
 

 

TRADICIONALNI ETNOGRAFSKI LIKI S PTUJSKEGA IN OKOLICE 

 

KURENT/KORANT – svetovno priznan etnografski lik, 

demon, ki preganja zimo in vabi v deželo pomlad, obeta dobro letino in rodnost. V njem je še vedno nekaj 

demonskega, mogočnega in skrivnostnega. Nekoč so se v korantovo opravo smeli obleči samo neporočeni 

fantje. Danes pod masko najdemo tudi poročene moške, ženske, dekleta in celo otroke. 

 

Včasih so fantje maske izdelali doma, zato so bile 

kape in »plašči« zelo različni med seboj. Korant 

je bil izdelan iz tega, kar je bilo pač na kmetiji, 

naj si bodo zajci, ovce ali koze, le da je bilo 

kosmato.  

Danes »kurentije« izdelujejo posebni mojstri, 

kožuh pa je bogat in dolgodlak. 

Celotna oprava je danes izdelana iz ovčjega 

kožuha, ki je bogat in dolgodlak. Za pasom ima 

korant obešeno verigo s petimi kravjimi zvonci. 

Ponos vsakega koranta je čim večje število 

robcev, ki jih zbirajo na svojih obhodih. Obut je 

bil v volnene pletene nogavice, ki so še danes 

rdeče ali zelene barve. V rokah nosi ježevko. 

 

 

 

 

Izgled koranta je bil nekoč drugačen – to izvemo iz župnijske kronike sv. Marka niže Ptuja (današnji 

Markovci). Imel je kapo, ki je 

bila zadaj kosmata. Obrazni del 

je bil iz starega usnja s prišitim 

nosom in izrezanimi odprtinami 

za oči ter usta. Imel je dolg 

jezik iz rdečega sukna. Kapa je 

imela rogove iz usnja ali 

klobučevine, na koncu roga pa 

je bilo še gosje pero. Oblečen je 

bil v narobe obrnjen ovčji 

kožuh. Na hrbtu je imel 

privezan kravji zvonec, v rokah 

pa je nosil močan drog-ježevko 

na katero je bila pribita ježeva 

koža.      

 



 

 

S tako kapo na glavi je »kurent« videti, kakor 

bi ravnokar bil iz pekla pobegnil. (Slekovec, 

1895, str. 16) 

 

 

 

23. decembra 2015 je bil običaj koranta 

z državnim odlokom razglašen za živo 

mojstrovino državnega pomena.  

 

 

 

 

 

Največje priznanje in naš ponos pa je razglasitev in vpis obhodov kurentov na Reprezentativni seznam 

nesnovne kulturne dediščine človeštva Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 

(UNESCO). Z vpisom na UNESCO seznam je kurentovo obredje Ptuj in Slovenijo umestilo v zakladnico 

tisočletij kulturne dediščine in svetovne duhovnosti človeštva. 

 

  

http://pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=ODLO1822&type=pdf
http://pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=ODLO1822&type=pdf


POKAČI za srečo in blagostanje 

  

 

Pokači so med prvimi pustnimi liki, ki oznanjajo začetek 

pustnega časa. 

Po tradiciji, že v noči takoj po svečnici, fantje in možje 

zavihajo težke biče, ki so jih v predpustnem času skrbno 

spletli iz konopljinih vrvi in rafije. 

Z glasnimi poki bičev, ki se razlegajo v zimsko noč, 

oznanjajo čas pustnega veseljačenja. Pustni pokači se v 

pustnem času pridružijo nastopom drugih pustnih likov. 

Njihov obisk prinaša srečo in blagostanje ter po tradiciji 

preganja temne sile in zle duhove. 

 

 

 

 

  



KOPJAŠ – spremljevalec ženina  

Kopjaš daje ženitovanjskemu sprevodu poseben slavnostni značaj, zraven tega pa vnaša v obred mnogo 

življenja, veselja in poskočnega plesnega ritma. 

 

 

 

Kopjaš ima vlogo 

spremljevalca ženina, običajno 

je bil tudi njegov najboljši 

prijatelj, po pravilu obvezno 

neporočen. Pred poroko je 

njegova vloga v glavnem 

dostojanstveno zadržana, bolj 

tiha in mirna. Njegove 

tovarišice so svaterce (svatevce, 

pedešice), belo oblečene 

deklice in nevestine družice, za 

katere kopjaš skrbi ves čas 

svatbe. 

V ženitovanjsko obredno "službo" stopi tedaj, ko ženin s starešino in svati odhaja iz hiše po svojo nevesto. 

Tako se postavi zunaj poleg vrat, svoje kopje, pa dviga nad pragom kvišku tako, da tvori nekak slavolok. 

Nato pleše pred poročnim sprevodom tudi čez več vasi vse do cerkve. 

  

 

 

 

 

 

 

Včasih so rekli, da bo lepo na gostiji, če bo dober kopjaš. Pravijo tudi, da je pri dekletih najbolj cenjen tisti 

kopjaš, ki vrže kopje najvišje v zrak. Na poroki mora ves čas paziti, da mu svatje ne ukradejo kopja ali da 

mu med plesom ne pade na tla. 



CIGANI iz Dornave 

so lokalna posebnost na Ptujskem polju, v katere se že nekaj desetletij šemijo skorajda vsi vaščani. Vidimo 

jih v najrazličnejših vlogah: kot vedeževalce, brusilce nožev, muzikante, prodajalce… 

 

S svojim radoživim obnašanjem in slikovito opravo vnašajo v pustni utrip obilo humorja in igrivosti. 

 



VILE 

so posebnost Ptujskega polja iz tridesetih let 20. stoletja, ko so se deklice prvič priključile fantovskemu 

pustnemu šemljenju. Oblečejo se v bele obleke, s pletom preko ramen in s papirnato krono na glavi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dvorišču ali v hiši se postavijo v krog in zaplešejo okrog 

kraljice, ki ima večjo in lepšo krono. Pri tem pojejo v ta 

namen napisane pesmi ter voščijo srečo in vse dobro, nato pa 

jih gospodinja obdari.  

  



JUREK IN RABOLJ iz Haloz 

Zeleni Jurij, deček, ovit v zeleno rastlinje, je bil v preteklosti na Slovenskem zelo priljubljen. Poznajo ga še 

na Hrvaškem in ponekod drugod v Evropi. V tem obredu pomladno božanstvo zmaga nad zimo. Sv. Jurij je 

dal staremu obredju le ime.  

Haloškega Jüreka so ponovno oživili v Doleni v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja. Skupino 

juračev, ki sedaj nastopajo ob pustu, sestavljajo: Jürek, Rabolj, od štiri do pet plesnih parov, muzikanti in 

pobirač.  Na kmečkem dvorišču se Jürek in Rabolj spopadeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po hudem boju je zimski demon Rabolj premagan in pregnan pod Donačko goro.  

 

Tega se razveselijo pražnje 

oblečeni spremljevalci, 

fantje in dekleta, začno 

plesati in prepevati ter 

zbirati darove. 

  



RUSA za zdravje in plodnost konj 

Rusa je zelo nagajiva pustna maska – meče se po tleh, brca, se zaletava, hlasta in škropi okoli sebe. Če pa se 

rusa na dvorišču sama od sebe uleže na tla, je to zelo slabo znamenje.  

 

Ruso spremljata pobirač in gonjač, ki si obraze zakrijeta z masko ali namažeta z barvicami. Oblečena sta v 

stara oblačila. Gonjač ima bič, pobirač pa košaro v katero zbira darove. 

 

  



PICEKI za dobro letino 

Piceki prinašajo in želijo obilno nesnost pri kokoših in dobro letino na vrtu.  

 

V piceka se našemi fantič. Oblečen je v bele hlače in zgornje belo oblačilo, ki spominja na staro žensko 

spodnje krilo, v katera so se pred desetletji piceki tudi oblačili. Obraz si namaže z barvicami, na glavo pa si 

povezne stožčasto kapo iz papirja, ki je bogato okrašena s pisanimi trakovi. Picek zajaha palico, ki ima na 

sprednjem koncu preprosto izdelano kokošjo glavo, zadaj pa je pritrjen šop kokošjih peres. Piceke spremlja 

pobirač, ki trosi semena in pobira darove. 

 



HUDIČ – divjaški spremljevalec kurenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurente vedno spremlja ˝tajfl˝ ali hudič, ki je ves črn ali rdeč in nosi kurentom podobno kapo z krajšimi 

rogovi. Ogrnjen je v ribiško mrežo, v katero, po starem izročilu, lovi duše. V rokah drži značilno hudičevo 

orodje – vile. 

 

 

 

 

  



KLADE za plodnost 

»čarajo«, da vsaka punca fanta dobi. Fantje in dekleta po vasi vlečejo ploh in lovijo mlada dekleta, da jih 

odpeljejo v »zakonski jarem«. Tako kot ploharji, tudi klade delijo lesene »može« z besedami: »Če nisi 

hotela ženina iz mesa, pa ga imej iz lesa.« Ta običaj dokazuje, kako pomembno je bilo našim prednikom, da 

se mladi ljudje pravočasno omožijo. 

 

 

 

  



NAGAJIVI MEDVED s Ptujskega polja 

Medved je priljubljena živalska maska, katere izvor je verjetno treba iskati v časih, ko so cigani vodili 

medvede po sejmih.  

Medved je oblečen v obleko iz 

ovčje kože ali pa v obleko iz 

vrečevine, natlačeno s senom. V 

gobcu iz katerega mu visi rdeč 

jezik, ima zobe iz belega fižola. 

Vodi ga gonjač, ki pri vsaki hiši 

zaigra na doma narejeno glasbilo, 

pri čemer govori medvedu: »Pleši, 

pleši medola, te boš doba tolara 

…«  

Medved se vrti, pleše, preskakuje 

ograje, se valja po tleh in ujame 

katero od bližnjih deklet. Gonjača 

in medveda spremlja tudi pobirač, 

ki v košaro pobira darove. 
 

 
 

 

BABA DEDA NOSI/ DED NOSI BABO 
 

Povezujejo ga z likom starca ali starke, ki v človeški podobi na zemlji predstavljajo duhove rajnih. 

Eden izmed njiju, baba ali ded, stopi v velik, iz šibja narejen koš brez dna, ki si ga oprta na ramena. Spredaj 

ima pritrjeno lutko iz blaga (on/ona). Nosilec je običajno odet v debelo jopico. Pri babi, katere obraz je 

namazan z barvicami ali sajami, je mnogokrat poudarjeno veliko oprsje, moški imajo v rokah kopje, na glavi 

pa star klobuk. 

 



ORAČI, ki »rišejo« magični krog 

Pustno oranje je priljubljena šega, v kateri sta skriti že pozabljeni obredni dejanji: oranje obrambnega 

magičnega kroga okrog vasi in svečano zaoranje prve brazde ob začetku poljskih del. Šega, ki jo 

povezujemo s plodnostno magijo, je znana povsod, kjer poznajo obdelovanje zemlje z oranjem. Orače pozna 

precejšen del Evrope in domala vsa Slovenija.  

 

Pred prihodom skupine na kmečko dvorišče steče kurent do hiše in vpraša domače, ali dovolijo orati. Po 

gospodarjevi privolitvi pokač zapoka, orači pa na dvorišču zaorjejo nekaj simboličnih brazd ter posejejo 

seme za debelo repo in dobro letino na polju. Redke so hiše, kjer skupine ne bi sprejeli in obdarili. 

 

 


