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laseni 2001 je v Slovenski etnografski muzej poldical gospod Andrej
Drobnie iz Kranja in povedal, da je v muzejski trgovini Desetnica v Kranju
videl reprodukcijo akvarela Sase Santla, katere motiv je moska nosa iz Metlike.
Reprodukcija je iz serije izbranih reprodukcij akvarelov iz cildusa ljudskih
nos, ki jih je v likovni mapi skupaj s studijo izdal Slovenski etnografski muzej
leta 1998 v seriji Likovne sledi. Slikar Sasa Santel je stirideset akvarelov z
upodobitvami nos naslikal veeinoma med letoma 1932 in 1943, zadnji z
upodobitvami nos iz Gorenjske, Bele krajine in Koroske pa so bili najverjetneje
dokoneani pred slikarjevo retrospektivno razstavo v lakopieevem paviljonu
leta 1943 (Mikuz 1998: 18). Gospod Drobnie je povedal, da je moski na
upodobitvi eevljarski mojster Henigman iz Metlike, se posebej pa ga je zanimal
akvarel z motivom zenske nose iz Metlike, saj je bila slikarju model za to
upodobitev lozica Vida Drobnie, por. Sober, sestra gospoda Drobniea. Teh
podatkov sem bila zelo vesela, kajti kot vern, doslej 0 upodobljencih na
akvarelih nismo imeli podatkov.
Zgodba druzine Drobnie je globoko umeSeena v aktivno sooblikovanje
zivljenja v Metlilci zlasti v easu med obema svetovnima vojnama, pri eemer je
imel vodilno vlogo oee Ivan Drobnie (7. 5. 1884 Rumanja vas - 28. 8. 1972
Metlilm). Ravnatelj Belokranjskega muzeja prof. loze Dular ga je opisal kot
markantnega moza, ki je vee kot sestdeset let ozivljal metliske ulice in trge. Po
osnovni in obrtnonadaljevalni soli ter odsluzenem triletnem vojaskem roku je
dobil sluzbo sluge na sodiseu, od koder je napredoval do vodje zemljiske lmjige.
Po upokojitvi leta 1955 je prevzel mesto honorarnega arhivarja v Belokranjskem
muzeju in tam delal do zadnjih mesecev pred smrtjo. Napisal je kroniki 0
metliskem gasilstvu in mestni godbi, medil regeste metliskega mestnega arhiva,
vodil obiskovalce po muzejskih zbirkah, zbiral in evidentiral muzealije ...
Vzporedno s pisarniskimi opravili pa je zivahno sooblikoval metliski druzabni
utrip. V metlislci Citalnici je deloval kot pevec, igralec in reiiser, deloval je pri
Sokolu in gasilcih, pa v metliski mestni godbi v vlogi godbenilm in kapelnika
(Dular 1992: 12). Po pripovedovanju sina Andreja (roj. 9. 2. 1930, Metlika) se je
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.1. Oce in sin Ivan in Andrej Drobnic, na dvoriscu Belokranjskega muzeja, 1961 (original last A.

Drobnica, reprodukcija Oddelka za dokumentacijo Slovenskega etnografskega muzeja)

2. Andrej Drobnic, 1934 (original last A.
Drobnica, reprodukcija Oddelka za dokumentacijo
Slovenskega etnografskega muzeja)

o in ob upodobitvi zenske nose iz Metlike iz ciklusa Ijudskili nos Sase Santla
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3. Jozica Vida Drobnic, 1939 (original last A. Drobnica, reprodukcija Oddelka za dokum entacijo
Slovenskega etnografskega muzeja)
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4. Prijateljice folkloristke: (od leve proti desni) lozica Vida Drobnic-Sober, Zlata lurajevCic·Drobnic
(svaJcinja Andreja Drobnica), Pepica Rajmer-Dular (svaJcinja prof. lozeta Dularja), Marta Vranesic, Zivka
Flajsman-Bracika, na zeleznisJci postaji v Metliki, 1940 (original last A. Drobnica, reprodukcija Oddelka
za dokumentacijo Slovenskega etnografskega muzeja)

5. Zenska nosa, Metlika. Akvarel Sase Santla,
1939 ali 1940 (original last A. Drobnica,
reprodukcija Oddelka za dokumentacijo
Slovenskega etnografskega muzeja)

o in ob upodobitvi zenske nose iz Metlike iz cik1usa Ijudskih nos Sase Santla
oce Ivan ukvarjal tudi z izdelovanjem jaslie in razlicnih lesenih predmetov. Za
stiriletnega sina Andreja je leta 1934 izdelal imenitnega lesenega konjicka (sliki
1 in 2). Kot eenjena metliska osebnost je imel cast in dolznost financno in
vzgojno skrbeti za nekaj osirotelih otrok, kar mu je ob skrbi za svojih sest, ki sta
jih imela z Ano Kosmrlj iz Malega Slatnika pri Novem mestu, po besedah sina
Andreja dobro uspevalo.
Ocetov zivahni duh je v najvecji meri podedovala hcerka loziea Vida (roj .
13. 1. 1922, sliki 3 in 4). Z veseljem je plesala v metliski folldorni skupini,
katere cIani so dobro poznali etnomuzilmloga Franeeta Marolta. Bela krajina
InU je bila zelo pri sreu, ker se mu je razodevala kot obmocje prezitkov arhaicne
ostaline slovenskega glasbenega izrocila, kamor ni segel vpliv nemske kulture. 309
Iskalee korenin slovenstva in branitelj nespremenljivih in v davnini izvirajocih - simbolov naroda je v metliskih in predgrajskih plesih, crnomaljskem kolu in
Zelenem luriju videl nekaj prabitnega (Kumer 1991 : 22). Marolt kot nasprotnil<:
kabinetne znanosti je velilm svojih moCi razdajal za kulturno prosvetno dejavnost.
V sodelovanju z domaCini in folldornimi skupinami je v okviru »restavraeije
slovenskih glasbeno-folldornih znamenitosti« prirejal dogodke kot npr.leta 1936
»Belokranjski dan« (Kumer 1991: 15).
In Drobniceva loziea je zivahno sodelovala v vsem tem dogajanju. Po
besedah Andreja Drobnica je bil poleti 1939 ali 1940 v Metliki tudi Sasa Santel.
Med folldoristi je iskal sloko delde, ki bi mu v belokranjski nosi poziralo za
podobo Metlicanke. Izbral je Drobnicevo lozieo in jo portretiral v metliski
Citalniei. Po metodi, ki jo je uporabljal (Mikuz 1991: 18), je verjetno slilm najprej
skieiral, nato s fotografije prerisal pokrajinski motiv za ozadje - tu je izbral
cerkvieo Sv. Martina - in kot pred kuliso postavil figuro v stojeCi pozi (slil<:a 5).
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