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Svetoivanski 
venčki so  

oživili Kras

Venček, ki odganja zlo, 23. junija 
obesijo na vrata ali okno.

Vse zlo 
gre stran 

Koliko je stara tradicija pletenja venčkov svetega 
Ivana na Krasu, ne ve nihče. Iztok Ilich, ki je to 

šego opisal tudi v knjigi Varuhi izročila, pravi, da 
je bila pred drugo svetovno vojno povezana s 

srednjeveškim Štanjelom in okoliškimi vasmi. Ko 
pa se je po drugi svetovni vojni večina Štanjelcev 

preselila v novo naselje, je šega zamrla oziroma 
se je ohranila na posameznih domačijah za štirimi 

stenami. K sreči sta konec 90. let domačinka 
Duška Švagelj iz Galerije Lojzeta Spacala in takratni 

ravnatelj novogoriškega muzeja Andrej Malnič 
iskala stare razglednice in pri domačinki Kristini 

Rudež videla star venček. Zanimalo ju je, kaj je to, 
in tradicija se je obudila. Od leta 2000 pripravljajo 
delavnice pletenja venčkov, ki se jih lahko udeleži 
vsakdo, in skoraj pri vseh hišah v starem Štanjelu 

obesijo na vrata venček, ki odganja hudobne 
duhove ter varuje pred ognjem in kačami.

Tekst: Darja rogelj, foto: Iztok DImc 

Med pletenjem se gospe 
med seboj posvetujejo, kako 
ustvariti še lepši venček.
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t radicija se je včasih ohranja-
la pri hišah, kjer je živel nono 
Ivan ali nona Ivana in je imel 

god na sv. Ivana – Janeza Krstnika, ki 
goduje 24. junija, to je tri dni po pole-
tnem sončnem obratu. Venčke so za-
čeli plesti že nekaj dni prej, na vrata 
pa so jih obesili 23. junija zvečer, ko 
je cerkveni zvon odbil Ave Marijo. 
Prvo pravilo pri pletenju je zelo pre-
prosto: vse rožice morajo biti z gmaj-
ne, tiste iz vrta niso v redu. Tradicio-
nalna barva venčka je rumena, zato 
so najpogosteje okoli lesenega kroga 
ovijali rumeno homulico. Ta na Kra-
su raste tudi ob cestah in kamnitih 
poteh, rečejo pa ji tudi mah svetega 
Ivana. Znana je še kot bradavičnik, 
saj zdravi bradavice, uporabljali pa 
so jo tudi pri vnetih ušesih. Tradici-
onalni venčki so bili še iz šentjanžev-
ke, rmana, trpotca, ruja in primožka, 
zdaj pa so se jim pridružile tudi mo-

nad najmlajšimi na delavnici in 
jim razložil, na kaj morajo paziti. 
K oživljanju pletenja venčkov so 
v zadnjih letih zelo pripomogle 
tudi šole, saj otroci spletajo venč-
ke pri pouku in jih nato razstavijo 
na štanjelskem gradu. 

Venček bo odgnal 
vse zlo od hiše.

Domačin Bojan 
je edini moški, ki 
plete.

Iztok Ilich je posebej poudaril, 
da je svetoivansko cvetje imelo 
pomembno vlogo v zdravilstvu.

Iz homulice, 
česna, 
solzic, ruja 
in bekic 
bodo 
ustvarili 
nove 
umetnine.

Gorenjko Marijo, ki 
od leta 1977 živi v 

Štanjelu, so prevzele 
kraške rože.

Dragica iz Štanjela 
s tradicionalnim 
rumenim venčkom; 
kot otrok jih je 
spletala iz ivanjščic.

Anica Švagelj je najstarejša 
izdelovalka venčkov. Pred 
seboj ima šopke homulice, ki 
jih nato splete v venček.

Duška Švagelj iz 
Galerije Lojzeta 
Spacala je gonilna 
sila prireditve.

 »Poglej, kaj 
sem spletla.«

dna sivka in druge trave. Nov venček 
so torej na večer pred godom sv. Iva-
na obesili na vrata, a starega niso za-
vrgli. Na božični večer je gospodar v 
posodo z ogljem primešal suho cve-
tje iz njega in z njim pokadil po vseh 
prostorih.

Obuja pa se tudi tradicija sveto-
ivanskega cvetja v domačem zdra-
vilstvu. Ob vnetem ušesu so zažgali 
cvetje, se pokrili s cunjo in nagnili z 
ušesom nad dim. Prav tako so s sve-
toivanskim cvetjem pokadili kravo, 
ki je med molžo brcala in je ni bilo 
mogoče pomolsti, je posebej omenil 
Iztok Ilich. Te navade so skoraj izgi-
nile, saj ni več domačih živali.

Vsa vas je povezana. Po zaslugi 
Duške Švagelj in Andreja Malniča 

so leta 2000 pripravili prvo delavnico 
pletenja venčkov. Učila jih je doma-
činka Kristina Rudež, pri kateri sta 
odkrila prvi venček. »Takrat nas je 
bilo več kot deset, zdaj pa smo iz tiste 
skupine samo še štiri,« je povedala 
Anica Švagelj, ki je zdaj tudi najsta-
rejša izdelovalka venčkov.  V Šta-
njel se je primožila leta 1974, sicer 
pa je doma iz Ribnice. Zvesto sledi 
tradiciji in dela tako, kot jih je učila 
prva učiteljica Kristina. Upošteva, 
da so vse rastline z gmajne, ko jih 
prinese domov, jih očisti, zloži po 
kupčkih in zveže na obroč. Skupaj 
s prijateljico Almo sta mi povedali, 
da za en venček potrebujeta pribli-
žno dve uri. Alma je sicer z Vipa-
vskega in je navdušena izdelovalka 
venčkov, ki jih plete vse leto. S se-
boj je prinesla štiri, na delavnici pa 
je naredila še enega. Gospa Mari-
ja, ki se je v Štanjel primožila leta 

1977, je doma z Gorenjskega. Zdaj 
plete že štirinajsto leto in naredi kar 
osem venčkov,  za vsaka vrata v hiši. 
Gospa Dragica je bila doma v vasi 
Gabrovica in je že kot otrok spletala 
venčke samo iz ivanjščic, zdaj pa že 

50 let živi v Štanjelu. Skupaj s hčer-
jo, ki tudi plete, na gmajni nabereta 
rože in ustvarjata.

tudi moški so se opogumili. 
Ali je bilo nekoč to opravilo kra-

ških žena ali so jim na pomoč pri-
skočili tudi možje, ne vemo. Zdaj 
pletejo tudi moški predstavniki. 
Gospod Bojan se je pred dogod-
kom pohvalil, da je edini moški, 
ki jih ustvarja, toda na delavni-

ci smo jih odkrili še nekaj, ki so 
se preskušali v tej veščini. V ne-
deljo dopoldne je nekaj venčkov 
odpeljal tudi v cvetličarno na Op-
činah. Tradicija se namreč obuja 
tudi na nekoč sklenjenem trža-
škem Krasu oziroma v nekaterih 
slovenskih vaseh v okolici Trsta. 
Nekatere slovenske družine obe-
sijo venček na vrata, italijanske pa 
jih posnemajo, ker jim je to všeč. 
Bojan, ki je s seboj pripeljal ko-
šare homulice, šentjanževke, siv-
ke in nekaterih trav, je opozoril, 
da se morajo posamezni šopki rož 
na tesno vezati v krog. Tako ven-
ček ostane lep vse leto, tudi ko se 
posuši. Prevzel je tudi mentorstvo 

Venčke razstavijo na 
grajskem obzidju. 
Tradicionalni so 
rumeni iz homulice. 
Čedalje bolj pa 
so priljubljeni tudi 
vijoličasti iz sivke.


