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Ta zapis poklanjam spominu svoje matere,
ki me je naučila ločiti pleve od zrnja.

Za popotnico k dvaindvajseti Videčnikovi knjigi
Ta knjiga Aleksandra Videčnika, dvaindvajseta po vrsti, še enkrat govori o življenju
Zgornjesavinjčanov tokrat od življenja do smrti v veselih, slovesnih, pobožnih in
žalostnih urah. V njej so popisane navade, ki Savinjčane ob tem spremljajo, in besede,
kijih pri tem govorijo. Pogosto so obredne in se ob podobnih dogodkih ponavljajo iz
roda v rod; v kakšnem odročnem hribovskem kotu še danes. Ne more biti rojstva brez
njih, ne ženitve in ne možitve, ne umiranja in ne zadnjega poslavljanja, ne romarskih
popotovanj in ne veselic. Zgoraj pri Solčavi se pritoči v takšno zgornjesavinjsko
civilizacijo mnogo koroško starinskega; veliko je vmes priložnostnih stihov, ki so sad
iskrenih čustev in dobrih namenov bolj kot resnične pesniške nadarjenosti, toda v
jedru zapisov bo pazljiv bralec zaznal bleščeče bisere ljudskega duha, ki so izvirno in
neponovljivo savinjski. Nekaj verzifikacij je sploh takih, da jih ni niti v Streklju, pa bi
po pesniški moči in izvirnosti sodile v najožji izbor slovenskega ljudskoslovstvenega
izročila. Toda saj to niti ni najbolj bistveno, čeprav je dragoceno; pomembnejše se
zdi, da se s tem Videčnikov prikaz zgomjesavinjske ljudske kulture vse bolj zaokrožuje,
da se sporočilno polni, da je z vsako knjižico bogatejši in bolj enciklopedičen.
Raziskovalec, zbiralec in pisec je zmeraj bližji začetnemu načrtu, ki pa je tudi z vsakim
objavljenim zapisom jasnejši in razvidnejši: »odslikava« zgomjesavinjskega življenja
ob iztekanju civilizacijskega arhaika in prehajanja iz stoinstoletne »počasnosti« v
furiozo novih časov, ko se spomin zmeraj hitreje spreminja v pozabo in se od silne
naglice stara obrednost sproti zgublja v nič naj je bila poprej rodovom in rodovom
osnova za razumevanje in pojmovanje sveta, za ravnanje z njim in svojim življenjem.
Življenje pae ni najbolj enostavno razvidna in razumljiva reč.
Tako se je torej po Videčnikovi zaslugi svojevrstna bibliotheca saviniensis že kar
lepo namnožila; za lep regal domoznanske literature je je. Kdor misli, da se kaj takega
zgodi kar samo od sebe in brez nuje ali pa da je sad piščevega zasebnega veselja, se
temeljito moti. Koliko potov, obiskov, pregbvaijanj in dopovedovanj »informatoijem«,
koliko potrpežljive vztrajnosti in svetega prepričanja, daje treba storiti, ker bo drugače
izginilo za zmeraj, ve samo avtor sam, mogoče še nekaj malega njegovi najbližji. Še
tako se zdi, daje kaj zlasti manj spodobnega, pa vseeno značilnega in izvirnega ostalo
zakopano v molčečnosti dobrih manir in jih niti vsa zbiralčeva prijaznost ni zmogla
izbezati na beli dan (opozorilni namig v to smer bi mogoče bila polznana gornjegrajska
pesnitev o tem, zakaj v Gornjem Gradu ni fantov 1936; ali pa Prežihovo pisanje o
romanju k Svetemu Križu na vzhodni meji med savinjskim in koroškim svetom).
Kar je zbranega, je v vsakem primeru plod izjemnih dolgoletnih naporov in seveda
tihe vere v poslanstvo takega početja; z vsako stranjo posebej je spoštljiv poklon
zgornjesavinjskemu svetu in njegovim ljudem; vsaka stran posebej pa bralcu narekuje
tudi globoko spoštovanje do avtorja.
Matjaž Kmecl
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Za začetek
V odročnih zaselkih Zgornje Savinjske doline, predvsem v.hribovitih predelih, so
ljudje močno navezani na svojo zemljo. Samotne višinske kmetije ponujajo zanimiv
pogled, v katerem se zrcalita lepota krajine in svojevrstna poselitvena kultura. Iz
roda v rod prenašajo trdo življenje in nenehen boj z naravo, ki je največkrat divje
živahna, polna skrivnosti in privlačnosti. Strmine so nekoč dajale skopo merico
hrane za ljudi in živino, pa še te krpice rodne zemlje je človek iztrgal iz nederij
obsežnih gozdov.
Pestrost krajine in različne stopnje kulture so od nekdaj onemogočale enovit opis
Zgornje Savinjske doline. Če je njen ravninski predel poln bolj ali manj strnjenih
naselij in zaselkov, je nasprotno njen hribovski predel v spodnjem delu doline Savinje
in Drete drugačen od tistega v območju Kamniško-Savinjskih Alp; natančneje mislim
tu na okolico Luč in Solčave, kije obdana s skalnatimi vršaci in kjer je poseljenost
seveda še redkejša. Tu najdemo najvišjo kmetijo v Sloveniji, ki leži 1327 metrov
nad morjem; pravijo ji Bukovnik. Obsežni gozdovi v Zgornji Savinjski dolini, teh je
nad polovico od 50.751 hektarjev vseh zemljišč, so dajali krajini in ljudem svojstven
pečat že od davnine. Ne le da so od lesa živeli, pogosto jim je zbujal ustvarjalne
sposobnosti. Te so izražene v stavbarstvu, pa tudi sicer so znali ljudje iz lesa izdelovati
zamotane mehanizme, ki so še danes kot tehnični spomeniki vredni občudovanja.
Kot primer navedimo kmetijo Macesnik nad Solčavo, k i j e vodno silo izkoriščala
pri najrazličnejših napravah za obdelavo strmih zemljišč. Poleg tega pa so se številni
prebivalci ukvarjali z izdelavo zanimivih in potrebnih uporabnih predmetov in so iz
lesa izdelovali celo ure, ključavnice in p o d o b n o . Prav gotovo n e s m e m o prezreti

občudovanja vredne ustvarjalne dejavnosti izumitelja, fotografa in rezbarja Antona
Jamnika iz Florjana (iz Jam) pri Gornjem Gradu, ki je iz lesa izdelal celo vrsto
pravih umotvorov, od fotoaparata pa vse do mikroskopa. Seveda je bogato domišljijo
hribovskih ljudi spodbujalo tudi bujno rastlinstvo. Živeli so tesno povezani z naravo,
iz nje in od nje! Zato sojo neizmerno cenili J o s strahom spoštovali in se zatekali k
njej v hudih časih bolezni, ko so jim zdravilna zelišča nudila lajšanje trpljenja. Tudi
domačim živalim so v bolezni pomagali z domačimi zdravili.
Dr. Drago Meze opisuje naše kmetije v študiji Hribovske kmetije v Gornji Savinjski
dolini po letu 1976; izšla je v Ljubljani leta 1980. Da bi bralec imel vsaj približno
predstavo o krajini in ljudeh v novejšem času, bomo iz uvoda navedene študije
povzeli nekaj ugotovitev tega uglednega strokovnjaka: »Hribovske kmetije so močno
prevladujoča naselbinska oblika v hribovitem alpskem in predalpskem svetu Gornje
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Savinjske doline. Daleč največje samotnih kmetij. Ponekod so že toliko skupaj, da
lahko govorimo o rahli aglomeraciji samotnih kmetij (Podvolovljek, del Smihela),
so pa vseeno še toliko narazen, da ne moremo govoriti o sklenjenih vaseh; kmetije
so med seboj običajno ločene z naravnimi mejami. Med njimi je tudi nekaj manjših
zaselkov (Citrovka v Šmiklavžu, Negojnica v Poljanah, Jelšane na Dobrovljah),
predvsem p a j e veliko primerov, kjer stojita na enotni krčevini skupaj ali le malo
narazen po dve kmetiji enakega domačega imena s pridevkoma zgornji in spodnji
(nikoli ,veliki', ,mali' ali podobno). Takih je več v predalpskem svetu, medtem ko
so v alpskem svetu in visokem hribovju redkost. Tako jih npr. na Solčavskem skoraj
ni (kolikor jih je, so nastale po zadnji vojni z delitvijo posesti pred agrarno reformo:
oba Belška, Icmanka in Ušovnika). Domnevam, d a j e tudi večina drugih tovrstnih
imen kmetij v Gornji Savinjski dolini nastala z delitvijo posesti v bližnji in daljni
preteklosti. Urbar iz leta 1426 ob imenovanju in naštevanju posestnikov ne navaja
takih primerov (F. Gestrin 1953).«
Zakaj navajamo ta kratek izvleček iz študije dr. Mezeta? Pač zato, ker vseskozi
poudarjamo poseben način življenja hribovskih prebivalcev, ki so zaradi osame in
oddaljenosti od strnjenih naselij živeli drugače kot tisti v nižinskih domovih.
Med našimi ljudmi je dolga leta živel in delal Fran Kocbek, ki je v svoji knjigi
Savinjske Alpe (1926) med drugim zapisal, d a j e štel okraj Gornji Grad - tedaj je
vanj spadala še sedanja občina Šmartno ob Paki -16.504 prebivalce, torej jih je bilo
v sami Zgornji Savinjski dolini kakih 1500 manj. Zapisal je: »Posesmike v hribih
nazivajo Gorjance, one v ravnini pa Poljance, ki se v marsičem bistveno razlikujejo.
Zlasti imajo Goijanci svoje posebnosti, ki vsakega bolj zanimajo.« K o j e opisoval
značilnosti ljudi, je napisal pod naslovom Značaj dobesedno tole:
»Gorjanci so večinoma bolj vitke rasti in visokega života, nekaj p a j e čokatih in
okrogloličnih.
Temperamenta so po veliki večini flegmatičnega; zato so v mišljenju, izrazovanju
in kretanju počasni, zaprti, malobesedni in proti tujcu nezaupljivi, sicer so pa vljudni,
gostoljubni in mož-beseda. Pri delu so vztrajni in natančni, drugače trezni in
zadovoljni. Ob nedeljah radi nekateri nekaj časa posedijo v gostilni, samo v adventu
in postu ne. Zberejo se tudi ,pobi' (včasih z dečlami) in pojejo narodne pesmi, seve
po svoje, konec je strašno nategnjen.
Goijanci ljubijo tudi godbo. Mnogo jih igra harmoniko, citre in orgljice ali podnosnice
(zadnje celo nekatere ženske). Tudi radi,rajajo' (plešejo).
Gorjanci vstajajo pozimi in poleti s svitom, spat pa gredo kmalu po večetji. Pozimi
in ob nedeljah se zabavajo doma z raznimi družabnimi igrami, n. pr. rinčke talat,
rešeto sij at, golobe uganjat itd.
Moški so navadno gladko obriti, le zelo malo jih nosi polno ali zanemarjeno brado.
Ženske imajo lase nazaj počesane in v eno ali dve kiti spletene.
Goijanci so večinoma tobakaiji, ki prav radi kade čedre ali fajfe, v lučkih in ljubenskih
gorah tudi ženske. Po vojni kade tudi cigarete.
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Gorjanci so zelo pobožni, hodijo ob nedeljah in praznikih redno v cerkev ...
Poleti nosijo moški in ženske pušeljce ... Gorjanci hodijo radi na božjo pot in sicer:
k svetemu Križu nad Moziijem (mišljenje Sveti Križ nad Belimi Vodami, op. A. V.),
na Jožefovo na Ljubno, k Mariji pomagaj na Brezje in kvaterni petek pomladi v
Kokaije. Nekateri so bili celo v Jeruzalemu.
Ponesrečencem postavljajo v bližini nesreče ,znamenja' ali,križe'...«
Zanimivo, da Kocbek ni opisal tudi »Poljancev«. Domnevamo lahko, da so ti živeli
povsem običajno, saj so bili v strnjenih naseljih, kjer je življenje teklo brez kakih
posebnosti.
Če danes prebiramo Kocbekov oris, moramo takoj ugotoviti, daje opisoval življenje
»gorjancev« pred prvo svetovno vojno, ki se je deloma ohranjalo še med obema
vojnama. Toda v današnjih časih dejansko ni bistvene razlike med načinom življenja
v hribovskih ali ravninskih predelih. Seveda pa ostaja značilnost, da so hribovski
kmetje še vedno v slabšem položaju, saj so odmaknjeni od središč in se ubadajo s
strminami, kar pomeni večje napore pri obdelavi zemljišč. K temu dodajmo, da so
zdaj skoraj vse hribovske kmetije povezane z gozdnimi cestami, ki omogočajo hitrejše
prometne zveze z dolinskim predelom. Tudi telefonsko so kmetije povečini povezane,
vse to pa pomeni, da so razmere neprimerljive s časi, kijih opisuje Kocbek.
Ker pa ima ta zapis namen razkriti navade in življenje naših ljudi v času, ko so ob
raznih priložnostih še veljali določeni obredi, je kar prav, da smo predstavili
Kocbekove ugotovitve o hribovskih ljudeh tistega časa. Ob tem naj poudarimo, da
so prav v hribovskih predelih marsikaj od nekdanjih šeg in običajev ohranili v
spominu vse do današnjih dni.
Ob vsem velja ugotovitev, daje na sorazmerno majhnem koščku slovenske zemlje,
ob porečju Savinje in Drete, različnost zelo opazna. Tako so prebivalci zgornjega
dela, to je od Ljubnega do Logarske doline, nekoč živeli bolj z rojaki prek Olševe,
kar se odraža tako v narečju kot tudi v običajih; ne nazadnje je čutiti koroški vpliv
celo v kuharskih posebnostih. Nič čudnega, če pomislimo, da so se v časih, ko ni
bilo državne meje tam, kjer je po letu 1919, prebivalci vsestransko povezovali z
rojaki na koroški strani. Ne le sorodstveno, tudi kulturno in gospodarsko so bili bolj
navezani na Koroško kot na kraje nižje od Ljubnega. Za to je seveda kriva razmeroma
pozna cestna povezava od Solčave in Luč naprej do Ljubnega.

Svetost kruha
Danes kruh seveda nima več tistega izrednega pomena kot nekoč. Skoraj preveč ga
je, zato ga sedanji rodovi ne znajo ceniti dovolj. Vsekakor pa nima več tistega
obrednega pomena, kot ga je imel še do druge svetovne vojne. Danes smemo kot
take omenjati le še vrste kruha, ki se pečejo ob veliki noči in se potem blagoslavljajo.
Zato ni pretirano, če govorimo o svetosti kruha, saj so naši predniki ob vsaki priliki
z njim spoštljivo ravnali, ga oboževali, se zanj trudili in ga naravnost vzhičeno
cenili. Iz roda v rod je bila vzgoja namenjala kruhu posebno veljavo in skoraj božansko
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čaščenje. Tedaj je kruh veljal za osrednjo dobrino, kije človeka spremljala od rojstva
do smrti. Navedimo tri: pogača ob rojstvu, poročna pogača in kruh, ki so ga delili ob
sedminah revežem in ga pekli posebej v ta namen. Poleg navedenih je še cela vrsta
kruhov, ki so imeli posebne namene ob povsem določenih priložnostih.
Bili so časi, ko skopa zemlja ni dajala dovolj živeža, tako da ga je primanjkovalo
celo na večjih kmetijah. Omenimo lahko pogosta vojna pustošenja pred nekaj sto
leti ali pa razna sušna in prav tako tudi mokra leta. Naravne katastrofe so silile ljudi
k pogostim romanjem, s katerimi naj bi si izprosili dobro žitno letino, da bi bilo v
hiši dovolj kruha. Naša literatura opisuje leta, ko so ljudje od stradanja množično
umirali in ko so si kruh pekli iz koruznih storžev, travnih semen, kostanja in še bi
lahko naštevali stiske ubogih ljudi na deželi. V mestih so bili primeri lakote redkejši,
ker so te skupnosti živele bolj organizirano in so prebivalcem v takih primerih
pomagale oblasti. Kmečkega prebivalstva jim ni bilo mar.
Tedaj je nastal pregovor o tem, da ponoči kruh spi. Matere so svojim lačnim otrokom
z žalostjo v srcih pripovedovale, da se po večernem zvonjenju ne sme rezati kruha,
ker da ta spi. Seveda je to bil izgovor, ker ga pač ni bilo dovolj in g a j e bilo treba
skrbno deliti, pa čeprav je v praznih želodcih otrok krulilo. Nasploh pa je veljalo, da
so se od malega morali otroci za kruh kako potruditi, da so si ga prislužili in ga bili
vredni. Tako so ljudje potem resnično spoštljivo ravnali s kruhom. Končno je veljalo,
da otrok, dokler ni hodil v šolo, sploh ni smel rezati kruha; to je običajno delala v
hiši le mati, medtem ko je gospodar ob določenih priložnostih rezal in delil meso.
Dosti je o pomanjkanju kruha v naših pokrajinah pisal dr. Milan Dolenc. Tako je
objavil tudi članek v Kmetijskih in rokodelskih novicah iz leta 1852. Kot kaže, je
tedaj kruha po deželi močno primanjkovalo, saj navaja: »V nekaterih hišah nič več
drugega ne premorejo, kakor še kaj maliga kisle repe ali pak koren. Ko to pojedo,
bodo krepali. Nekateri so že od strada v glavo zabuhli. Koruna (krompirja, op. A. V.)
je bilo čisto malo, pa še ta drobiž je poginil. Ko spomlad pride, ne bodo ljudje
semena več prihranili, ne od koruna, ne od žita...« Spet povzemamo iz Novic v letu
1847 nasvet, kako si pomagati iz hude lakote, da človek za silo preživi. »Vsak
kmetovalec pozna zelše, ki nam po travnikih in po njivah veliko nadlego dela plevel ima korenine brez konca in kraja in mu sploh pirnica pravijo. Iz tega plevela
se lepa rumenkasto-bela moka napravlja...« Sledi nasvet, kako se iz zelišča pripravi
moka, in na koncu člankar pojasni: »Skušne so pokazale, da 6 funtov in pol posušenih
korenin da čez 4 funte bele in 1 funt čeme moke, otrobov pa tudi 1 funt.« V navedenem
časopisu lahko preberemo tudi tole: »Grozno m e j e ganilo, ko sem oni dan zvedil,
de, ko je neka gospodinja svinjam v korito jed natresla, se je neka grozno lačna
ženska oseba tihu prikradla, vratica odperla in naglo po svinjskem jedilu hlastnila in
v sebe metala. Presušeno repno pirje kuhano je s svinjami vred jedla ...!«
Te bridke izkušnje so pustile v ljudeh globok vtis in grozljive spomine. Torej ni
naključje, da so se naučili kruh spoštovati kot nič drugega na svetu. Poznali so vrste
obrednih kruhov, o katerih bo govor v poznejših poglavjih.
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Da so dejansko lahko govorili o svetosti kruha, kaže dejstvo, da so kruh dajali v
prvo brazdo, ki so jo spomladi vrezali v zemljo, in to s priprošnjo, da bo dobra
letina. Če je bila katera od živali na kmetiji bolna, soji dali košček posebnega kruha,
češ da jo bo ozdravil. Prav tako so ponudili bolnikom kruh, da bodo ozdraveli.
Vodnjak so želeli ohraniti zdrav, pa so vanj ob določenih priložnostih vrgli košček
kruha. Celo vetru so dajali božične otrobe in košček kruha, da so ga nasitili in da se
je pomiril, potem ko se je najedel. Posebni praznični kruhi so bili del svečanih
obredov. Pri porodu in krstu so darovali kruh, pa tudi na svatbah je kruh v različnih
oblikah pomenil del obreda. Ponekod so revežem delili kruh celo na dan sedmine.
Še pred drugo svetovno vojno je bilo v navadi, da so ob veliki noči zaužili juho iz
repnih olupkov kot prvo jed v spomin na hudo lakoto, ko ni bilo kruha.
Seveda so tako običaji kot izrazje v zvezi z obrednimi kruhi različni, v glavnem pa
vsebinsko enaki. Vselej ima obred s kruhom približno enak namen. Ni mogoče
opredeliti časa, ko so se ti običaji pojavili prvič. Ali so se v poganstvu ali pa šele po
pokristjanjenju, ko se v mašnem obredu pojavi kruh kot božje telo in vino kot božja
kri? Vsekakor se pojavljajo razni obredi s kruhom že dolgo.
Kako globoko je zakoreninjeno čaščenje kruha, pove tudi navada, ki se je ohranjala
vse do novejšega obdobja, vse dokler so žita želi ročno. K žetvi so morale žanjice
priti lepše oblečene, ponekod so imele bele predpasnike. Torej so posebej spoštovali
že samo žitno zrnje. Če si danes ogledamo stare kašče, kjer so v koštih (kaščah)
hranili žita, marsikje opazimo, da je prostor, kjer so ti nameščeni, lepo obciran
(okrašen). Največkrat je nosilni tram okrašen z monogramom IHS, ponekod pa so
poleg še lepo vrezani okrasni elementi. Tudi na samih koštih najdemo okrašene
pokrove. Na njih so ponekod zapisovali letne pridelke vseh vrst žit; tak primer je
ohranjen v kašči kmetije Podmeninšek v Novi Štifti. Žal so preštevilne tesarsko
lepo obdelane kašče končale na odpadu, ko so se kmetije posodabljale. Premalo
srčnih ljudi je tedaj vodilo ta dela, da bi kmete opozarjali na tudi simbolično
vrednoto, ki so jo na kmetijah predstavljale kašče. Na ta način so se uničevali
pričevalci nekega časa in neke kulture, ne nazadnje pa tudi tehnični spomeniki,
kar so kašče po svoji funkcionalnosti dejansko bile.
Obredi v življenju naših ljudi
Od nekdaj so ljudje uživali v raznih obredih, bodisi verskih bodisi tistih, ki so bili
mejniki v življenju človeka. Sem gotovo sodijo rojstvo in krst, poroka, smrt ter
božični, velikonočni, novoletni, pustni in številni drugi obredi. Vse to je bilo v ljudeh
ukoreninjeno in ne glede na čas in kraj vedno znova prisotno. Če samo omenimo
razne likofe ob zaključku velikih ali pomembnih kmečkih del ali denimo žetev ali
trgatev v vinorodnih krajih. Ljudje so se poveselili ob množičnih delih, kot je na
primer kožuhanje (ličkanje) koruze, predelava lanu, požarjenje ali zaključek gradnje
domačih stavb, poleg tega pa so doživljali praznično razpoloženje ob raznih
priložnostih, bodisi ob cerkvenih praznikih ali pa seveda na doma prirejenih
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veseljačenjih, kot so čajcvkc, jajčarija, svečarija, sploh gavde (domače veselice) in
podobno.
Prizadevanje za srečevanje mladih ljudi je bilo razumljivo in veliko, saj so na odročnih
kmetijah živeli sicer dokaj dolgočasno življenje. Izjeme so bile, če so v hišo prišli
rokodelci, ki so po domovih iskali kruha. To so bili tako imenovani rokodelci v
štiri, kar pomeni naročeno delo na domu naročnika in z njegovim materialom. Tako
je tkalec prinesel s seboj le najpomembnejše dele statev, medtem ko s^o na kmetiji
imeli preostalo ogrodje. Ali pa je tesar in tudi čevljar prinesel orodje v krošnji.
Krojači so pogosto našli šivalni stroj na kmetiji, saj je ta bil del nevestine bale; vsaj
pred prvo svetovno vojno je bilo tako. Tudi večja družinska dela v zimskem času,
kot je preja in popravljanje ročnega orodja, so povezovala družino v sožitje, k i j e
potekalo v znamenju domače pesmi, pripovedi in ponekod skupnega branja knjig.
Se danes pripovedujejo ljudje, kako je oče ali kateri od stricev (ali tet) na peči bral
knjige v času, ko so drugi ob svetlobi tresk, ki so bile v kajfežu, opravljali razna
dela. Tudi molilo se je skupno. Po navadi je gospodar modlil naprej, drugi pa so
odmodljavali. V določenih primerih je to delala gospodinja. Vse je bilo nekako
utečeno in morda ni narobe, če rečemo, določeno.
Seveda so poznali za vsako priložnost drugačne obrede, ki so se tudi v sami Zgornji
Savinjski dolini v marsičem razlikovali. Te razlike so bile v nekaterih primerih kar
znatne, toda, kot že povedano, vsebina je bila podobna. Tudi poimenovanja
udeležencev in organizatorjev so bila različna, kar bomo spoznali v posameznih
poglavjih, ki bodo obravnavala posamezne oblike slavij. Nikakor ne smemo mimo
dejstva, daje tudi skozi čas doživljalo obredništvo določene spremembe. To je opazno
predvsem pri pogrebih in ne nazadnje tudi pri ženitovanjskih običajih. Nekatere teh
lepih navad so ljudje povsem opustili. Vsekakor pa ni prav, da se ponekod trudijo
obnavljati razne obrede (običaje), pa pri tem pretiravajo ali bistveno odstopajo od
izvirnega izročila. Taki pojavi slej ko prej škodijo izročilu ali pa ga grdo popačijo.
Po drugi strani se uveljavljajo tuji vplivi, ki so pravi tujek v našem ljudskem izročilu.
Samo malenkostno opozorilo si dovoljujemo: svatov v naših krajih nikoli niso
posipavali z rižem ali s čimer koli. To bi lahko bilo ob upoštevanju spomina na
nekatere stiske naših ljudi žaljivo in morda tudi moteče. Čeprav novi rod morda ne
ve za stare navade svojih prednikov, pa vendar v naše življenje ni treba prenašati
'tujkov. Ko to ugotavljamo, bodimo hkrati kritični do naših prizadevanj, da bi obudili
resnično izročilo, ga ob primernih priložnostih predvajali in tako pripomogli k
vračanju v izvirni svet našega ljudskega izročila. Tu velja natančnost in doslednost
in ne morda površnost.
V tem pogledu bi lahko odločno več naredile šole. Če primerjamo to dejavnost v
šolah drugih okolij, potem vidimo, da v naših krajih sploh ne mislimo na kaj takega;
ali zdaj ne poznamo preteklosti in naših ljudi v njej ali pa ne mislimo, da je treba
širiti tovrstno kulturo. V času, ko so vse oči uprte v Evropo, ko sanjarimo o medu in
vsem lepem, ki da je tam kar pri roki, bi se morali resnici na ljubo zgledovati po
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»večjih«, ki kljub temu, da so »veliki«, skrbno gojijo svojo izvirno kulturo, svoje
ljudsko izročilo. Morda se malo zamislimo ob tej ugotovitvi; še je čas, da kaj
postorimo za ohranjanje lastne prvobitnosti.
Razveseljivo pa je, da smo na Ljubnem in morda še kje ohranili obred potic
(velikonočnih butaric) na cvetno nedeljo. Očitno gre za zelo star običaj, k i j e spet
povezan s kruhom. Od tod tudi poimenovanje. Kajti v bistvu gre za butare (snopi),
ki se nosijo k blagoslovu in se potem v obliki križcev vsadijo v orno zemljo in še
kam. Tako se prenaša blagoslov na različna mesta posestva. Gotovo so prvotno
obešali na snope zelenja in različnega lesa pecivo, morda presno. Od tod je ostalo
ime potica. Ko naši ljudje govorijo o pripravah na cvetno nedeljo, rečejo, da pečejo
potice, v resnici pa pripravljajo butare. V času pred cvetno nedeljo velja celo za
neolikano, da pride sosed k sosedu, kajti kakšna bo potica, naj ostane skrivnost in za
presenečenje na dan blagoslova pred cerkvijo. Gre za neke vrste tekmovanje, kdo
bo iznajdljivejši pri oblikovanju potic, ki že dolgo ne spominjajo več na pecivo, saj
so iz številnih vrst lesa pripravljeni umotvori v obliki uporabnih predmetov, glasbil,
knjig in drugih predmetov.
Oblačilna k u l t u r a
Ker se v zapisu srečujemo z večinoma slovesnimi priložnostmi, je treba omeniti
tudi oblačilne navade tukajšnjega prebivalstva. Natančen opis je nemogoč, tudi
časovno, zato bomo poskušali zajeti le obdobje po kmečki odvezi, se pravi od srede
19. stoletja naprej. Pa še to le okvirno, saj se ljudje denimo v Moziiju niso oblačili
tako kot denimo v Solčavi. Skratka, skušali bomo v grobem prikazati še ta del ljudskih
navad v Zgornji Savinjski dolini.
Dolga obdobja so ljudje pridobivali oblačila iz surovin, ki so jih sami pridelali ali
prišli do njih na lovu. Zato so bile setvene navade nekoč povsem drugačne od
današnjih, ko je popolnoma pozabljena pridelava lanu, konoplje in podobnih rastlin,
ki so služile predelavi v raznovrstne tkanine. Se v začetku 19. stoletja je šmihelski
župnik, katerega imena ne vemo, v poročilu deželni oblasti zapisal, da se moški
oblačijo v kožnate hlače do kolen, nosijo lajbiče (telovnike) iz bukovine (raševine)
in srajce iz lanu, na glavah pa imajo širokokrajne klobuke iz klobučevine. Za tisto
obdobje še smemo trditi, da so doma predelali razne kože za oblačila, podplate in
čevlje, zgornji del cokel, seveda pa tudi prejo iz lanu in volno za tkanine. Rokodelci
pa so potem na domu izdelovali oblačila in obutev. Seveda med ljudmi še ni bilo
kakega tekmovanja, kdo bo lepše oblečen. Šlo je bolj za to, da so bili dostojno
oblečeni in obuti.
Gotovo so bile bistvene razlike v oblačilni kulturi med nižinskim in višinskim
prebivalstvom. V strnjena naselja je hitreje prodirala trgovina in z njo ponudba
industrijskih izdelkov, posebno raznovrstnih tkanin. Toda kmalu so bile razlike
vse manjše, kar je razpoznavno na slikah raznih slovesnosti tako v nižinskih naseljih
kot v višinskih zaselkih.
12

Lahko bi časovno opredelili nošnjo raševinastih oblek nekako do prve svetovne
vojne, ko je predvsem hribovsko prebivalstvo še nosilo delovne obleke iz grobega
blaga (raševine) in perilo iz grobega lanenega platna. Seveda so že od konca 19.
stoletja naprej vse bolj segali po industrijskem blagu za oblačila, ki so jim pravili
boljša ali kmašna.
Prav zanimivo pa je krojenje ženskih oblek. Na slikah lahko vidimo zelo domiselno
krojene obleke, kar je tedanji ženski svet približalo okusu, celo tistemu v večjih
središčih. Morda je opaziti, da so dokaj pozno prodrli med tukajšnje kmečko
prebivalstvo ženski klobuki, saj so bile v rabi svilene rute za slovesne priložnosti,
sicer pa platnene, pozneje že tiskane tkanine. Pri moških je bilo nekoliko lažje, saj
so domači krojači šivali obleke bolj po enem kopitu. Posebno štemano (cenjeno) je
bilo, če je kdo nosil žameten lajbič. Te so marsikdaj tudi lepo okrasno vezli. Kar
obvezen je bil klobuk, ki so ga moški le redko sneli z glave. Nošnja klobuka je tudi
izdajala razpoloženje lastnika, ali g a j e nosil na korajžno (malo nazaj poveznjeno),
ali izzivalno (naprej pomaknjen), štemano (če izpod njega gleda koder las), pa še
kako drugače so ocenjevali lego klobuka. V začetku 20. stoletja so tudi na deželo
prodrli iberoki - kratki površniki. Te so največkrat le ogrnili, ker je bilo tako bolj
vpadljivo. Še bolj pa so nastopali z manteljni, dolgimi plašči, s katerimi so bili na
skupinskih slikah le ogrnjeni - to je bilo nobel.
Če so bila ženska oblačila po videzu bolj zahtevna, so bili moški oblečeni bolj
preprosto. Kot primer lahko navedemo ženska oblačila, ki so se nosila še pred prvo
svetovno vojno v Lučah in okolici. Spodnje krilo, obloženo in z obročem, so
imenovali baterenka. Spodnje krilo, neobloženo - zato pa so jih ženske nosile po
več, da so bile videti bolj široke, se je imenovalo interfad. Jopici ali jakni so rekli
šlebanka. Rokavce iz belega mršlina (finega platna) so nosile pod šlebanko. Zgornje
krilo je bilo jenkc. Otroško oblekico v celem so imenovali kantuš.
Moški površnik je bil burnus. (Izraz je turški, gotovo prinesen iz južnih krajev,
kamor so hodili delat predvsem olcerji, gozdni delavci.) Suknja moškega se je
imenovala pruštah ali rekeljc. Tedaj so še nosili hlače na pritako (polknico), ki seje
zgoraj zapirala z dvema gumboma. Zanimiv je izraz za take hlače - f i d e l j p o m . Lajbič
so moški nosili pod suknjo. O posebno imenitnih smo že pisali. Radi so nosili debelo
srebrno verižico iz žepa v žep, nekako v trebušnem predelu. Po tem, koliko srebrnih
tolarjev je bilo vidnih, so sklepali o bogastvu imetnika.
Ženska krila so bila dolga, do pet. Da bi jih zavarovale pred umazanijo s tal, so jih
spodrecale s posebnimipodvezavkami. To so bile raznobarvne ročno pletene podveze
iz volne. Ko so imele krilo zmeknjeno, je bilo videti, kot da imajo v pasu debelo
klobaso - to je bil spodrecani del krila.
Ljudje so nasploh zelo skrbno ravnali z obleko. Doma so jo hranili obešeno na
vratih ali osrednjem tramu hiše. Omare so postale sestavni del hišne opreme
sorazmerno pozno. Znano je, da so denimo Solčavani, ki so prihajali k nedeljski
maši ali h kakemu drugemu slavnostnemu opravilu z bregov po slabih poteh, imeli
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pri svojih sorodnikih v vasi hranjene obleke v skrinjah. Tam so se preoblekli in po
opravilu spet oblekli delovno obleko za pot nazaj. Tako so predvsem moški svoja
oblačila na svatbah še isti (prvi) dan zamenjali, saj so jim hlapci ali dekle prinesli
delovna oblačila v hišo, kjer je bila svatba, tam so se spreoblekli, da so na ta način
varovali kmasna oblačila. No, treba je vedeti, da so svatbe lahko trajale tudi nekaj
dni in noči.
Za konec naj poudarimo, da so naši predniki živeli sicer skromno, toda nikakor ne
zaostalo. V okviru možnosti so si pač pomagali, kot so le mogli. Seveda je posredi
gmotno stanje, ki ni bilo ravno rožnato, saj kmetje niso imeli možnosti za prodajo
pridelkov. To so izkoriščali razni trgovci in verižniki z denarjem. Posledice so
bile, posebno še po kmečki odvezi, ko so posestniki morali odplačati del posestva
gosposki, občutne in za marsikatero kmetijo usodne. Šele z uveljavljanjem zadrug
in domačih hranilnic so postajale razmere na vasi znosnejše.

2
Rojstvo in krst
Ob rojstvu so v vseh krajih Zgornje Savinjske doline v glavnem ravnali dokaj
podobno. Bistvenih razlik ni opaziti, toda od vseh predelov je najbolj zanimiv tisti v
Lučah in okolici. Tam so opisali rojstvo oziroma rojevanje takole:
»Nekaj tednov pred pričakovanim porodom je nosečnica plačala mašo za dober
porod in srečno življenje novorojenčka. K maši sta morala oba z možem. Preden se
otrok uleže (rodi), se postavi na šporhert (štedilnik) velik pisker vode, da vre. Če
dolgo čakajo in je v kuhinji dosti sopha (sopare), pravijo, da bo imel otrok skravžljane
lase.« Pred drugo svetovno vojno so ženske rojevale izključno doma. V vsaki vasi
je bila kaka izkušena ženska, ki je pomagala pri porodu - pravili so jebanka ali
ebanka. K o j e prišel čas, da sojo obvestili o porodu, so rekli, »da gre lovit«, kar je
pomenilo, da gre pomagat porodnici. Najprej so zagrnili okna, kajti po mnenju ljudi
svetloba ženski med porodom škodi. Ko se je otrok ulegel, so ga okopali v vodi,
vanjo pa vrgli kak novec in dodali rožni venec, »da bo šparoven (varčen) in pobožen«.
Seveda tedaj niso poznali raznih telesnih mazil, zato so novorojenčka namazali s
putrom (maslom). Kopali in mazali so ga vsak dan. Toda najbolj se je mudilo h
krstu. Po navadi so že dan po porodu pohiteli v cerkev, da so novorojenčka krstili.
Tedaj so ga posebno skrbno povili, kar je naredila jebanka. Uporabili so več vrst
povojev, da se mu bo v življenju vsaka obleka ušikala (podala). Gotenj (boter) in
gota (botra) sta bila iz vrst bližnjih sorodnikov ali izmed prijateljskih sosedov.
Botrija je pomenila posebno povezanost družin. Ime so izbirali najprej izmed
domačih ali pa sije otrok sam prinesel ime, kar pomeni, da so izbrali svetnika, ki
je imel god na dan krsta ali rojstva.
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Nekatera ljudska verovanja v zvezi s porodom in krstom
• Noseča ženska ne sme streči krvi pri klanju, ker se bo otrok nenehno drl.
• Noseča ženska ne sme gledati mrliča, ker bo otrok vse življenje bled.
• Ne sme dvigati škafa, kajti če bi vtaknila prste v uho držaja, bi trpela zaradi
priraščene posteljice.
• Svetloba škoduje očem porodnice.
• Oče porodnice med tuški (popadki) bere molitvenik in hodi okoli hiše, mož pa
moli rožni venec.
• Tista, ki dosti po bregovih hodi, težje rodi.
• Ko se otrok rodi, ga položijo na prag hiše, in če se zvali proti hiši, bo gospodar.
• Dojenčka najprej zavijejo v stare obleke, da mu bo potem vsaka pristajala.
• Ko ponesejo dojenčka h krstu, mu položijo med povoje staro hodno platno, da
se mu bo v življenju tudi stara obleka ušikala (pristajala).
• Da bi porod lažje potekal, zaužije porodnica vsako jutro malo soli z mrzlo
vodo; otrok bo imel drobnejše kosti in porod bo lažji.
• Domači zdravilci so priporočali nosečnicam mesec pred porodom zmes: v
maslu pražena čebula, plava lilija, škarocelj, kamilice, ajbiš (slez), žefaj
(žajbelj), virant (pozidna rutica) in drobno praprot. Iz tega so naredili mazilo
in z njim masirali nosečnico po hrbtu. Tako so naredili boke voljne za lažji
porod. •
• Da bi bil porod hitrej ši, so priporočali obkladek iz namočene konoplj äste štrene,
ki so jo morali ožeti, namiliti in porodnici položiti čez križ in trebuh. To je
bilo treba narediti večkrat in potem naj bi tudi posteljica lepo odstopila. Za
dobro so šteli tudi masiranje z rožnim maslom.
• Da bi imel otrok lepe lase, so ga takoj po porodu po glavi umili z materinim
mlekom in ne z vodo.
• Prvo vodo, v kateri so umili dojenčka, so uporabili za škropljenje proti grilorn
(ščurkom).
• S to vodo so se morali umiti vsi otroci v hiši, da niso dobili srbečice.
• Ko je babica odrezala popkovino, je malo počakala, da je popek krvavel, saj
potem otroka ni grizlo.
• Če je dojenčka zizala (sesala) mora, so obesili nad zibelko ogledalo, da bi se
mora ustrašila sama sebe.
• Pred letom starosti dojenčka niso ostrigli, ker bi sicer dobil zelo trde lase, take
pa imajo le hudobni ljudje.
• Ko je babica nesla otroka h krstu, ni smela na malo potrebo, ker bi potem
otrok le težko držal vodo.
N a š t e t a v e r o v a n j a so z b r a n a iz r a z l i č n i h p r e d e l o v Z g o r n j e S a v i n j s k e doline!

15

Botri
Ko so botri izvedeli za svojo častno nalogo, so poslali materi (porodnici) dar, ki so
mu rekli pogača. Tako je bilo že v navadi, da so ljudje za nosečo ženo rekli: »Ta bo
kmalu jedla pogačo«, kar je pomenilo, da bo kmalu rodila. Dar je bil po navadi
povsod enak: sloje za zvrhan koš živil, denimo pet hlebov kruha, en velik šarkelj za
kimpeterico (porodnico) in en majhen za strežavko (tisto, ki ji streže), za vsakega
izmed otrok po en manjši kolač z luknjo v sredi; temu so dodali maslo, jajca, sladkor,
čaj in - kar je bilo najpomembnejše - veliko staro kuro, daje imela porodnica kurjo
juho, ki jo je po mnenju ljudi najbolj okrepila. Nekateri so namesto petih hlebov
poslali kar tri grobanske, velike hlebe kruha. Mati pa je po nekaj dneh poslala v hišo
botrov velik šarkelj, ki je moral biti popopran, in za vsakega od otrok kolačke,
imenovane šipanci.
Boter ali botra sta podarila novorojenčku križnico ali križmanico; to je bilo dva
metra dolgo fino platno, ki so mu rekli mršlin. Naj omenimo, da so iz tega platna
naredili otroku srajčko, ko je šel k prvemu obhajilu, in da še danes dajejo botri
križmanico skupaj s krstno svečo.
Nekoč so teden dni po krstu pripravili v vaški gostilni botrnijo, neke vrste slavje, na
katero so prišli jebanka, prijatelji, sorodniki, seveda tudi oba botra in župnik. Tedaj
so botri prinesli želodec, suho meso, obrnjenik (jed iz pražene moke, mleka in
smetane), potico in krape (krofe), da so z njimi gostili povabljene. Pijačo so kupili v
gostilni. Kot bomo videli pozneie, ni bilo povsod v dolini tako.

B i r m a pri Čepljaku leta 1915; hrani Janez M a v r i c v G o r n j e m Gradu.

16

V ravninskem delu našega področja so opustili botrnije že pred drugo svetovno
vojno. Doma so ponudili snite in vino. Suite so bile pecivo iz belega kruha, ki so ga
pomočili v stepeno jajce in nato ocvrli. Po navadi so jih potem potrosili z mletim
sladkorjem. Tovrstno pecivo še danes pogosto ponudijo.
Pa še k drugemu v zvezi z rojstvom novega člana družine. Mati je ležala v kimpeti
do 4 tedne, Sprva je jedla kurjo župo, kurje meso, mite, terjet, osladkano vino, v
katerem je namočen mlečni ali bel kruh, cvrčo. Po enem tednu soji dali vina, kije
moralo biti dobro in naravno. Vanj so dodali v coto (cunjo) zvezano zmes muškata,
oreščka, pibra, rjavega korena in rožmarina. K o j e izpila vino, je bil po navadi čas,
daje morala prvič po porodu v cerkev. To je bil neke vrste čas očiščevanja.
Nekako mesec dni po porodu je mati lahko šla v cerkev, kjer je potekala vpeljava.
Porodnica je morala priti v cerkev skozi zakristijo in ne pri glavnem vhodu. Ko je
vstopila, ji je župnik dal v roko blagoslovljeno svečko za novorojenčka; šele potem
je smela okoli oltarja, hodila paje za župnikom. Kojeto opravila, je pokleknila pred
oltarjem in se zahvalila za srečen porod in molila za srečo in zdravje otroka.
Ob tem ni odveč omeniti ravnanja z nezakonskimi materami v tistem davnem času.
Tak otrok je smel imeti le enega botra, ime mu je izbral duhovnik, navadno svetnika
na dan krsta. Seveda so mater zaničevali, ali bolje, »po strani gledali«. Vsako leto je
župnik oznanil, koliko nezakonskih otrok se je rodilo v tistem letu. Menda je bilo
redko, da bi nosili kakšne posledice tudi nezakonski očetje. Zanimiv je primer v
Gornjem Gradu, kjer so morali nezakonski očetje pred cerkvijo jahati lesenega konja.
Nasploh pa je znano, da je bilo nezakonskim materam v življenju veliko težje kot
zakonskim.
Še nekoliko dalj v preteklost sega spomin, da so nezakonske starše privezali k
cerkvenim vratom v javno smešenje; »delali so si špot«, so dejali.
Nekaj podatkov je v zvezi z nezakonskimi otroki objavila revija Etnolog leta 1997.
Iz njih izhaja, daje bilo največ nezakonskih otrok na Koroškem, leta 1869 od vseh
rojenih denimo kar 47 odstotkov, medtem ko jih je bilo na Štajerskem istega leta le
29 odstotkov. Nezakonske matere so izhajale največ iz kajžarskih in gostaških okolij,
veliko manj pa so jih našteli iz kmečkih družin. To bi lahko pomenilo, da so bila
revna dekleta veliko bolj izpostavljena nevarnosti izvenzakonske zanositve.
Krstna dogajanja na Lepi Njivi
Ko so v družini predvidevali porod, so šli botre naprosit. To so storili še pred samim
porodom. Tudi tod okoli je veljalo pravilo, da so botre poiskali iz vrst sorodnikov
ali družinskih prijateljev v soseski. Botrija je vplivala na pospešeno medsosedsko
pomoč pri raznih kmečkih opravilih. Takoj po porodu so obvestili botre, da so se
lahko kar najhitreje dogovorili za krst. S tem niso odlašali, kajti dokler novorojenček
ni bil krščen, je veljal za juda. Znano je, da so porekli: »Nesite že tega juda h krstu.«
Novorojenčka je h krstu nesla botra, pogosto pa tudi jebanka. Med samim krstom je
fanta držal boter, deklico pa botra. Na obredne molitve v cerkvi je odgovarjala babica,
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kije bila tega vešča. Tedaj še ni bilo verskega poduka pred krstom. Ko že govorimo
o babicah, je treba poudariti, da so bile domala vse vaške babice le priučene. Izprašanih
nasploh še ni bilo, morda v večjih naseljih, kjer so od konca 18. stoletja že delovale
strokovno usposobljene babice. Irena Rožman je v sestavku Zgodovinski oris babištva
na Slovenskem (v reviji Etnolog leta 1997) med drugim objavila tudi podatke o
nekdanjem gornjegrajskem okraju. Ta je štel v tridesetih letih 20. stoletja nekaj nad
17.000 prebivalcev. Gostota prebivalstva je bila 33 na kvadratni kilometer. V okraju
je delovalo 33 babic, kar pomeni, da je le polovici porodnic bila zagotovljena
strokovna porodna pomoč. Da v prejšnjem času ni bilo več izprašanih babic, je
kriva velika nepismenost med ljudmi. Kot primer navaja Rožmanova podatke za
Kranjsko, kjer so leta 1890 našteli le 47 odstotkov pismenih žensk, saj je šolo tedaj
obiskovalo le 65 odstotkov šoloobveznih otrok. Poleg tega je nujno upoštevati, da
je neizprašana vaška babica pomagala v okviru medsosedske pomoči, medtem ko
so izprašane babice morale biti plačane. Tudi če je morda bilo dovolj strokovno
usposobljenih babic, je bilo gmotno stanje porodnice odločilno.
Botra sta torej porodnici prinesla darila v obliki hrane, kar nedvomno spominja na
čase lakote, ko je bilo v takem položaju najbolj zaželeno darilo kruh. Tako si smemo
tovrstni dar razlagati tudi kot voljo, da s skupnimi močmi pomagajo porodnici in
novorojenčku preživeti.
V teh krajih so ta dar imenovali nazbevk (tudi nazbek, nazbah, nazbeh, nazbok, vse
to iz nazibelek). Tu seveda niso smeli manjkati maslo, šarkelj, jajca in obvezna
kura. Veljalo je pravilo, da porodnica tri dni po porodu ni smela zaužiti mesa, tudi
kurjega ne, medtem ko je kurjo juho uživala od prvega dne dalje. Nikakor pa ni
smela prekmalu uživati svinjskega mesa.
Ko so prinesli otroka od krsta, so doma postavili na mizo čaj in potico in s tem
pogostili botra in babico. Pojedine ob takih priložnostih tod okoli niso poznali.
Zanimivo je, da so ljudje ob rojstvu novorojenčka govorili na primer, da sta »rodila
Gregorca (starša)«, ne pa, da bi rodila Gregorčka.
Tudi tod je bil običaj, da sta botra prinesla otroku križovnik, to je bilo boljše platno,
dolgo kake 3 metre, zraven pa krstno svečo. Iz tega platna so ob prvem obhajilu
sešili fantu srajco, deklici pa suknjico (krilo).
Botri so veljali kot dobrotniki otrok, ti pa so jih zelo spoštovali. Ob velikonočnem
času so botri darovali svojim krščencem pisanko. Ta izrazje treba v tem primeru
tolmačiti nekoliko širše, saj pomeni v bistvu darilo in ne morda velikonočno jajce
(pirh). Darilo je vsebovalo: manjši ali večji kolač, dvoje barvanih jajc, pomaranče,
prej nekoč jabolka in še kaj malega v denarju. Darila so botri dajali vse do časa, ko
je otrok šel k birmi.
Dolžnost botrov je bila tudi skrb za pokop novorojenčka, če je ta kmalu umrl. Po
navadi sta botra osebno nesla krsto na pokopališče. Pred njo je stopal tisti, ki je
svetil (ob mrliču skrbel za to, d a j e gorela sveča). Sicer pa sprevoda ni bilo.
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