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NASLOV 

Etnolingvistični vidiki terminologije praznikov okrog božiča v Podkraju nad 

Ajdovščino 

 

IZVLEČEK 

V diplomski nalogi je raziskan odnos med jezikom in tradicionalno kulturo 

Podkraja za obdobje od adventa do začetka pomladi. Pomembno je dejstvo, da obstaja 

med jezikom in kulturo razmerje, v katerem sta ta dva elementa v medsebojni 

soodvisnosti in preko katerih spoznamo, kakšne so značilnosti določenega okolja, 

skupnosti. S tem vprašanjem se ukvarja etnolingvistika – veja jezikoslovja, katere 

ključni predmet raziskovanja je terminologija tradicionalne kulture. Ob vsem tem je 

torej potrebno izpostaviti pomen vpliva obredov in verovanj na jezik ter pomen vpliva 

jezika na običaje in verovanja. Pri prvem verovanja in običaji, poganski ali krščanski, 

vplivajo na obliko in pomen besed, fraz, rekov in pregovorov, ki jih v določenih 

okoliščinah uporabljamo. Pri drugem pa gre za procese, kjer jezik vpliva na obrede in 

verovanja. Pomembno vlogo pri tem ima ljudska etimologija, tj. razlage pomenov 

besed, ki si jih ljudje na podlagi asociacije ali sorodnosti določene besede s kako stvarjo 

zamislijo in ponavadi niso povezane s pravim izvorom njenega pomena.  

Največ pozornosti v diplomskem delu je zato posvečeno podkrajskemu 

besedišču, povezanemu s tradicionalno kulturo – s prazniki in z obredi za obdobje od 

adventa do začetka pomladi. Poleg podkrajskih terminov so zapisani tudi termini z istim 

ali podobnim pomenom, ki jih najdemo drugod na Slovenskem in v ostalem slovanskem 

prostoru. Na podlagi razširjenosti nekega termina lahko sklepamo, katera poimenovanja 

so starejša (recimo praslovanska) in katera mlajša. Na primer: najstarejša so tista, ki so 

razširjena po večinskem delu slovanskega sveta. (Enako velja tudi za fraze, pregovore 

ter obrede in običaje.) V podkrajskem govoru naletimo tudi na izposojenke, ki so 

mlajšega izvora in so v Podkraj najverjetneje prodrle z zahoda preko Furlanije. V 

terminologiji podkrajske tradicionalne kulture pa je najti tudi nekaj lokalnih posebnosti, 

ki jih na Slovenskem, kot tudi v širšem slovanskem prostoru, ne zasledimo. 
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The ethnolinguistic approaches to the terminology of the festivals around 

Christmas time in the village of Podkraj above the town of Ajdovščina 

 
ABSTRACT 

 
This diploma thesis deals with the relationship between the language and the 

traditional culture of the village Podkraj in the period between the advent season and the 

beginning of spring. It is important to recognize interconnection and mutuality between 

the language and the culture; the relationship between these two elements offers a set of 

information about a specific environment and community. This relationship is in the 

focus of ethnolinguistics – a branch of linguistics whose main aim is to research the 

terminology of a traditional culture. The relationship between language and culture is 

two-directional: rituals and beliefs affect the language, and also the language has an 

influence on rituals and beliefs. As far as the first is concerned the beliefs and rituals, 

pagan and Christian ones, influence the form and meaning of the words, phrases, 

sayings and proverbs that are used in specific circumstances. As far as the latter is 

concerned these are the processes where the language affects the rituals and beliefs. A 

very important role in this case plays a folk etymology, that is the explanation of the 

meanings of the words that people offer on the basis of association or affinity between a 

specific word and a thing and have usually no connection to the real origin of a word. 

The significant part of this diploma thesis therefore deals with the vocabulary of 

the village Podkraj connected to the traditional culture – with the festivals and rituals 

from the advent season to the beginning of the spring. In addition to the terms of 

Podkraj there are also such with the same or similar meaning that can be found 

elsewhere in Slovenia as well as in the broader Slavic area. On the basis of the 

distribution of certain term it can be concluded which words are older resp. younger; 

e.g. the oldest are spread all over the Slavic area. (The same goes for the phrases, 

proverbs, rituals and customs.) In the language of Podkraj borrowed words could also 

be found, which are of younger origin and came to Podkraj most probably from the 

West, over the region of Friuli. In the terminology of the traditional culture of Podkraj 

even some local particularities can be found that cannot be seen neither in Slovenia nor 

in the rest of the Slavic world. 
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1 UVOD 

 

1.1 Etnolingvistika in raziskovanje odnosa med jezikom in 
kulturo 

 

Jezik in kultura sta medsebojno povezana, saj drug drugega definirata in 

izpopolnjujeta. Jezikoslovci različnih smeri pozorno spremljajo in preučujejo odnose 

med jezikom, mišljenjem in kulturo. Zanimanje za to problematiko zasledimo že v 18. 

stoletju, od 20. stoletja dalje pa je po zaslugi Sapirja, Whorfa in Boasa le-to postalo eno 

ključnih vprašanj na področju med jezikoslovjem in antropologijo. To vprašanje je 

postalo še bolj aktualno z razvojem kognitivne lingvistike v drugi polovici 20. stoletja 

(Petrović, 2006a). Z vprašanjem odnosa med jezikom in kulturo se v slovanskem 

prostoru ukvarjata dve etnolingvistični šoli, in sicer v Moskvi v Rusiji (etnolingvistična 

šola Nikite Iljiča Tolstoja) in v Lublinu na Poljskem (etnolingvistična šola Jerzyja 

Bartmińskega). 

Ruski etnoligvisti razumejo etnolingvistko kot »del jezikoslovja ali – širše – vejo 

jezikoslovja, ki usmerja raziskovalca v preučevanje odnosov med jezikom in duhovno 

kulturo, jezikom in ljudsko mentaliteto, jezikom in narodnim ustvarjanjem ter v 

preučevanje njihove medsebojne odvisnosti in različnih oblik njihove korespondence« 

(Tolstoj 1995: 27, citirano v Petrović 2006: 78). Ime etnolingvistika je razširjeno v 

slovanski tradiciji, kot pravita Palmer in Duranti, pa se na severnoameriški celini 

uporabljajo tudi naslednji izrazi: kulturna lingvistika (Palmer 1996, povzeto v Petrović 

2006), lingvistična antropologija, antropološka lingvistika etnolingvistika in 

sociolingvistika (Duranti 2003, povzeto v Petrović 2006). Tanja Petrović ugotavlja, da 

je v širšem smislu slovanska etnolingvistika kompleksna disciplina, ki vsebinsko 

zavzema tako kulturo in psihologijo kot tudi mitologijo naroda v oblikah, v katerih se 

le-te kažejo. Čeprav se ameriška in zahodnoevropska antropološka lingvistika in 

slovanska etnolingvistika na prvi pogled v osnovnih vidikih in metodah, rabljenih za 

preučevanje odnosa med jezikom in kulturo, precej razlikujeta, pa obstaja med njima 

tudi veliko podobnosti (Petrović, 2006).  

Bistveni koncept slovanske etnolingvistike je jezikovna slika/model sveta, torej 

»skrajšan in poenostavljen odraz celote vseh predstav o svetu v določeni tradiciji, ki je 
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obravnavan s sistemskega in operativnega vidika« (Цивьян 1990: 5, citirano v Petrović 

2006: 79). Bartmiński opiše model sveta kot niz idej o svetu, ki jih lahko zasledimo v 

jeziku, v njegovih slovničnih oblikah, leksikalnem inventarju in folklornih tekstih, ali pa 

ga je mogoče rekonstruirati posredno s pomočjo jezikovnih oblik in besedil (Bartmiński 

1999, prim. Grzegorczykowa 1999, povzeto v Petrović 2006). Ponekod je slika sveta 

obravnavana v nacionalnem kontekstu, recimo ruska slika sveta. Pri tem je zelo 

pomemben jezik folklore. Le-ta razkrije mišljenje in stališča kolektiva, ki so se 

izoblikovala skozi čas. Njegova značilnost je kliširanost oziroma okamenelost, zato 

lahko tudi z njim odkrijemo starejša stanja v kulturi in jeziku ter ugotovimo, do kje 

sežejo.  

 

1.2 Terminologija tradicionalne kulture kot predmet 

etnolingvističnih raziskav 

 

Terminologija tradicionalne kulture, ki jo najdemo na danem območju, je zelo 

pomembna za razumevanje duhovne kulture prebivalcev, ki na tem območju živijo. 

Leksika je eden najpomembnejših virov informacij o modelu sveta tistih, ki dani jezik 

uporabljajo. Tokarski je jezikovno sliko sveta opredelil kot skupek pravil, ki jih 

najdemo v strukturi jezika (derivacijske, fleksijske in skladenjske komponente jezika), 

in kot skupek pomenskih lastnosti leksike le-tega. Te značilnosti pokažejo način, na 

katerega govorci danega jezika doživljajo svet okoli sebe, kakšne so njihove ideje o 

ureditvi sveta, hierarhije in sistema vrednot, ki v njem obstajajo (Tokarski 2001, 

povzeto v Petrović 2006a). Tolstaja ugotavlja, da je lahko semantika »navadnih« besed 

zelo pomembna pri rekonstrukciji mitoloških sistemov, verovanj in kulturnih 

stereotipov (Tolstaja 2000, 2002,1 povzeto v Petrović 2006a). Tanja Petrović meni, da je 

potrebno vzpostaviti povezavo med leksiko in kulturo v dve smeri (Petrović, 2006a). 

Prva smer, o kateri govori Tolstoj, je tista, ki poudarja, da se na področjih jezikoslovja, 

kot sta etimologija in leksikografija, uporabijo informacije o kulturi (Tolstoj 2002, 

povzeto v Petrović 2006a). Druga smer, ki jo zagovarja Žuravlev, pa vodi v prepričanje, 

                                                 
1 Glej v Tolstoj [Толстая] – Svetlana M. Tolstoj (2002). Slovenska etnolingvistika: problemi i 
perspektive. Glas CCCXCIV Srpske akademije nauka i umetnosti (Odeljenje jezika i književnosti 19), str. 
27-36. 
Glej tudi v Толстая − С. М. Толстая (2000). Слово в контексте народной культуры. Язык как 
средство трансляции культуры. Москва, str. 101-111. 
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da ni mogoče rekonstruirati vseh vidikov tradicionalne kulture ali »naivne« slike sveta, 

ne da bi uporabili podatke o lokalnih jezikovnih različicah (Žuravlev 2003, povzeto v 

Petrović 2006a). Tanja Petrović pravi, da so jezikovni podatki, predvsem narečna 

leksika, neizčrpen vir informacij danega območja, jezika in kulture (Petrović, 2006a).  

Rekonstrukcija običajev, jezikovnih oblik in folklornih form je najbolj razširjena 

metoda raziskovanja v slovanski etnolingvistiki. Kot pravi Tolstoj, le-ta obravnava jezik 

kot enega izmed kulturnih kodov vključenih v določen obred. To pomeni, da je jezik 

verbalni kod, dejanja so akcionalni kod, predmeti pa predmetni kod. Ti kodi vplivajo 

drug na drugega in se med seboj motivirajo (Tolstoj 1995, povzeto v Petrović 2006a). 

Celoten obred, ki je v etnolingvistiki obravnavan kot tekst, pa je kompleksen, 

večplasten in integralen. To nas pripelje do »polfrazeologije«, ki jo omenja Tolstoj. 

Pravi, da ima zelo velik pomen, saj »funkcionira v sakralnih situacijah, v 'nadkodnem 

tekstu', kjer poleg verbalnih znakov, simbolov ali naslovov vzporedno in v soodvisnosti 

delujeta tudi predmetna in akcionalna simbolika. Na takšen način je 'polfrazeologija' 

vključena v mikroobred« (Tolstoj 1995: 59, citirano v Petrović 2006a: 16).  

Tanja Petrović piše, da obstajata pri tem raziskovalnem pristopu (etnolingvistiki) 

dve perspektivi opazovanja analiziranega materiala, in sicer »od kulture k tekstu« ter 

»od teksta h kulturi«. Pri prvi perspektivi dobimo popoln pomen posameznih elementov 

besedila le, če ga razumemo v širšem kulturnem kontekstu. Druga perspektiva, »od 

teksta h kulturi«, pa omogoča, da najdemo mesto v tradicionalni kulturi in sistemu 

vrednot določenega prostora, ki ga zasedajo ideje, ki jih označujejo leksikalni elementi 

in folklorne formule besedila (Petrović, 2006a). 

 

1.3 Terminologija tradicionalne kulture v Podkraju nad 

Ajdovščino: metodološka izhodišča 

 

Kot pravi Tanja Petrović, se pri govorcih manjšinskih jezikov »materni idiom 

najbolje ohranja na področju tradicionalne kulture in v diskurzu, ki je s to kulturo 

povezan« (Petrović, 2006, str. 64). »V skupnosti, ki je v dolgotrajnem in tesnem stiku z 

drugo kulturo, etnokulturna leksika funkcionira v okviru nekoliko drugačnega sistema, 

kot je ta, ki je značilen za homogena okolja /…/ Termini, ki zaznamujejo različne 

pojave s področja tradicionalne duhovne kulture, se razumejo kot plast besedišča, ki je 

najbolj odporna na zunanje vplive v situaciji, ko določena etnolingvistična skupnost 
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prihaja v stik z drugo. Za to obstaja več razlogov. Diskurz o tradicionalni kulturi 

praviloma spodbuja spomine na preteklost /…/ Tradicionalna kultura je tisto področje 

življenja skupnosti, ki je najmanj izpostavljeno vplivu sodobnih družbenih procesov.« 

(Petrović, 2006, str. 67). Tak pristop je možno aplicirati tudi na lokalna slovenska 

narečja. Zaradi dolgotrajnih kulturnih in jezikovnih vplivov drugih kultur (predvsem 

furlanske; v okviru te pa italijanske in nemške) je tudi v Podkraju potrebno upoštevati 

omenjeni način raziskovanja. Danila Zuljan Kumar namreč trdi (ustno), da je vpliv 

furlanščine zelo star. Preko nje so se že v obdobju srednje visoke nemščine mnogokrat 

izposojale tudi nemške besede. Z zahoda (preko furlanščine) so namreč prihajali na 

slovensko ozemlje tudi novi termini povezani z novo tehnologijo in gospodarskimi 

prijemi. V zvezi s tem je potrebno izpostaviti načelo izposoje Hermanna Paula, ki se 

glasi takole: »včasih se besede izposojajo preko tretjega jezika, tj. jezika posrednika, v 

katerem se beseda že uporablja kot izposojenka« (Paul 1886, povzeto v Jazbec 2007: 

11). V našem primeru je to furlanščina, pa tudi nemščina,2 ki delujeta (tudi) kot 

posrednika med latinščino/italijanščino in slovenščino. Poleg tega pa je treba navesti še 

naslednje: »ista beseda je lahko izposojena večkrat v različnih obdobjih« (Paul 1886, 

povzeto v Jazbec 2007: 11). 

                                                 
2 »Nemški vpliv na slovenščino je trajal neprekinjeno več kot 1000 let. Prevzemali smo iz stare visoke 
nemščine (750–1050), srednje visoke nemščine (1050–1500) in nove visoke nemščine (po 1500). Vpliv 
nemščine na slovenščino se je začel v 8. stoletju, ko so Slovenci prišli pod bavarsko oblast, da bi se tako 
obvarovali pred Obri. Skupaj z Bavarci so Slovenci kasneje prišli pod frankovsko oblast in ostali do 1918 
del avstrijskega cesarstva.« (Janko 1999: 310, citirano v Jazbec 2007: 14) Nemci so se predvsem v 12. in 
14. stoletju naseljevali na slovenskem ozemlju. »Veliko nemškega prebivalstva je bilo v mestih in med 
plemstvom. Nemščina je bila prevladujoči uradni in občevalni jezik. Le v cerkvi se je govorilo predvsem 
slovensko poleg latinskega. Slovenščina se je v religiozni sferi, leposlovju in v uradni sferi uveljavila s 
protestantskim gibanjem v 16. stoletju. Toda šele konec 18. stoletja, v času razsvetljenstva, se je 
slovenščina zares utrdila v svoji knjižni tradiciji. Dokončna uveljavitev knjižne slovenščine datira v 19. 
stoletje z delovanjem slovenskih znanstvenikov. V tem stoletju je prišlo tudi do jezikovnega čiščenja 
nemških elementov v sklopu nacionalnega gibanja Slovencev.« (Janko 1999: 311, citirano v Jazbec 2007: 
14) »Neposredni vpliv nemščine na slovenščino se konča 1918. Zaradi purizma je ostankov nemščine v 
sedanji knjižni slovenščini malo, viden vpliv pa ostaja v narečjih.« (Janko 1999: 312, citirano v Jazbec 
2007: 14) »/…/ Razumljivo je, da je slovenščina zaradi stoletja dolgega intenzivnega skupnega življenja 
Slovencev in Nemcev in zaradi politične situacije (ozemlje Slovencev je bilo del Rimskega cesarstva in 
kasneje Habsburške monarhije, in sicer Koroška, Kranjska in Štajerska kot t. i. notranjeavstrijske dežele) 
morala doživeti prežetost z nemškimi elementi. Že v 8. stoletju je bila v slovenščino prevzeta cela vrsta 
besed /…/. Gotov pokazatelj intenzivnosti skupnega življenja je dejstvo, da se ne izposojajo le besede za 
predmete materialne kulture, ampak tudi pojmi iz duhovno-duševnega področja. Tako so si Slovenci na 
primer izposodili imena mitskih bitij (npr. /…/ Pehtra baba /…/). /…/ Veliko besed je bilo izposojenih v 
visokem srednjem veku, tj. 12., 13., 14. stoletju. Te besede so bile izposojene na jezikovni meji ali so jih 
prinesli nemški priseljenci ali pa so bile izposojene na meji jezikovnih otokov. Geografsko gledano je bilo 
največ izposoj tam, kjer je bilo prebivalstvo najbolj mešano, oziroma kjer je bila jezikovna meja najbližje. 
To velja predvsem za koroško slovenščino in narečja Spodnje Štajerske, pa tudi za narečja in mestne 
govore na Kranjskem, ki so prevzeli celo vrsto izposojenk iz nemškega kranjskega pogovornega jezika.« 
(Jazbec 2007: 14–15, prim. Striedter-Temps 1963: XI–XII) Pod Kranjsko pa je nakdaj spadal tudi 
Podkraj. 
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Pri diplomskem delu bodo zato primarni vir informacij intervjuji z vprašanji, 

strukturiranimi po etnolingvističnem vprašalniku Anne Plotnikove, opravljeni s 

starejšimi prebivalci Podkraja. Iz narejenih in transkribiranih pogovorov z informatorji 

Marijo Bajc, Meri Bajc, Darinko Bajc in Francem Čeboklijem so bili izluščeni termini, 

citati in pregovori, ki so osnova za nadaljnje raziskovanje. Ob vsem tem bo velik vir 

informacij tudi etnografska literatura v slovenskem jeziku in drugih slovanskih jezikih o 

šegah in običajih v obdobju od predbožičnega časa do začetka pomladi. (Jedrni del 

diplomske naloge bo torej predstavljal slovar besedišča podkrajske tradicionalne 

kulture. Gesla bodo zapisana v kronološkem zaporedju in v dveh fonetičnih 

transkripcijah: druga bo nekoliko poenostavljena in bo namenjena predvsem tistim 

bralcem, ki prve niso vešči. V oklepaju poleg bo zapisana knjižna oblika gesla. Pri drugi 

transkripciji je dobro, da si bralec zapomni pomene naslednjih znakov: ' pomeni izpust 

samoglasnika, j predstavlja diftong iːːːːɘɘɘɘ ter monoftonga  in j, w nadomešča diftong u ːːːːɘɘɘɘ, u 

glasova u in ,  g pa glas γ. Citati informatorjev bodo zapisani v prvi fonetični 

transkripciji, v oklepaju pa bodo »prevedeni« v poenostavljeno obliko podobno knjižni.) 

V raziskavi bo upoštevan arealni pristop, saj bodo informacije o besedišču, 

pridobljene v določenem prostoru, kontekstualizirane glede na širši slovenski in 

slovanski prostor. Pri določanju starosti obredov, jezikovnih prvin in folklornih besedil 

namreč lahko s kartografiranjem ugotovimo starost le-teh. Če se nek termin, obred itd. 

pojavi na različnih področjih slovanskega sveta, gre za praslovanski pojav; če se pojavi 

samo na določenem predelu (na primer pri Vzhodnih Slovanih), gre najbrž za inovacijo; 

če pa se pojavlja sporadično v omejenem arealu, gre najverjetneje za »zunanji« vpliv. 

Ena od metod bo tudi raziskovanje besedišča, ki je ključni vir informacij o obstoječi 

kulturi. Pri tem pride v poštev tako kulturna semantika besed, pri čemer je za 

razumevanje nekaterih semantičnih realizacij »navadnih« (apelativnih) leksemov 

pomembno poznavanje širšega kulturnega konteksta. Zelo pomembna pa je tudi 

etimološka rekonstrukcija, saj z njo razložimo pomene izbranih besed ter odnose med 

semantično sorodnimi termini. Za vpogled v njihov semantični razvoj pa je potrebno 

znanje o etnografskih dejstvih in širšem kulturnem kontekstu. Dobro je poznati tudi 

etimološke in semantične povezave med besedami, kjer povezanost med kulturnimi 

predstavami o dobrem/slabem, znanem/neznanem itd. pogojuje tudi povezovanje na 

nivoju terminologije v folklornih besedilih.  

 



 

6 

1.4 Cilji in tematika diplomskega dela 

 

V diplomskem delu bom poskusila skozi analizo terminologije in besedišča 

tradicionalne kulture, povezanih s prazniki od adventa do začetka pomladi, raziskati 

odnos ter povezave med jezikom in tradicionalno kulturo v Podkraju nad Ajdovščino. 

Zanimali me bodo termini za poimenovanja praznikov v obdobju od predbožičnega časa 

do začetka pomladi ter običajev, obredov in predmetov, ki so z njimi povezani. V prvi 

vrsti bo to naloga, s katero bom raziskala jezik podkrajske tradicionelne kulture. 

Iz tega sledi tudi želja po etnoligvistični primerjavi tradicionalne kulture 

Podkraja s tisto, ki obstaja znotraj in zunaj meja Slovenije. Pri tem hočem poudariti 

podobnosti in razlike med slovanskimi jeziki in kulturami. Zanima me starost 

podkrajskih jezikovnih prvin ter starost običajev in obredov, ki so primarni viri 

etnolingvističnih raziskav in na katere so pravzaprav vezane jezikovne prvine. Odkriti 

želim, ali izhajajo iz praslovanščine ali so to mogoče inovacije ali »zunanji« vplivi 

sosednjih kultur oziroma substrati3.  

 

Prvi razlog, ki me je vodil k odločitvi za preučevanje terminologije v 

podkrajskem govoru, je čisto osebne narave, in sicer ta, da je Podkraj moj domači kraj, 

zato poznam nekatere podkrajske šege in navade, ki so se ohranile do danes. Ker svoj 

kraj spoštujem in z njim vred tudi miselnost in prepričanja ljudi, ki v njem živijo, 

spoštujem in cenim tudi podkrajski govor, ki je zaradi svojega besedišča, nekaj 

posebnega. Govori naselij okrog Podkraja so si med seboj bolj podobni, »podkrajščina« 

pa tako rekoč izstopa. Ravno zato je bila in je še danes velikokrat tarča posmeha, kot 

nek čudaški govor hribovskih ljudi. Potrebno pa je vedeti, da »pravi« podkrajski govor 

govori vse manj domačinov. V bistvu gre za asimilacijo »podkrajščine« v druge 

okoliške govore. Vse kaže, da bo le-ta čez nekaj let izumrla; zato želim vsaj delček 

podkrajskega besedišča predstaviti in preučiti v svoji diplomski nalogi, da bo vsaj ta 

kljuboval pozabi in se ohranil v tiskani pisni obliki v čast starejšim podkrajskim 

rodovom in rodovom, ki jih ni več, ter mlajšim in tistim, ki bodo še prišli, v poduk in 

vzpodbudo za ohranitev ali vsaj spoštovanje krajevnega govora in tradicionalne kulture 

Podkraja sploh. 

                                                 
3 To so elementi, ki so jih Slovani prevzeli od ljudstev, ki so prej živela na ozemlju, ki so ga potem sami 
naselili. 
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Drugi razlog, ki me je vodil pri izbiri teme diplomskega dela, pa je ta, da je 

podkrajski govor zanimiv za preučevanje in da do danes še ni bil natančneje 

predstavljen in raziskan (prav tako tudi podkrajska tradicionalna kultura). V njem je 

prisotna tako leksika slovanskega kot tudi romanskega in germanskega izvora. To je 

posledica dolgotrajnih vplivov povezanih s posebnim geografskim položajem Podkraja. 

Ker pa se podkrajski govor tako močno razlikuje od ostalih govorov naokrog, 

pričakujem, da bom s podrobnejšo analizo njegove terminologije prišla še do drugih 

spoznanj, pa naj bodo to praslovanske oblike in substrati ali »zunanji« vplivi, pod katere 

spadajo tudi inovacije. Pri tem mi bo seveda zelo pomagala podkrajska tradicionalna 

kultura, torej obredi in običaji, ki so z govorom tesno povezani. Zanima me, ali je zaradi 

kulturnih vplivov prišlo do pojavov, kot so prevzemanje tujih običajev ali pa terminov 

iz drugih jezikov za pojave podkrajske tradicionalne kulture. Ker leži Podkraj na 

hribovitem obrobju Vipavske doline, pričakujem tudi, da bom našla mnogo matičnih 

ostankov njegove nekdanje, pa tudi današnje, tradicionalne kulture; saj je, kot piše 

Tanja Petrović, značilno, »da se jezikovne in kulturne lastnosti v obrobnih področjih 

praviloma ohranjajo bolje kot v centralnih« (Petrović, 2006, str. 68).  

K raziskavi besedišča od predbožičnega časa pa vse do začetka pomladi me je 

gnala skrivnostnost, ki jo izžarevajo adventni, božični in predpomladni čas. 

Predpostavljam, da bom v tem obdobju našla marsikaj zanimivega, pa naj bo to v zvezi 

s predmeti, z obredi, navadami ali s pregovori, predvsem pa z besediščem za 

poimenovanje le-teh. Ker je zimski čas čas mrtve narave, ko se vse umiri in ko ljudem 

ob zgodnjih in mračnih večerih pride na misel marsikatera strašljiva misel, pričakujem, 

da bom naletela na šege, ki bodo povezane z vsem tem (z obrambo pred temačnimi 

silami, duhovi, maščevalnimi rajniki), pa tudi na obrede, v katerih bo luč (simbol 

dobrega) premagala temo (simbol zla). To mračnjaško vzdušje se mi zdi dobro 

zaključiti s pozitivnejšim, torej s časom v začetku pomladi, v okvir katerega  spadajo 

terminologija ter šege in navade, ki prinašajo svežino, preporod, novo rojstvo. Tako je 

vegetativni krog zaključen, letni ciklus se zopet ponovi in tako se dogaja v nedogled. 
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1.5 Podkrajski govor: dialektološke značilnosti  

 
Za razumevanje podkrajske leksike, ki sodi v terminologijo tradicionalne 

kulture, je potrebno upoštevati tudi splošne značilnosti podkrajskega govora ter 

notranjskega narečja, v katerega se »podkrajščino« uvršča.  

Diahrono gledano, torej na osnovi starejših jezikovnih pojavov, spada govor vasi 

Podkraj pod jugovzhodna slovenska narečja in sicer pod dolenjsko skupino. Pod to 

skupino namreč spada tudi notranjsko narečje, katere del je tudi podkrajski govor. 

Sinhrono gledano, se pravi na osnovi mlajših jezikovnih pojavov, pa uvrščamo 

notranjsko narečje in s tem tudi podkrajski govor v primorsko narečno skupino (Karta 

slovenskih narečij, 1986; Ramovš, 1995; Smole, 2001).  

V starejšem obdobju se notranjsko narečje ni razlikovalo od dolenjskega, 

pravzaprav se je notranjsko narečje razvilo iz dolenjskega. Zaradi drugačne kulturne in 

upravno-politične zgodovine, prometa in drugih stvari pa je med njima prišlo do razlik. 

Danes uvrščamo notranjsko narečje skupaj z rezijanskim, obsoškim, terskim, nadiškim, 

briškim, kraškim, istrskim in čakavskim narečjem v primorsko narečno skupino. Tine 

Logar v delu Slovenska narečja piše, da se notranjsko narečje »govori zahodno od 

gorske verige Snežnik–Javorniki–Hrušica–Nanos–Trnovski gozd, na Pivki, po Brkinih, 

na Krasu skoraj do Komna in po Vipavski dolini do Vrtovina« (Logar, 1993, str. 124).  

Notranjsko narečje je torej geografsko zelo razširjeno. Prav zato pa je tudi 

močno razčlenjeno na govore, med katerimi lahko zasledimo velike razlike (npr. 

podkrajski govor, predmejski govor, colski govor, pivški govor …). Vsem pa so skupne 

določene značilnosti. Notranjsko narečje je netonemsko (prav tako tudi govor vasi 

Podkraj). Zanj je značilno dinamično poudarjanje, stavčna melodija pa je ponekod zelo 

podobna romansko-italijanski. Notranjsko narečje ima večinoma dolge poudarjene 

samoglasnike, kratki se v izrednih primerih izgovarjajo le v zadnjih ali predzadnjih 

zlogih, pa tudi tu se velikokrat podaljšajo. Recimo, kratki naglašeni u je v nekaterih 

primerih ohranjen (v podkrajskem govoru k'ruh, 'kupc); kratek ostaja tudi refleks o za 

kratki naglašeni jat (v podkrajskem govoru prislov 'som). »V predzadnjih zlogih je 

kratek največkrat ɘ, ki je prešel pod poudarek naknadno« (Logar, 1993, str. 125), 

recimo: mɘg'la > 'mɘgla. Vsi notranjski govori imajo za praslovanske é è ę ó ǫ diftonge 

iːɘ (iẹ) u:ɘ (uọ) (v podkrajskem govoru vɘ'čiːɘr, 'piːɘtk, 'pliːɘs, γ'liːɘdɘt, vɘb'riːɘt, 

γ'nuːɘj, 'nuːɘsɘm, 'muːɘš, 'tuːɘče, 'zuːɘbi). Za praslovanski padajoči o in -u < -o imajo 
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vsi notranjski govori uː, na primer: 'buːχ in d'nuː. Nespremenljivki sta tudi diftonga eː 

(jeː) in oː/a (waː/va) za praslovanska e in o, ki sta bila poudarjena naknadno, vendar 

ne v podkrajskem govoru, kjer najdemo refleksa iːɘ ('žiːɘna) in uːɘ ('kuːɘnc). V teh 

primerih se dolgi monoftongi v notranjskem narečju redko govorijo. 

Seveda pa imamo v notranjskem narečju tudi spremenljivke, ki so nastale iz 

skupnih izhodišč. To so »zastopniki praslovanskega ě v slovenskih dolgih zlogih, ki se 

iz kraja v kraj spreminjajo, vsi pa so izšli iz starejšega diftonga eː (eː aː oː äː eː ẹː 

ipd.);4 zastopniki praslovanskega uː: yː y ẹ uː uː,5 od katerih so se vsi, razen zadnjega, 

razvili iz nekega samoglasnika, ki ga navadno pišemo kot y /…/« (Logar, 1993, str. 

125). Zastopnik aː je tudi spremenljivka, saj se je v nekaterih notranjskih govorih 

zaokrožil v åː, drugje pa je ostal aː (v podkrajskem govoru γ'laːva, k'raːva). Spreminja 

se tudi kratki ɘ < ь ъ. Ponekod, tudi v podkrajskem govoru, se razvije v samoglasnik o: 

'pɘs/'pos/'poːs. Spremenljiv je tudi kratek nepoudarjen o/ǫ v zlogih pred poudarkom. V 

mnogih notranjskih govorih sta se namreč spremenila v a/ḁ, čemur pravimo akanje. 

Drugod sta ostala o ali pa sta se razvila v u (v podkrajskem govoru zu'biːɘ). 

Spremenljivki sta tudi končna nepoudarjena -ǫ in -ę/-e, ki sta nekje ohranjena kot -o/-e 

(v podkrajskem govoru 'mi:zo, 'li:po/'ži:ɘne/'piːɘče), spet drugje pa sta prešla v -a/-o/-

a in -e.  

V mnogih notranjskih govorih so se mehki soglasniki ohranili (ń ľ ć < ť), drugod 

pa so otrdeli (ć). (V podkrajskem govoru so vsi otrdeli, na primer: s'tiːɘla, 'kaːmne.) 

Mehkonebni ł se je pred zadnjimi samoglasniki največkrat ohranil, ponekod pa prešel v 

l (tako v podkrajskem govoru 'luːže). Posebej v južnonotranjskih govorih (Kras, Brkini, 

Pivka) so se k, γ < g; χ pred sprednjimi samoglasniki omehčali v ť/ć; j in /ś (na primer 

'vaːšće (že'niːce) – vaške (ženice), st'reːe – strehe), drugod pa se niso spremenili. V 

notranjskem narečju se glede na lego pred sprednjimi ali zadnjimi samoglasniki lahko 

govori w/v ali pa samo v (tako v podkrajskem govoru vɘ'žiːɘnu, 'voːda, š'vɘːrknu). 

Soglasniški sklop šč (šć) se v določenih krajih poenostavi v š (tako tudi v podkrajskem 

govoru 'šuːrk, k'leːše, vɘγ'niːše) (Logar, 1993). 

Kot je bilo že navedeno, se podkrajski govor in njegova terminologija precej 

razlikujeta od govorov in besedišča okoliških naselij. Pomembna lastnost so namreč 

dolgi vokali. Posebej zanimiva sta glasova oː in o, po katerih je »podkrajščina« najbolj 

prepoznavna med sosednjimi kraji. Prvi je refleks za kratki naglašeni polglasnik ('poːs, 

                                                 
4 V podkrajskem govoru γ'reːx, m'leːku, 'leːtu. 
5 V podkrajskem govoru 'luːč, 'luːpɘm. 
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'boːt), za stalno dolgi ǫ (k'roːx) in staroakutirani ǫ ('koːče); je pa tudi neregularni refleks 

glasu ǫ ('voːγu). Glas oː je tudi refleks za novoakutirani o v zadnjem besednem zlogu 

(š'ko:f, 'čo:k), kratki naglašeni u ('toː, vɘ'boːt) in kratki naglašeni a (b'roːt, 'γoːt, 'foːnt); 

o pa je refleks za kratki naglašeni jat (ě) ('som). 
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2 SLOVAR TERMINOV PODKRAJSKE TRADICIONALNE 

KULTURE 

 

2.1 ADVENTNI ČAS IN ADVENTNI SVETNIKI 

 

ad'veːːːːnt – advent; advent/adventni čas (z različnimi glasovnimi spremembami 

drugod na Slovenskem). 

Advènt izvira iz latinske besede adventus in v slovenskem prevodu pomeni 

prihod (Kuret, 1989, str. 210). Iz termina advènt izhajajo tudi drugi izrazi, na primer: 

pridevnik advênten, -tna, -tno (»nanašajoč se na advent«), samostalniki adventízem 

(»protestantska verska sekta«), adventíst (»pripadnik adventizma«), adventístka 

(»pripadnica adventizma«), pridevnik adventístičen, -čna, -čno (»nanašajoč se na 

adventiste«) (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2005).  

Termin označuje štiri tedne priprave na Kristusovo rojstvo pred božičem: Ja, -

'moːi mla'doːsti jɘ b'luː, dɘ smo op'xaːjɘl … vɘd zɘ'čiːɘtka ad'veːnta smo xu'diːl x-

š'maːrnicɘm in dɘ'maː smo pɘrp'raːlɘl 'seː zɘ bo'žiːč. (Ja, v moji mladosti je bilo, da 

smo obhajali … od začetka adventa smo hodili k šmarnicam (mišljeno je bilo k 

zornicam) in doma smo pripravljali vse za božič.) 

V delu Praznično leto Slovencev Kuret piše, da so naši predniki obdobje, ki ga 

danes imenujemo advent, pričakovali z grozo, saj so verjeli, da se v tem času, ko se dan 

skrajša in postanejo vse pogostejši dež, hlad in megla, duše rajnikov spet vrnejo in 

hodijo naokrog. V njih so te predstave vzbujale strah, zato so se na različne načine 

hoteli zavarovati pred njimi. Največkrat so se zatekali k magiji oziroma čarovništvu, ki 

pa je, tako kot predstave o duhovih umrlih, čista poganska značilnost, ki se je 

zakoreninila v našo kulturo, in je tudi krščanstvo ni moglo popolnoma uničiti. Lahko pa 

jo je preoblikovalo (Kuret, 1989). »Predstavam o dušah rajnikov je dalo nov smisel, ki 

je poln tolažbe. /…/ Predvsem pa je svetla in topla vera v rojstvo Odrešenika in v 

odrešenje slehernega človeka stopila na mesto nejasnih, grozljivih predstav, ki so 

oživljale v tem času vsakdanji svet našega prednika.« (Kuret, 1989, str. 209)    

Marsikje na Slovenskem in drugod je bil za advent značilen post, a v Podkraju te 

navade ni bilo, razen ob petkih, ko so se postili tudi sicer in ne samo v adventu. Za 

prednike današnjih Podkrajcev bi lahko veljalo žalostno dejstvo, da so imeli post skoraj 
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vsak dan, saj jim je hrane vedno primanjkovalo, zato je bilo meso že prava redkost in 

veliko bogastvo. Res pa je, da so bile v adventu v Podkraju prepovedane poroke, zabave 

in podobno. V adventu so podkrajske žene in dekleta izdelovale umetno cvetje in verige 

iz krep papirja, s katerimi so na božič okrasile bogkov kot. Tudi z izdelovanjem jaslic so 

se nekateri Podkrajci začeli ukvarjati že v adventnem času. Same jaslice so vedno 

postavili šele na sveti večer, več dela pa je bilo s popravljanjem in napravljanjem 

novega hlevčka, pokrajine in česa podobnega, saj je moralo biti le-to do svetega večera 

že vse urejeno in pripravljeno za postavitev.  

Ostanki nekdanjega adventnega posta so se na Slovenskem ohranili do 

nedavnega na Štajerskem in Koroškem, kjer so si starejši ljudje v adventu jedi belili le z 

oljem ali maslom in bili tudi sicer vzdržni. Med Slovenci je veljalo splošno prepričanje, 

da v adventu ni ženitovanj, fantovskega petja in zabav. To odrekanje užitkom in 

spokornost je zapovedovala oziroma zapoveduje tudi vijolična barva v cerkvah. Tudi na 

Štajerskem, Dolenjskem in v Beli krajini so v adventu ženske pripravljale pisane 

papirnate rože in drugo okrasje. Ponekod na Slovenskem pa se je v tem času tudi 

koledovalo. V Mežiški dolini so to počeli »adventni otroci«, ki so prepevali adventne in 

božične pesmi. Obdarovani pa so bili z zanje nalašč spečenim »adventnim kruhom« 

(Kuret, 1989). 

Pravoslavna Cerkev (tako tudi Slovani pravoslavne veroizpovedi) ne pozna 

adventa, pozna pa predbožični šesttedenski post, ki velja že od 8. stoletja dalje (Kuret, 

1989). 

 

Mɘɘɘɘk'laːːːː/Mik'laːːːːš – M'klau/Miklauž (Miklavž); škof (Velka pri Dravogradu), 

Mikloš (Slovenske gorice), šmekwavž (Koroška), mkwáwž/miklóš/sveti Miklóš 

(Porabje), (sveti) Miklavž (z različnimi glasovnimi spremembami skoraj povsod na 

Slovenskem); sv. Nikola (čudotvorac/ugodnik/dobri) (Srbija), Nikola Zimski (Rusija), 

Svjeti Mikola (Ukrajina), Ribni/Mokri sv. Nikola (Bolgarija); san Nicola di Bari 

(Italija). 

Ime Miklávž je različica imena Nikola(j), Nicólaos (v grščini) in pomeni »zmaga 

ljudstva« (http://sl.wikipedia.org/wiki/Sv._Miklav%C5%BE, 13. 6. 2011). Druge oblike 

imena Nikolaj ali Miklavž6 so še: Niko, Niki, Miko, Mikec, Miček ter ženske oblike 

Nikolaja, Nika in Nikica (Čuk, 2004, str. 250). Iz imena svetnika Miklavž pa izhajajo 

                                                 
6 Ime Miklavž je rabljeno samo na Slovenskem. 
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tudi izrazi: miklávževo (»praznik na god sv. Miklavža«), miklavževánje (»praznovati 

praznik sv. Miklavža«), pridevnik Miklávžev, -a, -o, miklávževka (»Miklavževa šiba«), 

miklavževína (»Miklavževi darovi«).  

Zgornji izraz v krščanskem okolju označuje osebo, ki predstavlja svetega 

Miklavža. Sicer pa je sveti Miklavž tudi zgodovinska oseba. Bil je škof v Miri v Mali 

Aziji, umrl pa je leta 324. Večinoma se ga časti kot zimskega svetnika, ki v noči od 5. 

na 6. december pridne otroke obdaruje, poredne pa prepusti parkeljnom, hudičem, ki ga 

spremljajo (Kuret, 1989). V slovenskem kot tudi v drugem slovanskem prostoru namreč 

obstajajo o svetem Miklavžu različne legende in z njimi povezana zavetništva,7 ki ga 

opisujejo kot čudodelnika in velikega dobrotnika: … ɘɘɘ … Be'faːna fa'šiːsta, 'tuː jɘ … 

'miː smo 'meːl ma'γaːr Mɘk'laːva al tɘ'kuː. 'Vɘnt so 'meːl 'tuːɘ Bɘ…  Be'faːno 

fɘ'šiːsto./Ja, Mik'laːš jɘ 'biː z'miːɘri./'Keːj in du'biːl smo 'saːmu dɘ'maːče rɘ'čiː, 

'koːšnu 'suːšje, 'jaːbuka, 'koːšne 'taːke rɘ'čiː, niːe, vɘ'reːxe, 'leːšnike, no… (Befana 

fašista, to je … mi smo imeli magari Miklava ali tako. Tam so imeli to B… Befano 

fašisto./Ja, Miklavž je bil zmeraj./Kaj in dobili smo samo domače reči, kakšno sušje, 

jabolka, kakšne take reči, ne, orehe, lešnike, no …) 

Miklavževanje in navade ob svetnikovem godu skozi čas: Kuret piše, da 

imajo Miklavž, predvsem pa njegovi spremljevalci parkeljni, kljub današnjemu 

krščanskemu izgledu, korenine globoko v preteklosti, ko so naši predniki verjeli v 

obhode rajnikov in raznorazne vegetativne demone.8 Nekdaj so imeli obhodi 

našemljencev obredni pomen, pozneje pa je to postala le navadna šega, katere bistva 

niso poznali. Kuret namreč ugotavlja, da je izvor parkeljnov indoevropski. Parkeljni, ki 

danes nastopajo poleg svetega Miklavža, prvotno niso bili hudi duhovi v krščanskem 

smislu, za katere jih je kasneje označila Cerkev. Cerkev je tisočletja skušala in ponekod 

tudi uspela prekriti in nadomestiti starodavne poganske prvine s krščanskimi. Obhodi pa 

vendarle niso bili povsod sprejeti (Kuret, 1989). 

V Podkraju so bili obhodi Miklavža in njegovih spremljevalcev zelo pogosti. 

Informatorka Marija Bajc je sicer poudarila le to, da so Miklavžu na večer pred 

njegovim godom na mizo nastavili skledo ali krožnik, v katerem so zjutraj našli darove, 

                                                 
7 Več o legendah in zavetništvu svetega Miklavža oziroma Nikolaja v Kuret, 1989; Slovenska mitologija, 
Enciklopedijski rečnik, 2001; Čuk, 2004. 
8 Monika Kropej je zapisala, da je sveti Miklavž oziroma sveti Nikolaj prevzel vlogo Volčjega pastirja kot 
»gospodarja volkov v strukturi letnega pašnega ciklusa« (Kropej, 2008, str. 98). Sem se uvršča še 
dvanajst drugih svetnikov. Več o tem v delu Kropej, 2008, str. 98. 
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kot so lešniki, orehi, jabolka, suho sadje, kimelj9 in sladkarije. Seveda pri tem ni šlo za 

noben Miklavžev obhod, ampak so starši poskrbeli, da je bil krožnik, ko so se otroci 

prebudili, poln dobrot. Informatorka je povedala, da do takšnih obhodov med drugo 

svetovno vojno ni smelo priti, saj je italijanska oblast, pod katero je takrat spadal tudi 

Podkraj, to preprečevala. Po pripovedovanju Darinke Bajc pa so bili v obdobju med 

prvo in drugo svetovno vojno Miklavževi obhodi nekaj običajnega. Miklavž je prišel v 

hišo z dvema angeloma in hudičem, ki je imel okrog pasu ovito verigo, v rokah je držal 

palico in z njo strašil otroke. (Zanimivo je, da je na eno nogo šepal. Enako ugotavlja 

Kuret tudi za Luciferja v Naklem pri Kranju.10) Miklavž jih je nekoliko izprašal, jim 

ukazal, naj kaj zmolijo, jim razdelil darove (lešnike, orehe, pomaranče) in odšel naprej. 

Takšnih obhodov danes Podkrajci ne poznajo več. Miklavž prispe z angelci in s hudiči 

kar v podkrajsko župnijsko cerkev, kjer otroke kliče k sebi po imenih in jih nato vse 

obdari. Nekateri mu morajo tudi kaj zapeti in povedati ali zmoliti preprosto molitvico. 

Tistim otrokom, ki so nagajivi in ki v cerkvi nikakor ne morejo biti pri miru, parkeljni 

podarijo tudi šibo11. Angelci običajno mirijo hudiče, delijo prisotnim v cerkvi bonbone, 

pojejo nabožne pesmi ter pomagajo Miklavžu pri obdarovanju.    

»Poizvedbe kažejo, da dobršen del Zahodne in del Južne Slovenije dolgo nista 

sprejela miklavževanja in da ponekod sv. Miklavža kot nosivca darov še danes ne 

poznajo. /…/ Na zahodu, jugozahodu in jugovzhodu slovenskega ozemlja bi torej imeli 

pas, ki v siceršnjem času Miklavževih obhodov nima ne parkeljnov in ne Miklavža 

samega kot nosivca darov.« (Kuret, 1989, str. 223–224) Ponekod na slovenskem 

ozemlju, pravi Kuret, obstajajo nočni obhodi, ki vključujejo le rogate parkeljne 

oblečene v kožuhovino. Ti razsajajajo, rožljajo z verigami in kravjimi zvonci ter 

strašijo. Včasih skozi vežna vrata vržejo kakšen dar, a  le-ta je redek. V Zilji jih 

imenujejo kar miklavži. Pas parkeljnov obsega južni rob Koroške ter Poljansko dolino 

                                                 
9 'ki ːːːːmɘɘɘɘl – kim'l (kimelj); zdravilna rastlina, ki se jo uporablja tudi kot začimbo: Ja, Mik'laːš jɘ 'biː 
z'miːɘri. 'Pɘršu jɘ … mɘ, niːe, 'tuː smo 'saːmu … zvɘ'čiːɘr smo nɘs'taːli nɘ 'miːzo u 'kuːxni in 'puːɘl 
pu'nuːɘč 'noːm jɘ pɘr'niːɘsu, niːe. 'saːkmu pu-suːɘje. Na'maːnša jɘ b'loː 'siːɘstra … jɘ 'meːla 'paːr 
'meːscu. Ma 'liːx tɘ'kuː smo 'niː nɘs'taːli in ji jɘ pɘr'niːɘsu 'kiːmɘl, dɘ so s'kuːxɘl 'kiːmɘl, 'kiːɘr jɘ 
t'reːbux 'buːɘlu. (Ja, Miklavž je bil zmeraj. Prišel je … m…, ne, to smo samo … zvečer smo nastavili na 
mizo v kuhinji in potem ponoči nam je prinesel, ne. Vsakemu po svoje. Najmanjša je bila sestra … je 
imela par mesecev. Ma glih tako smo njej nastavili in ji je prinesel kimelj, da so skuhali kimelj, kadar je 
trebuh bolel.) 
10 V knjigi Monike Kropej najdemo tudi primere šepajočih likov: divjega lovca (pri divjem lovu), 
volčjega pastirja, škrata in mogoče še katerega. Vloge s podzemljem povezanih bajeslovnih bitij je tako s 
prihodom krščanstva prevzel vrag oziroma hudič. Več o tem v Kropej, 2008, str. 91, 94–99, 258. 
11 »Toda ne pozabimo, da je bila svoje dni šiba čarodejni pripomoček, posredovala je življenjsko moč 
(prim. nemški naziv "Lebensrute") … /…/ Zato je Miklavževa šiba včasih celo pozlačena, zato je ob 
drugih darovih pomemben dar, zato ga niti porednemu otroku nisi smel odreči!« (Kuret, 1989, str. 228) 
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na Gorenjskem. Tem kosmatim našemljencem, ki imajo »prastaro domovinsko pravico 

na indoevropskih tleh« (Kuret, 1989, str. 224)  se je šele po 12. stoletju pridružil 

Miklavž in jih prekril s krščansko podobo. Ponekod po Sloveniji so bili značilni tudi 

obhodi parkeljnov z Miklavžem ali brez že štirinajst dni ali en teden pred Miklavževim 

godom. Ti so otroke strašili, opominjali in skromno obdarovali (Kuret, 1989). »Znani so 

posamezni primeri, ko parkeljne nadomešča kar rožljanje verig ali žvenket zvoncev v 

veži. Za to poskrbijo domači sami. Poročila o tem niso številna: imamo jih z 

Gorenjskega in z Goriškega. Navadno se takrat vrata v hišo odpro in neznana roka vsuje 

vanjo lešnikov in orehov.« (Kuret, 1989, str. 225) V drugih slovenskih krajih pa je 

Miklavževa druščina dokaj številna; poleg svetega Miklavža, parkeljnov in angelov 

najdemo tudi druge like, na primer: nadangela Mihaela, smrt, hudiča s košem, staro 

žensko (Pehtro babo), vojaka, župnika, krošnjarja itd. Kuret ugotavlja, da tam, kjer 

Miklavževo spremstvo ni tako bogato, oziroma tam, kjer so v navadi le obhodi 

parkeljnov, imenovanih miklavži, se miklavževanje in Miklavžev svetniški lik bližata 

razkroju. Trdi, da v takšnih primerih to ni prevlada starih poganskih običajev nad 

krščanskimi, ampak da se tako počasi zgubljajo eni in drugi (Kuret, 1989).  

Pravoslavni Vzhod (pravoslavni slovanski svet) Miklavževih obhodov ne pozna, 

pozna pa zimske obhode našemljencev (Kuret, 1989). Sicer pa je sveti Nikolaj v Rusiji 

zelo čaščen. Slavijo ga namreč dvakrat, in sicer 6. decembra, na dan njegove smrti, ter 

9. maja, na dan prenosa njegovih relikvij iz Mire v mesto Bari (Čuk, 2004). Prav tako 

ga časti tudi ostali pravoslavni slovanski svet. Ko goduje spomladi, mu pravijo 

Pomladni Nikolaj, ko pozimi, pa Zimski Nikolaj. V stari Rusiji so na god slednjega 

zvarili posebno pivo (»nikolšina«). Med Ukrajinci je imelo varjenje piva (»nikolščina«) 

sakralni pomen, zato se ga je bilo treba skrbno držati. V Bolgariji so imeli na praznik 

svetega Nikolaja v posebnih časteh krapa, ki naj bi bil po legendi Nikolajev sluga (kost 

njegove glave naj bi varovala otroke pred uroki) (Slovenska mitologija, Enciklopedijski 

rečnik, 2001).12  

Reki in navade ob Miklavževem prihodu: V zvezi z Miklavžem so na 

Slovenskem znani različni reki. V Podkraju je najbolj znan tale: »Miklavž peče 

piškote.« Na tak način si otroci razlagajo rdečo zarjo na večer pred Miklavževim godom. 

Tudi pisanje in risanje Miklavžu je med podkrajskimi otroci še danes živo kot nekoč. 

                                                 
12 Več o terminu sv. Nikola v Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001, str. 386–387. 
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Pismo položijo na okensko polico ali v skledo na mizi in tako »Miklavž« prebere, 

kakšnih daril si želijo.  

Rdečo zarjo na enak način (»Miklavž piškote peče.«) razlagajo otrokom tudi v 

Podjuni, okoli Podnarta, Laškega, Gornjega grada, Sevnice, na Krki pri Stični in v 

okolici Litije. Malo drugače rečejo v Bohinju: »Miklavž štruce peče.« V Rožu pa 

pripovedujejo, da rdeča zarja na nebu pred godom svetega Miklavža pomeni, da 

potekajo priprave za odhod parkeljnov. Tudi drugod po Sloveniji je razširjena navada 

pisanja pisma svetemu Miklavžu, ki ga zjutraj na okenski polici običajno ni več najti 

(Kuret, 1989). 

 

op'xaːːːːjɘɘɘɘt/vɘɘɘɘp'xaːːːːjɘɘɘɘt – obhaj't'/vbhaj't' (obhajati); obhajati (z različnimi 

glasovnimi spremembami tudi drugod na Slovenskem); pohoditi (Srbija). 

Obhájati je leksem, ki izhaja iz hod ali hd/hd (v rodilniku hda/hodȃ) 

(»Gang«). Od tu izvirajo še mnogi drugi leksemi, na primer: komparativi do-, od-, iz-, 

po-, pre-, spre-, pri-, raz-, v-, vz-, s-, za- hȍd; náhod (»prehlad«); dohodek, prihodek; 

prihódnost (»bodočnost«); simpleks hója (od *choda); hodúlje (»Stelzen«); denominal 

hodíti, hdim (»ire«). Tu imamo lahko tudi bivanjski glagol, recimo, v besedni zvezi to 

mi hodi narobe. V 16. stoletju imamo Dalmatinov primer try dny hodá ter shalostna 

hoja. V 17. stoletju Kastelec navaja izraza perhodik, dohodik. V 18. stoletju pa najdemo 

pri Gutsmannu leksema hóda in odhodnik (»diakon«). Tu lahko dodamo tudi primer iz 

cerkvene slovanščine otъchodьnikъ (»puščavnik«). Splošnoslovanski termin chodъ je 

verjetno posplošen iz komparativov prichodъ, u-chodъ iz starejšega *sodos (»iti, 

sedeti«), kjer je osnova *sed-. Bezlaj ugotavlja, da je v slovenščini »strogo ohranjeno 

razmerje determiniranosti in indeterminiranosti med iti : hoditi; kompozita so regularno 

pf. po- (raz-, na-, ob-, s-) hoditi : impf. po- (raz-, u-, na-, ob-, s-) hȃjati; toda priti, sniti, 

oditi, vziti, zaiti, iziti : pri- (s-, od-, vz-, za-, iz-) hȃjati; dvojnost obiti : obhoditi, dial. 

tudi "oploditi" proti obhájati "communicare". Simpleks hájati "zibati" (kor.) /…/; drugo 

je hájati "prizadevati si, stremeti" (pkm., Istra) /…/« (Bezlaj, 1977, str. 198; več o tem v 

Bezlaj, 1977, str. 198–199).    

Termin označuje proslavljanje kakega pomembnega dogodka ali spomina 

nanj/praznovanje, v tem primeru adventa: Ja, -'moːi mla'doːsti jɘ b'luː, dɘ smo 

op'xaːjɘl … vɘd zɘ'čiːɘtka ad'veːnta smo xu'diːl x-š'maːrnicɘm in dɘ'maː smo 

pɘrp'raːlɘl 'seː zɘ bo'žiːč./Vɘp'xaːjɘt sɘ 'riːɘče, ja. Vɘp'xaːjɘt p'raːzɘŋke … bu'žiːč, 

ad'veːnt, p'raːzɘŋke -ad'veːnti. (Ja, v moji mladosti je bilo, da smo obhajali … od 
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začetka adventa smo hodili k šmarnicam (mišljeno je bilo zornicam) in doma smo 

pripravljali vse za božič./Obhajati se reče, ja. Obhajati praznike … božič, advent, 

praznike v adventu.) 

Termin obhajati se v podkrajskem govoru uporablja kot nadomestilo za izraz 

praznovati (pa tudi v smislu »Duhovnik nas je obhajal/dal sv. hostijo«), ne pa 

koledovati ali delati obhode (na primer Miklavžev obhod). Koledovanja in raznorazni 

nočni zimski obhodi v Podkraju niso bili tako razširjeni, zato se tudi izraz v takšnem 

smislu ni prijel. 

Drugod na Slovenskem pa je termin obhajati rabljen tudi s pomenom 

»koledovanje«, saj so bili nočni obhodi bolj v navadi. V Sloveniji poznamo tako obhode 

kolednikov, Licij, našemljencev, Miklavža, Pehter, treh kraljev itd. (Kuret, 1989).  

Tudi v srbohrvaščini je termin z osnovo -hod-, recimo pohoditi (»Grupa odraslih 

koledara bi pohodila kuće tokom dana, uveče i noći.« (Slovenska mitologija, 

Enciklopedijski rečnik, 2001, str. 276)), rabljen pod pomenom »obiskati/koledovati«. 

Tod so prav tako značilni obhodi v času adventnih praznikov, božiča, novega leta itd. 

(Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001).  

 

s'viːːːːɘɘɘɘta 'Baːːːːrbara – svjta Barbara (sveta Barbara); sveta Barbara (z različnimi 

glasovnimi spremembami tudi drugod na Slovenskem); sv. Varvara (Srbija, Vzhodni 

Slovani). 

Ime Barbara izhaja iz grške besede barbaros, ki pomeni »tuj, tujec, neomikan, 

neveden, krut, divji«. Oblike imena Barbara so še: Barbika, Barbka, Barba, Bara, 

Barica (Čuk, 2004, str. 247). Od tu izvirajo tudi slovenske izposojenke barbár 

(»pripadnik neciviliziranih ljudstev/surovež«), barbárka (»isto, vendar v ženski 

obliki«), barbarizácija (»uvajanje barbarskih razmer«), barbarízem (»surovost«), 

barbarizírati (»uvajati barbarske razmere«), barbárstvo (»neomikanost/surovo 

dejanje«), barbárski (»nanašajoč se na barbare«) (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 

2005, str. 34) ter bárbarino in bárbarinje (»praznik sv. Barbare«) (Kuret, 1989, str. 

217). Ime Barbara je mogoče povezano tudi s staroindijskim izrazom barburám 

(»voda«), hdn. Barbarā, Barbarī, ilirskim hdn. Barbanna idr. Le-ti pa so povezani z 

leksemom barjȅ/bárje (v rodilniku barjȁ/bárja) s pomenom »močvirje«. V 

praslovanščini najdemo etimološko nejasen termin *bārā. Več o tem v Bezlaj, 1977, str. 

12. 
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Zgornji izraz označuje eno od svetnic v adventnem času: Nɘ s'viːɘto 'Baːrbaro 

… čɘ jɘ lɘ b'luː, dɘ jɘ 'riːɘme do'puːščalu, niːe, dɘ smo 'pɘršli du … du 'koːšneγa 

d'reːja 'taːʒγa, niːe, zɘ 'čeːšno. Smo vɘdlu'miːl jɘn 'deːl zɘ'reːs u 'voːdo jɘn 'aːxtɘl, 

dɘ jɘ 'puːɘl vɘzɘlɘ'neːlu 'seː jɘn zɘcvɘ'teːlu du bu'žiːču al 'muːɘrdi p'reːc pu bu'žiːčix, 

niːe. O, ja, 'tiːstu smo 'meːl z'miːɘri nɘ'vaːdo, vɘt'ruːɘc pu'siːɘbnu, niːe. (Na sveto 

Barbaro … če je le bilo, da je vreme dopuščalo, ne, da smo prišli do … do kakšnega 

drevja takega, ne, za češnjo. Smo odlomili in dali zares v vodo in ahtali, da je potem 

ozelenelo vse in zacvetelo do božičev ali morda prec po božičih, ne. O, ja, tisto smo 

imeli zmiraj navado, otroci posebno, ne.)  

Sveta Barbara je bila že zgodaj prišteta k štirinajstim pomočnikom v sili. »Iz 

njene legende13 izvira njeno zavetništvo; v zvezi s stolpom in kelihom s hostijo, v zvezi 

z njeno nasilno smrtjo in z naglo smrtjo njenega očeta so se k njej zatekali vojaki, zlasti 

topničarji, rudarji, zidarji, ranjenci, vsi, ki jim grozi nagla, nepredvidena smrt; njej se 

priporočamo še danes za srečno zadnjo uro.« (Kuret, 1989, str. 215) Svetniški lik svete 

Barbare je razširjen po vsem slovanskem svetu, najbolj pa med Južnimi Slovani. Z 

godom svete Barbare ali svetega Andreja, svetega Ignacija in svete Lucije se začne 

ciklus zimskih praznikov, ki prispevajo k sreči v prihajajočem letu (Slovenska 

mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001).  

Obhodi: Na vzhodnem Štajerskem in v Prekmurju je bil znan tudi običaj, da so 

na god svete Barbare ali na večer pred njim hodili dečki od hiše do hiše in ponavljali 

molitvice za hišni blagoslov in blaginjo. Te obhodnike so imenovali polažarji14(Kuret, 

1989).  

Tako kot v Sloveniji na vzhodnem Štajerskem in v Prekmurju je bil na god svete 

Barbare tudi v vzhodni Makedoniji in Leskovaški Moravi prvi gost, polažajnik, zelo 

spoštovan. V Radovišu v vzhodni Makedoniji je moral biti član družine ali dober 

znanec, sposoben je moral biti v hišo prinesti blagostanje (moral je biti srečen, zdrav in 

krepak). Polažajnik je bil lahko moški, ženska, otrok ali celo žival (Slovenska 

mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001).15  

                                                 
13 Več o zavetništvu in legendah o sveti Barbari v Kuret, 1989. 
14 Po Kuretovem mnenju izhaja izraz polažar iz besedne zveze hoditi lazit (Kuret, 1989, str. 217). V 
srbohrvaščini pravijo polažarjem polazniki ali polažajniki. Bolj verjetno je, da leksem izvira iz termina 
polagati (na ognjišče). Ko so polažajniki prišli v hišo, so morali na ognjišče položiti slamo, iver ali kaj 
drugega. To je bil sestavni del obreda (Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001).   
15 Več o terminih polažajnik in sveta Barbara v Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001, str. 
62–63. 
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Cvetje in zelenje: Tudi Podkrajci so nekdaj poznali zanimivi magični dejanji 

značilni za Barbarin god. Nalomili so si par češnjevih vejic, jih nesli v hišo ter položili 

v posode z vodo. Poskrbeli so, da so vejice do svetega večera ali božiča vzcvetele. Na 

barbarino so v plitve posodice posejali tudi žito (gl. spodaj geslo žito).  

Omenjeni navadi sta bili razširjena povsod na Slovenskem. Tako cvetoče 

češnjeve, višnjeve in slivove vejice kot ozelenela pšenica so prispodoba življenja, ki je 

premagalo smrt. Kuret ugotavlja, da so ponekod na Slovenskem verjeli, da cvetoče 

vejice prinašajo hiši srečo in zdravje (Koroška) ali obetajo poroko (Ptuj), vejice, ki niso 

vzcvetele pa nesrečo, bolezen in smrt (Koroška) (Kuret, 1989). 

 

'žiːːːːtu – žitu (žito); žito/božično žito (Gorenjska), večno življenje (Bela krajina), 

zeleni božič/pšenička/kalitev (Dolenjska), kaljeno žito/svetonočni spomin (Spodnja 

Štajerska), Adonisovi vrtički16 (ponekod na Slovenskem); žito (z različnimi glasovnimi 

spremembami v drugih slovanskih jezikih). 

Termin žíto (»frumentum, Getreide«) lahko nosi različne pomene. V 

prekmurščini je žìto »rž«, béjlo žìto pa »pšenica«, v Beli krajini je lahko žíto tudi 

»proso« (Bezlaj, 2005, str. 457). V podkrajskem govoru pomeni žito le v ritualnem 

kontekstu »pšenica«, sicer pa je njegov pomen preprosto »žito«. Tudi v Vojvodini (žȉto) 

in v moravskem jeziku (žito) pomeni »pšenica«, a v neritualnem govoru. V drugih 

slovanskih jezikih je lahko pomen različen, in sicer »žito, proso, oves, rž«. V 

starocerkveni slovanščini ima izraz žito pomen »fructus, frumentum«, *žto v 

praslovanščini pa je sorodno z besedo geits (»kruh«) v staropruskem jeziku (Bezlaj, 

2005, str. 457). Leksem žito lahko tako povezujemo tudi s pomeni »živež, hrana« in 

celo »življenje«,17 od koder verjetno izhaja tudi verovanje v čudežno moč žita. Kakšno 

ime ima kaljeno žito v ritualnem kontekstu v drugih slovanskih jezikih je verjetno 

odvisno od vrste žita, ki ga sejejo. Možno pa je, da je v rabi kar izraz žito z različnimi 

glasovnimi spremembami (na primer: Ŝyto (v p.), žito (v slš.), žyto (v dl.)), ki pri 

različnih slovanskih narodih pomeni različne vrste žit tako v ritualnem kontekstu kot 

tudi v vsakdanjem govoru. Tudi skozi zgodovino se termin žíto pojavlja v različnih 

oblikah. V 16. stoletju najdemo pri Megiserju izraz ʃhitu (»frumentum«), v 17. stoletju 

                                                 
16 Monika Kropej piše, da kaljeno žito imenujemo tudi Adonisovi vrtički po mitu, v katerem nastopa 
Adonis, ki zimo preživi pod zemljo, spomladi pa se vrne nazaj na površje. S tem prinaša rodovitnost, kar 
so ljudje že tisočletja nazaj želeli priklicati z zelenjem. Ostanke teh prastarih šeg najdemo v maloazijskih 
civilizacijah ter v Indiji (v tretjem tisočletju pred Kristusom). Nekaj podobnega tem vrtičkom omenja tudi 
prerok Izaija. Več o tem v Kropej, 2008, str. 107.    
17 Več o tem v Bezlaj, 2005, str. 457. 
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pri Alasii zita (»biada«), pri Janezu Svetokriškem pa shitu, v 18. stoletju hitu (»ceres, 

frumentum«) pri Kastelcu in Vorancu, pri Pohlinu ʃhitu (»frumentum, ador«), pri 

Gutsmannu pa shitu (»Getreid«). Sicer pa izhajajo iz termina žíto tudi drugi izrazi: 

samostalniki žítce, žítčece, žȋtar (»trgovec z žitom«), žitíka (»Triticum spelta«), žȋtnica 

(»kašča«), žȋtarica (»vsaka od vrst žita« v nknjiž.); pridevniki žíten, žȋtni, žȋtnat (Bezlaj, 

2005, str. 457).   

Termin označuje kaljeno pšenico, ki se jo na Barbarin god poseje v plitve 

posodice, da vzkali do božiča: Nɘ 'veːm 'nɘč, niːe 'koːmu jɘ zɘ'veːtnica niːe 'keːj jɘ in 

'kuːɘγa, 'saːmu z'miːɘri smo 'veːdli 'zaːnjo in 'tiːstu kar smo nɘ s'viːɘto 'Baːrbo, 

'Baːrbaro, vɘs'jaːl, niːe, 'seːme je ska'liːlu du bu'žiːču. In 'tuː smo 'duːɘskrɘd 'deːlɘl, 

niːe, dɘ smo 'keːj vɘs'jaːl nɘ s'viːɘto 'Baːrbaro, 'koːšno 'žiːtu, 'koːšno 'reːč, niːe, še'niːco 

in 'taːku, dɘ jɘ b'luː 'puːɘl zɘ nɘ 'jaːsɘlca. Ja, 'tuː smo 'deːlɘl z'miːɘri. (Ne vem nič, ne 

komu je zavetnica ne kaj je in koga, samo zmeraj smo vedeli zanjo in tisto, kar smo na 

sveto Barbo, Barbaro, osejali, ne, seme je vzkalilo do božičev. In to smo dostikrat 

delali, ne, da smo kaj osejali na sveto Barbaro, kakšno žito, kakšno reč, ne, pšenico in 

tako, da je bilo potem za na jaslice. Ja, to smo delali zmeraj.) 

Na Barbarin god so v Podkraju (pa tudi drugod na Slovenskem) v plitve 

posodice največkrat posejali pšenico, ki je do božiča vzkalila in lepo ozelenela. 

Imenovali so jo preprosto žito. Posodice so običajno postavili na jaslice, v bogkov kot 

ali na mizo. Informatorka Marija Bajc ni znala razložiti pomena ozelenele pšenice. 

Pomeni ji le okras. Več kot očitno pa je, da običaj izhaja iz predkrščanske dobe. Šlo je 

za nekrščanska verovanja, ki so se ohranila do danes, a ne v celoti. Njihova vsebina je 

izginila, oblika pa je ostala. 

Na božič so v severozahodnem delu bivše Jugoslavije, pa tudi na Poljskem in 

Slovaškem, žito, ki je bilo posejano v vaze, vzpodbujali, da bi pomagalo rasti tudi žitu 

na njivi. Južni Slovani pa na god svete Barbare žita niso sejali, ampak so iz njega 

napravili kašo, torej obredno jed imenovano varica. Kuhali so jo z namenom, da bi bila 

letina dobra, živina zdrava in sploh za srečo. Kaša iz žitaric je v dom prinašala življenje 

in blagostanje (Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001).18  

 

'zoːːːːrnice – zornice (Primorska, Gorenjska); jutranjice, svitne (Koroška), 

svitnice, svitanice, zlate maše (drugod na Slovenskem). 

                                                 
18 Več o pripravljanju kaše in pomenu žita med Slovani v Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 
2001, str. 62–63, 180–181. 
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Termin zórnica ali zorníca, ki pomeni »jutranja maša«, pa tudi »zvezda 

jutranjica«, izhaja iz besede zóra19 ali zra s pomenom »aurora«. V 16. stoletju je bila 

to ʃora (»matuta«), v 18. stoletju pa ora (»eos«) ali ṡora poleg juternîa ṡarja 

(»matuta«). Znan je tudi izraz zórja (»aurora«), v prekmurščini zrja z manjšalnico 

zrjica, čeprav je v Beltincih v rabi zórja. Sem lahko prištejemo tudi izraze zóren, -rna 

v smislu »zgoden, jutranji«, zorjȃnski v prekmurščini, samostalnik zorȅ, -ta (»kdor 

zgodaj vstaja«), glagol zoríti se, zrim se (v nedovršniku), kar pomeni »daniti se« ali 

»bolščati, nepremično gledati«, dovršni glagol zazoríti se (»zdaniti se«) ter postverbalni 

samostalnik zazȍr, -óra s pomenom »svit«. 

V krščanskem okolju so zornice zgodnje jutranje svete maše v adventu: Ja, x-

'juːtrɘni 'maːš jɘ b'luː t'reːba 'jɘːt in 'tuː so b'leː ob…'zoːrnice. I'nɘː jɘ t'liːe … jɘ b'luː 

t'reːba 'jɘːt. 'Eːno 'uːro jɘ b'luː 'diːɘlɘč, 'aːmpak smo 'duːɘskrɘt š'liː, čɘ jɘ lɘ 'riːɘme 

du'puːščɘlu, niːe, čɘ 'neːj b'luː snɘ'γaː, no … (Ja, k jutranji maši je bilo treba iti in to so 

bile ob … zornice. In je tule … je bilo treba iti. Eno uro je bilo daleč, ampak smo 

dostikrat šli, če je le vreme dopuščalo, ne, če ni bilo snega, no …) 

Nekdaj so v Podkraju in drugod ljudje v adventu radi obiskovali zornice. 

Informatorki Marija in Darinka Bajc pravita, da so bile klopi polne kot ob nedeljah in 

praznikih. V podkrajski župniji se je dogajalo, da so tudi ljudje iz najbolj oddaljenih 

zaselkov, kot so Vodice, Hrušica, Bela in Višnje, prihajali z baklami peš k zornicam. 

Nihče jih ni mogel zaustaviti, niti tema, sneg in burja, saj so imele zanje jutranje svete 

maše poseben pomen.  

Zornice so bile, piše Kuret, tako kot post, del adventnih spokornih vaj ali bolje 

rečeno duhovna priprava na božič, zato so se jih množično udeleževali. Pravi, da je bilo 

tako tudi na Krasu, na Goriškem, na Koroškem, na Kranjskem, na Štajerskem, v 

Prekmurju in v Trstu. Danes te navade ni več (Kuret, 1989).  

V drugih delih slovanskega prostora nisem zasledila adventne navade 

obiskovanja zornic. 

 
 

                                                 
19 Več o terminu zora v Bezlaj, 2005, str. 424–425. Gl. tudi gesla zárja, zr in zrti v Bezlaj, 2005. 
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2.2 BOŽIČNI ČAS 

 

'boːːːːxku 'koːːːːt/'buːːːːxku 'kuːːːːɘɘɘɘt – bohku kot/buhku kwt (bogkov kot); betlehem 

(Štajerska, deloma Slovenske gorice, Ptujsko polje, Sv. Ema …), nebo (Sv. Lovrenc na 

Dravskem polju, okolica Kozjega, Studenec pri Sevnici, Buče, Videm ob Savi, Podplat, 

Mestinje, Šentrupert), paradiž (Šentilj, Sv. Miklavž pri Ormožu, Sv. Ana v Slovenskih 

goricah, kozjansko ozemlje od Savinje do Sotle, vzhodni del celjske okolice, območje 

severno od Celja, Tržič, Breznica, Št. Gotard, Izlake, Dolenjska, Podgorje, okolica Sv. 

Treh kraljev in Rovt nad Logatcem, Loška dolina, okolica Sv. Trojice nad Cerknico, 

okolica Cerknice), jeruzalem/ruzalem (Fara pri Kostelu), kot nasproti vrat (koprska 

okolica, Krkavče in Kubed v Istri, Podgrad v Brkinih). 

Termina bohku in buhku v podkrajskem govoru in izraz bogkov v slovenskem 

knjižnem jeziku izhajajo iz samostalnika moškega spola v imenovalniku ednine bg20 

(bogȃ – »deus« v rodilniku ednine). Za podrobnejši etimološki opis gl. spodaj geslo 

božič.  

Zgornji termin je poimenovanje za kot v hiši, ki je posvečen Bogu. Običajno je v 

tem kotu postavljen križ ali podoba Jezusa in Device Marije. S terminom bohku kot je 

bogkov kot poimenovala Marija Bajc, z buhku kwt pa informatorja Darinka Bajc in 

Franc Čebokli: Niːe, 'tuː se je nɘr'diːlu 'naːveč s-pu'piːɘrja, k'reːp pa'piːɘr, niːe, jɘn 

nɘr'diːlu 'koːšne 'leːpe 'ruːɘže jɘn se γa jɘ vɘkrɘ'siːlu. Ma dɘ bi 'koːšnu zɘ'leːne, 

e'diːnu čɘ jɘ dɘ'maː 'keːj sk'liːlu ot s'viːɘte 'Baːrbare nɘp'reːj. Ja … 'saːm 'tiːstu. Niːe, 

'boːxku 'koːt … 'Tuː jɘ 'biː z'miːɘri. A, kra'šeːnje se je 'muːɘrd zɘ'čiːɘlu 'žiːɘ p'reːj, 

'muːɘrd 'vɘsɘm d'niː p'reːj al-'paː šɘ p'reːj, niːe, 'tuː sɘ jɘ 'deːlɘlu pu'čaːs dɘ'maː, niːe, 

'koːšne 'ruːɘže jɘn 'taːku jɘn smo vɘkrɘ'siːl, tɘ'kuː dɘ 'neːj b'luː 'deːla 'puːɘl p'riːɘč za 

bu'žiːč. Ja …/'Buːxku 'kuːɘt 'riːɘčɘmo, ja. (Ne, to se je naredilo največ iz papirja, krep 

papir, ne, in naredilo kakšne lepe rože in se ga je okrasilo. Ma da bi kakšno zelenje, 

edino če je doma kaj vzklilo od svete Barbare naprej. Ja … samo tisto. Ne, bogkov kot 

… To je bil zmeraj. A, krašenje se je morda začelo že prej, morda osem dni prej ali pa 

še prej, ne, to se je delalo počasi doma, ne, kakšne rože in tako in smo okrasili, tako da 

ni bilo dela potem preveč za božič. Ja …/Bogkov kot rečemo, ja.) 

Včasih je bilo v navadi, da se je okrog božiča okrasilo bogkov kot. V Podkraju 

so to naredili z barvitim papirnatim cvetjem. Smrečico, ki so jo drugod na Slovenskem 

                                                 
20 Več o tem v Bezlaj, 1977, str. 29–30. 
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postavili v omenjeni kot, so Podkrajci namestili v katerikoli kot v »hiši«, ki je bil prost. 

Po pripovedovanju informatorke Marije Bajc v Podkraju ni bilo navade postavljanja 

kotnih jaslic, le-te so največkrat pripravili kar na manjši mizi ali nizki omari.  

 Niko Kuret nam v svojem delu poda primer krašenja bogkovega kota, ki naj bi 

bil več ali manj značilen po vsem Slovenskem. »Hišno svetišče, "bogkov kot", dandanes 

prav tako kakor pred sto in več leti ozaljšajo s smrečjem, bršljanom, omelo, božjim 

drevcem, zimzelenom; obe steni ob razpelu in del stropa nad njim prekrijejo z zelenjem, 

da ne sten ne stropa ni videti.« (Kuret, 1989, str. 287) V marsikaterem delu Slovenije so 

v bogkov kot postavili smrečico, božično drevo, le-ta pa je bil nekdaj tudi prostor, kjer 

so napravili jaslice. 

  

'ru ːːːːɘɘɘɘže (s-pu'piːːːːɘɘɘɘrja) – rwže (s pupjrja) (rože/cvetje (iz papirja)); cir 

(Kostrivnica na Kozjanskem, vzhodni in severni del celjske okolice). 

Nadpomenka za papirnato cvetje oziroma rože, kot ga marsikje imenujejo, 

verige, pentlje in vence je v Kostrivnici na Kozjanskem ter v vzhodnem in severnem 

delu celjske okolice cir (Kuret, 1989). Tega izraza Podkrajci ne poznajo, verjetno zato 

ker je bil bogkov kot vedno okrašen le s papirnatim cvetjem oziroma z rožami. Roža v 

podkrajskem govoru kot tudi drugod na Slovenskem ne pomeni »vrtnica« kot v 

latinščini (rosa), ampak »cvetlica«. To pomeni, da ženske niso izdelovale »vrtnic iz 

papirja«, temveč »cvetlice iz papirja«. Več o leksemu rža v Bezlaj, 1995, str. 201–202. 

Zgornji termin označuje barvano cvetje narejeno iz krep papirja, ki je včasih 

krasilo bogkov kot: Niːe, 'tuː se je nɘr'diːlu 'naːveč s-pu'piːɘrja, k'reːp pa'piːɘr, niːe, 

jɘn nɘr'diːlu 'koːšne 'leːpe 'ruːɘže jɘn se γa jɘ vɘkrɘ'siːlu. (Ne, to se je naredilo največ 

iz papirja, krep papir, ne, in naredilo kakšne lepe rože in se ga je okrasilo.) 

Krašenje bogkovega kota z barvnim papirjem – rožami je povezano s poganskim 

krašenjem dreves in rastlin z različnimi papirnatimi okraski. Te rastline so naši poganski 

predniki častili kot čudežna bitja, ki podarjajo življenjsko moč. Omenjeno navado je 

prevzelo tudi krščanstvo in je, kot pravi Kuret, skušalo prekriti poganske ostaline s 

čudeži, ki so se po srednjeveškem verovanju dogajali v sveti noči. Eden od teh čudežev 

so vrtnice in sadna drevesa, ki v božični noči zacvetijo (Kuret, 1989). Sklepamo lahko, 

da je tudi papirnato cvetje, s katerim so nekdaj pred božičem krasili bogkov kot, 

posledica tega verovanja.  



 

24 

Tako kot drugod na Slovenskem so tudi podkrajska dekleta in žene začele z 

izdelovanjem papirnatega cvetja že prej, v zadnjem adventnem tednu. Na sveti večer so 

barvne rože iz papirja pritrdile v bogkov kot in z njimi okrasile podobi Jezusa in Marije.  

V drugih slovenskih krajih so bogkov kot krasili tudi ali samo z zimzelenim 

rastlinjem, z visečim Svetim Duhom, s pozlačenimi jabolki in orehi, z lestenci iz papirja 

in slame in podobnim. Le cvetlično ali drugo okrasje iz krep, svilenega in podobnega 

papirja brez zelenja pa je tako kot v Podkraju krasilo bogkov kot še: v Prekmurju okoli 

Mostij in Odranec, pri Sv. Juriju ob Ščavnici, v Središču, v ljutomerski okolici, na 

Hajdini v Halozah, na Ptujskem polju v Moškanjcih, na Kozjanskem v Šentjurju, Dobju 

ter v Kapelah pri Brežicah, na Dolenjskem v Stopičah, na Mirni peči, v Suhi krajini, v 

okolici Ribnice, Trebnjega in Kostanjevice ter v Šempetru pri Novem mestu, v 

Kobaridu in še kje (Kuret, 1989). 

 

bu'žiːːːːčni 'coːːːːt/'ceːːːːt – bužični cojt/cejt (božični cajt/čas); ponekod na 

Slovenskem je v rabi izraz božični cajt, spet drugje pa božični čas. 

Pridevnik božični izhaja iz samostalnika moškega spola v imenovalniku ednine 

božič, le-ta pa iz bg21 (bogȃ – »deus« v rodilniku ednine). Več o etimologiji prvega 

dela termina gl. geslo božič. Če pogledamo drugi del termina (čas), ki je v podkrajskem 

govoru vedno izražen z besedo cajt, lahko trdimo, da gre za leksikalizacijo izraza v 

tradicionalni kulturi. To lahko še posebej dokažemo, če sledimo drugemu delu termina 

v ostalih slovanskih jezikih, in sicer čȁs22 (slovenski, srbohrvaški jezik), čas(ъt) 

(bolgarski jezik), čas (makedonski, ruski, ukrajinski, gornjelužiški jezik), cas 

(dolnjelužiški jezik), časъ (cerkvenoslovanski jezik), kīsman (staropruski jezik), kohȅ 

(albanski jezik). (Zadnja dva izraza sta nastala iz indoevropskega *kē-so-, kar se veže 

naprej s čajati.) Božični cajt je namreč termin, ki vsebuje nemško izposojenko 

(natančneje: izposojena je iz bavarsko-avstrijskega jezika (Zeit) (Striedter-Temps, 1963, 

str. 97)), kar pomeni, da gre za mlajši izraz, ki pomeni »božični čas«, torej »čas okrog 

božiča«. V podkrajskem govoru ima lahko termin cajt v imenovalniku ednine dve 

obliki: cojt ali cejt. 

Citat: Niːe, niːe -bu'žiːčnimu 'caːt, jɘ b'luː -'eːnmu d'ruːγmu 'caːt, niːe. (Ne, 

ne v božičnem cajtu, je bilo v enem drugem cajtu, ne.)  

                                                 
21 Več o terminu bog v Bezlaj, 1977, str. 29–30. 
22 Več o tem v Bezlaj, 1977, str. 74. 
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Kako so praznovali oziroma kako praznujejo praznike v božičnem času in 

kakšne navade so imeli oziroma imajo v Podkraju, na Slovenskem in v slovanskem 

svetu gl. gesla božič, božično drevo, čok, poprtnik idr. 

 

bu'žiːːːːč/bu'žiːːːːči – bužíč/bužíči (božič); božič (večinoma celotno slovensko 

ozemlje z manjšimi ali večjimi glasovnimi razlikami, odvisnimi od posameznih narečij), 

sveti božič (Beneška Slovenija), koledni svetki (Prekmurje); Badnjak (Srbi v Beli 

krajini, Uskoki v Dalmaciji, del južnoslovanskega območja), Božić (Srbi v Beli krajini, 

Južni in Zahodni Slovani, Vzhodni Slovani).  

Kot je zapisano v Bezlajevem Etimološkem slovarju slovenskega jezika, izhaja 

termin božič iz samostalnika moškega spola v imenovalniku ednine bg (bogȃ – »deus« 

v rodilniku ednine) (Bezlaj, 1977, str. 29–30). V slovenskih dialektih najdemo oblike 

bȗh, bȗk (Rezija), bg (Poljane), ki so nastale po: rod. bga < *bògā. V Brižinskih 

spomenikih je zapisana oblika bog (bog v tožilniku, boʃe v zvalniku), pri Ulrichu v. 

Lichtensteinu naletimo leta 1227 na buge, pozneje pa še na bog oziroma buh. Iz tega so, 

kot rečeno, izšle oblike bžič z rodilnikom božíča (»Weihnachten; der 

Weihnachtenklotz«), Boshizh v 17. stoletju pri Kastelcu ter manjšalnice bgec, bgek, 

bžek. K temu lahko dodamo še božȋčnik ali božȋčnjak s pomenom »december; božični 

kolač«, božȋček (»Sempervivum«), božíčen in božičevati. Od 16. stoletja dalje najdemo 

tudi žensko obliko bogínja, v dialektih tudi božíca ali bogíca (Prekmurje). Poznamo 

pridevnik bžji (recimo božji les, božje drevce – »Ilex«). V 16. stoletju sta Trubar in 

Dalmatin »božanstvo« poimenovala z bogaʃtuu ali z bogaʃtvu. Tukaj lahko navedemo še 

izraze: božják (»majhen denar«), božȃnstvo, bȏštvo, bȏgstvo, božȃstvo, pridevnik 

božȃnstven ter interjekcijo bȏgme ali bȏgmej, iz katere je nastal glagol bȏgmati se. 

Ime praznika, tj. božič, je praslovanskega izvora. Kuret piše, da je Ivan Navratil 

že leta 1848 opozoril, da pomeni božič »mali bog«. O priponi -ič je na spletu najti dve 

razlagi. Prva je ta, da je iz praslovanske pripone -eikji nastala pripona -ič, ki pomeni 

pomanjševalnico in je splošno slovanska; druga razlaga pa je, da je iz praslovanske 

pripone -eitji nastala pripona -ić, ki označuje sorodstveni odnos (»sin od«) ali 

pripadnost določeni družini. Iz tega sledi, da od vsega začetka skoraj gotovo ni bil kot 

le-ta mišljen novorojeni Odrešenik 

(http://www.ednevnik.si/entry.php?w=Werner&e_id=80098, 14. 6. 2011). »"Božič"23 

                                                 
23 Več o tem v Kropej, 2008, str. 137–139. 
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/…/ sega še v predkrščansko dobo, ko je pomenil malega boga Svaroga, Svarožiča, ki 

naj bi se bil – podobno grškemu Dionizu – ob zimskem kresu rodil vsako leto nanovo. 

Ker je bil Svarog24 – kakor Dioniz – bog poljedelstva, bi še danes ohranjene žrtve – 

poprtnik na mizi /…/ – potrjevale to domnevo. Prenos imena malega Svarožiča na 

novoletnega krščanskega Odrešenika misijonarjem najbrž ni delal dosti preglavic. Ime 

je obveljalo v svojem novem pomenu in nato prešlo na praznik sam.« (Kuret, 1989, str. 

312) 

Zgornji termin danes označuje enega največjih krščanskih praznikov, katerega 

namen je praznovanje rojstva Jezusa Kristusa. Božič je v podkrajskem govoru 

poimenovan tudi z množinsko obliko božíči25: »Čɘ jɘ bu'žiːč zɘ'liːɘna, jɘ vɘ'liːka 'noːč 

snɘ'žiːɘna.«/Ja, 'tuː pa 'tuːd, čɘ jɘ lɘ b'luː, dɘ jɘ 'riːɘme do'puːščalu, niːe, dɘ smo 

'pɘršli du … du 'koːšneγa d'reːja 'taːʒγa, niːe, zɘ 'čeːšno. Smo vɘdlu'miːl jɘn 'deːl 

zɘ'reːs u 'voːdo jɘn 'aːxtɘl, dɘ jɘ 'puːɘl vɘzɘlɘ'neːlu 'seː jɘn zɘcvɘ'teːlu du bu'žiːču al 

'muːɘrdi p'reːc pu bu'žiːčix, niːe. O, ja, 'tiːstu smo 'meːl z'miːɘri nɘ'vaːdo, vɘt'ruːɘc 

pu'siːɘbnu, niːe./In 'tuː jɘ b'luː zɘ bu'žiːč, zɘ vɘ'liːko 'noːč in za 'kuːɘšno, kɘr smo 

ku'siːl.  (»Če je božíč zelena26, je velika noč snežena.«/Ja, to pa tudi, če je le bilo, da je 

vreme dopuščalo, ne, da smo prišli do … do kakšnega drevja takega, ne, za češnjo. Smo 

odlomili in dali zares v vodo in ahtali, da je potem ozelenelo vse in zacvetelo do 

božičev ali morda prec po božičih, ne. O, ja, tisto smo imeli zmeraj navado, otroci 

posebno, ne./In to je bilo za božíč, za veliko noč in za košnjo, kadar smo kosili.) 

Prepoved dela: Tudi v Podkraju je še danes živa božična navada, ki jo omenja 

Kuret, in sicer da velja na božični dan stroga prepoved dela. Naredi se lahko samo tisto, 

kar je nujno, sicer pa nič. Tudi živali morajo počivati. Običajno se je tako v Podkraju 

kot drugod živino takrat bolje nahranilo, da je vedela, da je praznik. 

Južni Slovani so nekdaj na božič začeli z določenimi deli (ženske so se posvetile 

ročnim delom, moški pa vprezanju volov ali konj), saj so verjeli, da bo delo, ki se začne 

na božič, uspešno. Srbski možje v Beli krajini so počeli isto; običajno so se ta dan lotili 

                                                 
24 Svarog je bil tudi bog ognja. 
25 Možno je, da v tem primeru informatorka ne misli, ko poimenuje božič z božíči, le svetega dne, temveč 
sklop treh praznikov, kot v svojem delu navaja Kuret. »Južni in zahodni del slovenskega ozemlja 
(Dolenjsko, Notranjsko in Goriško) govori o "božičih". To so trije prazniki: praznik Kristusovega rojstva, 
novoletni praznik in praznik Kristusovega razglašenja.« (Kuret, 1989, str. 312) Informatorka Darinka 
Bajc je to možnost potrdila, saj je povedala, da mnogo starejših ljudi v Podkraju še danes uporablja v ta 
namen termin božíči.  
26 V tem vremenskem pregovoru se samostalnik moškega spola božíč veže s pridevnikom zelena v 
ženskem spolu verjetno le zaradi rime s pridevnikom snežena. 
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le tistih del, ki so jih do novega leta lahko dokončali, sicer pa je med njimi v tem času 

veljala prepoved česanja goveda27.   

Prepoved obiskovanja/prvi božični gost: Božič ali sveti dan je tudi dan, ko se 

ni smelo hoditi zdoma. Ni se smelo obiskovati prijateljev, sorodnikov, sosedov ali fant 

dekleta, ampak so morali vsi ostati doma in praznovati v družinskem krogu. Tako je 

bilo v Podkraju, pa tudi po večjem delu Slovenije. »Kdor bi drugače ravnal, bi prinesel 

nesrečo k hiši.« (Kuret, 1989, str. 339) Podkrajci se tega običaja še danes več ali manj 

držijo, a ne zato, ker bi v nasprotnem primeru v hišo prinesli nesrečo, temveč zaradi 

spoštovanja božičnega dne in Božjega rojstva. Nekdaj so v Podkraju lahko hodili na 

obisk le otroci28 (to je bila pravzaprav njihova dolžnost), in sicer zgodaj zjutraj na 

božični dan. Stekli so do sosedov in jim voščili praznike. Otroke so seveda z veseljem 

sprejeli in jih tudi postregli. Sicer pa so bili obiski vedno preloženi na naslednji dan, na 

god svetega Štefana.  

V Prekmurju in Beli krajini pa imajo na božični dan gosta v časteh, a mora biti 

moški, sicer prinese nesrečo v dom. Ta mora priti v hišo pred poldnevom, nato pa 

skupaj z domačimi sesti k praznični mizi. V Beli krajini je božični gost tudi žival, in 

sicer petelin ali jagnje. Petelinu dajo piti vina, jagnje pa vodijo trikrat okrog mize in ga 

nato postrežejo z drobtinami (Kuret, 1989).  

V slovarju Slovenska mitologija je zapisano, da je božič med krščanskimi 

Slovani osrednji praznik v letnem ciklu koledarskih običajev.29 Po cerkvenem koledarju 

se Kristusovo rojstvo z različnimi šegami in navadami praznuje tri dni. Zgodaj zjutraj 

na božič se izvajajo rituali s pomenom začetka novega letnega cikla. V hišo prispejo 

prvi gostje imenovani koledari ali polažajniki, Srbe v Beli krajini pa na pravoslavni 

božič obiščejo komadičarji30, to so katoliški Romi. Obratno se tudi Srbi na katoliški 

božič odpravijo v sosednje slovenske vasi; le-ti se imenujejo komadarji. Na božično 

jutro obišče Srbe v Bojancih v Beli krajini tako imenovani polaznik31 (v Milićih in 

Marindolu mu pravijo božični gost). Polaznik mora biti vedno moški, saj tako v dom 

prikliče Božji mir in novorojenega Kristusa, če je ženska, pa prinese nesrečo. Drugače 

pa so bili Srbi v Beli krajini na božični dan doma, tudi bogoslužja v cerkvi so se 

udeležili naslednji dan.   

                                                 
27 Več o delu na božič v Petrović, 2004, str. 14. 
28 Zaradi tega početja niso dobili nobenega posebnega imena. Možno pa je, da se morebitno ime do danes 
ni ohranilo. 
29 Več o božičnih običajih v Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001, str. 41–42. 
30 Več o terminu komadičar v Petrović, 2004, str. 11–12. 
31 Več o terminu polaznik v Petrović, 2004, str. 12–13.  
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Božična hrana in pijača: Informatorka Marija Bajc pravi, da so na božič za 

zajtrk dobili vsak košček kuhane hrbtovine32, ki so jo hitro pojedli skupaj z rezino 

poprtnika ali drugega kruha. Zraven so popili čaj ali belo kavo. Tudi kosilo je bilo 

praznično. Najprej je prišla na mizo juha, sveža (»frišna«) ali suha, nato pa krompir z 

zeljem, repo ali kolerabo. Drobtinice, ki so ostale od poprtnika so odnesli živalim v 

hlev.  

Kuret pravi, da je morala biti miza za božič obložena. »Na Dolenjskem je 

obvezna jed petelin, ob Sotli in v Beli krajini puran, le v črnomaljskem okolišu dado 

prednost pečenemu janjcu.« (Kuret, 1989, str. 340) Vsekakor pa se moramo zavedati, da 

so si lahko slastna praznična kosila privoščili le premožnejši kmetje in meščani. 

Na božično jutro jedo Južni Slovani mastno hrano; spečejo si vrabce. Verjeli so, 

da bodo tako celo leto zdravi, gibljivi in lahki kot vrabci. Srbi v Beli krajini pa si 

pripravijo pečenega piščanca, ki ga že zjutraj narežejo. Ena najpomembnejših 

komponent božičnega obreda je obložena miza, na kateri ne sme manjkati božični kruh 

in pečenje, na primer pečen prašič ali ovca oziroma jagnje (Slovenska mitologija, 

Enciklopedijski rečnik, 2001). 

Vremenski pregovori: Okrog božiča so nastali tudi razni vremenski pregovori. 

V Podkraju je bil znan tale: »Če je božíč zelena, je velika noč snežena.« 

Tudi Kuret je zbral nekaj vremenskih pregovorov povezanih z božičem. »Svetla 

božična noč, prazna kašča. – Božični dež pride po rž. – Kakršen veter na sv. večer 

vleče, tak bo vse leto.« (Kuret, 1989, str. 340) 

Tako kot imamo Slovenci vremenske pregovore povezane z božičem, pa imajo 

tudi Poljaki pregovor oziroma prepričanje o tem, kdaj je najboljši čas za oranje ali setev. 

To sklepajo po žarkih, ki jih sonce pušča na hišnih zidovih, in sicer: »Če sonce ob 

vzhodu s svojimi žarki osvetli peč, potem je pravi čas za setev božič; če pa osvetli okvir 
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 'xɘɘɘɘrpt 'kuːːːːxɘɘɘɘn/xɘɘɘɘrpto'viːːːːna – hrb't kuh'n/hrbtovina (kuhan hrbet); meso s hrbta živali (prašiča): Ja, 
z'juːtru smo s'taːl 'siː st'rɘšnu vɘ'siːɘl in 'tuː za bu'žiːč sɘ mi z'diː, dɘ jɘ 'moːγla 'bɘt, dɘ so 'moːγle 'bɘt 
klɘ'baːse. 'Čaːk, niːe, al so 'moːγle 'bɘt zɘ 'nuːɘvu 'leːtu klɘ'baːse? Za bo'žiːč vɘr'jɘtnu jɘ 'biː … ɘɘɘ … 
'xɘrpt 'kuːxɘn, niːe, 'xɘrpt … Niːe, 'žiːɘ z'juːtru, dɘ je nɘ'reːzu, niːe, pɘr k'ruːxi. Jɘn 'tuː jɘ 'moːγlu 'bɘt, 
niːe … ɘɘɘ … Ja, xɘrpto'viː… xɘrpto'viːna, niːe. No, jɘn … ɘɘɘ … 'tuː jɘ b'luː zɘ bu'žiːč. Zɘ 'nuːɘvu 
'leːtu pa klɘ'baːse. 'soːk jɘ 'duːbu 'kuːɘščk klɘ'baːso jɘn p'reːj 'uːn jɘ 'duːbu 'kuːɘščk nɘ'reːzɘne, 'toːm, 
'koːšne rɘ'čiː jɘn k'ruːx jɘn 'čaːj so s'kuːxɘl, ku'feː 'beːlu in 'taːke rɘ'čiː, niːe. Aa, 'saːku 'juːtru jɘ b'luː 
'luːšnu. (Ja, zjutraj smo vstali vsi strašno veseli in to za božič se mi zdi, da je mogla biti, da so mogle biti 
klobase. Čakaj, ne, ali so mogle biti za novo leto klobase? Za božič verjetno je bil … hrbet kuhan, ne, 
hrbet … Ne, že zjutraj, da je narezal, ne, pri kruhu. In to je moglo biti, ne … Ja, hrbtovi… hrbtovina, ne. 
No, in … to je bilo za božič. Za novo leto pa klobase. Vsak je dobil košček klobase in prej oni je dobil 
košček narezane, tam, kakšne reči in kruh in čaj so skuhali, kafe belo in take reči, ne. A, vsako jutro je 
bilo lušno.)  
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vrat, pomeni, da je primeren čas konec marca, torej na začetku pomladi« (Slovenska 

mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001).   

 

bu'žiːːːːčni/s'viːːːːɘɘɘɘd 'daːːːːn – bužični/svjt' dan (božični/sveti dan); božični/sveti dan 

(tudi drugod po Sloveniji z manjšimi ali večjimi glasovnimi razlikami).  

Beseda božični izhaja iz samostalnika moškega spola v imenovalniku ednine 

božič, le-ta pa iz bg33 (bogȃ – »deus« v rodilniku ednine). Za podrobnejši etimološki 

opis gl. zgoraj geslo božič; za etimologijo pridevnika sveti gl. Bezlaj, 1995, str. 349.   

Informatorka Darinka Bajc pravi, da so nekdaj Podkrajci božič imenovali sveti 

dan (ker se je takrat rodil Bog). Skoraj nihče ni božiča imenoval božični dan. Slednji 

izraz, ki ga je uporabila tudi informatorka Marija Bajc je novejši: Nɘ bu'žiːčni 'daːn 'neːj 

b'loː nɘ'vaːda. 'Toːkrɘt jɘ b'loː nɘ'vaːda, dɘ 'muːɘrmo 'bɘt dɘ'maː. 'Puːɘl pa ja, 'puːɘl sɘ 

jɘ pa š'luː, dɘ sɘ jɘ š'luː 'vɘšt d'ruːγ 'daːn, nɘ s'viːɘt Š'tiːɘfɘn pa nɘp'reːj, niːe. Ma zɘ 

bu'žiːč niːe. Zɘ bu'žiːč jɘ b'loː nɘ'vaːda, dɘ 'muːɘre 'bɘt dɘ'maː dru'žiːna./Ja, 'čaːsix sɘ 

jɘ 'riːɘklu bu'žiːči 'tuːt s'viːɘd 'daːn. (Na božični dan ni bila navada. Takrat je bila 

navada, da moramo biti doma. Potem pa ja, potem se je pa šlo, da se je šlo voščit drugi 

dan, na sveti Štefan pa naprej, ne. Ma za božič ne. Za božič je bila navada, da mora biti 

doma družina./Ja, včasih se je reklo božiču tudi sveti dan.) 

O običajih na božični/sveti dan gl. zgoraj geslo božič.  

 

bu'žiːːːːčnu drɘɘɘɘ'viːːːːɘɘɘɘsce/bu'žiːːːːčnu d'reːːːːce/bu'žiːːːːčni d'reːːːːčk/d'reːːːːčk – bužičnu 

dr'vjsce/bužičnu dreuce/bužični dreuč'k/dreuč'k (božično drevesce/božični drevček); 

božič (Bogojina in Filovci v Prekmurju), betlehem (Ptujsko polje, Rogaševci in Beltinci 

v Prekmurju, Jarenina v Slovenskih goricah), krispan34 (okolica Hrastnika in Porabje), 

božje drevce (večji del Slovenskih goric), hojkica/hojčica (Haloze), paradiž (Buče na 

Kozjanskem), košek (Pohorje, Dravska in Paška dolina, Podgorje in Stari trg v 

Mislinjski dolini); božićnje drvo (Srbi v Marindolu v Beli krajini), božićno drvo/drvce 

(Hrvaška). 

O etimologiji gesla božično drevo oziroma božični drevček gl. geslo božič, saj 

prvi del termina izhaja prav iz tega leksema. Več o terminu gl. Bezlaj, 1977, str. 29, kjer 

sta navedena izraza božji les in božje drevce s pomenom »Ilex«. 

                                                 
33 Več o terminu bog v Bezlaj, 1977, str. 29–30. 
34 Termin krispan izhaja iz nemške besede der Christbaum. 
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Zgornji termin običajno označuje smrečico, ki se jo na sveti večer okrasi in 

postavi poleg jaslic ali kam drugam: Ma niːe p'reːc, šɘ … šɘ 'maːxni 'neːsmo 'nɘč 

'veːdli, 'puːɘl vse'eːnu, niːe, 'noːm jɘ 'maːma 'tiːstu bu'žiːčnu drɘ'viːɘsce puš'tiːmɘla, 

'taːta γo jɘ pɘr'niːɘsu z-'γuːɘzda in pus'taːvu. Ja, z'miːɘri smo γa 'meːl, 'tuː sɘ jɘ riɘ… 

sɘ jɘ 'riːɘklu u 'xiːš, 'doːns 'riːɘčɘjo, kɘ'kuː 'žiːɘ … ɘɘɘ … 'xiːšɘm? D'niːɘna 'suːɘba, 

ja. U d'niːɘno 'suːɘbo nɘ …, 'tɘm nɘ 'koːšɘn 'kuːɘt, ja, in 'tuː in dɘ smo 'γuːɘr 'deːl. Ma 

'neːj b'luː ma niːe 'tɘx-liːe bɘ'luːɘnčku al 'tiːe rɘ'čiː. Sɘ 'neːj b'luː vɘ'beːne rɘ'čiː, sɘ 

'neːsmo jɘ'meːl. 'Tuː smo 'deːl 'γuːɘr 'koːšne 'jaːbuka pa bon'boːne 'soːm pa 'kiːe 

zɘ'viːte jɘn 'γuːɘr pɘr'viːɘzɘl in 'koːšne 'taːke ma'leːŋkost, niːe. Sɘ 'neːj b'luː. 'Neːj b'luː 

'toːkrɘt./Ja, niːe … okra'siːt bu'žiːčnu d'reːce. D'reːčk, ja. Bu'žiːčni d'reːčk. (Ma ne 

prec, še … še majhni nismo nič vedeli, potem vseeno, ne, nam je mama tisto božično 

drevesce poštimala, tata ga je prinesel iz gozda in postavil. Ja, zmeraj smo ga imeli, to 

se je re… se je reklo v hiši, danes rečejo, kako že … hišam? Dnevna soba, ja. V dnevno 

sobo na …, tam na kakšen kot, ja, in to in da smo gor dali. Ma ni bilo ma ne teh-le 

balončkov ali te reči. Saj ni bilo nobene reči, saj nismo imeli. To smo dali gor kakšna 

jabolka pa bonbone sem in ke35 zavite in gor privezali in kakšne take malenkosti, ne. Saj 

ni bilo. Ni bilo takrat./Ja, ne … okrasiti božično drevce36. Drevček37, ja. Božični 

drevček.)  

Kuret piše, da prvotni pomen zimzelenega drevja in rastlinja ni krščanski, 

temveč poganski. »V zimzelenem rastlinju, ki tudi v zimskem času kljubuje otrplosti in 

smrti, je bila po davnem verovanju posebna življenjska moč; bilo je čar, ki naj bi 

zadržal ginevajoče življenje narave.« (Kuret, 1989, str. 286) »/…/ predvsem smreka ali 

jelka, se pojavlja v božičnem času, se pravi, o zimskem kresu iz istega verovanja, ki iz 

njega izhajata zimzeleno in umetno okrasje. Kakor le-temu pa se je spremenil smisel 

tudi zimzelenemu drevesu. Prvotni poganski čarodejni pomen se je umaknil krščanski 

simboliki. Tako je nastalo božično drevo.« (Kuret, 1989, str. 292) Le-to je skozi 

zgodovino simboliziralo drevo življenja, katerega pomen ni le indoevropski, ampak 

mnogo starejši in širši. Za Jude je bil to simbol rajskega drevesa, kristjanom pa 

predstavlja drevo Kristusovega križa.  

Kuret ugotavlja, da pri nas obstajata dve vrsti božičnega drevesa, in sicer 

okrašeno drevo z lučkami ter neokrašeno. Slednje je prvotno in sega daleč v preteklost, 

                                                 
35 Beseda ke v podkrajskem govoru pomeni tja. 
36 Drevce je skrajšano od drevesce. 
37 Gre za maskulinizacijo leksema drevesce v drevček.  
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medtem ko so svečke in okraski značilni predvsem za nemška in nordijska območja, ki 

pa so se v precejšnji meri razširili tudi v Slovenijo. Drevo polno okraskov je najprej 

prišlo v mesta in trge, kjer so jih postavljali priseljeni nemški trgovci, obrtniki in 

uradniki. Na kmetih pa je bilo značilno, da do prve svetovne vojne za tovrstno drevo niti 

vedeli niso (Kuret, 1989). Prav tako je povedala tudi informatorka Marija Bajc (gl. 

citat).  

Božično drevo z okraski je zašlo tudi v Podkraj, kjer so na smrečico ali brin, ki 

so ga postavili na mizo, obešali jabolka, orehe, piškote v obliki lunic in zvezd, bonbone 

in goreče svečke, ki na Slovenskem niso bile tako pogoste. Ker so božično drevo poleg 

svečk in papirnatih okraskov lepšale tudi slaščice in druge dobrote je bilo do konca 

praznikov povsem golo, saj so otroci z njegovih vej vsak dan smukali želene sladkarije. 

Darinka Bajc pravi, da so Podkrajci »obrano« drevo zataknili v sneg in ga, ko se je sneg 

stalil, zunaj zažgali, saj je bilo od duhovnikovega obiska in blagoslova hiše tudi to 

blagoslovljeno. K nam se je omenjeno lepotičje širilo počasi. Tako je tudi v Podkraju 

pred prihodom okrašenega drevesca gotovo prevladovala starejša smrečica ali brin brez 

okrasja.  

Svečke so krasile božična drevesca tudi v spodnji Savinjski dolini, severno od 

Celja v Frankolovem, Šmartnem in Dobrni, na Spodnjem Koroškem onstran meje, v 

Litiji in v Krškem. Tudi v Ravnah na Koroškem so tako kot v Podkraju »osmukano« 

božično drevo zataknili v sneg, kdaj pa tudi v plot. Na slovenskih tleh pa je bilo drugače 

bolj priljubljeno starejše drevo, neokrašena smrečica, ki je nekdaj po večjem delu 

Slovenije, razen na Goriškem in v Brdih, visela v bogkovem kotu. Smrečica je bila po 

različnih slovenskih pokrajinah okrašena ali neokrašena, največkrat je visela s stropa z 

vrhom obrnjenim naravnost ali poševno navzdol ali navzgor. Lahko so jo pritrdili tudi 

na sredino stropa ali pa so jo postavili kar na mizo. Kuret pravi, da so jo v Beli krajini 

pritrdili v bogkov kot ter jo povezali z vrati, da se je premikala, ko je kdo vstopil v 

prostor. Ponekod so namesto smrečice postavili brin ali pa pod strop obesili le večjo 

smrekovo vejo.  

Tako kot drugod na Slovenskem tudi Srbi v Beli krajini okrasijo božično 

drevo38, ponavadi jelko. Južni Slovani (na Hrvaškem in v Karpatih) si okrasijo domove 

z božičnim drevcem ali vejami iglavcev, na Hrvaškem imenovanimi božikovina, v 

Karpatih pa podlaznička39. 

                                                 
38 Več o terminu božično drevo v Petrović, 2004, str. 10. 
39 Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001. 
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'čoːːːːk – čok (božični panj); čok (večji del Primorske), čuja (Brda), 

badnik/badnjak (Bela krajina), božič/božičnik (drugod na Slovenskem); bȁdnjak (Srbi, 

Srbi v Beli krajini, Južni Slovani), badnik (Makedonci, Južni Slovani). 

Termin čok izhaja iz furlanske besede zoc ali italijanske zocco (Kuret, 1989, str. 

280); iz čòk izhajajo tudi pridevniki čokàt, čokljàt, čôkast s pomenom »majhen, a 

krepko razvit«, pa tudi samostalniki čôkec, čokátost, čokátec (SSKJ, 2005, str. 105). 

Bȃdnik, kot mu pravijo v Beli krajini, pa je južnoslovanska izvedenka iz bedeti, bedim 

(v cerkveni slovanščini bъděti), saj so ob božičnem panju bedeli, da ni ugasnil (Bezlaj, 

1977, str. 8). Za etimologijo leksema božič (božičnik) gl. geslo božič in Bezlaj, 1977, 

str. 29–30. 

To je panj, ki se ga kuri v božičnem času in gori več dni: Ja, 'čoːk jɘ 'biː … ɘɘɘ 

… z'miːɘri u nɘ'vaːd, niːe, zɘ -'piːɘč. Dɘ se γa jɘ 'deːlu -'piːɘč jɘn dɘ jɘ 'γuːɘru 'kiːe 

pu 'aːne d'vaː, t'riː d'niː. Jɘn 'tuː … Jɘn de je γ'reːlu. 'Saːm niːe 'saːm zɘ bu'žiːče. 'Tuː jɘ 

'biː … 'čoːk jɘ 'biː z'miːɘri pɘrp'raːlɘn. A, 'tuː jɘ 'biː 'muːɘrdi 'poː 'meːtra 'doːx, 

'poː 'meːtra 'šiːɘzdɘsɘt cɘn'tiːnu 'kiːe jɘn 'puːɘ pa 'diːɘbu 'aːne š'tiːɘrdɘsɘt cɘn'tiːnu, 

'diːɘbu 'čoːk, niːe. In 'suːx jɘ 'moːγu 'bɘt, dɘ sɘ jɘ 'niːɘ, niːe, dɘ sɘ jɘ zɘž'γaːlu jɘn 

dɘ jɘ 'puːɘl pu'čaːs 'γuːɘru, dɘ jɘ k'leːlu 'tiːstu. (Ja, čok je bil … zmeraj v navadi, ne, za 

v peč. Da se ga je dalo v peč in da je gorel ke po ene40 dva, tri dni. In to … In da je 

grelo. Samo ne samo za božiče. To je bil … čok je bil zmeraj pripravljen. A, to je bil 

morda pol metra dolg, pol metra šestdeset centinov41 ke in pol pa debel ene štirideset 

centinov, debel čok, ne. In suh je mogel biti, da se je vnel, ne, da se je zažgalo in da je 

potem počasi gorel, da je tlelo tisto.) 

Sežiganje čoka, božiča, božičnika, badnjaka je zelo star poganski običaj. Panju 

so naši predniki pripisovali nadnaravno moč, ki je pomagala oslabelemu soncu. Kuret 

piše, da »neposrednih dokazov za čarodejno vlogo panja v češčenju sonca resda 

nimamo, smemo pa domnevati, da je imel goreči panj nalogo pomagati oslabelemu 

soncu, ob tem pa še ustrezati dušam vračajočih se rajnikov: pri njem naj bi se bile grele, 

v njegovih plamenih uživale svetlobo. Toda tudi češčenje božanstva domačega ognjišča 

je kot zadnja razvojna stopnja mogoče in sprejemljivo. /…/ Če ponekod na Slovenskem 

ljudje še danes pravijo, da uteleša vsak božični "čok" vse svoje predhodnike v hiši, je to 

dokaz, da je navadni drevesni panj v svoji obredni vlogi spremenil svoje bistvo /…/« 

(Kuret, 1989, str. 281).  

                                                 
40 Ene je načinovni prislov, ki v podkrajskem govoru pomeni približno. 
41 Centin je izpeljanka besede cent (sto-tin). 
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Šega zažiganja panja je bila najbolj živa do prve svetovne vojne, kasneje so 

namreč ognjišča, na katerih so prej ležali panji, nadomestili štedilniki in peči. Kljub 

temu pa se je tam, kjer je bila navada globoko zakoreninjena, še vedno vrglo v peč ali v 

štedilnik debelejše poleno (Kuret, 1989).  

Navade ob kurjenju panja: Informatorka Marija Bajc pravi, da v Podkraju ni 

bilo navade žrtvovanja jedi in pijače božičnemu panju tako kot drugod na Slovenskem 

(očitno se te navade niso toliko časa ohranile). Vsekakor pa je bil nekoč panj tudi v 

Podkraju ostalina starega poganskega in pozneje tudi krščanskega običaja.  

»/…/ zlasti ob hrvaški in furlanski meji, je bila stara indoevropska obredna šega 

zažiganja drevesnega panja v času zimskega kresa dobro znana, je pa danes že skoraj 

izginila.« (Kuret, 1989, str. 279) Kuret ugotavlja, da je bila ta navada razširjena v 

Slovenski Istri, Beli krajini42, na Notranjskem ter na Goriškem do Kanalske doline. 

Obredje zažiganja je vključevalo tudi »hranjenje« panja. Navzoči so se navadno zbrali 

okrog njega, nanj polagali raznovrstno hrano, ki je bila tisti večer na mizi, ga polivali z 

vinom, mlekom, medico in drugo pijačo, se z njim pogovarjali ter ob njem peli in 

molili.  

Običaj zažiganja panja pa ni razširjen le na Slovenskem, ampak tudi med 

Južnimi Slovani43, in sicer: v Srbiji, Hercegovini, Bosni, Dalmaciji, Istri (med 

pravoslavci in katoličani), v zahodni, južni in osrednji Bolgariji, v Makedoniji ter 

ponekod na Hrvaškem. Prvi podatki iz Dubrovnika, ki pričajo o tem obredu, segajo v 

13. stoletje. Ko prinesejo badnjak v hišo, ga mažejo z medom in s slanino, v luknje, ki 

so jih v panj zvrtali, pa nalivajo vino, med, maslo, trosijo žito, na njem lomijo božični 

kolač, nanj polagajo suho sadje ter druge ritualne jedi. Več o samem običaju ter o 

verovanju, ki je bilo med Južnimi Slovani z njim povezano, v Slovenska mitologija, 

Enciklopedijski rečnik, 2001, str. 14–15.  

Trajanje gorenja božičnega panja: Iz poročanja informatorke Marije Bajc je 

razvidno, da je v Podkraju panj navadno gorel približno tri dni.  

                                                 
42 Tanja Petrović ugotavlja, da Srbi v Beli krajini ne poznajo zažiganja božičnega panja. To nadomešča 
kurjenje kresa na sveti večer pred cerkvijo, kamor kasneje ponesejo z bonboni okrašene cerove veje. Panj 
zažgejo zaradi prepričanja, da ogenj ne sme ugasniti do božičnega dne. Več o tem v Petrović, 2004, str. 9.  
43 Ponekod so pripravili toliko božičnih panjev, kolikor je bilo moških v hiši; spet drugje so napravili 
enega za moškega, drugega za žensko in tretjega za otroke (Resava, Levač, Temnić, velik del 
jugozahodne Srbije, področje severozahodne Srbije (Jadar), Bosna (Glasinac, Ozren)); na božični dan pa 
so položili en panj tudi za polažajnika/polaznika. Črnogorci so pripravili toliko panjev, kolikor je bilo 
žensk pri hiši (Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001).   
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Običajno pa je moral goreti čim dlje. Ponavadi do svetih treh kraljev ali do 

novega leta, kar naj bi pomenilo rojstvo novega leta iz starega. Spet drugje je gorel 

samo eno noč ali pa so ga zvečer pogasili in zjutraj ponovno prižgali (Kuret, 1989).  

Med Južnimi Slovani mora panj goreti celo noč do božiča ali pa celo do praznika 

Gospodovega razglašenja (Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001).  

 
bu'žiːːːːčni f'ruːːːːštk – bužični frušt'k (božični fruštek/zajtrk); tako božični fruštek 

kot božični zajtrk sta v rabi tudi drugod na Slovenskem; božićni (do)ručak (Srbi v Beli 

krajini). 

Fruštek je nemška izposojenka od Frühstück, natančneje iz bavarsko-

avstrijskega jezika (Striedter-Temps, 1963, str. 124). Ta izposojenka se v slovarjih 

izpred 18. stoletja uporablja za pomen »ientaculum«. Tako jo v 16. stoletju rabi tudi 

Megiser, in sicer frushtuk (»Frühstück«), Alasia pa je leta 1607 zapisal fruʃtic 

(»collatione«). Tudi v 18. stoletju najdemo posamezne primere: pri Kastelcu frustik 

sjutraj (»acratimus«), pri Vorencu pa fruʃhtuk (»jentaculum«) (Bezlaj, 2005, str. 382). 

Za etimologijo leksema božični, ki je izpeljan iz termina božič, gl. zgoraj geslo božič in 

Bezlaj, 1977, str. 29–30, za zajtrk pa Bezlaj, 2005, str. 382.   

Zgornji termin označuje obrok hrane, ki se ga je zjutraj na božični dan: Ja, 

'toːkɘt, ja, z'juːtru γa jɘ nɘ'reːzu, niːe. Ja, na'veːčkrɘt 'taːta, 'maːma jɘ 'kuːxɘla ku'feː, 

'čaːj al 'kaːrkoli jɘ b'luː z'raːnu. In so nɘš'tiːmɘl f'ruːštk jɘn smo 'meːl lɘ'puː. Smo 

'siːɘdli vɘ'kuːl 'miːze in 'jeːdli jɘn jɘ b'luː γ'ruːɘznu 'luːšnu./Za bo'žiːč vɘr'jɘtnu jɘ 'biː 

… ɘɘɘ … 'xɘrpt 'kuːxɘn, niːe, 'xɘrpt … Niːe, 'žiːɘ z'juːtru, dɘ je nɘ'reːzu, niːe, pɘr 

k'ruːxi. Jɘn 'tuː jɘ 'moːγlu 'bɘt, niːe … ɘɘɘ … Ja, xɘrpto'viː… xɘrpto'viːna, niːe. No, jɘn 

… ɘɘɘ … 'tuː jɘ b'luː zɘ bu'žiːč./Bu…bu'žiːčni fruːštk, ja. (Ja, takrat, ja, zjutraj ga je 

narezal, ne. Ja, največkrat tata, mama je kuhala kafe, čaj ali karkoli je bilo zraven. In so 

naštimali fruštek in smo imeli lepo. Smo sedli okoli mize in jedli in je bilo grozno 

lušno./Za božič verjetno je bil … hrbet kuhan, ne, hrbet … Ne, že zjutraj, da je narezal, 

ne, pri kruhu. In to je moglo biti, ne … Ja, hrbtovi… hrbtovina, ne. No, in … to je bilo 

za božič./Bo… božični fruštek, ja.) 

Na božično jutro so v Podkraju nekoč jedli hrbtovino z navadnim kruhom, ki ga 

je narezal gospodar (gl. citat). Navadno niso bili tako bogato postreženi, le za božič in 

druge večje praznike so imeli možnost, da so se bolje pogostili.  

Kuret omenja, da so v vzhodni Sloveniji na zajtrk povabili ali sprejeli tudi 

božičnega gosta, ki se jim je pred poldnem pridružil pri praznično obloženi mizi. Zajtrk 
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si je v Beli krajini zaslužila tudi žival. Petelinu so dali piti vina, jagnje pa so postregli z 

drobtinami (Kuret, 1989).  

Srbi v Beli krajini so za božični zajtrk spekli piščance44, med Južnimi Slovani pa 

je veljal običaj, da so zgodaj zjutraj pripravili in pojedli pečene vrabce45. 

 

'jaːːːːsɘɘɘɘlca/'jaːːːːsɘɘɘɘlce – jasl'ca/jasl'ce (jaslice); jaslice (z različnimi glasovnimi 

spremembami tudi drugod na Slovenskem). 

Izraz jaslice (jȃslice, jȃselce – »praesepium«) je manjšalnica besede ženskega 

spola množine jȃsli s pomenom »Futterkrippe«, v dialektu imenovane tudi jȃsle (v 

rodilniku jȃsel) in v srednjem spolu množine jȃsla. V 16. stoletju sta Dalmatin in 

Megiser uporabljala besedo jaʃli. V podkrajskem govoru se uporablja poleg termina 

jaslice tudi termin jaslica, kar verjetno izhaja iz oblike srednjega spola množine jasla. 

Oblika jasla je namreč pogosta tudi v drugih slovanskih jezikih in izhaja iz 

praslovanščine (*jasli (f. pl.)/*jasla (n. pl.)) (Bezlaj, 1977, str. 221).  

Termin označuje plastično upodobitev pokrajine s kipci in slikami postavljenimi 

za božične praznike kot ponazoritev Kristusovega rojstva: Ja, sɘ p'raːvɘm, -na'vaːt 

smo 'meːl … Kɘ'kuː bi pu'veːdɘla? 'Niːsk… 'niːsko o'maːro, niːe, 'niːsk 'kuːɘsɘm, niːe, 

smo 'riːɘkli. In 'γuːɘr smo 'deːl d'reːca jɘn s'puːɘdi pud d'reːca je 'biː … 

'jaːsɘlca./Ja, 'leːpe so b'leː z'miːɘri. Fi'γuːre so b'leː kar pu'piːɘrnɘte, sɘ 'toːkrɘt 'neːj 

b'luː d'ruːzix. Sɘ 'neːj du'biːlu dɘr'γaːč ku pu'piːɘrnɘtix. Jɘn 'tiːstu smo 'seː puš'tiːmɘl 

jɘn nɘlu'žiːl 'γuːɘr. 'Leːpe so b'lɘ, kɘ…/Ja, 'tuːd 'keːj 'taːgγa, 'tuːd, niːe, dɘ se jɘ 'daːlu 

al nɘr'diːlu 'koːšno 'ceːsto s-'peːska in 'keːj 'taːʒγa, niːe. Kar jɘ b'luː 'moːč, niːe. Kar jɘ 

b'luː dɘ'maː nɘ'reːst./'siː 'koːp, 'ceːla dru'žiːna. 'Eːdɘn jɘ 'nuːɘsu 'tuː, z'raːnu d'ruːγ 

d'ruːγu. Tɘ'kuː dɘ 'siː 'koːp, ja./Ja, na'veːčkrɘt 'kiːe zɘ … 'muːɘrdi 'eːn 'daːn prɘt 

s'viːɘtmu vɘ'čiːɘrɘm (smo naredili jaslice) ɘl p'roː nɘ s'viːɘt vɘ'čiːɘr, niːe. 'Toːkɘt 

b'liːzu, niːe./Niːe … ɘɘɘ … ma'γaːr 'muːɘrt 'puːɘl 'bɘl 'koːsnu, niːe, so 'keːj nɘr'diːl 'tuːd 

tɘ'kuː nɘ 'jaːsɘlcɘx u 'ciːɘrkvi, niːe, dɘ jɘ 'tiːɘkla 'voːda al 'keːj 'taːʒγa. (Ja, saj pravim, v 

navadi smo imeli … Kako bi povedala? Nizk… nizko omaro, ne, nizek kosem, ne, smo 

rekli. In gor smo dali drevca in spodaj pod drevca je bil … jaslice./Ja, lepe so bile 

zmeraj. Figure so bile kar papirnate, saj takrat ni bilo drugih. Se ni dobilo drugače kot 

papirnatih. In tisto smo vse poštimali in naložili gor. Lepe so bile, k…/Ja, tudi kaj 

takega, tudi, ne, da se je dalo ali naredilo kakšno cesto iz peska in kaj takega, ne. Kar je 

                                                 
44 Več o božičnem zajtrku v Petrović, 2004, str. 10. 
45 Več o božičnem zajtrku pri Južnih Slovanih v Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001. 
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bilo v moči, ne. Kar je bilo doma narediti./Vsi skupaj, cela družina. Eden je nesel to, 

zraven drugi drugo. Tako da vsi skupaj, ja./Ja, največkrat ke za … morda en dan pred 

svetim večerom (smo naredili jaslice) ali prav na sveti večer, ne. Takrat blizu, ne./Ne … 

magari morda potem bolj kasno, ne, so kaj naredili tudi tako na jaslicah v cerkvi, ne, da 

je tekla voda ali kaj takega.)  

Oblika jaslic: Informatorka Darinka Bajc pripoveduje, da so bile nekdaj v 

Podkraju v navadi samo »štalice«, nikoli »votline«. Podkrajske jaslice so stale pod 

božičnim drevesom in so imele obliko visokega »hriba« iz mahu, na katerem je bil 

»hlevček« s »sveto družino« (»Betlehema« ni bilo), z vznožja hriba pa so navzgor proti 

»štalici« »prihajali« »pastirci in ovčice«. Mizo ali omaro, na kateri so stale jaslice so 

»zarobili« oziroma okrasili s prtičkom. Tako oblikovane jaslice so naredili v vsaki hiši 

(namizne jaslice).  

Kuret piše, da so včasih tudi drugod na Slovenskem jaslice napravili tako, da so 

naredili visok »hribček«, na katerem je bil »Betlehem«, ob spodnjem robu pa je stal 

»hlevček« ali »štalica«. Te jaslice so bile narejene v bogkovem kotu in jih je ravno tako 

krasil bel prtiček (kotne jaslice) (Kuret, 1989). 

Materiali, iz katerih so izdelovali jaslice: V Podkraju so bile večinoma v rabi 

papirnate jaslice. Darinka Bajc pravi, da so v Podkraju lesene figure izdelovali le 

italijanski vojaki med drugo svetovno vojno. Podkrajci so si običajno kupili tiskane 

pole, iz katerih so izrezljali figurice nazareških pastircev, svete družine in živali ter 

nanje na hrbtni strani prilepili paličice, ki so jih lahko preprosto zapičili v mah. Le-te so 

čez nekaj časa zamenjali plastični kipci iz mavca. Po drugi svetovni vojni so figure iz 

mavca prebivalci Podkraja izdelovali tudi sami. Nekaj let nazaj pa so prišle v rabo 

figure iz umetnih mas. Nekatere podkrajske gospodinje so včasih napravile kakšno 

figurico tudi iz testa, ko so pekle poprtnik. 

Kmečke jaslice na Slovenskem so bile poleg papirnatih in lesenih tudi glinene in 

voščene. Navado izdelave jaslic iz testa najdemo še v Beli krajini v Drašičih, kjer so 

napravili celotne testene jaslice in jih položili na božični kruh (Kuret, 1989). 

 

'jɘɘɘɘt puzd'raːːːːt/'vɘɘɘɘšt (p'raːːːːznike) – jt puzdrau't/v'š't (praznike) (iti 

pozdravit/voščit (praznike)); iti pozdravit/voščit (praznike) (z različnimi glasovnimi 

spremembami tudi drugod na Slovenskem). 

Leksem pozdráviti (»salutare, begrüßen«) izhaja iz pridevnika zdrȁv. Tako tudi 

odzdráviti (»salutem reddere«), nazdráviti (»zuprosten«), samostalnik pozdrȁv, -áva 
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(»salutio«) in še nekateri drugi termini, na primer: pozdrav zdrávo (»lebe(t) wohl«), 

zdravílo (»medicamentum«), zdravník (»medicus«), zdravíca (»sermo potorius, carmen 

potorium«), ime Zdravko itd. V 16. stoletju zasledimo pri Megiserju termina ʃdrau 

(»ſanus«) in ʃdrauie (»sanitas«), pri Alasii v 17. stoletju ʃdrau (»ſano«), ʃdrauglie 

(»ſanità«) in ʃdrauit (»ſanare«), sdrau in sdrauje pri Janezu Svetokriškem, pri Kastelcu 

in Vorancu v 18. stoletju ʃdrou (»incolumis, salubris, valens, vegetus«), pri Pohlinu 

ʃdrâv (»sanus«) in ʃdravje (»sanitas«) ter sdrau (»gesund«) in sdrauje (»Gesundheit«) 

pri Gutsmannu. Več o tem v Bezlaj, 2005, str. 401.  

Vščiti ali voščíti (glagol v imperfektu in perfektu vščim) s pomenom 

»gratulari, bene (male) precari« je izhodišče za druge izpeljanke, kot so: privoščljȉv, -íva 

(»hämisch, schadenfroh«), navoščíti, kar v Ribnici na Pohorju pomeni »zlagati se«, 

nevoščljȉv, -íva (»invidus«) idr. Pri Megiserju najdemo v 16. stoletju izraze 

voʃzhiti/voshzhyti (»concedere, facere copiam«), dobru voszhiti (»faveo«) in ker ne 

voʃhzhi (»invidus«), pri Janezu Svetokriškem v 17. stoletju ʃama ʃebi ʃmert ʃi ie voshila, 

v 18. stoletju pervôshem (»favere«), vôshem, voshiti (»optare, gratulari«) pri Pohlinu ter 

voʃhim (»wünsche«) in dobrovoʃhiti (»gönnen«) pri Gutsmannu. Hrvatje so od 

Slovencev prevzeli obravnavani termin kot voščȉti oziroma vòštiti, Čakavci pa kot 

vȍštiti. »Kakor hrv. kajk. vuščiti, štok. ùštiti, priúštiti "privoščiti" pred l. 750 izposojeno 

iz stvn. *wunṡkan (> slov. *vǫšćti) > wunscen "želeti", kar je denom. od stvn. wunsc 

"želja".« (Bezlaj, 2005, str. 346) Več o tem prav tam. O etimologiji leksema praznik pa 

v Bezlaj, 1995, str. 106. 

Zgornji termin označuje dejanje, ko nekomu izrazimo dobre želje ob prazniku, 

običajno z določeno frazo: Ja, 'tuː smo jɘ'meːl 'tuːd nɘ'vaːdo, dɘ smo vɘt'ruːɘc 'moːγli 

'jɘt z'juːtru x-su'seːd lɘ'puː puzd'raːt. 'Uːn vɘt'ruːɘc, su'seːdu vɘt'ruːɘc x-'naːš 'xiːš. 

'soːk x-'suːɘj … tɘ'kuː, niːe. 'Vɘndi 'miː smo 'meːl 'tiːstix … 'tiːste t'riː 'xiːše … Pɘr 

'Piːčɘni, pɘr 'Tiːšlɘri jɘn 'pɘr-nɘs. Jɘn 'tuː smo 'moːγli z'juːtru 'teːčt./Ja, sɘ'veːde, 

g'duː 'buːɘ 'pɘršu p'reːj. Se je b'luː γ'ruːɘznu 'luːšnu. Pu'suːɘt so lɘ'puː sprɘ'jɘl, niːe. 

'Ne:j … 'Pɘr-nɘs vɘd d'ruːzix, d'ruːx pɘr… 'noːs … ɘɘɘ … 'noːs d'ruːγe./Ja, 'koːšɘŋkrɘt 

'muːɘrt 'kɘšɘn čɘn'teːš smo 'tuːd du'biːl. 'Saːm 'keːj, g-γo jɘ b'luː tɘ'kuː 'maːlu./Ja, 

z'juːtru, kɘr smo s'taːl. Sɘ'veːde smo 'moːγli tɘ-'pɘru s'toːt, sɘ 'xiːtru vɘb'leːčt, 

vɘ'boːt jɘn 'teːčt. 'Teːčt du d'ruːγe 'xiːše, dɘ smo 'vɘšli p'raːznike. (Ja, to smo imeli tudi 

navado, da smo otroci mogli iti zjutraj k sosedu lepo pozdravit. Oni46 otroci, sosedovi 

                                                 
46 tisti (sosedovi) 
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otroci k naši hiši. Vsak k svoji … tako, ne. Ondi47 mi smo imeli tistih … tiste tri hiše … 

Pri Pivčanu, pri Tišlarju in pri nas. In to smo mogli zjutraj teči./Ja, seveda, kdo bo prišel 

prej. Saj je bilo grozno lušno. Povsod so lepo sprejeli, ne. Ni … Pri nas od drugih, drugi 

pri… nas … nas druge./Ja, kakšenkrat48 morda kakšen čentež smo tudi dobili. Samo kaj, 

ko ga je bilo tako malo./Ja, zjutraj, kadar smo vstali. Seveda smo mogli ta prvo vstati, se 

hitro obleči, obuti in teči. Teči do druge hiše, da smo voščili praznike.)  

Nekoč je bila v Podkraju na božično jutro navada, da so vsi, najpogosteje pa 

otroci, hodili k sosedom pozdravit oziroma voščit praznike. Ko so vstopili, so si s 

sosedovimi segli v roke in naglas rekli: »Bog daj dober dan! Vam voščimo vesele in 

žegnane božične praznike!« (Voščilo je bilo zabeleženo v pogovoru z Darinko Bajc.) 

Podkrajski božični voščilci so bili tudi obdarovani. Največkrat so dobili v dar košček 

potice, suho sadje, bonbone, orehe in tepke (vrsta hrušk), včasih so jim v roke potisnili 

tudi kakšen drobiž. Sicer pa so si ljudje voščili, če so se srečali na cesti. 

Kuret ni v svojem delu nikjer zapisal, da bi kje drugje v Sloveniji obstajala 

takšna navada, saj so jo verjetno prevzeli božični koledniki, ki v Podkraju niso bili 

znani. »Če so se ljudje zjutraj srečevali, so si pač segali v roko in si voščili srečne 

praznike, stopil pa ni nobeden čez tuj prag.« (Kuret, 1989, str. 339) Kot že omenjeno pa 

je veljalo drugačno pravilo v Beli krajini in Prekmurju (gl. zgoraj gesli božič in božični 

zajtrk).  

Božični koledniki oziroma voščilci so (bili) znani tudi med drugimi slovanskimi 

narodi.49 

 

'mɘɘɘɘrvice/'mɘɘɘɘruce – mrvice/mruce (drobtinice) (Slovanska beseda mrvica s 

pomenom »drobtinica«, ki je v standardni slovenščini ni, se je ohranila le v ritualnem 

kontekstu. V SSKJ-ju namreč piše, da je termin mrvica kot »drobtinica« redko rabljena, 

večkrat je uporabljena v pomenih »posušena trava«, »delec kake zdrobljene snovi« ali 

ekspresivno »zelo majhna količina/malo pomembna stvar« (SSKJ, 2005, str. 584).); 

mrvice (velik del slovenskega ozemlja), mrvíne (Kras), koledne drobtine (ponekod na 

Slovenskem); božićne mrvice (Srbi v Beli krajini), mȑve (srbohrvaški jezik), 

mrve/mrvke (makedonski jezik).  

                                                 
47 Ondi je starinska beseda, ki pa se v podkrajskem govoru še vedno uporablja in pomeni tam. 
48 kdaj/kdaj pa kdaj 
49 Več o kolednikih glej v Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001, str. 41 ter v Petrović, 2004, 
str. 11 in 12. 
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Termin mŕvica je pomanjševalnica besede mŕva, ki pomeni »seno, drobir, 

košček«. Prav od tu izvirajo tudi naslednje izpeljanke, na primer: mrvíti, mrvím/mrvíčiti, 

mrvȋčim (»drobiti«); mrlízgati, mrlézgati, mrlúzgati (»počasi žvečiti, pljuskati«); 

mrvíkati, mrvíkam (»jesti po koščkih«); pridevnika mrvljȉv, mȓvnat. V cerkveni 

slovanščini imamo primer mrъvica (»drobec«), v praslovanščini pa *mьrva. Pohlin in 

Gutsman sta v 18. stoletju uporabljala izraz merva oziroma merveza (Pohlin). Več o tem 

v Bezlaj, 1982, str. 204. 

Zgornji termin označuje majhne drobce kruha (poprtnika) ali peciva: Ja, 'mɘrvic 

na'veːčkrɘt jɘx 'neːj b'luː 'nɘč, kɘr smo jɘx 'seː pusp'raːli 'žiːɘ p'reːj -'uːsta. Ma če 

je 'keːj vɘs'taːlu, se je 'tiːstu 'seː sp'raːlu 'koːp in 'daːlu za ž'vaː./'Mɘruce so du'biːle 

žvɘ'liː, ja. (Ja, mrvic največkrat jih ni bilo nič, ker smo jih vse pospravili že prej v usta. 

Ma če je kaj ostalo, se je tisto vse spravilo v-kup50 in dalo za žival./Mrvice so dobile 

živali, ja.) 

V Podkraju se je drobtinice, ki so ostale od božičnega kruha, vedno dalo 

domačim živalim, in sicer konjem, govedu, prašičem, drobnici in kokošim, pa tudi psom 

in mačkam. Z zaužitjem drobtinic blagoslovljenega poprtnika so bile tudi živali 

blagoslovljene in zaščitene pred nesrečo. Tisti, ki živali doma niso imeli, pa so mrvice 

vrgli na ognjišče ali v peč, da so zgorele. Nikoli jih niso odvrgli v smeti ali kam 

drugam, saj so bile »požegnane«.To dejanje bi bilo oskrumba in bi v hišo prineslo 

nesrečo. 

Isto navado najdemo po vsej Sloveniji. Blagoslovljenih drobtinic se ni smelo 

nikoli metati proč. Nekoč so jih ali vse pojedli ali pa, kot že rečeno, z njimi nakrmili 

domače živali, da bi bile zdrave. Uporabljali pa so jih tudi kot ritualno jed za zdravljenje 

ljudi, na primer proti revmi (Kuret, 1989).  

 Srbi v Beli krajini so mrvice kruha, ki so ostale na mizi po zajtrku, shranili in jih 

dali kravam ali ovcam, če so imele težak porod. Verovali so, da se po zaužitju teh 

drobtinic vse razreši. Na območju slovaško-moravske meje so mrvice rabili pri pripravi 

»magične vode« za zdravljenje in uroke. Poljaki pa so verjeli, da drobtinice, ki med 

jedjo padejo iz ust, pomagajo pri zdravljenju bradavic.51 V Gruži so pri lomljenju 

božičnega kruha pazili, da ni nobena mrva padla na tla, da ne bi sreča »odšla« od hiše. 

                                                 
50 skupaj 
51 Petrović, 2004. 
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Med Južnimi Slovani je veljalo prepričanje, da morajo ostanke (mrvice) božičnega 

kruha postaviti na visoko, da bo tudi klasje na polju zraslo čim više.52  

 

'mu ːːːːɘɘɘɘlt nɘɘɘɘp'reːːːːj – mwl't' n'prej (moliti naprej/voditi molitev); tudi drugod na 

Slovenskem je v rabi tale izraz, mòdliti naprej (Koroška, Pohorje, območje ob Savinji).  

Iz termina móliti (1. os. ed.: mólim) oziroma molíti s pomenom »orare« so se 

razvili tudi drugi termini, na primer: komparativi z od-, po-, pre- in z-, ki tvorijo 

dovršne glagole, molȋtev, molȋvec (»Beter«), molȋtvenica (»Bethaus«), molitvenik 

(»Gebetbuch«), molêdovati,  -ujem (-ovam) (»zudringlich bitten«) itd. Obravnavani 

izraz najdemo že v Brižinskih spomenikih, in sicer modliti se (»orare«); pri Megiserju v 

16. stoletju, recimo molyti, modlit in modlitva; pri Alasii v 17. stoletju naletimo na 

molit; v 18. stoletju pri Pohlinu pa na mȏlem, moleduvam in moliti. Primer iz 

praslovanščine je *modliti, *modljǫ, iz starocerkvene slovanščine pa moliti, moljǫ. V 

drugih slovanskih jezikih pa imamo: mòliti (srbohrvaški jezik), moli (makedonski 

jezik), mólja (bolgarski jezik), molítь (ruski jezik), mołyty (ukrajinski jezik), malícь 

(beloruski jezik), modlić się (poljski jezik), modliti se (češki jezik), modlitʼ (slovaški 

jezik), modlić so (gornjelužiški jezik), modliś (dolnjelužiški jezik). Več o tem v Bezlaj, 

1982, str. 193. Za etimologijo leksema naprej gl. geslo prj v Bezlaj, 1995, str. 110. 

Termin označuje način molitve, ko nekdo naglas izgovarja molitev, ostali pa z 

drugim delom molitvenega obrazca odgovarjajo ali ponavljajo za njim: Ja, voned'vaː al 

sta mu'liːla al sta š'loː 'zaːt, dɘ smo p'reːj 'miː tɘ d'ruːx mu'liːl nɘp'reːj in tɘ'kuː, niːe. 

Z'raːnu sta b'laː…/'Zaːdni jɘ 'muːɘlu 'ruːɘžɘn k'roːnc. (Ja, onadva ali sta molila ali sta 

šla zadaj, da smo prej mi ta drugi molili naprej in tako, ne. Zraven sta bila …/Zadnji je 

molil rožen kranc.) 

Moliti naprej je izraz, ki ga uporabljamo, če želimo reči, da nekdo vodi molitev, 

recimo rožni venec ali angelovo češčenje. V Podkraju na vse tri svete večere, ko se kadi 

in kropi domove, tisti, ki nosi posodo z ogljem, vodi tudi molitev rožnega venca. To 

opravilo je navadno gospodarjeva dolžnost. Po nekaterih družinah pa molijo naprej 

otroci na začetku sprevoda. Zgodi se tudi, da gospodar in gospodinja skupno vodita 

molitev, tako da hodita pred drugimi, ali pa to stori zadnji v vrsti. Ob tej priložnosti je 

molitev del obreda, s katerim hišo in ljudi v njej zaščitimo in očistimo vsega zla.   

                                                 
52 Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001. 
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Po nekaterih slovenskih pokrajinah, ugotavlja Kuret, je vodenje molitve točno 

določeno. V Slovenskih goricah navadno moli naprej tisti, ki kropi. To pa je običajno 

gospodar. Tudi v idrijskih hribih vodi molitev gospodar, s tem da tukaj ne kropi, ampak 

kadi prostore. V Beli krajini je vodenje molitve in kropljenje zaupano gospodinji. 

Ravno tako tudi v Beneški Sloveniji in v Kanalski dolini (Kuret, 1989). 

 

'mu ːːːːɘɘɘɘlt 'ruːːːːɘɘɘɘžɘɘɘɘn k'roːːːːnc – mwl't' rwž'n kronc (moliti roženkranc/rožni venec); 

moliti roženkranc/moliti rožni venec (z različnimi glasovnimi spremembami drugod na 

Slovenskem). 

 Za etimologijo leksema moliti gl. zgoraj geslo moliti naprej in Bezlaj, 1982, str. 

193. Pridevnik ržen oziroma besedna zveza ržni venec (»molek«) je kalk po nemškem 

izrazu Rosenkranz. Tako dobimo v slovenščini termin rženkranc. Več o etimologiji 

ržen gl. Bezlaj, 1995 (201–202, geslo rža). Rožni kranc je izposojenka iz srednje 

visoke nemščine od rôsenkranz in je v rabi od 15. stoletja dalje (Striedter-Temps, 1963, 

str. 213). V 18. stoletju najdemo pri Kastelcu izraz roshni krienz s pomenom 

»Blumenkranz«, ki v prevodu pomeni »cvetni venec/cvetna krona« (Bezlaj, 1982, str. 

81). Rožni kranc kot »cvetni venec« v slovenščini ima torej v nemščini pomen »venec iz 

vrtnic« (Rosenkranz). Marko Snoj piše, da je nemški izraz Rosenkranz zloženka iz 

nemške besede Rose (»vrtnica«) in Kranz (»venec«). Tvorjen je po cerkvenolatinski 

besedi rosarium (»girlanda, venec iz vrtnic), ki pa je izpeljanka iz rosa, ki v klasični 

latinščini pomeni »vrtnica«. Molitev rožnega venca naj bi Marijo lepšala kot venec iz 

vrtnic (Snoj, 2003, str. 631–632). Več o leksemu kranc gl. kráncelj v Bezlaj, 1982, str. 

81. 

Zgornji termin v katoliškem okolju označuje usmerjanje misli, prošenj k Bogu in 

Devici Mariji tako, da se najprej zmoli molitev Oče naš, nato se desetkrat ponovi 

obrazec Zdrava Marija, na koncu pa se izreče zaključni hvalospev Slava Očetu in Sinu 

in Sv. Duhu. Vse to se ponovi petkrat. Toliko skrivnosti ima namreč vsak del rožnega 

venca, le-ti pa so štirje, in sicer veseli, žalostni, častitljivi in svetli del. Ponavadi se na 

koncu vsakega dela rožnega venca doda še eno desetko za rešitev duš iz vic: … 'zaːdni 

jɘ 'muːɘlu 'ruːɘžɘn k'roːnc. (… zadnji je molil rožen kranc.) 

Rožni venec je, kot lahko beremo v Kuretovem delu (1989), ena od krščanskih 

pobožnosti, ki jih je Cerkev uporabila pri pokristjanjevanju. Šega kajenja in kropljenja 

namreč sega v predkrščansko dobo (več o tem gl. geslo hišo požegnati), ki pa še ni 

poznala rožnega venca ali drugih krščanskih molitev. Z molitvijo (rožnega venca), 
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kajenjem in kropljenjem se še danes kliče Božji blagoslov na hišo in vse verujoče, ki 

sodelujejo pri obredu.  

V podkrajski župniji se na vse tri svete večere že od nekdaj, ko se blagoslavlja 

hišo, ostala poslopja ter celo vrtove, njive, polja in gozdove, moli rožni venec. Druge 

molitve pri tem obredu ne pridejo v poštev. Skupaj s kajenjem in kropljenjem je rožni 

venec (po podkrajsko rožen kranc) namenjen blagoslovu doma in vseh, ki v njem 

prebivajo. Po blagoslovu se družina (danes se to že močno opušča) usede za mizo in 

prične z molitvijo veselega dela rožnega venca. Med čakanjem polnočnice se največkrat 

zmoli tudi ostale dele. Takšna navada je bila vsaj v preteklosti znana povsod na 

Slovenskem.  

V Kuretovem delu je zapisano, da je tudi po drugih slovenskih pokrajinah 

prevladujoča molitev ob kajenju in kropljenju rožni venec. Izstopa Spodnja Koroška, 

natančneje Podjuna, kjer so se nekoč med obhodom križali in potiho mrmrali stare 

molitve. Prav tako je bila posebnost tudi Ziljska dolina, kjer so med obredom izgovarjali 

hišni »žegen«. Danes so to molitev zamenjali z rožnim vencem (Kuret, 1989).  

 
  

'poːːːːst – post;53 izraz je v rabi tudi drugod na Slovenskem, sveti post, veseli post 

(enako); pȏst (srbohrvaški jezik), post (makedonski, poljski jezik), póst (bulgarski, 

ruski, beloruski, gornjelužiški jezik), píst (ukrajinski jezik), půst (češki jezik), pôst 

(slovaški jezik), spót (dolnjelužiški jezik). 

Iz samostalnika moškega spola pȍst (v rodilniku pósta) izhajajo tudi izrazi: 

pridevnik pósten, -tna, izvedenki pstnik (»marec«) in poščénje (»Fasten«), 

denominativ postíti se, pstim se/postím se. V 16. stoletju najdemo pri Megiserju post, 

pri Alasii leta 1607 pa postet (»digiunare«). Enak pomen ima tudi 

starocerkvenoslovanski postъ, postiti sę. Mnogi avtorji so mnenja, da je slovanska 

beseda *postъ izposojena iz stare visoke nemščine (fasta (»post«), fastên (»postiti se«)) 

in gotščine ((sik) fastan (»postiti se«), fastubni (»post«)). *Fasta- pomeni v 

germanskem jeziku *»kar se drži, kar je trdno«. To povezujejo s starovisokonemškim 

festi in nemškim fest (»trden«). Več o tem v Bezlaj, 1995, str. 91. 

Termin označuje delno ali popolno omejitev uživanja hrane v določenem času, 

zlasti mesa. V tem primeru gre za post oziroma sveti post (tudi veseli post), ki so se ga 

nekdaj držali dan pred božičem in je bil znan po vsem Slovenskem. Ljudje so se tako 

                                                 
53 Obravnavan je post v božičnem času. 
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spominjali Jožefa in Marije, ki sta v iskanju prenočišča ostala brez večerje: Ma, 'jɘst nɘ 

'veːm, čɘ jɘ b'luː … al jɘ b'luː 'saːm du čɘ'tɘrt…, du čɘ'tɘrte 'uːre pu'poːdne. Ma 'mɘn 

sɘ z'diː, dɘ du čɘ'tɘrte 'uːre pu'poːdne jɘ 'biː 'poːst. Jɘn 'puːɘl sɘ jɘ pa 'loːxku 'jeːdlu 

… (Ma, jaz ne vem, če je bilo … ali je bilo samo do četrt…, do četrte ure popoldne. Ma 

meni se zdi, da do četrte ure popoldne je bil post. In potem se je pa lahko jedlo …) 

Na dan pred božičem je v Podkraju veljal post (tudi za otroke), a le do četrte ure 

popoldne. Zjutraj niso običajno nič dali v usta, če pa so, je bila to bela ječmenova kava 

in kruh. Za kosilo ni bilo mesa. Ponavadi so skuhali joto ali fižolovko. Počakali so na 

sveti večer, ko so pokadili hišo in zmolili rožni venec, po tem pa je sledila praznična 

večerja. Ponekod je bila za to priložnost nujna zeljnata solata (mrzla večerja), kot je 

povedala Marija Bajc, spet drugje pa niso smele manjkati klobase z lastno juho ali s 

kislim zeljem. Darinka Bajc pravi, da je poleg klobas prišlo na mizo tudi sušje, ohlajeno 

kuhano suho sadje, orehi, lešniki, trši piškoti v obliki lunic in zvezd, ki so jih obesili 

tudi na božično drevo, orehova potica ter ocvirkovka. Videti je, da je bila na sveti večer, 

ko so na večjem delu slovenskega ozemlja držali strogi post, v Podkraju prava gostija. 

Tudi drugod po Sloveniji je bilo ta dan na mizi postno kosilo brez mesa. Kuret 

piše, da so si Prekmurci postregli s suhim fižolom, z nastrganim hrenom, s kuhanimi 

krhlji in krapci ali z mlečnim fižolom, mlečnim krompirjem, juho iz krhljev ter z 

makovicami in orehovimi krapci. V Porabju so pekli buče, jedli suho sadje in pecivo, 

kuhanega pa nič. V Slovenski vesi so ostali tešč do poldneva. Nato pa so prinesli na 

mizo tri vrste jedi s pšeničnim kruhom, in sicer: fižol, kašo in suho sadje. Na Štajerskem 

so se morali tako kot v Podkraju postiti tudi otroci, le da je post tukaj trajal do 

polnočnice. V Slovenskih goricah so za kosilo jedli kuminovo juho, zvečer pa so si 

postregli z gibanicami ali pšeničnimi krapci namazanimi s sirom in politimi s smetano 

(Kuret, 1989).54  

Pravoslavni Slovani se na postne dni, kot je tudi dan pred božičem, običajno 

vzdržijo mesnih jedi, spolnosti in zabav. Takrat ne jedo niti mlečnih izdelkov niti jajc. 

Posta so oproščeni majhni otroci, dojilje, nosečnice, bolniki in starci. Znak za pričetek 

postne večerje na sveti večer je bila prva zvezda, ki je zasvetila na nebu. Na mizo so 

postavili: pasulj/fižol ali grah, pšenico, med in ribo. Južni Slovani so si postregli tudi s 

suhim sadjem in postno pito (špinačo). Poljaki so verovali, da post, ki ga bolnik z 

                                                 
54 Več o postu in postnih jedeh na dan pred božičem v drugih slovenskih pokrajinah gl. Kuret, 1989, str. 
326–328.   



 

44 

epilepsijo opravi na božič, pripomore k temu, da ozdravi. Beloruski čebelarji pa so bili 

prepričani, da če ne bodo na sveti večer nič jedli in pili, da se bodo čebele bolje rojile.55  

 

'mɘɘɘɘrzla vɘɘɘɘ'čiːːːːɘɘɘɘrje – mrzla v'čjrje (mrzla večerja); mrzla večerja (tržaška 

okolica, Polje pri Ljubljani, Spodnji Rož, velikovška okolica, Gore pod Celovcem, 

Podjuna),  kolacija (Koroška). 

Za etimologijo leksema mrzla gl. geslo mŕzel v Bezlaj, 1982, str. 204, za 

etimologijo leksema večerja gl. prav tam pod geslo večr (Bezlaj, 2005, str. 286–287). 

O izvoru termina kolacija pa je Kuret zapisal naslednje: »Ime izhaja, kakor je dognal Fr. 

Kotnik, iz srednjega veka in sicer iz lat. collatio, kar pomeni postno jed menihov ob 

postnih dneh pred večernim branjem, po vesperi.« (1989, str. 328) 

Izraz označuje večerjo, ki je pohlajena, hladna, čeprav je kuhana in jo uživajo na 

večer pred božičem: … in vɘ'čiːɘrja jɘ b'loː 'žiːɘ s'pɘt pu'siːɘbna. Jɘ b'luː t'reːba … 

'saːm 'neːsmo 'meːl mɘ'saː al klɘ'baːs al 'keːj. 'Muːɘrdi čɘ smo p'reːj zɘk'laːl, jɘ b'luː 

'tiːst vɘ'čiːɘr. 'Saːm 'moːγla jɘ pa 'bɘt su'laːta. Ja, jɘn 'tuː nɘ'reːzɘna, 'tuː jɘ 'ziːɘlnɘto 

su'laːta. Ja, 'tuː 'muːɘre 'bɘt … ɘɘɘ … 'mɘrzla vɘ'čiːɘrja, niːe, zɘ s'viːɘti vɘ'čiːɘr, 'tuː sta 

'meːla … 'Juːɘžɘf jɘn Mɘ'riːja. Su'laːto smo nɘ'reːzɘl, 'maː krɘm'piːɘrje 'nuːɘtɘr, no, 

jɘn jɘ b'loː vɘ'čiːɘrje. (… in večerja je bila že spet posebna. Je bilo treba … samo nismo 

imeli mesa ali klobas ali kaj. Morda če smo prej zaklali, je bilo tisti večer. Samo mogla 

je pa biti solata. Ja, in to narezana, to je zelnata solata. Ja, to mora biti … mrzla večerja, 

ne, za sveti večer, to sta imela … Jožef in Marija. Solato smo narezali, malo krompirja 

noter, no, in je bila večerja.) 

Mrzla večerja so tudi Podkrajci imenovali obrok hrane, ki so ga zaužili na sveti 

večer. Mrzla večerja je bila pravzaprav solata iz narezanega zelja in pohlajenega 

kuhanega krompirja. S tem so se spominjali Jožefa in Marije, ki v noči, ko sta iskala 

prenočišče, nista našla nič toplega za pod zob. Omenjena solata, kot pravi informatorka 

Marija Bajc, na sveti večer ni smela manjkati, pa tudi suho in kuhano sadje ne.  

Ohlajen ali mrzel obrok hrane na sveti večer je na Slovenskem precej znan. V 

nekaterih slovenskih krajih ga imenujejo mrzla večerja (gl. zgoraj). Ohlajen oziroma 

nekuhan obrok hrane na sveti post je v vsaki pokrajini nekoliko drugačen, bistveno pa 

je, da ga ne zaužijemo toplega. Na Koroškem takšnemu obroku pravijo tudi kolacija. 

(To je ohlajena jed iz kuhanega suhega sadja, ki jo na sveti post jedo tudi v Polju pri 

                                                 
55 Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001.  



 

45 

Ljubljani in verjetno še kje.) Med ljudi na slovenskem Koroškem in verjetno tudi 

drugod po Sloveniji je prišla iz samostanskega življenja. K hladnemu oziroma 

nekuhanemu obroku hrane (torej k mrzli večerji) bi lahko prišteli še razna peciva, suho 

sadje, orehe, kostanje, kruh, vino in podobne stvari, za katere vsekakor ne moremo reči, 

da so tople. 

 

pol'noːːːːčnica/polnoč'niːːːːca/punuč'niːːːːca – polnóčnica/polnočníca/punučníca 

(polnočnica); polnočnice (okolica Rogaške Slatine), metna (Rož pri Medvedjaku pod 

Rjavco). 

Leksem pȏlnočnica (»Christmette in der Chrisnacht«) izhaja iz zloženke pȏlnoč 

(od tu tudi pridevnik pȏlnočen). Iz termina pȏlnočnica pa izhaja pridevnik pȏlnočnični, 

-a, -o. Več o leksemu pȏlnočnica gl. geslo nȏč v Bezlaj, 1982, str. 226; več o leksemu 

pȏlnoč pa gl. geslo pl I v Bezlaj, 1995, str. 78. 

Termin označuje mašo opolnoči v noči pred božičem: Ja, γ'duːr jɘ 'moːγu, jɘ 

'šoː x-pol'noːčnic -'vaːs, niːe. 'Saːm vɘt'ruːɘc 'neːsmo š'liː, 'keːj. Smo š'liː s'paːt, 

γ'duːr jɘ 'moːγu, niːe, 'tiːst jɘ 'šoː. Dɘr'γaːč 'neːj b'luː 'nɘč pu'siːɘbniγa./Ja, š'liː smo 

čim 'bɘl u'koːp, niːe. S-'saːke 'xiːše smo sɘ z'meːnli, dɘ smo š'liː 'bɘl 'koːp. Niːe, kɘr 

jɘ b'luː pu'nuːɘč jɘn tɘ'kuː, dɘ se je 'buːlš š'luː. Pu'siːɘbnu 'puːɘl pa mɘd 'voːno šɘ 

'naːbɘl … šɘ 'naːveč vɘt'roːk, dɘ so kɘr'čaːl jɘn 'seː 'tuː, dɘ 'noːs 'neːj 'koːšɘn 

st'reːlu 'vɘnt 'kiːe./'Liːx op-polnoč'niːc nɘ 'veːm …/X-punuč'niːc smo 'raːt hu'diːl, ja. 

(Ja, kdor je mogel, je šel k polnóčnici56 v vas, ne. Samo otroci nismo šli, kaj. Smo šli 

spat, kdor je mogel, ne, tisti je šel. Drugače ni bilo nič posebnega./Ja, šli smo čim bolj 

v-kupu, ne. Z vsake hiše smo se zmenili, da smo šli bol v-kupu. Ne, ker je bilo ponoči in 

tako, da se je boljše šlo. Posebno potem pa med vojno še najbolj … še največ otrok, da 

so kričali in vse to, da nas ni kakšen streljal ondi ke./Lih ob polnočníci ne vem …/K 

polnočnici smo radi hodili, ja.) 

Udeležba pri polnočnici: Polnočnice se tako v Podkraju kot tudi drugod niso 

udeležili majhni otroci, ki so odšli spat. Pri njih je ponavadi bedel kateri od staršev ali 

starejši brat ali sestra, ostali pa so se vsi odpravili v cerkev. Tisti iz zaselkov okoli 

Podkraja so se že prej odpravili na pot. Le-ti so po zasneženih poteh običajno pešačili 

oziroma gazili v sprevodu z baklami v rokah. Tako je bilo tudi drugod na Slovenskem. 

                                                 
56 Naglas je lahko na drugem ali na tretjem zlogu. 
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Dramski prizori pred ali med polnočnico: Darinka Bajc je povedala, da so 

nekdaj v Podkraju, ko so se verniki zbrali v cerkvi, ki je bila že tako mračna, tik pred 

začetkom maše ugasnili vse luči, da je zavladala popolna tema. Iz zakristije je točno ob 

polnoči prišel »angel«, ki ga je osvetljevala luč, ter stopil do hlevčka na jaslicah. 

Oznanil je Kristusovo rojstvo ter »izginil«. »Angel« je bila deklica s svetlimi dolgimi in 

spuščenimi lasmi, z dolgo belo obleko, s perutmi pritrjenimi na hrbtu in s posebnim 

obročem na glavi, ki je predstavljal svetniški sij. Deklica se je nato v zakristiji 

preoblekla ter prisostvovala pri maši tako kot ostali verniki.  

Podobno kot v Podkraju najdemo tudi v Mežiški dolini dva polnočnična 

dramatska prizora. V Šentanelu sta po hvalnicah pred polnočnico, ko je duhovnik 

prebral evangelij o Kristusovem rojstvu, izza glavnega oltarja stopila dva »angela« (dve 

deklici v dolgih svilenih haljah s krili in zvezdo na čelu) s šestimi pastirji z majhno 

smrečico in s svečami pritrjenimi na vodoravnih enakokrakih križih na koncu drogov, ki 

so jih nosili v rokah. Nato so se odpravili proti jaslicam, kjer so, ko je duhovnik prebral, 

da so pastirji prišli k hlevčku, zapeli pesem. Le-ti so ostali med polnočnico pri jaslicah 

ali pred obhajilno mizo in šli med darovanjem s svečami okrog oltarja. V Črni pa je 

dvanajst »pastirjev«, ki jih je vodil majhen »angel«, medtem ko je duhovnik zapel 

slavo, vstopilo skozi glavna vrata v cerkev. Ti so nosili v rokah trirogljate palice ovite s 

smrečjem. Na vsak rogelj je bila pritrjena goreča sveča. Počasi so se v polkrogu 

razporedili pred obhajilno mizo, kjer so ves čas svetili, po maši pa so odšli k darovanju 

okoli oltarja. (Kuret pravi, da sta oba primera iz Mežiške doline prava redkost med 

tovrstnimi ostanki, saj sta jih večino odpravila razsvetljenstvo in janzenizem.) (Kuret, 

1989). 

 

pu'pɘɘɘɘrtnik/pu'pɘɘɘɘrtnjak – puprtnik/puprtnjak (božični kruh); 

poprtnik/poprtnjak57 (Gorenjska, del Dolenjske in zahodne Štajerske, Notranjska, 

Tolminsko območje in Beneška Slovenija), božičnik (del Spodnjega Štajerskega ter 

področje od Novega mesta do Brežic), božićnjak (okolica Kostanjevice na Dolenjskem), 

božič (ponekod na Goriškem in na Spodnjem Koroškem), župnik58 (okolica Cerknice in 

Postojne, Bela krajina, Kostel, Loška dolina ter Dobrepoljska in Ribniška dolina), 

mižnik/pomižnik/nam(i)žnik59 (Vzhodna in Zahodna Štajerska in Koroška), stolnik60 

                                                 
57 Kuret piše, da ga vzhodno od Ljubljane imenujejo poprtnik, zahodno pa poprtnjak (Kuret, 1989). 
58 Takšno ime je dobil, ker so ga nekoč dajali duhovnikom kot desetino (Kuret, 1989). 
59 od: miza (Kuret, 1989) 
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(del Štajerske), postolnik61 (Mislinjska dolina in okolica Celja), močen kruh (ponekod 

na Štajerskem), kuc-kruh62 (Vzhodna Štajerska), gubanica (Beneška Slovenija in 

Zahodna Brda), novoletnica (Bela krajina);63 božićnjak (Srbi v Beli krajini, Krajina na 

Hrvaškem, Bosanska krajina, Črna Gora, Bunjevica v okolici Subotice), 

ljetnica/letnica/litnjica (Srbi v Beli krajini, Banija in Kordun), prostica (Srbi v Beli 

krajini), česnica (Srbi v Beli krajini, balkanski Slovani, Vzhodni in Zahodni Slovani), 

pogača/pita (Bolgari, Makedonci), kravaj (Bolgari). 

Popŕtnik je termin, ki izhaja iz samostalnika moškega spola pȑt (v rodilniku 

pŕta) s pomenom »kos tkanine«. Zraven sodijo še izrazi prtȉč (»robec, ruta«), 

prtenína/pŕtje (»laneno blago«), pridevnik prtn/prtnn (»lanen, grob«), prtneníce 

(»lanene hlače«), prtneník (»lanena obleka«). Sem lahko torej zapišemo tudi poprtnják 

in poprtník (»vrsta kruha«). V 16. stoletju najdemo pri Megiserju izraz popertniak (»ein 

gattung eines suessen kuchens, ein opfferkuchen«), pri Pohlinu popertnik (»panis 

feʃtivus«), pri Gutsmannu pa popertnik in podpertnik (»Weihnachtsbrot«). V 18. stoletju 

najdemo pri Pohlinu tudi izraze pert, part (»linteum«), partnęn, pertnęn in pertenina. V 

starocerkveni slovanščini imamo prъtъ (»pannus, linteolum«), v praslovanščini pa 

*pъrtъ, kar »navadno izvajajo iz *por-ti, *porʼǫ "parati". Vendar je kljub nasprotnim 

mnenjem verjetnejša zveza s staro litavsko obliko spartas "vrsta traku" (Nesselmann)« 

(Bezlaj, 1995, str. 130). Več o tem prav tam. 

Termin označuje obredni kruh,64 pečen za božične praznike: Aaa, 'maːma. 

'Maːma jɘ nɘr'diːla, sɘ 'maːma jɘ s'piːɘkla. Se je 'saːm 'aːne t'riːkrɘt nɘ 'leːtu, dɘ jɘ 

s'piːɘkla k'ruːx pɘr 'xiːš. In 'tuː jɘ b'luː zɘ bu'žiːč, zɘ vɘ'liːko 'noːč in za 'kuːɘšno, kɘr 

smo ku'siːl. Dɘr'γaːč γa 'neːj b'luː k'ruːxa pɘr 'xiːš./Ja, nɘ … 'kuːlk x'leːbu nɘ 'boːm 

'veːdla, niːe. 'Kiːe … 'ceːlo 'piːɘko, niːe, 'eːno, 'eːno … 'kuːlkɘr γ'riːɘ. In pu'pɘrtnik jɘ 

'moːγu 'bɘt. In 'tiːzγa sɘ jɘ 'deːlu nɘ 'miːzo in 'seː t'riː vɘ'čiːɘre pu'žiːɘγnɘlu jɘn 

u'meːs jɘ šɘ du'xoːnik pu'žiːɘγnu, k-jɘ 'pɘršu 'xiːšo pu'žiːɘγnɘt. In za s'viːɘte t'riː 

kɘ…'raːle smo γa rɘz'reːzɘl. Jɘn 'tuː jɘ b'luː zɘ v'soːʒγa 'aːn 'kuːɘščk jɘn γ'liːx tɘ'kuː zɘ 

ž'vaː. 'Tuːd ž'vaː jɘ 'moːγla 'duːɘpt 'soːka 'aːn 'kuːɘščk pu'pɘrtnika./Niːe, niːe, 

pu'pɘrtnik jɘ 'moːγu 'bɘt jɘn z-'leːpmu 'pɘrtɘm pu'γɘːrnɘn./Sɘ'veːde pu'pɘrtnjak jɘ 

'biː, niːe, jɘn 'tiːzγa jɘ rɘz'reːzu. (A, mama. Mama je naredila, saj mama je spekla. Saj 

                                                                                                                                               
60 od: stol/miza (Kuret, 1989) 
61 Isto. 
62 od: Klötzenbrot; nadevan je s suhim sadjem kot gubanica (Kuret, 1989) 
63 Običajno je božični kruh dobil ime po mestu, kamor so ga položili (Kuret, 1989).  
64 Njegov pomen je predkrščanski (hrana za rajnike, ki se vračajo iz onostranstva). 
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je samo ene trikrat na leto, da je spekla kruh pri hiši. In to je bilo za božič, za veliko noč 

in za košnjo, kadar smo kosili. Drugače ga ni bilo kruha pri hiši./Ja, ne … koliko hlebov 

ne bom vedela, ne. Ke … celo peko, ne, eno, eno … kolikor gre. In poprtnik je mogel 

biti. In tistega se je dalo na mizo in vse tri večere požegnalo in vmes je še duhovnik 

požegnal, ko je prišel hišo požegnat. In za svete tri k...ralje smo ga razrezali. In to je 

bilo za vsakega en košček in glih tako za žival. Tudi žival je mogla dobiti vsaka en 

košček poprtnika./Ne, ne, poprtnik je mogel biti in z lepim prtom pogrnjen./Seveda 

poprtnjak je bil, ne, in tistega je razrezal.) 

Marija Bajc pravi, da so ženske v Podkraju za božič poleg manjšega obrednega 

kruha, poprtnika (ta je bil vedno najmanjši), iz črne ali bele pšenične moke napekle celo 

peko kruha (več hlebov). Darinka Bajc je povedala, da je obredni kruh navadno krasil le 

križ, ki ga je vanj z nožem zarezala gospodinja. Poprtnik so postavili na mizo vsak sveti 

večer, ga pogrnili z belim prtom in ga blagoslovili. S hišo vred pa ga je blagoslovil tudi 

duhovnik. To je običajno opravil v času od božiča do novega leta. Poprtnik je v 

Podkraju ostal nedotaknjen do praznika svetih treh kraljev. Šele takrat so ga razrezali in 

si ga razdelili; v jed so ga dali tudi živini (gl. citat). Verovali so namreč v njegovo 

čudodelno moč.  

Na večinskem delu Slovenije spečejo po tri poprtnike, prvega za božič, drugega 

za novo leto in tretjega za svete tri kralje. Ponekod napravijo celo štiri poprtnike, spet 

drugje pa samo enega. Enega (običajno večjega od navadnih hlebov kruha) so ženske 

zamesile na Notranjskem, na Jezerskem, na Beli blizu Železne Kaple, ponekod v Ziljski 

dolini, ponekod v Beneški Sloveniji in Kanalski dolini, v Selški dolini, v Prekmurju, 

ponekod na Štajerskem, v Savinjski dolini, okoli Gornjega grada, na Dolenjskem v 

okolici Kostanjevice in Žužemberka, v Ribniški dolini, ponekod v Beli krajini, v 

Kostelu, v okolici Gorice, v Soški dolini in v Zahodnih Brdih. Le-ta je bil lahko ajdov, 

koruzni, ržen ali iz mešane moke. Ponekod je bil nadevan s suhim sadjem, rozinami, 

semeni, medom ali zelišči. Obredni kruh je bil tudi okrašen: v Goriči vasi pri Ribnici so 

župnik okrasili s testenimi kitami, Jezuščkom in živalicami, podobno kot v Beli krajini, 

kjer so nanj pritrdili testene jaslice. Na enak način so ga krasili tudi v okolici Begunj pri 

Cerknici. Tam, kjer so gospodinje napravile po en obredni kruh, so ga blagoslovili vse 

tri svete večere (ponekod ga je tudi duhovnik) ter ga prihranili do svetih treh kraljev, ko 

so ga rezino odrezali tudi vsaki domači živali (Kuret, 1989).  

Božićnjak je božični kruh, ki ga Srbi v Beli krajini napravijo za božič. Okrog in 

okrog ga okrasijo s testeno kito ter nanj pritrdijo toliko testenih živalic, kolikor jih ima 
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kdo v hlevu (Petrović, 2004).65 Eden od božičnih hlebov, ki ga Srbi v Beli krajini pečejo 

v božičnem času je tudi kovrtanj (Petrović, 2004).66 Srbi v Beli krajini poznajo tudi 

ljetnico – kruh iz pšenične moke, ki leži na mizi do svetega Štefana in v katerega se na 

božič zatakne svečo. Na Štefanovo odnesejo slamo, ki obdaja hleb, ven, ta pa ostane na 

mizi do novega leta (zato ima tudi takšno ime) – takrat se ga namreč razreže (Petrović, 

2004).67 Prostica imenujejo Srbi v Beli krajini nekvašen kruh. Nekvašena je tudi 

česnica – eden od božičnih hlebov. Ta se razreže in je pri božičnem zajtrku. Pripravi se 

jo tako, da se zamesi nekvašeno testo ter se nanj potrese narezan česen (zato tudi takšno 

ime) (Petrović, 2004).68 Česnico poznajo tudi Srbi na Balkanu. Spečejo jo na sveti večer 

ali na božič za srečo in uspeh v hiši ter pri različnih poslih v novem letu. Lahko je 

okrašena s podobicami ovc, jagenjčkov, pastirjev itd. Del česnice so nekdaj shranili do 

novega leta. Česnica pa ni znana le na Balkanu, ampak tudi med Vzhodnimi in 

Zahodnimi Slovani (Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001)69. Med Srbi in 

Bolgari se je nekdaj pred božičem napravilo veliko število hlebov (tudi v obliki živali). 

Živali iz testa, ki so bile upodobljene na hlebih, so bile kot nekakšni nadomestki 

nekdanjih živih žrtev nadnaravnim silam. Te figurice so v Rusiji dajali v jed živalim; 

konjem »konje«, kravam »krave« itd. V Srbiji so nekaj kosov vsakega hleba namenili 

govedu, zato da bi bilo zdravo (Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001).70   

  

'piːːːːške/'piːːːːtke – piške/pitke (piščančki); tičce (okolica Žužemberka na 

Dolenjskem), podobnjaki/tičke/golobice (Loška dolina), ptičke/tičke/tice (Ortnek v 

Ribniški dolini, Suha krajina in okolica Grosupljega), tičice/civke (Suha krajina). 

Izraz pȋška je znan že od 18. stoletja dalje, izhaja pa iz leksema pīšče71, ki ga 

najdemo že v 16. stoletju. Sem sodita tudi izraza piščánec ter pȋščanec (v narečju) 

(Snoj, 2003, str. 517), piščȃd, -i s pomenom »mlada perutnina« (mariborski okoliš) in 

píščenik (»Astur palumbarius«) (Bezlaj, 1995, str. 42). Izraz piščȅ/píšče (v rodilniku 

piščta/píščeta) s pomenom »pullus gallinaceus« se pojavlja tako v narečjih (npr.: pšć 

(rez.), pìšče (pkm.) idr.), kot tudi v drugih slovanskih jezikih (npr.: pišče (»pullus« v 

hrv. kajk.), pȉšće/pišćȇnka (»perjad«/»mlada kokoš« v čak.), pisklënok (»ptiči, ki jih 
                                                 
65 Več o terminu božićnjak v Petrović, 2004, str. 9. 
66 Več o terminu kovrtanj v Petrović, 2004, str. 11. 
67 Več o terminu ljetnica v Petrović, 2004, str. 12. 
68 Več o terminu prostica v Petrović, 2004, str. 13. 
69 Več o terminu česnica v Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001, str. 577–578. 
70 Več o kolaču in testenih figuricah v Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001, str. 16, 274–
276. 
71 Isti izvor ima verjetno tudi podkrajska različica pitka. 
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mati še hrani« v r.), pisklę (»ptiček, mladič« v p.), piskl’a (»mladič, ki se oglaša s 

pronicljivim piskanjem« v slš.) idr.). V 16. stoletju najdemo pri Megiserju izraze 

piſzheta in piſzhenej s pomenom »pulli« ter piſzhenik (»Weih, milvius«), leta 1607 pri 

Alasii piſchiaſnez (»pollastro«), v 18. stoletju pri Pohlinu pishê in pshanz s pomenom 

»pullus galinæ« ter pishzhénèk (»Hühnergeyer; milvus, vultur«), pri Gutsmannu pa 

piſhe (»Hühnlein«) in piſhetnik (»Hühnergeyer, sakolzh«) (Bezlaj, 1995, str. 42). V 

praslovanščini najdemo primera *pšče in *pščanьcь, ki sta izpeljana iz praslovanskega 

glagola *pskati72 (Snoj, 2003, str. 517). 

Termin v podkrajskem govoru označuje piščančke iz testa, ki so jih otroci dobili 

v dar v božičnem času: Vɘ'kuːl bu'žiːče smo du'biːl 'tuːt 'piːške … 'piːtke sɘ 'tuːd 'riːɘče. 

'Maːma jɘ nɘr'diːla 'taːko 'miːčkɘno 'piːško jɘn zɘ vɘ'čiː jɘ 'daːla 'vɘγučk jɘn 'puːɘl jɘ 

'daːla 'noːm, 'muːlcɘm, k-smo b'liː šɘ 'moːxni. Ku smo jɘx du'biːl, smo jɘx zm'leːl … 

(Okoli božiča smo dobili tudi piške … pitke se tudi reče. Mama je naredila tako 

mičkano73 piško in za oči je dala ogeljček in potem je dala nam, mulcem, ki smo bili še 

majhni. Ko smo jih dobili, smo jih zmleli …) 

Povezavo med ptički in božičem je Kuret našel v srednjeveški krščanski legendi, 

ki pravi, da so golobice prepevale novorojenemu Jezuščku v hlevčku. Tako so 

pripovedovali tudi otrokom. Govorili so jim, da točno opolnoči pojejo v spomin 

Jezusovega rojstva in da jih otroci ne morejo slišati, ker takrat spijo (Kuret, 1989).74  

Piške ali pitke (piščančke) iz testa so v božičnem času v dar dobili otroci. Le-te 

so si privoščili takoj, ko so jih dobili v roke. Piškam so gospodinje za oči v testo vtisnile 

ogeljček. 

Kuret pravi, da je v okolici Žužemberka na Dolenjskem dobil tičco vsak 

družinski član, drugod na Slovenskem pa so jih več ali manj dobili le otroci. V Suhi 

krajini je bila navada, da so dali tičice otrokom na božič, le-ti pa so jih morali odnesti 

sorodnikom. Vsi, ki so jih dobili v dar, so jih lahko pojedli šele, ko so šli prazniki 

mimo. Zanimivo, kako so gospodinje tudi drugod na Slovenskem ptičkom naredile oči. 

Uporabile so jabolčno peško ali konopljino zrno (Kuret, 1989).  

 

                                                 
72 Več o tem v Bezlaj, 1995, str. 42.  
73 majhno 
74 Monika Kropej ugotavlja, da so ptice tudi sicer zelo zanimive bajeslovne živali, ki ne da samo lepo 
pojejo, ampak lahko podarjajo celo zdravilno in čudežno moč – petelin je tudi simbol rodovitnosti. Ni 
čudno, če se je torej peklo piške ravno v božičnem času, ko se staro leto prevesi v novo in ko drug 
drugemu voščimo lepe želje v prihajajočem letu. Verjetno je tudi podarjena pitka nekdaj pomenila in 
prinašala blagoslov tistemu, ki jo je prejel. Več o tem v Kropej, 2008, str. 190–192. 
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s'viːːːːɘɘɘɘt vɘɘɘɘ'čiːːːːɘɘɘɘr/vi'γγγγiːːːːlije – svjt' v'čjr/vigilije (sveti večer/vigilija); bilja/bila (večji 

del slovenskega ozemlja), sveta bila (Koroška), badni večer (Dolenjska); badnje veče 

(Južni Slovani), vilija Božja (hrvaški kajkavski jezik), wilija/wigilija (poljski jezik), 

koljada (Poljesje), štedry večer/kračun (slovaški jezik).  

Prvi leksem besedne zveze sveti večer je svt. Za etimologijo le-tega gl. Bezlaj, 

1995, str. 349. Etimologijo drugega leksema (večr) gl. Bezlaj, 2005, str. 286–287. Tu 

je omenjen tudi celoten termin svti večr s pomenom »Christabend« (Dobesedno to 

besedo prevajamo kot Kristusov večer, ker je bil takrat rojen Kristus. Kristus oziroma 

Bog pa je v Svetem pismu velikokrat imenovan Sveti, saj je svetost Božja lastnost. 

Zaradi Boga, ki je svet, in zaradi čudežnega Božjega rojstva, ki je prav tako sveto, je 

tako svet tudi večer, ko je bil rojen Bog. Tako bi lahko pojasnili pomen in nastanek 

termina sveti večer.), ki je bil najden v Brižinskih spomenikih kot zueta vuecera 

(»vigilia sancta«). Termin vigílija izhaja iz cerkvene latinščine (od: vigilia) in pomeni 

»večer pred velikim cerkvenim praznikom«, v klasični latinščini pa pomeni »bedenje, 

nočna straža«. Termin vigilia je izpeljan iz pridevnika vigil, ki v latinščini pomeni 

»čuječ, buden«, ta pa je soroden latinskemu leksemu vegēre (»bedeti, biti živahen«) 

(Snoj, 2003, str. 819).  

Zgornji izraz označuje večer pred božičem: Ja, na'veːčkrɘt 'kiːe zɘ … 'muːɘrdi 

'eːn 'daːn prɘt s'viːɘtmu vɘ'čiːɘrɘm ɘl p'roː nɘ s'viːɘt vɘ'čiːɘr, niːe. 'Toːkɘt b'liːzu, 

niːe./Ja, s'viːɘt vɘ'čiːɘr, niːe, se je 'kuːkɘr pukɘ'diːlu 'seː./Ja, g'duːr jɘ 'keːj 'veːdu. So 

'kɘšno p'raːco pu'veːdɘl s'taːrši tɘ'kuː vɘt'ruːɘkɘm, pu'veːdɘl vɘd Mɘ'riːje, vɘd 

'Juːɘžɘfa in 'seː kar sɘ jɘ 'toːkrɘt 'tiːkɘlu u'sɘγa, niːe, in 'taːke rɘ'čiː, d'ruːzγa niːe. 

'Taːkiγ z'γuːɘdb jɘ b'luː 'poːxnu … vɘd 'Jeːzusa … kɘ'kuː sɘ jɘ ru'diː./Smo 'tuːt 

'puːɘjɘl. Nɘ s'viːɘt vɘ'čiːɘr so 'pɘršli 'siː dɘ'moː jɘn smo 'koːp 'puːɘjɘl bu'žiːčne 

'peːsmi./Nɘ vi'γiːlijo so 'noːm gɘvɘ'riːl 'tuːt, kɘ'kuː jɘ st'raːšlu. (Ja, največkrat ke za … 

morda en dan pred svetim večerom ali prav na sveti večer, ne. Takrat blizu, ne./Ja, sveti 

večer, ne, se je kakor pokadilo vse./Ja, kdor je kaj vedel. So kakšno pravljico povedali 

starši tako otrokom, povedali od Marije, od Jožefa in vse kar se je takrat tikalo vsega, 

ne, in take reči, drugega ne. Takih zgodb je bilo polno … od Jezusa … kako se je 

rodil./Smo tudi peli. Na sveti večer so prišli vsi domov in smo skupaj peli božične 

pesmi./Na vigilijo so nam govorili tudi, kako je strašilo.) 

Tako v Podkraju kot v drugih slovenskih krajih so se na dan svetega večera 

držali posta, s kajenjem in kropljenjem so ob prvem mraku, ko so se oglasili zvonovi, 

blagoslavljali hiše, marsikje so pekli poprtnik in ga tako kot hišo zvečer blagoslovili, 
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molili so rožni venec, postavljali jaslice in božično drevo, kurili panj in podobno. Na 

ostala dva sveta večera (na Silvestrovo in pred svetimi tremi kralji) se je hišo in druga 

poslopja ravno tako blagoslovilo kot na prvi sveti večer. Ta navada je ohranjena še 

danes, čeprav se marsikje opušča. Po kajenju in kropljenju, ki je bilo navadno ob štirih 

popoldne, saj so se takrat oglasili cerkveni zvonovi (in se še danes), ter po praznični 

večerji, katere glavna jed so (bile) klobase, se je sveti večer v Podkraju nadaljeval (tako 

tudi drugod na Slovenskem). Starejši so namreč začeli s pripovedovanjem zgodb o 

Mariji in Jožefu, ki sta iskala prenočišče. Informatorka Marija Bajc pravi, da se je med 

njimi kdaj pa kdaj pojavila tudi kakšna pravljica. Franc Čebokli omenja, da so se z 

večernimi pripovedmi prepletale tudi zgodbe o strahovih. Darinka Bajc pa dodaja, da se 

je na sveti večer zbrala vsa družina, tudi tisti, ki so službovali drugod. Tako so 

velikokrat vsi skupaj zapeli marsikakšno božično pesem.  

Podobne ali enake navade so imeli na sveti večer tudi drugod na Slovenskem. 

Več o tem v Kuret, 1989, str. 328–332, 423–424. 

Južni Slovani na sveti večer zažigajo božični panj (badnjak), mesijo božični kruh 

ter pripravljajo praznično večerjo in mizo. Med Slovani predstavlja božična miza 

bistveni del obredov svetega večera. Na mizo in pod njo nanesejo slame (simbol začetka 

božiča), na kateri potem tudi večerjajo, prerokujejo, kaj bo v novem letu, se pogovarjajo 

ter tudi zaspijo (tako tudi Srbi v Beli krajni75). Verjamejo pa tudi to, da se na sveti večer 

vračajo duše pokojnikov in da se odpirajo vrata posmrtnega sveta, zato ostankov večerje 

ne pospravijo, ampak jih pustijo na mizi ter zraven dodajo še jedilni pribor v 

prepričanju, da se bodo lahko tudi duše okrepčale (tako počnejo predvsem Zahodni 

Slovani) (Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001).76   

 

'xiːːːːšo pu'žiːːːːɘɘɘɘγnɘɘɘɘt – hišo pužjgn't' (hišo požegnati/blagosloviti); isti izraz z 

različnimi glasovnimi spremembami je rabljen tudi v drugih slovenskih krajih.  

Za etimologijo leksema híša gl. Bezlaj, 1977, str. 194. Leksem žgen, iz 

katerega izhaja tudi nedoločnik požgnati, je prevzet iz stare visoke nemščine od sëgan 

oziroma srednje visoke nemščine sëgen s pomenom »znamenje križa, blagoslov«, »kar 

je deverb. iz stvn. seganôn, srvn. sëgenen "blagosloviti" < lat. signāre "zaznamovati, 

narediti znamenje"« (Bezlaj, 2005, str. 441). Slovenski izraz blagoslovíti, -im 

(»segnen«) pa je verjetno prevzet iz cerkvene slovanščine (blagosloviti). Ta pa je kalk 

                                                 
75 Več o običajih na sveti večer v Petrović, 2004, str. 13–14. 
76 Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001, str. 15–16. 
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po latinskem nedoločniku benedicere. Več o etimologiji leksema požegnati gl. geslo 

žgen v Bezlaj, 2005, str. 441. 

Izraz pomeni prositi za Božjo naklonjenost v hiši, včasih z obredno kretnjo, s 

kropljenjem in kajenjem ter z molitvijo: In 'tiːzγa sɘ jɘ 'deːlu nɘ 'miːzo in 'seː t'riː 

vɘ'čiːɘre pu'žiːɘγnɘlu jɘn u'meːs jɘ šɘ du'xoːnik pu'žiːɘγnu, k-jɘ 'pɘršu 'xiːšo 

pu'žiːɘγnɘt. (In tistega se je dalo na mizo in vse tri večere požegnalo in vmes je še 

duhovnik požegnal, ko je prišel hišo požegnat.)  

Blagoslov hiše, ki ga opravi duhovnik, je bil in je še danes med Podkrajci v 

navadi. Nekdaj je običaj potekal v obdobju od božiča do novega leta, kadar je imel 

duhovnik čas. Navadno je prispel skupaj s cerkovnikom, ki mu je pomagal pri obredu. 

Darinka Bajc pravi, da je sam blagoslov potekal v prostoru, kjer je bil poprtnik z 

razpelom, dvema svečama in blagoslovljeno vodo. Tam je z obredno molitvijo požegnal 

in z blagoslovljeno vodo pokropil poprtnik, navzoče in prostor, kjer so se nahajali. 

Blagoslov pa je bil namenjen vsej hiši. Če so imeli živino, je odšel tudi v hlev in jo 

blagoslovil. Za kropljenje je uporabljal oljčno vejico, ki so mu jo pripravili domači.  

Omenjena šega pa ni bila znana le v Podkraju, ampak tudi drugod na 

Slovenskem (danes že počasi izumira). Najbolj dolgo se je ohranila na Primorskem in v 

Istri. V Podkraju je duhovnik blagoslovil hišo samo enkrat v času od božiča do novega 

leta, v nekaterih drugih slovenskih krajih pa kar trikrat, na vse tri svete večere. Tudi v 

Slovenski Istri je pred drugo svetovno vojno prišel duhovnik blagoslovit hišo na prvi 

sveti večer. Hiš, ki ni uspel blagosloviti na tisti dan, pa je blagoslovil dan pred novim 

letom ali svetimi tremi kralji. Na božično vigilijo so duhovniki blagoslavljali tudi: v 

Pivki, v Besnici, v tržaški okolici med drugo svetovno vojno in verjetno še kje (Kuret, 

1989). Ponekod so duhovniki prenehali z blagoslavljanjem hiš; to nalogo so prevzeli 

domači sami, spet drugje pa se je do danes ohranila navada, da hišo blagoslovi tako 

duhovnik kot tudi domači (gl. geslo pokaditi hišo).  

 

pukɘɘɘɘ'diːːːːt 'xiːːːːšo – puk'dit' hišo (pokaditi/blagosloviti hišo) (Termin pokaditi hišo 

je v podkrajskem govoru rabljen v ritualnem kontekstu s pomenom »blagosloviti hišo«. 

To kaže na povezavo med samim obredom in leksemom. Del obreda blagoslova hiše je 

namreč tudi kajenje. Leksem pokaditi je v podkrajskem govoru prevzel vse semantične 

lastnosti leksema blagosloviti, verjetno zato ker se je kajenje hiše bolj poudarjalo 

(zaradi vonja in »meglic«, ki ostanejo za njim) kot kropljenje (voda hitro izpari) in je 

bilo največkrat dodeljeno gospodarju, ki je (bil) smatran kot »glava družine«.); isti izraz 
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z določenimi glasovnimi spremembami je rabljen tudi drugod na Slovenskem (Iz 

raziskanega gradiva je videti, da na Slovenskem šele besedna zveza kaditi in kropiti 

hišo pomeni »blagosloviti hišo«, kaditi brez kropiti ali obratno se redko pojavlja pod 

istim pomenom, torej »blagosloviti«.); v slovanskem svetu je najti le nedovršne oblike 

slovenskega nedoločnika kaditi, celotne besedne zveze, kot jo rabimo v slovenščini v 

ritualnem kontekstu ((po)kaditi hišo), pa v drugih slovanskih jezikih ni zaslediti: -káditi 

(srbohrvaški jezik), -kadi (makedonski jezik), -kadjá (bolgarski jezik), -kaditʼ (ruski in 

slovaški jezik), -kadýty (ukrajinski jezik), -kadzícь (beloruski jezik), -kadzić (poljski 

jezik), -kadit (češki jezik), -kadźić (gornjelužiški jezik) in -kaźiś (dolnjelužiški jezik).  

Leksem pokadíti izhaja iz kadíti (kadím v imperfektu) s pomenom »fumare, 

fumigare«. Od tod izhajajo tudi naslednji termini: refleksivni nedoločnik kadíti se, 

nedovršniki s priponami do-, o-, na-, po-, pre-, raz-, s- in za-, derivativna nedoločnika 

okájati in prekajeváti ter samostalnika kadílo (»suffitio«) in kadílnica (»thuribulum«). 

V 16. stoletju najdemo izraz kadyti, v cerkveni slovanščini pa kaditi, každǫ. Primer iz 

praslovanščine je *kōd-, ki je prevoj h *kēd-. Več o tem v Bezlaj, 1982, str. 9. Za 

etimologijo leksema híša gl. Bezlaj, 1977, str. 194. 

Termin dobesedno pomeni »pokaditi hišo s kadilom« za božične praznike, v 

podkrajskem govoru pa je rabljen kot nadomestilo za leksem blagosloviti/požegnati: Ja, 

s'viːɘt vɘ'čiːɘr, niːe, se je 'kuːkɘr pukɘ'diːlu (hišo), 'seː 'kuːkɘr … Ja, 'tuː ja. 'Tuː jɘ 

'biː s'viːɘt vɘ'čiːɘr jɘn 'tuː jɘ b'luː t'reːba nɘ'reːst t'riːkrɘt: za … na bu'žiːč, zɘ … na 

sil'veːsrɘvu jɘn prɘt s'viːɘtim t'reːm k'raːlɘm. T'riːkrɘt nɘ 'leːtu./Ja. T'riːkrɘt sɘ 

pukɘ'diː 'xiːšo. (Ja, sveti večer, ne, se je kakor pokadilo (hišo), vse kakor … Ja, to ja. To 

je bil sveti večer in to je bilo treba narediti trikrat za … na božič, za … na silvestrovo in 

pred svetimi tremi kralji. Trikrat na leto./Ja. Trikrat se pokadi hišo.) 

Kuret ugotavlja, da je kajenje in kropljenje pokristjanjen predkrščanski običaj. 

»Že stari Rimljani so ob pomlajenju sonca kadili in škropili svoje domove. Rimljani so 

to šego imenovali "lustratio", Grki pa "katharmoi", očiščevanje. Ogenj in voda se 

uporabljata v ljudskih šegah že od nekdaj kot obredni očiščevalni sredstvi.« (Kuret, 

1989, str. 323) 

Ko je podkrajski cerkveni zvon ob štirih popoldne naznanil sveti večer, se je vsa 

družina zbrala skupaj in začela s kajenjem hiše. Informatorka Darinka Bajc pripoveduje, 

da je gospodar poprijel za ponev s »kadilom«. Gospodinja je v ponev položila par vejic 

oljke iz blagoslovljene cvetne butare, brinja in lovorja, da je lepše dišalo, gospodar pa je 

vejice zasul z žerjavico. Tisti, ki je nosil ogenj, s katerim je kadil hišo, je običajno molil 
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tudi rožni venec in bil prvi v sprevodu.77 Gospodinja je navadno za njim škropila z 

blagoslovljeno vodo, ostali družinski člani pa so šli zadaj in zbrano molili. V procesiji 

so obhodili vse hišne prostore in gospodarska poslopja, obkrožili pa so tudi hišo samo. 

Od daleč so pokadili tudi njive, travnike in gozdove. V današnjem času je obred kajenja 

hiše v Podkraju še vedno navzoč. Ponev z žerjavico je še vedno zaupana gospodarju ali 

kakemu drugemu moškemu v hiši.  

V drugih slovenskih krajih je bil gospodar s kadilom v roki drugi ali tretji v 

procesiji. Tako kot v Podkraju so možje kadili tudi: v Ziljski dolini, v Selški dolini (v 

Železnikih je gospodar tudi kropil), v idrijskih hribih in gotovo še kje. V ostalih 

slovenskih pokrajinah pa je bilo kajenje naloga gospodinj (tako npr. v Slovenskih 

goricah) (Kuret, 1989). 

 

škru'fiːːːːt (z-'žiːːːːɘɘɘɘγnɘɘɘɘno 'voːːːːdo) – škrufit' (z žjgn'no vodo) (škropiti/kropiti (z 

žegnano/blagoslovljeno vodo)) (Pomen termina je »blagosloviti«, a ne v istem 

semantičnem smislu kot pri leksemu pokaditi hišo (gl. zgoraj). Leksem pokaditi hišo iz 

semantičnega vidika namreč zajema tako dejanje kajenja kot kropljenja, medtem ko 

škrofiti (z žegnano vodo) samo kropljenja.); isti termin z raznimi glasovnimi 

spremembami je v rabi tudi drugod na Slovenskem, na primer: škropiti ali kropiti; 

kròpiti/skropȋti/škrópiti/škrȍnuti (srbohrvaški jezik), pokrópja (bulgarski jezik), kropítь 

(ruski jezik), kropýty (ukrajinski jezik), krapícь (beloruski jezik), kropić (poljski jezik), 

kropit (češki jezik), kropitʼ (slovaški jezik), krjepić (gornjelužiški jezik) in chropiś 

(dolnjelužiški jezik).  

Leksem škrofíti (škrofím) ali škropíti (škropím) izhaja iz kropíti (kropím) s 

pomenom »spargere, aspergere«. Sem lahko dodamo še naslednje: dovršnik škrópniti 

(škrȏpnem)/škrniti (škrȏnem). V 16. stoletju naletimo na shkropiti (»aspergere«) in 

shropilu (»aspergillum«), leta 1607 najdemo pri Alasii cropilo, v 18. stoletju pri Pohlinu 

pa kropim, kropilu, kropilnek, kropivne kamen, shkropim, shropilu, shropilnék, shkrofim 

in shrofilu. Primer iz cerkvene slovanščine je kropiti, kropljǫ (»aspergere«). Več o tem 

v Bezlaj, 1982, str. 99–100. Za etimologijo leksema žegnana gl. zgoraj geslo hišo 

požegnati in Bezlaj, 2005, str. 441, za etimologijo leksema vóda pa Bezlaj, 2005, str. 

334–335. 

                                                 
77 Marija Bajc pravi, da je bil, tisti, ki je kadil lahko tudi tretji v sprevodu, vendar se ne spominja, ali je 
bila to gospodarjeva dolžnost. Iz pripovedovanj drugih podkrajskih informatorjev (Darinke Bajc in 
Franca Čeboklija) ter iz lastnih izkušenj pri pokojnih starih starših lahko potrdim, da je bila ta naloga 
dodeljena gospodarju. 
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Izraz pomeni razpršitev kapljic blagoslovljene vode s prošnjo za Božjo 

naklonjenost, ki je značilna za krščansko okolje (»blagosloviti«): Ja, jɘ b'luː t'reːba sɘ 

zb'roːt u'koːp in 'eːdɘn jɘ 'niːɘsu 'luːčko, d'ruːx jɘ škru'fiː z-'žiːɘγnɘno 'voːdo, t'riːɘti jɘ 

'niːɘsu 'vaːγɘn in dɘ jɘ ka'diː, niːe, in … ɘɘɘ … 'zaːdni jɘ 'muːɘlu 'ruːɘžɘn k'roːnc. Jɘn 

'tuː smo 'moːγli 'jɘt vɘ'kuːl jɘn o'kuːl 'xiːše jɘn pu 'suːɘbɘx in 'nuːɘtɘr … (Ja, je bilo 

treba se zbrati v-kup in eden je nesel lučko, drugi je škrofil z žegnano vodo, tretji je 

nesel ogenj in da je kadil, ne, in … zadnji je molil rožen kranc. In to smo mogli iti okoli 

in okoli hiše in po sobah in noter ...) 

Darinka Bajc pravi, da je bilo kropljenje z blagoslovljeno vodo, ki jo je 

duhovnik teden pred božičem blagoslovil in ki si jo je bilo mogoče v cerkvi po jutranji 

maši natočiti v stekleničko, v Podkraju dodeljeno gospodinji. Navadno je bila druga v 

sprevodu (gl. zgoraj citat Marije Bajc), takoj za gospodarjem. Včasih je njeno nalogo 

prevzel tudi kdo izmed otrok. Podkrajci so kropili z oljčno vejico. Darinka Bajc pravi, 

da so v Podkraju (Kuret piše, da tudi drugod na Slovenskem) blagoslovljeno vodo 

uporabljali tudi ob drugih priložnostih. Okrog hiše so z njo kropili, ko se je bližalo 

neurje, da ne bi povzročilo škode; še danes pa se z blagoslovljeno vodo kropi tudi trupla 

pokojnih pred pokopom.  

Enako ali podobno je bilo tudi: v idrijskih hribih, kjer je gospodinja v procesiji 

tretja, v Beli krajini, kjer so na sveti večer samo kropili (le kropili so tudi ponekod v 

Porabju), v Beneški Sloveniji, v Kanalski dolini in še kje. V drugih slovenskih krajih, 

kjer niso škropile gospodinje, pa so to storili gospodarji ali kdo izmed otrok. V Ziljski 

dolini, na primer, sinovi. Tako kot v Podkraju so tudi na Goriškem kropili z oljčno 

vejico, drugod na Slovenskem pa so največkrat uporabljali smrekovo ali katerokoli 

drugo zimzeleno vejico (Kuret, 1989). 

Srbi v Beli krajini poznajo zanimiv običaj povezan z blagoslovljeno vodo, ki je 

nekoliko podoben kropljenju. Stekleničko le-te obesijo v hlev ali kam drugam v hišo. 

Tam jo imajo obešeno celo leto, saj verjamejo, da jim Bog preko nje podeljuje srečo. 

Ko kdo umre, z njo pokropijo tudi mrliča (Petrović, 2004)78. 

 

'vaːːːːγɘɘɘɘn – vag'n (ogenj/kadilo); kadilo (drugod na Slovenskem). 

Termin ógenj (»ignis«) oziroma vaγɘn v podkrajskem govoru zasledimo že v 

Brižinskih spomenikih v dajalniku ednine kot ogni, v 16. stoletju imamo ogin, óyn, 

                                                 
78 Več o blagoslovljeni vodi v Beli krajini v Petrović, 2004, str. 13. 
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ogijn, ogein ter ogejn, v 17. stoletju pri Alasii pa oghgn. Cerkvenoslovanski primer je 

ognь, pozneje ogńь. Najdemo lahko tudi mnogo narečnih različic, in sicer: wóγṇ (Kras), 

úogìn (dolenjsko narečje), ogn (belokranjsko) itd. Kljub temu pa vse te različice (tudi 

tiste v drugih slovanskih jezikih) nimajo istega pomena kot ga ima podkrajska, in sicer 

»kadilo«. Izrazi, ki izhajajo prav tako iz termina ógenj so še: ognjišče (»focus«), ógnjič 

(»zdravilna rastlina«), ognjenica (»vrsta bolezni«), ognjevȋt (»isker«) itd. Več o tem v 

Bezlaj, 1982, str. 243. Za etimologijo leksema kadílo gl. zgoraj pokaditi hišo oziroma 

geslo kadíti v Bezlaj, 1982, str. 9.  

Termin označuje »kadilo«, ki se ga rabi za kajenje hiše v božičnem času. Le-to 

vsebuje razne drevesne vejice ali liste (oljčne, lovorjeve, brinjeve): … t'riːɘti jɘ 'niːɘsu 

'vaːγɘn in dɘ jɘ ka'diː, niːe … (… tretji je nesel ogenj in da je kadil, ne …)  

V podkrajskem govoru označuje izraz ogenj današnje kadilo oziroma nekdanjo 

mešanico »kadila«, ki se jo je polagalo na žerjavico oziroma pod njo, skupaj z žarečim 

ogljem. Darinka Bajc pravi, da so bile in so še vedno podkrajsko »kadilo« oziroma 

ogenj oljčne vejice iz cvetne butare, brinjeve ter lovorjeve vejice (lovorjevih vej, kot 

sestavine »kadila«, nisem zasledila v nobeni drugi slovenski pokrajini), na katere so 

nasuli žerjavico. Mešanica se je pričela močno kaditi in oddajati prijeten vonj. S tako 

napravljenim ognjem se je gospodar skupaj z ostalimi odpravil kadit hišne prostore, 

okolico hiše in gospodarska poslopja. Podkrajsko »kadilo« ima značilnosti goriškega 

»kadila« in »kadil« z drugih koncev Slovenije. 

Podobno kot v Podkraju so na žerjavici sežigali brinjeve ali borove veje v 

Slovenskih goricah. Ponekod so dodali tudi dele cvetne butare, tako kot so Podkrajci 

dodajali oljčne vejice. V Podjuni na Spodnjem Koroškem so v ponev (ali na ploščnat 

kamen) narezali trske iz brinovih vej (svojčas so brinjeve trske žgali tudi v Kanalski 

dolini in Beneški Sloveniji). Tako kot v Podkraju so tudi na Goriškem za kadilo rabili 

blagoslovljeno oljko iz cvetne butare. V Beneški Sloveniji in Kanalski dolini pa so na 

žerjavico v posodi natresli kadila in mehke smole, ki nastane na nekaterih gorskih 

zeliščih (Kuret, 1989). 
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2.3 SVETNIKI MED BOŽIČEM IN NOVIM LETOM 

 

s'viːːːːɘɘɘɘt Š'tiːːːːɘɘɘɘfɘɘɘɘn – svjt' Štjf'n (sveti Štefan); sveti Štefan (drugod na 

Slovenskem), štefanje (drugod na Slovenskem), Štefanov dan (drugod na Slovenskem), 

štefanji dan (Polje pri Ljubljani); Štȅfan (hrvaški jezik), Stipe (bosanski jezik). 

Prvi leksem besedne zveze sveti Štefan je svti. Za etimologijo gl. Bezlaj, 1995, 

str. 349. Leksem Štfan pa je antroponim in je splošnoslovenska značilnost. Sicer pa 

termin štfan, pisan z malo začetnico, označuje tudi »dvolitrsko steklenico, običajno za 

vino«, isto tudi štȅfan v hrvaščini.79 »Enako razmerje odraža tudi bav. avstr. Stefan, npr. 

a Schtefan Wein "količina dveh litrov" in "velika ročka za pivo". Morda je prenos iz 

atpn. povezan z običajem na sv. Štefana (tj. 26. decembra), ko se je ob blagoslavljanju 

konj, ki se jih je gnalo v vodo, moralo popiti tudi precej "štefanove vode", tj. piva /…/« 

(Bezlaj, 2005, str. 108) Več o tem v Bezlaj, 2005, str. 108.  

Termin označuje svetnika in mučenca, ki v krščanskem okolju goduje dan po 

božiču, (Cerkev časti svetega Štefana kot prvega mučenca. V Jeruzalemu je bil diakon 

in je skrbel za reveže. Ker je bil tako goreč v oznanjevanju Kristusovega nauka, so ga 

Judje obsodili na smrt s kamenjanjem.), pa tudi ime praznika samega: Ja, s'viːɘtmu 

Š'tiːɘfɘni./Ja, 'toːkɘt jɘ b'luː, se je š'teːlu, dɘ jɘ 'maː 'bɘl vɘ'siːɘl, 'bɘl vɘ'siːɘlu, niːe. 

Dɘ jɘ 'bɘl, ma dɘr'γaːč kot p'raːznik jɘ b'luː γ'liːx tɘ'kuː, dɘ smo du'biːl 'tuːt 'kuːɘščk 

mɘ'saː al klɘ'baːso al 'keːj 'taːzγa, niːe. Jɘn tɘ'kuː dɘ jɘ b'luː 'tuːt kar 'riːɘdi, niːe. 

F'ruːštk jɘn 'puːɘl vɘ'poːdne s'kuːxɘnu 'tuːd. Ku zɘ p'raːznike, p'roː 'kuːkɘr jɘ 

t'reːba./Aaa, ma γ'duː 'buːɘ p'liːɘsu … 'Kiː pa sɘ jɘ s'meːlu 'toːkrɘt. Ma Tɘl'jaːni 

'neːso pɘs'tiːl. Ma 'kiː po. Niːe, niːe. Jɘn 'tuːt tɘ'kuː, čɘ so 'kiː -'koːšni 'xiːš, niːe, dɘ so 

b'liː 'koːšni mlɘ'diːɘnči. Ma 'tuː xu'duː nɘ sk'riːɘnu. 'Tuː 'neːso s'meːl 'veːt 'nɘč 

Tɘl'jaːni. Bux'vaːr! So 'pɘršli rɘs'kuːɘpɘt p'roː p'reːc. (Ja, svetemu Štefanu./Ja, takrat 

je bilo, se je štelo, da je malo bolj vesel, bolj veselo, ne. Da je bolj, ma drugače kot 

praznik je bilo glih tako, da smo dobili tudi košček mesa ali klobaso ali kaj takega, ne. 

In tako da je bilo tudi kar v redu, ne. Fruštek in potem opoldne skuhano tudi. Kot za 

praznike, prav kakor je treba./A, ma kdo bo plesal … Kje pa se je smelo takrat. Ma 

Italijani niso pustili. Ma kje pa. Ne, ne. In tudi tako, če so kje v kakšni hiši, ne, da so bili 

                                                 
79 Takšno ime je verjetno dobila steklenica zato, ker so se nekdaj ljudje na svetega Štefana veselili in se 
gostili, pri čemer gotovo ni šlo brez pijače, torej dvolitrskih steklenic vina – štefanov.  
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kakšni mladeniči. Ma to hudo na skrivno. To niso smeli vedeti nič Italijani. Bog varuj! 

So prišli razkopat prav prec.) 

Od Skandinavije do Slovenije so pred krščanstvom poznali čisto drugačnega 

»Štefana«, božanstvo oziroma zavetnika konj80 in živine. Sveti Štefan je tako zamenjal 

to božanstvo in prevzel omenjeno zavetništvo. Nadomestil je indoevropsko božanstvo 

(germanskega boga Frôja in njegovega slovanskega vrstnika Velesa81), kateremu so 

poganska ljudstva v tem času obredno žrtvovala konje. S konji pa so povezane tudi 

zgodbe o divjem lovu82, ki se je s prihodom krščanstva spremenilo v razgrajanje hudih 

duhov, ki preganjajo poganske običaje. »Zato kdaj pograbijo kak kos konjske žrtve, ki 

se po poganskem obredniku še kod smodi na skritem žrtveniku, in ga razjarjeni vržejo v 

popotnika. Na Slovenskem je priletelo vanj "krvavo stegno"83 /.../« (Kuret, 1989, str. 

383)  

Blagoslov soli in vode: Ena od ljudskih pripovednih pesmi pripoveduje o soli, ki 

nastane iz kamenja, s katerim zasujejo Štefana (Kuret, 1989). Navada blagoslavljanja 

soli na Štefanov god v Podkraju in drugod na Slovenskem verjetno izhaja prav od tod. 

Na štefanovo pa se poleg soli blagoslavlja tudi vodo (blagoslovljeno sol nato stresejo 

vanjo). Darinka Bajc pravi, da jo v Podkraju duhovnik pri praznični maši blagoslovi, 

ljudje pa si jo natočijo v steklenice in odnesejo na svoje domove, kjer jo ob grožnji kake 

hude nevihte nekaj kapljic pokropijo zunaj in znotraj hiše, da jo zaščitijo pred 

morebitno nesrečo. Ta navada je značilna povsod na Slovenskem. 

Veselo razpoloženje in zabave na štefanovo: Kuret piše, da so zabave na 

štefanovo mogoče tudi ostalina nekdanjih gostij in obrednega pitja do pijanosti, pri 

čemer ima seveda napoj zelo pomembno vlogo. Le-ta je tudi del »konjskih« obredij. 

»Napoj se je prenesel v krščansko dobo. Napijali so pač sv. Štefanu. V Karolinških 

kapitularijih iz l. 789 srečamo izrečno prepoved pijanskih izgredov "v čast sv. 

Štefanu".« (Kuret, 1989, str. 392)   

                                                 
80 Gledano iz verskega in ideološkega zornega kota ugotavlja Kropejeva zanimivo povezanost konj z 
vodo. Verjetno so tudi krščanska šega blagoslavljanja vode in drugi podobni obredi na Štefanovo povezni 
s tem starim predkrščanskim izročilom. Več o tem v Kropej, 2008, str. 160–161. 
81 Več o Velesu v Kropej, 2008, str. 51–58. 
82 Več o divjem lovu v Kropej, 2008, str. 89–90. 
83 Omenjeno verovanje je bilo prisotno tudi v Podkraju. To lahko sama potrdim, saj se še vedno spomnim, 
kako so me starejši ljudje, ko sem bila še otrok, strašili in govorili, da če ne bom ubogala, bo ponoči 
prišlo »krvavo stegno«. Tale izraz (in verovanje povezano z njim) priča o stari poganski veri, ki je bila v 
preteklosti živa tudi na območju Podkraja; ko pa je nastopil krščanski Štefan, se le-ta v Podkraju ni 
prenesla nanj.  
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Kot pripoveduje informatorka Marija Bajc, je bilo na god svetega Štefana 

veselo. Na božični dan je moral ostati vsak doma v družinskem krogu, na štefanovo pa 

je prišla na vrsto zabava. Marija Bajc pravi, da je bilo že zjutraj praznično, kot za božič. 

Za zajtrk so dobili košček klobase ali kakega drugega mesa, pa tudi za kosilo je bila 

miza bolje obložena. Zvečer pa so se začele priprave na ples. Med obema vojnama in 

med drugo svetovno vojno so plese pripravljali fantje v kakšni hiši, saj Italijani (vojaki), 

ki so takrat živeli tudi v Podkraju, niso smeli izvedeti za to. Raznoraznim druženjem so 

nasprotovali in jih preganjali. Takšne zabave in plesi so tako potekali zelo na skrivno z 

domačimi godci (največkrat harmonikaši) in pevci. Šele po drugi svetovni vojni, poroča 

Darinka Bajc, so se stvari spremenile. Ples in druženje so pripravili v domači gostilni, 

kjer so se zbrali in se ob vinu veselili vsi, možje in žene. Običajno se ni spodobilo, da bi 

ženska hodila v gostilno, na dan svetega Štefana pa bi bilo čudno, če bi ostala doma. 

Tako je bilo tudi drugod na Slovenskem. 

Tudi med pravoslavnimi Slovani je god svetega Štefana praznični dan z 

bogoslužjem v cerkvi. Natančneje je to tretji dan praznovanja božiča (Slovenska 

mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001).84 Srbi so nekdaj v tem času tekmovali s konji 

– šega je bila zabeležena leta 1435. Na Poljskem je konjenik zajahal v hišo, kjer so 

konja nahranili z ovsom. Na štefanovo oziroma v dneh okrog božiča so torej tudi 

drugod v slovanskem svetu značilni običaji, v katerih nastopajo konji (Slovenska 

mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001).85  

 

tɘɘɘɘ'piːːːːɘɘɘɘžni 'daːːːːn/tɘɘɘɘ'peːːːːžni 'daːːːːn – t'pjžni dan/t'pežni dan (tepežni dan); tepežni 

dan/tepežka/tepežnica (ponekod na Štajerskem, nekdanja Kranjska), tepešni dan 

(Dolenjska), otepov(i)ca (blejsko-bohinjski kot), otepnica (Pohorje), ròdivanje 

(Prekmurje), otročje (zahodna Štajerska, vzhodna Koroška), 

šaplja/šapeljca/šapavica/šapanje (Rož, Zilja na Koroškem), šapanje (Kanalska dolina), 

pámet(i)va (Notranjska, del Gorenjske, vzhodna Štajerska), herodeževo (Mursko polje), 

drovne dece (Porabje).  

Tepžni dȃn (od pridevnika tepžen (»Prügel-«)) je termin, ki izhaja iz tépsti 

(nedovršnik tépem) s pomenom »ferire«. Od tu izhajajo tudi naslednji izrazi: tépem se 

(»rixari«), dovršniki s predponami iz-, na-, o-, pre-, raz-, s-, v- in za-, utépsti (»zamazati 

z blatom«), sekundarni nedovršniki s -tpati, -tpam in -tpljem, pomanjševalnici 

                                                 
84 Več o tretjem božičnem dnevu v Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001, str. 41.  
85 Več o običajih okoli Štefanovega v Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001, str. 280–283. 
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tepljáti, -ȃm in tpkati, -am (»rahlo tolči«), samostalniki tepáča (»sekira«), tepíšče 

(»Prügelstätte«), tepȋn/ tepȗn/tepžnik/tepȃvs (»pretepač«), tepȃvslja (»pretepačica«), 

tpež/tepȅž (»verberatio«), tepška (»spletena šiba, povesmo prediva«), nedoločnik 

tepžiti se (»tepsti se«), tepžnica (»dan nedolžnih otrok«/»bič«), tepžka (»dan 

nedolžnih otrok«/»šiba, s katero otroci v Beli krajini na tepežnico bijejo 

starejše«/»gomazenje po telesu, ki se dobi od moke, pomešane z rženimi rožički«), 

nedoločnik tepžkati (»tepsti«), tepžkar (»deček, ki hodi tepežkat«), tepžkarica 

(»deklica, ki hodi tepežkat«), prefiksne tvorbe, recimo pretȅp (»Prügelei, Schlägerei«), 

otȅp/otp (»snop slame«) itd. Podobne izraze najdemo tudi v Brižinskih spomenikih, in 

sicerː preise nassi zesztoco stradacho, nebo ie tepechu metlami (»maiores nostri graviter 

passi sunt: quos enim virgis verberabant«) (II 97–98); pri Megiserju v 16. stoletju: 

tepejnie (»plaga«); pri Janezu Svetokriškem v 17. stoletju: yh saznhe neuʃmilenu tepʃti; 

v 18. stoletju pri Kastelcu in Vorencu: tepʃti (»adverberare, circumpavire, converberare, 

depunire, flagellare, percutere, verberare, tundere«); pri Pohlinu: têpem, têpʃti 

(»concutere«), tepęshkam (»virgam offere in feſto Innocentium«) in pri Gutsmannu: 

tepʃti, tepem (»schlagen«). Imamo tudi primer iz stare cerkvene slovanščine, in sicer: 

teti, tepǫ (»ferire, flagellare«); pa tudi iz praslovanščine: *te(p)t (prezent: *tepèšь; 

iterativ: *tepti). Več o tem v Bezlaj, 2005, str. 170–171.   

Termin označuje praznik nedolžnih otrok (kot ga danes imenuje Cerkev), ki jih 

je dal Herod pomoriti v upanju, da bo med njimi tudi Jezus: Ne'doːžni ot'roːci? 

Tɘ'piːɘžni 'daːn./Ma 'nɘč, niːe, dɘ bi 'toːm 'γuːɘr vɘ'kuːl, 'neːj b'luː 'nɘč, niːe. 'Riːɘklu sɘ 

jɘ, niːe: »'Tuː jɘ tɘ'peːžni 'daːn.« (Nedolžni otroci? Tepežni dan./Ma nič, ne, da bi tam 

gor okoli, ni bilo nič, ne. Reklo se je, ne: »To je tepežni dan.«) 

Leksemi in izrazi nedolžni otroci, otročje, drovne dece in herodeževo, ki jih v 

svojem delu navaja Kuret, nam več kot očitno kažejo smisel tega danes krščanskega 

praznika. V Svetem pismu piše, pa tudi informatorka mi je povedala,86 da so bile 

Herodove žrtve dvoletni in mlajši dečki. Kuret piše, da je bil v 10. stoletju god 

nedolžnih otrok še popolnoma neznan. Cerkev ga je uveljavila ob pokristjanjevanju 

poganskih ljudstev. Pogani so namreč verjeli, da se v času po zimskem kresu pod 

nebom sprehaja Pehtra, ki vodi množico otroških duš. Cerkev je pri pokristjanjevanju to 

pogansko vero nekoliko spremenila: »v sprevodu so duše nekrščenih otrok, tistih torej, 

ki umro brez krsta. Njim nasproti pa je postavila tiste otroke, ki so sicer umrli nekrščeni, 

                                                 
86 Informacija je bila zabeležena v pogovoru z Darinko Bajc. 
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a so prejeli "krst krvi" in so zato zveličani – "nedolžne otroke", ki jih je dal pomoriti 

Herod« (Kuret, 1989, str. 405).  

Nekatera zgornja poimenovanja praznika nedolžnih otrok nam jasno sporočajo 

navado, ki je bila tisti dan na Slovenskem značilna, in sicer, tepežkanje ali otepanje ali 

šapanje.87 Kuret pravi, da so dopoldne tepežkali otroci (predstavljali so otroške duše), 

popoldne, zvečer in v zgodnjih jutranjih urah pa fantje, v nakaterih krajih pa kar vsi 

hkrati, celo starci. Ob tepežkanju so vsem v hiši zaželeli dolgega življenja in zdravja. 

Tepežkanje je bilo sprva fantovsko delo, katerih »žrtve« so bile večinoma ženske, 

zaradi propadanja šeg pa se je preneslo na otroke. Verjeli so, da bo šiba ženskam 

prinesla rodnost in blagoslov (zato poimenovanje ròdivanje v Prekmurju) (Kuret, 1989).  

Navado tepežkanja najdemo od Nemčije in Avstrije do Anglije in Severne 

Skandinavije, od Balkana do slovanskega Vzhoda in Indije. Najstarejša poročila o 

tepežkanju žensk so se ohranila v Nemčiji (8. stoletje) (Kuret, 1989). Pri obredu 

tepežkanja je šlo tudi pri Južnih in drugih Slovanih predvsem za klicanje plodnosti nad 

posameznika, največkrat nad žensko (pa tudi nad živino in sadno drevje), ter zaščite 

pred nečistimi silami in drugimi škodljivci (Slovenska mitologija, Enciklopedijski 

rečnik, 2001).  

 

                                                 
87 Zaradi imena praznika (tepežni dan) lahko sklepamo, da je nekdaj tudi v Podkraju obstajal običaj 
tepežkanja, ki pa je postopoma izginil, saj informatorji ne vedo več zanj.  
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2.4 STARO IN NOVO LETO 

 

sil'veːːːːstrɘɘɘɘvu – silvestr'vu (silvestrovo); silvestrovo, silvester, Silvestrov dan, 

Silvestrov večer (vsi zapisani izrazi so bili ali so še v rabi na Slovenskem). 

Termin silvéstrovo izhaja iz osebnega lastnega imena Silvéster, ki zapisan z 

malo začetnico – silvéster, pomeni »zadnji dan v letu«. Isti pomen ima tudi silvéstrovo. 

Od tu izhajajo še naslednji izrazi: glagol silvestrováti (»praznovati zadnji dan v letu«), 

njegov glagolnik silvestrovánje, pridevniki Silvéstrov, silvéstrovski in silvéstrski. Več o 

tem v SSKJ, 2005, str. 1219.  

Leksem označuje zadnji dan v letu, ko goduje sveti Silvester. »Bil je papež, za 

čigar vladanja se je rimski cesar Konstantin spreobrnil h krščanstvu. /…/ Na nekaterih 

podobah drži /…/ ključ. Razlagajo ga tako, da z njim pač odklene novo leto …« (Kuret, 

1989, str. 423) Iz tega prepričanja izhaja tudi poimenovanje dneva, ki se je po 

Slovenskem tako razširilo: 'Nɘč, jɘ 'šoː nɘ'vaːdɘn 'daːn s'kuːz, 'neːj b'luː nɘ'koːl 

vɘ'beːne rɘ'čiː, dɘ bi b'luː tɘ'kuː, 'kuːkɘr jɘ z'deːj, niːe, dɘ-b sɘ 'bɘl prɘzno'vaːlu, dɘ bi 

š'liː -γus'tiːlno al 'soːm al 'kiːe. Nɘ'koːl 'nɘč. 'Tɘγa sɘ 'neːj γɘvɘ'riːlu. B'luː jɘ 'ɘn 

nɘ'vaːdɘn 'daːn, kar smo dɘ'maː nɘš'tiːmɘl 'maː 'buːlš vɘ'čiːɘrjo jɘn … ɘɘɘ … dɘr'γaːč 

'nɘč. 'Nɘč. 'Tuː so 'puːɘl po 'voːni, so zɘ'čiːɘl 'nuːɘrt. 'Keːj 'jɘst 'veːm g'daːj. 'Aːmpak 

p'reːj niːe./Ja, 'jɘst nɘ 'veːm. 'Puːɘl … 'Puːɘl sɘ jɘ zɘ'čiːɘlu 'bɘl. Sɘ sɘ jɘ zɘ'čiːɘlu -

γus'tiːlno jɘn p'liːɘsɘt jɘn 'taːke rɘ'čiː. 'Aːmpak p'reːj 'neːj b'luː 'nɘč. 'Jɘst zɘ pud I'taːlijo 

'jɘst nɘ 'veːm p'roː pu'poːnɘma 'nɘč. Jɘn 'puːɘl … 'puːɘl sɘ jɘ zɘ'čiːɘlu, ku z'deːj. Sɘ 

'puːɘl jɘ kar nɘp'reːj z'miːɘri 'xuːš./… ɘɘɘ … Niːe, niːe, 'neːj 'biː 'poːst. Ja, niːe, 'saːj 

'miː γa 'neːsmo 'meːl. Niːe, niːe, se je 'loːxku 'jeːdlu mɘ'suː. Tɘ'kuː. Čɘ smo γa jɘ'meːl 

jɘn čɘ niːe, 'neːsmo 'meːl 'nɘč./Ja, 'tuː ja. 'Tuː jɘ 'biː s'viːɘt vɘ'čiːɘr jɘn 'tuː jɘ b'luː 

t'reːba nɘ'reːst t'riːkrɘt: za … na bu'žiːč, zɘ … na sil'veːsrɘvu jɘn prɘt s'viːɘtim t'reːm 

k'raːlɘm. T'riːkrɘt nɘ 'leːtu. Ja, d'ruːγi s'viːɘt vɘčiːɘr jɘ 'biː./Zɘ sil'veːstrɘvu … Ja, 

sɘ'veːde, jɘ vɘs'toː (poprtnik) šɘ vɘt … ɘɘɘ … vɘt … ɘɘɘ … bu'žiːču. Tɘ'kuː dɘ γa jɘ 

pɘrš'paːrɘla, dɘ smo du'biːl 'tuːt 'tiːzγa 'ɘn 'kuːɘščk k'ruːxa. (Nič, je šel navaden dan 

skozi, ni bilo nikoli nobene reči, da bi bilo tako, kakor je zdaj, ne, da bi se bolj 

praznovalo, da bi šli v gostilno ali sem ali ke. Nikoli nič. Tega se ni govorilo. Bilo je en 

navaden dan, kar smo doma naštimali malo boljšo večerjo in … drugače nič. Nič. To so 

potem po vojni, so začeli noreti. Kaj jaz vem kdaj. Ampak prej ne./Ja, jaz ne vem. 

Potem … Potem se je začelo bolj. Saj se je začelo v gostilno in plesati in take reči. 
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Ampak prej ni bilo nič. Jaz za pod Italijo jaz ne vem prav popolnoma nič. In potem … 

potem se je začelo, kot zdaj. Saj potem je kar naprej zmeraj huje./… Ne, ne, ni bil post. 

Ja, ne, vsaj mi ga nismo imeli. Ne, ne, se je lahko jedlo meso. Tako. Če smo ga imeli in 

če ne, nismo imeli nič./Ja, to ja. To je bil sveti večer in to je bilo treba narediti trikrat: za 

… božič, za … na silvestrovo in pred svetim trem kraljem. Trikrat na leto. Ja, drugi 

sveti večer je bil./Za silvestrovo … Ja, seveda, je ostal (poprtnik) še od … od … 

božičev. Tako da ga je prišparala, da smo dobili tudi tistega en košček kruha.) 

Običaji: Na silvestrovo zjutraj so tako v Podkraju kot tudi drugod na 

Slovenskem opravljali zahvalne svete maše za vse dobro, kar se je zgodilo v 

iztekajočem se letu. Ker je silvestrovo tudi drugi sveti večer, obstajajo ta dan isti običaji 

kot na dan pred božičem (gl. zgoraj geslo sveti večer), le da tokrat v Podkraju niso imeli 

posta niti do štirih popoldne. Darinka Bajc pravi, da so si tisti, ki so na silvestrovo 

dočakali polnoč, torej prehod iz starega leta v novo, tako kot danes voščili in drug 

drugemu zaželeli vsega dobrega (tako tudi drugod na Slovenskem). 

Vraževerje in napovedovanje prihodnosti: Tako kot drugod na Slovenskem pa 

so ljudje tudi v Podkraju na silvestrovo »obračunavali sami s seboj« v smislu, kaj je bilo 

v preteklem letu narobe in kaj bi morali popraviti (to je bilo izluščeno iz pogovora z 

Darinko Bajc). Iz tega izhaja tudi navada, da so ta dan skušali poravnati vse dolgove, da 

se le-ti ne bi prenesli še v naslednje leto. Pri tem je bilo vsekakor prisotno vraževerje, ki 

ga v svoji knjigi (1989) omenja tudi Kuret (magična analogija), da se stvari, ki se 

zgodijo na novo leto, potem dogajajo v celem letu. Če bi torej nekdo ostal dolžan na 

novoletni dan, bi bil potem vse leto v dolgovih. Zato je bilo treba stvari poravnati pred 

novim letom. Marsikdo v Podkraju pa je to storil iz navade, ker se je tako delalo, in ne 

iz prepričanja, da bo sicer v naslednjem letu enako. Običajno so se ljudje na silvestrovo 

(tako kot danes) tudi malo pozabavali (posebej po drugi svetovni vojni) ter kaj dobrega 

pojedli in popili (naj bo to v družinskem krogu ali drugje). Kuret (1989) v zvezi s tem 

omenja, da je obstajala vera, da je treba v novo leto vstopiti sit, da bo tudi v 

prihajajočem letu tako (spet magična analogija).  

Na Silvestrov večer so ponekod v Podkraju tudi prerokovali, in sicer z vlivanjem 

vročega svinca v mrzlo vodo. Glede na to kakšna podoba je v vodi nastala, se je 

napovedovala prihodnost. Če je, na primer, nastal venec, je to pomenilo poroko, če je 

nastala, recimo, oblika krste, pa smrt.  

Kot eno izmed zanimivosti Silvestrovega večera omenja tudi Kuret vlivanje 

svinca ali jajca v vodo, ki je razširjeno po vsem slovenskem prostoru. Pravi, da imajo 
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oblike, ki se naredijo, »svoj 'pomen': venec, prstan, harmonika 'pomenijo' poroko, sveča, 

krsta, križec smrt in podobno« (Kuret, 1989, str. 426). 

 

d'ruːːːːγi s'viːːːːɘɘɘɘt vɘɘɘɘ'čiːːːːɘɘɘɘr – drugi svjt' v'čjr (drugi sveti večer)88 (Tudi drugod na 

Slovenskem je tale izraz v rabi.) 

Za etimologijo gl. zgoraj geslo sveti večer. Vrstilni števnik drugi nakazuje 

število in zaporedje svetega večera.  

Zgornji izraz je poimenovanje za večer pred novim letom.89 Obstajajo trije sveti 

večeri, tale je drugi zapovrstjo: Ja, 'tuː ja. 'Tuː jɘ 'biː s'viːɘt vɘ'čiːɘr jɘn 'tuː jɘ b'luː 

t'reːba nɘ'reːst t'riːkrɘt: za … na bu'žiːč, zɘ … na sil'veːsrɘvu jɘn prɘt s'viːɘtim t'reːm 

k'raːlɘm. T'riːkrɘt nɘ 'leːtu. Ja, d'ruːγi s'viːɘt vɘčiːɘr jɘ 'biː. (Ja, to ja. To je bil sveti 

večer in to je bilo treba narediti trikrat: za … božič, za … na silvestrovo in pred svetim 

trem kraljem. Trikrat na leto. Ja, drugi sveti večer je bil.) 

O običajih na drugi sveti večer gl. zgoraj geslo sveti večer. 

 

s'taːːːːrγa 'leːːːːta 'daːːːːn – star'ga lejta dan (starega leta dan) (Tudi drugod na 

Slovenskem je bil ali pa je še danes tale izraz v rabi, prav tako tudi termin staro leto.) 

Za etimologijo pridevnika stȁr gl. Bezlaj, 1995, str. 312; za etimologijo leksema 

léto gl. Bezlaj, 1982, str. 137; za etimologijo leksema dȃn pa gl. Bezlaj, 1977, str. 94.  

Zgornji izraz označuje zadnji dan starega leta (silvestrovo), torej dan pred novim 

letom: Ja, nɘ … ja, s'taːrγa 'leːta 'daːn sɘ jɘ 'tuːd 'riːɘklu 'koːdi zɘ sil'veːstrɘvu … ma 

bɘl s'taːr lɘ'diːɘ, d'ruːγ 'neːsmo 'veːč 'tuːlk tɘ'kuː gɘvɘ'riːl. (Ja, na … ja, starega leta dan 

se je tudi reklo kedaj za silvestrovo … ma bolj stari ljudje, drugi nismo več toliko tako 

govorili.) 

O navadah na starega leta dan gl. zgoraj geslo silvestrovo. 

 

'nuːːːːɘɘɘɘvu 'leːːːːtu – nwvu lejtu (novo leto); novo leto (povsod na Slovenskem); 

Mali božić90/Nova godina (Srbi v Beli krajini), Nova godina (hrvaški jezik).  

                                                 
88 Ta izraz je ponekod na Slovenskem večinoma nadomestilo ime Silvestrov večer (Kuret, 1989).   
89 Pomen tega izraza je drugačen kot pomen izrazov silvestrovo in starega leta dan, saj je pri slednjih bolj 
poudarjen prehod iz starega leta v novo, medtem ko je pri terminu drugi sveti večer bolj poudarjen in 
»napovedan« krščanski praznik, ki se ga praznuje naslednji dan (na novo leto), in sicer praznik Marije, 
Božje matere (nekako podaljšanje božičnega praznika), ki nas tako kot božič ponovno spominja na 
rojstvo Odrešenika. 
90 Med Slovenci je termin mali božič znan kot ime za praznik Gospodovega razglašenja (Kuret, 1989). 
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Novo leto je besedna zveza, ki jo je kot novu lejtu uporabil tudi Megiser v 16. 

stoletju. Poleg tega najdemo pri njem tudi izraze nov, ponoviti, is noviga; vendar se to 

nanaša že na leksem novo, katerega etimologija je natančneje opisana pod geslom nȍv v 

Bezlaj, 1982, str. 228. Za etimologijo leksema léto gl. Bezlaj, 1982, str. 137. Termina, 

ki sta neposredno povezana z izrazom novo leto in iz njega tudi izhajata, sta pridevnik 

novoletni, -a, -o ter samostalnik novoletnica (»eden od božičnih hlebov«). 

Izraz označuje praznik na prvi dan novega leta (začetek novega leta): Ja, 

sɘ'veːde, jɘ vɘs'toː šɘ vɘt … ɘɘɘ … vɘt … ɘɘɘ … bu'žiːču. Tɘ'kuː dɘ γa jɘ pɘrš'paːrɘla, 

dɘ smo du'biːl 'tuːt 'tiːzγa 'ɘn 'kuːɘščk k'ruːxa. Ž'vaː jɘ γ'liːx tɘ'kuː du'biːla 'kuːɘščk. 

'soːka 'kuːɘščk k'ruːxa./Ja. 'Tiːsd 'daːn se je 'moːγlu … jɘ 'moːγu 'soːk 'duːɘpt 

'suːɘje, niːe. Ja, niːe, klɘ'baːse so b'le 'tiːsd 'daːn. Z'deːj zɘ 'tiːsd 'daːn so 'moːγli p'roː 

pɘrš'paːrɘt 'saːkmu 'kuːɘščk klɘ'baːse. Ja, sɘ 'tu: so 'deːl z'juːtru 'kuːxɘt jɘn smo jo 

du'biːl p'reːc z'juːtru./Ma 'faːntje z'deːj nɘ 'veːm 'veːč ku 'tuːlk. Ma 'niːti niːe. Ma tɘ'kuː 

… γ'duːr jɘ 'pɘršu -'xiːšo, jɘ 'vɘšu, niːe./Ma niːe, zɘ 'nuːɘvu 'leːtu kar jɘ -su'seːšni 

smo 'moːγli vɘt'ruːɘc γ'liːx tɘ'kuː 'jɘt 'vɘšt, niːe, du vɘ'beːx 'xiːš jɘn 'uːn 'žiːɘ s'pɘt x-

'noːm du vɘ'beːx 'xiːš. Smo 'moːγli 'siː 'jɘt 'eːdɘn du d'ruːzγa, niːe … vɘt'ruːɘc. In 

tɘ'kuː dɘ smo 'vɘšli in 'tuː. Se je b'luː st'rošnu 'luːšnu jɘn kɘr'čaːl 'toːm na… naγ'laːs: 

»'Vɘšmo 'tuː jɘn 'tuː!«/Ja, tɘ'kuː: »'Vɘšmo s'riːɘče jɘn zd'raːje jɘn 'Buːɘžiγa 

blɘγos'loːva -'nuːɘmu 'leːt!«/Ja, 'toːkrɘt jɘ b'loː 'kuːkɘr p'reːj nɘ s'viːɘt vɘ'čiːɘr al nɘ 

bu'žiːč in nɘ … nɘ 'nuːɘmu 'leːt, niːe. Tɘ'kuː. (Ja, seveda, je ostal še od … od … 

božičev. Tako da ga je prišparala, da smo dobili tudi tistega en košček kruha. Žival je 

glih tako dobila košček. Vsaka košček kruha./Ja. Tisti dan se je moglo … je mogel vsak 

dobiti svoje, ne. Ja, ne, klobase so bile tisti dan. Zdaj za tisti dan so mogli prav 

prišparati vsakemu košček klobase. Ja, saj to so dali zjutraj kuhati in smo jo dobili prec 

zjutraj./Ma fantje zdaj ne vem več kot toliko. Ma niti ne. Ma tako … kdor je prišel v 

hišo, je voščil, ne./Ma ne, za novo leto kar je v soseščini smo mogli otroci glih tako iti 

voščit, ne, do obeh hiš in oni že spet k nam do obeh hiš. Smo mogli vsi iti eden do 

drugega, ne … otroci. In tako da smo voščili in to. Saj je bilo strašno lušno in kričali 

tam na… naglas: »Voščimo to in to!«/Ja, tako: »Voščimo sreče in zdravja in Božjega 

blagoslova v novem letu!«/Ja, takrat je bilo kakor prej na sveti večer ali na božič in na 

… na novemu letu, ne. Tako.) 

Kuret pravi, da pred stoletji Cerkev današnjega novoletnega dne ni poznala kot 

novo leto, ampak kot osmino Gospodovega rojstva. Prvega januarja je še ne dolgo nazaj 

obhajala le »obrezovanje Gospodovo«, danes pa se na ta dan obhaja praznik miru in 
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Marijinega materinstva. V času poganstva pa so na stari rimski novoletni dan 

našemljenci popivali, plesali in veseljačili.91 Stare novoletne šege so se tako verjetno 

prelevile v gostije in plese brez divjajočih se našemljencev (Kuret, 1989).  

Novoletno voščevanje: Marija Bajc pravi, da so na novo leto podkrajski otroci, 

tako kot za božič, zjutraj vstali in stekli do sosednjih hiš voščit praznike. Darinka Bajc 

dodaja, da so bili v zameno obdarovani s suhim sadjem, orehi, pecivom in podobnim. 

Drugače pa so si ljudje voščili sreče in zdravja v novem letu kar na cesti, ko so odhajali 

domov po jutranjem bogoslužju iz cerkve. Popoldne so običajno odšli voščit 

sorodnikom in prijateljem. Ta voščila niso bila podobna kolednicam, ni se pelo ali 

igralo kot v drugih slovenskih krajih. Odšlo se je le do najbližjih in se jim voščilo s 

preprostimi besedami (gl. zgoraj citat).  

Mogoče je bil način voščevanja podkrajskih otrok nekoliko podoben šegi, ki so 

jo imeli otroci v Soški dolini na Goriškem in verjetno tudi drugod na Slovenskem, saj o 

tem pričajo koledniške pesmi. Ti so rekli, da gredo »konja kovat«, pravi Kuret. Po 

jutranji maši so hodili z jabolkom okrog sorodnikov in znancev, da so jim vanj zapičili 

kovance. Seveda pa so jim morali prej lepo voščiti, šele nato so jim lahko pomolili 

jabolko (»konja«), ki so ga starejši »podkovali« z novci. Otroci (polažarji) so hodili 

zjutraj na novo leto voščevat tudi v Prekmurju, v Zgornji Savski dolini, v okolici 

Metlike, v črnomeljski okolici, deloma v Idriji, v Slovenski Istri in mogoče še kje 

(Kuret, 1989).  

Vraževerja povezana z voščevanjem: Informatorka Darinka Bajc se spomni, 

da so nekdaj v Podkraju govorili, da ni dobro, če pride na novoletni dan prva v hišo 

voščit ženska, saj naj bi ta prinesla nesrečo.  

Enako so verjeli tudi v Prlekiji in Beli krajini, kjer so bili prepričani, pravi Kuret, 

da »bi vse leto pokali obroči na čebrih in sodih, ko bi prišla na novo leto najprej ženska 

v hišo« (Kuret, 1989, str. 435). Da bi na ta dan najprej srečali žensko, so se bali tudi v 

celjski okolici, v Poljanski dolini na Gorenjskem, v Idriji, v Prekmurju in verjetno še kje 

(Kuret, 1989).  

Novoletna hrana in vraževerja povezana z njo: V Podkraju so na novoletni 

dan jedli poprtnik, ki je ostal od božiča, ali pa so spekli novega že na silvestrovo 

dopoldne (tako pripoveduje Darinka Bajc). Kot pravi Marija Bajc, je kos poprtnika 

dobila tudi živina. Tako je bilo tudi drugod na Slovenskem. Informatorka se spominja 

                                                 
91 Milejše oblike teh zabav so se ohranile tudi v alpskih deželah, celo v okolici Bohinja (bohinjski 
otepovci) (Kuret, 1989).   
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tudi, da so bile za novo leto nujna jed klobase, ki so jih skuhali že zjutraj in jih takoj 

pojedli. Kosilo je bilo tako kot za božič praznično. Intervjuvani informatorji ne vedo, 

zakaj so na novoletni dan tako obvezna jed svinjske mesne klobase. Kuret piše, da je 

nekdanji Slovenec verjel, da svinjina prinaša srečo. Verjetno so v to verjeli tudi 

nekdanji Podkrajci. Kljub temu da verovanje v moč svinjine na novoletni dan ne obstaja 

več, je le-ta še vedno zelo priljubljena.  

V ptujski okolici so, tako kot v Podkraju poprtnik, na novoletni dan jedli 

pomižnjek, v Beli krajini pa so, če je zmanjkalo božičnega kruha, tako kot podkrajske 

gospodinje, že na silvestrovo dopoldne spekle novoletnico. Poleg tega pa je bila na novo 

leto skoraj povsod na Slovenskem na mizi tudi svinjina, ki so jo imeli za čudodelno. 

Kuret navaja zanimivo prepričanje iz ljubljanske okolice, kjer na novoletni dan niso 

jedli perutnine, »da sreča ne bi odletela od hiše« (Kuret, 1989). 

Srbi v Beli krajini prinesejo na novoletni dan, ki ga praznujejo štirinajstega 

januarja, na mizo ljetnico – hleb, ki so ga gospodinje spekle že za božič (Petrović, 

2004).92 

 

'vɘɘɘɘfɘɘɘɘr/'wɘɘɘɘfɘɘɘɘr – vf'r/wf'r (ofer/dar); ofer/dar (tudi drugod na Slovenskem), 

šenkílo (Stara vas pri Šentjerneju na Dolenjskem), rájniše (Ziljska dolina); ofar 

(srbohrvaški jezik), ofěra (češki jezik), (h)ofera (slovaški jezik), ofiara (poljski in 

beloruski jezik), ofira (ukrajinski jezik), vopor (gornjelužiški jezik) in hopor 

(dolnjelužiški jezik).  

Samostalnik moškega spola ọfer s pomenom »žrtev« ali nedoločnik ofrati 

(»žrtvovati, darovati«) najdemo že v 16. stoletju. Gre za izposojenko iz stare visoke 

nemščine kot opfarōn in srednje visoke nemščine kot opfern. Le-ti pa sta izšli iz latinske 

besede offere (»darovati, žrtvovati«). Več o tem v Bezlaj, 1982, str. 242. »Zaradi sln. -f- 

je izposoja možna šele v 12. stoletju /…/.« (Jazbec, 2007, str. 61)  

Leksem označuje darovanje ob večjih praznikih za cerkvene sveče ali kaj 

drugega: 'Liːx op-polnoč'niːc nɘ 'veːm, a jɘ 'biː 'koːšɘn, ma 'soːm pa 'kiːe so b'liː 'tuːd 

'vɘfri, niːe./… jɘ 'biː 'wɘfɘr 'toːkrɘt (za novo leto), 'tuː sɘ mi z'diː dɘ … 'naːraj dɘ jɘ 

'biː. Ja, dɘ jɘ 'daː 'soːk, 'kuːlkɘr jɘ 'moːγu. (Lih ob polnočnici ne vem, ali je bil 

kakšen, ma sem pa ke so bili tudi ofri, ne./… je bil ofer takrat (za novo leto), to se mi 

zdi da … naraj93 da je bil. Ja, da je dal vsak, kolikor je mogel.)  

                                                 
92 Več o novoletni hrani v Beli krajini v Petrović, 2004, str. 12. 
93 najbrž 
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Ob priložnostih kot jih navaja Kuret (pri polnočnici, na god svetega Štefana in še 

kdaj) v Podkraju ni bilo ofrov. Informatorka Darinka Bajc omenja, da so ti prišli na 

vrsto ob obisku kakega novomašnika ali duhovnika, ki je praznoval kako obletnico, ali 

pa ko se je zbiralo denar za popravila v cerkvi. Edini praznik, ko so Podkrajci šli k 

darovanju, pravi Marija Bajc, je bilo novo leto. Le takrat je za cerkveno svečavo in 

podobne stroške daroval vsak po svojih zmožnostih. Med ofrom je šel okrog oltarja in v 

koš spustil svoj dar.  

Zanimiv je ofer za sveče (okoli novega leta ali svečnice), ki so ga opravljali 

»svečarski« koledniki, pravi Kuret, in ki v Podkraju v takšni obliki ni obstajal. 

»Svečarski« koledniki so hodili »v dvoje ali en sam kmalu po sv. Miklavžu in zbirali za 

cerkveno svečavo. /…/ Na novega leta dan so se skupaj napotili k farni cerkvi, in sicer 

navadno z godci, stopili v cerkev in šli okoli oltarja k "ofru". Stavnice94 pa so prinesli v 

cerkev o svečnici.« (Kuret, 1989, str. 430) Na Slovenskem pa je na novoletni dan 

obstajal tudi ofer vodi. Ljudje so prihajali že zgodaj zjutraj k studencem, vodnjakom in 

h koritom in jim darovali jabolka, denar, božični kruh, orehe, goreče sveče in podobno z 

namenom, da bi bila voda še naprej čista in da je ne bi zmanjkalo. Dekleta pa so 

darovala vodi z željo, da bi jim ta priskrbela moža (Kuret, 1989).95  

V zagorski Dalmaciji gospodar vrže jabolko v studenec ali vodnjak, da bi mu ta 

podaril sreče in zdravja (Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001).96 

 

 

                                                 
94 Na stavnicah so bile sveče. 
95 Darovanje vodi je mogoče povezano s poganskim darovanjem povodnemu možu, vodnim vilam ali 
drugim podobnim bitjem. Monika Kropej v svojem delu omenja dar za povodnega moža, ki mu ga morajo 
vreči v vodo, kadar se ta razjezi na kakega grešnega človeka, saj bi sicer lahko na reki, jezeru ali morju 
povzročil takšno nevihto, da bi se ladje začele potapljati (Kropej, 2008). Možno je, da je bil ofer, ki je bil 
ob novem letu namenjen vodi, prenesen na ofer za cerkveno svežavo, ki je bil ravno okoli novega leta v 
navadi skoraj povsod na Slovenskem. 
96 Več o darovanju vodi v Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001, str. 41. 
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2.5 ČAS PO NOVEM LETU  

 

Be'faːːːːna fa'šiːːːːsta/Bɘɘɘɘ'faːːːːna fɘɘɘɘ'šiːːːːsta – Befana fašista/B'fana f'šista; Pehtra/Pehtra 

baba/Péhtrna baba (Koroška97, Kranjska Gora), Prhtra/Pehtra baba (Gorenjska), Pehtrna 

(Kanalska dolina), Pehterna (Rož), Vehtra baba (Istra, področje od Tržiča čez kamniške 

planine do Pohorja), Perhtra/Zlata baba (slovensko ozemlje), Pirta/Pêrta (Soška dolina), 

Perta (Goriška), Pehta (Zgornji Bohinj), Kromflja (okolica Žirovnice na Gorenjskem), 

Torka98/Torklja (Gorenjska, Notranjska in Štajerska);99 Perchta (češki jezik).  

Celotna besedna zveza izvira iz romanskega, verjetno italijanskega, jezika in bi 

dobesedno pomenila »fašistična Befana«. Befana izhaja iz termina epifanija (Kropej, 

2008, str. 106); le-to je latinska beseda vzeta iz grščine (epiphania). Nedoločnik tega 

termina pomeni »prikazati, razodeti, zasvetiti se«. »Nekrščanska helenistična verstva so 

s to besedo označevala posege božanstva v človeško dogajanje, pri čemer se je 

božanstvo nenadoma prikazalo in spet naglo izginilo. Npr. vladarji, ki so si prisvajali 

božanski značaj; zanje se je govorilo o epifaniji, če se je vladar pokazal pri oknu. /…/ Z 

besedo epifanija Sveto pismo označuje enkratne in neponovljive zgodovinske dogodke, 

ki jim je mogoče določiti čas in kraj in v katerih se ljudem razodeva osebni Bog.« 

(http://www.lifeteen-si.com/svetnik.php?arhiv=1&svetnik=26, 16. 8. 2011) Fašista, ki v 

italijanščini pomeni »fašist, fašistka«, pa po vsej verjetnosti izhaja iz italijanskega 

termina fascia s pomenom »pas, povoj, voz«, lahko pa tudi iz furlanskega fasse oziroma 

fasce ali iz beneško-italijanskega fassa z istim pomenom. Več o tem gl. fáša v Bezlaj, 

1977, str. 128. Za leksem fašista bi lahko rekli, da je v podkrajskem govoru razumljen 

kot pridevnik, saj označuje samostalnik Befana. Z njim so ljudje v Podkraju hote ali 

nehote poudarili, da je ime bajeslovne ženske Befana fašista skupaj z navadami 

povezanimi z njo prišlo v rabo v času fašizma (pod italijansko okupacijo).  

Slovenci tej ženski rečejo Pehtra, Pehta oziroma Pehtra baba ali kaj podobnega. 

Kuret v svojem delu piše o nastanku imena Pehtra baba. Pravi, da so jo Slovenci 

imenovali, recimo, Jaga/Ježi baba ali samo Baba. K slednjemu poimenovanju so naši 

predniki na Spodnjem Koroškem dodali od bajuvarskih sosedov (to so današnji Bavarci 

in Tirolci) prevzeto nemško Sredozimkino ime – Berchta (Pehtra). Iz tega je tako 
                                                 
97 Korošci imenujejo njen čas pérnahti, njen večer pa pernahtno (Kuret, 1989).  
98 Takšno ime je dobila zaradi prepovedi preje (in drugih opravil) na torkove večere pred kvatrnimi 
sredami. Verjeli so, da je tistega, ki se pravila ni držal, Torka kaznovala (Kuret, 1989). 
99 Zaradi glasovnih sprememb imata imeni Pehtra in Pehtra baba na Slovenskem tudi druge različice, ki 
pa so jima zelo podobne. Več o tem v Kuret, 1989, str. 457–468. 
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nastalo dvojno ime Pehtra baba (ta sovpada s slovansko besedno zvezo Jaga/Ježi baba) 

ali Pehtrna baba. Prvi del100 pri prvem imenu je tako dobil slovensko žensko končnico 

(Pehtr-a); pri drugem poimenovanju pa je prvi del pridevnik, ki označuje babo (Péhtrin, 

-a, -o) (Kuret, 1989, str. 459). Pehtra ali Perhtra je torej termin izposojen iz nove 

visoke nemščine (Bercht, Berchte) ali iz srednje visoke nemščine (Bërchte) (»neka 

ženska prikazen, ki se prikazuje ob novem letu«). Verjetno je izvedeno iz iste 

germanske osnove kot gotski izraz baírhts (»svetel, viden«)101. Več o tem gl. Perhtra v 

Bezlaj, 1995, str. 26. 

Termin označuje mitološko žensko osebo, ki v dneh okrog svetih treh kraljev 

otrokom nosi darila: Be'faːna fa'šiːsta, ja./Ja, sɘ'veːde. 'čaːsix jɘ 'daːla lɘ'siːɘne 

'cuːɘkle al … ɘɘɘ … 'koːšno b'luːzo jɘ 'tuːt 'koːšɘn 'duːbu, 'koːšnu 'čɘrnu zaaa … ku smo 

nu'siːl … 'čɘrne b'luːze 'faːntje zɘ -'šoːlo, niːe. Al pa … tɘ'kuː dɘ 'koːšno 'reːč jɘ 'duːbu 

'koːšɘn. Z'deːj dɘ-b 'jɘs du'biːla, 'neːsɘm nɘ'koːl 'nɘč./Ja, sɘ p'raːvɘm, 'koːšɘn 'reːnim 

… 'reːvɘn jɘ 'duːbu 'cuːɘkle, niːe, lɘ'siːɘne al … ɘɘɘ … 'koːšɘn, ma 'maːlukošɘn, 

'koːšno b'luːzo. Tɘ'kuː. Xu'duː 'maːlu so vɘbdɘ'raːvɘl, sɘ 'neːso 'meːl./Ja, niːe, niːe, 

(učiteljica) nɘ'koːl 'neːj 'veːč ku 'tuːlk pu'veːdɘla (kakšna je bila). Nɘ 'veːm 'jɘst, dɘ bi 

'tuː p'raːla al 'keːj. Nɘ 'veːm. 'Saːm guvɘ'riːla jɘ pa z'miːɘri vɘt 'tiːɘ  Bɘ… Bɘ'faːne 

fɘ'šiːste. (Befana fašista, ja./Ja, seveda. Včasih je dala lesene cokle ali … kakšno bluzo 

je tudi kakšen dobil, kakšno črno za … kot smo nosili … črne bluze fantje za v šolo, ne. 

Ali pa … tako da kakšno reč je dobil kakšen. Zdaj da bi jaz dobila, nisem nikoli nič./Ja, 

saj pravim, kakšen revnim … reven je dobil cokle, ne, lesene ali … kakšen, ma 

malokakšen102, kakšno bluzo. Tako. Hudo malo so obdarovali, saj niso imeli./Ja, ne, ne, 

(učiteljica) nikoli ni več kot toliko povedala (kakšna je bila). Ne vem jaz, da bi to 

pravila ali kaj. Ne vem. Samo govorila je pa zmeraj od te B… Befane fašiste.) 

Kot pravi Kuret, je bila Pehtra voditeljica duš (umrlih otrok), kasneje, pod 

vplivom krščanstva, pa tudi duš nekrščenih otrok.103 Tako jo najdemo pri »divji jagi« 

skupaj z dušami rajnih prednikov. »Tudi njen značaj ustreza po starih predstavah 

značaju rajnikov: lepa je in grda hkrati, dobra in hudobna. V nemškoslovenskem 

območju je Sredozimka tudi zavetnica preje in v krščanski dobi bedi nad 

                                                 
100 Tudi za besedo Pehtra bi lahko rekli, da je pridevnik, čeprav Kuret tega ne pravi.  
101 Torej: če pogledamo izvor in pomen besed Befana in Pehtra, ugotovimo, da je njun pomen skoraj 
enak. Nedoločnik od epiphania namreč pomeni »zasvetiti se, prikazati«, baírhts »svetel, viden«, Bërchte 
pa »neka ženska prikazen, ki se prikazuje ob novem letu«. Semantično sta si torej zelo podobni, če ne 
celo enaki.    
102 malokdo 
103 Več o dušah umrlih in nekrščenih v Kropej, 2008, str. 277–285. 
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posvečevanjem kvater, v širšem pomenu nravi sploh, posebno pa varuje zmernost in 

dostojnost.« (Kuret, 1989, str. 458) Stopila je v službo krščanskih predpisov. Velikokrat 

je označena kot strašna, grda, kosmata in hudobna ženska ali coprnica. Ker zna biti 

maščevalna, so verjeli, da se je treba do nje spoštljivo obnašati in se držati vseh pravil. 

Tisti, ki tega ni storil, ga je oslepila ali pa mu je zasadila sekiro v hrbet; čez eno leto mu 

je vid ponovno vrnila in izdrla sekiro (Kuret, 1989).  

Sredozimka: Podkrajci imenujejo, tako kot Italijani, žensko pošast, ki prihaja v 

noči od petega na šesti januar (pred svetimi tremi kralji), Befana oziroma Befana 

fašista. Verjetno je niti poznali ne bi, če ne bi Podkraj med drugo svetovno vojno prišel 

pod italijansko oblast in če ne bi pouk v tem času potekal v italijanščini.  

To mitološko bitje je bilo sicer bolj znano »v naših alpskih krajih in v njihovi 

nemški soseščini« (Kuret, 1989, str. 457).104 V naši nemški soseščini je ta divja ženska 

imenovana Percht ali Berchta, višje v Nemčiji pa je Holda ali Frau Holle. V Italiji, kot 

že omenjeno, jo imenujejo Befana, v Franciji pa Tante Airie. »O podobnih ženskih 

bajeslovnih pošastih pa govore tudi izročila v Osrednji Aziji od Irana čez Tadžikistan do 

porečja spodnjega teka rek Sir-Darja in Amu-Darja.« (Kuret, 1989, str. 458) Ker ta 

pošast vedno nastopa »sredi zime« ob zimskem kresu in ker gre očitno za bajeslovno 

dediščino indoevropskih narodov ali kar Evrazije, jo lahko po Kuretovem mnenju 

nevtralno imenujemo Sredozimka. Kuret sklepa, da so jo poznali tudi Kelti in Iliri na 

naših tleh, katerih ozemlje so zasedli Rimljani. Sicer pa ni znano, kako so jo le-ti 

imenovali. V rimskem bajeslovju je bila verjetno sorodna z Anno Perenno, v 

starogrškem je bila to boginja Artemida (oziroma rimska boginja Diana). Gotovo pa so 

predstavo o Sredozimki ob naselitvi bivšega in današnjega slovenskega ozemlja prinesli 

s seboj tudi naši predniki in z njo prekrili vse, kar je v tistih krajih živelo njej 

podobnega (Kuret, 1989).105 

Navade in verovanja povezana z Befano fašisto in s Pehtro babo: Na večer 

pred svetimi tremi kralji so podkrajski otroci po pripovedovanju italijanskih učiteljic 

med drugo svetovno vojno verjeli, da Befana oziroma Befana fašista prinaša darove, ki 

jih potem naslednje jutro najdejo v šoli. Po pripovedovanju starejših Podkrajcev je 

                                                 
104 »Na ozemlju, kjer sta se srečala oba naselitvena tokova, slovenski in bajuvarski, se pravi, na območju 
nekdanje Karantanije, imamo zato opraviti z najmanj tremi plastmi izročil o Sredozimki: s staroselsko 
keltsko-ilirsko (in rimsko), s slovensko in z bavarsko. Posledica tako gostega izročila je, da je v teh 
krajih, se pravi, na Spodnjem Koroškem, in vzdolž južnega roba Karavank pa v Zgornji Savski in Soški 
dolini izročilo o Sredozimki močno živo do današnjega dne ali pa je živelo vsaj do nedavnega.« (Kuret, 
1989, str. 459) 
105 Več o Sredozimki tudi v Kropej, 2008, str. 106–120.  
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Bafana prinesla darila le najrevnejšim otrokom, in sicer: črne fantovske bluze, pajace, 

lesene cokle … Sladkarij je bilo malo. Befana, ki jo Italijani največkrat prikazujejo kot 

dobro čarovnico, je najpogosteje prinašala kose oblačil, ki so se jih takratni revni otroci 

več kot razveselili. Seveda je potrebno poudariti, da gre pri Befani fašisti za novejši 

pojav, ki ga verjetno ne moremo primerjati z ostalimi slovenskimi različicami Pehtre. 

Verjetno je v preteklosti tudi na območju Podkraja obstajala nekdanja Pehtra baba ali 

Torka z vsemi svojimi lastnostmi ter obhodi, ki so jih prirejali na večer pred svetimi 

tremi kralji, vendar je moral spomin nanjo že kmalu zbledeti, saj nisem našla o njej 

nobenega drugega podatka. Kljub temu pa lahko tukaj dodam zanimivo ugotovitev; 

Kropejeva namreč piše, da je s prihodom krščanstva vlogo bajeslovne predice in 

zavetnice preje106, ki Pehtra prav gotovo je, prevzela sv. Jedrt oziroma sv. Gertruda. V 

zaselku Hrušica, ki spada pod župnijo Podkraj, še danes stojijo ruševine nekdanje 

cerkvice posvečene sv. Jedrt, kar je morda dokaz o stari ljudski veri v Pehtro babo.107 

Več o povezavah med Pehtro in drugimi ženskimi bajeslovnimi liki gl. spodaj geslo 

sveta Šembilja.   

Drugje na Slovenskem nisem zasledila, da bi poznali Pehtro na tak način kot v 

Podkraju. Nedvomno pa je, da so jo med drugo svetovno vojno poznali vsi tisti Slovenci 

(Primorci in del Dolenjcev), ki so prišli pod italijansko oblast, čeprav Kuret o tem ne 

poroča. Govori pa o tem, kako so izgledali obiski Pehtre babe na Slovenskem ter 

kakšne darove so prinašale otrokom. Njeni obhodi so potekali na večer pred svetimi 

tremi kralji. Pehtra (lahko jih je bilo tudi več) je s svojimi spremljevalci (drugimi 

našemljenci) vstopila v hišo ter po tleh za otroke stresla orehe, lešnike, sladkorčke in 

podobno. V Pehtro so se največkrat oblekli mladi fantje, pa tudi starejše ženske (soseda, 

stara mati, mati). Pehtra je bila zavita v grde cunje do tal, kožuh ali kaj podobnega, na 

glavi pa je nosila masko oziroma larfo. Na hrbtu je imela naramni koš, v rokah pa palico 

ali burkle, s katerimi je drezala prestrašene otroke in mlada dekleta (Kuret, 1989).108 

Čehi so verjeli, da Perhta na večer pred božičem hodi od hiše do hiše in 

preverja, ali so vse predice zaključile z delom in ali se držijo posta. Tistim, ki prepovedi 

niso spoštovale, je Perhta prerezala želodec, lahko pa jim je prinesla prazen voziček 

                                                 
106 Več o preji oziroma vretenu med Slovani v Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001, str. 98–
99. 
107 Več o sv. Jedrt in ženskih bajeslovnih bitjih v Kropej, 2008, str. 118. 
108 Več o Pehtri babi v Kuret, 1989, str. 457–468. 
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vretena, ki so ga morale čez noč napresti. Enako so na Slovaškem mislili za Lucijo 

(Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001).109   

 

s'viːːːːɘɘɘɘta Šɘɘɘɘm'biːːːːlje – svjta Š'mbilje (sveta Šembilja); šimbilja (Vipavska dolina), 

Šembilja/šembilja, Sibila, Sibila Prerokila, švíla prerokíla (drugod na Slovenskem). 

V Podkraju dodajajo govorci Šembilji še pridevnik sveta110, drugod na 

Slovenskem tega ni zaslediti. Besedo šembílja pišemo tudi z malo začetnico, saj pomeni 

»prerokovalka«. Od tu izhaja tudi pridevnik šembȋljski (»preroški«), pa tudi sibílski 

(»nejasen«) v slovenskem knjižnem jeziku. Pri terminu šembílja je verjetno prišlo do 

interkalacije; leksem *šibil’a je namreč izposojen iz romanskega jezika, kjer *sibilla 

pomeni »prerokovalka«. Primeri: sibilla/sibillino (»prerokovalka«/»skrivnosten« v it. 

tosk.), sibylle (»prerokovalka« v frc.), Sibylla (»prerokovalka« v lat.). Ime Sibylla je v 

latinščino izposojeno iz grškega imena svečenice, ki je v zamaknjenju prerokovala 

(Bezlaj, 2005, str. 31). »V Furlaniji je ime označevalo tudi vrsto maškare z obrazno 

krinko /…/ Enaka raba imena je potrjena tudi v n., kjer je Sibylle, Sibille v zvezi z alte 

S. slabšalna oznaka za staro žensko, toda sibilke oz. sibillkenkopf /…/ označuje tudi 

"masko s spačenim obrazom"«. (Bezlaj, 2005, str. 31) Več o tem v Bezlaj, 2005, str. 31.  

Zgornji izraz označuje starodavno prerokinjo, katere določene napovedi so se 

tudi uresničile; o njej so največkrat pripovedovali v času okoli božiča in jo lahko 

primerjamo s Pehtro babo: Ja, 'oːŋkrɘt 'veːm, dɘ sɘm 'pɘršla x-st'riːci jɘn jɘ b'raː s-

k'niːγe vɘt s'viːɘte Šɘm'biːlje. 'Tuː jɘ b'loː 'taːka s'taːra vɘ'liːka 'buːkva z-ɘr'jaːmi 

plɘt'niːcmi … No, jɘn 'vɘnd jɘ 'piːsɘlu: »'Kɘdɘr 'boːjo kɘ'kuːš pu'poːdne 'niːɘsle 

'jaːjca, 'kɘdɘr 'boːjo 'maːše pu'poːdne jɘn 'kɘdɘr 'boːjo 'žiːɘnske tɘ'kuː vɘst'riːžɘne ku 

'muːɘški jɘn 'boːjo nu'siːle x'laːče, 'toːkrɘt 'buːɘ s'laːbu nɘ s'veːt.« 'Puːɘl jɘ 'piːsɘlu 

'tuːd, dɘ 'buːɘ 'γuːɘra 'poːxna kus'tiː, Vi'paːska du'liːna pa kr'viː jɘn dɘ 'buːɘ 'pɘršla 

'taːka kɘtɘst'roːfa, dɘ sɘ 'boːsta nɘ 'puːɘt vɘd γu'riːce du Lub'laːne s'riːɘčɘla d'vaː 

člu'veːka jɘn si 'boːsta 'riːɘkla: »'Kiː si 'biː, dɘ si vɘs'toː 'žiː?«/Ja, s'viːɘta 

Šɘm'biːlje jɘ b'loː 'eːna 'taːka jasno'viːtka … nɘ 'veːm, vɘt 'kiː, ma s'kuːs sɘ jɘ γɘvɘ'riːlu 

vɘd 'niːɘ, ja./V… vɘ'kuːl bu'žiːče, smo sɘ vɘd niːɘ na'veːčkrɘt 'meːnli. (Ja, enkrat vem, 

da sem prišla k stricu in je bral iz knjige od svete Šembilje. To je bila taka stara velika 

bukva z rjavimi platnicami … No, in ondi je pisalo: »Kadar bojo kokoši popoldne nesle 

                                                 
109 Več o podobnih ženskih bajeslovnih bitjih v Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001, str. 
102–103. 
110 Ker se tudi svetopisemske preroke smatra za svete, so v Podkraju, ki je zelo krščanska vas, tudi 
Šembilji namenili oznako sveta, saj naj bi ona prav tako prerokovala. 
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jajca, kadar bojo maše popoldne in kadar bojo ženske tako ostrižene kot moški in bojo 

nosile hlače, takrat bo slabo na svetu.« Potem je pisalo tudi, da bo Gora polna kosti, 

Vipavska dolina pa krvi in da bo prišla taka katastrofa, da se bosta na poti od Gorice do 

Ljubljane srečala dva človeka in si bosta rekla: »Kje si bil, da si ostal živ?«/Ja, sveta 

Šembilja je bila ena taka jasnovidka … ne vem, od kje, ma skozi se je govorilo od nje, 

ja./O… okoli božiča, smo se od nje največkrat menili.)   

Lik Šembilje je zanimiv zato, ker ga lahko povežemo s Pehtro babo. Kot 

ugotavlja Kropejeva, so Šembiljo nekoč na Slovenskem poznali kot modro sestro kralja 

Salomona ali kralja Matjaža. Kasneje pa so jo začeli povezovati tudi z divjim lovom, ki 

ga je običajno vodila Pehtra. Šembiljo oziroma Sibilo so si zamišljali kot lepo mlado 

prerokinjo z dolgimi lasmi ali pa kot strašno in veliko žensko (enako tudi Pehtro), ki 

tako kot Pehtra z veliko hitrostjo dirja po nebu, gozdovih in kolovozih, po poteh in 

skalah pa pušča svoje sledi. Iste lastnosti kot Šembilji so velikokrat pripisovali tudi 

belim ženam in rojenicam, le-te pa bi prav tako lahko enačili s Pehtro babo (Kropej, 

2008).111  

V Podkraju, kjer se vidi planoto Nanos, lahko s prostim očesom vidimo sklop 

belih skal. Stari starši so mi vedno govorili, da tam domujejo bele vile. Glede na to da 

med podkrajskimi informatorji nisem našla omembe Pehtre babe, temveč samo poročila 

o Befani, Šembilji in belih vilah, bi lahko sklepala, da so jo ti liki nadomestili ali 

nasledili.112  

Prerokbe svete Šembilje: Po pripovedih pokojnih starih staršev iz Podkraja in 

informatorke Darinke Bajc sem naletela na nekaj prerokb, ki naj bi jih povedala sveta 

Šembilja, ki so jo v Podkraju nekdaj smatrali za svetnico in jasnovidko. Marsikakšna 

njena napoved, ki je bila zapisana v preroških knjigah113, ki so jih imeli tudi v Podkraju, 

se je uresničila, na primer ta, da bodo ženske nosile hlače in da bodo imele kratko 

postrižene lase, in druga (gl. zgoraj citat).  

Tudi drugod na Slovenskem so poznali Šembiljine prerokbe. Monika Kropej je 

namreč zapisala: »Na Vipavskem so npr. pripovedovali, da je šimbilja prerokovala, da 

kadar bodo beli turni in bele ceste in na vsakem klečetu (rečnem ovinku) mlin, kadar 

bodo kokoši popoldne nesle in kadar se bodo popoldne svete maše brale in bo železo po 

                                                 
111 Več o Šembilji in njenih pripovedih v Kropej, 2008, str. 240–244. 
112 Več o ženskih bajeslovnih bitjih prav tam. 
113 V 19. stoletju so se Bukle Sibile Prerokile s Koroške razširile po vsej Sloveniji (Kropej, 2008). 



 

76 

železu teklo (vlak po progi), takrat ona ne bi želela biti na svetu.« (Kropej, 2008, str. 

242) 

 

t'riːːːːɘɘɘɘti s'viːːːːɘɘɘɘti vɘɘɘɘ'čiːːːːɘɘɘɘr – trjti svjt' v'čjr (tretji sveti večer) (Tudi drugod na 

Slovenskem je tale izraz v rabi.) 

Za etimologijo gl. zgoraj geslo sveti večer. Vrstilni števnik tretji nakazuje število 

in zaporedje svetega večera.  

Zgornji termin označuje večer pred praznikom Gospodovega razglašenja 

oziroma svetih treh kraljev: Ja, 'toːkrɘt jɘ b'loː 'kuːkɘr p'reːj nɘ s'viːɘt vɘ'čiːɘr al nɘ 

bu'žiːč in nɘ … nɘ 'nuːɘmu 'leːt, niːe. Tɘ'kuː./Ja, s'viːɘt vɘ'čiːɘr, niːe, se je 'kuːkɘr 

pukɘ'diːlu, 'seː 'kuːkɘr … No, jɘ 'biː tɘ t'riːɘti s'viːɘti vɘ'čiːɘr./Ma nɘ 'veːm 'jɘst, dɘ bi 

'biː 'poːst 'toːkrɘt. Niːe, niːe. (Ja, takrat je bilo kakor prej na sveti večer ali na božič in 

na … na novemu letu, ne. Tako./Ja, sveti večer, ne, se je kakor pokadilo vse, vse kakor 

… No, je bil tretji sveti večer./Ma ne vem jaz, da bi bil post takrat. Ne, ne.) 

Večer pred praznikom svetih treh kraljev je bil tako v Podkraju kot drugod na 

Slovenskem tretji sveti večer114, kot pred božičem in novim letom. Darinka Bajc pravi, 

da je bilo do četrte ure popoldne, ko so zazvonili cerkveni zvonovi, ki so naznanili sveti 

večer, delo dovoljeno, potem pa ne več. Družina se je zopet zbrala skupaj, da je 

pokadila in pokropila hišo, gospodarska poslopja, njive, vrtove in podobno. Nato pa so 

prišle spet na mizo klobase, piškoti, čaj in seveda potica (iz kakava, orehov ali rozin) ter 

ocvirkovka (iz ocvirkov, moke, masla in kvasa). Kot mrzlo večerjo so dodali na mizo še 

pohlajeno kuhano suho sadje, sicer pa posta ni bilo. Za tem se je kot na ostala dva sveta 

večera molilo rožni venec. 

Na tretji sveti večer je bilo tudi drugod na Slovenskem praznično. Tako kot v 

Podkraju so tudi v Brdih zvečer jedli klobase, vendar ob kresovih. Enako so tudi potico 

spekli še drugod. Na Dolenjskem so pripravili maslenko (potica z veliko masla); neka 

vrsta potic so bili tudi krajčki v Dražgošah (bili so okrogli in podobni tortam, v testu pa 

so imeli rozine, med in začimbe) in majhne potičke na Tolminskem; na Dolenjskem pod 

Kumom so pekli pogačo iz bobove moke – imenovano »bobov ded«; na Štajerskem v 

ptujski okolici pa ajdovo pogačo, polito s sirom in smetano. Mrzlo večerjo so ta večer 

uživali še v stiški okolici (Kuret, 1989). 

 

                                                 
114 Tudi drugod na Slovenskem so bili na tretji sveti večer značilni isti ali podobni obredi in prepovedi kot 
v Podkraju, torej obredi in prepovedi, ki so v navadi na vse tri svete večere (Kuret, 1989). 
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s'viːːːːɘɘɘɘt t'riːːːːje k'raːːːːli – svjt' trije krali (sveti trije kralji); sveti trije kralji (z 

glasovnimi različicami je to ime razširjeno po vsem Slovenskem); bogojavljenje (Srbi v 

Beli krajini, Južni Slovani). 

Za etimologijo leksema sveti gl. svt v Bezlaj, 1995, str. 349, za etimologijo 

leksema trije pa gl. trij v Bezlaj, 2005, str. 224–225. Tudi etimologijo leksema kralji 

najdete pod geslom králj v Bezlaj, 1982, str. 80.115
 Na spletni strani, ki je navedena 

spodaj, je zapisano, da je termin sveti trije kralji116, ki je v ljudskem govoru drugo ime 

praznika Gospodovega razglašenja (epifanije), razširjen tako na Slovenskem kot tudi 

drugod po svetu, kjer so vero sprejeli iz Rima. »Izraza sama, razglašenje in trije kralji, 

si med seboj vsebinsko nista nasprotna, temveč se dopolnjujeta. Le izraz trije kralji nam 

ponuja bolj živo predstavo o daljnih častilcih iz poganskih krajev, ki so prišli molit 

novorojenega Boga in človeka. /…/« (http://www.lifeteen-

si.com/svetnik.php?arhiv=1&svetnik=26, 16. 8. 2011) Iz besedne zveze sveti trije kralji 

je izpeljan tudi pridevnik trikráljevski, -a, -o.  

Termin označuje praznik Gospodovega razglašenja (epifanije).117 Ta dan se 

kristjani spominjamo, kako so se malemu Jezusu prišli poklonit modri z Vzhoda ter mu 

prinesli mire, kadila in zlata: Sɘ'veːde pu'pɘrtnjak jɘ 'biː, niːe, jɘn 'tiːzγa jɘ rɘz'reːzu. 

Od bo'žiːča (je ostal), ja. Kar jɘ b'luː 'moːč (smo pojedli) jɘn d'ruːγu so š'liː zɘ prɘ'šiːče. 

Ja, zɘ s'viːɘte t'riː k'raːle … k'raːle jɘ 'moːγu 'bɘt pu'pɘrtnik, niːe. E'diːnu 'tiːstu, niːe. 

In 'tuː jɘ 'biː s'piːɘčɘn zɘ bu'žiːč in γa jɘ'meːl 'tuːlk 'caːta, niːe./Ja, z'juːtru (smo ga 

jedli). Nɘ s'viːɘte t'riː k'raːle z'juːtru. Ja, 'tuː jɘ 'voːče nɘ'riːɘdu. Rɘz'reːzu 

pu'pɘrtnik./Ja, 'nɘč. 'Raːzɘn … ɘɘɘ … »S'veːti t'riːje k'raːli so 'ziːmo pɘrpe'laːli!« 

'Duːɘskrɘt. E'diːnu 'tuː smo … Dɘ 'puːɘl, ja, dɘ jɘ b'luː 'bɘl m'reːs jɘn 'bɘl 'taːku jɘn de 

je zɘ'miːɘdlu jɘn 'taːke rɘ'čiː. No, 'tuː smo 'meːl z'miːɘri. Ma d'ruːzγa 'nɘč. (Seveda 

poprtnjak je bil, ne, in tistega je razrezal. Od božiča (je ostal), ja. Kar je bilo v moči 

(smo pojedli) in drugo so šli za prašiče. Ja, za svete tri kralje … kralje je mogel biti 

poprtnik, ne. Edino tisto, ne. In to je bil spečen za božič in ga imeli toliko cajta, ne./Ja, 

                                                 
115 Beseda kralj je izposojena iz frankovskega imena Karla Velikega: »stvn. Karal, Karl že v psl. *korl'ь 
med 768 in 814, pred metatezo likvid, ki da sln. kralj« (Jazbec, 2007, str. 50). 
116 Izraz kralji za modre se je začel uporabljati šele v 6. stol. po Kr. »Nekako istočasno se je ljudska 
predstava za stalno oprijela mnenja, da so bili kralji trije. Evangelist Matej ne navaja nobenega števila 
oseb, pač pa pravi, da so prinesli trojen dar: zlato, kadilo in miro.« (http://www.lifeteen-
si.com/svetnik.php?arhiv=1&svetnik=26, 16. 8. 2011) Od tod torej razmišljanje: trije darovi, trije 
darovalci.  
 
117 »V epifaniji so zajeti zlasti trije dogodki, ki so – vsak po svoje – 'razglasili' Kristusovo božanstvo: 
poklonitev modrih z Vzhoda, Jezusov krst v reki Jordanu in ženitnina v Kani.« (Kuret, 1989, str. 469) 
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zjutraj (smo ga jedli). Na svete tri kralje zjutraj. Ja, to je oče naredil. Razrezal 

poprtnik./Ja, nič. Razen … »Sveti trije kralji so zimo pripeljali!« Dostikrat. Edino to 

smo … Da potem, ja, da je bilo bolj mraz in bolj tako in da je zamedlo118 in take reči. 

No, to smo imeli zmeraj. Ma drugega nič.) 

 Praznovanje praznika svetih treh kraljev: Na praznik svetih treh kraljev je 

bilo v Podkraju prepovedano vsakršno delo. Zjutraj, ko so vstali, so vsi, tako tudi živina, 

dobili kos poprtnika, ki ga je navadno razrezal oče. Poprtnik je ostal od božiča oziroma 

se ga je šele na svete tri kralje prvič zaužilo; na tretji sveti večer se ga je tudi ponovno 

blagoslovilo.  

Na Koroškem so kot v Podkraju tako ljudje kot živina zjutraj, na praznik svetih 

treh kraljev, zaužili svoj kos poprtnika. Navada, da je le-tega razrezal oče, pa je bila 

znana tudi na Štajerskem, Notranjskem, Gorenjskem in v Beli krajini. Poprtnik so na 

svete tri kralje načeli ali ga prihranili že od prej na Gorenjskem, Dolenjskem, Goriškem, 

Štajerskem, Notranjskem in v Beli krajini. Marsikje so ga tudi ponovno blagoslovili 

(Kuret, 1989). 

Srbi v Beli krajini pa na dan svetih treh kraljev blagoslavljajo vodo, ki jo nato 

ponesejo v hišo. Navadno jo natočijo v majhno steklenico in jo obesijo v hlev, da bi jih 

Bog blagoslovil in obvaroval pred nesrečo. Isto vodo uporabljajo, kadar kdo umre, saj z 

njo pokropijo pokojnikovo truplo (Petrović, 2004).119 Na svete tri kralje blagoslavljajo 

vodo tudi Ukrajinci (Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001).120  

Vremenski pregovori: V zvezi z vremenom pa so se tako v preteklosti kot tudi 

danes v Podkraju na dan svetih treh kraljev spomnili naslednjega vremenskega 

pregovora: »Sveti trije kralji so zimo pripeljali.«  

V Kuretovem delu (1989) najdemo čisto podoben pregovor v vasi Četena Ravan 

nad Škofjo Loko, in sicer: »Sveti trije kralji bodo sneg pripeljali.« Z zimo je povezan 

tudi vremenski pregovor z Malenskega vrha na Loškem: »Kralji se vrnejo, zimo 

obrnejo.« 

Trikraljevsko koledovanje: V tem zimskem času okrog svetih treh kraljev 

nekdaj v Podkraju ni bilo kolednikov, jih pa lahko vidimo danes, kako vztrajno korakajo 

po snegu in koledujejo od hiše do hiše ter pobirajo denarne darove za misijone. 

Običajno se razdelijo v dve skupini in se dogovorijo, kje bo katera koledovala. 

                                                 
118 zasnežilo 
119 Več o blagoslovljeni vodi v Petrović, 2004, str. 13. 
120 Več o podobnih običajih v Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001, str. 99. 
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Trikraljevski koledniki so otroci oblečeni v pastirce in svete tri kralje. Slednji si 

nadenejo kraljevska oblačila s plašči, na glavo si pritrdijo krono, eden od njih si namaže 

obraz z ogljem ali črno barvo (saj uprizarja črnca Boltežarja), spet drugi pa drži palico, 

na kateri je pritrjena zvezda. Ko pridejo, pozvonijo ali potrkajo na vrata, nekdo od 

domačih gre na prag in ti mu zunaj odpojejo ali zrecitirajo kakšno božično pesem, na 

primer:  

 

»Mir in dobro 

vsem v vaši hiši. 

To vam želimo 

sveti trije kralji. 

 

Mi danes k vam prihajamo 

in veseli vam sporočamo, 

da Jezus nam se je rodil, 

ki bo pogum in mir delil. 

 

On je Odrešenik sveta, 

ki človeka vodi vsakega, 

zato luč njegovo sprejmite, 

ko v novo leto stopate. 

 

Da uspehe bi uživali, 

to želimo vam mi vsi, 

da sreča bo pri vas doma, 

naj Bog svoj blagoslov doda.«  

(brošura Trikraljevska akcija: Naše veselje za srečo drugih, koledovanje 2006/2007) 

 

Ko odpojejo ali povedo svojo kolednico, prilepijo na vrh hišnih vrat nalepko, na kateri 

piše, recimo: 20 + G + M + B + 10121 (letnica novega leta ter začetnice imen svetih treh 

                                                 
121 To znamenje so včasih na Slovenskem s kredo zapisali na hišna vrata na tretji sveti večer med 
obredom kajenja in kropljenja (Kuret, 1989). V Podkraju te navade ni bilo. 
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kraljev: Gašper, Miha, Boltežar122) in MIR + POGUM + BLAGOSLOV. Le-ta mora biti 

prilepljena na vratih do naslednjega leta, ko se spet oglasijo. Tako je hiša zaščitena pred 

vsem hudim čez vse leto.123 Z izjemo Podkraja je bilo trikraljevsko koledovanje drugod 

po Sloveniji tudi v preteklosti znano, zato menim, da ne morem primerjati današnjega 

koledovanja v Podkraju s koledovanji drugih slovenskih krajev, ki so obstajala že prej.  

 

 

                                                 
122 Ta imena so prodrla iz armenske legende, ki pravi, da so šli iskat Zveličarja trije modri, in sicer 
»Melgon iz Perzije, Baltasar iz Indije in Gašpar iz Arabije« (http://www.lifeteen-
si.com/svetnik.php?arhiv=1&svetnik=26, 16. 8. 2011). Le ime Melgon je prešlo v Melhior, to pa v Miha.  
123 Ta navada je znana od konca srednjega veka, ko so na vratni podboj napisali: C + M + B + 56. 
»Ljudska razlaga za to kratico je "Caspar + Melhior + Baltasar + letnica novega leta". /…/ Danes pa jo 
večinoma interpretirajo kot "Christus mansionem benedicat", to je: "Kristus blagoslovi to hišo".« 
(http://www.lifeteen-si.com/svetnik.php?arhiv=1&svetnik=26, 16. 8. 2011)      
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2.6 SVETNIKI SREDOZIMCI 

 

s'viːːːːɘɘɘɘt An'tuːːːːɘɘɘɘn – svjt' Antwn (sveti Anton Puščavnik); sveti Anton (z 

različnimi glasovnimi spremembami tudi drugod na Slovenskem), sveti Anton s 

prešičkom124 (ponekod na Slovenskem), sveti Anton prešičkar (okolica Kostanjevice na 

Dolenjskem).  

Za etimologijo leksema sveti gl. svt v Bezlaj, 1995, str. 349. O pomenu in 

izvoru imena Antón pa je na spletu zapisano naslednje: »Ime Anton izhaja iz latinskega 

imena Antonius. To je rimsko rodovno ime, ki je sorodno z rimskimi imeni Antenius in 

Antius ter ženskim imenom Antulla. Vsa ta imena naj bi izhajala iz nepreverjenega 

etruščanskega imena Anto, katerega natančni pomen ni znan (domnevajo, da lahko 

izhaja tudi iz grške besede anthos ("roža").« (http://sl.wikipedia.org/wiki/Anton, 17. 8. 

2011) Iz imena Antón zelo verjetno izhaja tudi poimenovanje za »zimsko jabolko zelene 

barve« antónovka (SSKJ, 2005, str. 18), prav tako tudi pridevnika Antónov, -a, -o in 

antónovski, -a, -o. Silvester Čuk piše, da sta imeni Anton in Antonija pri nas zelo 

razširjeni in se pojavljata v najrazličnejših oblikah (Čuk, 2004, str. 31).  

Leksem označuje enega od svetnikov, ki godujejo sredi zime: Ja, s'viːɘdγa 

An'tuːɘna sɘ'veːde. 'Toːkrɘt jɘ b'loː ž'vaː 'γuːdɘva./Ja. Ja, 'tuːt, kar jɘ b'luː 'moːč, smo 

jo pust'reːγli. Žva… ž'vaː sɘ jɘ 'tiːsd 'daːn pust'reːγlu./Ja, 'koːšne mɘ'leːŋkost, 'kiːe, 

kar jɘ vɘs'taːlu. Pu'miːje. 'Keːj 'boːš pa d'ruːzγa 'daːla? A, ma niːe, smo jo š'liː 'tuːt 

pu'buːškɘt jɘn pu'čiːɘsɘt jɘn 'taːke rɘ'čiː … γɘvɘ'riːl ž-'nuːɘ, niːe, s-'saːko pu'siːɘbi./Ma 

'tuːt, sɘ mi z'diː, dɘ jɘ b'luː (na sliki/podobi) 'neːki vɘ'kuːl 'nɘγa 'eːna ž'vaː. Ma ja, čɘ 

… A 'ši:čki? Sɘ nɘ 've:m, 'ši:čki al 'mu:ɘrt 'kɘšne γu'veːja … 'reːč./Ž'viːne. Zɘ'veːtnik 

ž'viːne./S'viːɘdga An'tuːɘna. 'Doːns jɘ 'γuːt s'viːɘdγa An'tuːɘna. (Ja, svetega Antona 

seveda. Takrat je bila žival godova125./Ja. Ja, tudi, kar je bilo v moči, smo jo postregli. 

Živa… žival se je tisti dan postreglo./Ja, kakšne malenkosti, ke, kar je ostalo. Pomije. 

Kaj boš pa drugega dala? A, ma ne, smo jo šli tudi pobožat in počesat in take reči … 

govorili z njo, ne, z vsako posebej./Ma tudi, se mi zdi, da je bilo (na sliki/podobi) nekaj 

okoli njega ena žival. Ma ja, če … A šički126? Saj ne vem, šički ali morda kakšne goveja 

… reč./Živine. Zavetnik živine./Svetega Antona. Danes je god svetega Antona.) 

                                                 
124 Kuret pravi, da je sveti Anton v pratiki upodobljen kot puščavnik s prašičkom in z zvončkom. Ljudje 
mu zato pravijo tudi sveti Anton s prešičkom (Kuret, 1989). 
125 je imela god 
126 prašički 
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 Kot piše Kuret, je bil sveti Anton Puščavnik oče puščavnikov in menihov. Bil je 

Egipčan in z dvajsetimi leti je odšel v puščavo, kjer je ostal skoraj sto let. Bog ga je tam 

preizkušal tudi z nečistimi skušnjavami. Kuret pravi, da le-te predstavlja prašič, s 

katerim ga vidimo na marsikateri podobi. Na palici ima velikokrat tudi zvonček, s 

katerim naj bi odganjal nečiste duhove (Kuret, 1989). Silvester Čuk pa je v svojem delu 

zapisal, da prašič ne predstavlja nečistih skušnjav, temveč da je zgodba drugačna. Zelo 

so ga častile družbe hospitalitov in antonianov, ki so vodile zavode za umsko prizadete, 

in zbirale darove zanje. Hospitaliti in antoniani so z zvoncem »opozarjali na svoj 

prihod, palica v obliki črke T (križa) je pomenila njihov stan. Smeli so voditi prašičke 

po mestnih ulicah, kjer je bilo sicer to prepovedano. Tako je postal sv. Anton Puščavnik 

zavetnik živinorejcev /…/« (Čuk, 2004, str. 30). Za svojega zavetnika pa ga imajo tudi 

svinjski pastirji, rokavičarji, ščetarji, mesarji, peki, gasilci ter mladi, ki iščejo svojega 

življenjskega sopotnika (Čuk, 2004).127 

Tako v Podkraju, kjer se svetega Antona ravno tako spominjajo kot svetnika s 

pračičkom ali govedom, kot drugod na Slovenskem so si pomen prašička predstavljali 

po svoje. Mislili so, da je pač sveti Anton Puščavnik zavetnik prašičev oziroma živine 

sploh in tako je tudi ostalo. Zato so na njegov god v Podkraju živino nekoliko bolje 

postregli, ji nametali boljše hrane in sena, jo božali, česali in z njo celo govorili. 

Darinka Bajc mi je povedala, da je imela njena mati na hlevskih vratih pribito sliko 

svetega Antona, tako zelo so ga častili.  

Kuret piše, da je so tudi na Gorenjskem, Tolminskem in v Beli krajini verjeli, da 

je sveti Anton Puščavnik zavetnik prašičev. Domače živali so na njegov god tudi drugod 

na Slovenskem bolje nakrmili in pustili, da tisti dan počiva, »češ naj tudi živina ve, da 

goduje njen zavetnik« (Kuret, 1989, str. 515). 

 

s'viːːːːɘɘɘɘta 'Niːːːːɘɘɘɘže – svjta Njže (sveta Neža); sveta Neža (z različnimi glasovnimi 

spremembami tudi drugod na Slovenskem); Janja (slovanski svet).  

Za etimologijo leksema sveta gl. svt v Bezlaj, 1995, str. 349. Ime Neža izhaja iz 

latinskega imena Agnes, ki  je izpeljano iz grškega izraza agne, ki pomeni »čista, 

nedolžna« ali iz latinskega agnus s pomenom »jagnje«. Različice imena Neža so še: 

Janja, Nežka, Nežika, Nela, Neli, Nelka, Agneza ter ime španskega izvora Ines (Čuk, 

2004, str. 36–37). Iz imena Neža s pomenom »Agnes« mogoče izhajata naslednja 

                                                 
127 Več o Antonu Puščavniku v Čuk, 2004, str. 30–31. 
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termina: nȇžica (»najmanjši kovanec«) in nȇžika (»Legousia speculum veneris«). 

Leksem nȇžika s pomenom »vrsta jabolk«, znan v mariborskem okolišu, pa je skoraj 

gotovo izpeljan iz imena Neža (»Agnes«) zaradi časa zorenja. Več o tem gl. nȇžica v 

Bezlaj, 1982, str. 222. Sicer pa lahko leksem néža pisan z malo začetnico pomeni tudi 

»večja ročna lesena ali lončena posoda za vino« ali pa »bodeča neža – bodeča rastlina, 

katere cveti se v vlažnem vremenu zapirajo« (SSKJ, 2005, str. 680).  

Termin označuje eno od svetnic sredozimk: Ja, nɘ s'viːɘto 'Niːɘžo sɘ 'neːj 

s'meːlu p'reːst jɘn niːe 'šiːvɘt./Nɘ 'veːm, dɘ 'tiːsd 'daːn nɘ s'meːš, niːe p'reːst niːe 

'šiːvɘt nie 'nɘč 'deːlɘt 'keːj 'taːʒγa. (Ja, na sveto Nežo se ni smelo presti in ne šivati./Ne 

vem, da tisti dan ne smeš, ne presti ne šivati ne nič delati kaj takega.) 

Kuret piše, da je bila sveta Neža trinajstletno rimsko dekle, ki se ni hotelo 

poročiti z bogatašem, ker je želelo ostati čisto; zato je pod Dioklecijanom umrlo 

mučeniške smrti. Zavetništvo, ki so ji ga pripisali, je tako dobila po svojem življenju in 

latinskem imenu Agnes ali »poslovanjeni« obliki Janja (lat. agnus, jagnje). Ker je 

ohranila deviškost, jo upodabljajo z belim jagnjetom v naročju ter s palmovo vejico v 

roki, ker je bila mučenka. Ljudstvo pa si je oziraje na njene upodobitve sveto Nežo 

predstavljalo kot varuhinjo ovc ter zavetnico ovčarjev in pastirjev (Kuret, 1989). 

Silvester Čuk pravi, da je tudi zavetnica vrtnarjev (Čuk, 2004).128  

Verovanja in pregovori o sveti Neži: Informatorka Darinka Bajc je povedala, 

da je v Podkraju znano dejstvo, da začnejo kokoši v drugi polovici januarja spet nesti, 

torej okrog godu svete Neže. V zvezi s tem je med Podkrajci razširjen pregovor: »Sveta 

Neže kokošim rit odveže.«  

Kuret ugotavlja, da je ljudstvo takšne in podobne pojave pripisalo čudodelnosti 

najbližjega in najprimernejšega svetnika v tistem obdobju. Tako so omenjeno dejanje 

tudi drugod na Slovenskem prisodili kar sveti Neži. Pregovor, ki ga poznajo tudi v 

drugih slovenskih krajih pa je: »Na dan svete Neže se putam zadek odveže« (Kuret, 

1989).  

Prepovedi na dan svete Neže in drugih zaščitnic preje: Informatorka Marija 

Bajc je povedala, da so v Podkraju na god svete Neže prepovedana dela, kot so preja, 

tkanje, šivanje in podobno.  

Isto je zapisal tudi Kuret za ostale slovenske kraje; ženske v Rožu na Koroškem 

so menda kolovrate odnesle kar na podstrešje (Kuret, 1989). Kropejeva ugotavlja, da so 

                                                 
128 Več o sveti Neži v Čuk, 2004, str. 36–37. 
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imela na Slovenskem enako vlogo kot sveta Neža (zaščitnica preje) tudi nekatera druga 

ženska bajeslovna bitja, kot so: Pehtra baba, Kvatra, Torka oziroma Gospa Torka, 

Sreda, Četrtka, Petka, Sobotka ali Šebida, sveta Nedelja in druge (Kropej, 2008).129  

Monika Kropej navaja, da je prejo v kvatrnih večerih pri Bolgarih, Makedoncih 

in Srbih prepovedovala sveta Petka oziroma sveta Paraskeva, v Rusiji Baba jaga s 

sračjimi nogami in železnimi zobmi, na Slovaškem Lucija, na Češkem pa Peruchte, ki 

je imela zlato glavo s kositrnimi očmi. Podobna ženska bajeslovna bitja z istimi ali 

podobnimi lastnostmi najdemo tudi drugod po Evropi ter na Bližnjem vzhodu in v Aziji 

(Kropej, 2008).130  

 

s'viːːːːɘɘɘɘt Vin'ceːːːːnc – svjt' Vincenc (sveti Vincenc); sveti 

Vincencij/Vincenc/Vinko/Cene (z različnimi glasovnimi spremembami drugod na 

Slovenskem). 

Za etimologijo leksema sveti gl. svt v Bezlaj, 1995, str. 349. Ker je sveti 

Vincencij najbolj češčen v vinorodnih krajih, Kuret to povezanost z vinom in vinogradi 

pripisuje ljudski etimologiji, v kateri se ime Vincenc oziroma Vinko povezuje z vinom 

(Kuret, 1989, str. 520). Posledica te povezave je tudi povezovanje sv. Vicenca z obredi, 

ki zagotavljajo dober pridelek trte in vina (gl. spodaj). V Rožu imenujejo dan svetega 

Vincenca šentcénovo, v Krškem pa vincencijevo. Čuk piše, da izhaja ime Vincenc iz 

latinskega termina vincens, ki pomeni »zmagujoč«. Iz imena Vincencij izvirajo tudi 

druga imena, na primer: Vincencija, Vinka, Cencek (Čuk, 2004, str. 38).  

Zgornji termin označuje enega od svetnikov sredozimcev: Niːe, 'veːdli smo 

'zaːn, zɘ s'viːɘdγa Vin'ceːnca, niːe./'Tuː jɘ 'duːɘl, 'niːsku (njegovo čaščenje). Ja, t'liːe 

niːe 'veːč ku 'tuːlk, 'tuː jɘ 'duːɘl 'niːži. I'taːlija. Ja, 'kuːɘdɘr jɘ ta… 'taːka 'reːč (trte, 

vinogradi)./Ma sɘ've:de sɘ jɘ puz'naːlu. Nɘ s'viːɘdγa Vin'ceːnca, na … 'puːɘl k-jɘ 'uːn, 

'keː-jɘ 'žiːɘ?/Niːe, 'saːm 'tuː jɘ b'luː … rɘ'čiːɘnu jɘ b'luː: »'Doːns sɘ pa 'tiːčki 'žiːɘnjo!« 

(Ne, vedeli smo zanj, za svetega Vincenca, ne./To je dol, nizko (njegovo čaščenje). Ja, 

tule ne več kot toliko, to je dol nižje. Italija. Ja, koder je ta … taka reč (trte, 

vinogradi)./Ma seveda se je poznalo. Na svetega Vincenca, na … potem ko je oni, kaj je 

že?/Ne, samo to je bilo … rečeno je bilo: »Danes se pa ptički ženijo!«)  

                                                 
129 Več o zaščitnicah preje v Kropej, 2008, 116–117. 
130 V Slovenski mitologiji (2001) je zapisano, da je bila prepoved preje znana tudi na sveti večer, in sicer 
med Srbi, Slovaki, Ukrajinci, Belorusi in v Poljesju. V Belorusiji pa je bila preja prepovedana celo na 
praznik Marijinega oznanjenja. 
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 Sveti Vincencij je bil, kot je zapisano v Kuretovem delu, španski mučenec. Pod 

Dioklecijanovo vladavino je pretrpel mučeniško smrt. Upodabljajo ga namreč z rešetko, 

na kateri je bil mučen, in s krokarjem, ki je varoval njegovo truplo pred ujedami. Sicer 

pa se njegovo življenje v ničemer ne ujema z zavetništvom in verovanjem, ki mu ju 

ljudstvo pripisuje. »Sv. Vincencij nam namreč pomeni slutnjo prihajajoče pomladi. 

Morda je prekril neko nam danes neznano božanstvo iz časa med zimo in pomladjo.« 

(Kuret, 1989, str. 520) Silvester Čuk piše, da sveti Vincenc ni čaščen le na vinorodnih 

območjih (Portugalska, Francija itd.), ampak je zaradi svojega življenja in mučeniške 

smrti tudi zavetnik bolnišnic, opekarn in lončarskih delavnic (Čuk, 2004).131 

Pregovori: V Podkraju, kjer trte ne uspevajo, je bil v povezanosti s svetim 

Vincencom znan le ta pregovor: »Laški spomladin prinese ključ od korenin.« To 

pomeni, da je pomlad blizu in da se narava začenja počasi prebujati iz zimske otrplosti.  

Sveti Vincenc je bil močno čaščen (oziroma je še) predvsem v slovenskih 

vinorodnih krajih, kar mi je povedala tudi informatorka Marija Bajc. Zelo znan in 

priljubljen pa je bil tudi na vinorodnih območjih na italijanski strani, na Laškem, pravi 

informatorka. Ker svetega Vincenca tako povezujejo s prihajajočo pomladjo, so v zvezi 

s tem, ugotavlja Kuret, v vinorodnih krajih nastali tudi mnogi pregovori o vremenu, 

letini in vinu, na primer: »Če na sv. Vincenca sonce sije, dobro vino v čaše vlije.« Ali: 

»Vincencijevo lepo (toplo) vreme prinese obilo vina.« Pa tudi: »Če sv. Vincenc ima 

sončno vremé, dobro je za žito in vinske goré.« Več o tem v Kuret, 1989, str. 520–521.  

»Ptičje ženitovanje«: Marija Bajc pripoveduje, da je god svetega Vincenca tudi 

dan »ptičjega ženitovanja«. Takrat v Podkraju pravijo: »Danes se pa ptički ženijo!«  

Enaka vera, pravi Kuret, je bila znana ali je še tudi na Koroškem in Štajerskem. 

Razširjena pa je bila po vsem Kranjskem, kamor je nekdaj spadal tudi Podkraj. Kuret 

piše, da na god svetega Vincenca Rožani govorijo takole: »K šentcénovem se tice 

ženijo.« Ponekod pa dodajajo še naslednje: »Če vidiš ta dan lep ptičji parček, se gotovo 

oženiš« (Kuret, 1989).  

 

'laːːːːški spumlɘɘɘɘ'diːːːːn – laški spuml'din (laški (s)pomladin)132 (Termin laški 

spomladin je podkrajska lokalna posebnost in je drugod na Slovenskem ni najti.) 

                                                 
131 Več o svetem Vincencu v Čuk, 2004, str. 37–38. 
132 Na Slovenskem rečejo podobno svetemu Valentinu, in sicer prvi pomladin. Tudi ta je povezan z vinsko 
trto, vrtnarjenjem ter »ptičjim ženitovanjem« in je pravi začetnik pomladi (Kuret, 1989). 
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(S)/Pomladin označuje svetnika, ki počasi naznanja začetek pomladi, pridevnik 

laški pa dejstvo, da je bil bolj čaščen v vinorodnih krajih čez mejo na italijanski strani. 

Tam se pomlad prej začne kot v visoko ležečih hribih.  

Leksem laški izhaja iz termina Lah (»Italijan«), pisanega tudi z malo začetnico – 

lȁh (v rodilniku láha). Iz tega izvira besedna zveza na Laškem (»v Italiji«) ter verjetno 

tudi lȃškica (»Helianthus tuberosus«) oziroma laška repa (Bezlaj, 1982, str. 126). Tudi 

v 18. stoletju najdemo pri Gutsmannu pridevnik laʃhki, laʃhku (»Welsch, Welschland«); 

primer iz cerkvene slovanščine je vlachъ (»Roman«), iz praslovanščine pa *volchъ, ki je 

prevzet »z germanskim posredovanjem iz imena keltskega plemena Valcae« (Bezlaj, 

1982, str. 120). Sicer pa je izhodišče slovanske oblike gotski leksem *Walhs, 

starovisokonemški walah, walh ali srednjevisokonemški walh s pomenom »tujec, 

Roman, Kelt«. Več o tem v Bezlaj, 1982, str. 119–120.  

Leksem spomladin, ki skupaj z laški tvori termin, ki označuje svetega Vincenca, 

pa izvira iz izraza pomlȃd oziroma spomlȃd (»ver«). Od tu izhajajo tudi naslednji 

termini: pridevniki pomlȃden/spomlȃden, pomladánski/spomladánski, 

pomládnji/spomládnji (»vernus«) idr.; prislov pomlȃdi/spomlȃdi (»vere«); na pmlad/na 

spmlad (»vere«). V 16. stoletju najdemo pri Megiserju ʃpumlad (»ver«), v 18. stoletju 

sta Kastelec in Voranc zapisala ʃpumlad (»ver«), ʃpomladnî (»vernus«), kakòr ob 

ʃpomladi raʃti (»vernare«), pri Pohlinu zasledimo pomladân, pomladanske (»vernus«), 

spomlâd (»ver«), spomladanske (»vernus«), pri Gutsmannu pa pomlad, ʃpomlad 

(»Frühjahr, Frühling«). »Variantni s- je ali iz *sь/*si v *si pomladi "v tej pomladi" 

(kakor sinči, snči) ali iz vz- < *vъz-, kar kaže na premikanje od spodaj navzgor in na 

ponavljanje. Druga besedotvorna možnost je izhajanje iz denom. pomladíti, 

*(v)spomladíti "jung machen" /…/« (Bezlaj, 1995, str. 84) Več o tem v Bezlaj, 1995, 

str. 84. 

Zgornji izraz je drugo ime za svetega Vincenca, ki ga na italijanski strani častijo 

kot svetnika, ki počasi prinaša pomlad: Ma 'tuː jɘ 'uːn … 'laːški spumlɘ'diːn jɘ, 

niːe./»'Laːški spumlɘ'diːn nɘ'niːɘse … pɘr'niːɘse k'luːč ut kurɘ'niːn.« (Ma to je oni … 

laški spomladin je, ne./»Laški spomladin nanese … prinese ključ od korenin.«) 

Pregovor »Laški spomladin prinese ključ od korenin« je lokalna posebnost 

Podkraja; res pa je, da poznamo isti pregovor za svetega Valentina tako v Podkraju, kot 

tudi drugod na Slovenskem, in sicer: »Sveti Valentin prinese/ima ključe od korenin.« 

Glede na to da ta dva svetnika oba veljata za prva pomladina, je ljudstvo enak pregovor 

kot svetemu Valentinu verjetno pripisalo tudi laškemu spomladinu oziroma svetemu 
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Vincencu. Več o tem gl. spodaj geslo sveti Valentin; več o samem laškem spomladinu 

pa gl. zgoraj geslo sveti Vincenc. 
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2.7 SVEČNICA 

 

s'veːːːːčɘɘɘɘnca – svejčn'ca (svečnica); svečnica (z različnimi glasovnimi 

spremembami tudi drugod na Slovenskem). 

Izraz svčnica (»Lichtmessse«) izhaja iz termina svča (»candela«). Leksemi, 

katerih izvor je prav tako svča, so tudi: ledena sveča (»Eiszapfen«), manjšalnica 

svčica, pridevnnik svčen, -čna (»Kerzen-«), izvedenka svečȃva, svečȃv 

(»Beleuchtung«), samostalniki svčnik, -a, svčnjak, -a (»candelabrum«), svčar, 

svečár, -ja (»Kerzengießer«). V 16. stoletju je Megiser uporabljal izraza svezha in 

ʃvezha (»candela«). V 18. stoletju najdemo pri Pohlinu leksema svęzha in svejzha 

(»candela«), pri Gutsmannu pa ʃviezha (»Kerze«). Imamo tudi primer iz stare cerkvene 

slovanščine, in sicer svěšta (»lux, lampas, fax, lucerna«), ter primer iz praslovanščine – 

*světʼ (v tožilniku *-ǫ). Slednji leksem je soroden praslovanskima *světti (»svetiti«) in 

*svtъ (»svetloba«). »Psl. *světʼ je najverjetneje nastalo iz *kʼot(i), kar je mogoče 

enačiti s sti. śvet(i)y "svetla, bela", f. k adj. śvet(i)yá- "svetel, bel".« (Bezlaj, 1995, str. 

346) Vse variante z -v-, tako tudi ime meseca februarja – svečȁn, imajo izvor v 

kontaminaciji s svčnica. Februar je po tem prazniku poimenovan tudi v starem 

kajkavskem jeziku (svečen), v stari dolnji lužiščini (swěckowny (mjasec)) in v gornji 

lužiščini (swěčkowne měsactwo), pa tudi v nemščini (Lichtmessen, Lichtmessmonat iz 

Lichtmesse (»svečnica«)). Več o tem v Bezlaj, 1995, str. 346.       

Leksem označuje praznik Jezusovega darovanja v templju, drugega februarja. 

Velik poudarek pa se ta dan daje tudi blagoslovu sveč: Ma ja, sɘ 'toːkɘt jɘ 'daː (sveče) 

γɘs'puːt zɘ … 'peːcɘm, dɘ so d'ruːγɘm 'niːɘsli … Ja, 'jɘst nɘ 'veːm, a jɘ šɘ 'koːšnimu 

d'ruːγmu 'daː al niːe. Nɘ 'veːm./Ma a nɘ γ'riːjo 'tuːd zɘ s'veːčɘnco vɘ'kuːl 

'ciːɘrkve?/Niːe, 'tuːd sɘ jɘ š'teːlu, niːe, dɘ … dɘ z'deːj 'buːɘ pa lɘ 'buːlš, dɘ 'boː 'ziːma 

š'loː 'bɘl … (h koncu). Ja, 'tuː jɘ b'luː. 'Tuː sɘ jɘ, niːe, dɘ jɘ s'veːčɘnca … jɘ pa 'žiːɘ 

'tuːlk, dɘ jɘ 'maːlu 'veːc 'soːnca, 'maːlu 'veːč d'niːɘva jɘn 'tuː. Tɘ'kuː se jɘ š'teːlu, niːe, 

dɘ jɘ s'kuːɘr 'e:n… 'eːno 'uːro 'veːč d'niːɘva jɘn 'taːke rɘ'čiː. Ma d'ruːzγa nɘ 'veːm 

'nɘč./Ja, s'veːče. Z'deːj čɘ smo 'meːl 'keːj s'veːč dɘ'maː, dɘ smo jɘx 'kuːpli, se je 'tiːsd 

'daːn 'niːɘslu pu'žiːɘγnɘt, niːe, in so … jɘ b'luː 'žiːɘγɘn zɘ s'veːče, niːe. (Ma ja, saj takrat 

je dal (sveče) gospod za … pevcem, da so drugim nesli … Ja, jaz ne vem, ali je še 

kakšnemu drugemu dal ali ne. Ne vem./Ma ali ne gredo tudi za svečnico okoli 

cerkve?/Ne, tudi se je štelo, ne, da … da zdaj bo pa le bolje, da bo zima šla bolj … (h 
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koncu). Ja, to je bilo. To se je, ne, da je svečnica … je pa že toliko, da je malo več 

sonca, malo več dneva in to. Tako se je štelo, ne, da je skoraj en… eno uro več dneva in 

take reči. Ma drugega ne vem nič./Ja, sveče. Zdaj če smo imeli kaj sveč doma, da smo 

jih kupili, se je tisti dan neslo požegnat, ne in so … je bilo žegen za sveče, ne.) 

Kuret piše, da »ime tega praznika izhaja samo iz obredja, ki poteka v cerkvi, ne 

pove pa njegove vsebine. /…/ Po judovski postavi je morala vsaka mati, ki je rodila 

sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati in se tako "očistiti"« (Kuret, 

1989, str. 524). Enako je storila tudi Marija, Jezusova mati, ki je v templju srečala 

Simeona, ki je dojel in prerokoval, da je njeno dete Mesija – »luč v razsvetljenje 

poganov«, kot piše evangelist Luka. Prva Cerkev v Jeruzalemu je ta praznik obhajala že 

konec 4. stoletja. Bil je štirideseti dan po epifaniji. »Ko se je praznovanje širilo, je 

dobilo ime po srečanju s Simeonom (in Ano) in so ga tudi imenovali "srečanje". Šele 

pozneje se pojavi ime "očiščevanje".« (Kuret, 1989, str. 524) Dandanes svečnica 

večinoma pomeni le praznik sveč oziroma luči, saj je njen prvotni pomen zbledel. 

Tudi pogani so hrepeneli po svetlobi ter slavili luč oziroma Sonce, ko so mu ob 

zimskem kresu pomagali svetiti s plamenicami. »Sporočeno nam je, da so slavili 

Rimljani v mesecu februarju praznik luperkalij (lupercalia), ko so se množice z  

gorečimi plamenicami v rokah valile po ulicah – in počenjale marsikaj nevšečnega.« 

(Kuret, 1989, str. 525) Cerkev je poznala to človeško naravo in starodavno izročilo, zato 

je na ta dan uvedla blagoslov sveč; »šego je povzdignila v svet nadnarave, v cerkven 

obred; v njem je "luč" prispodoba Mesije, ki "razsvetljuje" človeštvo, mu razodeva 

smisel sveta in življenja« (Kuret, 1989, str. 525). 

Običaji ob blagoslovu sveč: Cerkev na svečnico blagoslavlja sveče. Tako je 

bilo in je še vedno tudi v Podkraju. Informatorka Marija Bajc pripoveduje, da je dal 

duhovnik pevcem sveče v dar, ostali pa so si jih morali priskrbeti sami (kupili so si jih 

teden dni prej v cerkvi ali pa so jih prinesli domov s kakega romanja). Obred blagoslova 

sveč poteka na začetku maše. Duhovnik zmoli molitve, v katerih se spominja predvsem 

Kristusa, ki je »luč« sveta, nato pa sveče pokropi z blagoslovljeno vodo in pokadi s 

kadilom.  

Tudi v drugih slovenskih krajih se na svečnico vršijo blagoslovi sveč pri mašnih 

opravilih. Nekdaj so imeli na Notranjskem in v Brkinih okoli božiča »ofer« za sveče, ki 

so jih na svečnico dobili pred cerkvijo ali pa sta jim jih ključarja prinesla na dom. 

Ponekod so v cerkev prinesli kar stavnice s svečami za cerkveno svečavo, ki jo je 
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duhovnik že zunaj blagoslovil. Marsikje na Slovenskem pa so se ta dan pripravljale celo 

procesije s svečami (Kuret, 1989). 

Imena sveč: V pogovoru z Darinko Bajc je bilo zabeleženo, da so bile nekdaj 

sveče, ki so jih nesli k blagoslovu, iz voska, zato so jih Podkrajci imenovali voščenke ali 

voščene sveče. Danes so seveda materiali drugačni, zato so tovrstna imena v 

vsakdanjem pogovoru izginila. 

Drugod na Slovenskem so takšne sveče imenovali voščenice (Kuret, 1989). 

Konec božičnega obdobja ter pregovori o vremenu in letini: Na svečnico se 

tako v Podkraju kot drugod na Slovenskem pospravi jaslice in pove ter verjame v 

marsikakšen vremenski pregovor značilen za ta dan. V pogovoru z informatorko Meri 

Bajc so bili zabeleženi naslednji pregovori: »Če se svečnica jasna zdani, zima še dolgo 

trpi«; »Če na svečnico prej od strehe kot od (ledene) sveče kane, huda zima in dobra 

letina nastane«; »Če je svečnica zelena, je velika noč snežena«. Med Podkrajci, pravi 

Marija Bajc, pa je kljub tem pregovorom veljalo tudi prepričanje, da se s svečnico zima 

konča ter da je od tistega dne naprej topleje in bolj sončno, saj se tudi dan že za eno uro 

podaljša.  

Kuret je zbral kar nekaj vremenskih pregovorov, ki so značilni za svečnico na 

Slovenskem, recimo: »Svečnica – prva iskra v zemljico.« Na Koroškem pravijo: »Na 

svečnico pride medved iz brloga; če je vreme toplo in jasno, ostane zunaj; če pa je 

mračno in mrzlo, vrne se nazaj, ker zime še ne bo skoro konec.« Drugod na Slovenskem 

pa pravijo ravno obratno, na primer v Beli krajini: »Če zjutraj, ko sonce vzhaja, od streh 

kaplja, je nehanje zime in dobra letina; če pa na jasnem sonce vzhaja, so tudi sodi jasni 

(prazni); če je oblačno, so pa polni.« Povsod na Slovenskem: »Cvetna nedelja bo 

snežena, če je svečnica zelena.« Več o tem v Kuret, 1989, str. 536. 
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2.8 SVETNIKI POMLADINI 

 

'žiːːːːɘɘɘɘγɘɘɘɘn s'viːːːːɘɘɘɘdγa B'laːːːːža/B'laːːːːžu 'žiːːːːɘɘɘɘγɘɘɘɘn – žjg'n svjt'ga Blaža/Blažu žjg'n 

(žegen/blagoslov svetega Blaža/Blažev žegen/blagoslov); žegen/blagoslov svetega 

Blaža/Blažev žegen/blagoslov (z različnimi glasovnimi spremembami tudi drugod na 

Slovenskem), blažanje (ponekod na Slovenskem), čučkanje (Štajerska). 

Za etimologijo leksema žegen gl. termin hišo požegnat, pa tudi geslo žgen 

(Bezlaj, 2005, str. 441). Za etimologijo leksema svetega pa gl. svt v Bezlaj, 1995, str. 

349. Celoten termin žegen svetega Blaža (»obred na god svetega Blaža«) ali tudi Blážev 

žegen (»isto«/»dejanje brez vrednosti«)133 pravzaprav izhaja iz antroponima Blaž (v 

rodilniku Blaža). Obstaja tudi oblika Blažȅ, -éta in kognomen Blažič. Leta 1400 

najdemo obliko Blas, leta 1498 pa Blasitsch. V Bezlajevem etimološkem slovarju 

naletimo tudi na naslednje primere: »Blaž, Blaže, Blažej, Blažek, Blažetič, Blažev, 

Blaževič, Blažica, Blažičko, Blažin, Blažina, Blažko, Blažon, Blažun« (Bezlaj, 1977, str. 

25). Čuk dodaja tudi imeni Blažo in Blažka ter priimek Blažič (Čuk, 2004, str. 58). Sicer 

pa Bezlaj navaja še toponime Blažovnica, Blaževice in Blaževa vas. V antroponimu Blaž 

se je najverjetneje pomešal krščanski antroponim Blasius s slovanskim antroponimom 

Blagъ, Blažь; Blasius pa izhaja iz Basileos, lat. Basilius134 (Kuret, 1989, str. 538). Blaž 

je pogosto ime tudi v srbohrvaščini (Bezlaj, 1977). Več o tem v Bezlaj, 1977, str. 25. 

Besedna zveza žegen svetega Blaža označuje obredni blagoslov v cerkvi na god 

svetega Blaža, ko duhovnik položi na vrat vernika dve sveči, jih na njem prekriža ter 

moli k Bogu. To naj bi vernike ščitilo pred boleznimi vratu in grla. Besedna zveza 

Blažev žegen pa lahko poleg navedenega pomeni tudi »dejanje brez vrednosti« in je tako 

razumljena kot fraza: Ja, 'raːzɘn dɘ se je š'luː pu 'žiːɘγɘn s'viːɘdγa B'laːža …/Ja, tɘ'kuː 

so 'riːɘkli, dɘ »s'viːɘdγa B'laːža 'žiːɘγɘn 'nɘč nɘ 'nuːca, 'nɘč nɘ š'kuːɘd«./D'ruːzγa 'jɘst 

nɘ 'veːm. 'Šoː jɘ -'ciːɘrku, niːe, jɘn jɘ … 'Keːj jɘ 'žuːpnik? Nɘ γ'laːvo, niːe, jɘ … al nɘ 

'raːt … 'Neːkɘm jɘ put'riːɘsu 'neːki … al s-s'veːčmi tɘ'kuː, k'riːš … sɘ 'tiːstu šɘ z'deːj 

'deːlɘjo./Šɘ 'doːns sɘ 'riːɘče: »Tu jɘ ku 'Blaːžu 'žiːɘγɘn.« (Ja, razen da se je šlo po žegen 

svetega Blaža …/Ja, tako so rekli, da »svetega Blaža žegen nič ne nuca, nič ne 

                                                 
133 V podkrajskem govoru ima izraz Blažev žegen dvojni pomen. (Ne le »dejanje brez vrednosti«, kot 
navaja Bezlaj, ampak tudi »obred na god svetega Blaža«.) 
134 »Ime Blaž izhaja iz latinskega imena Blasius, to pa grškega /.../ Blásios. Grško ime nekateri povezujejo 
z grškim pridevnikom /…/ blasiós v pomenu besede "ki ima navzven ukrivljene noge, krivonog (noge na 
X)". Ime Blasius najdemo tudi v latinščini, kjer beseda blaesus pomeni "jecljajoč, sesljav". Gre torej za 
ime, ki prvotno pomeni neko telesno hibo. /…/« (http://sl.wikipedia.org/wiki/Bla%C5%BE, 18. 8. 2011) 
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škodi«./Drugega jaz ne vem. Šel je v cerkev, ne, in je … Kaj je župnik? Na glavo, ne, je 

… ali na vrat … Nekam135 je potresel nekaj … ali s svečami tako, križ … saj tisto še 

zdaj delajo./Še danes se reče: »To je kot Blažev žegen.«) 

Sveti Blaž je bil, kot pravi Kuret, po rodu Armenec in je eden od štirinajstih 

pomočnikov v sili. Bil je škof v Sebasti, a se je pod Licinijevo vladavino umaknil 

peganjanju kristjanov v gozd v votlino, kjer naj bi mu bile prijateljice zveri (od tod 

izhaja zavetništvo nad živino in živinorejci). Blaža so kljub temu odkrili in ga zvlekli v 

mesto, kjer so ga grozovito mučili in obglavili. Sveti Blaž pa je delal tudi čudeže. Rešil 

je namreč mladeniča, ki se mu je v grlu zataknila ribja kost. Prav zato je danes zavetnik 

zoper bolezni vratu (Kuret, 1989). Tudi od tu izhaja njegov blagoslov, Blažev 

blagoslov/žegen.  

Informatorka Marija Bajc je povedala, da o svetem Blažu ne ve nič drugega, kot 

to, da je na njegov god duhovnik v cerkvi podeljeval žegen svetega Blaža. Na 

vernikovem vratu je namreč prekrižal dve sveči ter govoril besede: »Po priprošnji 

svetega Blaža, škofa in mučenca, te varuj Gospod bolezni v grlu in vsakega drugega zla 

v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.« Sicer se pa Blažev blagoslov med 

podkrajskimi verniki ni kaj prida prijel, saj vanj tudi verjeli niso. Marija Bajc pravi, da 

so mnogokrat rekli takole: »Svetega Blaža žegen nič ne nuca, nič ne škodi.« Tudi ob 

različnih priložnostih, poroča Darinka Bajc, ko so v kako stvar dvomili, ko je niso 

priznavali kot resnično ali ko niso zaupali v njeno moč, so govorili: »To je kot Blažev 

žegen.« Enako je bilo tudi drugod na Slovenskem. 

Blažev blagoslov, piše Kuret, je na Slovenskem nastal pod vplivom dvojega, in 

sicer, svečnice ter svetnikovega čudodelništva. »Sprva so si verniki na njegov god sami 

pokladali na svečnico136 blagoslovljene sveče na vrat.« (Kuret, 1989, str. 538) Cerkev je 

to šego pozno sprejela (konec 17. stoletja). Skratka, blagoslov svetega Blaža je bil in je 

še danes razširjen po vsem slovenskem ozemlju in ga ne podeljuje le duhovnik v cerkvi, 

temveč tudi oče ali mati doma na blaževo zjutraj. Marsikje na Slovenskem pa je bil 

sveti Blaž tudi priprošnjik živinorejcev: tako v Beli krajini ta dan niso vprezali živine; 

na Koroškem pa so na blaževo blagoslovljeno svečo ponesli trikrat mimo vrat hleva in 

pred njimi vsakič napravili znamenje križa, da bi živine ne pičila kakšna strupena žival. 

Vipavci so se po nemškem zgledu priporočali svetemu Blažu pred burjo, pa tudi pred 

davico in naduho (boleznima, pri katerih človek ne more priti do sape) ter ob smrtni uri 

                                                 
135 ponekod 
136 To so počeli tudi na blaževo zjutraj (Kuret, 1989). 
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(Kuret, 1989). »Nemško ljudstvo si je namreč samovoljno naredilo sv. Blaža za 

zavetnika proti vetru in viharju, ker je spravilo v zvezo njegovo ime (Blasius) z 

nemškim glagolom blasen, pihati.«137 (Kuret, 1989, str. 539) 

Katoliški Slovani praznujemo god svetega Blaža (sveti Vlah (Dalmacija)) 3., 

pravoslavni pa 11./24. februarja (sveti Vlasij/Vlas (balkanski Slovani)). Med njimi je 

sveti Blaž najbolj znan kot zavetnik živine. V Novgorodu so ta dan nesli kravje maslo 

pred njegovo ikono in mu ga tako darovali, Belorusi pa so njemu v čast jahali mlade 

konje (konjski svetac). V vzhodni Srbiji je bil Blažev god praznik volov in rogate 

živine, zato se takrat volov ni smelo vprezati. V Bolgariji so ljudje ta dan z glasnim 

mukanjem, renčanjem in tuljenjem odšli iz hiš pripravljat žrtev; klali so živino ter 

zraven jedli in pili. Ukrajinci pa so takrat molili na dvorišču, od koder so odnesli ikono 

svetega Blaža v hlev ter kadili in z blagoslovljeno vodo škropili grla živine, da bi bila 

le-ta plodna in zdrava. V Rusiji so imeli njegovo ikono obešeno v hlevu (Rusi so 

svetega Blaža imenovali kravlji bog, v Plovdivskem kraju pa je bil dan njegovega godu 

imenovan Mukanica/Mukovden.) (Slovenska mitologija, Enciklopedijski rečnik, 2001).  

 

s'viːːːːɘɘɘɘt Valen'tiːːːːn – svjt' Valentin (sveti Valentin); sveti Valentin (z različnimi 

glasovnimi spremembami tudi drugod na Slovenskem); Sveti Trifun, Sveti Tripun, 

Tripo, Zarezojlo, Zarezan, Orezač (ta poimenovanja so v rabi med pravoslavnimi 

Slovani). 

Za etimologijo leksema sveti gl. svt v Bezlaj, 1995, str. 349. Ime Valentin 

izhaja iz latinskega izraza Válens, valéntis s pomenom »veljaven« oziroma »tisti, ki 

nekaj velja«. Od tod izvira tudi ime Valerij (Tavčar, 1985, str. 138). Silvester Čuk piše, 

da pomeni valens tudi »močan, zdrav«, zato je slovenski prevod imena Valentin 

Zdravko. Iz imena Valentin izhajajo tudi druga imena, in sicer: Tine, Tinček, Valentina, 

Tina, Tinca, Zdravka (Čuk, 2004, str. 74). Zora Tavčar sem dodaja še naslednja ženska 

imena: Tinka, Tinkáva in Valčka (Tavčar, 1985). Sicer pa iz danega izraza izhaja tudi 

pridevnik Valentinov, -a, -o ali valentinovski, -a, -o ter ime praznika valentinovo.  

Ekvivalent svetega Valentina med pravoslavnimi Slovani je sveti Trifun. Ime 

Trifun izhaja iz grškega izraza Tryphonos (»tisti, ki živi v razkošju«), le-ta pa iz tryphao 

                                                 
137 Tako kot so Nemci povezali ime Blasius z glagolom blasen (»pihati«), pa so tudi Slovani povezali 
Vlas (Blaž) z besedo vlas, ki pomeni »dlaka« ali »bolezen v obliki črva/lasu, ki škoduje živini«. Da ne bi 
živina za to boleznijo zbolela, se je gospodar na Blažev god postil. Ime Vlas pa so povezovali tudi s 
terminom laska (»podlasica«). Sveti Blaž naj bi živino ščitil tudi pred podlasicami (Slovenska mitologija, 
Enciklopedijski rečnik, 2001). 
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(»živeti v razkošju«) (http://imehrvatsko.net/namepages/view/first_name/Trifun, 18. 8. 

2011). Pomena »tisti, ki nekaj velja« in »tisti, ki živi v razkošju« sta si semantično zelo 

blizu. Lahko bi rekli, da sveti Valentin in sveti Trifun skoraj gotovo predstavljata isto 

osebo. 

Termin označuje enega od svetnikov, ki že napovedujejo pomlad: Niːe, s'viːɘt 

Valen'tiːn 'čaːsix 'neːj b'iː p'roː 'nɘč. 'Neːsmo 'veːdli  d'ruːzγa, 'kuːkɘr dɘ jɘ s'viːɘt 

Valen'tiːn jɘn 'toːkɘt so 'tiːčki sɘ žɘ'niːl jɘn … jɘ 'biː spomlo'daːnski./Jɘn 'tuː, dɘ jɘ pa 

… dɘ jɘ 'biː pa zɘ'veːtnik zɘ'luːblɘncu ɘl 'tuː, 'tuː jɘ pa z'deːj, 'soːm 'ɘn 'ceːt. 'Tiːstu jɘ 

'pɘršlu vɘn, kɘ nɘ 'veːm vɘt 'kiː. Al z-A'meːrike al vɘt 'kiː?  (Ne, sveti Valentin včasih ni 

bil prav nič. Nismo vedeli drugega, kakor da je sveti Valentin in takrat so ptički se 

ženili in … je bil spomladanski./In to, da je pa … da je bil pa zavetnik zaljubljencev ali 

to, to je pa zdaj, sem en cajt. Tisto je prišlo ven, ne vem od kje. Ali iz Amerike ali od 

kje?)  

 »Sveti Valentin /…/ združuje baje osebi dveh duhovnikov mučencev iste dobe 

in istega imena. Eden kakor drugi je kot mučenec umrl za cesarja Klavdija II. konec 3. 

stoletja. Ljudska pobožnost se za zgodovinske podatke ni menila in je že od nekdaj 

častila skratka sv. Valentina.« (Kuret, 1989, str. 545) O omenjenem svetniku, ki so ga 

prišteli med štirinajst pomočnikov v sili, obstaja legenda, ki govori, da je ozdravil 

božjastnega sina nekega pogana. Prav zato ga upodabljajo z otrokom, ki mu v krču leži 

zvit pod nogami. Spet v drugi legendi, je vrnil vid slepi deklici (Kuret, 1989).138  

Tako v Podkraju kot tudi drugod velja sveti Valentin za enega prvih 

pomladanskih svetnikov (»prvi spomladin«). Informatorka Darinka Bajc mi je tako 

povedala tudi pregovor, ki je značilen za celotno slovensko ozemlje, in sicer: »Sveti 

Valentin ima (ali prinese) ključe od korenin.« Tako Darinka kot Marija Bajc sta mi znali 

pritrditi, da je tudi na god svetega Valentina značilno »ptičje ženitovanje«. Kot omenja 

Marija Bajc in kot je zapisal tudi Kuret pa »se ptički ženijo« tudi na gregorjevo oziroma 

na god svetega Gregorina (svetega Gregorja).139 Prepričanje, da je sveti Valentin 

zavetnik zaljubljencev (zaročencev) pa, kot trdita obe informatorki, tako v Podkraju kot 

drugod na Slovenskem, ni dolgo uveljavljen, mogoče nekaj desetletij. 

                                                 
138 Zaradi opisanih legend so svetemu Valentinu na Slovenskem začeli v varstvo priporočati predvsem 
božjastnike in otroke, ki so imeli pogoste krče, slepe, slabovidne in tiste, ki potrebujejo pravo duhovno 
spoznanje, ter vse s telesnimi slabostmi in kužnimi obolenji. 
139 Več o »ptičjem ženitovanju« gl. spodaj gesli sveti Gregorin in gregorjevo.  
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»Ptičje ženitovanje« na dan svetega Valentina, pravi Kuret, so v preteklosti 

poznali na vsem nekdanjem Kranjskem in na Štajerskem, pa tudi drugod po Evropi. 

Praznovanje – valentinovo (praznik zaljubljencev), se je k nam razširilo iz Italije, v 

Italijo pa iz Amerike. Danes ga verjetno pozna že vsa Evropa. Ta dan zaljubljenci drug 

drugemu podarjajo darila, največkrat sladkarije (Kuret, 1989). Glede na to da je »ptičje 

ženitovanje« znano po vsej Evropi, je čisto možno, da so nekateri ta »ljubezenski 

dogodek« prenesli še na ljudi in iz tega napravili praznik zaljubljencev. Veliko pa je k 

temu pripomogel tudi predpustni čas, ki je namenjen svatbam in v katerem sveti 

Valentin goduje; ker pa goduje tudi na koncu zime in že naznanja pomlad, je med 

Slovenci znan tudi kot priprošnjik mladostnikov in čebelarjev, ki mu v varstvo izročajo 

čebele (Čuk, 2004). Sveti Valentin pa je prevzel zavetništvo tudi nad živino; v Središču 

ta dan sploh niso delali (svetemu Valentinu so priporočali živino, da bi jo obvaroval 

kuge), v Beli krajini pa na Valentinov god niso vpregali živine z namenom, da bi ne 

imela solznih oči. Sveti Valentin je tudi zavetnik trt, saj obstaja verovanje, da obreže 

prvo trto in da se za tem dnem trtje ne osmodi več (Kuret, 1989). 

V pravoslavnem slovanskem prostoru obstaja ekvivalent svetega Valentina, in 

sicer sveti Trifun, ki je zaščitnik trte in vinogradnikov, pa tudi gostilničarjev (predvsem 

v krajih Vojvodine, Šumadije in Pomoravja). Na dan svetega Trifuna se prvič obrezuje 

trte. Prav od tod izhajajo njegova druga imena (gl. zgoraj), na primer Orezač. Srbi 

verjamejo, da sveti Trifun ščiti tudi polja in naselja pred točo in poplavami ter pridelke 

pred različnimi škodljivci. V zvezi z njegovim zavetništvom polj in vinogradov 

obstajajo med Srbi tudi različna verovanja. Tako se govori, da sveti Trifun vtakne 

ogorek v zemljo, da začne sneg kopneti. Svetega Trifuna smatrajo kot začetnika 

pomladi in prinašalca ljubezni. Na ta dan pa lahko slišimo tudi vremenski pregovor »Če 

na svetega Trifuna dežuje, ne bo sliv« (http://casopisvino.co.rs/kultura/sveti-trifun/, 9. 8. 

2011).  

   

s'viːːːːɘɘɘɘt Γreγu'riːːːːn – svjt' Gregurin (sveti Gregorin/Gregor); sveti Gregor (drugod 

na Slovenskem). 

Za etimologijo leksema sveti gl. svt v Bezlaj, 1995, str. 349. Gregorin je ime, ki 

je izšlo iz slovenskega antroponima Grgor (iz latinščine Gregorius140). Od tu izvirajo 

tudi drugi leksemi, na primer: grégorščak (»marec«), grégorščica (»Primula veris«), 

                                                 
140 V grščini Gregorios s pomenom »tisti, ki je pazljiv« (od: gregoros (»pazljiv«)) 
(http://imehrvatsko.net/namepages/view/first_name/grgur, 18. 8. 2011). 
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toponimi Gregovec, Gregersdorf (v nemščini), Gregorstorf (izpričan leta 1404), 

kognomeni Gregorčič, Gregorc, Gregorin. Več o tem v Bezlaj, 1977, str. 174.  

Tudi tale termin označuje enega izmed pomladanskih svetnikov povezanih s 

»ptičjim ženitovanjem«: O, ja, ja. 'Tuː (»ptičje ženitovanje«) jɘ nɘ s'viːɘt Valen'tiːn jɘn 

'puːɘl šɘ nɘ s'viːɘt Γreγu'riːn …/»'Tiːčki sɘ z'deːj 'žiːɘnjo«, ja. (O, ja, ja. To (»ptičje 

ženitovanje«) je na sveti Valentin in potem še na sveti Gregorin …/»Tički se zdaj 

ženijo«, ja.) 

Sveti Gregor ali tudi Gregor Veliki, ki je bil rojen leta 540 in umrl leta 604, je bil 

eden največjih papežev in cerkvenih učiteljev. Uredil je tudi cerkveno petje – 

gregorijanski koral. Tako je zavetnik in priprošnjik glasbenikov in cerkvenih pevcev, pa 

tudi raznih učenjakov, učiteljev, učencev, izdelovalcev gumbov in našitkov, zidarjev ter 

žensk, ki prosijo za rodovitnost. Nekdaj so ga klicali na pomoč tudi v času kuge (Kuret, 

1989).141 

Informatorka Marija Bajc pravi, da se tudi na god svetega Gregorina/Gregorja 

»ptički ženijo«. Tako so menda govorili: »Ptički se zdaj ženijo.«  

Kuret piše, da je po ljudskem prepričanju god svetega Gregorja prvi pomladni 

dan, zato je tudi povsod na Slovenskem razširjena govorica, da se »ptički ženijo«, 

najbolj pa kosi. O njih je tako v Zagradcu na Dolenjskem nastal tale pregovor: »Če je o 

svetem Gregorju breza zelena, so kosi godni že o svetem Juriju.« V ljubljanski okolici 

so govorili, da imajo ptički ta dan pojedino. V Beli krajini in Zilji so na svetega 

Gregorja otroci pod grmovjem iskali slaščice, ki so jim jih skrili starši pod pretvezo, da 

je to ostalo od »ptičje poroke«. »Kroparski kovači so njega dni na gregorjevo prenehali 

z delom v vigenjcih in v sprevodu odšli 'na tičjo vohcet'.« (Kuret, 1989, str. 104)142 

 

γre'γoːːːːrjɘɘɘɘvu – gregorj'vu (gregorjevo); gregorjevo (tudi drugod na 

Slovenskem). 

Termin gregórjevo se je razvilo iz osebnega lastnega imena Grgor. Gl. zgoraj 

sveti Gregorin/Gregor in gesli grégor in grégorščak v Bezlaj, 1977, str. 174. 

Termin označuje enega od dnevov, ko pravijo, da »se ptički ženijo«: Na 

γre'γoːrjɘvu, 'puːɘl šɘ p'reːj …/'Tuː so se 'tiːčki žɘ'niːl 'toːkrɘt. (Na gregorjevo, potem še 

prej …/To so se tički ženili takrat.) 

                                                 
141 Odstavek je povzet/citiran po prvi Kuretovi knjigi. Drugod v diplomskem delu pa so Kuretove misli in 
ugotovitve povzete/citirane po drugi Kuretovi knjigi. 
142 Isto. 
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Več o tem gl. zgoraj geslo sveti Gregorin/Gregor. 

 

s'viːːːːɘɘɘɘt Mɘɘɘɘ'tiːːːːja – svjt' M'tija (sveti Matija); sveti Matija (z različnimi glasovnimi 

spremembami tudi drugod na Slovenskem). 

Za etimologijo leksema sveti gl. svt v Bezlaj, 1995, str. 349. Ime Matija je 

biblijski antroponim – Matthias, kar je v slovenščini Matija ali Matjaž (iz madžarščine 

Mátyás). Izraz matȋja, pisan z malo začetnico, pa pomeni tudi »Phalangium Opilio«, 

matyjaszek pa v poljščini pomeni »cekin Matije Korvina«. Težko je razlikovati med 

ljubkovalnima imenoma za Matija/Matjaž in Matevž (iz Matthaeus). Tu imamo, recimo, 

slovenske kognomene Matjažič, Matjaž, Matjaš ter, na primer, Matija, Matijan. Na 

drugi strani pa Matȅ, Macej, Matič itd. Več o tem v Bezlaj, 1982, str. 171–172. Čuk 

pravi, da ime Matija v slovenščino prevajamo kot Bogdan ali bolje Božidar. Imena, ki 

so prav tako vezana na ime Matija, so še: Matiček, Matic, Matjažek, skrajšana oblika 

Tjaš, Tjaša in seveda Bogdana (Čuk, 2004, str. 89). Zora Tavčar je zapisala, da imajo 

Bogdana, Darja, Darka, Dorina, Dorijana, Doris, Dora, Dorica, Izidora, Teodora, Teja 

in Rotija isti pomen, to je »božji dar«. V klasični stari grščini namreč doron pomeni 

»dar«, Theos pa »Bog« (Tavčar, 1985, str. 101). Enako velja tudi za imeni Mateja ali 

Matejka, ki tako kot Matija ali Matjaž pomenita »dar božji« ali »od Boga obdarjen, -a« 

(Tavčar, 1985, str. 140). 

Termin označuje enega od svetnikov, v katerega se v krščanskem svetu verjame, 

da lahko prinese pomlad ali pa ponoven mraz in zimo: Ja, s'viːɘdγa Mɘ'tiːja smo 'meːl 

'tuːt. »S'viːɘt Ma'tiːja 'liːɘt raz'biːja, čɘ γo 'neːj, γo pa nɘr'diː.«/Tɘ'kuː dɘ čɘ 'neːj b'luː 

lɘ'duː du 'toːkrɘt, γa jɘ pa 'toːkrɘt Mɘ'tiːja nɘ'riːɘdu./Ja, 'koːšɘnkrɘt sɘ jɘ 'tuːd 

u'raːmɘlu, dɘ jɘ b'luː 'puːɘl s'laːbu jɘn dɘ jɘ 'biː 'liːɘt, ma se'suːɘrt jɘ b'luː. 'Saːmu 

'tuː, dɘ bi 'moːγlu 'reːs 'bɘt tɘ'kuː … nɘ 'veːm, 'riːɘklu sɘ jɘ tɘ'kuː, niːe. (Ja, svetega 

Matija smo imeli tudi. »Sveti Matija led razbija, če ga ni, ga pa naredi.«/Tako da če ni 

bilo ledu do takrat, ga je pa takrat Matija naredil./Ja, kakšenkrat se je tudi urajmalo, da 

je bilo potem slabo in da je bil led, ma vsesorte je bilo. Samo to, da bi moglo res biti 

tako … ne vem, reklo se je tako, ne.) 

Kot je v svojem delu zapisal Kuret, je bil sveti Matija doma iz Betlehema. 

Izvoljen je bil na mesto Juda Iškarijota. Apostol je postal pred prihodom Svetega Duha 

na binkoštni dan. Kristusov nauk je oznanjal v Galileji, Makedoniji, Kapadociji, v 

deželah okoli Kaspiškega morja, pa tudi v Etiopiji. Proti koncu svojega življenja se je 

vrnil domov, kjer pa ga je doletela mučeniška smrt – kamenjali so ga ter mu odsekali 



 

98 

glavo. Prav zaradi takšne usode ga umetniki velikokrat upodabljajo s sekiro; posledično 

so si ga za svojega zavetnika izbrali mesarji in tesarji (Kuret, 1989). Čuk k le-tem 

dodaja še krojače, stavbenike, kovače in slaščičarje (Čuk, 2004).  

Češčenje svetega Matije v Podkraju ni bilo preveč razširjeno. Kljub temu pa ga 

Podkrajci poznamo kot februarskega »pomladina« (danes goduje v maju), ki »odloča 

/…/, ali bo zime konec ali se bo začela znova« (Kuret, 1989, str. 548). V Podkraju na ta 

dan govorijo takole: »Sveti Matija led razbija, če ga ni, ga naredi.«  

Tudi drugod na Slovenskem sveti Matija ni bil posebej češčen. Pregovor, da 

razbija led ali pa da ga naredi, če ga ni, je znan po vsej Sloveniji. Kuret je v svojem delu 

zapisal »Če sv. Matije dan zmrzuje, še štirideset dni mrazu prerokuje« in »Po sv. Matiji 

ne gre lisjak čez led domov«. Različice teh pregovorov obstajajo tudi drugod po Evropi 

(Kuret, 1989). 
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3 SKLEP 

 

Kot je bilo navedeno že v uvodu, sta jezik in kultura medsebojno povezana. 

Tradicionalna kultura vpliva na repertoar besedišča določenega jezika in obratno: 

jezikovne prvine lahko oblikujejo določene kulturne in obredne prakse in verovanja. V 

podkrajski terminologiji tradicionalne kulture, vezane na obdobje od adventa do začetka 

pomladi, zasledimo tovrstno povezanost med jezikom in kulturo. 

Predstavljeni slovar ponuja vpogled v besede tradicionalne kulture in kaže na to, 

da so termini različne starosti ter da so nekateri prisotni samo v Podkraju, medtem ko so 

drugi razširjeni tudi drugod v Sloveniji ali širše v slovanskem svetu. Pri nastajanju 

besedišča ne gre le za kulturni vpliv okolja, v katerem govorci določenega jezika, 

narečja ali govora živijo, temveč gre tudi za vpliv jezikov in kultur drugih narodov, s 

katerimi so oziroma so bili ti govorci v kakršnemkoli stiku. Pri tem gre seveda za 

daljnosežne jezikovne in kulturne vplive. Tako lahko v podkrajskem besedišču poleg 

starejših terminov z izvorom v praslovanščini najdemo tudi različne izposojenke 

(starejše in mlajše). Pri prevzemanju besed gre za medkulturne vplive, ki sežejo daleč v 

preteklost. Nemške in italijanske izposojenke so starejše od časa prve svetovne vojne ali 

obdobja italijanske oblasti na Primorskem. Veliko izposojenk pa je tudi furlanskih 

zaradi sosedstva s Furlani (gl. Uvod).    

 

3.1 Od kulture k jeziku: Vplivi obredov in verovanj na jezik 

 
Tako nekoč kot tudi danes praznujemo praznike in godove svetnikov ob 

različnih obredih in običajih. Ob tem imajo pomembno vlogo verovanja, pa naj bodo ta 

poganska ali krščanska, saj vplivajo na pomene besed, fraz, rekov in pregovorov, ki jih 

v teh situacijah uporabljamo. 

 

Kot prvo si poglejmo primere izrazov in leksemov z značilnostmi, ki so se v 

Podkraju razvile v posebnih obrednih okoliščinah:  

Termin obhajati (op'xaːjɘt/vɘp'xaːjɘt) se v podkrajskem govoru uporablja kot 

nadomestilo za izraz praznovati, ne pa tudi koledovati ali delati obhode kot drugod na 
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Slovenskem. Ker v Podkraju obhodi niso bili v navadi (razen Miklavževi) se je pomen 

izraza zožil.  

Leksem božič je v podkrajskem govoru poimenovan tudi z množinsko obliko 

božíči (bu'žiːči). V tem primeru gre lahko za poimenovanje sklopa treh praznikov, ki je 

značilno za Dolenjsko, Notranjsko in Goriško, in sicer: praznik Kristusovega rojstva, 

novoletni praznik in praznik Kristusovega razglašenja.  

V Podkraju je leksem poprtnik (pu'pɘrtnik/pu'pɘrtnjak) ime božičnega kruha, ki 

se ga običajno na vse tri svete večere blagoslavlja in zato polaga na mizo pogrnjeno s 

prazničnim prtom (od tod tudi ime). Ista in podobna poimenovanja obrednega kruha, ki 

so povezana s tem, kam ga polagamo, so nastala tudi drugod na Slovenskem (mižnik, 

stolnik, postolnik), sicer pa se ga v slovenskem in slovanskem prostoru imenuje tudi po 

času, ko se ga prvič načne (novoletnica, ljetnica, božićnjak), pa tudi po njegovih 

sestavinah (močen kruh, česnica). Termin mrvice ('mɘrvice/'mɘruce) se v Podkraju rabi 

za poimenovanje krušnih drobtinic, natančneje drobtinic poprtnika. Slovanska beseda 

mrvica s pomenom »drobtinica«, ki je v standardni slovenščini ni najti, se je namreč 

ohranila le v ritualnem kontekstu. V takšnem kontekstu je verjetno obstajala že v 

praslovanščini (*mьrva, v csl. mrъvica) Termin mrvica kot »drobtinica« je redko 

rabljena, največkrat pomeni »posušena trava«, »delec kake zdrobljene snovi« ali 

ekspresivno »zelo majhna količina/malo pomembna stvar«. Ker so v Podkraju kot tudi v 

slovenskem in slovanskem prostoru tako poprtniku kot njegovim mrvicam priznavali 

čudežno moč, so drobtinice porabili za različne magične namene in jih niso nikoli vrgli 

proč.  

Pri obredu kajenja se uporablja kadilo, ki je v podkrajskem govoru imenovano 

ogenj ('vaːγɘn) in je lokalna posebnost. Nobena varianta besede ogenj v slovenskih 

narečjih in slovanskih jezikih nima pomena »kadilo« kot podkrajska.  

V Podkraju se je do današnjega dne ohranil izraz tepežni dan (tɘ'piːɘžni 

'daːn/tɘ'peːžni 'daːn) za poimenovanje praznika nedolžnih otrok (ta izraz je znan še 

ponekod na Slovenskem). Le-ta priča o tem, da je ta dan nekdaj tudi v Podkraju obstajal 

običaj tepežkanja, čeprav danes informatorji ne vedo več zanj. Ta navada je bila 

razširjena tudi v slovenskem in slovanskem prostoru, pa tudi drugod po svetu. »Žrtve« 

tepežkanja so bile predvsem ženske, saj so jih pretepli v prepričanju, da jim bo šiba 

podarila plodnost. 

 

Verovanja vplivajo tudi na oblikovanje rekov in pregovorov ter frazeologizmov:  
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Na večer pred godom svetega Miklavža, ko je nekdaj obstajala navada 

Miklavževih obhodov, se je, če se je na nebu pojavila žareča zarja, v Podkraju govorilo: 

Miklavž peče piškote. Drugod na Slovenskem tudi: »Miklavž piškote peče.« Ali: 

»Miklavž štruce peče.« Običaj miklavževanja, ki vključuje tudi obdarovanje otrok s 

piškoti, in žareča zarja sta vplivala na nastanek omenjenega reka. Sveto Nežo se je 

upodabljalo z malim jagnjetom ob nogah, zato jo je navaden človek kmalu postavil za 

zavetnico vseh manjših domačih živali, recimo kokoši, ter jo povezal z vsemi 

nenavadnimi dogodki, ki so se leto za letom ponavljali okoli njenega godu. V drugi 

polovici januarja, ko so kokoši začele spet nesti, je tako v Podkraju nastal tale pregovor: 

Sveta Neže kokošim rit odveže. Drugod na Slovenskem pa: »Na dan svete Neže se 

putam zadek odveže.«  

Zaradi verovanja v posebnost božičnega dne, se je v Podkraju rodil tale 

vremenski pregovor: Če je božíč zelena, je velika noč snežena.143 Drugod na 

Slovenskem najdemo podobnega: »Svetla božična noč, prazna kašča.« V Podkraju je 

obstajala tudi vera, da se po prazniku svetih treh kraljev zima šele zares začne, zato je 

nastal tale pregovor: Sveti trije kralji so zimo pripeljali. Drugod na Slovenskem so rekli 

tudi: »Sveti trije kralji bodo sneg pripeljali.« Ali: »Kralji se vrnejo, zimo obrnejo.« V 

Podkraju je znanih kar nekaj vremenskih pregovorov povezanih s svečnico nastalih 

zaradi prepričanja, da mora biti na svečnico slabše vreme, da bo v bodoče lepše, pa tudi 

obratno. Na primer: Če se svečnica jasna zdani, zima še dolgo trpi; Če na svečnico prej 

od strehe kot od (ledene) sveče kane, huda zima in dobra letina nastane; Če je 

svečnica zelena, je velika noč snežena. Primeri znani na Slovenskem: »Na svečnico 

pride medved iz brloga; če je vreme toplo in jasno, ostane zunaj; če pa je mračno in 

mrzlo, vrne se nazaj, ker zime še ne bo skoro konec«; »Če zjutraj, ko sonce vzhaja, od 

streh kaplja, je nehanje zime in dobra letina; če pa na jasnem sonce vzhaja, so tudi sodi 

jasni (prazni); če je oblačno, so pa polni«; »Cvetna nedelja bo snežena, če je svečnica 

zelena«. V Podkraju sveti Matija ni čaščen, poznan je le po tem, da ima moč, da odloči, 

ali se bo zima končala ali ponovno začela. Zaradi tega prepričanja je v Podkraju nastal 

naslednji pregovor: Sveti Matija led razbija, če ga ni, ga naredi. Ta pregovor je znan 

po vsem Slovenskem, kjer pa obstajajo tudi temu podobni, recimo: »Če sv. Matije dan 

zmrzuje, še štirideset dni mrazu prerokuje«; »Po sv. Matiji ne gre lisjak čez led domov«. 

Različice le-teh najdemo tudi drugod po Evropi. 

                                                 
143 Leksem božíč je ženskega spola oziroma se beseda božíč, ki je moškega spola, veže s pridevnikom 
zelena v ženskem spolu, verjetno le zaradi rime s pridevnikom snežena.  
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Zaradi prebujanja narave se je na god svetega Vincenca (pa tudi na god svetega 

Valentina in svetega Gregorina oziroma na gregorjevo) v Podkraju govorilo takole: 

Danes se pa ptički ženijo! Podobno se je govorilo tudi drugod na Slovenskem: »K 

šentcénovem se tice ženijo.« Ali: »Če vidiš ta dan lep ptičji parček, se gotovo oženiš.« 

(Na dan svetega Gregorja so po Sloveniji govorili: »Danes je tičja vohcet.« Ali: »Ptički 

imajo gostijo.«)  

Ker je v Podkraju obstajalo verovanje, da je sveti Vincenc oziroma laški 

spomladin eden prvih pomladnih svetnikov, ki naznanja pomlad, je nastal tale pregovor: 

Laški spomladin prinese ključ od korenin. V Podkraju in drugod po Sloveniji so isto 

trdili tudi za svetega Valentina, in sicer: Sveti Valentin prinese/ima ključe od korenin. 

Glede na to da oba svetnika veljata za pomladina, se je v Podkraju razvil enak pregovor 

za oba.  

 

Sedaj pa si oglejmo ustaljene izraze, ki so v Podkraju nastali v obrednem 

kontekstu (sicer ne bi niti obstajali): 

Termin moliti naprej ('muːɘlt nɘp'reːj) se tako v Podkraju kot drugod na 

Slovenskem rabi v pomenu »voditi molitev«. Takšno poimenovanje izhaja iz dejstva, da 

tisti, ki vodi molitev, recimo pri molitvi rožnega venca v božičnem času, začne z 

molitvijo prvi, drugi pa za njim dopolnjujejo prvi del molitve. Pri obredu kajenja hodi v 

Podkraju tisti, ki vodi molitev, prvi v sprevodu. Postavljen je »naprej« kot voditelj, da 

moli naprej, kar še dodatno poudarja pomen danega izraza. Pri izrazu moliti rožen 

kranc ('muːɘlt 'ruːɘžɘn k'roːnc), ki je znan tudi drugod na Slovenskem, je leksem rožen 

kranc nemška izposojenka s pomenom »Blumenkranz«, ki v prevodu pomeni »cvetni 

venec/cvetna krona«. Rožni kranc kot »cvetni venec« v slovenščini ima v nemščini 

pomen »venec iz vrtnic«. Ta molitev naj bi Marijo lepšala kot venec iz vrtnic (ali 

drugega cvetja), saj se v le-tej verniki priporočajo in zahvaljujejo prav njej. Iz tega 

prepričanja izhaja poimenovanje te molitve, ki je v božičnem času, ko se poveličuje 

Marijo kot Božjo mater, tako pogosta.  

Termin iti pozdravit/voščit (praznike) ('jɘt puzd'raːt/'vɘšt (p'raːznike)), ki je 

znan v podkrajskem govoru, je najti tudi drugod po Sloveniji. Pri tem gre za zanimiv 

običaj: otroci so na božično in novoletno jutro zgodaj vstali in tekoč odšli voščevat 

sosedom. Ravno zato ne sme pri besedni zvezi izostati nedoločnik iti, ki posebej 

poudarja, da se je odšlo (voščevat) oziroma da se je steklo do sosedovih.  
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Cerkveni obred (sprva sta ga podeljevala oče in mati zjutraj doma) na god 

svetega Blaža je v Podkraju imenovan žegen svetega Blaža ('žiːɘγɘn s'viːɘdγa B'laːža), 

drugod na Slovenskem tudi blagoslov svetega Blaža. Blažev žegen (B'laːžu 'žiːɘγɘn) pa 

se v Podkraju ni preveč uveljavil, saj vanj niso verjeli. Mnogokrat so rekli: »Svetega 

Blaža žegen nič ne nuca, nič ne škodi.« Tudi takrat, ko so govorili, da kakšna stvar nima 

smisla, so izjavili: »To je kot Blažev žegen.« Enako je bilo tudi drugod na Slovenskem. 

V podkrajskem govoru ima izraz Blažev žegen dvojni pomen: »dejanje brez vrednosti« 

in »obred na god svetega Blaža«.  

Tudi termin pokaditi hišo (pukɘ'diːt 'xiːšo) je v podkrajskem govoru rabljen v 

ritualnem kontekstu, in sicer s pomenom »blagosloviti hišo«. To kaže na povezavo med 

samim obredom in izrazom. Del obreda blagoslova hiše je namreč tudi kajenje. Izraz 

pokaditi je v Podkraju prevzel vse semantične lastnosti izraza blagosloviti, najbrž zato 

ker se je kajenje hiše bolj poudarjalo in je bilo največkrat zaupano gospodarju kot 

»glavi družine«. Drugod na Slovenskem pa šele besedna zveza kaditi in kropiti hišo 

pomeni »blagosloviti hišo«, kaditi brez kropiti ali obratno se redko pojavlja pod istim 

pomenom (»blagosloviti«). Pomen besedne zveze škrofiti (z žegnano vodo) (škru'fiːt (z-

'žiːɘγnɘno 'voːdo)) je »blagosloviti«, a v drugačnem semantičnem smislu kot leksem 

pokaditi hišo. Gledano iz semantičnega vidika zajema slednji tako dejanje kajenja kot 

kropljenja, medtem ko škrofiti (z žegnano vodo) samo kropljenja. 

V božičnem obdobju duhovniki blagoslavljajo hiše (lahko na sveti večer). Za to 

obredno dejanje se v Podkraju uporablja izraz hišo požegnati ('xiːšo pu'žiːɘγnɘt), 

katerega drugi del je prevzet iz stare visoke nemščine od sëgan/seganôn oziroma 

srednje visoke nemščine sëgen/sëgenen (»znamenje križa, blagoslov«/»blagosloviti«), 

le-to pa izhaja iz lat. signāre (»zaznamovati, narediti znamenje«). V podkrajskem 

govoru je leksem požegnati popolnoma nadomestil izraz blagosloviti.  

Izraz starega leta dan (s'taːrγa 'leːta 'daːn) je nekdaj v Podkraju označeval 

silvestrovo oziroma zadnji dan starega leta pred novim letom.  

Pri slednjih dveh izrazih (hišo požegnati in starega leta dan), pa tudi pri izrazu 

svetega blaža žegen v reku »Svetega Blaža žegen nič ne nuca, nič ne škodi«, je prišlo 

do inverzije. To nam pokaže, kako tradicionalna kultura pogojuje ohranjanje posebnih 

struktur v jeziku, ki niso več značilne za »vsakdanjo« jezikovno rabo.  

 

Nazadnje pa si oglejmo še posebnosti v podkrajskem besedišču, ki so nastale 

zaradi (med)kulturnih vplivov. Tudi novejši vplivi, ki jih najdemo v naslednjih 
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primerih, puščajo sledi v jeziku tradicionalne kulture. To kaže, da se v tradicionalni 

kulturi po eni strani ohranjajo zelo stare oblike jezika, po drugi strani pa se v njej odraža 

dejanska jezikovna raba: 

Pri izrazu božični cajt (bu'žiːčni 'coːt/'ceːt) gre za leksikalizacijo, saj je 

germanska beseda cajt (izposojena iz bavarsko-avstrijskega jezika) v podkrajskem 

govoru popolnoma izpodrinila besedo čas, ki se jo na splošno uporablja v slovanskem 

prostoru. Do leksikalizacije je prišlo tudi v mnogih drugih slovenskih narečjih.  

Poseben zajtrk, ki se ga je nekoč na božično jutro pripravilo tudi v Podkraju, se 

je imenoval božični fruštek (bu'žiːčni f'ruːštk). Drugi del besedne zveze, fruštek, ki je 

nemška izposojenka, je zaslediti tudi drugod na Slovenskem. Izposojena je bila že zelo 

zgodaj (gl. zgoraj slovar). Megiser jo je navedel že v 16. stoletju, Alasia pa leta 1607. 

Videti je, da je beseda fruštek v Podkraju rabljena že od nekdaj kot narečna posebnost 

oziroma posebnost govora in da se leksem zajtrk144 ni nikdar uporabljal. Štrekelj, 

recimo, besedo fruštek navaja za goriško narečje (Štrekelj 1887, povzeto v Striedter-

Temps, 1963: 124). Sicer pa je božični fruštek novejši termin. 

Termin čok ('čoːk) izhaja iz furlanske besede zoc ali italijanske zocco in je 

razširjen tako v Podkraju kot po večjem delu Primorske, označuje pa »božični panj«.  

Besedna zveza Befana fašista (Be'faːna fa'šiːsta/Bɘ'faːna fɘ'šiːsta), s katero so 

nekdaj Podkrajci imenovali slovensko Pehtro babo, izvira iz romanskega, verjetno 

italijanskega, jezika in pomeni »fašistična Befana« (S pridevnikom fašista je 

poudarjeno, da je ime mitološke ženske Befane fašiste prišlo v Podkraju v rabo v času 

fašizma skupaj z navadami povezanimi z njo.). Befana izhaja iz termina epifanija, ki je 

latinska beseda grškega izvora (epiphania). Če primerjamo izvor in pomen imen Befana 

in Pehtra, vidimo, da sta pomensko sorodni. Nedoločnik od epiphania namreč pomeni 

»zasvetiti, prikazati se«, baírhts v gotščini »svetel, viden«, Bërchte pa v srednjevisoki 

nemščini »neka ženska prikazen, ki se prikazuje ob novem letu«. Vsekakor lahko 

trdimo, da gre za čaščenje istega ženskega bajeslovnega bitja, ki se v noči na svete tri 

kralje na hitro prikaže in se v ljudskem verovanju tudi sveti ter otrokom prinaša darove. 

 

                                                 
144 V Slovenskem etimološkem slovarju je zapisano, da je slovenska beseda zajtrk uvedena umetno po 
ruskih predlogah (Bezlaj, 2005). 
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3.2 Od jezika h kulturi: Vpliv jezika na običaje in verovanja  

 

Ko govorimo o vplivu jezika na običaje, moramo poudariti pomen ljudske 

etimologije. Pri tem gre za proces, skozi katerega si ljudje po svoje razlagajo pomene 

besed. Te razlage pa vplivajo na obrede in verovanja.  

Tako se je zgodilo tudi z razlago imena sveti Vincenc (s'viːɘt Vin'ceːnc). Po 

ljudski etimologiji se svetniško ime Vincenc ali Vinko tako v Podkraju kot drugod na 

Slovenskem povezuje z vinom. Posledica tega je povezovanje svetega Vincenca z 

običaji, ki pripomorejo k dobremu pridelku trte in vina; zato je najbolj čaščen v 

vinorodnih krajih. Tako je, recimo, na Slovenskem nastal tale pregovor: »Če na sv. 

Vincenca sonce sije, dobro vino v čaše vlije.« Svetega Vincenca razumemo kot 

svetnika, ki stoji na prehodu iz zime v pomlad in je morda prekril neko pogansko 

božanstvo značilno za to obdobje. 

 

Iz zgornjih primerov vidimo, kako jezik vpliva na razvoj obredov in navad, 

predvsem pa kako verovanja in običaji vplivajo na jezik. Včasih je zelo težko ločiti, 

kateri sestavni del tradicionalne kulture vpliva na drugega. Ravno zato lahko še toliko 

bolj potrdimo dejstvo, da jezika in kulture ne moremo ločiti, temveč moramo nanju 

gledati kot na dva povezana in dopolnjujoča se elementa, ki skupaj tvorita sliko sveta, v 

kateri določena skupnost živi; v našem primeru prebivalci Podkraja, torej govorci 

podkrajskega govora. Tradicionalna kultura je nekaj živega, kot so živi jeziki, obredi, 

običaji in prepričanja. Seveda pa se ti skozi čas spreminjajo ali zgubljajo, na njihovo 

mesto pa prihajajo novi. To je razvidno tudi v podkrajski tradicionalni kulturi. 

Ugotavljamo namreč, da obstaja besedišče, za katerega ne vemo izvora. Ko pa 

pogledamo širši slovenski in slovanski prostor (pa tudi evropski in azijski prostor), 

kmalu odkrijemo povezave, ki nas popeljejo k odgovoru, ki je včasih skrit globoko v 

preteklosti. Zgodi se, da si ne znamo razložiti niti običajev, ki se pojavljajo v naši 

tradicionalni kulturi. Preko terminologije pa spet lahko pridemo do spoznanja. 

Poglabljajmo se torej v raziskovanje naše tradicionalne kulture, pa bomo kmalu odkrili, 

kako majhne so razlike in kako velike so podobnosti med nami, Slovenci, in našimi 

slovanskimi in drugimi »brati«, kot smo to že ugotovili in dokazali s pomočjo 

podkrajske duhovne kulture.     
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