prim. González Álvarez
2011; Hrobat 2007, 2010; Llinares 1990, Pleterski 2005, 2006; Slapšak 1995), ki skupnosti
omogoča, da te elemente vendarle umesti v svoj vsakdan in naracijo lastnega pogleda na svojo
(topografsko) preteklost. In ker so Turki, kot smo nakazali v prvih poglavjih, zaradi
zgodovinskih, ideoloških in drugih razlogov postali sestavni del slovenskega kolektivnega
spomina in identitete in utelešenje prastrahu pred »sovraţnikom iz vzhoda« (gl. Muršič 2012,
28) so s tem dobili številne »vloge«, med drugim tudi pri pojasnjevanju določenih elementov
v (fizični in »imaginativni«) krajini.
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