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Izvleček
Praznovanje božiča v Medžimurju v 19. stoletju
V diplomskem delu skušam predstaviti prostor Medžimurja skozi božično praznovanje v 19.
stoletju. Ker ne moremo govoriti o nekem območju, če ga vsaj približno ne poznamo, sem na
začetku opisala zgodovinski razvoj Medžimurja, vse do konca 19. stoletja. Pestra zgodovina,
različne plemiške družine, ki so prostor zaznamovale, razni t. i. narodni heroji ter preprosti
podeželski ljudje ter posebnosti območja; vse to je vodilo tudi v začetek raziskovanja
prebivalstva Medžimurja, njihovega načina življenja ter preživljanja vsakdana. V 19. stoletju
se namreč začnejo tudi prva raziskovanja etnoloških prvin ter nastajajo prvi zapisi različnih šeg
in navad, praznikov, običajev in ritualov, ki so značilni prav za območje Medžimurja. Ker je
praznovanj skozi leto veliko, sem se v diplomskem delu osredotočila, kot sem že prej omenila,
na praznovanje božiča oziroma božičnega ciklusa, ki je sestavljen iz več dni. Tako imenovani
božični ciklus se začne 4. decembra, ko ima svoj praznik sveta Barbara ter se zaključi 6. januarja
s praznikom Svetih treh kraljev. Vsak dan ima svoj namen v ciklusu, svoja pravila, način
praznovanja in obnašanja.
Ključne besede: Medžimurje, zgodovinski razvoj, 19. stoletje, božič, šege/navade.

Abstract
Celebrating Christmas in Medžimurje in 19th Century
In The thesis, I discussed the area of Medžimurje through Christmas celebration in 19th century.
First, I described the historic development of Medžimurje up to the 19th century. Interesting
history, different noble families which left a mark on the area, so called national heroes, simple
country people and the interesting area itself led to research of the inhabitants of Medžimurje,
their way of life and life in the area. In the 19th century, first ethnologic researches began and
first records about customs, habits, holidays and rituals typical of Medžimurje arose. Because
there are many of celebrations throughout the year, I only focused on Christmas or Christmas
cycle, which consists of many days. The so-called Christmas cycle starts on 4th of December
on Saint Barbara's day and ends on 6th of January on the day of Three Wise Men. Every day in
the cycle has its own purpose, rules and ways of celebration.
Key words: Medžimurje, historic development, 19th century, Christmas, customs, habits.
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1. Uvod
Tako zgodovina kot etnologija in kulturna antropologija so vede, ki se ukvarjajo oziroma
raziskujejo različna področja človekovega življenja, vendar vsaka od njih na malo drugačen
način. Tudi sama sem se v nalogi odločila za interdisciplinarni pristop, kjer sem skušala
predstaviti praznovanje božiča na območju Medžimurja oziroma Medžimurske županije1 v času
19. stoletja. Ta prostor sem si izbrala, ker je meni osebno dobro poznan, z njegovimi
značilnostmi pa bi rada seznanila tudi ostale, ki o izbrani temi in območju samem še niso slišali
dovolj ali pa jim je povsem neznano. Hrvaška namreč ni samo država z destinacijami poletnih
počitnic v Istri, Kvarnerju ali Dalmaciji, ter čudovitim glavnim mestom Zagrebom, temveč tudi
drugimi kraji, malo manj znanimi in turistično prepoznavnimi, ki pa skrivajo marsikaj
zanimivega.

1.2 Metodologija
Že ob razmišljanju o tematiki, katero bi rada zajela v diplomski nalogi, sem na spletu poiskala
dostopno literaturo o praznovanju božiča v Medžimurju, ki me je skozi branje usmerila v
določeno temo ter nadaljnje raziskovanje. Že na začetku sem ugotovila, da sem si prvotno
zadala preobsežno tematiko in sem jo zato omejila le na praznovanje božiča. V pomoč so mi
bili predvsem spletni iskalniki, kot so COBISS, dLib oziroma Digitalna knjižnica Slovenije ter
OHK digitalna knjižnica, preko katerih sem lahko našla gradivo v povezavi z izbrano tematiko.
Ker sem za območje raziskovanja vzela hrvaški prostor, sem kot iskalnika uporabila tudi tako
imenovani »Hrčak« oziroma Portal znanstvenih časopisov Republike Hrvaške, ki je prav tako
dostopen na internetu, ter bazo podatkov NSK oziroma bazo Nacionalne in univerzitetne
knjižnice v Zagrebu. Nekaj časopisnih člankov ter objav v zbornikih sem pridobila tudi preko
portala SISTORY, Hrvaškega zgodovinskega portala ter različnih spletnih straneh županije,
občin in muzejev. V pomoč sta mi bili tudi knjižnici Oddelka za zgodovino ter Oddelka za
etnologijo in kulturno antropologijo. Ker pa v slovenskem jeziku o izbranem območju ni bilo
dovolj podatkov oziroma uporabnih informacij, sem morala literaturo iskati tudi v Knjižnici
Čakovec, Muzeju Medžimurja Čakovec ter HAZU-ju oziroma Hrvaški akademiji znanosti in
umetnosti s sedežem v Zagrebu. Ko sem zbrala ter pregledala in prebrala vso potrebno
literaturo, sem lahko začela s pisanjem besedila, ki ga berete.

Zgodovinska oblika teritorialno-politične uprave na območju današnje Hrvaške. Županija se naprej deli na
občine.
1
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1.3 Pregled diplomske naloge
V nalogi bom najprej skušala geografsko in zgodovinsko predstaviti območje, ki sem si ga
izbrala. Zgodovinski pregled Medžimurja je zajet od antike naprej, saj menim, da je potreben
celosten pregled zgodovinskega razvoja, da lahko razumemo čas 19. stoletja. V četrtem
poglavju pa se osredotočim na opis praznovanja božiča. Zanimala me je predvsem izvedba
izbranega praznika in pravila, ki se morajo na posamezen dan upoštevati, npr. jedi, ki se lahko
jedo na specifičen dan, vraže in verovanja, šege in navade, pesmi in molitve, ki se izvajajo ipd.
Diplomsko delo je tako razdeljeno na 7 poglavij. V prvem, uvodnem delu pojasnim
metodologijo in izhodiščno vprašanje naloge. Drugo poglavje je že prej omenjen zgodovinski
razvoj območja Medžimurja. Skušala sem zajeti najbolj pomembne stvari, ki sem jih našla v
literaturi, saj bi bila drugače naloga preobsežna. V tretjem poglavju se osredotočim predvsem
na začetke raziskovanja etnoloških prvin Medžimurja v 19. stoletju. Opredelim tudi posamezne
pojme, saj menim, da je tako lažje razumeti nadaljnjo besedilo. Četrto poglavje zajema celoten
cikel praznovanja božiča. Začetek tega ciklusa je praznovanje dneva svete Barbare. Sledi ji
sveti Miklavž in nato še sveta Lucija. Sledita božični večer ter božič sam. Namen je čim bolj
jasno predstaviti, kako so v 19. stoletju dojemali posamezne šege in navade ter celotno
praznovanje pomembnega krščanskega praznika. Sledijo še krajši opisi dni po božiču, ki se
prav tako navezujejo na božični ciklus, to so Štefanovo, god svetega Janeza apostola in
evangelista ter praznik spomina nedolžnih betlehemskih otrok. Kot zadnji v tem sklopu je
praznik Svetih treh kraljev, s katerim se praznovanje božiča tudi zaključi. Peto poglavje zajema
zaključek, kjer svoje glavne ugotovitve strnem in jih tudi komentiram. Šesto poglavje je seznam
vseh uporabljenih virov in literature, s katerimi sem svojo nalogo dopolnila. Zadnje, sedmo
poglavje pa zajema priloge k diplomskemu delu.
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2. Medžimurje
Hrvaška je sestavljena iz 21 županij. Ena izmed njih je tudi Medžimurska županija z 22
občinami (Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec,
Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen,
Pribislavec, Selnica, Šenkovec, Strahoninec, Štrigova, Sveta Marija, Sveti Juraj na bregu, Sveti
Martin na Muri in Vratišinec) ter tremi mesti kot samostojnimi enotami – Mursko Središće,
Prelog ter glavno mesto županije Čakovec (Međimurska županija, gradovi i općine 2015).
Županija se nahaja na skrajnem severnem delu Hrvaške in je omejena z rekama Muro in Dravo.
Zahodni del Medžimurja je v dotiku z obrobjem Alp, srednji in vzhodni pa sta del Panonske
nižine. Medžimurje meji na Madžarsko ter Slovenijo, dokaj blizu pa je tudi Avstrija (Pospišil
2012: 37). Območje predstavlja najbolj gosto poseljeni del Hrvaške in zajema približno
730 km² površin. V 126 naseljih pa živi okoli 126.500 prebivalcev (Hranjec 1991: 9-10).

Slika 1: Lega Medžimurske županije (Vir: Slike Google)
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Slika 2: Pregled posameznih mest in občin Medžimurske županije (Vir: Google maps)
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2.1 Zgodovinski razvoj prostora
V zgodovinskih zapisih se Medžimurje omenja relativno pozno, v 13. stoletju. To je tudi čas,
ko je že ustanovljena večina medžimurskih naselbin in trgov. Prvi pisni dokumenti, vezani na
območje Medžimurja, so vezani na sodne in druge spore ter na pojasnila glede lastniških
odnosov. V večini knjig je kot prva letnica, ki je izpričana za prvo omembo območja, 1226.
Dokument iz tega leta govori o sporu med dvema bratoma. Spor se odvija zaradi vprašanja o
lastništvu kraja Otok (blizu Preloga) ter Bistrice (med Kotoribo, Donjim Vidovcem in Donjimi
Dubravami). Poleg te letnice pa je v knjigi Pregled povijesti Medžimurja, v poglavju, katerega
je napisala Višnja Matotek, omenjena tudi letnica 1203. Takrat naj bi namreč kralj Emerik izdal
povelje na zahtevo vesprémzskega škofa Kalande, s katerim je prebivalce ozemlja Cerkve
blaženega Mihajla (danes Mihovljan), ki leži med Muro in Dravo, oprostil vseh zadolžitev do
kralja in bana ter jih je izvzel plačevanja davkov (Bunjac 2013: 49-52). Nekatere arheološke
najdbe vseeno dokazujejo, da je bil prostor Medžimurja naseljen ne samo v rimski dobi, temveč
tudi v prazgodovini oz. natančneje v kameni, bronasti in železni dobi (Hranjec 1991: 10).
2.1.1 Antika
Rimljani so

leta 34

pr. Kr. začeli z osvajanjem današnjega območja Podonavja ter

ustanavljanjem vojaških kolonij, gradnjo trdnjav, utrdb ter vojaških in trgovskih prometnic.
Utrjevanje vsega, kar so Rimljani na tem prostoru na novo zgradili je trajalo do leta 185 po Kr.,
ko se rimske poti popolnoma ustalijo. Po besedah Gönzija je bilo v rimski dobi ozemlje
Medžimurja živo vključeno v vse tokove rimske kulture in civilizacije ter si je tako delilo usodo
ostalega panonskega prostora (1995: 40).
2.1.2 Srednji vek
Po propadu rimskega imperija so območje Medžimurja zajela germanska plemena, predvsem
Langobardi, v drugi polovici 6. stoletja pa Avari. Leta 838 je oblast Avarov zlomil Karel Veliki
in knez Pribina je, z dovoljenjem Frankov, na tem območju ustanovil slovansko kneževino.
Zadnji knez omenjene kneževine je bil Bratislav, katerega so leta 896 premagali Madžari in
tako prevzeli oblast nad prostorom. Andrija II. je bil hrvaško-ogrski kralj, ki je Medžimurje
podaril hrvaškemu banu Buzadu. Kasneje je območje prešlo v last najvišjega častnika županije
Zala, Dimitriju Čaku. V drugi polovici 13. stoletja je Medžimurje v lasti grofov Güssing, ki so
ga izgubili, vključno s trdnjavama Štrigova in Čakovec, v vojni proti avstrijski oligarhiji in
vojvodi Albertu. Ob koncu vojne je Medžimurje prešlo v last njihovih sovražnikov. Kralj Karel
10

I. se je odločil, da ga povrne z vojaško močjo, vendar ga je še pred bojem dobil nazaj v zameno
za denarno plačilo. Takrat je območje, s kraljevskim ukazom, dobil župan Zomoljske županije
Donch. Do leta 1350 je bilo Medžimurje v lasti krone, ter je nato prešlo v last sedmograškega
vojvode in viteza Štefana II. Lackovića. Območje je dobil od kralja Ludvika I. Ogrskega, v
zameno za usluge tekom vojnega pohoda. Lackovićevi nasledniki so se kralju Sigismundu
zamerili, tako so ozemlje v roke dobili bratje Szécsényi. Izmenjava je bila izničena leta 1404,
Medžimurje pa je bilo ponovno vrnjeno kroni. Kralj Sigismund je leta 1405 zapustil Štajersko,
Medžimurje je oddal v zakup Celjskim grofom, vendar ga nikoli več ni dobil nazaj. Po smrti
zadnjega Celjskega je njegova vdova Medžimurje izročila ljudem, ki na Madžarskem niso imeli
ničesar v lasti. S tem izročilom je prekršila zakone, tako je kralj Matija Hunyadi, poznan tudi
kot Matija Korvin, z orožjem Medžimurje ponovno pridobil nazaj v last krone, ter ga predal
svojemu ministru za finance Ivanu Ernuštu Hampu. Rodbina Ernušt je izumrla leta 1541 (po
Bunjac 2013: 50-55).
Pod pretvezo je nato ozemlje v svojo last pridobil hrvaški ban Peter Keglević, vendar je laž
prišla na dan in takratni kralj Ferdinand je izdal ukaz, da se ozemlje lahko odvzame s silo. Kot
izvršitelj odredbe je bil izbran Nikolaj Zrinski. Po junaškem ponovnem zavzetju ter obrambi
trdnjave je Medžimurje nasledil Nikolajev najstarejši sin Juraj. Juraj je umrl leta 1603 in
Medžimurje nasledita njegova sinova Juraj in Nikolaj. Oba sta zakonsko zvezo sklenila s
protestantkama in ker je običaj zahteval, sta vstopila v protestantsko vero, vendar sta se že leta
1619 ponovno vrnila k rimokatoliški veri ter postala njena »najgorečnejša borca«. Ferdinand II.
je, zaradi njegovega karakterja ter vojaških zaslug, zelo cenil Juraja Zrinskega, katerega sta po
njegovi smrti leta 1626 nasledila sinova Nikolaj in Peter. Sinova sta leta 1649 z dogovorom
prekinila skupno gospodarjenje nad ozemlji ter si jih razdelila na dva dela. Nikolaj je dobil
Medžimurje ter ostala ozemlja pred Donavo, Peter pa je dobil ozemlje čez Donavo ter
posamezne posesti ob Jadranskem morju. Nikolaj Zrinski je postal naslednji župan županije
Zala in Šomodske županije, Legradski vodja ter od leta 1647 tudi hrvaški ban (po Bunjac 2013:
55-59). Po besedah Gönczija je prav on zaslužen za to, da je Medžimurje postalo center gibanja
na Hrvaškem ter da je bilo gibanje usmerjeno proti turškim vpadom oz. obrambi območja
(1995: 45). Nikolaj Zrinski je umrl leta 1664 med lovom. Nekaj časa je bilo Medžimurje v lasti
vdove Sofije Löbl, ki je vladala v imenu Nikolajevega sina Adama. Kasneje jo je svak Peter
Zrinski odpeljal v Varaždin, sam pa je v svojo last vzel Medžimurje. Po nekaj uspešnih dejanjih
ki jih je izvedel Peter, se je dunajski dvor ustrašil za svoje ozemlje in je leta 1670 v Medžimurje
poslal svojo vojsko. Poveljnik vojske je bil general Spankau, njegov cilj pa je bil zlomiti in ujeti
11

Petra Zrinskega. Peter je skupaj s Franom Krstom Frankopanom še isti dan, v poznih večernih
urah, odjezdil proti Dunaju, da tam sklene mir. Na Dunaju so ga skupaj s Frankopanom dali v
zapor ter ga 30. aprila 1671 v dunajskem Novem mestu ubili. Spankau je tako prevzel trdnjavo
v Čakovcu ter kasneje v Kotoribi in Legradu, vendar se na tem območju ni dosti zadrževal.
Zadnji lastnik Medžimurja iz rodbine Zrinskih je bil Adam (sin pesnika Nikolaja), ki je leta
1691 umrl v bitki proti Turkom pri Slankamenu. Po njegovi smrti je celotno rodbinsko imetje
za kratek čas prevzela komora v Gradcu (po Bunjac 2013: 63-66).
Od leta 1695 do 1702 je bilo Medžimurje v upravi markiza de Pryea, nato pa ponovno pod
upravo graške komore. V tem času se je ob dveh priložnostih v Medžimurju oblikovala
uporniška vojska Franje Rákóczyja II, ki je napadla Čakovec ter prebivalcem območja naložila
davke. Med leti 1715 in 1719 je Medžimurje v začasen najem dobil Ivan Čikulin. Kralj Karel
III. je, kot poročno darilo območje Medžimurja podaril grofu Mihajlu Althanu in njegovi ženi
Pereguardo Anni – Pignatelly2. Kasneje so si štirje potomci grofa Althana Medžimurje med
seboj razdelili ter si prostor lastili vse do leta 1791. Tega leta so namreč preostali trije sinovi –
Mihajlo, Franjo in Maksimiljan – zaradi dolgov lastništva prostora prodali grofu Juriju
Feštetiću. Kljub poskusom, da bi dogovor preklicali je na koncu ena četrtina ozemlja ostala v
lasti Feštetićev. V tem času so medžimurski kmetje začeli odkupovati svoje kmečke obveze ter
tako postali zakupniki, tj. svobodni ljudje. Kot zakupniki so zemljo tudi bolje obdelovali in
zanjo bolj vestno skrbeli. Jurij Feštetić je izdal odredbo v kateri je določil, da je po 25 letih
mogoče odkupiti celotno zemljo posameznika. To priložnost je zagrabila večina kmetov
Medžimurja in tudi trgovska mesta so postajala številčnejše svobodnejša (Gönzi 1995: 39-53).
2.1.3 Konec »zlatega starega reda« in začetek nove dobe
Medžimurje je v času od 1790 do 1918 administrativno in politično pripadalo madžarski
županiji Zala s sedežem v Zalaegerszegu, z izjemo krajšega obdobja med leti 1849 in 1861, ko
je bilo pod hrvaško upravo. Glavna značilnost tega obdobja je proces prehoda iz tradicionalne
fevdalne družbe v meščansko (Bunjac 2013: 81).
Tako kot ostali narodi v Habsburški monarhiji so tudi Hrvati prelomnega leta 1848, poleg
ukinitve tlačanstva, iskali nacionalne pravice v okviru monarhije. V sklopu Velike narodne
skupščine v Zagrebu, 25. marca 1848, so z »Zahtevami hrvaškega naroda« prikazali trenutno
stanje nacionalno-integracijskega procesa hrvaškega naroda. Od kralja so zahtevali:
1. Imenovanje barona Josipa Jelačića za hrvaškega bana.
2

Althan je namreč leta 1720, v bitki pri Madridu, kralju rešil življenje ter si tako prislužil njegovo spoštovanje.
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2. Sklic hrvaškega sabora in njegovo redno zasedanje.
3. Teritorialno celovitost hrvaških območij, torej priključitev Kraljevine Dalmacije in
Vojne krajine Hrvaški in Slavoniji.
4. Ustanovitev odgovorne narodne vlade.
5. Mestne in politične svoboščine ter odpravo privilegiranih razredov.
6. Ustanovitev narodne vojske.
7. Odpravo tlačanstva (po Kalšan 1998: 3).
Že 23. marca 1848 je kralj z dekretom imenoval barona Josipa Jelačića za hrvaškega bana. Ban
je 8. aprila na Dunaju zaprisegel, istočasno pa je bil imenovan za podmaršala in vojnega
poveljnika Banske Hrvaške in Vojne krajine. Ena od glavnih zadev, ki jih je razglasil, je bil 25.
aprila podpisan razglas o odpravi tlačanstva. Josipu Jelačiću je bil 10. junija 1848 odvzet naziv
bana, vendar mu je kralj Ferdinand naziv vrnil 4. septembra. Zaostritev situacije med Dunajem
in Budimpešto, razglasitev samostojnosti Madžarske ter njena odcepitev od monarhije je
namreč spremenila odnos dvora do Hrvatov (po Kalšan 1998: 3-4).

Slika 3: Ban Josip Jelačić (Vir: Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo "Jelačić" Petrovaradin 2015)

Na Hrvaškem so se priprave na vojno za osvoboditev Medžimurja začele avgusta 1848. Vojska
je pod poveljništvom bana Josipa Jelačića 11. septembra 1848 prečkala Dravo pri Varaždinu,
vstopila v Medžimurje ter ga priključila Hrvaški. 11. septembra je ban izdal dva razglasa: enega
madžarskemu narodu, ki naj bi vojno vodil v interesu njegove večine, vendar proti tistim, ki
želijo podjarmiti narode, ki živijo na Madžarskem. Drugi razglas se je nanašal na vojake in
13

njihove poveljnike z željo, da se pridružijo hrvaški vojski pod cesarsko zastavo. S tem je
razglasil boj za enotnost Habsburške monarhije (po Bunjac 2013: 83). Madžarska vojska se je,
ob odsotnosti bana Jelačića, vrnila v Medžimurje pod poveljništvom generala Morica Percela
in 17. oktobra 1848 stopila na medžimurska tla. Izkoristila je dejstvo, da je mejo na reki Muri
branilo le nekaj hrvaških vojakov Narodne garde. Glavni cilj madžarskega napada iz
Nagykanizsa je bil Čakovec. Kapetan Šafran, ki je branil mejo na Muri med Kotoribo in
Letenjami, je v imenu majorja Rubida skušal priti v Hodošan pred Madžari, kar mu ni uspelo.
V vzhodnem Medžimurju je hrvaške vojake zajela panika in niso nudili nobenega odpora. Poleg
tega so se pokazali tudi sovražni odnosi med medžimurskimi prebivalci in hrvaškimi vojaki, ki
so zaradi slabe oskrbe ropali imetje kmečkega prebivalstva. Po izgubi Medžimurja je
generalštab hrvaške vojske (lociran v Zagrebu) v Varaždin poslal podmaršala Dahlena kot
zamenjavo za bana Jelačića, z nalogo organizacije obrambe. Percel je ocenil, da je položaj
madžarske vojske v Medžimurju težko obraniti, saj so stalno grožnjo predstavljale vojaška
skupina generala Burića med Ormožem in Ptujem, generala Todorovića v Varaždinu in
podmaršala Dahlena v Legradu. Ta ocena se je izkazala za pravilno, saj je 13. novembra 1848
podmaršal Dahlen ponovno zavzel Čakovec in zasedel vsa mesta v Medžimurju. Kasneje so
Madžari nekajkrat ponovno poskušali priti v Medžimurje pri Legradu, toda brez uspeha. Poraz,
oziroma predaja madžarske vojske pri Világosu v avgustu leta 1849 pa je pomenila tudi konec
madžarske revolucije in ponovno stabilizacijo političnih priložnosti v monarhiji.
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Slika 4: Osvoboditev Medžimurja leta 1848 (Vir: Bunjac, Branimir in drugi 2013: 82)

Ko je leta 1848 prišlo do prekinitve realne unije med Hrvaško in Madžarsko, je prišlo do
ustanovitve Banskega sveta. Svet je prevzel vlogo samostojne vlade, vendar je po porazu
Madžarov konec leta 1849 prišlo do ukazov s strani Dunaja in se je morala tudi Hrvaška
integrirati v enotno administracijo, ki je veljala za celotno monarhijo. Neoabsolutizem je bil
razglašen 31. decembra 1851. Vrhovni župani so postali izvršni organ Banske vlade. Obstajala
je hierarhija upravnih enot (Banska vlada, županije, podžupanije in občine), ki so od takrat
naprej morale izvrševati naloge Ministrstva notranjih zadev. Medžimurje je začasno ostalo v
sestavi Hrvaške kot del Varaždinske županije, toda o njegovem statusu je bilo potrebno
naknadno razpravljati (po Bunjac 2013: 81-83).
Medžimurje se je vse do leta 1857 delilo na tri politične okraje: čakovački, preloški in
štrigovski, kasneje pa je imela podžupanija Medžimurje dva okraja in devet upravnih občin.
Upravne občine čakovačkog okraja so bile: Čakovec, Nedelišće, Štrigova, Novakovec, Mursko
Središće. Del preloškega okraja pa so bile Prelog, Kotoriba, Hodošan in Sveta Marija (Bunjac
2013: 84).
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Z avstrijskim porazom v severni Italiji leta 1859 in finančno krizo, je bila dunajska oblast
prisiljena sprejeti dejstvo, da se mora za pomoč obrniti k silam zunaj državne birokracije. Zato
je cesar z odlokom 5. marca 1860 pozval v svoj svetovalni organ predstavnike zgodovinskih
pokrajin, ti so mu imeli pravico svetovati glede finančnih vprašanj (po Bunjac 2013: 85). 20.
oktobra 1860 je cesar končno izdal t. i. Oktobrsko diplomo oziroma drugo Oktroirano ustavo o
ureditvi notranjih državnopravnih odnosov monarhije. S kombinacijo absolutizma in
ustavnosti, federalističnih in centralističnih elementov, je imela nova ustava nalogo umiriti
napetosti med vladarjem in (madžarskim) plemstvom. Diploma je delila »zakonodajno oblast
med cesarja, deželne zbore in državni zbor, ki naj bi bil kakor dotedanji razširjeni državni svet
sestavljen iz predstavnikov dežel.« (Gestrin in Melik 1966: 62). S to ustavo je bilo vrnjeno
stanje pred letom 1848 in v skladu s tem je bilo potrebno urediti nove županijske uprave in
utrditi njihove meje. Banska konferenca je začela delovati 26. novembra 1860, cesar pa ji je
namenil vlogo pomirjanja javnosti po določitvah Oktobrske diplome, ki je le delno zadovoljila
pričakovanja političnih prvakov. Cesar je Bansko konferenco in Hrvaško dvorno sodišče
pozival, naj mu z dokazi podkrepijo pravico, po kateri Medžimurje pripada Hrvaški.
Predstavniki konference so izjavili, da niso pristojni za obravnavanje dotičnega vprašanja in so
odločitev prepustili hrvaškemu saboru v upanju, da bo do odločitve trajal status quo. Cesar je
26. januarja 1861 s pismom določil, da se Medžimurje priključi v županijo Zala z obrazložitvijo,
da se Banska konferenca ni izjasnila ter da je Medžimurje do leta 1848 pripadalo Madžarski.
Ker je cesar želel sporazum z madžarskim plemstvom, ki je vztrajalo na celovitosti Ogrske, mu
je moral stopiti nasproti z odcepitvijo Medžimurja od Hrvaške. Predstavniki Medžimurja so s
pismom velikemu županu grofu Ivanu Erdöyju zahtevali, da se vprašanje pripadnosti
Medžimurja postavi na dnevni red. Skupščina Varaždinske županije, v kateri so imeli večino
unionisti (»mađaroni«), je 28. januarja 1861 zbrala vse uradnike iz vseh okrožij, z izjemo
medžimurskega, pod pretvezo, da Hrvaška Medžimurje ni imela pravno v svoji lasti. Od 15.
januarja do 12. marca 1861 v Medžimurju tako vzporedno delujeta hrvaška uprava z Antonom
Globočnikom na čelu in madžarska oblast. Medžimurje je v županijo Zala uradno priključeno
12. marca 1861, ko je Globočnik po poslanem pisnem nalogu kraljevemu namestništvu v
Zagrebu predal svojo upravo madžarski komisiji in zapustil Medžimurje. Administrativno in
upravno je imelo Medžimurje v sestavi Ogrske dve okrožji, Čakovec in Prelog s skupaj 22
upravnih občin. V čakovskem okrožju so bile občine Belica, Čakovec, Gornji Mihaljevec,
Lopatinec, Macinec, Sveti Martin na Muri, Nedelišće, Podturen, Selnica, Štrigova in Vratišinec,
v preloškem pa Dekanovec, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Draškovec, Goričan, Sveti Jutaj u
Trnju, Kotoriba, Legrad, Mala Subotica, Sveta Marija in Prelog (po Bunjac 2013: 86).
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Položaj nemadžarskih narodov je z Zakonom o narodnosti iz leta 1868 razglašen za notranje
vprašanje Ogrske, problem ne-madžarskih narodnosti pa je določen po principu obstoja
izključno enega in edinega madžarskega, političnega naroda. To je pomenilo, da se pripadnike
posameznih narodov ne smatra kot skupnost, temveč kot posameznike, kar je avtomatično
zavrnilo pravice posameznih narodov do avtonomije v okviru Ogrske. Zakon je med drugim
madžarskemu narodu dajal pravico do svobodne uporabe materinskega jezika na nižjih stopnjah
sodnih postopkov in v izobraževanju, omogočal pa je tudi svobodo političnega in kulturnega
organiziranja (po Bunjac 2013: 87).
Po oceni Ivana Novaka je bil učinek madžarizacije porazen za hrvaško zavest in kulturo (glej
Novak 1907). Medžimurci naj bi sprejeli madžarsko identiteto in s prezirom začeli gledati na
Hrvate preko Drave. Novak opisuje tudi, kako so različno dojemali »Zagorca« (t. j. Hrvat iz
Hrvaške) in Madžara. Prvi je bil »človek z umazanimi gatami, brez plašča, s torbo čez ramena
in čevlji – vedno sključen in temnega obraza«, nasproti pa mu je stal »človek s tesnimi hlačami,
s plaščem na vrvice, pokončen, vedrega obraza in zavihanih brkov« (Novak 1907: 15). Kljub
temu, da bi se posamezniki prej razglasili za Madžare, so Medžimurci vedeli da govorijo
»horvatski«. Ravno zaradi razlike v jeziku bi se tako prej imenovali za Medžimurce kot Hrvate
(Novak 1907: 16). V popisu konec 19. stoletja (1900) je v Medžimurju skupaj 81.115
prebivalcev, od tega je 75.663 Hrvatov, 4.401 Madžarov, 689 Nemcev, 118 Romunov, 25
Slovakov, 2 Srba in 216 ostalih (Heršak in Šimunko 1990: 583).
Odmevi hrvaškega narodnega preporoda do leta 1848 so bili v Medžimurju skromni. Kljub
vsemu lahko rečemo, da so se posamezniki (Jan Kollar, Stjepan Mlinarić idr.) iz Medžimurja
iz prve polovice 19. stoletja aktivno vključevali v nacionalno agitacijo preko jezika kot sredstva
nacionalne identifikacije. Prav Stjepan Mlinarić je zaslužen za to, da so se v Medžimurju začele
pojavljati ideje preporoda ter da je leta 1863 v Dolnji Dubravi, Dolnjem Vidovcu, Kotoribi in
Prelogu proslavljena tisočletnica delovanja Cirila in Metoda. Vodil je tudi knjige, napisane v
novemu hrvaškemu pravopisu. V tej fazi nacionalnega gibanja so se posamezniki, Medžimurci
in nacionalno zavedni Hrvati začeli zanimati za zgodovino, jezik in običaje medžimurskih
Hrvatov. Tako je Stjepan Mlinarić Priločenec3 v tem času napisal tudi prvi celotni prikaz
Medžimurja, v katerem navaja podatke o naseljih, ljudeh in običajih (po Bunjac 2013: 88-89).

Tudi Stjepan Mlinarić je bil hrvaški narodni reformator. Rodil se je 15. decembra 1814, v Priloku. Osnovno
šolo je zaključil v rojstnem mestu. 6 razredov gimnazije je zaključil v Veliki Kaniži, licej v Zagrebu, študij
filozofije pa na Dunaju in Pešti. Leta 1838 je bil posvečen v duhovnika. Opravljal je delo kaplana v Bistrici,
Malemu Taboru, nato kot katehet v Varaždinu ter duhovnik v Lupoglavu. Umrl je 21. avgusta 1876. Od leta
1837 je pod imenom »Slavo-mir, Ilir iz Medžimurja« v budimpeškem časopisu Letopis objavil pesem, sonet pod
3
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Slika 5: Vhod v staro mesto Čakovec - konec 19. stoletja (Vir: Đurič in Dragutin 1992: 61)

3. Začetki raziskovanja etnoloških prvin
3.1 Pojmi
Od začetka 19. stoletja do njegovih zadnjih desetletij se je skozi etnološko perspektivo odvijal
čas romantike (glej Slavec Gradišnik 2006: 206-208). To časovno obdobje je tudi začetek
zanimanja oziroma raziskovanja evropskih narodov, predvsem preko ljudske poezije in s tem
povezano lastno preteklostjo. »Takšna prizadevanja so bila značilna za tiste narode, ki so bili
vključeni v države z običajno tujo nadvlado /…/ Predstavljala so določeno obliko protesta proti
tuji nadvladi« (Kremenšek 1973: 35)«. Na podlagi tega se je v etnološki misli razvila nova
ideja. Poleg zanimanja za tuje etnične skupine in njihovo kulturo se je povečalo zanimanje za
lastno kulturo. Želeli so opredeliti razlike, ki lastno kulturo ločujejo od drugih (prav tam). 19.
stoletje je bil torej čas, ko so se tudi v prostoru Medžimurja ljudje začeli ukvarjati z etnološkim
delom oziroma z raziskovanjem etnološki prvin.4 Želeli so se opredeliti kot narod, izpostaviti
svoje značilnosti in posebnosti. Naj najprej definiram nekaj pojmov, ki se navezujejo na
besedilo v nadaljevanju in bodo omogočili lažje razumevanje. Pojme sem poiskala v Slovarju

naslovom »Zvonelka o slogi«. Pomembna so tudi njegova dela v povezavi s spoznavanjem reformacijske dobe,
npr. »Bečki dnevnik« in »Peštanski dnevnik Danica« za leto 1835, »Ispisanje Međimurja kakti zipke
horvatskoga slovstva« in »Vekovi Ilirije«. (Turistička zajednica grada Preloga)
4
Zanimanje za običaje Hrvatov je starejše, prebivalec Šibenika Juraj Šižgorić je namreč že v 15. stoletju
primerjal domače božične običaje z rimskimi saturnalijami (Gavazzi 1988: 3).
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slovenskega knjižnega jezika, v določeni meri pa sem jih dopolnila z definicijami posameznih
etnologinj in etnologov.
OBIČAJ – je nekaj, »kar se v ustaljeni obliki ponavlja (iz roda v rod) ob določeni človekovi
dejavnosti, dogajanju: običaji izginjajo, obstajajo, se ohranijo« (SSKJ). Kot druga točka
definicije pa je običaj opredeljen kot navada: prilagoditi se hišnim običajem/moralni običaji.
NAVADA – nekaj, »kar dobi zaradi ponavljanja ustaljeno obliko« (SSKJ) pri človeku (težko
je spremeniti vsakdanje navade/opustiti, pridobiti si določene navade), pri živali (proučevati
navade divjadi) in na posameznih področjih človekove dejavnosti (upoštevati plačilne navade,
prometne navade). V povedni rabi običajno »izraža, da postane kaj zaradi ponavljanja
človekova značilnost« (SSKJ), npr. njegova navada je kajenje, pitje kave mu je prišlo v navado
ipd. V prislovni rabi, v zvezi iz navade »izraža nagib, vzrok dejanja« (SSKJ), npr. kaditi ali piti
iz navade. Izraz navadno s prilastkom pa je nekaj, »kar se v ustaljeni obliki ponavlja (iz roda v
rod) ob določeni človekovi dejavnosti, dogajanju« (SSKJ), npr. pustne navade, stare navade
izginjajo, ljudske navade ipd.
ŠEGA – nekaj, »kar se v ustaljeni obliki ponavlja (iz roda v rod) ob določeni človekovi
dejavnosti, dogajanju« (SSKJ), nekatere šege recimo izginjajo, poznamo ljudske šege ipd. Izraz
šega je opredeljen tudi kot navada, npr. držal se je ustaljenih hišnih šeg.
PRAZNIK – »dan, ko se navadno ne dela, posvečen kakemu pomembnemu dogodku ali
spominu nanj« (SSKJ), npr. danes je praznik, prazniki v koledarju, za praznike je prišel domov
ipd. Lahko je tudi »dan, posvečen spominu na kak pomemben dogodek, osebo iz cerkvene
zgodovine« (SSKJ), npr. božični prazniki, cerkveni prazniki ipd. V povedni rabi je lahko tudi
»dan, ki je po čem tak kot praznik« (SSKJ), npr. zanj je bil velik praznik, ko se je vrnil sin.
Lahko pa praznik označimo tudi kot počitnice, npr. praznike je celo poletje preživel pri stricu
v Ameriki.
RITUAL – je obred, npr. poročni ritual, religiozni ritual ipd. Lahko je verski obred oziroma
bogoslužje, npr. življenjski ritual kmečkega človeka. Kot tretja točka pa je ritual dejanje
oziroma opravilo, npr. jutranja kava je njen vsakdanji ritual.
Iz zgoraj napisanega lahko vidimo, da so si definicije posameznih pojmov med seboj precej
podobne. Tako sem za dodatne pojasnitve povzela tudi nekaj zapisov slovenskih in hrvaških
etnologinj in etnologov ter dobila približno predstavo, kaj ti pojmi točno opredeljujejo.
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Niko Kuret v svojemu članku Navada in šega opredeli nekaj od prej naštetih pojmov. Prazniki
imajo po njegovem mnenju poseben pomen in so nekaj nevsakdanjega v življenju posameznika
ali skupnosti. Praznik praznujemo vsako leto na določen datum. Lahko bi rekli, da je praznik
nekakšna nadpomenka šege, saj so posamezne šege sestavni deli praznika. Kot praznik lahko
opredelimo božič, šega tekom praznovanja božiča pa je okraševanje božičnega drevesca ali
postavljanje jaslic (glej Kuret 1974).
Opravila, »ki se v človekovem dnevnem teku bolj ali manj redno, ob določenem času ali celo
uri ponavljajo« ter opravila, »ki so kar delček človekovega jaza, čeprav vsaj na zunaj za
življenje niso bistveno važna« (1974: 70) Kuret imenuje navade; »lat. habitudo, nem.
Gewohnheit, franc. habitude, angl. habit, tudi custom« (prav tam). Po njegovem mnenju je
navada nekakšna predstopnja šege. Gre za dejanje, ki ima samo obliko in je na zunaj lahko
podobno šegi, vendar pa nima vsebine. Navade se ohranjajo samo iz konservativnosti ljudi.
Navada nekako sodi v zasebnost, lahko pa preide v javnost s tako imenovano ritualizacijo.
Ritualizacija namreč iz navade naredi šego. Med njima tako ločnice ne obstajajo, saj lahko
prehajata ena v drugo in se tudi dejanje samo spremeni iz zasebnega v javno.
Ko pa ima dejanje ob posameznem opravilu pomen, smisel ter »vsebino«, taka opravila
imenujemo šege; »lat. ritus, tudi mos, nem. Brauch, franc. coutume, angl. custom« (prav tam).
Šege so nekaj kar je podedovano in se prenaša med generacijami. Od praznikov so manj
spremenljive. Stopnja obveznosti izvajanja šeg za posameznika ali skupnost pa je predvsem na
tem, da se čuti dolžnost do izvedbe posamezne šege. Navada in šega imata, po besedah Kureta,
svoje življenje v katerem nastaneta, se razvijata in odmirata, imata pa tudi nekaj skupnih
značilnosti:
1. »Segata v »nadnaravno« /…/ Temelj jima je neka »vera«, poganska ali krščanska.
2. Simbolično ponazarjata nek medčloveški odnos /…/.
3. Simbolično povzdigneta neko pomembno dogajanje v skupnosti, poudarjata njegovo
slovesnost in njegovo nevsakdanjost /…/.« (Kuret 1974: 70–71)
Ines Prica v svojem članku predstavi 3 šole raziskovanja, preko katerih skuša pojasniti razlike
v poimenovanju posameznih temeljev (glej 2001):
1. Šolo kontinentalne tradicije Srednje Evrope,
2. Anglo-ameriško šolo ter
3. Sovjetsko šolo.
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V srednjeevropski tradiciji so bile navade zelo zapostavljena področja. Poleg tega niso razlagali
samih fenomenov, bolj razloge zaradi katerih je do fenomenov pravzaprav prišlo. Preučevali so
izredne in izjemne priložnosti, medtem ko so bile vsakdanje bolj kot ne zanemarjene. Pri angloameriški tradiciji so bili pojmi redko raziskani. Ukvarjali so se predvsem z enakimi stvarmi kot
srednjeevropska tradicija, vendar veliko bolj skromno in površno. Izhajali so iz razumevanja
»custom« = tradicija. Iz tega sledi nadaljnja posplošitev, da je pojem »custom« sam po sebi
precej redek. O »customs«/šegah/običajih so razmišljali kot o fiksnih univerzalnih vedenjskih
kategorijah. Tretja, sovjetska tradicija razumevanja običajev je po mnenju Price podobna tistim
pojmom oziroma definicijam, ki jih je uporabljal tudi Kuret. Običaji so bili razumljeni kot
nekaj, kar je povezano z moralo.
Naj omenim še, da je Kuret šege in navade razdelil v tri kategorije:
1. Šege in navade življenjskega cikla;
2. Šege in navade koledarskega cikla;
3. Šege in navade ob delu (1974: 75).
S to kategorizacijo je upošteval dve najpomembnejši ideji časa, to sta linearni čas (od rojstva
do smrti) ter ciklični čas (na podlagi koledarskega leta ali letnih časov).
Kot sem omenila že v uvodu sem ob iskanju primernega gradiva za diplomsko delo, obiskala
tudi Hrvaško akademijo znanosti in umetnosti (v nadaljevanju HAZU) v Zagrebu. Preko
elektronske pošte sem se dogovorila za obisk ter pripravo gradiva, ki sem ga iz inventarja
smatrala za uporabnega. Prosila sem predvsem za gradivo, ki zajema območje Medžimurja ter
se navezuje na praznovanja, šege in navade na tem prostoru, še posebej primerni pa bi bili
podatki glede božiča. Ko sem prispela v HAZU, so me tam že čakale mape z gradivom. Ena od
njih je zajemala zvezek z rokopisom Aleksija Mikaca, ki je pisal o božiču, vendar se je
osredotočil zgolj na en kraj v Medžimurju – Sveti Martin. Iz njegovega rokopisa izvemo, da je
zapiske delal kot takratni gimnazijec, pisalo pa se je leto 1873 (Mikac 1873, S.Z. 16). Poleg
njega sem se seznanila tudi z Andrijo Dolenčićem. Zanimivo je, da sem nekaj njegovih
podatkov oziroma omembo zasledila le v delu Marije Novak, ki pravi, da je bil Andrija
Dolenčić, rojen leta 1909 in umrl leta 1984, duhovnik. Prihajal je iz Medžimurja, natančneje iz
Kotoribe. Zapisoval si je narodne običaje in verovanja v Medžimurju. Svojo zbirko pod
naslovom Proljetno-ljetni ciklus međimurskih narodnih običaja i vjerovanja pa je podaril
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Arhivu odbora za narodno življenje in običaje JAZU5 v Zagrebu. Novak M. v svojem članku
omeni tudi, da naj bi okoli 40 let posvetil raziskovanju šeg in navad tega področja (po Novak
1990: 136). Kljub temu, da je Dolenčić živel v 20. stoletju, lahko njegove podatke raziskav
umestimo prav v 19. stoletje. Z raziskavami je namreč začel pri svojih 30ih letih, za sogovornike
pa je imel predvsem starejše ljudi. Ti so mu pripovedovali o praznikih in praznovanjih iz časov,
ko so bili še otroci in mladostniki. Čas njihove mladosti pa lahko umestimo v drugo polovico
19. stoletja. Kljub pomembnemu prispevku Dolenčićevega raziskovanja tega območja je precej
nenavadno, da o njem ni zapisanih več podatkov, oziroma se ga v člankih v povezavi s to
tematiko niti ne omenja. Eden od pomembnih, vendar bolj sodobnih raziskovalcev Medžimurja
skozi šege in navade pa je tudi Stjepan Hranjec. Rodil se je 18. avgusta 1946 v Goričanu.
Uspešno je zaključil Filozofsko fakulteto v Zagrebu ter na isti fakulteti tudi magistriral in
doktoriral. Zaposlen je bil v srednjih šolah v Čakovcu, opravljal delo direktorja Centra za
kulturo v Čakovcu, bil docent za otroško književnost na Filozofski fakulteti v Osijeku ter redni
profesor za trajno ohranjanje otroške književnosti na Pedagoški fakulteti v Zagrebu. Ukvarja se
predvsem z otroško književnostjo, folkloristiko in kajkavščino.6 Še danes stanuje v Čakovcu
ter tam tudi dela (po Društvo hrvatskih književnika).
Andrija Dolenčić je v svojih zapisih, napisanih v sklopu raziskovanja šeg in navad Medžimurja,
opredelil narodne običaje in verovanja v naslednje cikluse:
-

Zimski ali božično-novoletni, ki naj bi se nekje začel s praznikom vseh svetih (1.11.),
nekje pa s praznikom sv. Andreja apostola (30.11.). Ciklus po Dolenčićevih besedah
traja do svečnice (2.2.), nekje pa do praznika sv. Valentina (14.2.).

-

Pomladni ciklus se začne s karnevalom oziroma s pustom, traja pa do praznika sv.
Janeza Krstnika (24.6.).

-

Poletni ciklus se začne s praznikom Janeza Krstnika ter konča s praznikom vseh svetih
ali praznikom sv. Andreja apostola. (Dolenčić: s. z. 120a: 8-9)

Po mnenju Dolenčića naj bi si kmetje svoje običaje, verovanja in vraže postavili skozi
koledarsko leto tako, da bi lahko vplivali na naravni ciklus razpoloženja. Poleg tega pa je ta
umeščenost dogodkov v te cikluse nastala tudi zaradi tega, ker se je samo skozi te prakse, po

5

Ustanovljena leta 1866 v Zagrebu kot Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti. Utemeljitelj akademije
je bil Josip Juraj Strossmayer. Akademija v času Neodvisne Države Hrvaške (1941-1945) deluje pod imenom
Hrvaška akademija znanosti in umetnosti (HAZU), v Socialistični Republiki Hrvaški pa se ponovno preimenuje
v JAZU. Hrvaški sabor je leta 1991 določil novi zakon o HAZU-ju kot najvišji znanstveni in umetniški ustanovi
v Republiki Hrvaški (Kaštela 2007).
6
Je hrvaška »narečna skupina z vprašalnim zaimkom kaj« (SSKJ)
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njihovem mnenju, lahko zagotovil nov in kar se da uspešen začetek posameznega letnega
obdobja, ki je nato omogočil razvoj in napredek. Ob tem so skušali doseči pomiritev dobrih
božanskih sil na eni strani ter preprečili vpliv zle, demonske sile na drugi. Celotno izvajanje
narodnih običajev, verovanj in vraž je potekalo v dveh smereh: simpatetično7 in apotropejsko8
(Dolenčić: s. z. 120a: 9-10).

4. Praznovanje Božiča
Božič je, po besedah Ivana Zvonara »eden od najlepših in najbolj priljubljenih krščanskih
praznikov« (Zvonar 1992: 106). V krščanski tradiciji je božič dan, ko se praznuje rojstvo
Jezusa, Božjega sina. Etnologija božič razume skozi letni praznični ciklus. Prazniki namreč
narekujejo vsakdanji ritem, ki je bil nekoč vezan na agrarno leto ter tok naravnega gibanja.
Družbeni, politični in gospodarski tokovi ne vplivajo samo na življenje ljudi, vendar pogosto
oblikujejo in preoblikujejo tudi običaje (po Rihtman Avguštin 1992: 13).
Zimski solsticij9 ter začetek agrarnega leta je bil od zmeraj nekakšen izziv ljudem. Različne
civilizacije so slavile naravne pojave v prizadevanju vzpostavitve nekega ravnovesja, ter da na
podlagi bujenja narave na poseben način zagotovijo boljše življenje v neposrednem prihodnjem
življenjskem obdobju. Gre se za ciklus rituala in običaja, ki sicer le v manjši meri variirajo od
mesta do mesta, od ene do druge etnične skupine ter od države do države, v glavnem pa trajajo
več kot mesec dni.
Že opredelitev datuma Jezusovega rojstva je bila rezultat političnih prizadevanj zastopnikov
cerkve, da se vzpostavi nadvlada nad poganskimi verovanji v Rimskem cesarstvu, poleg tega
pa tudi razprava znotraj cerkve o Kristusovi božanski naravi. Datum 25. december se je ohranil
predvsem zato, ker je v koledarskem letu neposredno za rimskimi saturnalijami (od 17. do 23.
decembra) ter teden pred kalendami (1. januar), katere je utrdil Cezar, praznovali pa so jih tudi
izven Rimskega imperija (po Rihtman Avguštin 1992: 15-16).

4.1 Sveta Barbara
Gavazzi v svoji knjigi smatra, da se kot začetek hrvaških božičnih običajev lahko opredeli dan
sv. Barbare (4. december), sv. Miklavža (6. december) ali sv. Lucije (13. december) (1988: 115116). V Medžimurju so v 19. stoletju imeli za začetek božičnega obdobja prav praznik sv.
Simpatetično ravnanje je ravnanje, ki izraža sočutje in pripravljenost pomagati.
Apotropejski, ki ima po ljudskem verovanju moč, da odganja nesrečo in varuje.
9
Sončev obrat.
7
8
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Barbare. Ta praznik so v Medžimurju, po besedah Dolenčića, imenovali kar »mali božič«. Tako
tudi fraza »kočit Barbaru« kaže na misterioznost običajev in tega dne. Dolenčić tukaj opozori,
da v Medžimurju za pokojnike velikokrat rečejo, da »hodi dimo kočit (kucati) ili ružiti (lupati)«
(120c: 434). Ta fraza po eni strani izraža to, da kmečko prebivalstvo trdno verjame, da tega dne
v domove res prihajajo onostranska bitja, z druge strani pa nakazuje, da obstaja nekakšna
dolžnost in obveza čim bolj primerno dočakati in pogostiti ta bitja iz strani tistih, h katerim
prihajajo »kočit«. Ob primerni pogostitvi in gostoljubnosti sta v hiši zagotovljena sreča in
napredek. Ob tej posebni priložnosti se pripravljajo tudi posebne jedi, kot na božični večer. Ena
izmed takih jedi je tudi »barbarska gerba« (Barbarin štrudel). Že zjutraj fantje (stari do štirinajst
let) začnejo z obhodom po hišah, ustavijo se na vhodnih stopnicah ter govorijo:
Daj vam Bog konjiče,
voliče, teliče, praščiče,
puriče, žibiče, piščence,
v štali žerbicec, v pojati telice,
v kocu prasice, v škrinji pšenice,
pune pevnice vina, Božjega mira,
zlata i srebra pak največ
(Hranjec 1991: 66).
V dar dobijo jabolka, kruh in denar (Žganec 1968: 73). Velja pa tudi vraža, da mlinarjem tega
dne v mlin ne sme prva stopiti ženska, ker jim klini v naslednjem letu ne bodo zdržali.

Slika 6: Sveta Barbara (Vir: Hranjec 2011: 17)
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4.2 Sveti Miklavž
Sveti Miklavž se odvija 6. decembra. Med prebivalci Medžimurja je prevladovalo razmišljanje,
da se sveti Miklavž spušča iz nebes in se neviden sprehaja po zemlji, ponoči pa obdari dobre
otroke. Otroci bi tako morali očistiti svoje čevlje ter jih postaviti pred vrata, na okensko polico
ali v »zapeček« (prostor za pečjo). Sveti Miklavž bi ponoči nastavil jabolka, orehe, suho sadje
ter druge podobne stvari, ki so se našle v hiši (glej Dolenčić 120a: 73). Kljub temu, da se
nekateri posamezniki še spominjajo prihoda svetega Miklavža (glej Hranjec 1991: 66), je ta
običaj v Medžimurju skoraj popolnoma izginil. Razlog za izginotje običaja Hranjec pripisuje
temu, da je začetek praznovanja svetega Miklavža prišel iz mestnega okoliša. Nekateri
prebivalci podeželja pa se niso želeli »umazati« z mestnimi finesami in novostmi, včasih pa si
niso mogli privoščiti tudi daril za otroke in je običaj padel v pozabo (prav tam).

Slika 7: Sveti Miklavž (Hranjec 2011: 21)

4.3 Sveta Lucija
V času, ko je Madžarska vlada prevzela Medžimurje je veljala navada, da na dan svete Lucije
fantje hodijo po hišah ter pojejo Lucijino pesem, katero iz madžarščine Dolenčić (120a: 58)
prevede tako:
Luca, Luca, kuc-kuc;
Dva tri dečka / ti želim /
i rakiju čekam.
Ako nedate rakije,
posiječemo vam gredu!
Že zgodaj zjutraj se je od dva do pet fantov odpravilo od hiše do hiše. Eden od njih je nosil
košaro za darove. Ko so prišli do hišnih vrat so najprej močno trkali na vrata, nato pa pričeli s
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petjem. Po besedilu same pesmi so, po mnenju Dolenčića včasih to izvajali odrasli,
najverjetneje prav poročeni moški. Dekletu pri hiši zaželijo dva, tri in več snubcev, v zameno
pa zahtevajo »rakijo«. Tudi sveta Lucija je, tako kot sveta Barbara, smatrana za nekakšno
nadnaravno bitje iz onostranstva, ki prinaša srečo, v zameno pa zahteva le pogostitev. Po
besedah Dolenčića so nekateri ob večernih urah, ko so pričakovali Lucijo, izvedli posebno
navado. Eden izmed domačih se je oblekel v belo rjuho. V eni roki je nosil krožnik, na katerem
sta bili dve očesi, v drugi roki pa je imel nož. V nekaterih vaseh so nosili tudi izdolbeno bučo,
kateri so odstranili koščice, izrezali oči, nos in usta ter vanjo položili prižgano svečo. Izrezljana
buča je spominjala na mrtvaško glavo in tako so jo nosili po ulicah. Nekdo naj bi se tudi oblekel
v belo rjuho, si na glavo nataknil bučo ter z njo hodil okoli po vasi (glej Dolenčić 120a: 60). Na
dan svete Lucije je veljalo, da se ne sme prati in šivati, saj bi tako dotične osebe, ki bi to pravilo
prekršile, lahko oslepele. Dolenčić opisuje, kako so se takrat gospodinje v Medžimurju zbudile
zgodaj zjutraj, pred sončnim vzhodom, ter spekle »lucijske koržnjače« brez masti in soli.
Te so »koržnjače« pekle iz koruzne moke na ta način, da so zamesile testo in naredile
pogačice okroglih oblik, debeline 2-3 ali celo 5 cm. Premer jim je bil 10-15 cm.
Najpogosteje so jih pekle v krušni peči na opeki. Nekatere pa so jih pekle tudi v pečici.
Te »koržnjače« so morali jesti vsi domači na tešče in to pred sončnim vzhodom. Dali so
jih jesti tudi vsem domačim živalim. Jedli so jih zato, da bi bili varni pred besnostjo,
slepoto in boleznimi oči. (Dolenčić 120a: 62)
V nekaterih vaseh so v en lonec metali na dan svete Lucije bučna semena, v drugega pa proseno
kašo. Bučna semena so moški nosili tudi v žepu, ko so obiskali polnočnico z namenom, da bi
bile buče čim debelejše in obilne. Prosena kaša iz drugega lonca pa se je kuhala za božično
večerjo.
Nastal je tudi zanimiv običaj izdelave »stolčeka«. Izdelava »stolčeka« se začne na dan
svete Lucije, izdelovali so ga do božičnega večera, ob polnoči pa so ga nesli v cerkev in
na podlagi tega »stolčeka« je bilo mogoče videti katere izmed žensk so bile čarovnice;
videc je potem moral bežati domov, da ga čarovnice ne bi dohitele in raznesle. (Hranjec
1991: 66)

4.4 Božični večer in božič
Božični večer je v hrvaščini »badnjak«, ki izhaja iz korena besede »bdjeti« in pomeni bdeti,
ostati buden, kar se nanaša predvsem na čakanje polnočnice. Po besedah Dolenčića (glej 120b:
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226) je pri uporabi imena »badnjak« lepo viden nemški vpliv na jezik Medžimurcev, saj je leta izrinil domače poimenovanje. V Medžimurju se je, zaradi strogega posta na predbožični
večer, ohranil tudi izraz »božični post«, večer konkretno pa »sveta noč« ali »božična noč«. Ime
»božični post« se je nanašalo na cel dan pred božičem, kljub temu, da je bil prvi postni obrok
šele zvečer. Razlog za uporabo tega imena je v tem, da se je »badnjak« smatral kot dan prežet
z raznimi misterioznimi dogajanji in pojavi, kmečki ljudje pa so se s tem namenom držali
določenih pravil, med katere je spadal tudi post. Božični post je bil strogo pravilo, ki se ga pod
nobenim pogojem ni smelo prekršiti. Medžimurci so verjeli, da bi posameznika, ki se na rojstvo
Jezusa Kristusa ne pripravlja v polni meri, v naslednjem letu spremljala nesreča, pomanjkanje
blagoslova ter druge življenjske nezgode (Dolenčić 120b: 227). V Medžimurju je veljala
navada, da se vsaj na Božič zberejo v domači hiši vsi člani družine, tudi tisti, ki drugače čez
leto živijo v drugih krajih ali celo drugih državah. Še posebej nestrpno so božič pričakovali
otroci, ki so z božično slamo in okraševanjem božičnega drevesca popolnoma spremenili
monotonost zimske vsakdanjosti (glej Zvonar 1971: 233). Ob zboru celotne družine pa so bile
vedno prisotne pesmi, ki so jih poznali starejši člani, kot tudi mlajši:
O kakva j' to svetlost s kom Betlem gori?
Glas čuden z veselj' jem po zraku zvoni.
Čast Bogo v visini, mir ljudem v nizini,
V radosti, v radosti, to saki želji…

Poslušajte si sada kak je negda Marija
Svega sinka zibala ter mu ljepo spevala:
»Spavaj, spavaj, sinek moj,
Slatko primi pokoj svoj!«
(Zvonar 1971: 234)
Do božičnega večera so morali pri hiši končati z vsemi opravili in pospravljanjem. Tudi v hlevu
in svinjaku je moralo biti vse počiščeno, krma je bila vnaprej pripravljena. Ženske so v hišah
morale vse pospraviti in oprati, kar se je oprati dalo. Na božični večer so hišo okrasili z zelenjem
in različnimi okraski iz papirja. Obvezno je bilo tudi okraševanje »bora« oziroma božičnega
drevesca. Kot okraske so uporabili kose papirja, rdeča jabolka, pobarvane orehe, bučna semena,
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okraske iz testa ter druge stvari, ki so jih lahko našli doma ali izdelali iz stvari v hiši (Hranjec
1991: 65).

Slika 8: Božična slama pod mizo (Vir: Večenaj 1992)

Slika 9: Rekonstrukcija božične mize in slame
v Muzeju Medžimurja v Čakovcu (Vir:
Manuela Lisjak, osebni arhiv 20.2.2017)

Zvečer je bilo potrebno pripraviti mizo in v hišo prinesti slamo. Hranjec govori o tem, kako so
mizo najprej pokrili z belo rjuho ali prtom, na njo pa so, vsepovprek, polagali slamo ali seno, v
posodo poleg svečo, razna semena, čebulo in česen, suho sadje, kruh, repo in denar, poleg pa
je moralo biti tudi božično žito. Vse kar so položili na mizo naj bi namreč v naslednjem letu
imeli v izobilju. Pod mizo, kjer je bila prav tako slama, so dajali orodje in razne pripomočke za
delo, ter jih na ta način blagoslovili (glej Hranjec 1991: 67).
Slamo je običajno v hišo prinesel gospodar, kot najstarejši predstavnik hiše in družinske
skupnosti. Ko je bila slama v hiši, so vsi člani, z gospodarjem vred, pokleknili poleg na tla
položene slame. Na nekaj mestih je gospodar ob slamo položil božično svečo, gospodinja pa
kruh in vino, nekje pa so navedene stvari držali kar v rokah. Tekom klečanja ob slami so zmolili
razne molitve, ki pa po Medžimurju niso bile v vseh krajih enako uveljavljene in so zaradi tega
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tudi variirale po številu in vsebini (Dolenčić 120a: 177-179). Po besedah Hranjeca so na slami
na tleh prespali otroci, medtem ko je po besedah Gönczija na slami moral spati gospodarjev
sluga. V obeh primerih pa je spanje na slami simboliziralo rojstvo Jezusa Kristusa. (glej Hranjec
1991: 67 in Gönczi 1995: 80). Naj omenim še, da ne smemo menjati oz. povezovati obeh navad
s slamo, saj se ena nanaša na pripravo mize, ki je zapolnjena s slamo in stvarmi, ki si jih želijo
v izobilju naslednje leto, medtem ko slama na tleh predstavlja prej omenjeno Jezusovo rojstvo.
Tudi Mikac (1873: 12) v svojem rokopisu zapiše, da se hiše ni smelo pometati in je morala
slama tam ostati od božičnega večera do goda svetega Štefana, saj je slama predstavljala štalico
oziroma rojstvo Jezusa Kristusa.

Slika 10: Družina zbrana ob pripravljeni slami na božični večer (Hranjec 2011: 45)

Ker je na božični večer veljal strogi post, je bila večerja tega dne skromna. Jedli so predvsem
kuhano in sušeno sadje, fižol in kruh oziroma tisto, kar jim je še ostalo od kosila (Mikac 1873:
10). Večer je bil namenjen čakanju polnočnice. Ravno zaradi krajšanja časa med čakanjem so
se razvili razni načini nekakšnega prerokovanja prihodnosti. Dekleta so recimo pred polnočnico
nosila drva na ramenih. Na podlagi števila drv, ki so jih uspele prenesti so določili, ali se bo
posameznica v naslednjem letu poročila. Tisti, ki niso odšli na polnočnico, so se mogli ob
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zvonjenju cerkvenih zvonov vzpeti na podstrešje, kjer so smrt ali poroko v hiši določili na
podlagi slišanih glasov. Če so slišali glasbo je pomenilo, da bo v prihajajočem letu pri hiši
poroka, če pa so slišali zvoke zabijanja in piljenja desk je pomenilo, da bo nekdo iz hiše umrl
(Mikac 1933: 299). Podobno je bilo tudi v primeru, ko so trikrat obkrožili hišo, smrt ali poroka
pa sta bili določeni na podlagi videnega v odsevu okna – rak ali zastava. Vse to so bila dejanja
kot že prej omenjeno nošenje »stolčeka« v cerkev, na podlagi katerega so določili, ali je ženska
čarovnica ali ne (glej Muzej Međimurja 2001: 8). Tudi Hranjec (1991: 68) piše o podobnih
vražah. Gospodinje naj bi tako v peči oglje spravile na kup, v primeru da se je kasneje v kupu
videla sled roke ali noge je bil to znak, da bo naslednje leto v hiši nekdo umrl. Mikac (1873:
13) prav tako opisuje navado z ogljem in odtisi rok ali nog, vendar doda še, da je v primeru, da
se je v oglju poznalo majhno znamenje, v naslednjem letu umrl otrok, medtem ko je ob večjem
odtisu umrla starejša oseba.
Po povratku iz polnočnice so člani družine med seboj tekmovali kdo bo prej doma, saj bo
zmagovalec naslednje leto najbolj uspešen. Ob prihodu domov se je najprej postregla hrana. Na
mizi so bile klobase, krvavice, pecivo, ni manjkalo niti vino in niti žganje. Gospodar je nato v
hlevu simbolično nahranil živino. Paziti so morali, da pred spanjem niso ničesar pospravljali
ter da sta na mizi ostala kruh ter goreča sveča (Muzej Medžimurja 2001: 9).
Na božično jutro so se vsi svečano oblekli ter odšli v cerkev k maši. Dekleta so s seboj nosila
jabolka »božičnice«, ki so jih podarila mladeničem in jim tako izrazile svojo naklonjenost. Če
so jabolka ostala, so jih po jutranji maši odvrgle v vodnjak in zraven govorile:
Zdenec koplenec,
Ja tebi dara,
Ti meni para.
Da vidim dodna,
Za zamoš sam godna.
(Hranjec 1991: 68).
Po koncu maše je sledilo bogato kosilo s kar se da različnimi jedmi. Na ta dan so vsi ostali v
hišah, na obiske se ni hodilo. Če pa je na božični dan na vrata potrkal revež, so mu na široko
odprli vrata, saj je to pomenilo, da bo tudi v najbolj revnih hišah Medžimurja tega leta vse v
izobilju (Zvonar 1971: 234). Izjema so bili tudi otroci, ki so na božični dan hodili po vasi z
izdelano leseno betlehemsko štalico s figuricami, ki so prikazovale Jezusovo rojstvo. Ob tem
so tudi peli pesmi, ljudje pa so jih obdarovali. Veljalo je tudi pravilo, da je v primeru, če je imel
kdorkoli od kogarkoli kaj izposojeno to moral vrniti lastniku na božični dan.
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4.5 Štefanovo
Dan po božiču, 26. decembra praznuje Sveti Štefan. Vsa opravila, ki se niso smela opravljati v
času božiča, so se opravila na Štefanovo (pospravili so hišo, iz hiše odnesli slamo, očistili hlev
ipd.). Po besedah Dolenčića se tukaj pojavi vprašanje, kateri so motivi, ki so medžimursko
kmečko razmišljanje pripeljali do povezave praznika svetega Štefana z božično-novoletnimi
običaji in verovanji. Kot razlog avtor navede samo življenje svetega Štefana ter njegovo
žrtvovanje in predaja Jezusu.
Štefan je bil eden izmed sedmih diakonov, ki so bili posvečeni iz strani apostolov. Zaupana jim
je bila služba oznanjanja božje besede ter oskrbovanja ljudi. Odlikoval se je po modrosti in
duhu. Bil je dober govornik in je s svojimi pridigami privlačil številne poslušalce ter posledično
bil zelo nepriljubljen med Jezusovimi nasprotniki. Prišlo je do incidenta, ko je bil obtožen
govorjenja zoper svetega kraja in postave. Pripeljan je bil pred sodnika in veliki zbor, kje so ga
obtoževali prej navedenega dejanja. Štefanu se je uspelo zagovarjati, vendar ga je sodnik brez
nadaljnje razprave obsodil na smrt s kamenjanjem. Poznan je tudi kot zavetnik konjev,
konjarjev in kočijažev, kamnosekov, tkalcev, tesarjev, kletarjev in sodarjev (Štefan 2017). S
svojo neustrašnostjo in mučeništvom je pri ljudeh vzbudil spoštovanje in navdušenost
(Dolenčić 120b: 230-235).
Kakšno razumevanje in predstave svetega Štefana so imeli prebivalci Medžimurja lahko vidimo
tudi v kiticah ljudske pesmi:
Denešnjega godovnjaka

On je zmed vseh mučenikov

Štefana pozdravimo,

Kak orel med pticami

I pervoga mučenika

I zato se imenuje

Prave vere valujemo.

Mučenikov kapitan.

Denešnjega godovnjaka
Daj posluhni duša vsaka:
Kak betežne vnoge vračil
Krive boge pakomklačil.
(Dolenčić 120b: 234)

4.6 Sveti Janez apostol in evangelist
27. decembra sledi dan Svetega Janeza apostola in evangelista. Tudi Janez je ljudem prirasel k
srcu s svojim dostojanstvom ubogljivega apostola, z bližino, ki jo je imel do Jezusa in njegove
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matere, čistostjo, deviškostjo in ljubeznijo do Boga in bližnjega, s katero se je odlikoval med
apostoli. Pozornost, katero mu je namenil Jezus, je bila poseben motiv za nastanek in širjenje
njegovega kulta. Njegovo globoko razumevanje krščanskih misterij in dogem, mučeništvo v
vrelem olju in čudežna izognitev mučeniške smrti ter pregon so mu dali poseben nebeški sij v
očeh kmetstva (Dolenčić 120b: 235). Janez je bil najmlajši med Jezusovimi učenci. V šolo
apostolov je bil poklican, ko je z bratom in očetom popravljal ribiške mreže. Janez in njegov
brat sta bila priča Gospodovega poveličanja na gori Tabor in obujanja Jarove hčerke. Ko so
Jezusa prijeli, je bil on edini od apostolov, ki je ostal pri njemu pod križem na Kalvariji. Tam
mu je Jezus zaupal varstvo svoje matere Marije (Katoliška Cerkev 2017). V Medžimurju se, po
besedah Dolenčića (120b: 235), ceni vino, ki je bilo blagoslovljeno na dan svetega Janeza
apostola. To vino se da piti tudi otrokom proti raznim boleznim, popotnikom, bolnikom in
umirajočim pa kot blagoslov svetega Janeza. Navaja tudi besede, ko se da vino piti
umirajočemu: »Sv. Janup-Ivanuš, bodi mu na pomoć i moli za njega. Ako mu je za vmreti, da
mu Bog da srečno preminoti; ako mu je zaživeti, da ozdravi.«10 (120b: 236) V Medžimurju
verjamejo, da vino, ki je bilo blagoslovljeno na dan svetega Janeza apostola oziroma drugače
rečeno z »Janezovim vinom«, učinkuje pri okrepitvi sluha ter krvi. Ko se gre na Janezovo iz
cerkve, se gre najprej v klet, kjer se blagoslovljeno vino natoči v vinske sode, da bi se vino tako
bolje ohranilo.

4.7 Spomin nedolžnih betlehemskih otrok
28. december je dan posvečen betlehemskim otrokom, ki jih je dal pomoriti kralj Herod, ker je
želel iz zemlje spraviti tako imenovanega novorojenega judovskega kralja oziroma Jezusa.
Cerkev jih je tako že zgodaj častila kot prave mučence (Katoliška Cerkev 2017). Na ta dan so,
tako kot v drugih delih sveta, tudi v Medžimurju izvedli šibanje, poznano pod imenom
»Herôdešovo«. Šibanje je simbolično ponazorilo trpljenju, ki so ga morali doživeti otroci.

4.8 Sveti trije kralji
S praznikom Svetih treh kraljev naj bi se, po besedah Hranjeca (1991: 69) zaključil cikel
božičnih običajev. Praznik se praznuje 6. januarja, z njim pa se slavi razodetje Boga na zemlji
v človeški obliki, v Jezusu samem. V cerkvi se je blagoslovila voda, z blagoslovljeno vodo pa
so poškropili hišo, hlev in shrambo, z namenom, da bo božji blagoslov nad celotno posestjo
družine. Celoten blagoslov je opravil duhovnik sam. Prav tako se je na vrata v hiši napisalo

10

Prevod: »Sveti Janez, bodi mu v pomoč in moli za njega. Če mu je umreti, naj mu da gospod lahko smrt«.
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začetnice imen Svetih treh kraljev (G.M.B kar stoji za Gašpar, Melkior in Baltazar), poleg pa
številka novega leta. Tega dne naj bi se iz hiše pospravilo božično drevesce. Za področje
Medžimurja je značilen tudi obhod »zvjezdara«. Trije fantje, oblečeni v Svete tri kralje hodijo
po vasi z osvetljeno zvezdo, ki mora biti nujno tudi okrašena. Ob obhodu pojejo pesmi o treh
kraljih, Betlehemu ipd. Ena od teh pesmic je tudi:
Dobar večer, dobri ljudi,

»Mamici budmo šenkali

Vam su došli fantiči

Tu lepu črlenu božičnicu«.

Novoga leta pozdraljat,

Oni si močno misliju,

Staroga leta ostavljat.

Kaj buju deklici šenkali

Jožef kleči, Marija sedi,

»Deklici budmo šenkali

V Betlehemu luč gori.

Taj lepi kranclin popeglani«

Oni si močno misliju,

Djeva Marija popletala,

Kaj buju japici šenkali.

Pa ga devjkama šenkala.

»Japici budmo šenkali

Bog prekriži japicu,

Novoga leta veseloga«

A Marija mamicu,

Oni si močno misliju,

Sveti Florijan hižicu

Kaj buju mamici šenkali.

Sveti Anton živinicu!

(glej Gavazzi 1988: 212-213).

4.9 Primerjava s slovenskim prostorom
Prostor Medžimurja se povezuje tudi s prostorom Medmurja11 in delom Prekmurja v Sloveniji.
Ravno zato sem v roke vzela tudi delo Praznično leto Slovencev: starosvetne šege in navade
od pomladi do zime, ki ga je napisal slovenski etnolog Niko Kuret.12 V poštev je prišla predvsem
druga knjiga, ki zajema opise praznovanj božičnega ciklusa. Menim, da je te podobnosti
potrebno omeniti, saj s tem lahko pokažemo, kako takratne meje iz 19. in 20. stoletja niso imele
vpliva in se ohranjenost šeg in navad skozi čas kaže še dolgo po tem, ko je bil enoten prostor
pretrgan.

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je izraz opredeljen kot »pokrajina ob Muri«. Je pokrajina, ki obsega
ozemlje jugovzhodno od Ormoža ter Ljutomera, na severu pa ga omejuje tok reke Mure, na jugu pa tok reke
Drave.
12
Rojen 24. aprila 1906 in umrl 25. januarja 1995. Bil je narodopisec, raziskovalec ljudskega gledališča, ljudskih
šeg, običajev in mask. Gimnazijo je končal v Celju ter diplomiral iz romanistike in primerjalne književnosti ter
etnologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. (po Bernik 2016)
11
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Že ime, ki ga uporabljajo Medžimurci se ohranja v slovenskem prostoru. Tako kot Dolenčić,
kot sem pisala že v besedilu, pravi, da je ime »badnjak« v uporabi ravno zaradi povezave z
glagolom bdeti, ter ime Sveti post (kot strogo pravilo), se tudi Kuret v svoji knjigi naveže na
to: »Dan pred božičnim praznikom, pravzaprav popoldan in zvečer, so že od nekdaj posvečali
s postom in bedenjem. Zato mu pravijo še dandanes v severovzhodni Sloveniji (v Prekmurju in
Ljutomerski okolici) Sveti post.« (1989: 312). Tako kot v Medžimurju tudi v Ljutomeru velja
pravilo, da ob odhodu domov iz polnočnice »zelo hitijo, češ da bo tisti, ki bo prvi doma, vse
leto zdrav in močan, da bo vsako delo opravljal lahkotno in da bo pri žetvi prvi.« (Kuret 1989:
338-339). To sta le dva od več primerov, ki pa sta konkretno enaka avtorjem, ki prihajajo iz
območja Medžimurja. S tema dvema primeroma sem samo skušala narediti približen oris in
nakazati podobnosti. Je pa to tema, ki bi bila primerna tudi za nadaljnje raziskave in samostojne
naloge, če si le nekdo vzame dovolj časa in preuči vse možne avtorje ter njihove zapise med
seboj tudi primerja.

34

5. Zaključek
V nalogi sem na začetku zgodovinsko opredelila prostor Medžimurja. V zapisih se prvič omenja
v 13. stoletju, natančneje v dokumentu iz leta 1226, kjer je opisan spor med dvema bratoma. Že
v obdobju Rimljanov je imel prostor pomembno tranzitno vlogo ter se ni razlikoval od
preostalega panonskega prostora. V srednjem veku, oziroma v času preseljevanja različnih
germanskih plemen po celotnem evropskem prostoru so Medžimurje poselili Langobardi, nato
pa še Avari. V nadaljnjih stoletji so prostor zaznamovale različne plemiške družine, ki so si ga
lastile; med njimi vojvoda in vitez Štefan II. Lacković, bratje Szécsényi, kralj Matija Hunyadi
(poznan tudi kot Matija Korvin), ki območje preda svojemu ministru za finance Ivanu Ernuštu
Hampu. Ko rodbina Ernušt leta 1541 izumre, lastništvo nad območjem prevzame hrvaški ban
Peter Keglević. Sledijo Zrinski, ki so pustili pomemben pečat v Medžimurju in v mestu
Čakovec, ki še danes nosi ime »grad Zrinskih«13. Dunajski dvor je želel ozemlje Medžimurja
ponovno pridobiti in je leta 1670 tja poslal svojo vojsko. Poveljnik vojske, general Spankau je
želel uničiti zadnjega Zrinskega, kar mu tudi uspe in prevzame trdnjavo v Čakovcu. Nov
poveljnik je postal baron Zeiss. Med 1715 in 1719 ima Medžimurje v začasnem najemu Ivan
Čikulin, kralj Karel III. pa ga kot poročno darilo podari grofu Mihajlu Althanu in njegovi ženi.
Vse do leta 1791 si štirje potomci grofa lastijo to ozemlje. Tega leta ga namreč sinovi, zaradi
finančnih težav, prodajo grofu Juriju Feštetiću. Od leta 1790 do 1918 je Medžimurje politično
in administrativno pripadalo madžarski županiji Zala, izjema pa so bila leta med 1849 in 1861,
ko je pod hrvaško upravo. Pomemben prelom za izbrani prostor je leto 1848, kjer se tekom
Velike narodne skupščine izrečejo tako imenovane Zahteve hrvaškega naroda. Preko teh zahtev
so skušali orisati trenutno stanje nacionalno-integracijskega procesa hrvaškega naroda ter od
kralja zahtevajo določene spremembe in pravice.
Ker se je tekom 19. stoletja hrvaški narod v Medžimurju prvič postavil zase oziroma želel
doseči neke spremembe, je to tudi čas, ko so se posamezniki začeli bolj zanimati za
Medžimurce, njihov način življenja, njihov vsakdanjik in posebnosti, ki so z njimi povezane.
V diplomski nalogi sem pri etnološkemu delu uporabila tri pomembnejše avtorje, ki so se v
svojem življenju ukvarjali z raziskovanjem šeg in navad medžimurskega območja: Aleksija
Mikaca, Andrija Dolenčića in Stjepana Hranjeca. Aleksija Mikac je svoje zapiske, ki se
nanašajo le na praznovanje božiča v kraju Sveti Martin, zapisal kot gimnazijec. Ni pa točno

13

Mesto Zrinski
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znano, ali je svoj zvezek zapolnil v sklopu študijskih obveznosti ali iz lastne radovednosti. Tudi
za duhovnika Andrija Dolenčića nimamo veliko informacij o njegovem življenju in razlogu za
raziskavo šeg in navad, ki jo je naredil v Medžimurju. Najverjetneje pa je že njegov poklic
duhovnika pri posameznikih zbudil mero zaupanja in so ga tako sprejeli v svoje domove in z
njim delili izkušnje praznovanj. Njegov duhovniški poklic se izraža tudi v načinu pisanja. V
svojih zapisih namreč ne posveča pozornosti predkrščanskim prvinam posameznih praznikov,
ki jih je opisoval, temveč se osredotoči na poglede katoliške cerkve in zgodbe katerim ta sledi.
Za razliko od Mikaca je Dolenčić pisal o celotnem Medžimurju in se le malokdaj v besedilu
nanaša specifično na en kraj. Tudi Hranjec je svoje knjige na izbrano tematiko napisal na
podlagi terenskega dela, pri katerem so mu pomagali tudi študentje Pedagoške fakultete v
Čakovcu. Tako študentje, kot Hranjec sam so hodili po posameznih krajih Medžimurja in preko
domačinov skušali izvedeti čim več informacij, ki se navezujejo na šege in navade tega prostora.
Pri vseh navedenih avtorjih sem skušala biti previdna oziroma kritična pri branju njihovih
rokopisov oziroma knjig. Vsi trije so rojeni v Medžimurju in so tam tudi odraščali, kar je bilo
prvo opozorilo, predvsem pri uvodnih delih, kjer so bili odstavki napisani kot nekakšni
slavospevi Medžimurju, ki je resda posebno območje Hrvaške, vendar ima prav tako skupne
značilnosti s preostalimi deli države. Hranjec in Dolenčić, ki sta se osredotočila na celotno
območje Medžimurja, sta posamezne šege in navade velikokrat posploševala na celoten prostor.
S tem sta lahko zanemarila posamezne kraje, kjer bi se lahko navade, šege, običaji in rituali
med seboj razlikovali. Lahko, da se pri tem motim in so podobnosti med kraji Medžimurja
enostavno tako zanemarljive, vendar je o tem, dokler ne bo napisana kakšna raziskovalna
naloga ali članek, težko govoriti.
Prostor in tema, ki sem ju zajela v diplomskem delu sta lahko tudi podlaga za nadaljnja
raziskovanja. Že med besedilom sem navedla nekaj podtem, ki bi jih lahko podrobneje raziskali
(Medžimurje kot celota in kot posamezni kraji območja, primerjava s slovenskim ozemljem,
primerjava avtorjev, ki so pisali o istem območju in temi, razvoj praznovanja božičnega ciklusa
skozi 20. stoletje, vse do danes in spremembe, ki jih je čas pustil na njih).
Poleg podanih idej za morebitna dodatna raziskovanja pa predvsem upam, da sem prostor
Medžimurja ter praznovanje božičnega ciklusa (v 19. in začetku 20. stoletja) uspešno
predstavila. S tem sem katerega od bralcev mogoče prepričala tudi za obisk tega prav posebnega
območja Hrvaške in dokazala, da ima marsikaj za ponuditi, tako za ljubitelje zgodovine,
etnologije in kulturne antropologije ali preprosto ljubitelje novih krajev.
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7. Seznam prilog
Priloga 1 - Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura
navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.
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