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Žumberški etnični otok na južni strani Gorjancev
Izvleček:
Žumberk, hribovje na južni strani Gorjancev, je zaradi posebnega zgodovinskega razvoja
od 16. stoletja do današnjih časov postal otok etnične skupine Žumberčanov, ki se bistveno razlikuje od sosednjih. Žumberčani so sprejeli posebno veroizpoved, grkokatolištvo ali
uniatstvo, ki je postalo pomemben indikator njihove identitete. Poleg religije jih od sosednjih etničnih skupin kajkavskih Hrvatov in Slovencev razločujejo tudi jezik, drugačna gospodarska in politična zgodovina ter vzorci poselitve. Etnična skupina danes izumira zaradi
političnih in ekonomskih sprememb v zadnjih dvesto letih in nenazadnje tudi zaradi naselitve na višjih nadmorskih višinah, ki se je v preteklosti zgodila iz strateških in političnih vzrokov. Zaradi grkokatolištva in periferne lege Žumberka pa se je etnična skupina ohranila
vse do danes in v zadnjem desetletju doživlja svoj preporod. Diplomsko delo govori tudi o
tem, kako ta preporod doživljajo sami Žumberčani, kakšne težave jih pestijo, kakšen vpliv
na življenje skupnosti ima meddržavna meja, ki je nastala konec prejšnjega stoletja, kako
se nacionalno opredeljujejo in kaj jim danes pomeni grškokatoliška cerkev ter kakšno je
njihovo versko življenje.
KLJUČNE BESEDE: etnična skupina, grkokatolištvo, mejni prostor, demografske spremembe, Žumberk.

Ethnic island of Zumberak on the southern side of Gorjanci
Abstract:
Žumberk, hills on the south side of Gorjanci, has become an island of an ethnic group called »Žumberčani«, due to a special historical development from the 16th century. They are
very different from neighboring groups. They have accepted Greek-Catholicism or uniatism, which is an important indicator of their identity. Religion, language, economic and poli tical history and settlement patterns differ them from neighboring ethnic groups of Kajkavian Croats and Slovenians. This ethnic group is now facing extinction, due to political and
economic changes in the last two hundred years and also because of the settlement on
high altitudes, that happened because of strategic and political reasons in the past. But
due to Greek-Catholicism and peripheral location of Žumberk this ethnic group has preser ved itself to this day and it has been in revival in the past decade. The thesis also discus ses how the Žumberk people experience this revival, what difficulties they are facing, how
the state border (established at the end of the last century) influences the life of the com munity, how they define their nationality, and their attitude towards Greek-Catholic church
today and their religious life.
KEYWORDS: ethnic group, Greek-Catholicism, border area, demographic changes, Žumberk.
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1. Uvod
Zemljepisno ime Žumberk (hrv. Žumberak) označuje hribovito regijo na prisojni strani
Gorjancev. V medijih, pa tudi v strokovni in leposlovni literaturi, se to ime redko pojavlja,
največkrat pa v zvezi z najvišjim vrhom hribovja, Trdinovim vrhom, ki je obenem tudi najvišja točka Gorjancev. Mnogi ljudje ob imenu Žumberak najprej pomislijo na Žužemberk ali
pa imena ne znajo umestiti v geografski prostor. Podobno je z lastnim imenom Žumberčani. Na obeh straneh slovensko-hrvaške meje veliko ljudi ne ve natančno, za katere prebi valce naj bi šlo; so to prebivalci kakega mesta, vasi, doline, otoka, hribovja. Z oddaljenostjo od Žumberka namreč lastno ime postaja vse bolj neznano, tako na slovenski kot na
hrvaški strani. Še bolj neobičajno je izraz grkokatolik. Laična javnost ob tem izrazu pomisli,
da gre bodisi za Grka, ki je katoličan po veroizpovedi, ali pa za pripadnika Pravoslavne
cerkve (v Grčiji ali drugje v Evropi), ali pa morda za poseben tip katoličana, za katerega
niso še nikoli slišali. Še večja zmeda je na Hrvaškem, tudi zaradi vojne, ki je tam potekala
v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Večina Hrvatov se namreč opredeljuje za pripadnike Rimskokatoliške cerkve in del besede, grko-, namiguje na pojma vzhoden ali pravoslaven. Kljub temu da regija ne leži daleč od Zagreba, Karlovca, Novega mesta, so zanjo
značilni znaki obrobnosti in odročnosti.

1.1. Namen in cilji

V diplomskem delu bom predstavil etnično in versko skupino, ki živi ob slovensko-hrvaški meji, v pokrajini Žumberk in na severovzhodu Bele krajine. Žumberčani, kot se ime nujejo pripadniki etnično-verskega otoka, se namreč v marsičem razlikujejo od sosednjega
slovenskega prebivalstva v Beli krajini in na Dolenjskem ter od večinoma kajkavsko govorečih Hrvatov v Zagrebški in Karlovški županiji, v katerih se nahaja Žumberak. Cilji diplom-
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skega dela so:


predstaviti kratek zgodovinski pregled Žumberka;



predstaviti družbeno-geografske značilnosti te mikroregije v srednji Hrvaški;



poudariti posebnosti grškokatoliške veroizpovedi in navesti razloge za pojav le-te na
tem območju;



prikazati socialne in demografske spremembe, ki jih je doživela žumberška etnična
skupnost v zadnjih 150 letih;



našteti družbenogeografske spremembe v Žumberku v zadnjih stoletjih in predstaviti njihov vpliv na zaton žumberške etnične skupnosti;



ugotoviti današnje stanje življenja skupnosti, religiološke značilnosti, doživljanje
mejnega prostora, pomen regionalnih in lokalnih centrov in ustreznost infrastrukture;



predstaviti sklepne misli ter mnenje o prihodnosti območja in etnične skupnosti.

2. Teoretična izhodišča

2.1. Pregled literature in dosedanjega proučevanja

O Žumberčanih je bilo doslej napisanih nekaj knjig, precej več pa je na razpolago se stavkov iz zbornikov, prispevkov za geografske, sociološke in zgodovinske publikacije in
strokovne revije. Še manj je literature o Žumberku, še posebej v slovenskem jeziku. Ven dar moramo upoštevati dejstvo, da govorimo o regiji, ki skoraj v celoti leži v Republiki Hr vaški, število Žumberčanov, čeprav po Sloveniji precej razseljenih, pa le ni tako veliko, da
bi vzbudilo večjo pozornost znanstvene srenje, uradov za statistiko in tudi uradov za manjšinska in narodnostna vprašanja. Tako so v slovenskih knjižnicah težko dostopna najpomembnejša dela o opisih Žumberka in Žumberčanov v preteklosti, kot je denimo dragoceno zgodovinsko in geografsko delo Radoslava Lopašića Žumberak : crte mjestopisne i po-

8

viestne iz leta 1880. Nedostopna je obširna Kudelićeva monografija Marčanska biskupija,
ki je prikaz in oris predhodnice Križevske grškokatoliške škofije; ta je pomembno vplivala
na formiranje žumberške etnične in kulturne skupnosti. Nekaj strokovnih Kudelićevih prispevkov je vseeno dostopnih na spletu: Prvi marčanski grkokatolički biskup Simeon (1611.
- 1630.) (objavljeno l. 2002), Crkvene unije tijekom vladavine Leopolda I. i Josipa I. (1657.1711.): ideje, planovi i dosezi (2014), Marčansko-Svidnička biskupija tijekom Bećkog rata
(2002) ter Čaplovičeva Povijest Marčanske biskupije (objavljena l. 2010). Slovenskem
bralcem je dostopna Frasova Topografija karlovačke vojne krajine v hrvaškem jeziku, v kateri je popis žumberških vasi s številom prebivalcev ter deležem pripadnikov veroizpovedi.
Osnovni geografski in zgodovinski oris ter kratko cerkveno zgodovino Žumberka je konec
leta 2015 napisal slovenski publicist Milan Bračika, delo ima naslov Žumberak: zemljepisni
položaj in zgodovinska vloga Žumberka v Vojni krajini ter ljudska kultura Žumberčanov.
Obilo geografskih značilnosti in zgodovinskih dejstev lahko bralec najde tudi v vodniku Po
Žumberku in Gorjancih, ki je bil izdan leta 1989 kot drugi zvezek takratne Skupnosti spominskega območja Žumberak-Gorjanci. Pomembne geografske značilnosti in spremembe
v gibanju števila prebivalcev Žumberka podajata hrvaška geografa Ivan Crkvenčić v članku
Žumberačka Gora – Transformation from a Refuge to an Exodus Zone (2002), napisanem
za znanstveno zagrebško revijo Migracijske i etničke teme, ter Aleksander Lukić v članku
Žumberška gora, ki je obenem tudi potopis po vzhodnem in srednjem Žumberku. Članek je
bil objavljen leta 2008 v vodniku Zamejska Hrvaška, ki ga je uredilo Ljubljansko geografsko društvo. Družbeno-geografske spremembe v regiji Žumberk je temeljiteje opisal hrvaški geograf Dino Pečaver v magistrskem delu Socijalno-geografska transformacija Žumberka (2010). Sociološke in družbenogeografske značilnosti Žumberčanov, živečih v Sloveniji, se je lotil geograf Peter Repolusk v članku Nekatere demografske značilnosti grkokatoliških Žumberčanov v Sloveniji, objavljenem v strokovni reviji Dve domovini. Specifičnosti celotne žumberške skupnosti v preteklosti je orisala antropologinja Duška Knežević
Hočevar v prispevku Ali se Žumberčani večinoma poročajo med seboj? Primer župnije v
Radatovićih, prav tako objavljenem v reviji Dve domovini leta 2007. Etnografske, etnološke
in jezikovne značilnosti je na kratko orisal že Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine
Kranjske (l. 1680), ki jo je poslovenil in uredil kot Valvasorjevo berilo slavist Mirko Rupel
leta 1951. Podoben kratek oris je dobrih sto let za Valvasorjem podal bretonski kirurg, botanik in potopisec Baltazar Hacquet v delu Veneti – Iliri – Slovani (l. 1801), ki ga je poslovenil in uredil Rasto Švajgar leta 1996. Naseljevanje uskokov v Žumberak in zgodnjo du -
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hovščino je dokaj precej podrobno opisal pokojni pravoslavni duhovnik in publicist Milan
Radeka v knjigi Gornja krajina ili Karlovačko vladičanstvo, ki je bila napisana in tiskana v
cirilici leta 1975 v Zagrebu. Etnoloških značilnosti Žumberčanov sta se s kratkim zgodovin skim in geografskim uvodom lotili Nada Gjetvaj v delu Žumberak: život i kultura (1985) ter
Aleksandra Muraj v delu Živim znači stanujem (1989), osredotočenem na naselje Sošice v
srednjem Žumberku.

2.2 Opredelitev pojmov

Pojem etnija ali ethnos izvira iz grščine in se nanaša na skupino ljudi, ki jih povezuje
občutek skupne pripadnosti, govorijo isti jezik, navadno živijo na skupnem naselitvenem
območju in se po načinu življenja ter kulture razlikujejo od svojih sosedov (Veliki splošni leksikon, 2005). Pojem etnična skupina ni enak pojmu narod. Etnična skupina namreč
nima politične oznake in večinoma ne vključuje javne kulture in celo ozemeljske razsežnosti, medtem ko narod vsaj v nekem obdobju naseljuje svoje »zgodovinsko ozemlje« ali
domovino, da se vzpostavi kot narod ali je prepoznan kot narod. Poleg tega mora narod
razviti lastno kulturo, težnjo po določeni stopnji samoodločanja ali vsaj določeno stopnjo
avtonomije, ne nujno po lastni državi (Smith, 2005, str. 23). Etnija temelji na skupnih prepričanjih, predanostih, spominih in kontinuiteti. Pripadniki etnije opravljajo skupne dejavnosti in so povezani z določenim ozemljem, ne glede na nastanitev. V primerjavi z narodom
etnija običajno ne razvije javne kulture. Po Smithu (2005, str. 24) je etnija »poimenovana
človeška skupnost, ki je povezana z domovino in ima skupne spomine, skupne predniške
mite, eno ali več prvin obče kulture in določeno stopnjo solidarnosti vsaj med elitami«.
Medtem Smith (2005, str. 24) narod definira kot »poimenovano človeško skupnost, ki naseljuje domovino in ima skupne mite, skupno zgodovino, občo javno kulturo, enotno ekonomijo ter obče pravice in dolžnosti za vse člane«. Najpomembnejše razlike so torej v javni kulturi: etnije naj bi imele le nekatere prvine obče javne kulture kot denimo jezik, religijo,
običaje ali skupne ustanove, medtem ko je pri narodu prisoten kompleten sklop javne kul ture. Prav tako lahko kategorija skupnih spominov pri etniji zajema le nekaj prvin, medtem
ko pri narodu govorimo kar o standardizirani nacionalni zgodovini (prav tam, str. 25). Seveda so lahko meje dostikrat zabrisane. Obstajajo vzporedne etnije z narodi ali celo etnije
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znotraj narodov. Etnija ima torej ohlapnejši in bolj splošen način organiziranja, narod pa
specifičen koncept in »specializirano« organiziranost ter bolj odprto vključevanje pripadnikov pod svoje okrilje (prav tam, str. 26).
Samostalniško lastno ime Žumberčan se nanaša bodisi na prebivalca hribovite regije
ali hribovja Žumberk ali na pripadnika etnične skupine Žumberčanov, ki živijo v Žumberku,
Beli krajini, hrvaških in slovenskih mestih ali drugod po Evropi in svetu. Ker so Žumberčani
večinoma pripadniki grškokatoliške veroizpovedi ali izhajajo iz tradicije grkokatolištva oziroma uniatstva, sem to veroizpoved zajel v vzorec anketnih raziskav oziroma sem anketiral le grškokatoliške Žumberčane oziroma Žumberčane, ki se izrekajo, da so to. Seveda so
za žumberški etnikum značilne še druge karakteristike, kot npr. žumberški dialekt, zavest o
skupnem poreklu, skupna zgodovina ali spomini, običaji, kultura itn. Hrvaški izraz Žumberčanin pomeni prav to: grkokatolik iz Žumberka, saj je imelo hribovje vedno največjo koncentracijo grkokatolikov na ozemlju današnje Hrvaške (Periklieva, Hristov, 2013).

3. Metodologija raziskave

Metode terenskega dela: anketa, intervju, neposredno opazovanje.
Druge metode:


kompilacija virov in literature,



deskripcija,



kartografija s pomočjo programa ArcGIS,



primerjava podatkov iz virov in literature z rezultati in izsledki terenskega dela,



analiza in obdelava podatkov terenskega dela,



evalvacija podatkov in oblikovanje mnenja o možni prihodnosti območja in etnične
skupnosti.
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3.1. Anketa

Najpomembnejša metoda zbiranja podatkov v diplomskem delu je bila anketa. V
vzorcu sem zajel 53 Žumberčanov, od tega sem jih 26 anketiral v Republiki Sloveniji, vse v
Beli krajini, v občini Metlika. Spolna sestava anketirancev je 36 moških (M) in 17 žensk (Ž).
Med 26 hrvaškimi Žumberčani sem zajel 19 anketirancev iz zahodnega Žumberka, 3 iz
srednjega ter 5 iz vzhodnega Žumberka (Stojdraga). Seveda moramo upoštevati omejitve
pri tovrstnih metodah zbiranja podatkov:


podatki lahko posegajo v zasebnost anketirancev, še posebej glede nacionalne pripadnosti, maternega jezika, izobrazbe, verskih prepričanj itn.;



mnogi potencialni anketiranci ne želijo sodelovati v raziskavi, saj se jim tematika
lahko zdi neprijetna glede na aktualne družbeno-politične ali verske razmere (avtor
se je na terenu o tem tudi sam prepričal);



ne moremo biti prepričani, da so anketiranci odgovarjali »po pravici« ali navedli re snične, avtentične podatke;



v Žumberku se nahajajo naselja z malo prebivalci, dostikrat pa so naselja razvejana
po zaselkih, ki so lahko kilometre oddaljeni drug od drugega; dostop do Žumberka
je težji tudi zaradi prečkanja državne meje; na območju, kjer je največ naselij, je
urejenost in razpoložljivost mejnih prehodov neustrezna oziroma pomanjkljiva;



v Žumberku je zelo malo mladega prebivalstva in je zato kategorije po starosti težko
optimizirati in uravnotežiti.

Anketirance sem skušal čimbolj enakomerno razporediti po spolu, starosti in izobrazbi. Razvrstitev prikazuje spodnja preglednica.
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Preglednica 1: Podatki o anketirancih glede na starost, spol in izobrazbo

starost

Vsi

Moški

ženske

0 do 19 let

3

20 do 39 let

19

13

6

40 do 59 let

23

20

3

60 do 79 let

7

3

4

80 in več

1

izobrazba

vsi

moški

ženske

OŠ ali manj

6

2

4

SŠ

34

26

8

Višja šola

5

2

3

Visokošolska ali uni- 6

4

2

3

1

verzitetna
Ni podatka

2

2

Anketni vprašalnik sem razdelil po tematikah v diplomskem delu, in sicer:


približni osebni podatki anketiranca (spol, starost, izobrazba in kraj bivanja);



nacionalna pripadnost in materni jezik (2. in 5. vprašanje);



verska tematika (1., 3., 4., 6.−9., 11., in 12. vprašanje);



dojemanje in družbeno-kulturni utrip etnične skupnosti (1., 10., 13., 14. in 18. vpra šanje);



dojemanje in doživljanje mejnega prostora (15.−23. vprašanje);



pomen lokalnih središč (17., 20. in 23. vprašanje).

3.2. Intervju

Poleg ankete sem opravil še intervju z Mihajlom Jožafatom Hardijem, grškokatoliškim
13

duhovnikom v Metliki. Vprašalnik vsebuje izključno sociološko tematiko in je razdeljen takole:


poklicna pot intervjuvanca;



položaj in specifičnosti grškokatoliške cerkve znotraj RKC;



grškokatoliški verniki v Sloveniji (število, naselja in versko življenje);



doživljanje poklica grškokatoliškega duhovnika in sporočilo javnosti.

4. Naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti
Žumberka

Ime Žumberk (hrv. Žumberak) izvira iz nemškega imena gradu Sichelberg ali
Sichelburg (srpasta gora ali grad luninega meseca), njegove razvaline se danes nahajajo v
vasi Žumberak (Radeka, 1975). Drugi možen izvor imena se nanaša na lastnika gradu iz
14. stoletja, Ivana Schönberga (mojžumberak, 2016). Ime gradu in kraja (Žumberk) je
sčasoma začelo obsegati celotno slemenito gorovje na južni strani Gorjancev, ki danes
pripada Republiki Hrvaški. Na severni (slovenski) strani višavja se je za osojni gozdnat in
bolj strm del uveljavilo ime Gorjanci, ki tako v celoti ležijo na ozemlju Republike Slovenije.
V grobem Žumberak delimo na tri dele ali mikroregije (Josipović, 2007):


zahodni (ozaljski) Žumberk;



srednji (jastrebarski) Žumberk;



vzhodni (samoborski) Žumberk.
Žumberk je največji del hribovitega sklopa, imenovanega Žumberška gora, tu se

nahajata še Samoborsko hribovje in Plešivica s predgorjem (Lukić, 2008, str. 66).
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4.1. Vpliv fizičnogeografskih dejavnikov na poselitev in oblikovanje
žumberške skupnosti
Višavje Žumberška gora (hrv. Žumberačka gora) se razprostira od jugovzhoda s
slovensko-hrvaške meje vzdolž občine Metlika ter proti severovzhodu ob slovenskohrvaški meji vzdolž Gorjancev,končuje se na gričevnatih obronkih Samoborskega hribovja,
le 30 km od Zagreba (Rogljić, 2005; Lukić, 2008). Žumberška gora je presekana na najvišjih točkah antiklinale, ki poteka vzdolž državne meje med Slovenijo in Hrvaško: Žumberak
in Gorjanci so morfološko in strukturno homogen, a asimetričen planinski masiv (Kosanić,
2007). Hribovje leži na prehodu visokega dinarskega krasa v subpanonski nižinski svet in
predalpski svet vzhodne Slovenije (Popović, Radeljak, 2008). Najvišji vrh Žumberške gore
in Žumberka je Trdinov vrh (Sv. Gera) (slika 1) in meri 1178 m. Trdinov vrh se nahaja tik ob
meji s Slovenijo, približno 200 m na hrvaški strani (Atlas Slovenije, 2005).

Slika 1: Trdinov vrh (1178 m) s hrvaške strani, iz naselja Kuljaji, zahodni Žumberk

Avtor fotografije: Mirko Strehovec, 2015

Drugi pomembnejši vrhovi so: Ravna gora (1001 m), Pečurka in Ječmište v sklopu
Opatove gore (950 m, 976 m) ter Planinska gora (844 m) na vzhodu Žumberka. Samoborsko hribovje doseže najvišji vrh na Japetiću (879 m), bližnja Plešivica pa doseže 778 m
(Atlas Slovenije, 2005; Bračika, 2015; Lukić, 2008).
Žumberško hribovje tvori paleozojska kamninska podlaga, ki je večinoma prekrita z
mezozojskimi sedimenti (Crkvenčić, 2002). Številne kraške uravnave nad 500 m nad mor15

jem ter manjša polja so bili v preteklosti iz strateških razlogov primerni za naseljevanje.
Tudi podnebne razmere z zadostno količino padavin (od 1000 do 1500 mm), toplimi poletji
in zmernimi zimami so prispevale k drugačnemu poselitvenemu razvoju kot na ostalih visokih dinarskih planotah in hribovjih (Crkvenčić, 2002). Severna stran masiva, Gorjanci, je
zaradi strmega reliefa, večje gozdnatosti in drugačnega zgodovinskega razvoja poseljena
redkeje in na nižjih legah (Kosanić, 2007).

4.2. Družbenogeografske poteze Žumberka

Žumberk leži na periferiji osrednje Hrvaške, hribovje ima izrazite ruralne značilnosti
brez mestnega naselja in lokalnega središča (Pečaver, 2010). Obrobni in ruralni značaj še
dodatno poudarja slaba prometna infrastruktura s slabo vzdrževanimi lokalnimi cestami in
slabo prevoznimi gozdnimi cestami ter odsotnostjo železniške proge, ki sicer povezuje
Novo Mesto, Semič, Črnomelj in Metliko ter na hrvaški strani Zagreb, Jastrebarsko in Karlovac. Obe progi se sicer nahajata sorazmerno blizu regije, z le nekaj kilometrov zračne
razdalje. Vsa naselja imajo manj kot dvesto prebivalcev, največ jih ima Noršić selo (135
prebivalcev), ki se nahaja v občini Samobor in leži 600 m nad morjem (Popis, 2011, 2013).
Tudi sicer večina naselij leži na nadmorski višini med 400 in 800 m, razlogi za takšno »ne navadno poselitev« tičijo v vojaškem in strateškem pomenu regije v preteklosti (Pečaver,
2010; Crkvenčić, 2002). Žumberk (zgodovinsko območje s slovenskimi Dragami) ima po
zadnjem popisu (1748 prebivalcev) precej redko gostoto poselitve, 7,5 prebivalca na km²
(Slovenija 102 preb./km², Hrvaška 75 preb./km²) (Popis, 2011; Statistični urad RS, 2016;
DZS, 2015).

V regiji je nekaj središčnih naselij 1. krajevne stopnje po Vrišerju (Radano -

vići, Sošice, Stojdraga in Budinjak), ter eno nepopolno središčno naselje vicinalne stopnje,
Kostanjevac, ki je edini sedež občine v Žumberku. V njem so osnovna šola, splošna in zo bozdravstvena ambulanta, dom za starejše občane in poštni urad (mojžumberak), 2016;
Krevs, 2004).

5. Zgodovinsko ozadje oblikovanja žumberške skupnosti
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Najstarejši arheološki vzorci na celotnem področju Žumberka datirajo v mlajšo kameno dobo. V Budinjaku so našli sekire, ki naj bi jih uporabljali med 4. in 6. tisočletjem pr.
n. š. Iz bakrene dobe so ostali drobci keramičnih posod v Mrzlem polju, med izkopavanjem
v Budinjaku pa so naleteli na knežje grobnice Ilirov iz železne dobe z raznovrstnimi pred meti pokojnikov: vojaška oprema, posoda in nakit. Srebrne kovance so uporabljali Kelti, ki
so živeli na tem območju med 5. stoletjem pr. n. š. in 1. stoletjem n. š. (PP Žumberak-Sa moborsko gorje, 2016). Rimljani so se naseljevali zlasti v nižinah, vseeno pa je bila pri
Gornji vasi odkrita cesarska nekropola iz 2. stoletja (Mojžumberak, 2016; Po Gorjancih in
Žumberku, 1989). Slovani so najprej poselili nižinska in obrobna območja Žumberka, ki je
bil do konca 11. stoletja v sklopu hrvaškega kraljestva. Že v naslednjem stoletju pa so ga
večino zavzeli bavarski grofje Andeksi in ga vključili v Kranjsko. Lastništvo žumberškega
starega gradu se je menjavalo do leta 1491, ko so ga Turki razdejali ob številnih vpadih, ki
so se na tem območju začeli že leta 1408 z izropanjem Metlike (Po Gorjancih in Žumber ku, 1989). Po zadnjem velikem turškem vpadu leta 1528 je ostal Žumberak opustošen in
neposeljen in to je zahtevalo nove obrambne ukrepe proti otomanskemu sovražniku (prav
tam, 1989, str. 38).

5.1. Žumberk v obdobju vojne krajine
Ob turškem zavzetju Bosne, Hercegovine, Slavonije in delov Dalmacije so se dogajale tudi
večje spremembe v verski, jezikovni in socialni sestavi prebivalstva. Po odhodu starega
katoliškega prebivalstva je na omenjena območja prihajalo pastirsko prebivalstvo iz pravoslavnih delov Balkana, velikokrat s turško vojsko kot pomožni odredi ali pa kot pastirski nomadi oziroma kmetje, ki so zapustili opustošena območja in iskali rodovitnejša zemljišča ali
boljše pašnike (Radeka, 1975). Ti prišleki so bili slovanski poljedelci ali slovanizirani vlaški
živinorejci iz Raške, Črne gore, Hercegovine, severne Albanije pa tudi iz Bolgarije, Makedonije in Grčije (prav tam, str. 30). Po turškem porazu pri Dunaju leta 1529 se je povečal
pritisk na kristjane v otomanskem imperiju, posledica tega pa so bile namere velikega dela
prebivalstva, da se preseli na krščansko, habsburško ozemlje. Potencialnim naseljencem
na opustošena obmejna območja so bili obljubljeni zelo ugodni pogoji nastanitve in opravljanja vojaške službe (Šimrak, 1924). Od leta 1530 do leta 1538 se je v Žumberk naselilo
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1500 uskokov, in sicer iz okolice Glamoča, Srba, Unca, Obrovca in Cetinske krajine. Nastanitve uskokov so bile počasne in težavne, več let so celo bivali na prostem, nekateri
uskoki so bodisi zagrozili z vrnitvijo v Turčijo ali se celo uprli, če ne bodo rešena njihova
najpomembnejša eksistenčna vprašanja (Bračika, 2015; Radeka, 1975). Po nastanitvi so
se uskoki ukvarjali izključno z živinorejo, saj so se bali vključitve v fevdalni sistem, če bi se
lotili poljedelstva. Odnosi s staroselci so bili konfliktni in napeti, oblasti pa so napetosti še
stopnjevale, saj so jim lačni in neplačani vojaški kolonisti koristili v boju proti Turkom (Wakounig, 2003). Ali, kot se je hudomušno izrazil cesarjev glavni kapetan Nikola Jurišić, »sit
volk ni kaj vreden« (prav tam, 2003, str. 258). Vojaški kolonisti so ropali staroselce, ti pa
so fevdalcem in dvoru zapretili z odselitvijo in uskoke obtoževali za ugrabitve svojih ljudi, ki
so bili prodani Turkom v suženjstvo (prav tam, 2003, str. 257). Sčasoma je nastal uskoški
geto, ki je Žumberčanom omogočil ohranitev lastnega jezika, načina življenja in običajev,
po drugi strani pa je getoizacija pomenila izolacijo, pojav roparskih tolp ter omejene interakcije z zunanjim svetom (prav tam, 2003, str. 258). Habsburški cesar Ferdinand je dal
prve privilegije uskokom že leta 1538; oproščeni so bili fevdalnih dajatev in nekaterih mitnin ter upravičeni do deleža pri vojnem plenu. Privilegiji so bili nato večkrat obnovljeni in
dopolnjeni z zagotovitvijo svobode veroizpovedi leta 1630 z Vlaškim statutom (Radeka,
1975; Bračika, 2015). Uskoki so svoje vojvode sami izbirali, kapetan pa je bil kraljevi vojni
častnik in je bil odgovoren kralju, vojnemu svet v Gradcu ali generalu. Samo enkrat je kapitansko dolžnost opravljal Žumberčan, in sicer Danilo Vuković (Po Gorjancih in Žumberku,
1989; Radeka, 1975). Kljub oprostitvi fevdalnih dajatev in tlake življenje žumberških uskokov ni bilo lahko. Izplačila za vojaško službo so zamujala, kapetani so jim jemali del zaslužka in jim sčasoma vsili svojo sodno oblast. Pogosti so bili upori uskokov, zato ni čudno.
da se je del Žumberčanov pridružil upornim kmetom v slovensko-hrvaškem uporu leta
1573, še večji del ga pa je s kapetanom Turnom zatrl (Radeka, 1975; Bračika, 2015; Po
Žumberku in Gorjancih, 1989).

Slika 2: Območja, s katerih so prišli Žumberčani v 16. in 17. stoletju
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Vir: Muraj, 1989

Življenje žumberških uskokov je opisal že Janez Vajkard Valvasor v svoji Slavi vojvodine Kranjske (Rupel, 1951):
»Drugič med Novim mestom in Metliko ljudje, ki jim pravijo Uskoki ali Vlahi. Imajo spet posebno nošo
in jezik in še posebno vero, ki je čisto podobna grški, čeprav si pravijo staroverci in priznavajo za duhovnega poglavarja patriarha v Carigradu in v Moskvi ... Ni jim treba plačevati davkov in kontribucij,
morajo pa zato služiti vojake in, kadarkoli je potreba in jim glavar ukaže, morajo v boj zoper dednega
sovražnika ali stražiti dan in noč na lastne stroške ... Mnogi trgujejo in sleparijo s konji, so dobri konjski
menjalci in goljufi in, kjer le morejo koga oslepariti, niso ne leni ne zanikrni. Najdejo pa se med njimi
mnogi pošteni ljudje. Dajo dobre vojake.« (Rupel, 1951, str. 37)

Seveda Valvasor posplošuje in poudarja negativen značaj in način življenja Žumberčanov. Sklepamo lahko, da je imel Valvasor z izrazom staroverci v mislih uniate, če vemo,
da je bila v prvem tisočletju krščanska cerkev enotna, po letu 1054 pa sta se do reformaci je katoliška in pravoslavna cerkev razvijali ločeno.
Natančneje je Žumberčane opisal bretonski kirurg, naravoslovec in pisatelj Baltazar
Hacquet, ki je v drugi polovici 18. stoletja prepotoval vse slovenske dežele:
»O poreklu nobenega ljudskega plemena se tako malo ve, kot o tako imenovanih Uskokih ali Prebegih. Da se prištevajo k Srbom nekateri Lahi ali Vlahi, je verjetno, saj prihajajo iz ozemlja Velike Srbije
oziroma stare Sarmatije v takratno področje Rimljanov ... Živijo življenje pastirjev ... to ljudstvo ljubi ži vljenje v gorah in se nikoli ne spusti v dolino. Kadar le pride v dolinske predele, biva v šotorih, kar potrjuje, da niso ljudstvo iz stepe, torej niso Tatari ... Tisti Uskoki, in so naseljeni najbolj zahodno, torej v
vzhodni Kranjski [Hacquet tu omenja Žumberčane, opom. M. S.], so se priselili v šestnajstem stoletju s
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turškega ozemlja, iz Bosne ali Srbije. Na vprašanje odkod so prišli in kaj so, so odgovarjali različno: da
so bili Srbi, ali da so bili Vlahi kot so jih imenovali Rimljani ... Po načinu življenja potomcev te nesrečne
rase je mogoče sklepati, da so vojaki ... Goveje živine skoraj nimajo. Le nekaj malega trgujejo s svojimi naravnimi produkti, kot surova volna, usnje, sir in slično ... Zahodni uskoki se le razlikujejo od tistih,
ki so danes v Dalmaciji. Čeprav so revni, so še vedno redoljubni gospodarji, kar oni iz vzhoda niso ...
Ta del zahodnih Uskokov med Kranjsko in Hrvaško je naseljen v Žumberku – Shumperk, kar je spa čenka za Gozdnato goro. Tudi tu je nizka rodovitnost in se morajo preživljati z živinorejo, saj polje in vinograd ne dajeta dovolj za preživetje ... Veseljačenje nima pri Uskokih velikega pomena. Najljubši so
prazniki – za Božič in Veliko noč – ko se vina dodobra napijejo, čeprav so prej stradali. Kurjenje kresov
ob enakonočju, spomladi in jeseni, je zelo praznično ... Pripadajo večinoma grški krščanski veri, tako
kakor Ličani, Dalmatinci itd., ne da bi preverjali, če jih njihovi popi pravilno učijo. Razen v cerkvi teh
popov prav dosti ne upoštevajo, ker so pogosto sokrivi pri zločinih in razbojništvih; njih morala ni visoka. Preprosti človek ni brez praznoverja, posebno pri obolenjih rogate živine. Zdravi jo z nenavadnimi
prijemi, ki so mnogokrat kar smešni.« (Hacquet, 1996 str. 144–149)

Da se Žumberčani razlikujejo od drugih uskokov v Vojni krajini na Hrvaškem, je omenil tudi hrvaški zgodovinar Radoslav Lopašić, vzrok za to je videl v sprejetju grškokatoliške
vere: »Časi uskoških divjanj in hudobij so zdavnaj mimo. Žumberčani so mirni in krotki ljudje, celo malce mlahavi; bodisi zato, ker so se izčrpali v dolgotrajnih vojnah, bodisi zaradi
delovanja izobraženih unijatov ... So zelo bistre pameti in hitro razumejo, z njimi pa je zelo
prijetno kramljati. Zatorej ni nenavadno, da so se mnogi izšolali in postali razumniki ter dobri pisci.« (Radeka, 1975, str. 529) Po naselitvi uskokov je seveda prihajalo do trenj s staroselci, večinoma zaradi drugačnega, ugodnejšega socialnega statusa novih naseljencev
pa tudi zaradi druge veroizpovedi in samega načina življenja uskokov (življenje v zadrugah, nastajanje zaselkov z rodovnimi imeni, vojaška služba ter vzreja živine in trgovanje z
njo). Vendar sta se sčasoma oblikovala sobivanje in povezanost obeh skupnosti ter občutje skupne usode (Hranilović, 1990). Prava posebnost v načinu življenja Žumberčanov v
preteklosti so bile nedvomno družinske zadruge. Obstoj zadrug se danes kaže v patronimih zaselkov ter v nekaterih socialno-kulturnih običajih, kot je npr. držanje obljube. Zadrugo je sestavljalo več družin, ki so živele v skupnem gospodinjstvu. Na čelu zadruge sta
bila najstarejši moški (gospodar) in žena najmlajšega poročenega brata ali strica (gospodarica), ki sta nadzorovala običaje, red, enotnost in delavnost ter skrbela za skupne potrebe. Vse, kar so člani gospodinjstva pridobili, je postalo skupno dobro, iz njega so se vzdrževali gospodinjstvo, moški člani zadruge, ki so služili v Vojni krajini, in njihove družine.
Otroci so bili do dvanajstega leta starosti brez obveznosti, razen tistih, ki so obiskovali šolo
(Muraj, 1989; Rupel, 1951; Bračika, 2015).
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Vojaško službo so žumberški uskoki nastopili praktično že ob sami nastanitvi. Že leta
1535 jim je cesar Ferdinand dal zemljo v dedno last, pod pogojem, da na lastne stroške
sodelujejo v vojnah s Turki, po dvajsetih letih pa začnejo opravljati tlako pri fevdalcu. Sle dnje se ni zgodilo, saj so jim habsburški vladarji periodično potrjevali privilegije ali izdajali
nove listine. Tako so bili že sredi 16. stoletja oproščeni carin in mitnin, to je omogočilo razmah trgovanja, prekupčevanja in tihotapljenja, saj so bili Žumberčani kot vojaki in že prej
kot nomadski živinorejci lahko in hitro gibljivi na daljših razdaljah, predvsem pa so bili
odlični jezdeci (Gjetvaj, 1985; Rupel, 1951). Leta 1578 je bil Žumberak s Slunjem kot veli ka kapetanija vključen v Vojno krajino in podrejen karlovškemu generalatu. Sredi 18. stole tja so bili odpravljeni zadnji ostanki krajiške samouprave in Žumberak je bil razdeljen na
dve kompaniji (Ostrška in Žumberška) v sklopu 4. slunjskega regimenta Vojne krajine. V
obeh središčih kompanij (Kostanjevcu in Kalju) je bila obvezna 4-letna osnovna šola, kjer
je pouk potekal v maternem in zadnja tri leta v nemškem jeziku. Žumberški osnovni šoli sta
zaradi discipline in dobrih rezultatov učencev pridobili precejšen ugled. Od leta 1760 je bilo
tudi staroselsko rimskokatoliško prebivalstvo Žumberka vključeno v Vojno krajino in oproščeno fevdalnih dajatev. Vsak moški, sposoben nositi orožje, je moral biti vojak, dokler ga
ni zamenjal drug član družine v zadrugi. Že zgodaj so se Žumberčani morali vojskovati po
vsej Evropi, obenem pa kljubovati pritiskom cesarskih kapetanov, ki so jim jemali del plač
ali od njih zahtevali raznovrstne dajatve (Gjetvaj, 1985; Po Žumberku in Gorjancih, 1989).
Leta 1835 je bilo v Žumberku že skoraj 7000 prebivalcev, od tega 64 % grkokatolikov in 36
% rimokatolikov. Tedaj se je začelo vključevanje žumberške skupnosti v nastajajoči hrvaški
narod. Poleg grkokatolištva, ki je povzročilo opuščanje slovanskih imen, sicer zelo pogo stih pri Srbih, je bil vzrok pospešenega vključevanja tudi ilirizem kot gibanje narodnega
preporoda med Hrvati v prvi polovici 19. stoletja (Hranilović, 1990). Gospodarski pomen
zadrug je z manjšo vlogo Vojne krajine pri obrambi Habsburške monarhije in zatonom Otomanskega imperija vse bolj slabel, dokler niso zadruge zaradi drobitve posesti in prenaseljenosti zamrle (Muraj, 1989).

5.2. Obdobje »civilnega« Žumberka
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Leta 1881 je bila Vojna krajina dokončno odpravljena in Žumberk je dobil civilno upravo,
podobno tisti v banski Hrvaški. Žumberk je bil uradno v sestavi ogrskega dela kraljestva,
čeprav je imel (skupaj z belokranjskim Marindolom) ekstrateritorialni značaj: Žumberčani in
Marindolci do leta 1918 niso imeli volilne pravice in svojih zastopnikov v saboru ali v deželnem zboru (Zajc, 2007). Obe ozemlji sta bili predmet spora med Hrvaško in Kranjsko vse
do konca prve svetovne vojne leta 1918 (prav tam, 2007). Največ prebivalcev je imel Žumberk ob popisu leta 1890, in sicer kar 11.971. Gosta poselitev, demilitarizacija in drobitev
posesti so povzročile agrarno prenaseljenost; poljedelstvo med 400 in 800 m nad morjem
na plitvih in skeletnih prsteh (rendzine in rjava pokarbonatna prst) ni najbolj primerno, z
obrtjo pa so se najbolj ukvarjali prišleki, še zlasti Slovenci (Kosanić, 2007; Muraj, 1989).
Začela so se obdobja izseljevanja, najprej v okoliška večja središča (Metlika, Zagreb ...) in
čezmorske dežele (ZDA, Kanada), kasneje, po prvi svetovni vojni, pa v Francijo in Nemčijo
(Hranilović, 1990). Gospodarska kriza v 30. letih 20. stoletja ni prizanesla niti Žumberku,
prizadelo ga je pomanjkanje hrane in krme za živino. Od leta 1931 je bil zahodni Žumberk
(okraj Radatovići) priključen Dravski banovini, torej tedanji Sloveniji, večina Žumberka pa
Savski banovini (Kolar Dimitrijević, 2004; Bračika, 2015). Žumberk je igral pomembno vlogo v NOB, saj je večina prebivalstva simpatizirala s partizanskim gibanjem in ga podpirala,
skupaj z Gorjanci naj bi Žumberk prispeval kar preko 10.000 borcev (Po Žumberku in Gorjancih, 1989, str. 48). Po drugi svetovni vojni se je pospešenemu izseljevanju zaradi indu strializacije pridružila še nižja rodnost, ki je od leta 1970 nižja od smrtnosti (Pečaver,
2010). V prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni so se Žumberčani izseljevali v bližnja lokalna in regionalna središča (Metlika, Karlovac, Novo Mesto, Zagreb, Samobor, Jastrebarsko), manjši delež pa se je naselil v Slavoniji in Sremu v sklopu povojne kolonizacije, ki je nadomestila odseljeno in pregnano nemško prebivalstvo. Po letu 1960 so se Žumberčani intenzivno izseljevali v tedanjo ZRN na »začasno delo v tujini« (izraz v tedanji
SFRJ, opom. M. S.) (Muraj 1985; Pečaver, 2010). Izseljevanje je bilo najmočnejše v 70. letih 20. stoletja, ko je število umrlih dvakrat prekašalo število rojenih (Pečaver, 2010, Crkvenčić, 2002). Zanimivo je, da je bila populacija v sosednjem Samoborskem hribovju za nemarljiva (glej sliko 5), saj območje ni pripadalo Vojni krajini in je imelo manj razburljiv
družbeno-ekonomski razvoj, prebivalstvo pa se je na počasne spremembe lažje prilagodilo
(Crkvenčić, 2002).
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Slika 3: Gibanje števila in gostote prebivalstva Žumberka
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Slika 4: Gibanje števila prebivalcev v sosednjem Samoborskem hribovju
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Prebivalstvo se stara, indeks starosti znaša 423,1 (423,1 prebivalcev, starejših od 65
let na 100 prebivalcev, mlajših od 15 let) (Popis 2011, 2013). Najbolj ugodno razmerje med
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omenjenima skrajnima starostnima kategorijama je v zahodnem, »obmejnem« Žumberku
(indeks starosti = 177,5), kar je blizu indeksu matične Karlovačke županije (I = 149) (Popis
2011, 2013). Migracijska gravitacija proti Sloveniji je najmočnejša v zahodnem Žumberku,
kjer se je rodila večina Žumberčanov, živečih v Sloveniji, najšibkejša pa v vzhodnem Žumberku, od koder prebivalstvo močno gravitira proti večjim urbanim naseljem ter glavnemu
mestu Zagrebu (Josipović, 2007). Rodnost v Žumberku je višja od povprečja Hrvaške, najbolj »fertilen« pa je vzhodni Žumberk, ki ima najboljši dostop do večjih urbanih središč (Samobor, Zaprešić, Zagreb) ter s tem tudi do storitev in preskrbe z blagom (Pečaver, 2010).
Neugodna je tudi izobrazbena struktura regije, saj imata skoraj dve tretjini Žumberčanov
(62,3 %), starejših od 15 let, končano le osnovno šolo, le dobra 2 % pa sta pridobila
višjo ali visokošolsko izobrazbo (V Sloveniji; osnovnošolska izobrazba 26 %,
višja/visoka/univerza 21,3 % : na Hrvaškem; osnovnošolska izobrazba 21,3 %, višja/visoka
šola/univerza 16,4 %) (Pečaver, 2010; Statistični urad, 2016; Popis 2011, 2016). K stara nju prebivalstva je precej pripomogla tudi deagrarizacija, ki je kot sestavni del industrializacije gravitacijskih regij in urbanih središč povzročila zanemarjanje kmetijstva. Deagrarizacija je bila najmočnejša po letu 1971, ko si je veliko Žumberčanov poiskalo zaposlitev v
Zahodni Evropi, predvsem v nekdanji Zvezni republiki Nemčiji. V prvem desetletju tega tisočletja znaša delež kmečkega prebivalstva 44 %; upoštevajoč le zahodni Žumberk, pa
»samo« 23,6 %, veliko tamkajšnjih Žumberčanov si je poiskalo zaposlitev v sekundarnem
sektorju, v glavnem v Sloveniji (Metlika, Novo Mesto, Ljubljana) (Pečaver, 2010, str. 88).
Deagrarizacija je oslabela v 90. letih prejšnjega stoletja, od tedaj zaradi sprememb družbeno-ekonomske ureditve in posledične deindustrializacije poteka šibka reagrarizacija, ki je
najočitnejša v srednjem Žumberku zaradi ustanovitve naravnega parka PP Žumberak –
Samoborsko gorje ter lege naselij ob »transžumberški« državni cesti Bregana–Krašić
(prav tam, 2010).
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Slika 5: Starostna piramida Žumberka
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Edini industrijski obrat v regiji je v Radatovićih, in sicer Polira, ki zaposluje okoli 50
delavcev, večinoma krajanov zahodnega Žumberka. Polira, ki je v lasti belokranjske Kolpe,
d. d., iz Metlike, je kljubovala neprijetnemu obdobju implementacije schengenskega mej nega režima. Da obrata ne bi zaprli, sta morala poseči vmes zunanja ministra Slovenije in
Hrvaške, ki sta s sporazumom leta 2010 omogočila nemoten prevoz tovornjakov preko
Brezovice pri Metliki, kjer trenutno ni niti maloobmejnega prehoda (Pečaver, 2010). Prav
obstoj Polire v Radatovićih (poleg gravitiranja proti Metliki ter programov revitalizacije v občini Ozalj) je prispeval k večjemu deležu mlajšega prebivalstva v zahodnem Žumberku.
Zahodni Žumberk ima v zadnjih dvajsetih letih celo pozitivno bilanco splošnega gibanja
prebivalstva z zelo rahlo imigracijo (Pečaver, 2010; Radeljak, Popovič, 2007).

Slika 6: Znamenje depopulacije: zapuščena in razpadajoča hiša v Kordićih (zahodni Žumberk)
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Avtor fotografije: Mirko Strehovec, marec 2016

Leta 1999 je bil ustanovljen naravni park PP Žumberak − Samoborsko gorje, ki obsega poleg zgodovinskega Žumberka (231 km²) še obrobno gričevje na jugozahodu okoli Vivodine, Samoborsko hribovje in Plešivico. Park je nižje kategorije od nacionalnih parkov
na Hrvaškem, saj v naravnih parkih ni omejitev človekovih dejavnosti. PP Žumberak −Samoborsko gorje meri 333 km², namen ustanovitve je »zaščititi in promovirati naravne in
kulturne lepote ter dediščino tega območja« (Žumberak – Park prirode. Uvodne opčenite
informacije, 2016).

Slika 7: PP Žumberak − Samoborsko gorje

Vir: Žumberak – Park prirode, 2016
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6. Grkokatolištvo ali uniatstvo

Pojem Grškokatoliška cerkev pomeni katoliško cerkev bizantinskega obreda, ki je v polnem občestvu z Rimskokatoliško cerkvijo, priznava vrhovno oblast papeža, ima pa vzhodno − pravoslavno (bizantinsko) liturgijo. Grkokatolik ali uniat je vernik omenjene cerkve.
Uniatstvo je razmerje cerkva bizantinskih in ostalih vzhodnih obredov (npr. kaldejski, antiohijski, aleksandrijski in armenski) z Rimskokatoliško cerkvijo. To pomeni, da so uniatske
cerkve v uniji z Rimom oziroma priznavajo papeža kot vrhovnega poglavarja, vendar so
ohranile lasten obred ali liturgijo (Pavičić, 2013). Poleg primata rimskega papeža imajo z
rimokatoliki skupno tudi vero oziroma verske resnice, kot npr. filioque (izhajanje Svetega
duha iz Očeta in Sina), nauk o vicah, brezmadežno spočetje (Vranešič, 2016). Cerkveno
disciplino, duhovniška oblačila ter možnost oženitve pred posvetitvijo pa imajo skupne s
pravoslavci (Hardi, 2015).

Slika 8: Grškokatoliški škof ali vladika Nikola Kekić
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Vir slikovnega gradiva: URL: http://www.glas-koncila.hr/portal.html?catID=2&conID=12290&act=view (citirano 10. 03. 2016)

6.1. Nastanek in razvoj
Krščanska cerkev, hierarhično in dogmatsko oblikovana v poznem Rimskem imperiju in v zgodnjem srednjem veku, se je skoraj od samega začetka soočala s herezijami, ki
jih je brezkompromisno zatrla. Po kolapsu zahodnega dela cesarstva je naraščal pomen
vzhodnega dela, ki se je nadaljeval kot Bizantinsko cesarstvo (Ostrogorski, 1961). Največ
nesoglasij med zahodnimi in vzhodnimi patriarhati je bilo glede prvenstva patriarhov oziroma papeža (Kolarić, 2005). Razlike med Zahodom in Vzhodom so postale očitnejše tudi
pri liturgiji, oblačilih in načinu življenja cerkvenih dostojanstvenikov, koledarju, cerkvenih
praznikih in obredih (preglednica 1) (Kolarić, 1985, str. 30). V 10. stoletju pa je zamrlo so delovanje med obema cerkvama, dokončni razkol (slika 9) se je zgodil leta 1054 z obojestranskim izobčenjem (Kolarič, 2005).

Preglednica 2: Glavne razlike med Zahodno in Vzhodno cerkvijo
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Poglavitne razlike med Katoliško in Pravoslavno cerkvijo v času Velikega razkola
Rimskokatoliška cerkev

Pravoslavna cerkev

Patre filioque (Sv. Duh izvira iz Očeta in Sina)

Sv. Duh izvira le iz Očeta

Papežev primat nad celotno Krščansko cerkvijo

Papež le prvi med enakimi, vsak patriarh ima primat v
svojem patriarhatu ali državi

Uporaba nekvašenega kruha (hostije) pri obhajilu

Kvašen kruh

Celibat za vse cerkvene dostojanstvenike

Duhovnik se lahko pred posvetitvijo poroči; škofje in
patriarhi morajo biti samski

Britje cerkvenih dostojanstvenikov

Cerkveni dostojanstveniki nosijo brade

Uživanje sira in mleka v prvem tednu velikega posta

Strožji velikonočni post

Krst ob rojstvu, birma ob koncu pubertete
Vir: povzeto po: Ostrogorski, 1961; Kolarić, 1985

Krst in birma ob rojstvu

Slika 9: Veliki razkol ali shizma

Vir: Crkveni raskol 1054, 2011,

Leta 1274 in 1439 je bila na kratko obnovljena enotnost krščanske cerkve s sklenitvijo unije. Obakrat je bil za sklenitev unije vzrok neugoden vojaški, politični in gospodarski
položaj Bizanca in v obeh primerih je unija zaradi nasprotovanja bizantinske duhovščine in
večine prebivalstva hitro propadla. Bizantinci so sprejeli večino rimskokatoliških dogem,
papežev primat z visoko avtonomijo pravoslavne duhovščine, liturgija pa je ostala bizantinska (Kolarić, 1985; Ostrogorski, 1961).
Druga neuspešna vzpostavitev unije med Katoliško in Pravoslavno cerkvijo je pomenila dokončno opustitev zamisli o enotni Krščanski cerkvi. Po dveh neuspešnih poskusih
unije so bile smernice za morebitno oblikovanje novih unij jasne: enotnost v veri in različ-
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nost obredov ali liturgij (Kolarič, 1985). Opuščen je bil koncept enotne svetovne katoliške
cerkve. Pravoslavni verniki in pripadniki drugih Vzhodnih cerkva so videli v morebitni uniji
članstvo v Svetovni cerkvi, pri čemer bi njihova domača cerkev ostala enakopraven del v
primerjavi s Katoliško ali latinsko cerkvijo, z ohranjenimi običaji in pravicami (prav tam, str.
157). Katoliški cerkvi pa je po padcu Bizanca leta 1453 najbolj ustrezal model združitve
nižje duhovščine in laikov, ki so jim so prepustili bizantinski obred, upravljanje škofij pa naj
preide pod Rim (Kudelić, 2002, str. 151).
Prva, najpomembnejša unija, ki je ugledala luč sveta, se je imenovala Brest-litovska
unija, ustanovljena je bila leta 1596 v današnjem beloruskem Brestu, ki se nahaja ob meji
s Poljsko. Unija je nastala zaradi katoliškega pritiska Poljske in slabega stanja pravoslavne
Kijevske metropolije ter nezadovoljstva vernikov z lastno duhovščino. Poleg tega so bili
pravoslavni verniki v deprivilegiranem položaju v primerjavi s katoliki in protestanti v Poljsko-litovskem kraljestvu (Kudelić, 2002). Devet episkopov Kijevske metropolije se je po
obisku carigrajskega patriarha Jeremije II., ki je utrdil moč in vpliv meništva v Kijevski metropoliji, odločilo za unijo z Rimom (Kolarić, 1985, str. 159). Poljska je le delno izpolnjevala
zahteve po enakopravnosti grškokatoliške duhovščine, sklenitev unije pa je naletela na odpor med delom duhovščine in vernikov, še zlasti na vzhodu (Kudelić 2002). Ukrajinci in Be lorusi so bili namreč do konca 17. stoletja vključeni v Poljsko-Litovsko kraljestvo, agresivna
katoliška protireformacijska politika in sklenitev unije pa sta leta 1648 povzročili pravi upor
Ukrajincev in Kozakov na vzhodu kraljestva, ki so raje priznali oblast ruskega carja kot
poljskega kralja (Veliki splošni leksikon, 1996; Atlas svetovne zgodovine, 1989). Po razdelitvi Poljske med Rusijo, Prusijo in Habsburško monarhijo se je unija ohranila le v slednji,
na beloruskem ozemlju pa je skoraj popolnoma izginila (Kudelić, 2002). Ukrajinska grško katoliška cerkev (v nadaljevanju UGKC) kot plod Brest-litovske unije ima danes največ članov med vsemi grškokatoliškimi cerkvami bizantinskega obreda, saj njeno občestvo šteje
4,4 milijonov članov, od tega 3,8 milijonov v Ukrajini (slika 9), v inozemstvu pa je največ
ukrajinskih grkokatolikov v Severni Ameriki (The Eastern Catholic Churches 2015, 2016).
Nekaj tisoč Ukrajincev grkokatolikov iz tedanje Galicije se je konec 19. stoletja in v začetku
20. stoletja naselilo v severozahodni Bosni in Slavoniji (Bračika, 2015).

Slika 10: Grškokatoliška cerkev Svete Device v Vinici, Ukrajina.
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Vir: Ukrainian Greek Catholic Church, 2016

Precejšnje število vernikov se je znašlo tudi pod okriljem Užgorodske unije, ki je bila
leta 1646 sklenjena v istoimenskem mestecu (ukr. Užhorod) v današnji Podkarpatski
(Transkarpatski) Ukrajini. Pravoslavni prebivalci in duhovščina so živeli v težkih razmerah
pod ogrsko fevdalno družino Rakoczi. Po vzpostavitvi unije v Užgorodu leta 1646 je minilo
dolgo obdobje do uvedbe posebne uniatske eparhije konec 18. stoletja, ko se je položaj
grškokatoliške duhovščine izenačil z rimskokatoliško (Kudelić, 2002). Unija je obsegala grškokatoliške župnije na širšem podkarpatskem ozemlju današnje vzhodne Slovaške, severovzhodne Madžarske, severne Romunije ter Transkarpatsko Ukrajino (Kolarič, 1985;
Ruthenian church, 2016). Kakor UGKC je tudi Rusinska grškokatoliška cerkev kljubovala
preganjanju in nasilnemu vključevanju v Rusko pravoslavno cerkev v sovjetskem obdobju;
Ruska pravoslavna cerkev je namreč obe grškokatoliški cerkvi nasilno vključila v Rusko
pravoslavno cerkev (Kolarić, 1985). Po razpadu ZSSR se je v Transkarpatski Ukrajini začel preporod Rusinske grškokatoliške cerkve (Internet Encyclopedia of Ukraine, 1993). Rusinska grškokatoliška cerkev danes šteje okoli 500.000 vernikov, večina, okoli 320.000,
živi v Ukrajini (The Eastern Catholic Churches 2015, 2016). Rusinska grškokatoliška cerkev je imela pomembno vlogo pri oblikovanju in ohranitvi nacionalne identitete Rusinov
(Ruthenian church, 2016). Koliko etničnih Rusinov (slika 11) danes živi v Evropi in po svetu, je težko določiti, predvsem zaradi notranjepolitičnih težav v Ukrajini glede rusinskega
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vprašanja (Kuzio, 2005). Po najnižjih ocenah, ki se opirajo na rezultate popisov prebivalstva, je Rusinov 75.000, po najvišjih ocenah rusinskih preporoditeljev pa je število pripa dnikov te etnične skupine tudi do 1.200.000 (Magosci, 1995).

Slika 11: Rusini v narodnih nošah iz Przemysla (Poljska)

Vir: Carpatho-Rusyn sub-groups, Wikipedija, 2016

V bližini ukrajinskega Zakarpatja se je formirala še ena unija, in sicer Transilvanska,
ki se je razvila na ozemlju današnje zahodne Romunije v Transilvaniji, Maramuresu, Crişa ni in Banatu. Vzroki za nastanek Romunske grškokatoliške cerkve so bili v nepriznavanju
pravoslavne vere kot ene izmed petih uradnih veroizpovedi v Transilvaniji; poleg kalvinizma, katolištva, protestantizma in unitarianstva (ne smemo zamenjavati z uniatstvom,
opom. M. S.) (Kudelić, 2014). Pravoslavna duhovščina je v uniji videla zaščito pred »nevarnim« protestantskim vplivom in priložnost za vzpon po družbeni lestvici. Uniji so nasprotovali vladajoči kalvinistični fevdalni stanovi zaradi okrepitve Katoliške cerkve in socialnega vzpona številnih pravoslavnih Romunov. Episkop Athanas Angel je leta 1701 sprejel
unijo z bistveno slabšimi pogoji kot Ukrajinci in Rusini konec 16. oziroma na sredini 17.
stoletja, zato je unija v 18. stoletju pritegnila le manjše število vernikov (prav tam, str. 196).
Romunska grškokatoliška cerkev je v 18. in 19. stoletju imela pomembno vlogo pri ohranitvi romunskega jezika in identitete v Habsburški monarhiji. V času realsocialističnega reži-
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ma pa sta bila njena duhovništvo in občestvo izpostavljena močnemu preganjanju in prisilni spreobrnitvi v pravoslavje (Romanian Greek-Catholic Church, 2016). Danes Romunska
grškokatoliška cerkev šteje 512.726 vernikov v šestih škofijah. Največ grkokatolikov v Romuniji živi na severozahodu države, v Maramuresu in Transilvaniji (Romanian Greek-Catholic Church, 2016; The Eastern Catholic Churches 2015, 2016).

6.2. Marčanska unija

Tudi pojav grkokatolištva na Hrvaškem je imel specifične vzroke in motive. Naselitev
uskokov je spremljala tudi pravoslavna duhovščina. Že med prvim valom naseljencev leta
1530 se v Žumberku omenja pravoslavni pop Joanikije. V drugi polovici 16. stoletja se je v
Evropi širil protestantizem in pustil pečat tudi na slovenskih tleh. Leta 1561 sta meniha iz
Bele krajine in Žumberka, Jovan Maleševac in Matija Popović, spremila Trubarja v Bad
Urach, da bi mu pomagala pri tiskanju protestantskih knjig v cirilici. Potrdila sta pravilnost
in ustreznost Lutrovega Malega katekizma ter se zaradi neustreznih tiskarskih veščin vrnila v Habsburške dežele. Matijo Popoviča je v Žumberku ubil nek pravoslavni duhovnik zaradi domnevnega prestopa v protestantizem, Jovan Maleševac pa naj bi s Svetim pismom
odšel v Bosno, kjer se je za njim izgubila vsaka sled (Bračika, 2015). Konec 16. stoletja je
bil na območju t. i. Ostanka ostankov Hrvaške v Marči pri Ivanič Gradu zgrajen prvi pravo slavni samostan. Leta 1608 je v banski Hrvaški dokončno stopil v veljavo zakon, ki je uradno katoliško veroizpoved razglasil za edino dovoljeno. Zakon je bil uperjen predvsem zoper širjenje protestantizma, pravoslavnim priseljencem tedaj niso posvečali veliko pozornosti (Kudelić, 2002). Leto kasneje je pečki patriarh Jovan Rajić priznal Simeona, dotedanjega pravoslavnega škofa v madžarskem Györu, za episkopa »zahodnih krajev« (do koder
se razprostira evropska celina, tj. do britanskega otočja), to je pravzaprav pomenilo, da je
njegova jurisdikcija nad pravoslavnim življem obsegala Ogrsko, Hrvaško in Slavonijo. Od
tedaj se škof Simeon imenuje tudi Vretanja, Vratanja in tudi Vratanić (Kudelić, 2002, str.
172). Leta 1611 se je Vretanja preselil v Varaždinski generalat, tam ga je nadvojvoda Ferdinand II. priznal za episkopa »Vlahov in Rascianov«. Istega leta se je Vretanja napotil v
Rim, najverjetneje na prigovarjanje takratnega duhovnika v Ivanić Gradu, Martina Dubravića, naj sprejme unijo s katoliško cerkvijo. Papež ga je posvetil v škofa katoliških Rašča nov grškega obreda, naseljenih znotraj meja Ogrske, Slavonije, Hrvaške in na skrajnih me33

jah Kranjske (Žumberk, op. M. S.), in mu dal na razpolago samostan Marčo (prav tam, str.
174). Kljub temu da naj bi Simeon do konca svojega življenja ostal iskren grkokatolik, mu
za unijo ni uspelo pridobiti večjega števila vernikov, saj ni imel karizme, bil pa je tudi že
star in bolan. Umrl je leta 1634, že prej je škofovsko mesto prevzel Maksim Predojević.
Leta 1628 je Žumberk obiskal rusinski grškokatoliški škof Metodij Terlecki. Verske razmere
je seveda opisal s katoliškega zornega kota: »Duhovščina je zanemarjena in preprosta,
veliko duhovnikov je neizobraženih in nepismenih. Spoved vernikov je neobvezna, prodajajo se pismeni odpustki za storjene in celo bodoče grehe, devicam in neporočenim prepovedujejo vstop v cerkev, otrokom se daje poganska imena, ohranjenih pa je še veliko drugih praznovernih običajev.« (Kudelić, 2002, str. 181) Terlecki je še svetoval dvoru in Rimu,
naj se ohranita grški obred in starocerkvenoslovanščina pri bogoslužju, naj se pošlje grškokatoliške menihe iz Rusije, ki bi opravljali duhovniško službo, dokler »vlaški« duhovniki
ne postanejo primerni in usposobljeni, ter naj naslednik škofa Simeona postane grškokato liški Rusin (prav tam, 2002). Ostalo je samo pri željah, saj je realnost v največji meri krojil
dvor na Dunaju, ki se je bal nemirov pravoslavnih v vojnih krajinah zaradi turške nevarno sti. Zato je dvor pri izbiri episkopov Marčanske škofije dal prednost uskokom. Nasprotne
težnje so imeli hrvaški fevdalni stanovi in Zagrebška (rimskokatoliška) škofija, ki so hoteli
podrediti krajišnike in jih vključiti v fevdalni red, da bi si pridobili finančne in lastninske kori sti (Radeka, 1975).

Slika 12: Samostan Marča pri Ivanić gradu.

Vir: U manastiru Marči, 2013, URL: http://www.manastir-lepavina.org/vijest.php?id=7107 (citirano 03. 03.
2016)

6.2.1. Marčanska semi-unija 1611–1671
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Od nastopa Simeona leta 1611 pa vse do imenovanja Pavaa Zorčića leta 1671 govorimo o marčanski semi-uniji pravoslavnih s katoliško cerkvijo, saj škofov v tem obdobju
niso potrjevali v Rimu, pač pa le na Dunaju, in sicer vladarji bližnjega pravoslavnega patriarha (največkrat v Peći). Neposredno pa so jih izbrali pravoslavni krajišniki (Kudelić, 2014).
Da bi dokazali svojo privrženost uniji z Rimom, so morali izpovedati katoliško vero le pred
vladarjem na Dunaju, zagrebški škof pri njihovem imenovanju ni imel nobenega vpliva, niti
ni imel pristojnosti nad Marčansko škofijo. To pa je povzročalo precejšnje konflikte med za grebškimi škofi in kardinalom v Egru na eni ter med uniatskimi škofi v Marči na drugi strani
(prav tam, 2014). V praksi so marčanski škofje Maksim Predojević, Gabriel Predojević,
Sava Stanislavić in Gabrijel Mijakić priznavali primat pravoslavnega pečkega patriarha,
podporo pa so imeli med številni pravoslavnimi menihi, ki so se nastanili v Marči. Zato so s
strani zagrebških škofov deževali očitki na račun marčanskih škofov, da so samo navidezni
uniati, da širijo pravoslavje, spreobračajo manjšinske katolike v pravoslavne ter spodbujajo
neposlušnost in netijo upore proti vojnim krajiškim oblastem ter sprejemajo menihe in eksarhe s turškega ozemlja, ki neovirano prehajajo čez mejo. Škofje v Zagrebu in tudi ljubljanski škof Tomaž Hren so dvor opozarjali na nevarnost pravoslavja za habsburško monarhijo; njihove dostojanstvenike so namreč videli kot potencialne vohune sultana, saj so
bili sedeži patriarhatov v Otomanskem imperiju, na izbor patriarhov pa je močno vplival
sam sultan (Kudelić, 2014; Kolarić, 1985). Zato je Zagreb videl rešitev v podreditvi in ime novanju pravega grškokatoliškega marčanskega episkopa, ki je naklonjen katoliški cerkvi
in naj bo obenem tudi vikar zagrebškemu škofu. Dunaj je popustil Zagrebu šele leta 1671,
ko naj bi kriptouniatski škof Gabrijel Mijakić pozival krajiške vojvode in vojake k uporu zo per vojne oblasti. Na njegovo mesto je bil postavljen prepričani uniat Pavao Zorčić (Kude lić, 2014).

6.2.2. Prihod Arsenija Crnojevića in propad Marče

Med dunajsko vojno se je po začetnih uspehih in prodoru globoko na Balkan avstrijska vojska morala umakniti na severni breg Save in Donave, z njo je zaradi strahu pred
turškim maščevanjem reki prečkalo tudi mnogoštevilno pravoslavno prebivalstvo s pečkim
patriarhom Arsenijem III. Crnojevićem. Ker je bil Crnojević zaveznik dvora v pretekli vojni,
mu je cesar Leopold I. priznal cerkveno in posvetno oblast nad vsemi pravoslavnimi verniki
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na habsburškem ozemlju (Bračika, 2015; Kudelić, 2002). To dejanje je pomenilo propad
unij v Slavoniji, Sremu ter nazadovanje Marčanske škofije, ki je hitro izgubljala župnije, še
posebej po obisku Crnojevića leta 1693 (prav tam, 2015, str. 57; prav tam, 2002, str. 67–
68). Patriarh je bil v grškokatoliških in pravoslavnih krajih prisrčno sprejet, ljudje so ga ve činoma prepoznali kot svojega pristnega cerkvenega poglavarja, saj so nasprotovali marčanskim vladikam, ki so bili imenovani od leta 1671, začenši s Pavaom Zorčićem. Crnoje vić je brez težav odstavljal uniatske škofe in duhovnike ter jih nadomeščal s svojimi. Kar
39 od 45 uniatskih župnij se je vrnilo k pravoslavju (Kudelić, 2002). Zagrebškemu škofu
Aleksandru Mikuliću je brez sprenevedanja dal vedeti: »Nič nimam proti, če je (marčanski
uniatski škof, opom. M. S.) Izaija Popović vaš podanik, a obenem mora tudi mene priznati
kot cerkvenega poglavarja.« (Prav tam, 2002, str. 66)

Slika 13: Arsenije III. Crnojević (slavenoserbski: Čarnojevič), pečki patriarh in metropolit sentandrejski. Janko Šimrak, Žumberčan in deseti križevski grškokatoliški škof, je menil, da je bil Crnojević
»energičen in ambiciozen ljudski tribun, sposoben politik in organizator. Ljubil je svoj narod in ta mu
je zaupal ter sledil.« (Bračika, 2015, str. 58)

Vir: Arsenije III. Čarnojević, Wikipedia, 2016

Marčanski škofje so obdržali jurisdikcijo le nad nekaj vasmi na severovzhodu Hrvaške in v Žumberku, ki je bil etnično-verski otok sredi katoliškega, poljedelsko-fevdalnega
ozemlja (Radeka, 1975). Prodor unije v Karlovški generalat preko Kolpe je bil neuspešen,
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saj so menihi, škofje in duhovniki zavrnili vizitacije ali celo nagnali marčanske vladike, kot
se je zgodilo npr. Teofilu Pašiću, ki je zato doživel živčni zlom (Radeka, 1975, str. 138).
Odpor proti uniji v Žumberku je bil šibkejši tudi zaradi manjšega števila cerkvenih dostojanstvenikov, ko pa je vladarska krona pripadla cesarici Mariji Tereziji, so bili žumberški uniati
deležni posebne zaščite, pravoslavni duhovniki, ki so zavrnili unijo, pa so večinoma končali
v ječi (prav tam, str. 139). Zadnji poskus restitucije pravoslavja v Žumberku je spodletel
sredi 18. stoletja, ko je Marija Terezija prepovedala pravoslavni duhovščini agitacijo med
grkokatoliki in vznemirjanje le-teh (Kudelić, 2010, str. 173). Okoli Marče so v prvi polovici
18. stoletja potekali hudi boji za škofovska mesta ter boji med menihi, naklonjenimi pravo slavju, in menihi, naklonjenimi uniatstvu. Ko je dvor dodelil samostan grkokatolikom, so ga
pravoslavni menihi leta 1739 požgali, še prej pa so sedež unije preselili v Pribić blizu Žum berka (Bračika 2015; Kudelić, 2014). Po dobrem stoletju je grškokatoliška škofija znova
dobila široko avtonomijo in leta 1777 na pobudo Marije Terezije postala Križevska eparhija
(škofija) s sedežem v Križevcih od leta 1801. Grškokatoliška duhovščina pa je postala
pravno izenačena z rimskokatoliško in pravoslavno. Prvi križevski grškokatoliški škof je postal Vasilije Božićković (Bračika, 2015).
Slika 14: Vasilije (Bazilije) Božičković, prvi grškokatoliški (križevski) škof ali vladika

Vir: Bračika, 2015, str. 61

6.3. Križevska eparhija ali škofija
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Ob nastanku je škofija obsegala župnije v Žumberku, okolici Bjelovara, Slavoniji ter
rusinska naselja v Bački. Leta 1925 je postala škofija pristojna za vse grkokatolike v teda nji Jugoslaviji, tudi za Ukrajince iz Bosanske krajine, Makedonce blizu grške meje, na višku v 80. letih 20. stoletja ji je pripadalo 60.000 vernikov (Kolarić, 1985). Vojvodinski Rusini
in makedonski grkokatoliki so dobili samostojni škofiji leta 2003 oziroma 2001. Danes Kri ževska škofija obsega župnije v Žumberku, na severu Bele krajine in v Bosanski krajini
(Križevačka eparhija, 2016). Od leta 2006 je na čelu Križevske eparhije episkop (vladika)
Nikola Kekić, prav tako rojen Žumberčan (naselje Stari Grad). Sedež eparhije (škofije) je
od leta 1966 v Zagrebu. Sicer pa eparhija obsega 41 župnij, ki so v sklopu treh vikariatov:
Žumberškega, Slavonsko-sremskega in Bosansko-hercegovskega. Četrti, Dalmatinski
vikariat je trenutno v obnovi. Križevski eparhiji pripada 21.300 vernikov (prav tam, 2016).
Duhovnik Mihajlo Jožafat Hardi se je rodil v vojvodinskem Ruskem Krsturu leta 1948, v
Slovenijo je prišel leta 1991 kot vojni begunec iz zahodnega Srema. Od leta 1992 je na
čelu župnije Drage in skrbi za okoli 400 duš. Je tudi ploden ikonopisec. Večina vernikov
župnije sv. Cirila in Metoda živi v Metliki, pomembnejši delež vernikov pa prebiva v vaseh
Hrast pri Jugorju, Škemljevec, Drage, Bereča vas ter Radovica (Hardi, 2015). V Sloveniji
sta dve grškokatoliški cerkvi, in sicer cerkev sv. Cirila in Metoda v Metliki (zgrajena leta
1903) ter Svetica v Dragah pri Suhorju (edini vasi na območju zgodvinskega Žumberka v
Sloveniji).

Slika 15: Svetica v Dragah pri Suhorju. Nedaleč stran je edino grškokatoliško pokopališče v Sloveniji.
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Avtor fotografije: Mirko Strehovec, 2015

7. Žumberčani danes

Žumberak se je v stoletju in pol transformiral od strateško pomembne do periferne,
zapuščene in razvojno zapostavljene regije (Pečaver, 2010; Crkvenčić, 2002). Kar osem
naselij je brez stalnega prebivalstva; Cvetišće, Gudalji, Kunčani, Malinci, Popovići, Rajakovići, ter Grgetići in Jezernice v občini Žumberak (Popis 2011, 2015). Depopulacija se kaže
tudi s spremembami v značilnostih naselij, prometne infrastrukture in rastja (Pečaver,
2010). Mnoge zapuščene kmetije in stavbe propadajo (slika 6), ceste niso ali so pomanj kljivo vzdrževane, javnega prometa tako rekoč ni. V zadnjih dveh desetletjih prekomerno
posegajo v gozdne sestoje z nenadzorovanim izsekom, posledice so širjenje plevela, izsušitev redkih vodotokov na fluviokraškem površju hribovja ter močnejši vetrovi (Pečaver,
2010).

7.1. Revitalizacija žumberške etnične skupnosti
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V drugi polovici 80. let je nekdanjo Jugoslavijo poleg ekonomske prizadela tudi druž bena kriza, ta se je najbolj kazala v poslabšanju mednacionalnih odnosov, sporih med republikami glede ustroja jugoslovanske federacije in pohodu protagonistov nacionalističnih
politik na oblast v večini jugoslovanskih republik. V vseh jugoslovanskih popisih je obstaja la kategorija nacionalne opredelitve Jugoslovan. Največji delež Jugoslovanov so ob popisih opažali na območjih Vojvodine, Slavonije, v narodnostno mešanih krajih Hrvaške ter v
Bosni in Hercegovini. V Žumberku se je prebivalstvo bodisi opredeljevalo za Hrvate (veči noma) ali Srbe (največ v povojnem obdobju do leta 1961) bodisi so bili neopredeljeni. Šele
v zadnjem popisu, tik pred razpadom SFRJ, se je precejšnje število krajanov zahodnega
Žumberka opredelilo za Jugoslovane, medtem ko so na omenjenih območjih z najvišjim
deležem Jugoslovanov zabeležili precejšen upad. Žumberčani naj bi tako na svojevrsten
način protestirali proti razpadu nekdanje države in postavitvi meje med Slovenijo in Hrvaško (Josipović, 2007, str. 45).
Po letu 1991, spremembi družbeno-ekonomskega sistema in nastanku novih držav
na območju nekdanje SFRJ je bilo med domovinsko vojno na Hrvaškem izražanje pripadnosti grškokatoliški veri tvegano početje, zato so mnogi bodisi zapustili svojo vero ali pa
so se pretvarjali, da so rimokatoliki (Periklieva, Hristov, 2013). V zavetju periferne lege hribovitega Žumberka pa je versko življenje nemoteno teklo naprej. Grkokatolištvo je pomemben temelj žumberške identitete in kulture, saj je najbolj prepričljiv indikator žumberške
edinstvenosti (Periklieva, Hristov, 2013; Josipović, 2007). Večina Žumberčanov je grškokatoliškega porekla, razen v staroselskih kajkavskih otokih blizu slovenske meje v srednjem
Žumberku ter v rimskokatoliški čakavsko-štokavski južni vboklini, prav tako v srednjem
Žumberku (glej sliko 18). V urbanih središčih pa so mnogi zaradi nelagodja, pomanjkanja
grškokatoliških verskih ustanov in objektov ali zaradi same potrditve pripadnosti hrvaški
naciji začeli prakticirati rimskokatoliške obrede in praznike. Pomembno integrativno funkcijo imajo verski prazniki, kot npr. proštenje, ko se slavi zavetnika posamezne župnije. V
Žumberku starejši ljudje še vedno skrbijo za kapele družinskih zavetnikov, ki so postavljene bodisi na križpotjih ali pa celo na dvoriščih domačij. Da bi zmanjšali obtožbe na račun
grkokatolikov, o njihovem pravoslavnem poreklu, so nekateri uniatski duhovniki oportunistično spremenili imena svetnikov ter posodobili notranjost cerkva s slikami preteklih hrvaških dostojanstvenikov ali z ikonami hrvaških grbov na ikonostasu (slika 16).Tako se je denimo praznik sv. Petke v Budinjaku preimenoval v Dan sv. Petra, cerkev sv. Petke pa se je
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preimenovala v kapelo sv. Petronile, ki naj bi bila po mnenju tamkajšnjega župnika Gorazda Bastašića hči sv. Petra (prav tam, 2013, str. 31).
Slika 16: Dokazovanje pripadnosti hrvaški naciji. Grb na ikonostasu in slika Alojzija Stepinca skrajno
levo v cerkvi sv. Jurija v Stojdragi (vzhodni Žumberk).

Avtor fotografije: Mirko Strehovec, marec 2016

Oživitev žumberške skupnosti je bila najintenzivnejša prav tam). Samoidentifikacija
se najbolj izoblikuje in izraža prav preko interakcij z drugimi ali drugačnimi skupnostmi in v
socialni izolaciji (prav tam, 2013, cv Barth, 1969). Občutja depersonalizacije in očitna asimilacija v urbanih središčih na Hrvaškem ter nadaljnja depopulacija so bili vzroki za nastanek pobud za oživljanje in ohranitev identitete. Najprej so se odzvali ljudje sami: nastala so
številna kulturna, umetniška in folklorna društva. Najbolj znana so: KUD Žumberak (Novo
mesto), Društvo Žumberčana »Tadija Smičiklas«, Udruga »Uskok – Sošice«, Društvo
Žumberčanov in prijateljev Žumberka Metlika. Obiski in vračanja na »rodno grudo« so postali pogostejši, še posebej ob verskih in družinskih praznikih. Verski prazniki dobivajo
obeležja srečanj skupnosti, kjer se izraža žumberška identiteta in utrjuje pripadnost Žumberku. Cerkveni dostojanstveniki pa so praznike zavetnikov družin in župnij premaknili na
nedelje ali konce tedna, da bi bili obiski čimbolj številni. Seveda večina cerkvenih dostojanstvenikov skozi oživljanje praznikov, srečanj in dogodkov, preko obredov in simbolike, poudarja pripadnost katoliškemu občestvu in hrvaški naciji (prav tam ). Drugače je seveda v
župnijah Radatovići in Metlika, kjer je opredeljevanje za hrvaško nacijo redkejše in so ikonostasi brez nacionalnih obeležij.
Večina anketiranih Žumberčanov je bila aktivna na verskem področju, in sicer s prisostvovanjem pri obredih, s praznovanjem verskih in obenem družinskih praznikov (npr. Kr-
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stna slava) ter na družabnih dogodkih, ki so jih organizirali cerkveni dostojanstveniki ali laiki (Terensko delo, 2015, 2016). Večina Žumberčanov ima stike s pravoslavnimi (60,4 %), v
metliškem območju celo skoraj vsi vprašani (le eden od 26 jih ni imel). Dobršen del pa obi skuje tudi rimskokatoliške obrede in praznovanja (39,6 % anketiranih), na Hrvaškem pa
vsaj občasno večina Žumberčanov (51,9 %) (prav tam, 2015, 2016). Ugotovitve torej kažejo na precejšnjo odprtost do sosednjih verskih in etničnih skupin. Nizek delež hrvaških
Žumberčanov (25,9 %), ki ima stike s pravoslavnimi, lahko pojasnimo tudi z oddaljenostjo
(večjih) urbanih središč (Metlika, Karlovac, Zagreb, Črnomelj ...) in obkolpskih vasi v Beli
krajini, kjer še živi nekaj pravoslavnih Srbov (Bojanci, Paunovići, Milići, Marindol). Žumberčani dojemajo grkokatolištvo kot pomemben kulturni indikator svoje skupnosti. Verskim dogmam in mitom pa ne posvečajo pomembnejše pozornosti. Tako le slaba desetina (9,4 %)
Žumberčanov meni, da so dejstva in dogodki, ki so zapisani v Svetem pismu, resnični.
Malce višji delež (17 %) pa se je strinjal s stališči cerkvenega vrha Križevske škofije glede
zakonske zveze, partnerskih odnosov in družbeno-političnih vprašanj. Emancipacija žensk
ne more zaobiti niti žumberške skupnosti. Kar slaba tretjina ali 16 od 53 respondentov/re spondentk (35,3 % žensk in 18,9 % moških) bi sprejela žensko duhovništvo v grškokatoli ški cerkvi. Dva anketiranca bi parohinje in škofinje sprejela pogojno, izrecno proti se je iz reklo 67,9 % Žumberčanov/Žumberčank (Strehovec, 2016). Ženskemu duhovništvu so
malce bolj naklonjene Žumberčanke v metliški občini (tri mu ne nasprotujejo, ena ga sprejema delno, tri Žumberčanke pa mu nasprotujejo), medtem ko je kar sedem od devetih
Žumberčank v Hrvaški nenaklonjenih feminizaciji duhovniškega poklica v Grškokatoliški
cerkvi. Zanimivo je, da so trije od štirih moških, ki so stari med 60 in 79 let, naklonjeni ženskemu duhovništvu, od teh oba Žumberčana iz metliške občine. Dve od treh Žumberčank,
mlajših od 20 let, pa nasprotujeta uvedbi ženskega duhovništva, in sicer obe prebivalki občine Metlika. (prav tam).

Slika 17: Žumberk in Žumberčani glede na veroizpovedi
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Vir: Popis 1991, DZS RH

7.2. Materni jezik in nacionalna pripadnost
Zadnja hrvaška popisa prebivalstva (l. 2001, l. 2011) nista uporabna za analizo, saj
so zaradi majhnega števila prebivalcev žumberških vasi podatki skriti, o čemer sem se
prepričal tudi sam, ko sem od Državnega zavoda za statistiko pridobil podatke popisov o
nacionalni sestavi prebivalstva Republike Hrvaške (Popis 2001, Popis 2011; Narodnost,
2015). Josipović (2007) je iz popisa prebivalstva na Hrvaškem 2001 razbral podatke iz 12
vasi zahodnega Žumberka in ugotovil večinsko hrvaško nacionalno pripadnost. V moji terenski raziskavi pa se je 19 zahodnih Žumberčanov opredelilo takole: 18 Hrvatov in 1 Srb.
Vseh 53 anketiranih Žumberčanov se je nacionalno opredelilo (slika 18).
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Slika 18: Žumberčani po nacionalni pripadnosti

Vir: terensko delo avtorja, 2016

Malce drugače je kolač razdeljen pri Žumberčanih, živečih v Beli krajini (Metlika in
okoliške vasi), kjer delež Hrvatov doseže le relativno večino:

Slika 19: Nacionalna opredelitev Žumberčanov, živečih v Sloveniji

Žumberčani - nacionalna pripadnost
Občina Metlika

Slovenci 27,27 %

Hrvati 42,42 %

Srbi 12,12 %
Žumberčani 12,12 %

Hrvati
Slovenci
Srbi
Žumberčani
neopredeljeni
Rusini

Rusini 3,03 % neopredeljeni 3,03 %

Vir: terensko delo avtorja, 2016
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Upoštevati moramo, da je bilo v Metliki precej Žumberčanov rojenih v zahodnem
Žumberku, zlasti v Radatoviškem okraju, zato je tudi večji delež opredeljenih za Srbe
(12,1%) ali Žumberčane (12,1%). Še višji je delež Slovencev (27,3 %), takšna opredelitev
je najpogostejša pri Žumberčanih, ki živijo v belokranjskih vaseh (Škemljevec, Hrast pri
Suhorju, Dole, Drage, Brezovica pri Metliki), saj ponekod (npr. v Dragah) živijo že stoletja
in niso bili nikoli v sklopu hrvaške teritorialne enote. Upoštevati moramo tudi, da dolžina življenja ali bivanja Žumberčanov v Sloveniji ter življenje v etnično in versko heterogenih
družinah in zunajzakonskih skupnostih vpliva na opuščanje žumberške grškokatoliške
identitete ali prevzemanje nacionalne identitete okolja (Repolusk, 2007).
Kakšen jezik govorijo Žumberčani? Žumberški govori so pravi jezikovni otok sredi
kajkavskega hrvaško-slovenskega govornega območja. Hribovje je pravi zaklad južnoslovanskih dialektov in na njem so območja štokavskega (vprašalnica šta), čakavskega (vprašalnica ča) in kajkavskega govora (vprašalnica kaj) (Josipović, 2007; Hranilović, 1990).
Rimskokatoliški uskoki so prinesli čakavski, grškokatoliški pa štokavski govor. Še posebno
čakavski je vsrkal mnoge kajkavske posebnosti od staroselcev (npr. ekavico). Štokavski
govor grkokatolikov je zelo podoben črnogorskemu in hercegovskemu, vendar vsebuje
manj turcizmov (Hranilović, 1990). Govori se v treh inačicah: ijekavski, jekavski in ikavski.
Čakavski govor je skoraj izumrl, nekaj sledi pa je prenesel na žumberško štokavščino (Muraj, 1989). Žumberčani svoj jezik sicer večinoma imenujejo hrvaški, kar je potrdila tudi
moja raziskava (Josipović, 2007; Terensko delo, 2016). Hrvaščina je materni jezik 75,5 %
anketiranim Žumberčanom, tudi belokranjskim (64,6 %).
Slika 20: Materni jezik Žumberčanov v Sloveniji

Materni jezik Žumberčanov
Slovenija

3,85 %

7,69 %
3,85 %

hrvaški
srbohrvaški
srbski
slovenski
žumberški
23,08 %

61,54 %

Vir podatkov: Mirko Strehovec, 2016
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7.3. Položaj Žumberčanov v Sloveniji in na Hrvaškem

Kako se Žumberčani počutijo v obeh državah, ki zasedata njihov bivalni, prometni in
ekonomski prostor? Večina (67,9 %) v redu, dobro četrtina, odlično pa 3,7 %. Še bolj so
Žumberčani zadovoljni s položajem v obeh državah; v Sloveniji kar 92,3 % vprašanih, na
Hrvaškem »malo manj«, in sicer 88,9 %. Manj pozitivni odgovori so glede položaja grkokatolikov v sklopu Rimskokatoliške cerkve. V obeh državah je zadovoljna skoraj polovica
(49,1 %), nezadovoljnih je malce manj (47,2 %), dva anketiranca pa nista želela odgovoriti.
Položaj in status grkokatolikov v sklopu Rimskokatoliške cerkve moti polovico slovenskih
Žumberčanov in 44,4 % Žumberčanov na Hrvaškem (Strehovec, 2016). Pri čemer je mal ce višji delež nezadovoljnih moških (53,1 %). Pri ženskah je s položajem grkokatolikov v
Rimskokatoliški cerkvi zadovoljna polovica in nezadovoljna prav tako polovica anketiranih.
Žumberčanke na Hrvaškem so manj zadovoljne (60 %) kot Žumberčanke v občini Metlika,
tu je s položajem grkokatolikov zadovoljnih 55,6 % vprašanih (prav tam)

7.4. Doživljanje mejnega prostora in kakovost infrastrukture

Žumberk leži v obmejnem prostoru, zato je doživljanje mejnega prostora intenzivno.
Odnos lokalnega prebivalstva preko meje Žumberčani večinoma čutijo kot primernega
(62,2 %), kot dobrega pa ga čuti dobra četrtina (26,4 %). Kot ves čas enakega sta ga opredelila 2 respondenta, en ga je opisal kot recipročnega; kakršno je stanje na tej strani meje,
takšno je tudi na drugi strani meje. Le en respondent je stanje na meji opisal kot slabo, ker
ni označb o prepovedanem prehodu (npr. v Brezovici pri Metliki), delovanje carinikov in policistov na mejnih prehodih pa je neučinkovito. En respondent ni znal odgovoriti. Sicer pa
lahko sklepamo, da so z odnosom lokalnega prebivalstva preko meje in obmejnih usluž46

bencev malce bolj zadovoljni slovenski Žumberčani (38,4 % jih odnos opisuje kot dobrega,
polovica pa kot primernega; v primerjavi s hrvaškimi − dober je odnos »le« za 14,8 %, primeren pa za 74,1 %). Spremembe v odnosih omenjenih kategorij do Žumberčanov od leta
1991 in vzpostavitve schengenskega mejnega režima 45 anketirancev označi za boljše
(84,9 %), deleža na hrvaškem oziroma slovenskem ozemlju sta skoraj enaka (88,5 % v
Sloveniji; 81,5 % v Hrvaški), 4 anketiranci odnose vidijo kot nespremenjene (3 slovenski in
1 hrvaški Žumberčan), 2 anketiranca nista znala odgovoriti, en meni, da so odnosi med
obmejnim lokalnim prebivalstvom odvisni od meddržavnih (Strehovec, 2016).
Pri kar 81,3 % Žumberčanov je ali je bil vsaj en član družine zaposlen prek meje; za
hrvaške Žumberčane pa je mejna prehodnost še pomembnejša, saj je kar 88,9 % družin skih članov bilo ali je zaposlenih v Sloveniji in več kot četrtina anketirancev (25,9 %). En
Žumberčan/Žumberčanka pa je zaposlen na Hrvaškem, vendar v slovenskem podjetju.
Podobno je stanje pri prečkanju meje v zvezi z zadovoljevanjem temeljnih človekovih potreb (nakupi, obiski zdravstvenih domov, prihod na delovno mesto ...). Kar 81,5 % hrvaških Žumberčanov (slika 22) mora prečkati mejo, če hočejo zadovoljiti temeljne človekove potrebe ali ohraniti zaželen (zadovoljiv) način življenja oziroma standard. Slovenskim
Žumberčanom ni »nujno potrebno« prečkati mejo. Meja in mejni režim očitno nimata najboljšega vpliva na družbeno življenje Žumberčanov, saj po nastanku novih držav in imple mentaciji Schengenskega sporazuma sredi prejšnjega desetletja kar 86,8% pripadnikov te
etnične skupnosti obiskuje redkeje sorodnike ali prijatelje na drugi strani meje. Prav tako
večina (71,7%) Žumberčanov meni, da je čezmejno sklepanje prijateljstev in porok manj
intenzivno v omenjenem obdobju. Žica je očitno ,,zarezala˝ v življenje žumberške skupnosti (Vidmar, 2015). Postavitev bodeče in panelne žice moti kar 50 od 53ih Žumberčanov
(94,3%). Le eden respondent je ,,opravičeval˝ postavitev omenjenih ,,tehničnih ovir˝. Žumberčani v Sloveniji v glavnem prečkajo mejo zaradi turističnih in počitniških dejavnosti
(84,6%), nekaj pa jih na drugi strani meje ureja hišo (7,7%), ena respondentka pa največ krat prečka državno mejo zaradi poslovnih zadev. Povsem nasprotne vzroke so navedli hrvaški Žumberčani: kar 81,5% jih najpogosteje prečka mejo zaradi nakupov (oddaljenost
urbanih centrov, lokalnih središč in posledično malce večjih trgovin od žumberških hribovitih naselij). Zaradi zaposlitve se preko meje največkrat odpravi 18,5% Žumberčanov na Hrvaškem, zaradi turističnih namenov pa 14,8% anketiranih. Ostali najpogostejši vzroki prečkanja meje so: obiski sorodnikov (2 odgovora), obdelovanje zemlje ( eden anketiranec),
kulturne prireditve ( ( en odgovor), ena oseba pa sploh ne prečka državne meje. Sicer pa
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je delež v Sloveniji zaposlenih Žumberčanov iz Hrvaške prikazan v spodnjem grafikonu:
Slika 21: Država zaposlitve: Žumberčani na Hrvaškem

Žumberčani na Hrvaškem in država zaposlitve

65,38 %
7,69 %

26,92 %

zaposleni
preko meje v
SLO
zaposleni v
matični državi

Vir podatkov: Mirko Strehovec, 2016

Prometna infrastruktura je zelo pomembna za žumberški vsakdan. Ker ima Žumberk le nekaj lokalni cest in eno državno cesto, ki prečka Žumberk. Železniške proge v proučevanem
območju ni, najbližje železniške postaje so sicer oddaljene nekaj kilometrov zračne razdalje od območja. Tudi ostala infrastruktura je pomembna za nemoteno vsakdanje bivanje na
pretežno hribovitem ozemlju: vodovodi, električna napeljava, kanalizacija in nenazadnje
tudi novejše tehnološke pridobitve kot npr. dostop do interneta ali televizijskih programov:
Kaj pravijo Žumberčani o pomanjkljivostih in napakah infrastrukture in kaj bi morali najprej
izboljšati, obnoviti ali prenoviti:

Slika 22: Neustreznost infrastrukture v Žumberku.
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Vir podatkov: Strehovec, 2016.
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Največje težave so slabe, preozke ceste, ki so potrebne nujne obnove (tako pravi 92,5 %
anketirancev/anketirank), tudi prometne povezave naselij z lokalnimi in regionalnimi središči so nezadostne (to navaja 54,7 % vprašanih). Prenove pa so potrebne tudi v električni
napeljavi, kanalizaciji in vodovodu. Slaba desetina (5 respondentov) pogreša ustrezne po vezave z javnim prometom.

8. Zaključek
Žumberška etnična skupnost, ki je začela nastajati v 16. stoletju in se je izoblikovala
v naslednjih stoletjih, je tik pred izumrtjem. Vzroke za to najdemo v specifičnosti Žumber čanov skozi zgodovino, geografski legi naselij na višjih nadmorskih višinah, izoblikovanosti
hribovitega etnično-verskega otoka, bližini Zagreba in drugih hrvaških urbanih središč ter
nenazadnje v političnih razmerah v sedanjosti in nedavni preteklosti. V stoletjih zgodnjega
novega veka so Žumberčani igrali pomembno vlogo ne samo v takratnem Nemškem cesarstvu, pač pa tudi širše v Srednji Evropi: kot graničarji so namreč varovali ostanke hrvaške fevdalne države in meje takratnega Nemškega cesarstva ter kasneje tudi avstrijske
Habsburške monarhije. Še dolgo so v novi domovini prakticirali polnomadski način življenja s poudarkom na paši in vzreji živine, trgovanje in preprodajo preko deželnih in državnih
meja in seveda vojaške poklice, zaradi katerih so se konec koncev naselili na južno stran
Gorjancev. Do konca 18. stoletja so prestopili v grškokatoliško vero, seveda ne brez pritiskov katoliške soseščine, dunajskega dvora in bližnjih fevdalcev. Da je v Žumberku uspelo
in se ohranilo grkokatolištvo, gre razloge iskati prav v legi tega obrobnega hribovja − leži
globoko na severozahodu Hrvaške. Seveda so bili med vzroki tudi drugi dejavniki: nastop
Marije Terezije (1740–1780), bližina Zagreba, zmanjševanje pomena militariziranih območij v Habsburški monarhiji, zaton Otomanskega imperija itd. Razvoj v nekdanjih vojnih krajinah na Hrvaškem je šel v drugačno smer: prebivalstvo je večinoma ohranilo pravoslavno
vero in se po nastopu pomladi narodov začelo opredeljevati za srbsko nacijo. V tem pa je
bila posebnost Žumberka, ki ni »sledil« ostalim krajiškim ozemljem. Začelo se je vključeva nje v hrvaško nacijo, tudi zaradi pojava ilirizma in večje sorodnosti okoliških hrvaških dia lektov, v nasprotju z npr. bližnjo slovenščino. Seveda nikakor ne smemo pozabiti na odprto
lego Žumberka proti Hrvaški in zaprto proti Sloveniji in nenazadnje na večje kulturne vrzeli
med tedanjimi Kranjci in Žumberčani, za razliko od zveze med Žumberčani in Hrvati. Hrvati
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so od srede 19. stoletja začeli uporabljati štokavski govor, ki je zelo blizu žumberškemu, in
stapljanje je postajalo hitrejše, še posebej po demilitarizaciji celotne Vojne krajine na Hrvaškem leta 1881. Zelo slikovito in na kratko je odnose med Žumberčani in Hrvati opisal Milan Radeka: »Staroselci Hrvati grškokatoliškim Žumberčanom pravijo Vlaji, Žumberčani pa
staroselskim katoliškim kajkavcem (H)Rvati ali Šokci. To pa seveda ne pomeni, da se
medsebojno ne skladajo.« (Radeka, 1975) Po odpravi Vojne krajine se je začelo odseljevanje zaradi agrarne prenaseljenosti, po drugi svetovni vojni pa še močna depopulacija s
staranjem prebivalstva. Po nekaterih ocenah naj bilo v Žumberku le še okoli 850 grškoka toliških Žumberčanov (Periklieva, Hristov, 2013). V izrazito rimskokatoliškem okolju pogosto občutijo odtujenost in depersonalizacijo, kar je povzročilo revitalizacijo etnične skupnosti (prav tam). Čeprav se večinoma opredeljujejo za Hrvate, vendarle izražajo značilnosti
etnične skupine ali etnije: jezik, skupni spomini (Žumberčani so v anketah celo navajali
zgodovino), medsebojna solidarnost v preteklosti in sedanjosti (še posebej v izseljenstvu,
kot npr. žumberška skupnost v Clevelandu), močno razvit mit o prednikih (uskoško pore klo) ter nenazadnje celo sklenjeno ozemlje, imenovano Žumberk (Žumberak). Hrvaška sociologinja (Hranilović, 1990) Žumberčane označi za subetnično skupino Hrvatov. Toda ka tera subetnična skupina so Žumberčani, ki se ne opredeljujo za Hrvate, ampak npr. za Slovence, Srbe, Jugoslovane in nenazadnje Žumberčane? So ti opredeljeni Žumberčani subetnična skupina Žumberčanov?! Zato je najbolje, da ostanemo pri definiciji etnije Žumberčanov.
Prihodnost in obstanek žumberške etnične skupine sta v največji meri odvisna od prihodnosti Žumberka kot regije. Razmere tu niso idealne: v naseljih ostaja ostarelo prebivalstvo, oddaljenost pomembnejših lokalnih središč je precejšnja in dostopnost nemalokrat
otežena (slabo stanje cestnega omrežja), javnega prometa pa tako rekoč ni. Močno navezanost Žumberčanov na slovenska obmejna območja (Metliko, sever Bele krajine in Novo
mesto) ovirata schengenski mejni režim in pomanjkanje tako maloobmejnih kot mednaro dnih prehodov. Naselje z največ prebivalci, Noršić Selo, ne zadosti niti kriterijem prve krajevne stopnje po Vrišerju (Krevs, 2004). Večji pomen imajo precej manjša naselja, kot so
Radatovići, Sošice in Stojdraga, vsa z manj kot sto prebivalci (Popis, 2011, 2013). Morda
so rešitve za razcvet regije v turizmu (veliko kraških jam, lahko dostopnih vrhov hribovja,
kulturno-zgodovinskih spomenikov), ekokmetovanju − uspešni poskusi že dajejo rezultate
(Pečaver, 2010). Nenazadnje lahko Hrvaška ali oblikuje natalitetno in regionalno politiko
po vzoru skandinavskih držav in ponudi prebivalstvu višje otroške dodatke za življenje v
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periferni, odročni regiji ali olajša možnosti zaposlovanja in odpiranja delovnih mest z ustre zno davčno stimulacijo. Implementacija naravnega parka PP Žumberak – Samoborsko
gorje je že prvi korak v tej smeri; morda pa bi moral postati Žumberk kar nacionalni park,
kot so na Hrvaškem npr. Kornati in Plitvička jezera?! Seveda bo najprej treba urediti in po sodobiti tako prometno kot ostalo infrastrukturo: vodovode, kanalizacijo, daljnovode, ter
okrepiti funkcionalnost vsaj nekaterih naselij, ki bi ustrezno pokrivala širše območje.
Grkokatolištvo ali uniatstvo je pomemben dejavnik etnične in kulturne identitete Žumberka. To je najbolj razvidno pri domala večini srečanj skupnosti − od praznikov zaščitnikov
župnij, rodu ali družine do božiča, proštenja itd. Seveda pa je za prihodnost žumberške
skupnosti pomemben razvoj dogodkov v Grškokatoliški cerkvi, ki je skupaj z ostalimi vzhodnimi katoliškimi cerkvami inkorporirana v Rimskokatoliško cerkev, katere poglavar je papež; papež med drugim tudi izbira grškokatoliške vladike ali škofe. Božič se že nekaj desetletij praznuje 25. decembra in ne več 7. januarja kot v vzhodnih cerkvah, na Hrvaškem pa
je staro cerkveno slovanščino popolnoma zamenjala hrvaščina. V Metliki se mašuje v
obeh jezikih (Hardi, 2015). Hardi je še omenjal pritiske s strani nekaterih krogov v Rimskokatoliški cerkvi, da bi grškokatoliškim duhovnikom vzeli možnost sklenitve zakona pred posvetitvijo (prav tam). Notranjost grškokatoliških cerkva se od pravoslavnih razlikuje tudi v
postavitvi klopi v ladji in jih tako približuje rimskokatoliškim (slika 17). Kakorkoli, dokler
bodo grškokatoliški obredi ostali nedotaknjeni ali dokler bodo večinoma ohranjene vse posebnosti bizantinskega obreda, s katerim so grkokatoliki vstopili v unijo s papežem, se uniatom ni treba bati izgube verske in kulturne identitete, v veliki meri pa poleg ohranitve
ostalih kulturnih in socialnih značilnosti to velja tudi za žumberško etnično skupnost v celoti.
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9. Summary
The Žumberak ethnic community, which began forming in the 16th century and continued
developing throughout the , is about to become extinct. The reasons for that can be found
specific traits of the Žumberak people, the geographic location of the settlements on higher
sea levels, the shape of the hilly ethnic-religious island, the vicinity of Zagreb and other
croatian urban centres, and lastly in former and present political relations. In earlier middle
ages Žumberak people played an important role as border guards of the German Empire
and also of the Habsburg Monarchy later on. Due to military service they practiced a seminomadic way of life, while also practicing trade and cattle resale. The highland turncoats
could not completely define the subordinate tendencies of the roman catholic clergy, feudal
lords and Vienna's imperial court, which resulted in orthodox turncoats joining the greek
catholic faith. The vicinity of Zagreb, the Illyrian movement, štokavski accent, greek catholic faith and openness of the Žumberak hills toward Croatia all contributed to the Žumberak
people joining the Croat nation. The dissolution of the military frontier and the overpopulati on of the hills resulted in a distinct depopulation and deagrarization of the region, along
with an aging population. There are only around 850 greek catholic Žumberak people left.
After Croatia gained its independence, declaring greek catholic faith and expressing Žumberak identity became difficult due to ignorance, prejudice and the resemblance of the gre ek catholic ceremonies to those of the orthodox church. Many Žumberak people felt
estranged and anxious in the roman catholic environment, which contributed to the revival
of the ethnic community and the region's revitalization, which is still inadequatelly equi pped with bad infrastructure: roads, electricity, sewerage, etc., and the limited functionality
of the settlements with no local centers. The Greek Catholic religion plays an important
role in expressing the Žumberak identity and is the basis for most of the community gathe rings: from holidays celebrating patron saints of different parishes, kinships or families, to
Christmas, kermis, etc. It is very important that the Greek Catholic church maintains its
structure, rituals and holidays under the Roman Catholic church. Even though the Žumberak people mostly identify as Croats nowadays, they still maintain a strong ethnic identity
that is based on mutual history, tradition, origin and character. It is possible to revitalize the
region under compatible and effective regional policy of neighboring Croatia. The same is
applicable for Bela Krajina where many people from Zumberak live. There are many
opportunities in tourism and eco-agriculture. Opening of natural park PP Zumberak-Samo borsko gorje is the first successful step in this story.
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13. Priloge

13.1. Anketni vprašalnik

Žumberčani – ankete

1. Ali ste aktivni grkokatolik (versko življenje, obiskovanje cerkva) oziroma Žumberčan; se
udeležujete tudi družbenega in kulturnega življenja žumberške skupnosti?

2. Kateri je vaš materni jezik? Kateri jezik govorite v domačem okolju (slovenski, hrvaški,
srbski, srbohrvaški, drugo ...)?

3. Ali obiskujete tudi obrede v rimskokatoliški cerkvi?

4. Ali je po vašem mnenju Grškokatoliška cerkev bližje Pravoslavni ali Rimskokatoliški cerkvi (običaji, obredi, zakramenti, pravila, cerkveni dostojanstveniki)?

5. Kaj ste po nacionalni pripadnosti oziroma kako se opredeljujete?
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6. Imate tudi stike s pravoslavnimi verniki? Kakšni so ti stiki (prijateljski, konfliktni, hladni,
topli ...)?

7. Ali verjamete v svetopisemske zgodbe in dogodke?

8. Menite, da bi tudi ženske morale biti/lahko bile duhovnice ali cerkvene dostojanstvenice
v vaši cerkvi (npr. škofinje, parohinje)?

9. Imate stike z grkokatoliki iz drugih delov Hrvaške, Slovenije, BiH oziroma od drugod
(Evropa, drugi kontinenti) (dopiši, od kod)?

10. Kako intenzivni ali pogosti so stiki z Žumberčani onkraj meje (Slovenija/Hrvaška)?

11. Ste zadovoljni z razpoložljivostjo cerkva oziroma verskih objektov v bližini?
a) premalo jih je b) preveč jih je c) dovolj jih je

12. Se strinjate s cerkvenimi stališči glede zakonske zveze, partnerskih odnosov in družbeno-političnih vprašanj?

13. Kako se po vašem mnenju razlikuje Žumberčan (grkokatolik) od sosednjih etničnih in
regionalnih skupin (Slovencev, kajkavskih Hrvatov, belokranjskih Srbov ...)?

14. Kako se kot Žumberčan/grkokatolik počutite v Republiki Sloveniji/Hrvaški? Ste zadovoljni s položajem Žumberčanov v Sloveniji/Hrvaški? Ste zadovoljni s položajem grkokatolikov v sklopu Rimskokatoliške cerkve?
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15. Ali je bila postavitev rezilne žice na slovenski strani: a) potrebna, b) nemoteča, c) neprimerna − škodljiva?

16. Ali je (bil) v vaši družini kdo zaposlen na drugi strani državne meje?

17. V katerem kraju ste zaposleni (oziroma član vaše družine)?

18. Učenci/dijaki iz vašega kraja obiskujejo osnovno oziroma srednjo šolo v
_________________/preko meje v _________________.

18. Ali po vzpostavitvi državne meje in schengenskega režima obiskujete sorodnike/prijatelje in nakupujete na drugi strani meje redkeje ali pogosteje?

19. Državno mejo najpogosteje prečkam zaradi (razvrsti po pomembnosti, če je odgovor
en sam, samo obkroži): a) nakupov, b) zaposlitve, c) turizma in rekreacije, d)
prireditve/drugo (dopiši).

20. Ste zadovoljni s ponudbo blaga in storitev na vaši strani meje ali morate za zadovoljevanje omenjenih potreb pogosto prečkati mejo?

21. Ali po vzpostavitvi meje in schengenskega režima Žumberčani pogosteje/redkeje/enako (podčrtaj) sklepajo poroke/partnerstva?

22. Kakšne je odnos lokalnega prebivalstva preko meje in policistov carinikov na mejnih
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kontrolnih točkah? Se je od leta 1991 spremenil; na boljše/na slabše?

23. Kako bi ocenili prometno povezanost in kakovost prometne infrastrukture z večjimi urbanimi središči izven Žumberka/preko državne meje in ostalih žumberških krajev/naselij
(ceste, javni prevoz ...)? Kaj bi bi bilo po vašem mnenju treba izboljšati/spremeniti?

KRAJ BIVANJA:

SPOL: M

STAROST: 0-18 LET

IZOBRAZBA:

Ž

OŠ
19- 39 let
SŠ
40 do 60 let
Višja šola
60 do 80 let

Visoka šola ali

univerza
nad 80 let

Najlepša hvala za sodelovanje!

Mirko Strehovec, tel. 031 682 969
mirkostrehovec@gmail.com
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13.2. Intervju

Intervju z Mihajlom Hardijem

1. Kako dolgo ste že duhovnik v grškokatoliški cerkvi sv. Cirila in Metoda?

2. Ste v svojem poklicu uresničili vse svoje potenciale?

3. Kaj ste po nacionalni pripadnosti?

4. Ali ste poročeni?

5. Se grškokatoliški duhovnik lahko loči?

6. V čem se grškokatoliški obred loči od pravoslavnega?

7. Kakšen je status grkokatolikov v Sloveniji? Pod katero škofijo spada vaša župnija?

8. Koliko vernikov imate? Kako se narodnostno opredeljujejo?

9. Kakšni so stiki z grkokatoliki onkraj meje?

62

10. Kakšni so odnosi z Rimskokatoliško cerkvijo?

11. Razložite vašo avtonomijo znotraj Katoliške cerkve

12. Ali je grškokatoliški duhovnik oziroma škof popolnoma svoboden pri izbiri svetovnega
nazora (družba, politika)?

13. Kakšni so odnosi grkokatolikov s pravoslavnimi? Imate plodne stike s pravoslavnimi
duhovniki?

14. Ali so kakšne razlike med grškokatoliškim in pravoslavnim obredom?

15. Bi po vašem mnenju lahko bile ženske duhovnice/škofinje v grškokatoliški cerkvi? Kakšen je status žensk v grškokatoliški cerkvi? Kaj lahko dosežejo v cerkveni hierarhiji?

16. S katerimi krščanskimi cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi imate še plodne stike?

17. Se lahko laiki/verniki cerkveno ločijo od zakonca; je ločitev od zakonca preprosta ali
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morajo obstajati zelo tehtni razlogi zanjo?

18. Bi lahko bile grškokatoliške cerkve po vašem mnenju popolnoma svobodne (kot so npr.
Starokatoliška cerkev ali Svobodna katoliška cerkev)?

19. Kje v Beli krajini je največ grkokatolikov (vas, območje)?

20. Kateri je vaš materni jezik?

21. Vaše želje, predlogi glede grškokatoliške cerkve in grkokatolikov ter vaše osebne želje
v prihodnosti:
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