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INTERVJU 
Pogovor s Frančkom Bohancem ob 
njegovi 80-letnici  

Barbara Ivančič Kutin  

SLOVSTVENA FOLKLORA SKOZI OČI 
UREDNIKA, PUBLICISTA LITERARNEGA 
KRITIKA, ESEJISTA IN LITERARNEGA 
USTVARJALCA*  

Franček Bohanec se je rodil leta 1923 v Miklav-
žu pri Ormožu. Znan je predvsem kot publicist, ure-
dnik, pisatelj, esejist in organizator Pionirske knjiž-
nice. Njegova obsežna bibliografija v sistemu Co-
biss šteje 337 enot. S slovstveno folkloro se je sre-
čeval pri urejanju slovenskih folklornih pesmi in pro-
ze, v prispevkih za učbenike in priročnike za učen-
ce in dijake pa tudi v svojem literarnem ustvarjanju. 
S tega vidika so najpomembnejša dela: 

- Estetska vzgoja, Mladinska knjiga, Ljubljana 1964 
(več ponatisov); 
- Slovenska ljudska pripoved, Mladinska knjiga 
1966 (ponatisi l. 1972, 1974, 1976 in 1994 s 
prenovljenim naslovom Divja jaga);  
- Sredi zemlje stojim, Pesmi nerazvitih ljudstev, 
Mladinska knjiga, Sivi kondor, Ljubljana 1968; 
- Ljudske pesmi, Mladinska knjiga, Ljubljana 1972 
(ponatisa l. 1974 in 1976). 

Esejistika: 
- Proza starega Egipta, spremno besedilo, Mladin-
ska knjiga, Sivi kondor, Ljubljana 1963; 
- Pesem o Nibelungih, spremno besedilo, Mladin-
ska knjiga, Kondor, Ljubljana 1972; 
- Literatura kot mit na Slovenskem, v: Franček Bo-
hanec, Življenje publicista, Viharnik, Ljubljana 1998; 
- Evropski srednji vek, v: Franček Bohanec, Odsvi-
tanje, Viharnik, Ljubljana 2002; 

Literarno ustvarjanje: 
- Kačja kraljica, v: Franček Bohanec, Odločitve, 
Viharnik, Ljubljana 2000. 

Prihajate iz Prlekije. Gotovo ste se že kot otrok in 
mladostnik srečali s slovstveno folkloro. Ste kaj od 
tega zapisali? 
Moj dedek po mami, Jurij Mohorič iz Hermancev, je 
poznal ljudske pevce iz naših krajev. Pod Strmcem, 
to je bližnji hrib, je živel človek, ki je poznal nešteto 
folklornih pesmi. Dedek ga je povabil v pivnico, kjer 
smo vmes poslušali tudi kakšno pesem. Pesmi so 
bile del družabnosti in se niso jemale, kot da so 
nekaj več v smislu estetskih tvorb. Bil sem še dijak, 
mlad in nezrel, in žal si tistih motivov nisem zapiso-
val. Prišlo pa mi je v zavest, da ima folklorno pesni-
štvo morda enak, če ne višji pomen kot pa vse 
besedno ustvarjanje profesionalcev. Tega se je 
zavedal tudi moj deda. 
 
* Intervju je zapisan po besedah intervjuvanca. 

 
 
 
Pa pozneje, vas je kdaj zamikalo, da bi šli na teren in 
zapisali ... 
Ne, ne, moje zanimanje za slovstveno folkloro ni 
bilo nikoli raziskovalne narave. Uporabljal sem ma-
teriale na podoben način, kot na primer lahko vidite 
v Jurčiču ali Levstiku, kjer je bila slovstvena folklora 
samo gradivo za njihovo literarno ustvarjanje, za 
predstavljanje kvalitet, še bolj pa kot lastna spod-
buda za pisanje. 
Kljub temu pa ste izdali dve zbirki slovenske slov-
stvene folklore. Leta 1966 je izšla Slovenska ljudska 
pripoved, ki so ji sledili štirje ponatisi ter leta 1972 
Ljudske pesmi z dvema ponatsoma. Po kakšnem 
ključu ste zbrali in uredili gradivo? 
Delo, ki sem ga obljavil, je moralo imeti tudi estet-
ske kvalitete. Izbral sem najbolj pogoste motive 
slovenske folklorne poezije in proze. Ves princip 
urejanja je bil grajen na tem, da se tako pri prozi kot 
pri poeziji tudi navzven vidi znanstvena sistema-
tika. Tu se približujem dr. Mariji Stanonik: za opre-
delitev teh del našega zaklada sem uporabil sodob-
no literarnoteoretično terminologijo, ki je sodobne-
mu bralcu blizu. Kajti, če danes nekomu rečeš baj-
ka, že viha nos – za njegovo sodobno individualno 
veličino je to premalo.  
Ljudske pesmi so izšle pri zbirki Naša beseda. Po-
manjkljvost te zbirke je, da nima spremne besede, iz 
česar bi se to videlo. Ste razmišljali, da bi jih predsta-
vili še v kakšni drugi izdaji. 
Veste, v življenju je tako, če se priložnost ne ponu-
di, je izgubljena. 
Knjigi in njuni ponatisi so pošli, kar kaže na izredno 
zanimanje bralcev. 
Ti dve knjigi sta med najbolj razširjenimi pri Sloven-
cih. Na to sem zelo ponosen.  
Slovstvene folklore ste se dotaknili tudi v delu Estet-
ska vzgoja. Komu je bila je bila knjiga namenjena? 
Ko sem nepričakovano dobil mesto upravnika Pio-
nirske knjižnice, smo se pri Zvezi prijateljev mladine 
odločili, da to ne bo več navadna knjižnica, temveč 
da bo v njej potekala tudi t. i. estetska vzgoja. In 
sem napisal knjigo. Pri estetski vzgoji smo združili 
knjižnico z likovniki, teatrom, plesnimi dejavnostmi. 
Prirejali smo delavnice za otroke in mladino. Gi-
banje je obsegalo celo Slovenijo, zato sem veliko 
potoval iz kraja v kraj. V treh letih, kolikor sem so-
deloval, je stvar kar dobro stekla. Podobni projekti 
so potekali v vseh socialističnih državah. V Romu-
niji, na primer, sem na dvoru bivšega romunskega 
kralja v Bukarešti našel Pionirsko knjižnico z vsemi 
elementi kot pri nas! 
Kar dobro sem se morala potruditi, da sem si sposo-
dila knjigo Estetska vzgoja, saj je v knjižnicah še da-
nes precej izposojena. 
Seveda. Te knjige so po šolah še vedno v uporabi. 
Zanimanje za slovstveno folkloro drugih narodov ste 
pokazali ob urejanju zbirke pesmi Sredi zemlje stojim 
s podnaslovom Pesmi nerazvitih ljudstev, katere 
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pesmi sta prevedla  Lojze Krakar in Ivan Minatti.  
Zanimal sem se za sodobno izživljanje ljudske izpo-
vedne strasti s poezijo nerazvitih ljudstev, pred-
vsem Afrike. Kar se tiče slovstvene folklore sem 
ves čas opazoval, kako se ta elementarnost člo-
veka veže s predstavami zgodovine človeštva: kaj 
človek je in kako prihaja od mitoloških osnov, kjer je 
moč ne v človeku, ampak v mitskih silah, to se pravi 
bogovih, k temu, da je človek pravzaprav središče 
sveta. Tu mislim seveda kulturnega sveta. 

Kaj je značilno za doživljanje umetnosti pri t. i. neraz-
vitih ljudstvih v primerjavi z doživljanjem "civilizira-
nega" sveta? 
Kakorkoli jemlješ tovrstno slovstveno folkloro kot 
izvirno, enkratno, pa je vendarle v svojih odvis-
nostih močno naslonjena na čas nastanka. Najprej 
je bil ritem. V današnji slovenski kulturni atmosferi 
si pravzaprav ne moremo več zamisliti tistih tam 
tam bobnov. Zanimivo pa je, kako se v današnjem 
času element ritmičnega doživljanja umetnosti 
ponavlja. Recimo, boben je postal eden pomemb-
nih, tudi evropskih instrumentov. Vendar čas je 
drug, zato se ne moreš več vrniti v tiste razmere, ki 
so zunaj stopnje neke določene civilizacije. 
Kaj je torej prinesla "civiliziranost"? 
Folklora – to je kolektivna umetnost. Vse, kar je so-
dobnejše, pa je individualna poezija. Razlika med 
prejšnjo, folklorno poezijo in med poezijo pri višji 
stopnji civilizacije je, da se tu poudarja individum, 
subjekt, tam pa mnogo bolj kolektivno. 
Kolektivnega dojemanja umetnosti danes ni več?  
Menim, da je razosebljenost danes prišla do 

tolikšne mere, da preziramo in jemljemo za primi-
tivno vse tisto, kar je vezano na kolektivno umet-
niško izživljanje. V sodobni družbi se mnogo bolj 
poudarjajo stranski elementi človeške narave, se 
pravi fizično osvajanje teles, da tako rečem, kakor 
pa neko skupinsko poduhovljeno stanje. Menim, da 
je zaradi tega človeštvo osiromašeno. 
Kaj pa menite o obnavljanju starega izročila, o folklo-
rizmu? 
Nekateri poskušajo na stare načine obnavljati ljud-
sko izročilo. Mislim, da je to narobe in da to vodi v 
osiromašenje. Na primer v zabavni glasbi in na 
podeželju, ko posnemajo preživele oblike življenja. 
Videl sem, kako danes uvajajo ličkanje koruze – 
tega danes nikjer več ne počnejo. In zakaj zdaj na 
silo uvajati neko ročno opravilo? Na ta način vna-
šati izročilo v naš čas je nesmiselno. To se mi zdi 
dekadeca, ki nikamor ne vodi – nasprotno, siromaši 
bogastvo klasične folklore. Oblike življenja morajo 
biti skladne s stopnjo civilizacije.  
Ko ste izdajali prej omenjene knjige, ste bili zaposleni 
v šolstvu. Ali ste o problematiki slovstvene folklore 
spregovorili s svojimi dijaki? 
Ko sem prenehal delovati kot estetski aktivist, sem 
16 let ravnateljeval na poljanski gimnaziji. Žal pa 
nikoli nisem učil – no, moji učenci so bili profesorji v 
profesorski zbornici. Sodeloval pa sem pri prenovi 
učnih načrtov. Z Dušanom Pirjevcem in pozneje z 
Zadravcem, Kosom in Paternujem smo dosegli to, 
da je v učne načrte prišlo drugačno gledanje. Dotlej 
je bil v učnih načrtih začetek književnosti  grško-
rimska antika. Ta pa je že na visoki kulturni stopnji 
in je čutiti že moč izrazitega individualizma. Mi smo 
postavili v šolo staro literaturo: Gilgameša 1800 let 
pred našim štetjem. Gledišču mlade generacije smo 
postavili širše mejnike, ki sežejo že na tisto snov, 
kjer se je uveljavljal še mitski element. Opozarjali 
smo na proces, da se družba od kolektiva trga in da 
se človek vse bolj individualizira – človek je vse 
pomembnejši. Na primer Homer 600 let pred našim 
štetjem: Ilijada je še pretežno mitska, Odiseja pa je 
izrazito zemeljska, saj mitov takorekoč ne vsebuje 
več. Vendar pa, če bi se človek čisto odtrgal – kaj 
bo z njim? Se pravi, da gremo v neko čisto ne-
mogočo situacijo. Človek kolektivno bitje ostane, 
ampak ta zavest individualizma mora biti taka, da 
se čuti član kolektiva, to je bil nekje ta prelom, ki 
smo ga mi tu videli. 
Kaj pa ste pri oblikovanju učbenikov, beril in ostalih 
literarnozgodovinskih priročnikov najbolj poudarili v 
primeru slovenske slovstvene folklore? 
Mnogo bolj smo upoštevali gledanja, da je prav-
zaprav vsa slovenska literatura od Jurčiča in Trdi-
ne, pa tudi že prej, pri Prešernu, nastajala na teme-
ljih slovenske folklorne kulturne zapuščine. Ta pou-
darek je nedvomno bil.  
Kakšen pa je pomen folklorne tradicije za Slovence? 
Pojem folklora sem vedno jemal kot nekaj, kar je 
sinteza folklornih starih in novih verovanj, ki so kot 
miti postali tematika za nove ustvarjalne vzgibe. 
Tudi pri Slovencih je tako. Josip Jurčič, Fran Erja-
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vec, Janez Trdina, Ivan Tavčar, Ivan Cankar, Fran-
ce Prešeren je le nekaj literatov, ki so slovensko 
folklorno izročilo umetniško poustvarjali ali pa ga 
jemali kot nekaj, kar je tipično slovenskega, torej 
obča kulturna dediščina, ki naj pomaga oblikovati 
slovensko narodno zavest in z njo slovensko mi-
selnost. Še danes so sodobni avtorji, ki jim je vir 
navdiha slovenska folklorna tradicija. Zanimivo bi 
bilo opredeliti vpliv slovenske folklorne tradicije 
danes, ko se mnogo razpravlja o tem, kakšna je 
slovenska narodna identiteta. Mnogokrat se mi zdi, 
da se zanemarja podoben napor naših prednikov 
za isto spoznavo. Levstikov Martin Krpan je po 
Francetu Prešernu takšen enkraten primer. Martin 
Krpan ni samo obnova stare mitske folklorne 
osebnosti, pač pa realistčno prikazana usodna 
identitetnost slovenskega bivanja in biti. Martin 
Krpan je močan, a tujstvo ga potrebuje, ko samo 
odpove v boju proti silakom. Krpan, močan in pono-
sen, se po zmagi vrne domov brez kraljične in ne s 
pretirano nabito mošnjo cekinov. 
Načrtno ste se lotili prikazovanaja velikih ne samo 
evropskih, ampak tudi svetovnih kolektivnih mitskih 
figur. Ste imeli izobraževalne in vzgojne cilje? 
Mislim, da sem bil dosleden. Poskrbel sem za pre-
vode teh velikih del ali pa sem jih češče uporabil za 
svoje pisanje. Opisal sem propad Babilona, komen-
tiral sem Salomonovo Visoko pesem, podal literar-
no-zgodovinsko skripto o velikih literaturah pred  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

evropsko renesanso (mezopotamsko, egipčansko, 
hebrejsko, indijsko, kitajsko, japonsko, grško, rim-
sko in srednjeevropsko). Moji cilji niso bili le izobra-
ževalni ali vzgojni, pač pa predvsem vodila k pri-
marnim oblikam človekovega lastnega besednega 
portretiranja. V teh delih sem tudi iskal kriterije za 
lastno literarno ustvarjanje in razpravljanje o tem v 
esejistični obliki. 
Povejte še kaj tipičnega s področja slovstvene fol-
klore v vašem literarnem ustvarjanju. 
Človek je simbioza kolektivnega in individuma. To 
je bilo vedno moje osnovno gledišče. Idelal v 
ustvarjanju literature pa bil zame vedno Martin 
Krpan.  
Velikokrat so mi folklorni motivi dali navdih za lite-
rarno ustvarjanje. Na primer v Kačji kraljici: nekoč  
sem prebral zanimivo folklorno zgodbo o gradu v 
Slovenskih Goricah, ki jo je zapisala Alenka Goljev-
šček. Vzel sem jo kot osnovo, tako, da sem vse 
folklorne elemente in simbole prenesel v današnji 
čas. Pri Pehtri sem, na primer, natančno pokazal, 
kakšen tip ženske je to. Tako sem ta srednjeveški 
zapisek absolutno posodobil. Zanimivo je, kaj ti še 
vedno dá folklorni zapis in kaj lahko iz tega s so-
dobnim peresom narediš kot literat umetnik.   
Želim vam še veliko ustvarjalnosti in se vam zahva-
ljujem za pogovor. 
Hvala tudi vam.                                                       □ 
 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Janez Dolenc,  
dolgoletni profesor 
na učiteljišču in 
gimnaziji v Tolminu  
ter zbiralec slovstvene 
folklore na Tolminskem
in v Poljanski dolini. 
Na fotografiji z dvema  
dijakinjama etnološke  
skupine na delovnem  
obisku pri informatorki
Terezini Skočir v 
Žabčah pri Tolminu 
poleti 1989. 

   
 




