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Izvleček
Praznovanja in šege življenjskega cikla v Prlekiji: Primerjava sredine 20. in začetek
21. stoletja
Magistrsko delo podaja vpogled v praznovanja in šege življenjskega cikla na območju
Prlekije. Na tem območju primerja šege in praznovanja v sredini 20. stoletja s stanjem iz
začetka 21. stoletja. Magistrsko delo temelji na empiričnih podatkih, zbranih s terenskim
delom, osredotoča pa se na tri ključne mejnike življenjskega cikla: rojstvo, poroko in
smrt. V prvem delu opisuje šege, verovanja in prakse ob rojstvu, poroki in smrti v sredini
20. stoletja, v drugem delu pa jih primerja s stanjem iz začetka 21. stoletja in kaže na
podobnosti, razlike, spremembe in novosti. Preko folklornih obrazcev (pregovorov, rekov,
fraz, primerjav) kaže v obravnavanih obdobjih odnos družbe in posameznikov do spola,
spolnih, družbenih in socialnih vlog, higiene, spolnosti, religioznosti, vraževerja itd.
Ključne besede: Prlekija, šege, rojstvo, poroka, smrt, folklorni obrazci

Abstract
Celebrations and customs of the life cycle in Prlekija: comparison of the mid 20th
century and the beginning of the 21st century
The master's thesis gives insight into the celebrations and life customs in the region of
Prlekija. It compares customs and celebrations in the middle of the 20th century with the
situation at the beginning of the 21st century in the aforementioned region. The master's
thesis is based on empirical data collected by fieldwork, focusing on three key life’s
milestones: birth, wedding and death. The first part describes customs, beliefs and
practices at birth, marriage and death in the middle of the 20th century. The second part
compares them with the situation at the beginning of the 21st century and shows
similarities, differences, changes and novelties. Through folklore forms (proverbs,
sayings, phrases, comparisons) it points out society’s and individual's attitude toward
gender, social and gender roles, hygiene, sexuality, religiousness, superstition etc.
Key words: Prlekija, customs, birth, wedding, death, folklore forms
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1. UVOD
Prlekijo splošno označujemo kot svet med Muro in Dravo, ki zajema Mursko polje in del
Slovenskih goric. Prebivalci Prlekije se imenujejo Prleki in imajo lastno skupno identiteto, ki
ne temelji toliko na geografski legi temveč bolj na prleškem jeziku (Puconja 2007: 99). Kot
piše Makovec »pod pojmom Prlekija danes ne poznamo nekakšne teritorialne upravne enote
/…/. Prleki so naziv za ljudstvo, ki živi na določenem delu dežele Štajerske, če uporabimo ta
stari izraz« (Makovec 1995: 9). Raziskovalci (Baš, Karba, Trstenjak idr.), ki so poskušali
označiti značaj prleškega človeka, so ga označevali kot veselega, vedrega, zgovornega, kar
naj bi se nazorno izražalo tudi v šegah in praznovanjih (Trstenjak 1968, Baš 1931). Prav
zaradi tega sem se v sklopu magistrskega dela odločil raziskati šege in praznovanja
življenjskega cikla prebivalcev prleškega območja ter opazovati odnos posameznikov in
družbe do nekaterih družbenih pojavov, povezanih s temi šegami in praznovanji – kako in na
kakšen način jih dojemajo, kaj jim pomenijo, kaj z njimi sporočajo.
V magistrski nalogi raziskujem šege in praznovanja življenjskega cikla. Na terenu sem
raziskoval vsa praznovanja življenjskega cikla (rojstvo in krst, obhajilo, birmo, odhod v
vojaščino, maturo, poroko, rojstni dan, god, novo mašo, obletnice rojstnih dni in obletnice
poroke, smrt in pogreb). Ker so se informatorji najbolj osredotočili in kot pomembnejše
dogodke iz življenjskega cikla izpostavili rojstvo, poroko in smrt, sem se odločil, da v
magistrski nalogi podrobno raziščem in analiziram te. Nalogo sem strukturiral tako, da v
uvodnem delu pojasnjujem izbiro teme, prestavim raziskovano območje, način terenskega
dela in zbiranja podatkov, navajam šege in praznovanja življenjskega cikla, ki sem jih v
magistrski nalogi izpustil in jih nisem vzel v podrobnejšo analizo ter opisujem metodologijo
in jezik transkribtov. V drugem, empiričnem delu, navajam podatke s terena, najprej podatke
za sredino 20. stoletja, nato pa podatke in primerjavo z začetkom 21. stoletja. Gradivo tudi
sprotno interpretiram in analiziram. Sklep naloge podajam v zaključku. Gradivo analiziram
primerjalno, glede na čas in kontekst posameznih fenomenov.
1.1. Območje raziskave
V magistrski nalogi se omejujem na območje Prlekije, na kraje, kjer prebivalci sami sebe
dojemajo kot Prleke. Danes pod pojmom Prlekija navadno razumemo območje občin
Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Sveti Jurij ob Ščavnici, Ormož, Središče ob Dravi,
Razkrižje, Sveti Tomaž in Veržej. Mej občin ne moremo povezati z mejo Prlekije, saj je
vprašanje »prleške identitete« zelo vprašljivo, predvsem na mejnih krajih (Gornja Radgona,
1

Apače, Radenci, Juršinci itd.). V teh obmejnih krajih se večina prebivalstva več ne
dojema/pojmuje kot Prleke, medtem ko imamo na drugi strani manjši del prebivalstva, ki se s
tem ne strinja1. V magistrski nalogi sem se omejil na kraje v občinah Ljutomer, Križevci pri
Ljutomeru, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej in Sveti Tomaž ter, v manjši meri, na kraje v občini
Ormož (Pušenci) in Juršinci (Kukava, Hlaponci) ter Sveti Andraž (Hvaletinci).
Ker sem zajel kraje, ki ležijo, tako na območju ravninskega Murskega polja kot na
gričevnatem območju Slovenskih goric menim, da je vzorec reprezentativen za celotno
območje Prlekije. To sem ugotavljal tekom terenskega dela, pa tudi preko zapisov
raziskovalcev, ki so šege in praznovanja na tem območju že raziskovali (kar bom omenil v
nadaljevanju). Ugotavljam namreč, da so si šege in praznovanja na prleškem območju enake
ali zelo podobne, nekatere variacije se v sredini 20. stoletja pojavljajo le znotraj socialnega
konteksta (kmetje – želarji – viničarji – kočarji).
V nalogi izraza Goričko ne uporabljam za gričevnato geografsko območje v Prekmurju,
temveč za gričevnat del Prlekije, torej za Slovenske gorice. Prleki so se znotraj Prlekije v
sredini 20. stoletja še razločevali glede na geografsko območje, na katerem so živeli.
Prebivalci Murskega polja so se imenovali »Polënci« ali »Polanci«, prebivalci gričevnatih
predelov pa »goričanci« ali »gorički lidje«, tudi »brežni lidje«. Izraz goričanec izhaja iz
besede »gorice« (vinograd) in se uporablja za prebivalca vinskih goric; nasprotje besede je
poljanec, ki pomeni poljskega ali ravninskega kmeta, prebivalca (Kociper 1993: 5).
Sicer so »Prleki prebivalci dela Ptujskega polja (v 2. pol 19. stoletja), vzhodnih Slovenskih
goric in Murskega polja; območje se imenuje Prlekija. Ime je pisno izpričano od začetka 20.
stoletja, izvira iz posmehovanja drugih krajev narečni besedi prle, prej. Prleško narečje je
skupno celotnemu območju. V predindustrijski dobi so Prleki pogosto razvijali kmečko
samodrštvo in konservativno miselnost. Prleški kmetje so se izrazito ločevali od želarjev in
viničarjev. Razvili so čut pripadnosti soseski in kraju. O tem pričajo tudi vaški grbi, z njimi so
se Prleki postavljali ob številnih slovesnostih. Pri delu in v nesreči si radi pomagajo, so
družabni, vesele narave, marsikdaj bahavi. Spričo navezanosti na zemljo se niso izseljevali,
čeprav je bila Prlekija gosto poseljena.« (Baš 2004: 478, po Baš 1931; Trstenjak 1968)
V magistrski nalogi Prlekijo obravnavam kot zaokrožen geografski in identitetni pojem. Kot
ugotavlja Puconja, je prleštvo »specifična oblika širše panonske kulture, utemeljeno na
kmetstvu, njegovih produkcijskih odnosih in izročilu« (2007: 112). Ob tem omenja, da je
1

Glede opredelitve, kdo je Prlek in kdo ni, na omenjenih območjih, še nimamo podrobnejših raziskav.
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največ izvirnih prleških vrednot ohranjenih iz časa med svetovnima vojnama, kar je bila tudi
tema moje raziskave – opazovanje teh vrednot (duhovne in družbene kutlure) v sredini 20.
stoletja. Kot sem tekom raziskave ugotovil, so sogovorniki in sogovornice izpostavljali tri
življenjske mejnike (rojstvo, poroka, smrt), na katere sem se osredotočil. V nalogi me je
zanimalo dejansko stanje na terenu, obenem pa primerjava z današnjim dojemanjem teh
vrednot.
Prlekijo obravnavam kot identitetno regijo oziroma prleštvo kot regionalno identiteto, ki je
produkt dolgotrajnih procesov. Na oblikovanje regionalne identitete in, posledično,
identitetnih regij vplivajo tradicionalni in moderni dejavniki. K tradicionalnim dejavnikom
prištevamo zgodovinski spomin, kulturo, umetnost, jezik (narečje) in pokrajino (Kosi 2012:
31).
Po raziskovanju omenjenega terena menim, da so glavne etnološke posebnosti oziroma
značilnosti raziskovanega območja ljudski vaški grbi, pustna prireditev imenovana vedra ali
štrjok, ki izvira iz sredine 19. stoletja in jo izvajajo le v 22-ih vaseh na območju Prlekije
(Murkovič 2013), konji kasači in kasaške dirke, nastiljanje s slamo ob rojstvu otroka,
klopotec, mlin na veter, pridelava bučnega olja, prleška tünka itd2.
Raziskovani teren je obsegal kraje v Prlekiji, ki spadajo na Mursko polje in v Slovenske
gorice – v Slovenskih goricah je največ informatorjev iz vasi Drakovci, Bodislavci, Moravci,
Mala Nedelja, na Murskem polju pa iz vasi občin Križevci (Bučečovci), Veržej (Bunčani) in
Sveti Jurij ob Ščavnici (Čakova). Območje Murskega polja je v času, ki ga raziskujem, veljalo
za gospodarsko bolj razvito, na njem se je prleška identiteta gradila predvsem na kmetstvu
(Puconja 2007: 99), medtem ko je območje Slovenskih goric veljalo za gospodarsko šibkejše,
saj je bila večina prebivalstva nekmečkega (želarji3, kočarji in viničarji). V nalogi bom
prikazal, da so se socialne razlike odražale tudi v šegah in v praznovanjih življenjskega cikla.
1.2. Metodologija
Najprej sem poiskal avtorje in literaturo, ki so šege in praznovanja na območju Prlekije že
zapisovali. Ker sem na terenu med najstarejšimi sogovorniki, rojenimi v 20. in 30. letih 20.
stoletja, iskal podatke za sredino 20. stoletja, sem jih želel primerjati s podatki, ki so jih
navajali predhodni raziskovalci, ki so šege in praznovanja v Prlekiji zapisovali že za čas od
sredine 19. do sredine 20. stoletja. Na podlagi prebranega gradiva sem oblikoval vprašalnice,
2

Izbor je avtorjev, nastal je po opazovanju terena.
Želarji so bili manjši kmetje, ki niso imeli konjev in so imeli manjše posestvo (do 5 ha); kočarji so imeli le hišo
brez zemlje; viničarji so v zameno za obdelovanje zemlje živeli v tuji hiši (Puconja 1995: 25).
3
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ki sem jih uporabljal na terenu, ko sem s sogovorniki in sogovornicami vodil polstrukturirane
intervjuje o šegah in praznovanjih življenjskega cikla, ki jih pomnijo iz sredine 20. stoletja.
V magistrski nalogi se nisem želel preveč osredotočiti na gradivo, ki je bilo v Prlekiji na temo
šeg in praznovanj že popisano, saj moj namen ni ustvariti sinteze gradiv, pač pa želim dati
poudarek pričevanjem sogovornikov in sogovornic, opazovati, o čem sami pripovedujejo,
čemu sami posvečajo pozornost, kaj izpostavljajo ter preko njihovih pripovedovanj opazovati
njihov lastni in širši odnos družbe do raziskovane teme.
Sogovornikov in sogovornic, ki so želeli sodelovati v raziskavi za magistrsko delo, nisem
izbiral po posebej določenem ključu. Največkrat sem na domu obiskal posameznike, za katere
sem v oklici slišal, da znajo več povedati o šegah, praznovanjih in na splošno o življenju v
sredini 20. stoletja. Nekaj najstarejših sogovornikov, rojenih v letih 1916, 1918, 1919 in 1920,
sem izbral namerno, zaradi njihove starosti, saj sem želel v raziskavo vključiti tudi najstarejše,
še živeče posameznike na raziskovanem območju, da bi lahko njihove pripovedi primerjal s
pripovedmi mlajših sogovornikov, rojenih, na primer v 40. letih 20. stoletja.
Del terenskega dela je potekal tako (predvsem na območju občine Sveti Jurij ob Ščavnici), da
sem obiskal določen kraj, v katerem sem želel dobiti podatke o šegah in praznovanjih
življenjskega cikla, nato pa so me naključni mimoidoči napotili k starejšim sogovornikom, za
katere so menili, da bi mi lahko pomagali. Te sogovornike sem nato nenapovedano obiskal na
njihovem domu in v vseh primerih so me sogovorniki lepo sprejeli ter so bili pripravljeni
sodelovati.
Ker sem na raziskovanem območju tudi sam aktiven in sem član številnih društev v različnih
občinah Prlekije (čebelarsko, gasilsko, vinogradniško, turistično, etnografsko, več kulturnih
društev itd.), sem podatke o potencialnih sogovornikih dobil tudi s strani članov društev,
bodisi je šlo za njihove sorodnike, sosede ali znance, za katere so menili, da mi lahko
pomagajo. V tem primeru menim, da sem imel kot raziskovalec prednost, saj sem imel na
tem območju vlogo »domačina«, se pravi, da me narečje in razumevanje kontekstov (v
primerih pripovedovanja lokalnih zgodb) niso omejevali. Približno dvajset odstotkov
intervjujev je nastalo naključno, brez predhodne najave, ko sem potencialnega sogovornika ali
sogovornico srečal na prireditvi, praznovanju, na izletih, v gostilni ali drugje. V teh primerih
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ni šlo za tako poglobljene intervjuje kot sicer, bili so bolj naključni, krajši in neformalni,
vendar sem preko njih, v veliki meri, pridobil drugo vrsto podatkov4.
Intervjuji s sogovorniki in sogovornicami so potekali tako, da sem jih na začetku obiska
seznanil z zanimanjem in namenom zbiranja podatkov, nato pa jih prosil, če dovolijo, da
pogovor posnamem z diktafonom in gradivo uporabim v magistrski nalogi5. Vsi informatorji
so v to privolili. Ko sem pričel pogovor o izbrani temi, sem na kratko opisal, kaj me zanima
(šege in praznovanja življenjskega cikla), nato pa sem pustil, da so sogovorniki prosto
govorili, kaj so se spomnili. Če sem opazil, da se na nekatere teme bolj spoznajo in o njih
vedo povedati več, sem jih podrobneje spraševal o določenih šegah in praksah in jim
zastavljal podvprašanja na podlagi prebranega gradiva na to temo. Če so bili sogovorniki bolj
zadržani, sem jih spraševal o posameznih praznovanjih življenjskega cikla (krst, poroka,
birma itd.), česa se o posameznem praznovanju spominjajo. Večinoma so sogovorniki
izpostavljali poroko, smrt in rojstvo, zato sem tem podatkom v nalogi posvetil največ
pozornosti in sem jih podrobneje analiziral.
Na terenu sem zbiral tudi fotografije, ki so mi jih sogovorniki in sogovornice radi pokazali in
razložili, kaj je na njih. Opazil sem, da je v sredini 20. stoletja bila že povsod po Prlekiji
precej razširjena praksa, da so se fotografirali na pogrebih, navadno s pokojnikom ali s krsto
pred hišo. Opažam, da so fotografije s pogrebov po razširjenosti takoj za fotografijami s
porok, zato lahko pogrebne šege raziskujemo tudi preko teh virov. Iz sredine 20. stoletja
zasledimo fotografije pokojnikov na mrtvaškem odru, po tem pa lahko sklepamo, da so
domači želeli ohraniti spomin na svoje pokojne, saj prej morda ni bilo priložnosti, da bi se
fotografirali (pretežno so se fotografirali le ob večjih praznovanjih, predvsem v Slovenskih
goricah, kjer je bilo gmotno stanje večine prebivalstva slabše).
V magistrski nalogi sem uporabil zbrane podatke, ki sem jih preko nestrukturiranih ali
polstrukturiranih intervjujev pridobil s strani 45 informatorjev/intervjuvancev (za obdobje
sredine 20. stoletja), medtem ko sem podatke za sedanji čas (začetek 21. stoletja) pridobival,
tako z intervjuji kot z vsakodnevnim opazovanjem z udeležbo. Vseh sogovornikov, ki so mi
posredovali podatke, povezane s šegami in praznovanji v začetku 21. stoletja, v besedilu
nisem citiral, saj gre za podobne ali enake podatke, ki sem jih na terenu in v vsakdanjem
4

Z naključnimi pogovori sem pridobil podatke, ki v večji meri omenjajo vulgarne izraze in neobičajne prakse.
Odločil sem se, da sogovornikov ne bom navajal med besedilom, saj sem slutil, da nekaterim ne bi bilo
prijetno, da bi jih v nalogi navajal dobesedno ob njihovih izjavah (predvsem, ko gre za vulgarne besede, etično
sporne teme, pripovedovanje o njihovih znancih). Sistem sem poenotil in jih anonimiziral – kljub temu, da sem
dobil njihova dovoljenja za objavo gradiva.
5
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življenju na raziskovanem območju slišal velikokrat, in kot sem sam opažal, so splošno znani,
zato ni smiselno, da navajam konkretno osebo. Za zbiranje podatkov sem uporabljal ločen
terenski dnevnik, v katerega sem zapisoval podatke, slišane v vsakdanjem v življenju, na
različnih krajih in v različnih situacijah, ki sem jih pridobil z neformalnimi pogovori. Te
podatke sem nato uporabil za prikaz današnjega stanja šeg in praznovanj na terenu (na
območju Prlekije). Ker gre pri navajanju informacij v nalogi za metodološko razliko, sem se
odločil, da sem ob informacijah iz terenskega dnevnika navajal, da gre za podatek ali zapis iz
terenskega dnevnika, ki je moj osebni vir (oznaka TD in številka strani).
Vsi sogovorniki, razen nekaj starejših občanov, rojenih pred 2. svetovno vojno, ki zadnjih
nekaj let živijo v domu starejših občanov v Ljutomeru, živijo na vaseh, izven mesta. Vzorec
informatorjev je nekoliko okrnjen, saj v magistrski nalogi nisem zajel informatorjev, ki bi mi
lahko posredovali podatke o šegah in praznovanjih v sredini 20. stoletja v mestih, vendar sta
bili mestni okolji takrat le Ljutomer in Ormož, zato menim, da je vzorec vseeno
reprezentativen.
Tudi informatorji, ki so mi posredovali informacije za sodobnost, prihajajo iz podeželskega
okolja – enakega okolja kot starejši sogovorniki. V raziskavi sem zajel informatorje, ki so po
veroizpovedi rimokatoličani ali ateisti, kot je to veljalo za večino prleškega prebivalstva v
sredini 20. stoletja. Trstenjak v svojem članku Karakterološka podoba slovenjegoriškega
človeka, med drugim pravi, da je prleški človek konzervativen, kar izhaja iz njegove
navezanosti na zemljo, domačijo in avtarkične kmečke miselnosti. Ena izmed komponent
konzervativnosti pa je tudi religioznost. Podobno sta ugotavljala tudi Franjo Baš in Kraigher
(Trstenjak: 1968: 91-92). Štuhec piše, da pojem konzervativnosti marsikoga moti, pozablja pa
se, da gre v tem primeru za ohranjanje religioznih običajev in navad, z njimi pa vere kot
vrednote. Omenja primer, da je v Ljutomeru ves čas po drugi svetovni vojni uspelo ohraniti
velikonočno procesijo v bolj ali manj neokrnjeni obliki, medtem ko to v sosedjih mestih ni
bilo mogoče (Štuhec 1990: 96).
Informatorje v zaključnem delu naloge navajam po abesednem vrstnem redu, poleg imena in
priimka zapišem še domač (hišni) priimek in obliko imena, po kateri informatorja ali
informatorko kličejo. Ob tem navajam še letnico rojstva in kraj oziroma vas, iz katere
informator/ka prihaja. Domače ime navajam zato, ker se dogaja, da v neki vasi živi več oseb z
enakim imenom in priimkom, zato se lažje ločijo po domačih imenih.
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1.3. Jezik transkribtov
Vse z diktafonom posnete intervjuje sem transkribiral tako, da sem imel podatke zbrane in
sem jih, ko sem oblikoval določeno poglavje, lahko pregledoval in primerjal. Zaradi velike
obširnosti diktafonskih posnetkov (nekateri pogovori so trajali tudi okrog tri ure), posnetkov
nisem transkribiral popolnoma dobesedno, temveč sem zapisoval podatke in besedne zveze, ki
so jih navajali informatorji, obenem pa sem nekatere podatke že sprotno analiziral (primerjal s
podobnimi, že zbranimi podatki) in si označeval sprotne opombe.
Ker vse teme niso vprašljive, sem se odločil za sistem, da ob dobesednih navedbah
transkribtov s terena v oklepaju pripišem, da gre za ustni vir, obenem pa pripišem kraj
oziroma vas, v kateri živi sogovornik. Tako dobi bralec vsaj nekoliko informacij, s katerega
območja določen podatek prihaja (bodisi z ravninskega ali gričevnatega območja), obenem pa
ne ve zagotovo, kdo je avtor podatka, saj je iz večine vasi več različnih informatorjev. Ob
dobesednih navedbah transkribtov, kjer gre za občutljive, etično vprašljive teme (splav), ne
navajam vasi, iz katere je informator, temveč v oklepaju navedem le, ali ustni vir prihaja iz
ravninskega (Mursko polje) ali iz gričevnatega območja (Slovenske gorice). Za tak način sem
se odločil, da pri občutljivih temah še bolj zaščitim informatorje, ki so mi posredovali
določene podatke.
Pri dobesednem navajanju transkribtov med besedilom sem se odločil za sistem, kjer izjave
sogovornikov navajam v navedkih v poševni pisavi in na koncu v oklepaju dodam pripis, da
gre za ustni vir iz določenega kraja. Odločil sem se, da narečne besede prevajam sproti, na
način, da prevod zapišem takoj za narečno besedo v oklepaju (v nepoševni pisavi), saj menim
da je lažje, kot če bi vsako narečno besedo razlagal v opombah. Poleg razlage narečnih besed
med besedilom v navedkih uporabljam še nepoševno navedbo v oklepaju v primerih, ko
določeno stavčno zvezo ali situacijo, ki je bralec iz danih podatkov ne more razumeti ali za
razlago potrebuje kontekst, razložim, in pri tem z vejico pripišem okrajšavo opomba avtorja:
op.a.
Če sem želel, v katerem poglavju (Izbira partnerja, Vpeljevanje itd. ) nazorneje prikazati
informatorjevo pripovedovanje in odnos do nekega dogodka ali prakse, sem navajal daljši
odstavek – dobesedni transkribt besedila. V primeru, da sem med pogovorom informatorju
postavil vprašanje, sem v transkribtu to zapisal v pokončni in odebeljeni pisavi, tako, da se
moj govor v besedilu razlikuje od govora sogovornika oziroma sogovornice.
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1.4. Terminologija
Ker sem že na začetku v naslovu odločil, da bom uporabljal termina šega in praznovanje, sem
se odločil, da ju obdržim, čeprav so se mi na terenu, s strani informatorjev, pojavljali tudi
drugi izrazi kot so običaj, ritual, vraža itd. Informatorji so najpogosteje uporabljali izraz
običaj, v nekaterih primerih pa tudi šëga (pri izgovorjavi so naglasili široki ë).
Ko v magistrski nalogi uporabljam besedo šega, s tem mislim na podedovano ali prevzeto
družbeno priznano, obvezujoče ravnanje posameznika ali skupnosti ob določeni priložnosti, z
namenom, da se vzdigne nad vsakdanjost. Obliko šeg določajo prvine, ki simbolno izražajo
prvotno čarno, obredno vsebino in namen šege (ogenj odganja zle sile, kot simbol toplote
pospešuje rodovitnost; voda ima očiščevalni pomen; hrup odganja zle duhove) (Kuret 1974:
69-80). Tudi Bogataj se strinja, da šege niso zgolj dejanja, ki smo jih vajeni, temveč so nekaj
globljega. Pri posameznih dogodkih in dejanjih vzpostavljajo ljudje med seboj globlje
povezave, dejanja in njihovi sestavni deli pa dobivajo simboličen pomen. Povezani so s
človekovim obzorjem in s pogledom na svet, v katerem živi, in hkrati s sestavinami, ki jih je
podedoval od prednikov (Bogataj 1998: 8).
V magistrski nalogi izraz šega tu in tam nadomeščam z nevtralnejšima izrazoma praksa6 in
početje, namesto izrazov vraža in vraževerje pa uporabljam izraz verovanje. Vraževerje oz.
praznoverje je še danes marsikdaj slabšalna oznaka za različna verovanja, ki se zdijo tuja,
nenavadna in nesprejemljiva (Slavec Gradišnik 2004: 463). Ker je danes vraža nekoliko
prejorativen, slabšalen in vrednostno vzvišen izraz, ga je strokovno sporno uporabljati, zato
sem se mu izogibal.
Izraz verovanje uporabljam, glede na strokovno terminologijo, kot prepričanje o nečem, kar ni
dokazano, zlasti o skrivnostnih silah in nadnaravnem (G. Makarovič 2004: 668). Ker v
magistrski nalogi dajem poudarek na to, kako nek dogodek ali pojav poimenujejo
informatorji, sem to dopisoval ob samih dobesednih navedkih iz intervjujev. Informatorji,
rojeni pred 2. svetovno vojno, so za opis preteklih praks, verovanj in početij najpogosteje
uporabljali rečenico »negda (nekoč) so rekli« ali »negda so pravili«.
Ker sem na terenu in v vsakdanjem življenju opazoval, kako posamezniki preko vsakdanjega
govora, pregovorov, rekov, rečenic in drugih kratkih folklornih form dojemajo družbo, spolne
vloge, odnose med spoloma, higieno itd., sem se odločil, da v magistrski nalogi zajamem tudi
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Pojem praksa (ali početje) uporabljam kot nevtralen pojem (op.a).
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podatke, ki se navezujejo na posamezne raziskovane teme (rojstvo, poroka, smrt). Za te
primere v magistrski nalogi uporabljam termin folklorni obrazci.
Folkorni obrazci so zelo široka tema. Mednje uvrščamo pregovore, reke, uganke, zagovore,
molitve, pa tudi t.i. otroške folklorne obrazce, med katere spadajo vabljivke, voščila,
izštevanke, nagajivke, zmerljivke, zbadljivke, ritmizirana besedila in druge (Stanonik: 1999:
75-76). Poleg vseh navedenih, k folklornim obrazcem – ki jih imenujemo tudi »kratke
folklorne forme« – uvrščamo še razne frazeme, rečenice, rekla itd. Folklorni obrazci veljajo
kot najmanjši in najkrajši žanr slovstvene folklore. Za njih je značilna kračina, ritmično
podajanje, uporabljajo pa jih bolj ali manj razpršeni posamezniki (ibid.)
1.5. Raziskovane teme
Odločil sem se, da šeg in praznovanj ne bom raziskoval po vnaprej določenih vprašalnikih,
temveč bom imel le oporne točke, saj sem želel, da sogovorniki sami izberejo, o čem bodo
podrobneje govorili. Tako so sogovorniki sami pričeli pogovor o določeni praksi ali
praznovanju, jaz pa sem jih spraševal, ali se morda spomnijo praks, ki sem jih že predhodno
zbral na terenu7.
Čeprav sem na začetku intervjuja/pogovora sogovorniku navadno izpostavil, da raziskujem
vse šege in praznovanja življenjskega cikla (tudi birma, obhajilo, odhod v vojsko, obletnice
itd.), so se posamezniki o nekaterih temah bolj razgovorili (rojstvo, poroka, smrt). Zato sem
se odločil, da v magistrski nalogi zajamem te tri glavne dogodke življenjskega cikla.
Sogovorniki so najraje in največ pripovedovali o šegah povezanih s poroko, saj so se jim (kot
sem sam opažal skozi njihova pripovedovanja) zaradi številnih elementov (ples, šale, šege)
najbolj vtisnile v spomin. Proti pričakovanju so sogovorniki precej govorili tudi o šegah in
dogodkih povezanih s smrtjo, prav v povezavi s tem so se spominjali največ pojavov, ki jih
sam označujem kot anekdote, sogovorniki so jih sami poimenovali kot heci; kaj se je zgodilo;
ko je umrl XY...), o rojstvih in šegah povezanimi z otroki pa so največ pripovedovale ženske
sogovornice.
Nalogo sem strukturiral tako, da sem v empiričnem delu najprej zapisal podatke, ki se
nanašajo na obdobje iz sredine 20. stoletja, nato pa jih primerjal s podatki o današnjem stanju
iz začetka 21. stoletja. V nalogi sem najprej obravaval poroke, o katerih sem zbral največ
informacij in so sogovorniki o njih najraje govorili, za tem so sogovorniki največ govorili o
7

Vnaprej pripravljenega vprašalnika o šegah in prazovanjih nisem imel, sem pa sogovornike spraševal, ali
poznajo prakse, ki bi bile podobne tistim, o katerih so mi govorili že predhodni sogovorniki.
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šegah in anekdotah povezanih s smrtjo, kot tretje pa sem v nalogi obravnaval rojstvo, saj so se
informatorji o njem najmaj razgovorili. Ob strukturiranju naloge sem upošteval obsežnost
teme glede na sogovornike.
Najobširnejša tema raziskave je bila poroka, o kateri so sogovorniki največ govorili. Temo
sem razdelil na podpoglavja, v katerih sem (v sredini 20. stoletja) podrobjene opisoval izbiro
partnerja, vasovanje in voglede, priprave na poroko, gostüvaje (gostijo), drugi dan gostije,
vaške grbe in pogled družbe na zakonsko življenje.
Kot drugo temo, smrt – zadnji mejnik življenjskega cikla, sem obravnaval šege, ravnanja in
folklorne obrazce, povezane s smrtjo. Za obdobje sredine 20. stoletja sem podrobneje
raziskoval prispodobe smrti, napovedovanje smrti, maziljenje (poslednje olje), smrt, mrtvaški
oder, kropljenje, pogreb, sedmine (kormine), obdobje po pogrebu, preko folklornih obrazcev
pa sem raziskoval tudi odnos do smrti.
V sredini 20. stoletja je bilo v primerjavi z začetkom 21. stoletja mnogo več šeg, vraž in
folklornih obrazcev, povezanih z minevanjem in s smrtjo. To lahko opazujemo preko
pričevanj starejših informatorjev, rojenih v 20. in 30. letih 20. stoletja. V današnjem času so ti
posamezniki eni izmed zadnjih nosilcev tega folklornega izročila, zato menim, da je
pomembno, da se izročilo (vsakodnevne fraze in frazeme povezane s smrtjo) zapiše, saj so
pomemben vir informacij o prostoru in času, ki ga raziskujemo.
Stanje v sredini 20. stoletja sem primerjal s stanjem na začetku 21. stoletja, ki je prelomnica,
ko so se na območju Prlekije zgodile korenite spremembe, povezane z umiranjem, smrtjo in
pogrebom. V primerjavi s sredino 20. stoletja se je spremenil tudi odnos do smrti, prav tako
pa so izginile številne šege in prakse, ki so bile prisotne desetletja. O poteku današnjih
pogrebov sem se pogovarjal z Dušanom Bratušo, ki s svojim pogrebništvom Bratuša danes
pokriva večji del Prlekije: Ljutomer, Veržej, Križevci pri Ljutomeru, Mala Nedelja,
Cezanjevci, Kapela, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici in širše.
Kot tretjo temo obravnavam rojstvo, kjer sem se odločil, da šege, prakse in folklorne obrazce,
povezane z rojstvom, razdelim v več podpoglavij. Tako sem podrobneje raziskoval
napovedovanje naraščaja, nosečnost, splav, prispodobe poroda in rojstva, porod, starša
novorojenega otroka, vpeljevanje, krst in krstitke, verovanje in uroke ter odnos družbe do
spola in števila otrok. Med temi temami je bila najbolj etično vprašljiva tema o splavih, ki so
se ji drugi sogovorniki pogosto izogibali.
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Kot opažam, je splav še danes v sodobni družbi velik tabu, zato me je zanimalo, ali bom na
terenu prišel tudi do informacij o splavu. Kot sem omenil, sem imel na terenu za izpraševanje
zgolj oporne točke, med katerimi je bilo tudi vprašanje o splavu. V večji meri so se
informatorji tej temi izogibali, vendar sem vseeno naletel na tri informatorke in enega
informatorja, ki so mi brez zadržkov spregovorili o tej temi8.
Odnos družbe do spola in števila otrok sem tekom etnografskega terena in v vsakdanjem
življenju opazoval predvsem preko folklornih obrazcev; pregovorov, rekov, frazemov,
primerjav, rečenic itd. Menim, da skozi ta, vsakdanji pogovorni jezik, lahko opazujemo, kako
neka skupina ljudi s skupno identiteto, v mojem primeru Prleki, dojema določene pojave v
družbi. V večini primerov, ki jih navajam, so folklorni obrazci, kot opažam, razširjeni po
širšem območju, tako, da nek folklorni obrazec zasledimo tako na Murskem polju kot tudi v
Slovenskih goricah in širše. V poglavjih, kjer opisujem stanje v sredini 20. stoletja,
izpostavljam folklorne obrazce, ki so jih uporabljali informatorji, rojeni približno do druge
svetovne vojne, v drugem delu, ki se navezuje na sedanjost, pa primerjam, ali jih uporabljajo
še danes.
Kot sem omenil, sem na terenu raziskoval tudi druge šege življenjskega cikla: prvo sveto
obhajilo, birma, odhod k vojakom, god, rojstni dan, razne obletnice in nova maša, vendar sem
v primerjavi z rojstvom, poroko in smrtjo, dobil očitno manj podatkov. Zato sem se odločil,
da to zbrano gradivo uporabim v kakšni drugi raziskavi.
Informatorji, rojeni približno do 40. let 20. stoletja, so se slabo spominjali svojega prvega
svetega obhajila, vendar so hranili skupinske fotografije prvoobhajancev. Slabo so se
spominjali tudi birme, poteka cerkvenega obreda in ostalo, najbolj so se spominjali daril, ki so
jih dobili od svojih botrov (rožni venec, molitvenik, ročno uro, denarnico, uro iz lectovega
testa, ipd.) Moški informatorji so se spominjali svoje štelinge (nabora) in ajnrükanja (odhoda
v vojsko) navadno po tem, da so imeli s cvetjem in trakovi okrašene klobuke ter da so ob tem
peli in spili večje količine alkohola.
Tudi, ko je pogovor s sogovorniki nanesel na god ali rojstni dan in razne obletnice, so o tem
malo govorili in navadno zaključili v par stavkih. Novih maš oziroma primicij so se nekateri,
ki so na tem praznovanju, kdaj prisustvovali, sicer spominjali, vendar zgolj površinsko, o
takratnih šegah in praksah niso znali veliko.
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Zaradi anonimnosti ob izjavah informatorjev ne navajam vasi, v kateri informator/ka živi, temveč le širši
geografski prostor v Prlekiji, iz katerega prihaja.
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Že v naslovu sem nakazal, da bom v magistrski nalogi opazoval šege in praznovanja v Prlekiji
iz sredini 20. in iz začetka 21. stoletja. Osredotočil sem se na obdobje približno od 40. do 60.
let 20. stoletja ter obdobje po letu 2000 do danes. Nisem želel raziskovati kontinuitete v 70.,
80., in 90. letih 20. stoletja, temveč primerjati dve časovi obdobji, saj menim, da se tako
najbolj opazi kontrast, kaj se je v tem obdobju spremenilo, kaj je izginilo, kaj se pojavlja na
novo.
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2. POROKA V SREDINI 20. STOLETJA
2.1. Izbira partnerja
V vsakdanjem govoru generacije, rojene pred drugo svetovno vojno, zasledimo frazeme in
krajše folklorne obrazce, ki se navezujejo na izbiro partnerja in na vzpostavitev partnerskega
razmerja. Takšen pregovor je »ena krava se nemre sama dregati« (ustni vir, Precetinci), ki
lahko v enem primeru pomeni, da sta za spor vedno potrebni dve osebi, informatorji pa ga
uporabljajo tudi v šaljivem kontekstu, da posameznik potrebuje partnerja, da se z njim lahko
prepira. Glede tega, da za vsakega posameznika obstaja oseba, ki je njegov par, pravi
pregovor »vsakši pisker 'ma svojo riglico (pokrovko)« (ustni vir, Kuršinci). Folklorni obrazci
se nanašajo tudi na skladnost karakterjev v partnerstvu, navadno izpostavljajo, da morata biti
v zakonu partnerja različnih značajev, da mora v sporu eden vedno popustiti: »dva ostra
kamna ne meleta dobre mele (moke)« (ustni vir, Bučečovci); »dva trda oreha nem'reš streti«
(ustni vir, Precetinci).
Še v začetku 20. stoletja je veljalo, da so imeli starši pomembno vlogo pri izbiri partnerjev za
svoje potomce, saj je veljalo, da »se ženi grünt s zgrüntom« (ustni vir, Mursko polje). To je
pomenilo, da se je potrebno poročiti znotraj svojega socialnega statusa, torej kmetje s kmeti,
želarji (manjši kmetje) z želarji, viničarji z viničarji. Izbira zakonskega partnerja zaradi
ekonomskih vzrokov, s katerimi je bila povezana, ni mogla ostati zgolj osebna zadeva dveh
mladoporočencev. Ker je nova zakonska zveza bistveno posegala v same temelje kmečkih
družin, iz katerih sta mladoporočenca izhajala, se razume, da je bila vzpostavitev te zveze v
veliki meri tudi stvar staršev mladoporočencev (Puconja 2011: 114).
Na terenu sem o tem zasledil folklorne obrazce, ki so bili poznani na več koncih Prlekiji, zato
jih ne morem lokalizirati. Najpogostejši so, da »gliha vküp štriha« (ustni vir, Cezanjevci) ali
»gliha gliho najde« (ustni vir, Mala Nedelja) kar pomeni, da skupaj najbolj spadajo partnerji
podobnih statusov, značajev; še bolj nazoren pa je pregovor »ge (kje) se nemreš ženiti, se reče
mo (mimo) iti« (ustni vir, Sveti Jurij ob Ščavnici), ki svetuje, da človek naj ne vztraja pri
izbiri partnerja, ki zanj, zaradi ekonomske neenakosti družin, ni primeren.
Preko pogovorov z najstarejšimi informatorji, rojenimi v 20. letih 20. stoletja, opažam, da so v
sredini 20. stoletja še veljala nenapisana pravila glede izbire partnerja, vendar jim v večji meri
več niso posvečali toliko pozornosti in se na mnenje družbe niso več toliko ozirali. Pet
informatork iz Slovenskih goric se je poročilo s fantom iz višjega socialnega razreda, torej so
bili fantje iz kmečkih, same pa iz želarskih in viničarskih družin. Omenjale so različne
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situacije, v nekaterih staršev poroka ni očitno motila, ena informatorka pa je izpostavila, da
poroke ženinovi starši sicer niso preprečili, vendar kasneje tašča snahe ni marala in ji je
pogosto očitala, da je manj vredna, ker v zakon ni prinesla veliko imetja: »Mi smo bili
viničari, zato pa so me mati jegova ne radi meli. So rekli, ka sen si drugo ne prinesla kak
p(izdo). Kolkokrat sen to čüla!« (ustni vir, Mursko polje).
Informatorke rojene v 20. letih 20. stoletja so omenjale, da so se sicer poročile prostovoljno,
partnerja so si izbrale same, vendar so nekatere vseeno izbrale tistega, za katerega je družba
od njih pričakovala, da se bodo z njim poročile, predvsem tiste, ki so s fantom zanosile.
Omenjale so, da se v primeru, če ne bi zanosile, verjetno ne bi poročile s tistim partnerjem.
Izbiro partnerja v sredini 20. stoletja nazorno opisuje pripovedovanje informatorke z
Murskega polja, rojene v začetku 20. let 20. stoletja:
Enega sen negda tak mela, pa so mi ga lüdje dol zgučali (me pregovorili). Mi je en dedek, ki
sem ga s kuji (konji) pelala, prava (govoril): toti je ne za tebe, tistega tam X mej! Tam so bili
bolj premožni, pa bi mogla dosti herbati (podedovati, prinesti v zakon) pa tak. Te pa sem si
študirala eno pa drügo, te pa sem potli le gledala tistega kak so mi pravili ... Samo kaj, toti
fantje pa so se radi bili! (tepli) To je negda bilo, on je bija pri vsaki reči poleg, če smo kam
šli, že so ročice (ročice lesenega voza) samo šle, pa smo že mogli leteti, da so se bili. Te pa
maš to, veš, slab ugled! Te pa sem že potlej v farof (župnišče) hodila, da so mi že tam küharce
nekaj rekle, da morem ta priti, ker sem bila že v društvi (cerkvenem, op.a.), kaj se s takšnimi
drüžin, pa slab ugled delam društvi pa vse. Zakaj takšnega man? Te pa sem si misli, kaj pa
bon zaj naredla /.../ Te pa pri nas doma je ne bilo čëhov (fantov), pa mi je toti vse zrihta, če
smo mlatili, je snopje gor meta, pa kosce je prigna', da smo kosili. Pa se mi je tisto dobro
zdelo, vse bi nareda. Te pa se mi je po tistem zdelo, da je za vse bija (bil, za delo, op.a.). Saj
so včasih kaki orožniki pa kakšni bili, te pa je takšno tenko rokico meja (imel), saj je to ne
moška roka, sem si mislila, to more žuljava roka biti. Veš, tak je včasih bilo, gda smo bolj tak
kmečki bili. Te pa sem si spet mislila, ko sem šla v vrh (v zidanico), pa sem dol gledala (na
domačijo fanta, op.a.a). na njegovo domačijo, pa sem si mislila, saj pa res, da nimam boljšega
kak to prek. Pa tak je vse nareda (naredil) pa tak. Te pa sem pač le totega tü vzela, pa je ne
bilo slabo! /.../ On je v noči stana, pa on previja deco, če pa je ne dobro bilo, gda sen ekrega
previjala, je reka (rekel), da ga bo tam tiščalo, pa tam tiščalo, te pa sem mu rekla: pa ti
previjaj! Pa je! Te je bil dober! Dober,ne?! Ja! Saj to je tüdi ne vse, če si tam molek, pa da si
takšni, glavno je srce, če maš dobro srce pa, če se razmita (razumeta), to je najbojše!
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Neje vse tista pobožnost pa tisto vse, da ti ne bo to, pa ne bo to... Ja, tak veš je! (ustni vir,
Mursko polje)
Glede starostne razlike med fantom in dekletom je med starejšimi informatorji, rojenimi pred
2. svetovno vojno, po celotni Prlekiji, znan pregovor: »gda puca (dekle) začne hoditi, te čëh
(fant) začne kositi« (TR, str 19, 72). Iz tega pregovora je moč sklepati, da naj bi bila idealna
starostna razlika med partnerjema dokaj velika, če predvidevamo, da je otrok začel hoditi pri
letu ali dveh, fant pa kositi nekje v sredini osnovne šole. Informatorji so navajali, da bi naj
sicer fant pričel z ostalimi moškimi kositi kot enakovreden kosec, ko je izstopil iz osnovne
šole. Sklepamo lahko, da je začel kositi sicer že prej, ko se je učil (TD, str. 57).
Glede vpliva na sklenitev zakonske zveze in izbiro značaja partnerja sem na terenu zasledil
več prepričanj, ki so jih sogovorniki pogosto izpostavljali. Najbolj poznano prepričanje, ki so
ga poznali na Murskem polju in v Slovenskih goricah, je, če sediš na robu mize, pomeni, da se
ne boš poročil oziroma ženil9. Gre za najbolj razširjeno prepričanje, ki je aktualno še v
današnjem času, razširjeno je tudi med mlajšimi generacijami. Drugo, nekoliko manj znano,
vendar prav tako po celotnem terenu razširjeno prepričanje, je, če kdo pometa pod stolom, na
katerem kdo sedi, to pomeni, da se tisti, ki sedi na stolu, ne bo mogel poročiti. Najpogosteje
se uporablja v frazi »ne podmeti me, vači (sicer) se nebon moga oženiti« (ustni vir, Mursko
polje).
V Slovenskih goricah sem zasledil prepričanje, ki prav tako nezmožnost poročiti se,
napoveduje putarju, torej fantu, ki na trgatvi nosi brento in mu nekdo grozdje namesto v
brento vsipa za vrat: »če na brotvi (trgatvi) pütari vsiplejo grozdje za koler (ovratnik), tüdi
rečejo, ka se nede žena (poročil)« (ustni vir, Sveti Tomaž). Prav tako je pri Svetem Tomažu
približno v prvi polovici 20. stoletja veljalo prepričanje, ki je napovedovalo, da če je perica,
torej dekle, ki pere perilo, pri pranju mokra, bo dobila moža pijanca »so rekli, ka če je prolja
(perica) mokra, ka de te jeni ded pijanec. Da de (bo) dobila pijanca!«.

9

V Prlekiji se je za izraz »poročiti se« uporabljal le izraz »oženiti se«, tako za moškega kot za žensko (ne
uporabljajo izraza »omožiti se«.
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Redkejši pogovorni izrazi, ki se navezujejo na zapeljevanje in partnerstvo, ki sem jih zasledil
le med starejšo generacijo informatorjev (rojenih pred 2. svetovno vojno), so izrazi za
izbranko ali dekle, družico: zojnka (Veržej), zëjka (Mala Nedelja), perot (Sveti Jurij on
Ščavnici), perutnica (Veržej), brüsa, smüka (Mala Nedelja) itd. Zojnka ali zëjnka je izraz za
zanko ali vozel, prispodoba, da se je nekdo ujel ali je bil ujet. Prispodobi perot in perutnica
pomenita perut, ki v frazi »vzeti pod perot«, pomeni, vzeti nekoga pod okrilje, v svoje varstvo
(TD, str. 53). Brüsa in smüka sta izraza šaljivega značaja, prvi izraz izhaja iz besede »brüs«
(brus za ostrenje nožev in sekir), »smüka« pa je izraz za leseno kmečko orodje, leseno
pripravo brez koles, v katero so vpregli konje, nanjo pa naložili poljedelsko orodje (pluge,
brane itd) in jih tako transportirali do njive. V nekaterih primerih so s smüko tudi plužili
zasnežene ceste. Redkejši izraz za zapeljati dekle je »vzeti na pantl«, torej ujeti na trak,
vrvico, tudi v smislu »imeti na vajetih«: »Frančeki je nobena ne vujšla (ušla), kero je vzeja na
pantl!« (ustni vir, Moravci). Če je fant želel snubiti neko dekle, a ni imel možnosti (šans), ali
jo je prej zasnubil že nekdo drug, so rekli »neje priša na štih« (ustni vir, Bodislavci). Fraza
»ne priti na štih« izhaja iz kvartopirskega žargona in pomeni, da nekdo ni imel možnosti, da
bi s svojimi kartami pričel voditi igro.
V začetku 20. stoletja je bil na področju Prlekije znan pregovor glede izbire primernega
partnerja, ki se dotika prav razmerja med Murskim poljem v ravninskem in Slovenskimi
goricami (pogovorno Goričko10) v gričevnatem delu regije: »na Mursko polje moreš iti po
diklino, na Goričko pa po kobilo« (ustni vir, Križevci pri Ljutomeru). Kot so interpretirali
informatorji, je razlaga pregovora ta, da je dobro poročiti dekle z Murskega polja, ker so tam
dekleta delavna in marljiva. V primerjavi s Slovenskimi goricami so bila na Murskem polju
večja posestva in kmetije, zato je bilo tudi več dela in se je pričakovalo, da so dekleta delavna,
saj so morale vstajati že ob štirih zjutraj, da so pričela z delom. Na drugi strani pregovor
svetuje, da naj kmet kupi delavnega konja v gričevnatem delu Slovenskih goric, saj so bili
konji tam zaradi strmega in zahtevnega terena vajeni večjih naporov in so bili bolj primerni za
delo. Menim, da omenjeni pregovor svetuje izbiro partnerja ali delovne živali z
gospodarskega vidika.

10

V tem primeru se izraz Goričko rabi za gričevnat del Slovenskih goric (Kociper 1993: 5).
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2.2. Vasovanje in vogledi
Vasovanje oziroma fantovski obhodi po vasi so bili v sredini 20. stoletja še močno razširjena
praksa po celotnem raziskovanem območju. Vasovanje je šega, po kateri so fantje praviloma
zvečer hodili k dekletom. Povezano je s petjem fantov na vasi, s klicanjem dekleta pod
oknom, največkrat ponoči, in z obiskom v dekletovi kamri (Ložar Podlogar, Rožman, Simič
2004: 661).
V krajih, kjer so bile bolj razvite fantovske skupnosti (Precetinci, Cven) so lahko vasovali le
fantje, ki so bil v fantovsko skupnost sprejeti. Navadno je bilo to takrat, ko so prišli z
vojaškega nabora ali »štelinge«, kakor ga imenujejo informatorji v Prlekiji. Sprejeme
novincev so fantovske skupnosti navadno izvajale ob prazniku svetega Florjana (Precetinci,
Cven, itd.). Vasovali so zvečer, vasovanju pa so se izogibali ob petkih, v postu in ob kvatrah
(ustni vir, Veržej).
Fantje so v skupinah hodili po vasi in peli. To so vsi informatorji izpostavljali kot početje, ki
je bilo v družbi zelo priljubljeno. Ljudje so ubrano fantovsko petje radi poslušali in fante k
petju celo spodbujali:
»Tü so radi prišli vküper prinas. Te pa so tü prišli gor, pa so peli. Oča pokojni moj pa je z'lo
na pesem bija (je rad imel petje, op.a.). Grozno na pesem. Te pa so tusin gor prišli, pripeli, pa
sta v prednji hiši spala oča pa mati, te pa so že začeli: ˝Ovi že grejo, ka do peli, zaj bon jin
kar piti nesa, naj pojejo.˝ En škaf jabošnice (jabolčnik), pa dve šalici kcoj (zraven). Tü na
totem pükli (hribčku), to še se dobro spominjam, pa je ena jablan bila, ena slatkica: ˝Sen hote
zaj, zaj pa to tja neste, tü si doj sete, pa tü pojte. Gda bote to spili škaf pa tisto nazaj tü dente.
Te pa so radi prišli sem pet, da so te piti tü dobili« (ustni vir, Stanetinci)
Fantje so pravico do vasovanja imeli v lastni vasi ali fari, izven teh meja ta pravica ni veljala,
saj so si fantovske skupnosti prisvajale svoja domača območja. V sredini 20. stoletja so si
večinoma mladi še izbirali partnerje v lokalnem območju, vendar ne več v takšni meri kot
prej. Če je fant zahajal k dekletom v drugo vas ali faro, so se pogosto dogajali fantovski
pretepi. Za te fante so obstajale različne fizične in psihološke kazni, ki so si bile po Prlekiji
precej podobne, in podobne primere zasledimo tako na Murskem polju kot v Slovenskih
goricah : »Oča so pravili, ka če so gda dobili kakšnega čëha (fanta), ka je hoda k diklinan v
jihovo ves, te so ga zgrabili, pa v eno mlako nagnali, te pa so mu dali v roke leseni macel, pa
je moga v mlako stul zabijati. Stup pa je debeli leseni kol, pa ga je moga v mlako zabiti, v
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zemlo. Te pa veš, ka gda je vdara (udarjal), ka je špricalo, če ga je moga v vodo zabiti!« (ustni
vir, Bodislavci)
Podobne kazni, ki sem jih zasledil na terenu, so bile še, da so fanta čez noč zaprli v svinjski
hlev, da je moral z leseno samokolnico navažati zemljo, da je moral na kravjem iztrebku s
sekiro šiliti leseni kol ali je moral jahati žrd (fantu so na hrbtu zavezali roke, nato pa mu preko
vratu obesili žrd, dolgi leseni drog, ki so ga uporabljali za utrditev tovora sena, ko je prestopil
žrd, je vso težo nosil na vratu. V spremstvu fantov je moral iti po vasi, ti pa so ob njem
vriskali, pokali z biči ter suvali v drog, da so še povečali muko) (TD, 39, 60, 65)11.
Vasovanje oziroma fantov obisk dekleta na domu so informatorji na terenu imenovali »iti
zvat«, torej iti klicati neko dekle. Tako je navadno fant na njenem domu ponoči skrivaj
obiskoval dekle, ki ga je že poznal. Mladi so se v sredini 20. stoletja največ spoznavali ob
skupinskih kmečkih delih, pa tudi na veselicah, tombolah, v cerkvi, na sejmih in na gostijah
(TD, st. 27).
Ko sta se fant in dekle dogovorila, je fant prišel »vogledi«. Takrat je formalno prišel snubit
dekle. Tiste, ki so »hodili vógledi«, so na raziskovanem območju imenovani kot »vogledníki«.
Ko je voglednik prišel vogledi, se je usedel pod prvi tram v hiši (ustni vir, Kuršinci). Še v
začetku 20. stoletja je bilo na raziskovanem območju ob snubljenju veliko več šeg, navadno je
s snubcem prišel tudi njegov zastopnik, bodisi boter, oče ali bodoči priča, vendar so sredi 20.
stoletja te šege pričele izginjati. Na vogledih so se dogovorili predvsem glede herbije,
dediščine, kaj bo kdo dedoval. Ko so se dogovorili, so se lahko pričele priprave na poroko
(ustni vir, Mala Nedelja).
2.3. Priprave na poroko
Bodoča mladoporočenca sta morala v župnišče, kjer sta duhovniku izrazila željo, da skleneta
cerkveno zakonsko zvezo ter se dala oklicati. Oklici so bili javno naznanilo v cerkvi z
namenom, da se oglasi kdo, ki ima zadržke (iz tehtnih razlogov nasprotuje poroki). Oklici so
po pravilu trije, na tri nedelje pred poroko, izjemoma enkrat za trikrat (Ložar Podlogar 2004:
384). »Če se je z midilo z gostüvajon (poroko), te te je lehko župnik oklica enkrat za trikrat.
Za oklice so negda rekli, ka te je župnik doj s predgance (prižnice) vrga (vrgel)« (ustni vir,
Bodislavci).

11

Podobne kazni za fante prestopnike je na Murskem polju za OSNP (odbor za zbiranje narodnih pesmi) zbral in
opisal že duhovnik Peter Skuhala, za obdobje približno okrog leta 1850 (GNI SAZU, arhiv OSNP, dokument
290).
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Ko sta bila mladoporočenca oklicana, je veljalo, da sta zaročena in lahko so se pričele
priprave na poroko. V sredini 20. stoletja so bile poroke navadno v zimskem času, največ pred
pustom. Za velik greh je veljalo, če se je kdo želel poročiti v adventu in v postu (ustni vir,
Kuršinci). Največ porok je bilo v predpustnem času, zato so rekli: »kratki fašenk, dosti
gostüvaj« (ustni vir, Mursko polje).
Po prvih oklicih sta lahko dva pozavčina (vabovca) pričela vabiti na gostijo. Šega vabljenja
dveh pozavčinov na gostijo je v Prlekiji pričela izginjati v prvi polovici 20. stoletja. Lik
pozavčina kot posebnega udeleženca na gostiji se je sicer ohranil, vendar je izginila šega
vabljenja na gostijo. Na Murskem polju, v vasi Cven, so šego vabljenja pozavčinov pričeli
opuščati po prvi svetovni vojni, izjemoma sta pozavčina še vabila na gostijo v tridesetih letih
20. stoletja (Puconja 2011: 117). Med informatorji sta bili dve informatorki z Murskega polja,
rojeni v 20. letih 20. stoletja, katerih očeta sta bila pozavčina in sta še opravljala funkcijo
vabljenja na gostijo. Oba sta živela na Murskem polju, eden v vasi Berkovci (fara Sveti Jurij
ob Ščavnici), drugi v Križevcih (fara Križevci pri Ljutomeru), rojena pa sta bila v 90. letih 19.
stoletja. Pozavčina (na terenu zasledimo tudi izraz zavčin) sta hodila vabit v paru, pri tem sta
bila posebno oblečena: nosila sta visoke škornje, na glavah sta imela klobuke s pisanimi
trakovi, trakove in rože iz papirja sta imela pripete tudi na rokavih in prsih, okrog vratu sta
imela čutare s »snehinim mlekom
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« (vinom in prosom/poprom), ki sta ga ponujala

mimoidočim, s seboj sta nosila leseno palico, ki je bila okrašena s pisanimi trakovi, rožami in
zvonci, v rokah pa sta nosila boben in trobento13. Tako opravljena sta obiskovala hiše, kjer so
živeli povabljenci, tam pa sta s šaljivim govorom domače povabila na gostijo. Moški, ki je bil
pozavčin, je moral biti dober govornik in šaljivec, saj sta morala pozavčina ves čas uganjati
burke. Ko sta domače prebrala ali zrecitirala šaljivo vabilo na gostijo, so ju domači pogostili,
navadno sta dobila tudi napitnino. Ko sta na gostijo povabila vse družine, sta pomagala pri
organizaciji gostije, saj sta po hišah nabirala jedilni pribor in kozarce, pomagala pri pripravi
mesa za gostijo, ureditvi prostora itd. Na gostiji je imel pozavčin funkcijo vodje gostije.
Vlogo pozvačinov v prleškem gostüvanju je najbolj podrobno raziskal in analiziral Anton
Smodič (1960: 175-186).

12

Pozavčina sta nosila s seboj dve manjši zaprti posodi za pijačo (čutari), ki sta ju ponujala mimoidočim. Ker sta
poleg funkcije vabljenja na poroko opravljala tudi funkcijo zabavanja navzočih, sta imela v eni posodi vino
(imenovano snehino mleko), v drugi pa proso, poper, kis ali drugo slabo pijačo. Naključnemu mimoidočemu sta
za šalo najprej ponudila čutaro brez vina in ga prelisičila. Kasneje sta mu ponudila še čutaro z vinom.
13
Opis obleke pozvačinov omenja že ljutomerski duhovnik Peter Skuhala v svojem delu Juškovo gostüvanje
(Skuhala 1910: 97).
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Nekaj dni pred gostijo so povabljene družine začele nositi na ženinov ali nevestin dom
darove, predvsem živila, ki so jih potrebovali za gostijo. Najpogostejši darovi so bili moka,
jajca, svinska mast, orehi, skuta, sladkor, olje, svinsko meso ter perutnina. Navadno so
darovali živo perutnino, bodisi raco, gosko, kokoš ali purana. »Za dar smo nesli pol svinskih
reber, mast, jajca, pa živad. To še živo, kakšno gosko, puro. To smo nosili vse k enemi, tan ge
(kje) je bilo gostüvaje. Potli pa smo hodili to vse klat pa pucat.« (ustni vir, Bučečovci).
Veljala je praksa, da za dar niso smeli darovati petelina, sicer v zakonu ne bi bilo zvestobe:
»Kokota si ne smeja nesti za gostüvaje. So rekli, ka te ženin nede zvesti, tak kak je kokot ne.
Kokot ma tüdi več küri (kokoši), ne samo eno« (ustni vir, Bodislavci).
Za gostijo so naprosili eno ali več kuharic, ki so prišle k hiši že dan ali dva pred gostijo, da so
pričele s pripravami. Navadno so dan ali dva pred gostijo zaklali tudi tele ali prašiča, k hiši pa
je prišlo tudi več žensk, ki so pomagale pri pripravi perutnine, saj je bilo darovano perutnino
potrebno pobiti, oskubiti in očistiti. Če je bilo toplo in je bila nevarnost, da bi se meso
pokvarilo, so očiščene kokoši obesili v studenec (ustni vir, Drakovci). To so naredili zato, ker
je bilo v studencu hladno, kar je zaustavilo razkroj mesa, obenem pa so kokoši visele na vrvi
zato, da do njih niso mogle živali, ki bi jih poškodovale.

Fotografija 1: Kuharice in strežniki na gostiji (vir: arhiv družine Vrbnjak, Jamna)

Prostor, v katerem se je dogajala gostija, so okrasili s papirnatimi trakovi in raznimi okraski.
Iz pisanih trakov so spletli papirnate verige, ki so jih razobesili po prostoru, s stropa pa so
obesili tudi papirnate krone. Krone so bile poseben večji okras, narejen iz rož iz papirja, ki so
bile povoščene, visele pa so nad mladoporočencema ali v sredini prizorišča. Papirnate krone
so navadno izdelovale redke ženske, ki so se s to dejavnostjo ukvarjale kot dodaten vir
20

zaslužka (ustni vir, Moravci). Navadno so iste ženske izdelovale tudi naprsne šopke, ki so jih
dobili vsi svatje na gostiji. Ti šopki so bili prav tako iz povoščenih rož iz papirja, razlikovali
pa so se po velikosti in bogatosti – pomembnejši gosti gostije (starešini, posnehalje
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pozavčini itd.) so nosili razkošnejše šopke. Če so bile vešče, so šopke izdelovale tudi svatevce
(družice, nevestine spremljevalke). Število svatevc je bilo odvisno od velikosti gostije, torej
od premožnosti mladoporočencev. Glede na fotografije iz sredine 20. stoletja je razvidno, da
sta bili na večjih gostijah navadno po dve svatevci, na manjših ena, na najmanjših viničarskih
porokah pa svatevc ni bilo. Po pregledu fotografij prav tako opazimo, da so v sredini 20.
stoletja svatevce kot lik na porokah začele izginjati, saj jih redno več ne zasledimo niti na
večjih porokah.
2.4. Gostüvaje
Na dan gostije so se na nevestinem in ženinovem domu pričeli zbirati gostüvajnščaki (svatje).
Na ženinov dom so prišli tudi muzikanti (godci), ki jih je naprosil ženin. Od velikosti in
razkošja gostije je bila odvisna izbira godcev. Na največjih in najbolj razkošnih gostijah so
igrale manjše pihalne godbe, na večini kmečkih gostij so igrali štirje godci (harmonika,
klarinet, trobenta in bas), na manjših (želarskih in viničarskih) dva godca, na harmoniko in
klarinet ali na harmoniko in violino, na najmanjših gostijah pa je na harmoniko igral en godec
ali pa godca ni bilo. Po zajtrku na ženinovem domu so se odpravili po nevesto. Če je šlo za
bogato, kmečko gostijo (predvsem na Murskem polju), so se svatje peljali s konji, bodisi z
vozovi ali sanmi, tam, kjer pa niso imeli toliko konjev (Slovenske gorice), pa so svatje hodili
peš, z godci na čelu sprevoda. Če so se peljali z vpregami, so bile kočije ali sani okrašene s
smrečjem ali trakovi, prav tako pa so bili okrašeni konji. Okrašene so imeli grive, navadno pa
so imeli v bližini ušes pripete bele robce (ustni vir, Križevci). Godci so se navadno peljali na
prvem vozu v sprevodu, ženin s starešinom pa na zadnjem.

14

Posnehalja je ženska, ki je do začetka 20. stoletja sodelovala pri pripravi in razmeščanju bale (na Štajerskem)
(Ložar Podlogar 2004: 450), informatorji pa so na terenu poudarjali, da je to starešinova žena, ki sicer nima
funkcje razvrščanja bale, vendar je skupaj z možem (starešinom) prisotna pri poročnih obredih in pri njih
pomaga nevesti.
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Fotografija 2: Velika kmečka poroka v Bučkovcih, leta 1948 (vir: arhiv družine Filipič, Bučkovci)

Značilnost godcev na gostijah je bila, da so takrat, ko so svatje hodili (izven hiše), igrali
marše (koračnice), v hiši pa so igrali polke, valčke in druge plesne plese. Najbolj znane
poročne koračnice so bile Snehin marš, Zlata Praga, Holchaker, Alte kameraden, Muzik
marš, Za praporom, Leobner, Wien bleib Wien, Prijazna slava itd. (ustni vir, Slamnjak).
Marši so imeli tudi kratke parafraze, na primer: »Le hitro hodm'o z njoj, s toj blaženoj
ženoj...« (ustni vir, Precetinci). Značilnost godcev na gostijah je bila, da se niso dogovorili za
ceno, temveč je ženin plačal le aro, ostali denar so godci pobrali od svatov. Godcem so
plačevali svatje, in sicer ko so za določenega posameznika igrali solo ples, ko so drugi dan
igrali jutranjice (kar bom opisal kasneje) in ko je bila nabirka za muzikante.
Ko so ženinovi svatje prispeli na nevestin dom, so se nevestini svatje pretvarjali, da pri tisti
hiši ni gostije in so opravljali razna kmečka dela: sekali in žagali drva, klepali koso, barvali
hišo, pometali, izdelovali ročaje za kmečka orodja, predli, mlatili ... O omenjeni šegi so
pripovedovali vsi informatorji, torej lahko sklepamo, da je bila razširjena po celotni Prlekiji.
Vrata nevestinega doma so bila zaklenjena, navadno so zamenjali tudi hišno številko.
V okolici Male Nedelje se informatorji spominjajo, da je bila med hišnimi vrati postavljena
lesena miza, za katero je sedel notar ali pisar, šaljivo oblečen moški, ki se je s prišleki šaljivo
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pogajal in pregovarjal. Ti notarji so bili omenjeni na gostiji v Radoslavcih že v 70. letih 19.
stoletja (A.B. 1878a: 2)15.
Drugod je bila praksa, da sta se ne nevestinem domu šaljivo prerekala in pogajala ženinov in
nevestin starešina (priča). Nevestin starešina je ženinovega starešino spraševal in se
sprenevedal, po kaj so svatje prišli in kaj želijo. Sledilo je zastavljanje ugank nevestinih
svatov (navadno starešina) ženinu in njegovim svatom. Te uganke so si bile po celotnem
raziskovanem območju podobne ali enake, tako na Murskem polju kot tudi v Slovenskih
goricah:
– Od kod ste? - Pokažejo vaški grb vasi, iz katere prihajajo.
– Katera je vaša vera? - Krščanska.
– Kaj ste doma pustili, s seboj vzeli, po poti vsakemu dali, pa še sem prinesli? – Boga.
– Kolko mater 'ma nevesta? Pet: mati Zemlja, mati Eva, mati Marija, prava mati pa mati
Cerkev.
– Čez koliko mostov ste šli? - Čez šest, čez sedmega pa bi radi šli sedaj (zakramenti).
– Koliko je šteng (stopnic) do nebes? - Kolikor je jagod (kroglic) v rožnem vencu.
– Pokažite grüntni poden/gruntni list! - Pokažejo hrastov list, ki je z grunta (posestva).
Sledile so še druge uganke, ki so se razlikovale od gostije do gostije in so bile bolj šaljivega
značaja:
– Zakaj je na vrhu cerkve vedno petelin in ne kokoš? - Da ni treba na turen hoditi po jajca.
– Koliko lukenj ima prašiček na celi koži? - Nobene, če je koža cela.
– Kdaj je na kuri največ perja? - Ko je na njej petelin.
– Kdaj se ženski najbolj peni med nogami? - Ko molze.
Na koncu je nevestin starešina navadno rekel, naj jim pokažejo še »robček na pet cifov«
(robec na pet vogalov). Takrat je ženin ali njegov starešina stegnil roko in se rokoval z
nevestinim starešino in kupčija je bila sklenjena (TD, str. 74).
Ko so nevestini svatje ženinove vprašali, kaj jim naj dajo oziroma kaj želijo, so odgovorili:
»tisto stvar, ki je našemi ženihi (ženinu) par« (ustni viri, Mursko polje, Slovenske gorice).

15

Lik notarja sem v okolici Male Nedelje zasledil še pred kratkim, leta 2017, na porokah v vaseh Mala Nedelja
in Moravci v Slovenskih goricah.
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Podobno je tudi ženinovo vprašanje: »'mate takšne krpele16, ka bi mene grele?« (ustni vir,
Drakovci). Rek deluje kot absurd, saj gre za kmečki pripomoček, mrežo iz vrvi, s katero se je
nemogoče ogreti.
Najprej so nevestini svatje ženinu skozi hišna vrata spustili belo kokoš, puro ali cirileka
(pritlikavega petelina) in tako ženina dražili, da je to njegov par. Ko ženinovi svatje s tem niso
bili zadovoljni, so skozi vrata pripeljali našemljeno staro žensko ali žensko z otrokom.
Navadno so se šalili, da bo ta dobra za muzikante ali za v proso17. Nato so iz hiše pripeljali
belo oblečeno svatevco (družico), nazadnje pa je iz hiše prišla nevesta. Nevesta je v rokah
prinesla krožnik, na katerem je bil šopek rožmarina za ženina, steklenica vina šentjanževca in
kozarec. Nevesta je spregovorila: »Prinašam vam veseli glas, naj bosta Jezus in Marija pri
vas. Kaj pa ste vi meni prinesli?«. Ženin je odgovoril: »Mir, zvestobo in ljubezen« (ustni vir,
Ključarovci) ali »vero, upanje, ljubezen« (ustni vir, Sveti Jurij). Nato je ženin izpil kozarec
vina, ki ga je prinesla nevesta in kozarec vrgel čez streho. Če se je kozarec razbil, so
prerokovali, ali bo v zakonu sreča ali nesreča (ustni vir, Terbegovci)18. Nato je nevesta ženinu
na prsi pripela vejico rožmarina in rekla: »Ženin, sprejmi ta mali dar, Jezus in Marija naj ti ga
povečata« (ustni vir, Mala Nedelja)19. Svatevce (družice) so nato začele ostalim gostom na
prsi pripenjati naprsne šopke. Gostje so na krožnik, s katerega so te vzele šopek, darovali
nekaj denarja. Sledila je pogostitev, odvisna od socialnega statusa/gmotnega stanja družine.

16

Krpéle ali locné so posebna transportna priprava, sestavljena iz dveh polkrožno zavitih in povezanih palic,
prepletenih z mrežo iz vrvi, uporabljali pa so jih za prenašanje svežnjev sena ali listja (Bogataj, Makarovič 2004:
261).
17
Ptičja strašila so nekoč najpogosteje nastavljali na njive, kjer je bilo proso (ustni vir, Mala Nedelja).
18
Informatorji so govorili različno, nekateri so pripovedovali, da se kozarec mora zlomiti, saj črepinje prinašajo
srečo (ustni vir, Moravci), drugi pa, da mora ostati cel (ustni vir, Terbegovci). Ni nujno, da se kozarec ob metu
čez streho zlomi, saj je potrebno upoštevati dejstvo, da so bile poroke v sredini 20. stoletja večinoma v zimskem
času, ko je bilo navadno veliko snega.
19
Omenjena šega se na območju Prlekije omenja že leta 1878 (A.B. 1878a: 2).
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Fotografija 3: Iz hiše so pred nevesto prignali žival – puro (vir: arhiv družine Vrbnjak, Jamna)

V primeru, da se je nevesta poročila na ženinov dom, je sledilo nevestino slovo od doma, ki
ga je navadno spremljala pesem. Nevestin starešina je imel govor, v katerem je nevesto
nagovoril, naj se poslovi od svojih staršev, bratov, sester in ostalih članov družine. Nekatere
neveste (odvisno od družine) so prosile starše odpuščanja, mati pa je nevesto prekrižala in
blagoslovila z blagoslovljeno vodo (TD. str. 75).
Neveste so bile v sredini 20. stoletja oblečene v bele obleke, na glavi so imele venček, ki ji ga
je ženin ob polnoči snel z glave. V primeru, da je nevesta že bila noseča ali je celo rodila,
venca ni smela nositi, prav tako ne bele obleke. Povsod po Prlekiji sem med starejšimi
informatorji zasledil zbadljivko, da je tej nevesti »bik poja (pojedel) venec«. Za ženina, ki se
je poročil z nosečo žensko, so rekli, da je vzel »kravo s teletom«(ustni vir, Sveti Tomaž).
Informatorka z želarije (manjše kmetije) se spominja svoje poročne obleke iz leta 1948,
poročila se je po tem, ko je zaradi zapletov med nosečnostjo splavila: »Posodni (izposojen)
gvant sen mela, jenko (krilo) sem samo 'mela novo, drügo pa nič. Tak je veš bilo tistokrat, za
vojskin cajt. En takšni plet (ogrinjalo) beli sem 'mela na posodo, beli. Pa en sviter (jopico) lep
sen mela novi, ka so mi ga naredle ene ženske. Pa šolje (čevlje) sem mela nove. Pa robec
(naglavno ruto) na glavo pa nič drüga! Robec ste meli na glavi? Robec, zato da sem nosila
že pa so mi že v bolnici tisto (zarodek, op.a.) vzeli, saj so to vsi ludje vedli. Te pa bi jaz tam z
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nekšnim vencom hodila, da bi me za norca meli? Robec sem si na glavo privezala pa gotovo.
Veš kak to ludje razpravljajo. Beli robec sen mela, takšni lepi beli, židani (svilen)!« (ustni vir,
Bodislavci)
Belo oblečene so bile tudi svatevce, nevestine družice. Lahko so bile male svatevce (deklice)
ali večje (dekleta), odvisno od gostije. Če so bile svatevce odrasla dekleta, so imela tudi
drüžbane ali zdrüžbe (spremljevalce), ki so jim stregli in z njimi plesali. Nekoliko drugače
oblečena sta bila tudi pozavčina. Imela sta bele predpasnike in klobuke s pisanimi trakovi,
skrbela pa sta za živahno vzdušje na gostiji. Nosila sta kruh in vino janževec, ki ga po
cerkvenem obredu pijejo vsi svatje. Od drugih gostov sta se razlikovala tudi starešina, ki sta
bila navadno ženinova in nevestina birmanska botra ali druga sorodnika. Pri izbiri starešin je
bil viden poudarek na premoženjskem stanju in družbeni vlogi. Starešine (priče) so bili
navadno moški, starešinova žena pa se je imenovala posnehalja. Sredi 20. stoletja posnehalje
v poročnem obredu niso imele posebne vloge, šalili so se, da ima nevesta posnehaljo zato, da
»če se nevesta sprdne, te posnehalja to vzame na sebe (prevzame krivdo nase)« (ustni vir,
Mursko polje). Starešina in posnehalji so se od ostalih svatov ločili po tem, da so imeli
največje in najbogatejše naprsne šopke (TD, str. 51).

Fotografija 4: Manjša gostija v Drakovcih, leta 1950, ob ženinu in nevesti sedita svatevci, priče držijo v naročju
bosmane, pozavčin v predpasniku reže kruh (vir: arhiv družine Filipič, Bučkovci)

Razlike med Murskim poljem in Slovenskimi goricami sem zasledil pri šrangah. Informatorji
z ravninskega dela so omenjali večje šrange ali šrece oziroma, da »so zapirali«, v Slovenskih
goricah pa so omenjali le, da so otroci »nastavljali slavjače« (peharje). Razlog za večjo
organiziranost šrang na Murskem polju je verjetno v večji koncentraciji prebivalstva oziroma
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da je poselitev bolj strnjena (gručaste vasi). Tu zasledimo tudi bolj organizirane fantovske
skupnosti, ki so bile obenem glavne izvajalke šrang. Šranga na Murskem polju je v sredini 20.
stoletja najpogosteje potekala tako, da so vaški fantje zaprli pot ali cesto svatom na način, da
so preko ceste ali poti napeli drog, verige ali vrvi, ponekod pa jih celo namazali z žverco
(kolomazom) ali jih celo prižgali (ustni vir, Križevci). Ko so svatje prišli do zapore, so s fanti
handlali (barantali za ceno), na koncu pa je ceno najpogosteje plačal ženinov starešina.
Navadno sta bili ena ali dve zapori, nekateri informatorji pa se spominjajo, da jih je bilo
včasih celo od sedem do deset, tako da so svatje v cerkev k zdavanju (poroki) (ustni vir,
Stanetinci) zamujali več kot uro. Svatje so se navadno poskušali šrangam izogniti ali celo
pobegniti, zato so navadno šrangarji pot zaprli na mestih, kjer ni bilo drugega prehoda (na
mostu, v klancu ipd.).
Šrangali so navadno samski fantje, vendar so se dogajale tudi spontane prilike, ko so svate, ne
z namenom pobiranja denarja, temveč kot pozdrav neveste, uprizarjali tudi drugi:
»1948. leta sen se jaz ženila. Te pa idemo z Dragotinec, pa pridemo do Biserjan, te pa veš
štrëjgajo prek! Te pa pri Ščavnici tam so že meli vse zaklejeno, da nebi mogli mujmo (mimo),
ker je prek Ščavnice most bija. Mi pa smo lepo po cesti okoli šli. Te pa so oni leteli na drugo
stran, da bi radi znavič (spet) pred nas prišli, mi pa pridemo do Biserjan, do tistega mosta,
peški, oni pa letijo s tistimi lanci, ka so h'teli, te pa niso mogli, ker smo že prek prišli. Tü pa je
bija en Mikl, tisti pa je meja vrh tam v Rožičkem vrhi, te pa, ko sem jaz na njivi tam bila, ko se
je pela v vrh mimo nas, pa mi je vsigdar z bičom poka, ko sem jaz s konji orala, pa mi je
vsigdar maha', pa taki veseljak je bija, jaz pa sem tudi rada take stare ludi mela. Te pa, ko
smo prišli do tistega mosta, Mikl pa je tam blizi bija doma, te pa je priša z bičom. Te pa je
poka (pokal) pred nami, poka, poka, pa ne nas spüsta. To še nigdar ne pozabim. Pol vüre nas
venda je zadržüva. Župnik pa že čaka. /.../ on je meni vedno tam poka po njivah, te pa si je
misla: Toti še morem zaj! Ja, zanimiv je bija (bil)!« (ustni vir, Čakova)
Na Murskem polju so imeli štangarji ceno za nevesto navadno napisano na lesenem loparju z
dolgim ročajem, s katerim so v peč vstavljali kruh. Na njem je bila s kredo zapisana pretirana
cena, ki so jo kasneje ženinovi svatje barantali. V več krajih v Prlekiji se je zgodilo, da so se
šrangarji želeli nevesti maščevati in so na lopar ali ob poti napisali »nič ne košta, nič ne velja,
samo da se Mica furt (stran) pelja!« (ustni vir, Drakovci). Omenjeni slučaj je veljal za nevesto
in njeno družino kot velika sramota.
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Informatorji so organizirane šrange v Slovenskih goricah opisovali kot redke, najpogosteje so
omenjali, da so navadno otroci ob poteh, kjer so hodili svatje, nastavljali košarice in slavjače
(slamnate peharje). Značilno je bilo, da so otroci košarice nastavili nekje ob poti, najpogosteje
na stol ali na tla, nato pa se skrili in opazovali ali bodo kaj dobili. Pogosto so ob košarico
nastavili še pileke (cerkvene podobice), kipec svetnika ali liter vina ali jabolčnika in kozarce.
Ko so svatje šli mimo, so nato v te košarice polagali drobiž ali hrano. Nekateri so podobico
vzeli in izpili kozarec pijače. Če je bilo veliko nastavljenih košaric, darov niso polagali v vse
košarice. Informator iz Slovenskih goric se spominja, da je bilo na njegovi poroki v sredini
20. stoletja veliko nastavljenih košaric: »ko sma se midva z našoj ženila je tega bilo ogromno.
Na celi poti od neveste do cerkve je bilo 141 slavjač (peharjev)! Zadnja še je bila na
cerkvenem pragi!« (ustni vir, Mala Nedelja).
Cerkveni obred so po celotni Prlekiji imenovali »zdovaje«, potekal pa je po cerkvenem
protokolu. Pri maši je duhovnik blagoslovil prstana in vino (šentjanževec), ki so ga najprej
pili duhovnik in mladoporočenca, na koncu pa vsi ostali svatje. Blagoslovljeno vino ali
»snehino mleko« sta svatom ponujala pozavčina, navada pa je bila, da so vsi svatje pili iz
enega ali dveh kozarcev, vsak svat pa je naredil le požirek. Ženin in nevesta sta navadno nekaj
časa še ostala v cerkvi, kjer sta pomolila pri Marijinem oltarju, nevesta pa je tam pustila tudi
svoj poročni šopek, ki je bil najpogosteje iz rož iz papirja. Ko je nevesta prišla iz cerkve, je po
tleh metala drobiž ali bombone, ki so jih pobirali otroci. »Gda je sneha priša s cerkve, je
metala po placi cukre. Pa ne zavite v papir! Kar tak, pa smo deca vse pojeli!« (ustni vir,
Precetinci). Metanja darov otrokom se spominjajo tudi na Murskem polju, kjer so se svatje
navadno vozili s konjskimi vpregami – takrat so svatje metali bombone otrokom ob cesti, če
pa je bila nevesta bogata, je otrokom metala tudi drobiž (ustni vir, Bučečovci).
Navadno so se svatje po cerkvenem obredu ustavili še v gostilni, ki je bila v bližini cerkve. To
so storili tudi z namenom, da so imele kuharice in strežniki dovolj časa za pripravo vsega
potrebnega. Značilno je bilo, da sta zapitek, ki so ga svatje popili v gostilni, plačala starešina.
Če so se svatje peljali s konjskimi vpregami, sta se ženin in nevesta domov peljala z isto
vprego, kot mož in žena - k zdavanju sta se peljala vsak v svoji (TD, str. 36).
Gostija je v sredini 20. stoletja navadno trajala dva do tri dni, nekatere manjše poroke
(navadno viničarske ali kočarske) so trajale en dan. Gostije so se odvijale na ženinovem ali
nevestinem domu, od primera do primera različno. Če se je nevesta poročila na ženinov
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dom, je najpogosteje prvi dan gostije potekal na nevestinem domu, drugi dan pa na
ženinovem.
Gostje so se ob prihodu v sobo, kjer se je odvijala gostija, navadno posedli po določenem
vrstnem redu: ženin in nevesta sta sedela na najbolj izpostavljenem mestu (navadno na
sredini), ob njiju starešina s posnehaljama, starši, itd. Ženinovi svatje so navadno sedeli na eni
strani, nevestini na drugi. Nad mestom, kjer sta sedela ženin in nevesta, je navadno visel okras
(krona), ponekod pa tudi iz lesa, papirja ali testa izdelan vaški grb vasi, iz katere sta ženin in
nevesta prihajala (ustni vir, Mala Nedelja). Glavno prizorišče gostije je bilo največkrat v
predji hiši (največji sobi v hiši), tu je bila tudi krušna peč, ob kateri so sedeli godci. Šega je
bila, da so nad mestom, kjer so sedeli godci, obesili poseben venec, ki so ga naredili tako, da
so na obroč manjšega soda ali leseno kolo obesili izpraznjene jajčne lupine, kokošje in purje
glave in kremplje ter jih prepletli s pisanimi trakovi iz papirja. V sredini venca (kolesa) so
navadno obesili glavo petelina ali večjega piščanca, ki so mu v kljun pritrdili cigareto (ustni
vir, Bučkovci). Ponekod so po prostoru obesili tudi plakate z napisi, na primer »Bog živi
ženina in nevesto« ob ženinu in nevesti, ali nekje v bližini godcev: »Godec, ne pozabi na
želodec, jesti in piti naj se ti ne gabi, pa na godbo ne pozabi!« (ustni vir, Drakovci).

Fotografija 5: Okrašen prostor, v katerem se je odvijala gostija (vir: arhiv družine Vrbnjak, Jamna)

Na gostijah so stregli le moški (strežniki). Ko je eden izmed pozavčinov v prostor prinesel
prvi lončeni lonec ali skledo juhe, se je spotaknil in jo razbil. To je bilo znamenje, da se je
gostija začela – omenjeno šego so poznali vsi informatorji. To je bil znak, da so strežniki na
mize pričeli nositi sklede z juho, prvo skledo so postavili pred ženina in nevesto. Ženinov
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starešina je pred obedom navadno imel govor, po govoru pa so vsi svatje vstali in pričeli
moliti. Navadno so molili očenaš, ponekod so peli tudi angelsko čaščenje (ustni vir, Križevci).
Ko so odmolili, so se posedli, ženin je nevesti na krožnik nadeval juho, nato pa so pričeli jesti.
Navada na gostijah je bila, da so v času, ko so svatje jedli, godci ves čas igrali (ustni viri,
Seneški vrh, Prerad, Slamnjak).
V sredini 20. stoletje so bile v različnih šegah in praznovanjih določene spolne vloge. Tako je
bilo tudi na porokah. Pozavčini so bili vedno moški, prav tako tudi godci, medtem ko so bile
za pripravo hrane naprošene vedno ženske kuharice, nikdar moški. Strežniki, ki so na gostijah
nosili hrano na mize, so bili vedno moški, podobno kot so duhovniku pri mašnih obredih
vedno ministrirali le fantje. S tem, ko so stregli le moški, naj bi bil po besedah informatorjev,
dogodek bolj svečan in slovesen, saj naj bi bilo moško delo v strežbi bolj cenjeno kot žensko
(ustni viri, Mursko polje). Priprava hrane v vsakdanjem življenju je bila v Prlekiji sredi 20.
stoletja v domeni žensk, zato je tudi priprava hrane na gostiji bila pripisana ženskam20.
Podobno kot na gostijah so tudi na sedminah in premicijah hrano pripravljale ženske, medtem
ko so jo na mize stregli moški strežniki.
Ko so raziskovalci v sredini 20. stoletja opazovali šege življenjskega cikla v Prlekiji, so želeli
pogosto opisati tudi značaj Prlekov. Ravno razkošje in humornost ter živahnost so bile
značilnosti, s katerimi so raziskovalci opisovali praznovaja na tem območju. »Prleški na
splošno vedri in veseli značaj je oblikovala zemlja, ki ni pretežka za obdelovanje ter jim daje
poleg potrebnega živeža tu in tam kozarček vina. To jih razvedri. Mnogi očitajo ljudem
nelepe razvade, češ, da so na gostijah (svatbah), primicijah in kolinah prepotratni (Klemenčič
1935: 21; prim. Trstenjak 1968: 72-110).
Jožefa Lubi, rojena leta 1919 iz Bunčan, se kot kuharica na številnih gostijah v sredini 20.
stoletja spominja značilnega jedilnika prleške gostije na Murskem polju: »Prvo je žüpa bila,
govenska (goveja), notri pa knedli pa fancl. Veš, fancl, to se takšno speče, jajca pa mela
(moka), te pa se tak na kocke nareže. Te pa je bija (bil) zos navadno, takšen vinski, pa riž
kcoj,pa hren jabolčni navadno, pa govedina ja. Potle pa je navadno bila proletina (svinjina),
pa kakšno tinstano(dušeno) zelje, rdečo navadno, pa restani kromper kcoj. Te pa za vsakšno
jedjo so se taleri dol odnesli, potle so se globoki ne več gor dali, plitvi samo. Pa potli so še
bili pečeni piščanci, pa riž kcoj, pa šelate (solate). Pa dostikrat smo še delali krofe, pa
20

Žensko spolno vlogo v pripravi hrane nazorno omenja tudi Trdina: »Nerodno je videti, da orje baba, še bolj
nerodno pa je, če si mož kosilo sam kuha« (Trdina 1987: 690).
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povitice, makove pa orehove. Bosmáne smo tudi pekli, takšne velke pa lepe! Povsodik smo
bosmane pekle, pa gor tiste ptice delale. Bosmane smo napekle me (kuharice, op.a.a), ženske
pa so prinesle torte. Vsakšna je pred sebe torto dobila, te pa so se ženske šle (tekmovale),
kera ma lepšo.« (ustni vir, Bunčani)
Najstarejše informatorke iz Slovenskih goric se spominjajo podobnega jedilnika, vendar v
primerih gostij nižjega sloja prebivalstva (želarji, viničarji), torej je bil jedilnik v nekoliko
okrnjeni obliki. Informatorka, rojena v začetku 20. let 20. stoletja, se spominja svoje gostije iz
leta 1948 in omenja, da se je kot želarska hči poročila s kmečkim sinom, zato se je želela
njena družina še posebej izkazati s postrežbo svatov na prvi dan gostije, ko je poroka potekala
na nevestinem domu: »Prvi den smo prinas doma meli gostüvaje, drügi den pa pri 'jen. Pa
smo mi skoro bojše postregli kak oni. Smo meli dobro küharco, še zaj vem, kak so si ludje
gučali (govorili). Je kuhala kromper, te pa ko je bija kühani, ga je dala v runino vodo (vodo
rdeče pese) za en cajt. Te pa potli, ko ga je prerezala, je bija kropmer takšni lep pisani oz
zvunah (zunaj) rdeči, proti sredini pa vedno bolj svetel. Tisto se je ženskam z'lo dopalo, je bilo
nekej novega, lepo za oko!« (ustni vir, Bodislavci).
Za vsakim hodom oziroma »za vsako rihto« so strežniki navadno z mize pobrali krožnike in
jih pomili, svatje pa so na viže godcev zaplesali. Informatorji so omenjali, da so svatje
navadno hodili plesat k sosedovim, kjer so za ta namen izpraznili eno izmed večjih sob, iz
katere so znosili večje pohištvo ter je bila namenjena samo za ples svatov. Ob straneh so bile
le klopi, da so na njih sedeli utrujeni plesalci in starejši svatje, ki so plesalce opazovali.
Omenjeni plesi svatov v sosednjih hišah so bili značilni za Slovenske gorice, pa tudi za
Mursko polje, kjer ni bilo dovolj velike hiše, ki bi lahko sprejela večje število gostov in
obenem še nudila prostor za plesišče.
Za gostije sredi 20. stoletja so vsi informatorji navajali, da sta ženin in nevesta prvič zaplesala
šele ob polnoči. Ponekod nevesta do takrat sploh ni smela oditi od mize (ustni vir,
Bučečovci). Ob polnoči je sledil obred snemanja nevestinega venca. Dogodek je naznanil
govor enega izmed starešinov (navadno ženinovega), nato pa je ženin nevesti z glave snel
venec, ga odložil na mizo ali krožnik. Iz opisov starih gostij na območju Prlekije beremo, da
je obred snemanja venca navadno spremljalo petje obrednih pesmi, vendar lahko po besedah
informatorjev sklepamo, da se je ta šega v sredini 20. stoletja že začela opuščati, saj se
informatorji niso spominjali pesmi ob snemanju venca. Navadno so navajali le, da so takrat
pogasnili luči. Ponekod (večinoma Slovenske gorice) se je nevesta najprej preoblekla in nato
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je sledil prvi ples ženina in neveste oziroma moža in žene. To je bil vedno solo ples, torej sta
plesala le ženin in nevesta. Informatorji, ki so kot godci igrali na gostijah, so navajali, da so za
prvi ples ženina in neveste navadno igrali vižo Snežni valček (ustni viri, Seneški vrh,
Bodislavci, Prerad, Slamnjak, Lahonci).
Sedem informatorjev (iz krajev Bodislavci, Mala Nedelja, Križevci, Prerad, Bučkovci) je
omenilo, da se spominjajo šege imenovane krampamprli ali krampampola. Šega se je odvijala
takrat, ko sta ženin in nevesta prvič zaplesala, potekala pa je tako, da so pogasnili luči, nato pa
so strežniki in pozavčini v prostor na rokah prinesli goreče krožnike. V krožnike so za ta
namen nalili segreto žganje in v njem namočene suhe slive, na dlani so si položili krpe, ki so
jih varovale pred vročino, nato pa so žganje prižgali. Strežniki z gorečimi krožniki v rokah so
nato obkrožili ženina in nevesto, tako da sta na melodijo valčka plesala v krogu, oni pa so
hodili okrog njiju. Prostor je osvetljevala le svetloba, ki so jo oddajali veliki modro–vijolični
plameni. Ponekod so ob končanem obredu omenjeni slive pojedli (ustni vir, Prerad). Če je
bilo strežnikov malo, so lahko strežniki držali tudi po dva krožnika, v vsaki roki enega (ustni
vir, Križevci).
Informator, rojen v 20. letih 20. stoletja, se spominja solo plesa ženina in neveste, kjer je
prišel do izraza tudi vaški grb vasi, v kateri je bila gostija. Vas Desnjak (župnija Ljutomer) je
imela za svoj šaljivi vaški grb »zlato zarjo« ali »zarjo spuščajo«. Šaljivi grb so na gostijah
prikazovali tako, da so rešeto ali sito prekrili z rdečim blagom, v notranjosti prižgali svečo ali
luč ter pri oknu ali v sobi vzdigovali rešeto. Vse skupaj je ponazarjalo oziroma spominjalo na
sončni vzhod. Informator omenja, da je bil prikaz zlate zarje ob solo plesu mladoporočencev:
»V Desjaki so zlato zarjo meli. Te pa sen bija na gostüvaji, pa so gori na dilah (podstrešju)
lükjo meli, te pa so goreh vodo pa karuzo (zmešali, op.a.), te pa je zlata zarja bila. Te pa sta
sneha pa ženih plesala pod lükjoj, eden pa je pri okni v siti prekriti z rdečin platnom tisto pri
okni rival gor, ovidva sta plesala pa tiso zarjo glejala, oni gori (zgoraj na podstrešju) pa je na
jidva vleja karuzo pa vodo /.../ te je bila sneha že preoblečena.« (ustni vir, Ključarovci)
Če je kdo želel plesati z nevesto, je moral za to plačati. Najpogosteje sta ženin in nevesta
svate zapustila kmalu po prvem plesu, šla sta spat, medtem ko so svatje še ostali do jutranjih
ur. Informatorka Murskega polja se spominja, da je bila navada, da sta ženin in nevesta šla
prvo noč spat nekam drugam in nista spala doma. Hiša, kjer se je odvijala gostija je bila polna
ljudi, pa tudi sicer je bilo običajno, da so svatje iz oddaljenih krajev spali pri sosedovih ali
poleti na skednjih, kamor so v času gostije preselili pohištvo.
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»Prvo večer, gda je blo gostüvaje, recimo, da sem se jaz ženila, no to je povsodik bilo, prinas
je bilo gostüvaje doma v Veržeji, te si en smeja (smel) duma spati, ka si moga negi iti nekan
inda (drugam) prvo noč spati. Ja, resen! Recimo kam? Ja što (kdor) ti je reka, da lahko greš,
da so že naprej znali. Še ven, da je bilo tak mrzlo, da me je nigdar ne tak zeblo kak te (takrat)!
Na gostüvaji so bli, te pa je nišče ne kürja (kuril), ka me je tak zeblo kak psa!« (ustni vir,
Veržej)

Fotografija 6: Godci so se na gostijah pogosto šemili v duhovnike in uprizarjali šaljive skeče (vir: arhiv družine
Čuš, Ženik)

Ker se godci in kuharice predčasno niso pogodili za ceno, je na gostijah sredi 20. stoletja
potekala zbirca oziroma pobiranje denarja za muzikante in kuharice. Načini zbiranja denarja
so bili različni in so bili odvisni od iznajdljivosti ter prakse posameznih godcev in strežnikov.
Godcem na gostiji je pripadal denar, ki so ga izključno za ples darovali posamezni svatje
(navadno ob glasbeni želji solo plesa), denar ki so ga zbrali z zbirco in prostovoljni prispevki
svatov, ki so jih darovali drugi dan gostije, ko so jim ob vnovičnem prihodu na gostijo igrali
jutranjice ali jih godli ob njihovem odhodu (ali jih spremljali del poti domov). Pogosto so
denar zbirali s pojštertancom, to je ples, pri katerem plesalec z blazino kroži med navzočimi,
ko si izbere plesalko, pred njo na tla položi blazino, nato oba nanjo poklekneta, se poljubita in
zaplešeta solo ples. Ko odplešeta, z izbiranjem soplesalca nadaljuje plesalka. Moški plesalec
mora po odplesanem plesu darovati denar za godce, navadno v klobuk, na krožnik ali slavjačo
(pehar). Kdor pobira denar, mora paziti, da pojštertanc plešejo tako dolgo, dokler ne plešejo
(plačajo) vsi moški. Denarja za kuharice niso pobirale kuharice, temveč eden od moških,
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navadno muzikant ali eden od strežnikov, pozavčinov. Denar so pobirali s pretvezo, da so se
polomile kuhalnice, sklede ali lonci, denar pa so navadno darovali na krožnik ali v skledo.
Kuharice so v času gostije bile navadno v kuhinji in niso hodile v prostor, kjer so bili svatje,
zato so ob koncu gostije, ko so bila vsa jedila na mizi, muzikantje igrali tudi ples za kuharice
in strežnike. Takrat so plesali le oni.
Ker so se gostije odvijale večinoma v pustnem času, so na gostijo prišle tudi maske. To so bili
nepovabljeni znanci, ki so se našemili in v večernih urah za nekaj časa prišli na gostijo. Rekli
so jim plëčóri oziroma da so prišli plëčit (urni vir, Sveti Tomaž). Nekdo je v imenu
obiskovalcev imel krajši govor ali pa so v hišo poslali papir, na katerem je bil zapisan njihov
namen in dobre želje mladoporočencema. Nato so muzikantje igrali ples za obiskovalce, ti pa
so muzikantom darovali nekaj denarja. Ponekod so na gostijo prihajale tudi značilne pustne
šeme prleškega območja: baba nosi deda v košu (ustni vir, Moravci, Sveti Tomaž), rüsa (ustni
vir, Bunčani), medved (ustni vir, Sveti Jurij) itd.
2.5. Drugi dan gostije
Vsi informatorji so omenjali, da je bilo običajno, da sta mladoporočenca, takrat že mož in
žena, šla drugi dan gostije zjutraj k sveti maši. Godci so navadno spali pri hiši, kjer je bila
gostija, saj so morali vstati že rano, da so lahko z godbo pričakali svate, ko so prišli nazaj na
gostijo

21

. Vsi informatorji, rojeni pred drugo svetovno vojno, so se doživeto spominjali

anekdot, ki so se dogajale na drugi dan gostije. Najpogosteje je šlo za praktične šale22, ki so
jih na drugi dan gostije izvajali godci. Če sta bila ženin in nevesta iz različnih, bolj oddaljenih
krajev, so se svatje z ene in druge strani že bolj spoznali, zato je bilo tudi vzdušje bolj
sproščeno (ustni vir, Prerad).
Kot posebnost vzhodnoštajerskih gostij so informatorji (godci), ki so igrali tudi drugod po
gostijah, omenjali, da so muzikanti na drugi dan gostije igrali jutranjice oziroma jütrnce ali
ütrnce. Ravno te so informatorjem najbolj ostale v spominu, saj so bile slikovite in posebne.
Ütrnce ali jütrnce so bile glasbene želje, ki so jih muzikantje igrali posameznim gostom
(parom), ko so se drug dan vračali na gostijo. Navadno so muzikantje naredili celo obhod po
hišah, tako da so zjutraj šli po okoliških hišah, kjer so bili doma povabljeni svatje, in so jih
znova vabili na gostijo. S tem ko so jutranjice zaigrali pri neki hiši, se je skupina ljudi
pomikala naprej k drugim hišah, že povabljeni svatje pa so se jim pridružili – tako je bila
21

Svatje so šli domov spat in so se drugi dan vrnili na gostijo (navadno je praznovanje drugi dan potekalo na
drugem domu – če je poroka prvi dan potekala na nevestinem domu, je drugi dan potekala na ženinovem domu
in obratno).
22
Praktične šale so bili predvsem skeči in zabavljive potegavščine, jütrnce ipd.
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skupina svatov vedno večja. Gospodar, k hiši katerega so prišli vabit, je obiskovalce pogostil s
pijačo, godci pa so mu zaigrali tudi jutranjico. Vsak si je lahko zaželel jutranjico oziroma
način, kako mu naj godci zaigrajo vižo. Svatje so imeli individualne želje, od iznajdljivosti
godcev pa je bilo odvisno, ali bodo jütranjico izpeljali. Če so želji svata ustregli, so za to
dobili plačilo. Če so bili svatje oddaljeni in omenjeni sprevod ni prišel do njihove hiše, so jim
jutranjice igrali takrat, ko so prišli nazaj na gostijo. Ütrnce so bile različne in odvisne od
posameznikove domišljije. Na terenu so se kot najznačilnejše ponavljale naslednje:
Ko je godec vprašal, kakšno jutranjico želijo, da mu/ji zaigrajo, je svat navadno odgovoril:
»Zaigrajte mi eno:


polko – svat je pričakoval, da mu bodo godci zaigrali vižo v dvočetrtinskem taktu, vendar
mu eden od muzikantov prinese leseno polkno s hiše, ki se prav tako imenuje polka;



ptičja – muzikanti so oponašali ptiče in splezali na drevo, na drevesu pa zaigrali vižo;



lisičja – muzikanti so pričeli tekati po dvorišču za kokošmi in jih poskušali ujeti;



svinjska – muzikanti so poiskali blatno lužo in se kot prašiči pričeli valjati po blatu; v
nekaterih primerih so igrali v svinjskem hlevu;



svinjska kopajina (korito) – muzikanti so privlekli leseno korito, iz katerega jejo svinje,
in v njem igrali vižo;



kürečja (kokošja) – vsi muzikanti si dajo v usta kos pečene kokoši (bodisi bedro, perut,
vrat itd.) in tako igrajo;



žabja – muzikanti so šli v mlako in igrali, kot da oponašajo skakanje žab ali pa so v
posodi prinesli vodo, jo postavili na tla in skakali vanjo; ponekod so v mlako porinili
leseni voz in igrali na njem;



mačkija – muzikanti so oponašali mačke, poiskali so mačko in jo vlačili za rep;



pesja – muzikanti so po vseh štirih tekali po dvorišču in oponašali pse, če so našli še
nezakopana svinjska čreva (ki so ostala od kolin dan pred gostijo), so jih trgali z usti kot
psi;



raufnkerarska (dimnikarska) – muzikanti so splezali na dimnik hiše in tako igrali,
ponekod se je eden od njih slekel do spodnjic, drugi pa je segal v dimnik in mu s sajami
mazal zadnjico;



zidarska – iz hleva ali gnoja so prinesli sveže kravje iztrebke, nato pa oponašali zidarja,
ki z malto ometava zid;
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angelska – muzikanti so stopili na klop ali stol in k ustom prislonili inštrumente (klarinet,
trobento) ter nepremično in v tišini stali pri miru – oponašali so kipe angelov;



tünkačova – muzikanti se uležejo na tla, eden na drugega, podobno kot se nalaga meso v
tünko (čeber za shranjevanje mesa v zaseki);



štiriperesna detelca – muzikanti se uležejo na tla tako, da se njihove glave (ali noge)
stikajo in na tleh uprizorijo križ oziroma štiriperesno deteljico



pod podom – muzikanti so privlekli vprežni voz, na katerem je leseni pod (pod se
imenujejo lesena tla v hiši). Šli so pod voz in tako zaigrali melodijo; če se je dal pod
sneti, so si ga štirje položili na glavo (vsak na enem vogalu) in tako igrali;



pod lastno streho – muzikanti so s podbojev sneli vrata in si jih položili na vrat, ali pa so
moške pripravili do tega, da so jim nad glavo držali mizo ali ploščo;



ne notri, ne vüni (zunaj) – muzikanti so se postavili med podboje vrat in igrali;



med nebom in zemljo – muzikant se je uprl med podboje vrat; s hrbtom je bil naslonjen
na en podboj, z obema nogama pa se je uprl v drugega, tako da je bil v zraku in igral;



dugi (dolgi) marš v kratkem – muzikanti so se slekli do spodnjih hlač in igrali dolgi
marš;



tam, kjer se pospravljajo poljski pridelki – muzikanti so šli v poljsko stranišče in tam
igrali;



takšna, da bo vsem po voli (volji), samo muzikantom ne – muzikanti so igrali, medtem
pa so se lasali in klapovüškali (tepli po licih).

Medtem ko so muzikanti igrali jutranjice, sta navadno fanta ali moška kradla oziroma pri
vsaki hiši izmaknila neko stvar, bodisi predmet, orodje ali celo žival. Te predmete so znosili k
hiši, kjer je bila gostija in kasneje je sledila šaljiva licitacija, kjer je muzikant licitiral
predmete, svatje pa so jih odkupovali (vsak svojega nazaj). Primere licitacij so omenjali
informatorji tako na Murskem polju kot v Slovenskih goricah. Omenja jih že Klemenčič
(1935b: 157). Predmete so odkupovali bodisi z različnimi nalogami, ki so jih posamezniki, če
so želeli da jim predmet vrnejo, morali opraviti, bodisi z denarjem. Denar od licitacije je šel k
mladoporočencema ali h godcem23.
Ponekod se je na teh obhodih po hišah ohranil stari pustni lik medveda, ki je v Prlekiji že
skoraj pozabljen. Kuret opisuje (iz Svetega Jurija ob Ščavnici) lik medveda: »Medved si je
23

Jutranjice in obhode po hišah (na drugi dan gostije) v Prlekiji, natančneje v vasi Radosavci pri Mali Nedelji,
viri omenjajo že v 19. stoletju (A.B. 1878b: 2–3).
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potegnil žensko nogavico čez glavo,v del, ki mu je visel čez glavo, si je nabasal sena. Sicer je
bil zavit v slamo« (Kuret 1984: 177). Po besedah informatorjev je moč sklepati, da se je
omenjeni lik najdlje ohranil na gostijah v okolici Svetega Jurija ob Ščavnici. V medveda se je
drugi dan poroke, ko so godci in svatje hodili od hiše do hiše ter budili goste in jih ponovno
vabili na gostijo, našemil eden izmed godcev. Popolnoma so ga prekrili s slamo tako, da so ga
obložili s slamo in ovili z vrvjo. Prekrili so mu obraz, da so se mu videle le oči. Medveda so
šaljivo gonili od hiše do hiše in z njim uganjali razne burke. Pri zadnji hiši, navadno tam, kjer
so bili domači bolj zadržani, so medveda slekli. Nekdo je medvedu na hrbtu prerezal vrv, nato
pa je medved tekal po hiši tako dolgo, dokler ni z njega padla vsa slama. (ustni vir, Čakova)
Če se je nevesta poročila na ženinov dom, je bil prvi dan gostije navadno na nevestinem domu
(saj je tudi v nevestini fari potekala cerkvena poroka), drugi dan pa se je gostija odvijala na
ženinovem domu. Stara šega, ki se je v sredini 20. stoletja še pojavljala, vendar je po drugi
svetovni vojni skoraj popolnoma izginila, je bila, da je nevesto na novem domu ženinova mati
pričakala s kolačem kruha. Tašča je nevesto pričakala na hišnem pragu, nevesta pa je na prag
ali na leseno pručko pokleknila in mater prosila, naj jo »vzamejo za deklo« ali »naj jo
sprejmejo za svojo hčer«. Tašča ji je nato izročila kolač kruha in nož, nevesta pa ga je morala
prekrižati in prerezati. Pri tem ji je tašča rekla, da bo sedaj pri tej hiši ona rezala kruh.
Če je bila nevesta pri hiši dobro sprejeta, so ji ponekod kolač z nožem že načeli ali prerezali
do polovice, tako da je nevesta kolač le prerezala do konca, dogajali pa so se tudi primeri, ko
tašča nove snahe ni marala in ji je dala topi nož: »gda so se moja teta Julika ženili, te pa so jih
možova mati ne radi meli, pa gda bi mogla na gostüvaji krüh prerezati, so ji nož doj zatukli
(zatokli), v nekšin hamron (kladivom) al nečim, da je bija čista topi pa neje reza. Ona pa je to
vidla, pa je vse moči zbrala pa je le na silo prerezala tisti kolač« (ustni vir, Sveti Tomaž)24.
Šega je pričela izginjati v sredini 20. stoletja, kar lepo opisuje tudi pričevanje informatorke,
rojene na začetku 20. let 20. stoletja, ki se je poročila leta 1948:
»Gda ženska pride k hrami, tan že moreš klečati pa vse, pred materjo. Te pa ti, veš, pridejo z
vrha tiste vëncarce (viničarke), pa ka so bile takšne, da so hodile sem na delo, te pa so že
gledale kak de pokleknila ... Jaz pa sem, tak tisto, sem si mislila, te bom zaj tu klečala pred
totimi babami tü. Pa sem ne. Pa sem rekla materi, mati, grema midve tü v hiško (sobo), sva se
tam pobotali. Ja veš kak je to negda bilo, ženske so štele (želele), ja zaj tak poklekni pa to,
mene pa je to nekak ne prevzelo. Tak je to vsefele bilo.« (ustni vir, Čakova)
24

Omenjeno prakso so na območju Prlekije opazovali že konec 19. in v začetku 20. stoletja (Skuhala 1910: 111).
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Navadno drugi dan gostije oziroma – če je gostija trajala en dan – po polnoči, so sledili obredi
z bosmani. Bosmani so bili posebnost vzhodnoštajerskih in prekmurskih gostij (Orel 1943:
25). Bosman je bil obredni kruh iz pšenične moke, po izgledu podolgovata pogača, spletena iz
več kit testa in okrašena s papirnatimi rožami, zelenjem in okraski iz testa. Na bosmanu so bili
navadno iz testa narejeni ptički in vaški grb vasi, iz katere prihaja darovalec. Vsak par, ki je
prišel na gostijo, je na dan gostije prinesel bosman, vendar je ta šega pričela začetek 20.
stoletja izginjati. V sredini 20. stoletja na gostijah še vedno zasledimo bosmane, vendar ne v
tako razširjeni obliki. Sredi 20. stoletja so pričele bosmane izpodrivati torte (ustni viri,
Mursko polje, Slovenske gorice). Bosmane na prleških gostijah so omenjali vsi zapisovalci in
raziskovalci, tudi tisti, ki so opazovali gostije že v 19. stoletju (Trstenjak 1859b: 24; Skuhala
1910: 114 idr.)

Fotografija 7: Poroka iz konca 50. let 20. stoletja pri Mali Nedelji. Svatje v rokah držijo torte, ki so izpodrinile
bosmane (vir: arhiv družine Filipič, Bučkovci)

Glede bosmanov sem zasledil razliko med Murskim poljem in Slovenskimi goricami.
Najstarejši informatorji, rojeni v 20. letih 20. stoletja, so v Slovenskih goricah omenjali, da so
bosmane (v kolikor so jih še nosili) na gostijo prinesli svatje, najpogosteje botre in žene
starešin (ustni viri, Mala Nedelja, Sveti Tomaž, Prerad), medtem ko so informatorji z
Murskega polja omenjali, da so bosmane spekle kuharice na domu, kjer se je odvijala gostija,
nato pa so jih na gostiji razrezali in razdelili svatom (ustni viri, Bučečovci, Veržej, Bunčani).
Sledil je ples z bosmani oziroma tortami, ki so se ga spominjali vsi informatorji, rojeni v 20.
in 30. letih 20. stoletja, in večina informatorjev, rojenih v 40. letih 20. stoletja, saj bi naj ta
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obred bil stalnica kmečkih gostij. Obred se je v spremenjeni obliki ponekod (Mala Nedelja,
Radoslavci) ohranil še do 90. let 20. stoletja – dokler so na gostije še nosili torte (vsak par
svojo torto). V sredini 20. stoletja je ples z bosmani ali tortami potekal tako, da so strežniki ali
tisti, ki so bosmane spekli, plesali vsak s svojim bosmanom ali torto, medtem pa je starešina
vodil obred tako, da jih je grajal, da so bila dela, povezana z vzgojo pšenice in peko kruha,
slabo opravljena. Tako so morali plesalci z bosmani na rokah zaplesati kratek ples na mestu
za vsa opravila: oranje, brananje, sejanje, pletje, žetev, mlačev, vožnjo v mlin, mesenje kruha,
kurjenje peči itd. Od starešinove domišljije je bilo odvisno, kako dolgo je obred trajal,
informatorji pa so omenjali, da je navadno obred trajal precej časa, tudi več kot uro (ustni viri,
Mala Nedelja, Precetinci, Sovjak, Sveti Tomaž, Bučečovci). Ko so opravili vsa dela, je
starešina vprašal, kako je temu ime, eden izmed strežnikov pa je odgovoril: »Načetek in
Pojedek« (ustni vir, Bučečovci). Takrat so lahko plesalci bosmane odložili na mize. V
Slovenskih goricah in na Ptujskem polju je bilo znano krščevanje bosmanov, godec ali kdo
izmed navzočih je vsak bosman ali torto krstil z nekim imenom25.
Informatorka iz Slovenskih goric, rojena 1918, se spominja plesa z bosmani, ko je vsak plesal
s svojim bosmanom, izbirali pa so tudi najlepše: »Seveda, z bosmani so plesali. To je proti
polnoči šlo. Vsakši je svojega drža (bosman, op.a.) Bolj je lepo opletenega meja, lepše je vün
zgledalo. Ja, pa še smo na talih (delih), ne povsodik (povsod) nagrajene meli! Keri je lepše
meja (imel), še je nagrajeni bija (bil)« (ustni vir, Drakovci).
Bosmane so nato razrezali, polovico so ga pojedli na gostiji, pol pa ga je vsak darovalec dobil
domov. Enako je bilo s tortami.
2.6. Vaški grbi
Ker so (bili) vaški grbi posebnost območja, ki sem ga raziskoval (Prlekija), glede te teme
navajam več primerov s terena. Vaški grbi ali znamenja, patroni (kot jih imenujejo domačini)
so grbi vasi na Murskem polju in v Osrednjih Slovenskih goricah. Bili so izrezljani, iz testa ali
naslikani. Ob vaških slovesnostih, zlasti ob ženitovanjih ali novih mašah, so jih nosili na
zastavi ali so jih obešali nad mizo najuglednejšega udeleženca slovesnosti. Pravnega pomena
niso imeli, razen, če so jih vnašale v svoje pečate nekatere pravne občine, predvsem v okolici
Ljutomera (Friedl, Simič 2004: 661).

25

Podoben ples z bosmani na prleških gostijah omenja že zapisovalec Josip Karba konec 19. stotletja (Karba
1882: 76–87).
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Vaški grbi so ponazarjali/prikazovali domače živali, mistična bitja, označbe za pojme, like iz
resničnega sveta – divje živali, osebe, ptice, plazilce, ribe, členonožce, dele živalskih teles,
rastline in njihove plodove, orodja, naprave, jedi, pijače in podobno. Grbi so se nanašali na
naravne značilnosti kraja in njegove smešnosti ter ponazarjali krajevne posebnosti. Bili so
preprosti, razumljivi in se niso ozirali na stroga pravila heraldike in grboslovja. Svoje grbe so
ustvarjali v veselem, zbadljivem razpoloženju (Krnjak 2013: 15).
Grbe so svatje navadno prinesli s seboj na gostijo. Starešine so morale obvezno imeti s seboj
grba vasi, od koder sta prihajala ženin in nevesta. Ta sta navadno visela nad mizo, kjer sta
sedela ženin in nevesta. Svatje so s seboj navadno nosili manjše figure grbov, ki so jih lahko
dali v žep. Ob višku slavja so se z njimi zabavali, zbadali in se šalili na račun drugega, ob tem
svoj grb poveličevali, se z njim hvalili in ga čuvali. Pogosto se je dogajalo, da so komu izmed
gostov vaški grb ukradli. Če ga je želel lastnik dobiti nazaj, je moral opraviti določeno nalogo,
popiti večje količine pijače ali pa ga je moral odkupiti z denarjem.
Največ anekdot in primerov uporabe vaških grbov na gostiji so se spominjali informatorji,
rojeni v 20. in 30. letih 20. stoletja, pri sogovornikih rojenih v kasnejših letih zasledimo
drastično manj informacij o uporabi vaških grbov. Informatorji se spominjajo predvsem
šaljivih anekdot, ki so se dogajale ob krajah grbov:
»V Bunčanih je cvrla. To je nekši ptič, nišče ne ve kakšni niti. So pravili: ˝Bunčka cvrla
Veržencom plot podrla!˝ Na gostüvaji pa so za toto cvrlo nücali takšnega ptičeka, ki se devle
gor na betlehem (božično smreko). Pa se s tisim hecali pa si krali.« (ustni vir, Bunčani)
»Mi smo v Križovcih meli vëjkar pa rdeči cviren (svitek in rdeča nit). Te pa kera se je ženila
tu prinas, so jo vse omotali s tistim vejkaron, gda je plesala. Okolokoli so jo zamotali« (ustni
vir, Bučečovci)
»Na Blagüši majo vüš (uš), te pa je nešče prinesa nekšne tri viši v enem glaži. Da je takšno
negi s tistimi višmi bilo, da so še se potle dugo smejali. Mi v Kuršincih pa smo meli črno žüpo
v pütri (črno juho v lončenem vrču).« (ustni vir, Drakovci)
»Na stari cesti smo meli ježa. Te pa smo meli ježa spucanega (prepariranega, opa.a.) notri pa
glaž. Te pa smo iz tistega pili, se je reklo da je tisto ježova mast!« (ustni vir, Ključarovci)
»V Moravcih mamo kobilo z žrebeton. Te pa so na gostüvaje nosili takšno figuro kobile z
žrebetom, ne iz lesa, tak kak iz enega železa al' pleha. Tü prinas pa, ko smo meli gostüvaje
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doma, je eden moški celo na kobili notri v hišo med gostüvejnščake (svate) prijaha, pa nareda
notri krog, te pa jaha vün! Je bija bole mali, pa se je med štoki (podboji) nagna, da je lehko
notri priša. Še smo meli negi (nekje) tisto staro sliko (fotografijo)!« (ustni vir, Moravci)
»V Bodislavcih smo mi meli sir (skuto). Venda zato, da so bile pri vsakši hiši krave, te pa je
bilo dosti sira. Te pa so na gostüvaje meli sir s seboj, pa so se s tistin siron mazali« (ustni vir,
Bodislavci)
»V Stari vesi so meli grb reco (raco). Na okni so meli leseno posodo z vodo, pa notri reca
plavala. Takšna, nareta. Te pa sen jaz bija pozafčin, te pa sen ove naštima, da so starešina
zagučavali (zamotili), jaz pa sen vün iz tiste bane reco vkra (ukradel). Za prste me je vja
(vgriznil), tak, ka sen misla, da de mi ga odja (odgriznil)!« (ustni vir, Ključarovci)
»To ne bio gostüvanja, da ne bi totih hecov bilo s totimi grbi. To je večer navadno bilo, po
polnoči že te. Najbolj pa drügo večer. Prvo večer je bilo tak bole mirno še, umirjeno, te se je
sneha ob polnoči slekla pa prvi ples pa to /.../ Na enen gostüvaje sen bija, z Okoslavec so meli
hupkača (ptič smrdokavra) mi pa preco (presto). Te pa sen tisto vün z žepa potegna, takša
mala je bila, pa je tak okoli letela (so si jo podajali, op.a.). Eden pa je skoča prta meni pa bi
rad vzeja, jaz pa roke notri v žep, pa sen tak tišča, ka nemre vün dobiti. Te pa je ne moga nači
pa cukna, pa mi hlače cele doj razpara. Celo hlačnico, da je cukna, šiv poča. Ka mo zaj?! Te
sen prava nič, zej pa domu, pač gotovo, se ne ven ... Te pa je tota, kej je pri Markovih
ožejena, poleg tan duma rekla: eh, hitro ote z menoj, to bon jaz poštepala« (ustni vir,
Stanetinci.
»V Drakovcih pa je bija pre (baje) negda lintvor (zmaj) patron, zaj pa je krava. Te pa sen bila
na gostüvaji v Drakovcih, to bo okoli 1935 leta, te pa nan je sabol (krojač) vün vreza iz blaga
kravo, pač takši obris krave. Te pa smo tisto soboj nesli na gostüvaje, te pa večer, gda so
plesali, smo s kredoj namazali tisto, pa lidi štemplali (žigosali) med pleson. To tiste drügi, ki
neso bili z Drakovec. Te pa so se potli samo bliskale tiste krave na gvantih, so meli vsi bol
temne gvante, pa so se tiste krave lepo vidle na temnen.« (ustni vir, Drakovci)
»Ja, na Čakovi pa je kača. To še se gnes nüca na gostüvajih, pa norejejo s totimi kačami pa
vsefele (raznorazno). Te pa, gda se je tü soseda ženila, še je bilo doma gostüvaje, te pa so se
tüdi čakovčari s tistimi kačami malimi lesenimi bockali sen pa ta, te pa so enemi hteli tisto
kačo vkradniti, pa je eden enega posüna (potisnil), tak ka je ovi padna (padel) na peč pa je
peč podrja. Notri pa je bilo puno mesa! No, saj je bila stara peč, te pa smo jo tak podrli, ka
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smo že skoz njo lahko skos hodili. Jaz sen bija pozafčin, te pa so mi rekli zaran, naj gren
ilovice kopat, da bomo malo peč zamazali za silo. Stari virt (gospodar) pa je potli reka: ˝Sej
dobro ka ste jo podrli, da je že boga bila, zaj bom vsaj novo meli!˝« (ustni vir, Čakova)
»Na Grabah majo raka. Gda b'lo gostüvaje, ven da sen b'la na gostüvaji, te pa je tan tak ena
mlaka bila, te pa so bili tak pijani lidje, pa je edne notri ša (šel), pa mrzlo je bilo, te pa je ša
notri (v mlako, op.a.), pa je ša raka lovit! So bili notri raki, samo, da so tisto sproti polovili.
Te potli pa je betežen bija, da se je prehlada, tak da je potli hitro mrja (umrl)! Zavolo tistega!
(ustni vir, Grabe)
»V Savcih je grb brüs. Te pa smo špilali v Sejancih na gostüvaji, starešina pa je bija iz
Savskega vrha. Te pa smo šajtrge pripelali, tote lesene, pa okoli obrnili tak, da je tista kola
bila za brüsiti. Te pa smo štrik naredli gor na kolo, toto od šajtrge lesene, pa štrik zabili gor,
pa namotali. Te pa smo starešina naštimali, naj si gre brüsit malo rit! Cvek (žebelj) pa je vüni
na šiji (železni obroč na lesenem kolesu) vün stal, te pa, kak je rit podrža, mu je hlače
odtrgalo!« (ustni vir, Prerad)
2.7. Pogled družbe na zakonsko življenje
Na raziskovanem območju zasledimo, predvsem v vsakdanjem govoru prebivalcev, precej
kratkih folklornih obrazcev, ki se navezujejo na odnos do poroke in zakonskega življenja,
obenem pa te kratke folklorne forme opisujejo ali opravičujejo pojave in situacije v zakonu.
Največ folklornih obrazcev na terenu sem zasledil na temo odnosa v družini med mladimi in
starimi oziroma med taščo in snaho oziroma odnosom ženinih staršev do zeta. Frazem »gnes
gostüvaje, vujtro pa süvaje« (danes gostija, jutri prerivanje) (ustni vir, Moravci) se navezuje
na generacijski razkol – na odnos med mlajšimi in starejšimi generacijami, ki se kot pozitiven
ali negativen pokaže že hitro po poroki, ko se k družini preseli nov družinski član, bodisi
snaha ali zet. Med najbolj razširjenimi folklornimi obrazci je, da »stari pa mladi ne pašejo
vküp«, zasledil sem ga v vseh delih Prlekije in ga uporabljajo še danes, tudi mlajši
informatorji, rojeni po drugi svetovni vojni. O nekompatibilnosti mladih in starih priča tudi
pregovor »na gostüvaji je treba stare ludi pojesti« (ustni vir, Sovjak). Omenjeni pregovor si
lahko razlagamo na več načinov, na primer, da bi se starih ljudi bilo potrebno znebiti zaradi
prostorske stiske v hiši ipd., vendar se najpogosteje izraža funkcija neskladnosti starejše in
mlajše generacije pod eno streho, zaradi različnih stališč, nazorov.
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Največjo nekompatibilnost je družba pripisovala tašči in snahi, veliko redkeje tastu in zetu.
Pregovor, ki zajema vidik tašče, in sta ga navedli dve informatorki, rojeni v 20. letih 20.
stoletja, je: »bojše 'meti pet zetov, kak pa eno sneho« (ustni vir, Slovenske gorice). Pregovor,
ki govori s stališča zeta pa je: »zet pa pes na lanci (verigi) je isto« (ustni vir, Kuršinci).
Pregovor razlaga, da je zet na ženinem domu omejen, saj je pri hiši prišlek in nima dosti
besede, mora biti podrejen. Kot pojasnilo ali tolažba »težkega stanu« zeta ali snahe priča, po
celotnem terenu med starejšimi informatorji razširjen pregovor, da »za zeta/sneho neje Bog
mantre trpa« (ustni viri, Mursko polje, Slovenske gorice). Interpretacija pregovora je, da Bog
(Jezus) ni imel tasta ali tašče, torej, muk in trpljenja zeta in snahe ni prevzel nase, zato morata
trpeti sama (TD, str. 30).
Po lastnih opažanjih in tudi s strani družbe pričakovano je bilo, da sta v stiskah partnerja
složna in držita skupaj. O tem govori pregovor »kaj vküp leži, vküp drži« (ustni vir, Moravci).
Omenjeni pregovor govori bolj s stališča starejše generacije, kot nekakšno pojasnilo, tolažba
za neugodno situacijo, podobno kot pregovor »dece (otrok) ne delaš za sebe« (ustni vir,
Drakovci). Pregovor si razlagajo tako, da je otroke sicer potrebno vzgajati, vendar njihov
namen ni vse življenje ostati pri starših, temveč jim je namenjeno, da odidejo in si poiščejo
parterje.
Med moškimi informatorji, rojenimi do 40. let 20. stoletja, sem zasledil folklorne obrazce, ki
se navezujejo na možev odnos do zakonske partnerice. Ti folklorni obrazci govorijo s
stališča/pozicije moškega, dajejo pa slutiti superiornost moža nad ženo: »baba je vrag, pa
brez vraga biti nemreš« (ustni vir, Slovenske gorice), »baba je baba, najbojša je slaba« (ustni
vir, Sveti Tomaž). Ženski se je v zakonu pripisovala vloga skrbi za družino in hišo, poudarek
je bil tudi na čistoči: »tista küra, ki si ne spuca (počisti) gnezda, pret (prej) kak se gor spravi,
neje nič vredna« (ustni vir, Bodislavci). Moški je imel na kmetiji in v družini vodilno vlogo,
saj je bila družinska struktura patriarhalna. Kot glava družine je imel pravico odločanja o
gospodarskih zadevah, obenem pa je imel veliko večjo svobodo gibanja kot ženska, kar priča
tudi razširjeni pregovor »ded pa pes sta za okoli iti, baba pa mačka pa za doma biti« (ustni
vir, Drakovci).
Zasledil sem tudi folklorne obrazce, ki prikazujejo pogled na moža z ženskega stališča: »bojše
'meti devet dece, kak enega slabega deda« (ustni vir, Mursko polje). Pregovor »dober pes pa
slab ded stalno prideta domu« (ustni vir, Moravci) po interpretaciji sogovornikov primerja
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psa in zakonskega moža, ki vedno prideta domov, dober pes zato, ker si zapomni pot domov,
slab moški pa zato, ker ga noče nobena ženska.
Preko folklornih obrazcev lahko opazujemo tudi odnos družbe do fizičnega nasilja v zakonu.
Že samo razširjeno verovanje povsod po Prlekiji (v sredini 20. stoletja), da mora nevesta na
dan poroke jokati, sicer bo jokala v zakonu, predvideva nasilje moža nad ženo. Šaljiva
prispodoba, da mož pretepa ženo, je bila, da imajo pri dotični hiši »govedino« oziroma
»govedino vün sekajo« (ustni viri, Mursko polje, Slovenske gorice). Omenjeno prispodobo na
prleškem območju kot staro omenjajo že v 60. letih 20. stoletja (Baukart 1968: 123).
Fizično nasilja moža nad ženo omenja tudi rečenica »za babo še neje (ni) prepozno, dokič
(dokler) še bodo bikovice z bikov delali« (ustni vir, Mala Nedelja). Bikovica ali bikovka je
izraz za iz bikovega spolnega organa pleten korobač – pripomoček za pretepanje. Uporabljali
so jih gostilničarji in reditelji javnega reda. S tem, ko govorec navaja, da za žensko še »ni
prepozno« meni, da še ni prepozno, da bi se poboljšala (op.a.). Omenjeno rečenico so
uporabljali predvsem moški, prav tako kot: »babo jezik bije (tepe)« (ustni viri, Mursko polje,
Slovenske gorice), ki z moškega stališča opravičuje fizično nasilje nad žensko in krivdo
prelaga na žensko samo.
Pregovora, ki so ju uporabljali informatorji obeh spolov in se nanašata na odpornost ženske na
bolečino ter po eni strani opravičujeta nasilje oziroma tolažita, sta »ženski hrbet 'ma sedem
kož« (ustni vir, Precetinci) in »če je baba v živleji ne bita (tepena), ji koža ne sprhneje
(strohni)« (ustni vir, Bodislavci). Slednji pregovor na humoren način (kakor so interpretirali
informatorji) opravičuje nasilje v družini in ga predstavlja kot sredstvo, ki je za žensko
potrebno – za posmrtni razkroj fizičnega telesa.
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3. POROKA NA ZAČETKU 21. STOLETJA
Po opazovanju na terenu opažam, da se je način medsebojnega spoznavanja mladih od sredine
20. stoletja spremenil, saj se mladi več ne spoznavajo ob skupnih kmečkih delih, temveč ob
raznih drugih situacijah. Na začetku 21. stoletja sta na način vzpostavljanja partnerske zveze
močno vplivala mobitel in internet. Na lokalnem območju so javni dogodki, kjer se srečujejo
in spoznavajo mladi, diskoteke, gostilne in klubi, v zadnjih petnajstih letih pa so v porastu
tudi veselice po šotorih, ki se jih udeležujejo predvsem mladi. Zaradi večje mobilnosti in
šolanja v večjih mestih (Ljubljana, Maribor) je tudi neprimerljivo več zvez, ko partnerja ne
živita v bližini, temveč sta geografsko precej oddaljena.
Za sklenitev zakonske zveze se danes navadno odločita partnerja neodvisno, zelo redko je
slišati, da bi na sklenitev zakonske zveze vplivala volja staršev ali koga drugega. Vse bolj je
na terenu prisotna zaroka kot osebna ali javna zaprositev za sklenitev zakonske zveze oziroma
dogodek, ko partner s prstanom zaprosi partnerico za sklenitev zakonske zveze – medtem ko
so v sredini 20. stoletja kot zaroka veljali oklici. Ta dogodek je navadno veliko bolj svečan in
mu pripisujejo veliko večji pomen kot v sredini 20. stoletja. Način izvedbe je odvisen od
vsakega posameznika, nekateri partnerke zaprosijo na romantični večerji, drugi na izletu, spet
tretji ji pripravijo, kako drugo presenečenje (TD, str. 77).
Dekliščina in fantovščina kot ju poznamo danes, v sredini 20. stoletja nista obstajali. Na
Murskem polju so navadno v soboto zvečer, teden pred poroko, vaški fantje prišli k ženinu in
nevesti, vsakemu posebej, zapet pod okno, nato pa so bili pri obeh pogoščeni s pijačo in
mesom iz tünke (čebra). Petje ženinu, s pogostitvijo fantov, na ženinovem domu je
predstavljalo fantovščino; šlo je za obred, ki je bil izražen s sintagmo, da mu ˝gredo pet˝
(Puconja 2011: 117).
Danes navadno fantovščina in dekliščina potekata drugače. Petje ženinu na domu je v
Slovenskih goricah pričelo izginjati približno v 90. letih 20. stoletja, danes pa »obrednega«
petja skoraj ne zasledimo več, razen v redkih primerih, ko sta ženin in nevesta člana
ansambla ali folklorne skupine. Petje in glasba sta na fantovščinah in dekliščinah sicer
prisotna, vendar zgolj kot zabava. Fantovščine in dekliščine potekajo različno, udeležujejo pa
se jih pretežno samski, v nekaterih primerih pa tudi poročeni. Običajno je, da se dekliščin
udeležujejo le ženske, fantovščin pa le moški, izjeme so redke. V nekaterih primerih se fantje
in dekleta (na dan fantovščine in dekliščine) zberejo na skupnem pikniku, nato pa gredo vsak
po svoje, bodisi na veselico ali kak drug dogodek.
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V zadnjih desetih letih se je pojavil nov način praznovanja, in sicer da dekleta za dekliščino
napečejo razne piškote in pecivo, ki jih na veselici delijo in zanje pobirajo prostovoljne
prispevke. Nevesto navadno oblečejo drugače, da se razlikuje od ostalih (izstopa). Navadno ji
naredijo podobo poročne obleke, največkrat iz bele koprene. Tako na fantovščini kot na
dekliščini se pojavlja slučaj, da si udeleženci dajo po naročilu izdelati enake majice z
napisom, ki se nanaša na to, kdo ima dekliščino ali fantovščino, datum in zraven dodajo
šaljivi napis, sliko. Dekliščino ali fantovščino bi naj organizirali priči ženina in neveste, prav
tako naj bi poskrbela za različne igre, da bi bilo dogajanje bolj pestro. Za ženina prijatelji
navadno izdelajo velik lesen križ, ki predstavlja zakonski stan, in ga mora nositi okrog, na
koncu pa ga nanj simbolično pribijejo (privežejo z vrvmi) (ustni vir, Mursko polje). V
Slovenskih goricah je podobno, saj načini praznovanja fantovščine in dekliščine niso
lokalizirana, občasno pa se v Slovenskih goricah pojavljajo primeri fantovščin, ko bodočemu
ženinu okrog vratu obesijo kravji jarem, ki predstavlja zakonski stan (ustni vir, Moravci).
Vabljenja pozavčinov na gostijo v Prlekiji ni več zaslediti, izjemoma, če je ženin ali nevesta iz
Prekmurja, kjer je šega še živa, takrat prekmurski pozvačini vabijo na gostijo tudi v Prlekiji.
Danes navadno natisnejo vabila, ta niso enotna – razlikujejo se od para do para. V zadnjih
petih letih so bila trend in novost lesena vabila, kjer je bilo besedilo vabila natisnjeno na tanek
kos lesa ali shranjeno v lesenih tulcih. Običajno se vabila ne pošiljajo po pošti, razen daljnim
sorodnikom, saj bodoča ženin in nevesta osebno vabita, torej družino, ki jo povabita, osebno
obiščeta in obenem prineseta vabilo. Na gostijo vabijo od tri do šest mesecev pred poroko.
Spremenil se je tudi odnos do obdarovanja. Darila, ki jih svatje mladoporočencema prinašajo
danes, so drugačna od tistih, ki so jih prinašali nekoč. Če so v sredini 20. stoletja v večji meri
nosili živila, ki so jih potrebovali za gostijo, danes svatje najpogosteje darujejo denar, darilne
kupone, v primeru, da se mladoporočenca selita v novo stanovanje, pa gospodinjske aparate
(TD, str 71).
Za razliko od sredine 20. stoletja, ko je večina porok potekala pozimi, od Štefanovega (26.12.)
do pusta, se danes večina porok odvija od maja do septembra, torej poleti. V 90. letih 20.
stoletja so bile gostije po izvedbi in poteku precej podobne tistim v sredini 20. stoletja, vendar
so se že redko odvijale na domovih mladoporočencev, pogosteje v vaških in gasilskih
domovih. V začetku 21. stoletja so poroke postajale vedno bolj različne in danes skoraj več ne
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zasledimo enotnega vzorca, saj se med seboj razlikujejo26. Sama izvedba in organizacija
poroke se razlikuje od para do para, poroke se razlikujejo tudi po tem, koliko tradicije, šeg
par vključi v svojo poroko. Nekateri pari se odločijo, da v svojo poroko vključijo več
tradicionalnih elementov, drugi manj.
V prleške gostije se vnaša vedno več elementov iz drugih območij, na kar vpliva tudi filmska
industrija, predvsem ameriški Hollywood, in drugi mediji. Nov element, prinešen iz tujega
okolja, je, da naj bi nevesta na dan poroke nosila nekaj starega, nekaj novega, nekaj
izposojenega in nekaj modrega, na primer stari del nakita, nove čevlje, izposojeno obleko in
modro podvezico ali lasnico. Omenjena praksa je v zadnjih desetih letih med nevestami zelo
razširjena ali vsaj poznana. Prav tako je poznana praksa, da se ženin in nevesta noč pred
poroko ne smeta videti, saj bi to prineslo nesrečo. Navadno takrat spita vsak na svoji
domačiji. Prav tako so novi elementi še: metanje šopka, metanje podvezice, deljenje konfetov
in spominskih daril, organiziranje dekliščine in fantovščine, ki je v domeni prič, poročno
potovanje itd. (TD, str. 72, 73).
Tradicionalne porok, ki so najbolj podobne tistim iz sredine 20. stoletja, zasledimo največ v
družinah, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in poljedelstvom, saj nekateri pari želijo ohraniti
lokalno tradicijo. Na teh porokah so najbolj značilni naslednji elementi starih šeg: ločeno
zbiranje svatov (nevestini svatje na nevestinem domu, ženinovi na ženinovem), šranga, lažne
neveste, pozavčini (ne kot vabilci na gostijo, temveč kot strežniki), slovo od doma, pitje
šentjanževca, prvi ples ob polnoči, zbiranje denarja za nevesto. V okolici Male Nedelje se
občasno še pojavlja šega krampamprli, ko strežniki okrog ženina in neveste plešejo z
gorečimi krožniki. Prav tako se še v okolici Male Nedelje (Mala Nedelja, Moravci, Trnovci,
Rucmanci) na tradicionalnih porokah pojavlja paksa, da nevesta pride iz hiše s steklenico
janževca ali s kozarcem vina, ki ga ženin izpije.
Na porokah v začetku 21. stoletja se tako pri tradicionalnih kot bolj modernih porokah
pojavljajo nevestine spremljevalke – družice. Te so prevzete iz zahodne kulture, čeprav imajo
na poroki podobno vlogo kot v sredini 20. stoletja »svotevce«. Razlika je v tem, da so bile
svotevce oblečene v belo, družice pa imajo danes obleke drugih barv – saj belo obleko nosi
nevesta. Neveste imajo navadno dolge bele obleke, včasih tudi tiste, ki so že rodile ali so
noseče, pogosto pa neveste, ki so že rodile, nosijo obleko, ki ni snežno bele barve (na primer
26

Poroke se danes razlikujejo po tem, kje se odvija poročno slavje, ali gre za cerkveno in civilno ali zgolj le za
civilno poroko, po glasbi na poroki, po deležu tradicionalnih in novodobnih elementov, ki jih mladoporočenci
vključijo v praznovanje itd.
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šampanjec barva). V zadnjih petih letih se pri ženinih pojavlja trend, da ti ne nosijo več
sakoja, temveč le brezrokavnik in namesto kravate metuljčka, narejenega iz blaga ali lesa.
Spremenil se je tudi način plačila glasbenikov. V sredini 20. stoletja se muzikanti z ženinom
niso dogovorili za točno plačilo, temveč so denar za svoje plačilo pobrali neposredno na
gostiji. To se danes več ne pojavlja. Glasbeniki in bodoča mladoporočenca se pred poroko
dogovorijo za končno ceno. Če se poroka odvija še drugi dan, muzikanti občajno igrajo ob
vstopu svatov v prostor, kjer se gostija odvija, ti pa jim darujejo prostovoljne prispevke.
Na tradicionalnih porokah še zasledimo prakso, da nevestini svatje na nevestinem domu
opravljajo različna kmečka opravila, v katerih se mora preizkusiti tudi ženin, preden dobi
svojo nevesto. Ena izmed najbolj ohranjenih šeg na nevestinem domu je, da ženinu pred pravo
nevesto skozi vrata pošljejo dve ali tri druge, bodisi moškega oblečenega v žensko, staro
žensko, družico ipd. V fari Sveti Jurij ob Ščavnici je na porokah še zasledili šego, da ženinu
najprej za njegov par ponudijo žival, navadno nekaj od perutnine, dogajajo pa se tudi bolj
edinstveni slučaji, ko mu ponudijo mlado kravo, telico (ustni vir, Sveti Jurij).

Fotografija 8: Na gostijah, kjer ženin ali nevesta prihajata s kmetije, se še danes dogajajo primeri, da pred pravo
nevesto ženinu ponudijo žival (vir: arhiv družine Trstenjak, Okoslavci)

Ena izmed praks, ki se je ohranila in jo v kmečkem okolju pogosto izvajajo, je šranga. Praksa
prodaje in odkupa neveste se je nekoliko spremenila in razvila, priključili so se nekateri
elementi, ki prej za šrango niso bili tako značilni. Eden izmed teh elementov je, da se mora
ženin že na šrangi preizkusiti v kmečkih opravilih. V sredini 20. stoletja to ni bilo tako
razširjeno, saj so se za nevesto pogajali le o ceni, medtem ko se je ženin v fizičnih opravilih
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preizkusil na nevestinem domu (TD, str. 69). Za razliko od sredine 20. stoletja, kot so
omenjali informatorji, so se svatje pogosto želeli šrangi izogniti, je danes v večini primerov
šranga pričakovana in dobrodošla. Pogosto si je nevesta celo želi, saj naj bi v nasprotnem
primeru to veljalo kot žalitev neveste.

Fotografija 9: Šranga v Rucmancih pri Svetem Tomažu leta 2017 (vir: arhiv družine Murkovič)

Če so v sredini 20. stoletja svatje na poroki hodili od ženina k nevesti, od neveste v cerkev in
od cerkve na gostijo peš ali s konjskimi vpregami, se danes vedno vozijo v sprevodu z
avtomobili. Čeprav gre za drastično spremembo, je zanimivo, da med ljudmi velja pravilo, da
je potrebno iti na poroko s čistim avtomobilom, podobno kot je bilo nekoč pomembno, da so
konji in vprežna oprema na poroki popolnoma urejeni in čisti. Današnja podobnost
avtomobilov z nekdanjimi konjskimi vpregami je tudi ta, da avtomobile na dan poroke
okrasijo, navadno z baloni ali belimi traki, podobno kot so nekoč okraševali konje in vozove z
robci, papirnatimi rožami in traki. Tudi danes je najbolj okrašeno tisto vozilo, v katerem se
peljeta ženin in nevesta. Če je bilo v sredini 20. stoletja običajno, da so svatje, ko so šli ali se
peljali v sprevodu, vriskali, godci pa godli, je danes stalnica, da vozniki ves čas trobijo. Drugi
vozniki, ki niso del poročne kolone navadno spoštujejo pravilo, da se poročnega sprevoda ne
sme prekinjati ali križati (TD, str. 70).
Če se par odloči, da bosta imela civilno in cerkveno poroko, je to navadno na isti dan. V
sredini 20. stoletja civilne poroke niso poznali v takšni obliki kot jo poznamo danes, rekli so,
da gredo »k zapisavanji«, navadno približno en teden pred poroko. Na matičnem uradu ni bilo
posebnih obredov, zakonca sta podpisala le uradne listine za sklenitev civilnega zakona. Ko
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sta opravila obveznosti na matičnem uradu, sta se lahko poročila še cerkveno. Če
mladoporočenca nista imela sklenjenega civilnega zakona, ju tudi v cerkvi niso hoteli zdavati
(poročiti) (ustni vir, Bodislavci). Danes poteka poroka na matičnem uradu, po prihodu z
matičnega urada pa svatje na mladoporočenca mečejo riž. Nekatere občine prepovedujejo
metanje riža, zato svatje namesto tega v zadnjih letih mečejo cvetove vrtnic ali pihajo milne
mehurčke.
Cerkveni obred poteka po cerkvenem protokolu, vendar imata vsaka župnija in vsak duhovnik
nekoliko svojevrstno prakso izvedbe. Približno v zadnjih petih letih se mladoporočenci
odločajo, da jim v cerkvi namesto tradicionalnega petja zapojejo pevci, ki izvajajo modernejše
pesmi, ki niso tako značilne za cerkveni obred, a so vseeno primerne. Ponekod (okolica Ptuja)
mladoporočenca pred vstopom v cerkev izpustita dva bela goloba ali s helijem napihnjene
balone, kar simbolizira konec samskega stanu (ustni vir, Juršinci).
V začetku 21. stoletja zasledimo zelo malo gostij, ki bi se odvijale doma na domovih
mladoporočencev, večina se jih odvija v gostilnah in hotelih. Izginil je obred plesa s tortami,
saj je torte, ki so jih v sredini 20. stoletja prinesli posamezni svatje, zamenjala ena velika
poročna torta. Torte so svatje nosili na poroke še v 90. letih 20. stoletja, kasneje se je ta praksa
pričela izgubljati, danes pa je skoraj popolnoma izginila.
Jedilnik se od poroke do poroke razlikuje, zato ne moremo omeniti enotnega. So pa poroke,
ki v svoj jedilnik vključujejo več tradicionalnih elementov, primerljivih z elementi in
jedilnikom iz sredine 20. stoletja: juha, kuhana govedina, pečeno in ocvrto meso itd. Na
večini porok je še razširjena praksa, da prvi krožnik ali posodo juhe natakar ali strežnik
zanalašč razbije in s tem oznani, da se je gostija začela.
Pari se vse pogosteje odločajo, da do prvega poročnega plesa ne čakajo več do polnoči,
temveč odplešejo prej. Vse bolj je popularno, da se pari pred poroko udeležijo plesnega
tečaja, kjer se naučijo plesne koreografije, s katero nadomestijo tradicionalni valček. Pogosto
se za tovrstno koreografijo odločita, da bi zabavala goste (TD, str. 71).
Okrog polnoči nevesta čez ramo meče poročni šopek, ki ga smejo loviti le samske ženske.
Tista, ki ga ulovi, bi se naj naslednja poročila. V sredini 20. stoletja te šege niso poznali, saj
so neveste poročni šopek pogosto pustile v cerkvi – to se je dogajalo še v 90. letih 20. stoletja
(ustni vir, Bodislavci). Ženin nevesti navadno z usti poskuša sneti podvezico, nato pa jo,
podobno kot nevesta šopek, meče med samske fante, ki jo skušajo ujeti. Fant, ki ujame
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podvezico, bi se naj med navzočimi naslednji poročil. Zvečer ali ponoči še se pogosto dogaja,
da ženina in nevesto obiščejo nepovabljene maškare, ki mladoporočencema želijo srečo in na
plesišču zaplešejo. Našemijo se v različne like, najpogosteje v cigane.
Vse pogostejše so poroke, ki trajajo en dan, če se poroka odvija dva dni, se pogosto dogaja,
da imajo na drugi dan krst, če imata mladoporočenca že majhnega otroka. Včasih obreda celo
združijo.
S prleških gostij so v začetku 20. stoletja skoraj izginili vaški grbi, ki so bili največja
posebnost prleških gostüvanj – po katerih so bile prleške gostije razpoznavne tudi v širšem
slovenskem prostoru. Danes omembe vaškega grba, ko po njih sprašujejo ženina ob prihodu
po nevesto, zasledimo na nekaterih tradicionalnih porokah, sicer se vaških grbov skoraj več ne
uporablja. Izjema so nekatere tradicionalne gostije v okolici Svetega Jurija, na primer v vasi
Čakova, ko svatje na gostijah še uporabljajo veliko leseno kačo, ki je vaški grb vasi,
uporabljajo pa jo tako, da se z njo hvalijo, zbadajo sosede ipd.

Fotografija 10: Občasno se na bolj tradicionalnih porokah še pojavljajo stari elementi okrasitve prostora, kjer se
odvija gostija. Na fotografiji je venec iz kokošjih glav, krempljev in jajčnih lupin, ki visi nad mestom, kjer sedijo
godci. (vir: arhiv družine Slekovec)

Na večini prleških porok danes igrajo narodno–zabavni ansambli, ki igrajo tudi zabavno
glasbo. Redkejši so primeri glasbenih skupin, ki igrajo druge zvrsti glasbe. Prav tako so se
močno spremenile šale in šaljive igre, ki so jih muzikanti uprizarjali na gostijah v sredini 20.
stoletja. Danes muzikanti pogosto izvajajo igre, v katere aktivno vključujejo svate, pogosto pa
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so povezane s pitjem alkohola. V primerjavi s sredino 20. stoletja so se šale in skeči, ki jih
danes izvajajo muzikanti, spremenili, starejši informatorji, rojeni pred 2. svetovno vojno,
izpostavljajo, da takratne šale in skeči za današnji čas ne bi bili primerni, saj bi se po
njihovem mnenju gledalci preveč zgražali27. Po mnenju informatorjev to nazorno ilustrirajo
sledeči primeri:
»Muzikanti so to delali. Küro (kokoš) so zakopali v gnoj, pečeno küro, saj so nekaj okoli nje
dali. Potle pa so šli odkopali pa so muzikanti tisto lepo pojeli.« (ustni vir, Prerad)
»Ja Murkoviči so igrali, ko sen jaz bla na gostüvaji. Te pa so bli tüdi tak na hece pa so
vsefele (raznorazno) naštimavali. Te pa so jütrnce igrali, pa je nešče šteja nej mu zaigrajo
žabjo, te pa so šli notri v mlako igrat, da je bilo v poletnen cajti, ne pozimi. Te pa so bile v
mlaki žabe, pa je eden zgraba (ulovil) žabo, pa si jo da notri v vüsta (usta). Te pa mu je žaba
vün z vüst skočila, on pa jo je opet zgraba pa nazaj v vüsta da!« (ustni vir, Precetinci)
»Kürečjega tata so lovili, stari muzikanti so to radi delali. Eno štrünfo si je tisti tat potegna
čez glavo potegna, te so ga lovili, po (spet) jin je vujša (ušel), po so ga lovili, potle pa so ga
obesili te pa so ga na trage (nosila) na gnoj nesli, te z gnojom doj zakopali. Je reka: Taki
topel drek mi je na nos priša!« (ustni vir, Sovjak)
»Kravo je notri prigna, v verando, dale ne. Krava je bila tak lepo mirna, samo je poslüšala.
Naenkrat pa je rep dvignila notri, pa je začela srati v verandi. Te je zavčin na srečo se znajša,
ka je šurc (predpasnik) podrža, da je ne dol kapalo, ker doli bo moga pucati. Te mu je v šurc
lepo nakapalo tisto notri, ko je bila fertik pa je samo šurc odveza pa vse vküp ta vün na gnoj.
Pa to beli šurc!« (ustni vir, Prerad)

27

Kot za današnji čas najbolj neprimerne šale in skeče, so informatorji izpostavljali tiste, ki predstavljajo goloto
in so povezani z živalmi, s telesnimi izločki, fekalijami, živalskim blatom, surovim mesom in podobno.
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4. SMRT V SREDINI 20. STOLETJA
4.1. Prispodobe smrti
Eden izmed razširjenih frazemov, ki ga poznajo le najstarejši informatorji v Slovenskih
goricah, rojeni na začetku 20. let 20. stoletja, je primerjava, da je nekdo tako star, da je Bog (v
nekaterih primerih tudi vrag) zanj izgubil špan. »...če se je ker dosti let včaka, so rekli, ka je
Bog za jega špon zgüba (izgubil)« ali »...Tonika je rekla, ka je za Zefo vrag špon zgüba«
(ustni vir, Slovenske gorice). Špan je preluknjana ploščica (navadno iz pločevine), ki je
označevala opravljeno delo ali minuli delovni dan. Gospodar je po opravljenem delu ali ob
koncu dneva izročil delavcu špan kot dokazilo, da je bilo delo opravljeno in je upravičevalo
plačilo (Simič 2004: 612). Ob koncu leta sta gospodar in delavec, ki je zbiral špane, naredila
obračun, kjer sta en do drugega poravnala obveznosti. Delavec je predložil špane in s tem
dokazal, koliko dela je opravil pri gospodarju ter koliko mu je ta dolžan. Omenjena fraza
»Bog (ali vrag) je izgubil špan nekoga« se navezuje na to, da je Bog na nekoga pozabil
oziroma je pozabil, da ima do njega še dolžnost (ga vzeti k sebi).
Med generacijo, rojeno pred 2. svetovno vojno, sem zasledil precej folklornih obrazcev, ki se
navezujejo na bližanje smrti. Ti folklorni obrazci so si po celotni Prlekiji precej podobni
oziroma skoraj enaki. Omenjene fraze pogosto zasledimo v spontanih pogovorih med
starejšimi vrstniki ali pa jih starejši informatorji uporabljajo v prvi osebi ednine (z njimi
označujejo sebe). Eden izmed najbolj razširjenih je fraza »skoro bomo tam, ge nega müh (kjer
ni muh)«, pomeni pa, da bo nekdo skoraj pod zemljo oziroma v krsti. Šaljiva, podobna fraza
je tudi »skoro bomo od spoder (spodaj) gor glejali kak mrkefco (korenje) okaplejo
(okopavajo)« (ustni vir, Bodislavci). Navezuje se na zorni kot opazovalca/pokojnika, ki je
pod zemljo (mrtev) in opazuje okopavanje korenja od spodaj. Starejše prispodobe za glagol
umreti, ki so jih uporabljali najstarejši informatorji, so tudi: »vrčti (vreči) žlico za dveri«,
»djati žlico na polico« ali »vrčti (vreči) žlico obëtla (ob tla)« (ustni viri, Mursko polje,
Slovenske gorice). Vse prispodobe pomenijo, da človek več ne bo potreboval žlice, saj ne bo
jedel, ampak bo umrl. Za človeka, ki je navadno star, bolan in za katerega slutijo, da bo kmalu
umrl, ponekod uporabljajo frazo »vküp si poka« (ustni vir, Moravci). Izraz v prleščini pomeni,
da si nekdo spravlja, pakira stvari in se pripravlja na potovanje, odhod.
Ena izmed redkejših prispodob, ki se navezuje na skorajšnjo smrt oziroma odhod v drugi kraj,
in sem jo zasledil le pri treh informatorjih, v vaseh okrog Male Nedelje, je prispodoba »skoro
bomo šli fiderbajsa kopat« ali »skoro bomo šli fidelbejsa kopat«. Po pripovedovanju
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informatorjev se izraz fiderbajs oziroma fidelbajs uporablja za smukec ali mavec, popolne
povezave med tem izrazom in smrtjo pa nisem zasledil, prav tako ga niso poznali
informatorji. Možna je tudi povezava med mavcem in otrplostjo trupla. Damjan Ovsec
omenja federbajs v povezavi s politiki, v kontekstu, da imajo ti gladko kožo oziroma so
namazani z vsemi žavbami (Ovsec 2000: 211). Omenjena fraza je tako ostala kot prežitek
folklornega obrazca, ki ga redki informatorji še uporabljajo, čeprav več ne poznajo njegove
razlage.
4.2. Napovedovanje smrti
Smrt so v sredini 20. stoletja napovedovali na več načinov, nanjo pa so nakazovala različna
dejanja, pojavi iz narave in dogodki.
Pozorni so bili na prvega pokojnika v novem letu (po Silvestrovem), saj naj bi bil spol
pokojnika pokazatelj, mrliči katerega spola bodo v tistem letu prevladovali. »Če reč'mo v leti
prva merje ženska, te so v tisten leti ženske na vrsti. Te do večinoma ženske vmirale tisto leto
...« (ustni vir, Bodislavci) Za obdobje v letu, kdaj so pričakovali največ mrličev, je veljala
pomlad, oziroma takrat, »ko se začne zemla gibati« (ustni vir, Precetinci). Z gibanjem zemlje
je bilo mišljeno prekopavanje, oranje zemlje. Veljalo je prepričanje, da naj bi s poseganjem v
zemljo ljudje vplivali na to, da je zemlja pričela sprejemati ljudi vase.
Staro verovanje, ki ga pomnijo najstarejši informatorji v okolici Male Nedelje, je, da se je
pred smrtjo moč obvarovati oziroma jo je moč odgnati s tem, da so pri hiši tri določene živali
določene barve. »Negda so rekli, ka če je pri hiši črni mačak (maček), črna küra (kokoš) pa
črni kokot (petelin), te smrt ne vüpa (upa) k hiši!« (ustni vir, Bodislavci).
Smrt so napovedovali tudi preko sanj, skorajšnjo smrt nekoga bližnjega so pomenile sanje o
izpadanju zob: »če se ti seja (sanja), ka ti zobje vün kaplejo (izpadajo), te pomeni, ka de nešče
mrja (umrl). Kaj pa, če se ti sanja o mrtvih? Tisto pa pomeni, ka de dež ša (bo deževalo).
Tisto ne nič hüdega« (ustni vir, Slovenske gorice).
Napovedovali so tudi smrt določenega posameznika. Eno izmed verovanj je bilo, da bo v
prihodnjem letu umrl tisti, ki pade na poti od polnočnice (polnočne maše ob božiču) (ustni vir,
Mursko polje). Smrt posameznika v prihodnjem letu so napovedovali tudi v primeru, ko je
človek, ki je na polju sejal žito, pustil kos njive neposejan oziroma polja ni posejal v celoti.
»To se spotin (spomnim), ka gda so b'li mati (informatorkina tašča, op.a.) že stari, pa so tü
gori pri šumi na jivi sejali, ka smo šli potli glejat za jimi, če so dobro posejali. So pravili
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(ljudje, op.a.), ka če bi osta kakši falat (del) njive neposejani, ka te tisti merje ker je seja«
(ustni vir, Bodislavci).
Eno izmed najbolj razširjenih znamenj, da bo nekdo umrl, je oglašanje ptiča spiša oziroma
smrčjaka. Omenjeno verovanje sem zasledil po celotni Prlekiji, saj so ga poznali vsi starejši
informatorji, rojeni pred drugo svetovno vojno, ter približno sedemdeset procentov mlajših
informatorjev. Če so zvečer ali ponoči slišali oglašanje ptiča spiša (najverjetneje vrsta sove),
so napovedovali, da bo v kratkem nekdo v bližini umrl. »Enkrat se je moj mož ponoči zbüda
(zbudil), pa je čüja spiša peti, pa mi je reka: ˝Lizika, ti čüješ?˝ Jaz pa sen tiho bila, pa sen nič
ne rekla, sen se delala, da ne čüjen. Potli hitro po tisten pa je grota (postal) betežen (bolan)
pa je mrja (umrl)« (ustni vir, Bodislavci).
Prav tako je po celotni Prlekiji razširjeno verovanje, da bo nekdo, za katerega rečejo, da je
umrl, pa ni bilo res, še dolgo živel. To se je navadno zgodilo v primerih, ko je bil nekdo
močno bolan in so zanj menili, da bo umrl, nato pa je umrl nekdo drug in so nekateri
pomotoma trdili, da je umrl prvi. To naj bi bil znak, da bo človek, ki so ga »naredili za
mrtvega«, po tem še dolgo živel. »Naš oča (informatorkin tast, op.a.) so bili dober pajdaš s
starin X Francon. So bili v mladosti vküp gasilci pa so se dobro poznali ... Te pa je bija (bil)
toti Franc že fejst betežen, pa so vsi pravili ka de mrja, ka je že na smrtni posteli, te pa so se
naš oča že doma jokali, kaj bo zaj, ko de Franček mrja. Te pa so že resen mislili da je fertik,
pa so že hčerke prišle domu iz tujine, te pa so dali staremi nekšo vraštvo (zdravilo) pod jezik,
pa je priša k sebi /.../ te pa so naš oča mrli že 1974-tega leta, stari Franc pa se je včaka 99
let!« (ustni vir, Drakovci).
4.3. Maziljenje – poslednje olje
Ljudje so verjeli, da so pokazatelji, da bo človek kmalu umrl, slednji: če bolnik ni imel miru,
se mu je zdelo, da mora kam iti ali je pričel s sebe slačiti oblačila. Za človeka, ki je bil dalj
časa bolan in je dolgo bolehal in umiral, so menili, da ne more umreti zato, ker ima nekaj na
vesti. Ko so predvideli, da človeku ni pomoči in da bo umrl, so navadno poslali po duhovnika,
da bi mu dal poslednjo popotnico in na njem izvedel poslednji zakrament bolniško maziljenje.
Omenjeno prakso so poimenovali »iti na spoved«, »poslednje olje« ali »zadnja popotnica«
(TD, str. 58).
Ko so presodili, da oseba potrebuje bolniško maziljenje, so nekoga poslali v župnišče, da je
šel po duhovnika. Ker se je v Slovenskih goricah včasih pripetilo tudi, da so duhovnika zvečer
ali ponoči s pretvezo, da mora iti na spoved, zvabili iz župnišča, nato pa vlomili v župnišče ali
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duhovnika celo pretepli, so sredi 20. stoletja duhovniki pričeli oznanjati, naj ljudje po
duhovnika pošljejo znanega moškega z vasi, kot zagotovilo, da je duhovnik bolniku res
potreben, obenem pa, da duhovnika spremlja na poti k bolniku (ustni vir, Slovenske gorice).
Nekateri ljudje so se sicer branili tega, da bi šli po duhovnika, ker so imeli do tega odpor, saj
je tisti, ki je spremljal duhovnika k bolniku, moral vsaj v grobem poznati ceremonije ob tem
obredu.
Duhovnik in spremljevalec (večinoma moški) sta se za obred pripravila že v cerkvi v
zakristiji. Duhovnik si je oblekel talar, vzel hostijo in krizmo (posvečeno mazilo),
spremljevalec pa laterno, v kateri je gorela sveča. Nato sta pričela z molitvijo rožnega venca.
Vsak duhovnik je imel nekoliko individualen način molitve in obreda. Nekateri duhovniki so
molili prvi del rožnega venca in je spremljevalec, ki je šel pred duhovnikom, odgovarjal;
nekateri duhovniki so zahtevali, da je obratno in molitev vodi spremljevalec, spet tretji pa so
predlagali, da eno desetko rožnega venca moli duhovnik, drugo spremljevalec in tako naprej.
Zaradi neznanja in nepoznavanja so nekateri ljudje imeli odpor iti za duhovnikovega
spremljevalca k bolniku, saj bi se kot nepoznavalci počutili neprijetno (ustni vir, Mala
Nedelja).
Duhovnik in spremljevalec sta »na spoved« šla navadno peš, v nekaterih primerih pa, če je
bila možnost, ju je z vozom in konji peljal nekdo od domačih ali sosedov iz vasi – če je
duhovnik zaradi starosti težje hodil ali se je mudilo in je bil bolnik precej oddaljen od
župnišča. Najpogostejši način je bil, da sta duhovnik in spremljevalec pešačila in po poti
molila. V primeru, da sta na cesti koga srečala, je bila navada, da je naključni navzoči
pokleknil, moški pa so se pri tem tudi razkrili (z glave vzeli klobuke). Laterna s svečo, ki jo je
nosil spremljevalec, je imela zvonček, v primeru srečanja nekoga, je spremljevalec z
zvončkom pozvonil in to je bil znak, da bi naj navzoči pokleknil. Ko je pokleknil, ga je
duhovnik z gesto križa blagoslovil.
»Tisti ki je voda (vodil), pa je vida (videl) sovaščana ali bilokoga (kogarkoli), je pač malo
pocinka, pozvona, ka je te duhovnik križ nareda tistin tam, keri so bili opazovalci ali kak bi
reka. Je pa bilo še druga, da je bilo to tako spoštovanje, gda so negda župnika vidli, da je
nesa, so rekli zadnjo popotnico k umirujočemi, da so si dol pokleknoli. Če je bija nešče ob
cesti, jaz sem dostikrat to gleda, da je ob cesti bilo blato, negda je bilo blato, saj ni bilo
šodra, in so si dol poklekavali. Doj si je poklekna, ludje, ženske pa tudi moški so si dol
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pokleknoli, da so dobili križ. To se pravi, tak kak eno odvezo al' v takšen smisli. To b'lo negda
spoštovanje!« (ustni vir, Mala Nedelja)
Na domu so v sobi, kjer je ležal bolnik, domači za namen obreda bolniškega maziljenja
pripravili sobo. S prtom so pogrnili mizo, nanjo postavili križ in ob njem prižgali dve sveči,
pripravili pa so tudi blagoslovljeno vodo. Na domu bolnika so se ob pričakovanju duhovnika
navadno zbrali tudi sosedje. Ob prihodu duhovnika so molili rožni venec, spremljevalec je
pozvonil, nakar so vsi pokleknili, nato pa so šli z duhovnikom in spremljevalcem do bolnika.
Če je bil bolnik še priseben, da je lahko opravil sveto spoved, je duhovnik dal znak, naj vsi
navzoči zapustijo prostor, da se je lahko bolnik v miru spovedal. Ko je bila spoved končana,
je duhovnik z zvončkom pozvonil, ostali navzoči so vstopili v prostor, kjer so zmolili še
molitve pred obhajilom in bolnik je prejel hostijo. Duhovnik je bolnika še mazilil s krizmo.
(ustni vir, Drakovci)
Po obredu so duhovnika in spremljevalca v drugi sobi navadno pogostili z južino, v primeru
nočnega obiska to ni bilo nujno. Če je bila materialna zmožnost, so duhovniku darovali tudi
nekaj denarja. Ponekod po Slovenskih goricah, kjer je bilo precej prebivalstva viničarskega in
so živeli v pomanjkanju, so se nekateri duhovniki plačilu odrekli (ustni viri, Slovenske
gorice).
Informatorji so omenjali, da je obisk duhovnika temeljil na tolažbi bolnika in njegovih
domačih, poudarek pa je bil na medsebojnem odpuščanju. Duhovnik je kot predstavnik
družbe s svojim višjim statusom, z besedo tolažbe pozitivno vplival na ljudi v stiski, ko so bili
najbolj potrebni moralne podpore.
4.4. Smrt
V primeru, da je bolnik umiral doma, so težili k temu, da ni bil sam oziroma da je bil vedno
nekdo ob njem. V primerih, da je bolnik dolgo in mučno umiral, so ob njem domači in bližnji
sosedje molili posebne molitve za »lahko smrt«, sicer pa so posamezniki že v času življenja
pogosto večkrat molili za »lahko zadnjo uro« (ustni vir, Mala Nedelja). Da bi umirajočemu
olajšali smrt, so mu pogosto ob vzglavju prižgali blagoslovljeno svečo ali pa so mu jo položili
kar v roke, na prsi (ustni vir, Bodislavci). Iz tega izvira tudi razširjen frazem, ki je med
generacijo, rojeno približno do druge svetovne vojne, poznan po celotni Prlekiji: »jaz tebi
klüč, ti meni lüč« (TD, str. 3, 11, 45). Navezuje se na predajo kmetije/gospodarstva starejših
gospodarjev svojim naslednikom. Predajo gospodarstva so tako primerjali s simbolično
predajo ključa, prevzemnike posestva pa so zavezali, da jim morajo dati luč oziroma jim
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zagotoviti svečo ob smrtni postelji. S tem je mišljeno, da jih morajo preskrbeti do smrti in jih
dostojno pokopati. Simbolično poslavljanje iz aktivnega družinskega (in gospodarskega)
življenja in posledično skorajšnji konec življenja opisuje tudi folklorni obrazec »djati cejag
za rol (odložiti rodje za dimnik)« (TD, str. 62, 5), ki so ga starejši sogovorniki in sogovornice
uporabljali predvsem za starejše moške, pomeni pa, da je nekdo na podstrešje pospravil
orodje, saj ga ne bo več potreboval.
V trenutku smrti so preverili pokojnikovo odzivnost, utrip in dihanje ter prižgali
blagoslovljeno svečo in mu jo položili v roki, da jo je držal na prsih (v kolikor pred tem še ni
gorela). Če je imel odprte oči, mu jih je nekdo od domačih ali bližnjih sosedov zaprl, tako, da
mu je s prsti za nekaj trenutkov zatisnil veke.
Takoj so ustavili tudi stensko uro, ki so jo zagnali šele po tem, ko so prišli s pogreba. Ura je
simbolično nakazovala, da se je pokojniku življenje izteklo in se je čas zanj ustavil, obenem
pa je drugim kazala čas pokojnikove smrti. Omenjena šega je bila razširjena po celotni
Prlekiji. V sobi, kjer je ležal mrlič, so takoj po smrti z ruto prekrili ali obrnili ogledalo, da se
pokojnikov obraz v njem ne bi odseval (ustni vir, Slovenske gorice). Pokojnika so v celotni
Prlekiji imenovali mrlič, naziv pa se je uporabljal tako za moške kot za ženske – ženske
oblike besede mrlič ni. Nekdo od domačih ali bližnjih sosedov je odšel v cerkev in smrt
naznanil duhovniku, da je v cerkvi »dal zvoniti«. Vsaka fara je imela nekoliko svojevrsten
način zvonjenja mrliču, da je zvonar že z načinom zvonjenja naznanil, ali je umrl moški,
ženska ali otrok. Najpogosteje so smrt moškega naznanjali tako, da so pričeli zvoniti z
velikim zvonom, za žensko s srednjim in za otroka z najmanjšim zvonom. Zvonilo se je takoj
ob najavi smrti in dvakrat ali trikrat na dan, navadno ob sedmih zjutraj, ob dvanajstih in
zvečer pred mrakom (ustni vir, Slovenske gorice).
V sredini 20. stoletja je vsako smrt moral potrditi tudi zdravnik ali mrliški oglednik. Ker je na
podeželju primanjkovalo zdravnikov, so bili po vaseh »mrtvoogledniki«. To so bili navadno
pooblaščeni moški, ki so imeli s strani zdravnikov osnovne napotke za pregled pokojnikov, da
so ugotovili zagotovo smrt. Smrt so ugotavljali po telesnih znakih, po »mrliških lisah« na
spodnjih delih telesa, neodzivnosti očes ob dotiku s predmetom, prenehanju dihanja, utripa
itd. (TD, str. 59).
Za malonedeljsko področje je bija mrtvooglednik Golobov Tonek. Te pa je ogled nareda,
mlada puca je bila, v najlepših letih, pa je mela grozno bujne lase. Veš tak kak majo ene
ženske, ene posebno. Te pa je tisti ogled nareda, pa je ugotova pač, ka je mrtva. Te pa je ša
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(šel) od hiše, pa ga je tan en bližiši sosed sreča, pa je reka: ˝Tonek, kaj si ugovota
(ugotovil)?˝ Ja to, da je naravna smrt. Je reka: ˝Idi nazaj, pa ji pogledni v lase, na glavi˝. Toti
je veda (vedel) vse, kaj se je godilo pri hiši, nekšno sovraštvo, maščevanje nekšno, da bi bilo.
In je reka naj gre, če bo kaj najša, naj ji dobro pretipa lase. Te pa je najša notri v glavi, da je
mela zabit cvek (žebelj) notri v možgane /.../ Ja je pa bija (bil) previden. Baje pret, kak je to
ša, je ša na žandarmerijo, negdo so bili žandari, pa je ša (šel) žandar z jin. Veš, ka so to
kočljive stvari, to bi ga nešče sovraža grozno (ustni vir, Mala Nedelja).
Mrliške oglednike po vaseh naj bi, po besedah informatorjev, postavila tedanja oblast, da bi
preprečila slučaje, da bi pokopali še žive, klinično mrtve ljudi. O tem sem po celotnem
raziskovanem terenu zasledil podobne pripovedke o slučajih, ko so grobarji ali drugi
posamezniki na pokopališču slišali krike iz grobov, bodisi ko so kopali grob v bližini ali so
delali na pokopališču. V vseh primerih povedk je grobar šel do duhovnika, ki mu je svetoval,
naj groba ne odkopava, saj kar je bilo »zemlji izročeno, se ji ne sme več vzeti« (ustni viri,
Veržej, Bunčani, Križevci, Sveti Tomaž, Sveti Jurij ob Ščavnici, Mala Nedelja, Bučkovci ...)
Poleg omenjene povedke zasledimo še druge podobne, ki se prav tako navezujejo na
skorajšnji pokop še žive osebe.
To so tu pri nas pravili, da je ljudsko izročilo enega grobara celo! Tu so bili grobari okoli,
sosedovi, pa naši predniki /.../ je to bila pripoved, baje, da je to bilo neven v keri fari, da je
ena ženska bila pokojna in je imela nekšni zlati prstan gori. Pa je grobar baje meja (imel)
grozne želje za tisti prstan, ko je tisti prstan vida (videl). Te pa prej, kak jo je zakopa, si je
odprja trügo, pa si je gor na prsi poklekna, ka je šteja (hotel) tisto ji nekak doj. Te pa je bila,
da se je zadušila z nekšin sirom ali nečim, te pa ji je tisto nekak vün zletelo, pa se je oživela.
Da ni mogla prej..to so klinične smrti, kaj je bilo neobičajno. /.../ Je pa bilo baje to, da je
grobara tudi strah gratalo, čeglih je bija navajeni. Te pa sta šla domu, doma pa so že meli
karmine (sedmine). Te pa je reka: ˝Prigna sen vam domu ...˝ kaj ji je že bilo ime ...« (ustni vir,
Slovenske gorice)
4.5. Mrtvaški oder
Pokojnika oziroma pokojnico so za mrtvaški oder pripravili navadno sosedje ali sorodniki
istega spola kot je bil mrlič, torej če je bila možnost, so moške preoblačili in umivali moški,
žensko pa ženske. Če je umrl duhovnik, so ga vedno umivali in preoblačili moški (ustni vir,
Mala Nedelja). Pokojnika so umili, tako da so ga zbrisali z vlažno krpo, moške so tudi obrili.
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Knuts razlaga prakso umivanja mrtvih kot nekakšo ˝nevtralizacijo˝ mrtvega, ki naj bi
pripomogla k temu, da ne bi škodil svoji okolici (Mencej 1995: 236).
Moške so pogosto oblekli v poročno obleko, če je bila še ohranjena, ženske pa prav tako v
boljšo obleko, ki so jo navadno nosile v nedelo ali za praznike. Pogosto so si starejše ženske
že v času življenja pripravile obleko, ki so jo želele imeti oblečeno na mrtvaškem odru. »Naša
mati so meli v omari pripravleno obleko za smrt. So rekli: to mi morete oblečti, gda bon
mrtva. Še robec (naglavno ruto) so si prikredili (pripravili), bele farbe. So rekli: ne vežite mi
črnega robca, vači (sicer) bon viditi kak coprnca« (ustni vir, Drakovci)

Fotografija 11: Starejša ženska na mrtvaškem odru (vir: arhiv družine Filipič, Bučkovci)

Po fotografijah, posnetih približno do sredine 20. stoletja, ugotavljam, da so bile naglavne
rute, ki so jih nosile ženske na mrtvaških odrih v Prlekiji svetlejših barv, ne nujno črne barve.
Če je umrlo samsko, neporočeno dekle, je bila ta oblečena v belo obleko, ki so jo dekleta do
poroke navadno nosile na procesijah, na gostijah kot svatevce (družice), kot svatevce na novih
mašah itd. Na glavi so imele venček iz zelenja in iz belih papirnatih rož. Samski fantje so bili
na mrtvaškem odru oblečeni v nedeljsko obleko, na nogah pa so morali imeti nogavice bele
barve. Majhni otroci so bili oblečeni v bela oblačila, navadno tista, ki so jih imeli pri krstu.
Duhovnik je imel mrtvaški oder navadno v cerkvi, ležal je v krsti, oblečen je bil v svečano
duhovniško obleko, na glavi pa je imel duhovniško pokrivalo mitro, črno kapo s tremi vogali.
Poročeni moški so bili na mrtvaškem odru brez pokrivala, v primeru, da so se mrliču odpirala
usta, so mu s trakom ali ruto privezali brado, da je imel usta zaprta (TD, str. 60).
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Če so se mrliču odpirale oči, so si to razlagali kot verovanje, da bo v kratkem nekdo spet
umrl. Če mu oči niso mogli popolnoma zatisniti, so mu nanje položili dva kovanca (ustni viri,
Mursko polje, Slovenske gorice).
Mrtvaški oder so vsi informatorji imenovali oder, ta je bil navadno v sobi, iz katere so
odstranili večje pohištvo, ob stenah pa so postavili klopi in stole. Mrtvaški oder so postavili v
sredino tako, da je bil mrlič obrnjen z nogami proti vratom. Ker so krsto izdelovali po smrti
pokojnika, so zato pokojniki pogosto do pogreba ležali kar na postelji. Pokojniku so pod
glavo položili vzglavnik, posteljo pokrili z večjo rjuho, okrog pokojnika pa so pogosto
nadevali razne cerkvene podobice, vejice zelenja ipd. Pokojniku so roke sklenili in mu jih
prepletli z rožnim vencem, nekaterim pa so v roke dali še molitvenik ali robček iz blaga. Ob
vzglavju so postavili križ in dve sveči, ki sta morali ves čas goreti ter posodo (kozarec,
skodelico) z blagoslovljeno vodo in vejico rožmarina, pušpana ali asparagusa, s katero so
obiskovalci kropili pokojnika. Okrog pokojnika so namestili še domače rože (lončnice), ki so
morale za samske biti bele barve, za poročene pa kakršnekoli (TD, str. 61).
Okna v sobi, kjer je bil mrtvaški oder, so zatemnili (s temnim blagom ali črni papirjem), prav
tako pa, če je bila v sobi krušna peč, niso kurili – z namenom, da ne bi pospešili razkrajanja.
Zato so kruh za sedmino navadno pekli pri sosedih ali bližnjih sorodnikih. Da bi preprečili
prehitro razkrajanje in neprijeten vonj, so v gostotkano vrečo nasipali pesek, ki so ga položili
pod pokojnika, pod oder pa so položili vedro peska ali ilovice z namenom, da bi na sebe
vlekel neprijeten vonj. Ko so pokojnika namestili, so mu v usta vlili še manjši kozarček
žganja, prav tako z namenom, da ne bi preveč »kipa« (da ga ne bi razganjalo, napihovalo)
(ustni vir, Bodislavci).
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Fotografija 12: Neporočeno dekle v beli obleki na mrtvaškem odru (vir: arhiv družine Filipič, Bučkovci)

Informatorjem so se močno vtisnili v spomin primeri, če se je kdo izmed pokojnikov hitro
razkrajal. Po njihovih besedah je šlo za grozljive prizore, ki jih je težko pozabiti.
»Tü je ena soseda mrla, pa je sama živela, pa je neso takoj najši, je že ležala par dni mrtva
prej kak so jo najšli. Pa nekšne tablete je jela, pa so pravili, da zato tak fejst kipi (razpada). Že
gda je bila na odri, ji je vse koža po obrazi razpokala. Te pa gda so prinesli trügo, pa smo jo
sosedje notri devali, smo jo štirje prijeli, pa je bila čisto prhka, so mi prsti samo lezili notri
(ustni vir, Slovenske gorice).
»Tota X mati je mrla. To je tak teklo s trüge, tak da so meli škaf spoder djani. To že na odri.
Pa kak je tista sokravica (tekočina) tekla, je še kak dugo bija (bil) flek pa podi. Kak daleč je
teklo, tak je bija tisti flek! (ustni vir, Drakovci)
»En moški je mrja (umrl), pa je bija fejst debeli. Te pa je blo pol poleti, pa je zlo kipa. To ga
je tak razganjalo, tak, ka gda so ga v trügo djali, so jo mogli z lanci (verigami) vküp lajtrati
(zapenjati)! pa gda so pelali trügo, je teklo vün z je, pa smrdelo kak küha. Še gda so pogrebci
prišli od pogreba na sedmine, pa so prinesli tiste lance, pa so jih vüni (zunaj) pred dverami
dol dali, je tak smrdelo, da eni neso mogli jesti. Jaz sen še potli dugo (dolgo) po tistem ne
moga (mogel) jesti na sedminah.« (ustni vir, Mursko polje)
Ker v sredini 20. stoletja še niso kupovali vnaprej pripravljenih lesenih krst, so krste
izdelovali za vsakega posameznika individualno. Mizar, ki je izdeloval krsto, je prišel na dom,
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kjer je ležal pokojnik in ga premeril, da je po njegovih merah izdelal krsto, da je porabil čim
manj lesa. Premožnejši so si lahko privoščile krste iz boljšega lesa (hrast, kostanj), medtem ko
se informatorji spominjajo, da se je v Slovenskih goricah med revnejšim slojem prebivalstva
(viničarji) pojavljal problem tudi za deske za krsto. Zato so za revnejši sloji prebivalstva
včasih za izdelovanje krste uporabljali smrekov ali kakšen drug slabši les (ustni vir, Slovenske
gorice). (TD, str. 60). Tudi preko fotografij iz sredina 20. stoletja lahko opazujemo, da so
krste bile črne ali rjave barve, za neporočene in otroke so bile bele, prav take barve je bil tudi
lesen križ, na katerem je bilo zapisano ime in letnici rojstva ter smrti pokojnega. Imele so tudi
okraske, navadno iz papirja ali kartona, ki so bili pritrjeni na krsto (ornamenti, angeli ipd.)
»Gda je mrja brat od mojega moža, to je bilo 1951. leta, so mu naš oča delali trügo. Moj oča
so bli tišlar pa so največ trüge delali. No, saj štampete (postelje) pa omare tüdi, samo največ
trüge. Te pa so ga prišli zmerili, pa so po tistih merah naredli trügo, niso pa vedli, da je meja
eno nogo krajšo kak drugo, pa so ga po tisti krajši nogi zmerili. Te pa gda so ga v trügo
devali je bila premala. Tak ka so mu mogli pre tisto drugo nogo streti (zlomiti), da je notri
pasa (pasal)« (ustni vir, Bodislavci).
4.6. Kropljenje
Za obred kropljenja pokojnika so v Prlekiji uporabljali izraz »iti molit« (ustni viri, Mursko
polje, Slovenske gorice). Pokojnik je doma ležal 48 ur ali dve noči in ob njem so ves čas
bedeli – rekli so, da mrliča nikoli ne smeš pustiti samega. Ljudje so hodili molit k mrliču čez
cel dan, največ pa se jih je zbralo zvečer in so ponekod ostali do jutranjih ur, saj zvečer na
kmetijah ni bilo opravkov.
Na terenu sem v dveh primerih (moška informatorja, eden iz Slovenskih goric, drugi z
Murskega polja) zasledil folklorni obrazec, ki sta ga uporabljala v šaljivem kontekstu, vendar
bi po njem morda lahko sklepali, da gre za prežitek starejše pogrebne prakse: »Če je meja
(imel) gda keri starši ded cvikl (razporek) na hlačah odšpičeni, so za hec rekli: ge (kje) je
mrlič, tam je lesa odprta« (ustni vir, Mursko polje). Lesa je na Murskem polju izraz za vrata v
plotu oziroma leseno ograjo in omenjeni obrazec razlaga, da so pri hiši, kjer je mrlič, vrata
ograje odprta. Da gre pri tej šali za prežitek in se dejansko nanaša na prakso ob smrti, sklepam
po tem, da je k hiši, kjer so imeli pokojnika, prihajalo večje število ljudi in so se vrata
plota/lese ves čas odpirala – mogoče, da so pustili vrata plota odprta; v znamenje, da je pri
hiši mrlič. 28 Omenjeni folklorni obrazec deluje kot humorna zbadljivka, ki spolni organ
28

Tega sogovorniki niso izpostavljali, gre za avtorjevo sklepanje.
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starejšega moškega primerja z mrličem, vendar lahko sklepamo, da je nastala kot posledica
starejšega folklornega obrazca, pregovora, reka.
Ko so ljudje prišli molit k mrliču, so pozdravili s »hvaljen Jezus« ali »Hvaljen bodi Jezuš
Kristuš«, nato pa so pristopili do mrtvaškega odra in ob njem pokleknili na obe koleni. V tem
položaju so za pokojnega zmolili molitev, nato pa vstali in z vejico zelenja (pušpan, rožmarin,
asparagus), ki je bila v kozarcu z blagoslovljeno vodo, pokropili pokojnika. Ko je bil pokojnik
po obrazu že moker od blagoslovljenje vode, ga je nekdo od domačih z robcem obrisal (ustni
vir, Drakovci, Mala Nedelja).

Fotografija 13: Deklici (ki sta se utopili v domači mlaki ) na parah (vir: arhiv družine Žnidarič, Drakovci)

Povsod po Prlekiji so vsi informatorji poznali verovanje, da se je mrliča potrebno dotakniti, z
namenom, da te kasneje ni strah. Redkejše je bilo verovanje, kako se pred strahom zavarovati
na bolj magičen način: »Negda so rekli, ka če na brütifi (pokopališču) najdeš cvek (žebelj) od
trüge, pa si iz tistega cveka, ki je bija v trügi skühaš čaj pa ga spiješ, te te je več nigdar ne
strah!« (ustni vir, Drakovci).
Obiskovalci, ki so prišli kropit pokojnika, so bili tudi postreženi, navadno z vinom, žganjem
ali jabolčnikom, ponekod, kjer je bilo gmotno stanje družine slabo, pa postrežbe ni bilo (ustni
vir, Slovenske gorice). Glede dobre postrežbe pri kropljenju mrliča, je povsod po Prlekiji bila
znana šaljiva fraza »s totega (tega) pa je fejst teklo«, ali »s totega pa je dobro teklo«.
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Uporabljali so jo v primeru, da so pri čuvanju mrliča dobili veliko pijače. Da je z nekoga
teklo, je dvoumna fraza, ki na eni strani nakazuje na popito tekočino (vino, jabolčnik), na
drugi strani pa tekočino (sokravico), ki teče iz mrtvega telesa, ki se biološko razkraja. Na
podoben primer so se tudi šalili, da so mrliča utopili (ustni viri, Slovenske gorice, Mursko
polje).
»Gda je mrja tü XX, pa so bili vejki kmetje, te so si že ludje gučali (govorili): s totega pa
venda bo teklo. Da so meli dosti goric, pa so se troštali (pričakovali), ka bodo dosti piti
dobili. Tak so negda rekli, ka je s kerega mrliča dobro teklo, če so fejst pili gda so molili. Je
prava (govoril) Lujz X, on je negda bija bol vražji: če blo ge (kje) dosti pijače pri mrliči, smo
šli čëhi (fantje) po trikrat, štir'krat notri (v hišo kropit, opa.a)« (ustni vir, Bodislavci)
Ob pokojnem so molili rožni venec in druge molitve, se pogovarjali o anekdotah, povezanih z
njim. Molitev rožnega venca je navadno vodil molec (molivec) ali starejša ženska iz vasi, ki
so jo za ta namen naprosili. Ko so zmolili dolgotrajne molitve za pokojnika in njegove
pokojne sorodnike ter ostale pokojne, so na koncu molili še »za tistega, ki bo umrl prvi med
nami«, torej za prvega pokojnega med navzočimi (ustni vir, Terbegovci).
Informatorji pa so omenjali, da se je v večernih urah zaradi popitega alkohola včasih razvnelo
že prav veselo vzdušje, saj so ponekod že igrali karte, se šalili in peli. Na terenu sem med
starejšimi informatorji, rojenimi do 2. svetovne vojne, zasledil veliko število anekdot, ki so se
dogajale ob takšnih prilikah. Skoraj vsak informator je poznal vsaj eno šaljivo anekdoto.
»Gda so naš dedek mrli, smo ga meli doma gor naretega (na mrtvaškem odru). Te pa so večer
prišle tote starše ženske, pa so molile, pa molile, pa neje bilo konca. Te pa so prišli eni molit,
pa so to poslüšali, te pa je ona ženska napre molila: ˝ki si ga devica v temlju darovala˝, ovi
ded pa se je norca nareda: ˝Ki si mu Mica nič jesti ne dala!˝ Te pa so samo šli vün skos dveri
pa so se vüni režali. Je bilo že prav veselo te. Eden je reka: Če de še na karminah tak veselo,
te še bomo babico bujli (ubili)« (ustni vir, Mursko polje)
»En tü doli v X je mrja (umrl), te pa je bila bole boga (uboga) hiša, so meli zlo slabo pa
zamazano. Te pa so večer molili, pa je baba (gospodinja, op.a.) rekla, ka de čaj skühala, pa
žganico notri. Te pa je skühala čaj iz lipovega cvetja, pa je ne vedla na kaj bi precedila, te pa
je samo en falat (kos) rühe (rjuhe) odtrgala, tiste na keri je leža mrlič. Blo pa je tak
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zamazano, pa samo so šle buhe (bolhe) vkraj od mrliča. Negda so buhe šle doj z mrliča. Te
veš kakšno je blo ...« (ustni vir, Slovenske gorice)29
»Vsefëlé (marsikaj) so naštimavali včasih pri mrličih. Tü doli, ko je mrja (umrl) stari X je tüdi
bilo zanimivo. Te pa so prišli X pa Y pa toti fakini molit, pa so se ga že znacukali (napili). Te
pa, gda je žena šla vün, so starega (pokojnika, op.a.) naštimali tak na posteli, da je seda
(sedel), so ga poslonili gor po stranici, gor pa so mu dali klabük na glavo, pa mu naštimali
cigaretl v vüsta, da je kadija (kadil). Te pa je prišla ena stara sosida molit, pa je tisto
zaglejala, pa je tak pre (baje) bežala domu! Ja, marsikaj se je godilo. Pa toti fakini so tüdi na
den pogreba dekl (pokrov) od trüge skrili, te pa, ko bi ga nücali, pa ga neje bilo! Vse sorte je
bilo ...« (ustni vir, Slovenske gorice)
Na domovih so se zbirala tudi dekleta in ženske, ki so za pokojnika pletle žalne vence. Pletle
so jih iz smrečja in pušpana, v zimskem času, ko ni bilo cvetja, pa so rože za venec izdelovale
iz papirja. Papirnate cvetove so ponekod tudi povoščile (na hitro potopile v vosek), da so bili
trpežnejši. Za samske so bile rože na vencih bele barve, za poročene so lahko bile drugih barv.
Na vence se pripele tudi žalne trakove, ki so jih kupile, na njih pa zapisale družino ali
posameznika, ki venec daruje. Takšen venec so položili že na mrtvaškem odru pokojniku na
spodnji del telesa, ostale so obesili na stene, na dan pogreb pa so pogrebci v pogrebnem
sprevodu nesli svoje vence – v kolikor so krsto nesli in ne peljali s konjsko vprego. Ko so po
drugi svetovni vojni pričeli pokojnike na pokopališče voziti z mrliškimi vozovi, so vence
obesili ali naložili na te vozove. Vence so nato pustili na zagrebenem grobu (TD, str. 58).
Ko so obiskovalci, ki so prišli kropit mrliča, odhajali domov, so se navadno poslovili s
»srečno« ali» lahko noč«, domači pa so jim odzdravili z »Bog lonaj« ali »Bog plati (plačaj)«
in se jim tako zahvalili, da so prišli kropit. Veljalo je, da do mrtvega ni dobro gojiti nobenih
zamer, zato se je pogosto dogajalo, da so prišli kropit tudi sosedje, ki so bili prej sprti in so se
tako simbolično pobotali. Informatorji so omenjali primere, da so se sprti sosedje spravili ali
»pobotali, zbogali« že, ko je bil nekdo močno bolan in je bil na smrtni postelji. Takrat so si
simbolično podali roke ali prosili medsebojnega odpuščanja (ustni viri, Mala Nedelja,
Bučkovci, Drakovci ...).

29

Anekdoto razvrščam med zabavne, saj jo je kot tako pripovedoval sogovornik – v kontekstu, da so bili navzoči
že vinjeni.
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4.7. Pogreb
Dopoldne na dan pogreba so se na domu pokojnika pričeli zbirati pogrebci. Nekdo od
domačih ali ožjih sorodnikov, navadno dekleta, so, podobno kot na poroki in pri novi maši,
pogrebcem na prsi pripenjala vejice rožmarina ali pušpana. Vejice so na prsi z buciko pripele
le pogrebcem, ki so nosili krsto in sorodnikom ter ožjim prijateljem, saj je bil to znak, da so
kasneje povabljeni na sedmino.
Pogrebce, ki so nosili krsto, so naprosili že prej, navadno so za poročene pokojnike naprosili
šest moških, samske fante so nosili mladi fantje, neporočena dekleta pa samska dekleta. Če je
umrl majhen otrok, je krsto na rokah navadno nesel otrokov oče. Moški in fantje, ki so nosili
krsto, so bili oblečeni v nedeljska oblačila, medtem ko so bila dekleta, ki so nosila krsto
vrstnice, oblečene kot »svatevce« (družice). Imele so bela oblačila, z belimi nogavicami in
črnimi čevlji, na glavah so namesto rut nosile venčke. Če je bilo v zimskem času, so bile
ogrnjene z belimi »heklači« (pletenimi trikotnimi ogrinjali). Ostali udeleženci pogreba so bili
oblečeni v temnejša, najpogosteje, črna oblačila, ženske pa so imele črne naglavne rute.

Fotografija 14: Neporočeno dekle so na pokopališče nesle njene vrstnice, oblečene kot svatevce (vir: arhiv
družine Filipič, Bučkovci)

Ko je bila krsta izdelana (pogosto celo na dan pogreba), so v krsto nasipali »hublije« – lesene
oblance, ki so nastali ob izdelavi krste ter jih pokrili z belo rjuho. Pokojnika so nato položili v
krsto, mu razkrižali roke in mu jih položili ob telesu ter ga pokrili s »šlarom« (pregrinjalom),
ki je bil za poročene črne, za neporočene pa bele barve. Nekateri so mrliču v krsto dodali še
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»pileke« (svete podobice), rožni venec ali molitvene knjižice. Sogovorniki se spominjajo tudi
primerov, ko so godcem v krsto položili njihov inštrument, trobento ali harmoniko (ustni vir,
Vogričevci). Ohranila se je uganka, za katero je moč sklepati, da je starejšega izvora: »les na
les, platno zmes, štiri düše, pet teles. Kaj je to? To so pokopiči, ki nesejo trügo z mrličom!«
(ustni vir, Mursko polje). Da je uganka, sklepam, saj omenja platno, torej rjuho, ki je bila v
krsti – informatorji so omenjali, da je s pojavom industrijsko izdelanih krst ni več bilo.
Ko je napočil čas pogreba, so pogrebci vzdignili krsto, v kateri je ležal pokojnik in jo z
nogami naprej nesli skozi vrata hiše. Na hišnem pragu so krsto položili na hišni prag, kjer je
sledilo slovo. Nekdo izmed sosedov ali znancev, navadno moški, se je v imenu pokojnika
vsem zahvalil in se poslovil od domače hiše ter vse prisotne v imenu pokojnega še enkrat
prosil odpuščanja, kakor tudi on njim vse odpušča. Na koncu je rekel še »zbogom« ali
»srečno«, ko so krsto dvignili, pa je rekel: »Zbogom domači prag, vrnitve več ni!« (ustni vir,
Mala Nedelja).
Krsto so na dvorišču položili na nosila ali dve klopi, nato pa so se domači od pokojnika še
zadnjič poslovili. To so naredili tako, da so ga še zadnjič pokrižali ali celo objeli, nato pa so
mu ponekod domači še z robcem obrisali oči (ustni vir, Bodislavci). Če so bili na pogrebu
pevci, so ob tem zapeli še pesem žalostinko. Nato so na krsto položili lesen pokrov in krsto
zabili z žeblji (vijake so začeli uporabljati po drugi svetovni vojni). Starejši informatorji,
rojeni v 20. in 30. letih 20. stoletja, se omenjenega prizora spominjajo kot zelo bolečega, saj je
bilo zabijanje pokrova krste precej glasno in je votlo bobnelo – eden izmed najbolj ganljivih
prizorov.
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Fotografija 15: Skupinska fotografija pogrebcev na dan pogreba pred domačo hišo pokojnikav 50. leta 20.
stoletja (vir: arhiv družine Filipič, Bučkovci)

Medtem ko so domači in ostali pogrebci šli na pogreb, so pri hiši ostali naprošeni ljudje
(strežniki in kuharica), ki so pripravljali vse za »karmine« (sedmino). Priprave so se pričele,
čim so krsto s pokojnikom dvignili z mrtvaškega odra. Ko so mrliča nesli iz hiše, je nekdo od
teh, ki so ostali doma, vzel kozarec z blagoslovljeno vodo, ki je bila ob mrtvaškem odru in za
krsto škropil z blagoslovljeno vodo. Preostalo vodo so izlili po dvorišču za sprevodom (TD,
61).
Ko je sprevod krenil od hiše pokojnika, je nekdo od prisotnih šel v hlev in ošvrknil živino, da
je vstala. To so počeli predvsem, ko je umrl gospodar kmetije. Če je bil pokojnik čebelar, je
nekdo potrkal ali stresel tudi panje, da je čebelam povedal, da je gospodar umrl in z
namenom, da čebelje družine ne bi propadle (ustni vir, Sveti Jurij ob Ščavnici). V okolici
Svetega Jurija ob Ščavnici je bila znana tudi šega, da so morali tisti, ki so pospravljali prostor,
kjer je bil mrtvaški oder, najprej odpreti okna in prezračiti, nato pa narahlo stresti vse rastline
lončnice, da se ne bi posušile. »Kak so mrliča vün nesli s trügoj, tak si moga najprej vse rože
kaj so b'le v koči scukati, to je bilo obvezno! Ja, teglne (lončke) ja. So rekli, da nedo dale
rasle. Pa to bi jaz dal valati (verjel), ker smo na eni strani ne, pa se je potli vse sposüšilo.«
(ustni vir, Čakova)
Krsto s pokojnikom so pogrebci nosili na ramah, če pa je bil pokojnik oddaljen od cerkve, pa
so v sredini 20. stoletja za prevoz pokojnika uporabljali konjsko vprego. Kravje vprege za ta
namen niso uporabljali. Takrat so pokojnika od doma do cerkve pripeljali z vozom, iz cerkve
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do pokopališča pa so ga nesli na nosilih na ramah. Poleti so pokojnike vozili z navadnimi
lesenimi vozovi, ki so imeli lesen pod, pozimi pa s sanmi. Konji, ki so vlekli sani so imeli
obešene manjše zvonce. Po drugi svetovni vojni (v Slovenskih goricah okrog 60. let) so se
uveljavili mrtvaški vozovi, ki so jih imeli prav za namen prevoza pokojnikov. Najstarejši
sogovorniki se spominjajo, da je bil prevoz pokojnikov v cerkev še v sredini 20. stoletja čisto
preprost, za prevoz so uporabljali lesene vozove, ki so jih vsakodnevno uporabljali na
kmetijah.
»Gda so našo matere, babico Franco pokopavali, takšna gola zima je bila, 28. merca smo jih
pokapali, 1948. leta, na sam vüzen (veliko noč), ven da je priša Franček s Fričovimi koji
(konji), še je pod (pod na lesenem vozu) bija malo osrani, da so v jesen ne dol gnoja zmeli do
kraja. Pa trugo gor djali pa odpelali. Pa je tak ružilo (ropotalo, drdralo) po tistih klancih«
(ustni vir, Drakovci)
Če je bil sneg, so krsto peljali na saneh, na saneh pa se je peljal tudi tisti (navadno šolar), ki je
nosil križ in še kdo od domačih. V Slovenskih goricah, kjer so bili pozimi močno zasneženi
klanci, se informatorji spominjajo, da so v tem primeru vprežne sani s krsto peljali po poti,
medtem ko so pogrebci, ki so bili del sprevoda, šli po drugih poteh, bližnjicah, ki so bile že
pregažene in so sani počakali nekje v bližini cerkve (ustni vir, Hvaletinci).
V vozove, na katerih so peljali krsto s pokojnim, sta bila navadno vprežena dva konja. Ko je
sprevod krenil proti cerkvi, so bili pogrebci pozorni na kobilo, ki je vlekla voz. Če se je kobila
ozirala nazaj, so prerokovali, da bo kmalu spet nekdo umrl (ustni vir, Bodislavci). Prav tako
so skorajšnjo smrt prerokovali, če se je sprevod pretrgal. Če pa je sprevod srečal naključnega
mimoidočega, so prerokovali, da bo mrlič istega spola kot mimoidoči (ustni vir, Slovenske
gorice).
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Fotografija 16: Mrtvaški voz v Radoslavcih v 60. letih 20. stoletja (vir: arhiv družine Žnidarič, Drakovci)

Na poti do cerkve se je sprevod ustavil pri sakralnih znamenjih, pri križih in kapelah. Na teh
mestih so za kratek čas postali, zmolili kakšno molitev, nato pa pot nadaljevali. Če je bil
pokojnik član gasilskega društva in je sprevod šel mimo gasilskega doma, so takrat zagnali
gasilsko sireno (ustni vir, Mala Nedelja). V sredini 20. stoletja so bila v Prlekiji že močno
razvita gasilska društva, ki so se aktivno vključevala tudi v pogrebe svojih članov. Če je umrl
član gasilskega društva, so ob mrtvaškem odru ponekod držali »častno stražo«, kar pomeni,
da sta ob mrtvaškem odru nepremično stala dva (ali štirje) gasilca v uniformah (ustni vir,
Bodislavci). Nekatera društva (Sveti Jurij ob Ščavnici) so imela celo v društvenem statutu
zapisano, da morajo na pogrebih svojih članov zagotoviti tudi pihalno godbo (ustni vir,
Bučkovci). Sicer je pihalna godba igrala tudi na pogrebih članov godbe in nekaterih
pomembnejših posameznikov (ustni vir, Mala Nedelja).
Ko je sprevod prispel do cerkve, so krsto, če so jo pripeljali z vprego, prenesli z voza na
nosila, ki jih je šest pogrebcev neslo v cerkev. Krsto so v cerkev in iz cerkve nesli na način, da
je imel pokojnik noge naprej. Če je imel pokojnik že neprijeten vonj, posebno v poletnem
času, ko je bila vročina, so ponekod (fara Mala Nedelja) krsto na nosilih pustili zunaj cerkve,
pod velikim kostanjem, po končanem obredu pa so se oblikovali v sprevod in krsto nesli na
pokopališče (ustni vir, Drakovci).
Pogrebni sprevod se je najpogosteje oblikoval po sledečem vrstnem redu: naprej je šel
»molec« (molivec), ki je v eni roki nosil križ in rožni venec ter molil rožni venec. Za njim so
šli moški, navadno v parih, bili pa so razkriti (klobuke in druga pokrivala so nosili v rokah).
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Za njimi so šli tudi cerkveni pevci in pihalna godba (če so bili na pogrebu), nato duhovnik s
spremstvom (ministranti). Za njimi so pogrebci nesli krsto, ponekod pa so ob njej »svetili«,
kar je pomenilo, da sta dva ali štirje posamezniki ob krsti nesli pokončne cerkvene laterne (v
katerih so bile sveče), ki so bile na lesenih držajih. Za krsto so šli še domači, ožje sorodstvo in
za njimi ostali pogrebci (TD, str. 59).
Če sta bila v enem dnevu dva pogreba, je bila pogrebna maša za oba pokojnika skupaj, nato
pa sta se oblikovala dva sprevoda, ki sta šla na pokopališče en za drugim. Obred na
pokopališču so opravili ločeno, in sicer tako, da so najprej pokopali pokojnika, ki je imel grob
bližje ograji pokopališča, medtem ko je drugi sprevod počakal. Po končanem prvem obredu,
so pogrebni obred opravili še za drugega pokojnika.

Fotografija 17: Če je umrl šolar, so ga na pokopališče nesli njegovi vrstiki, sošolci (vir: arhiv družine Vrbnjak,
Sveti Jurij ob Ščavnici)

Ob grobu je duhovnik opravil cerkveni obred, pevci (navadno tisti, ki so peli v cerkvi) so
zapeli pogrebne pesmi, nekdo izmed vaščanov pa je imel govor o življenju pokojnika. Ti
govori so se razlikovali od posameznika do posameznika, nekateri govorniki so si govore
sestavili vnaprej in so jih brali, drugi so bili navajeni, da so govorili na pamet »iz glave«.
Imeti govor so v Prlekiji imenovali »guč držati« (držati govor).
Po pripovedovanju sogovornikov so v sredini 20. stoletja na pogrebih na raziskovanem
območju najpogosteje peli pesmi: Kaj je človek na tem sveti; Gozdič je že zelen; Zaspalo si
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srce preblago; O duša, idi k svojemu Bogu, ki te je ustvaril; Ne cvetejo več nageljni; V
nebesih sem doma; Počivaj mirno sladko spavaj ...
Pogrebna pesem, ki jo je poznala večina informatorjev, rojenih pred 2. svetovno vojno, tako z
Murskega polja kot iz Slovenskih goric, je »Kaj je človek na tem sveti«. Iz besedila je moč
sklepati, da je pesem nastala na tem območju. To lahko sklepamo po besednih zvezah,
naglaševanju besed, ustreznem metrumu30 itd. Pesem se je navadno pela na domu mrliča, ko
so ga dvignili in nesli iz hiše (Dravec 1981: 456).

30

Gre za osebno sklepanje, saj sem tekom študija delal na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRD SAZU in
sodeloval pri projektu, ki je zadeval prleške ljudske pesmi. Primerjal sem značilnosti ljudskih pesmi.
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1. Kaj je človek na tem sveti,

5. Srečni zdaj mi vsi ostan'te,

malo časa res živi!

ki ste mene poznali,

Komaj je začel živeti,

in v ljubezni me ohran'te,

proti grobu že hiti.

proste Boga za me vsi!

Vsa zdravila tega svéta

Zdaj počivat jaz odidem,

smrti ga ne rešijo,

s truplom v svoj mrtvaški dom,

ker prešteta so mu leta,

pa se z vami zopet snidem

v kterih svet zapustil bo.

pred sodnikom Jezusom.

2. Čas življenja hitro teče,

6. Vzdignite pogrebci mene,

dan za dnevom odleti.

in k počitku zanes'te me.

Pride grenka smrt in reče:

Naj se truplo k miru dene,

Človek, pojdi v večnost ti!

v zemljo naj počivat gre!

Učite se vsi od mene:

Mojo dušo, Jezus ljubi,

ka ste vi, to bil sem jaz,

v tvoje roke izročim.

v meni nič se zdaj ne gene,

Ti po svoji jo obljubi

tak bo vam za kratek čas!

tam pridruži zvoljenim!

3. Dosti truda ste imeli,

(ustni vir, Precetinci)

kdaj ležal sem jaz bolan.
Za zdravila ste skrbeli,
iskali je noč in dan.
Vendar pa na celem sveti
ni pomoči zoper smrt,
sklenjeno je vsem umreti,
že me čaka grob odprt.
4. Zdaj slovo jaz moram vzeti,
sorodniki in sosedi!
Zbogom, tam na onem sveti,
tam se bomo videli.
Srečno ljuba žena, žlahta
in pa vsi prijatelji!
Če sem kerega razžalil,
prosim, naj mi odpusti!
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Po celotni Prlekiji je bila v sredini 20. stoletja med informatorji najbolj poznana pesem, ki so
jo peli, ko so krsto spuščali v grob, »O duša idi k svojemu Bogu«:
1. O, duša idi k svojemu Bogu, ki te je ustvaril,
le idi k Sinu božjemu, ki tebe je odrešil,
le idi k Duhu svetemu, ki tebe je posvetil!
Bog te naj sprejme k večnemu veselju v nébo sveto!
2. To télo zdaj pokoplimo po krščanski navadi,
revni duši pa žélimo, naj bo pri Bogu v gnadi!
Na strašni sodni dén Bog daj veselo skupaj priti
braton in sestran, večni raj želimo zadobiti.
(ustni vir, Bučečovci)
Na koncu obreda je duhovnik z lopatico trikrat vrgel zemljo v krsto in grob blagoslovil. S tem
je bil obred končan. Vsi prisotni so nato pristopili do groba in se še zadnjič poslovili od
pokojnika. Tisti, ki so imeli na prsih pripete vejice zelenja, so jih odpeli, poljubili in vrgli v
grob na krsto. Vsi ostali, ki zelenja niso imeli, so pobrali grudo zemlje, jo poljubili in vrgli na
krsto. Grob je kasneje zasul grobar, ki je pred tem tudi skopal jamo. V sredini 20. stoletja so
jame navadno že kopali grobarji in ne več sosedje, kot je bilo pred tem v navadi (TD, str. 65).
4.8. Sedmina - kormine
Sedmina je povsod po raziskovanem območju sledila takoj po pogrebu. Večinoma so jo
informatorji imenovali »karmina« ali »karbine«. Na sedmino niso bili povabljeni vsi
pogrebci, ampak le pogrebci, ki so nosili krsto in pokojnikovo sorodstvo. Pevcem, ki so peli
na pogrebu, so navadno poslali južino glede na zmožnosti, na primer pet litrov vina, meso in
kruh (ustni vir, Drakovci). Najpogosteje so za pripravo sedmin naprosili kuharico in dva
moška, ki sta stregla.
Ko so pogrebci šli s pokopališča na pokojnikov dom, kjer so bile sedmine, so takrat, ko so se
približevali hiši, pričeli moliti rožni venec. Molili so tudi, ko so šli v hišo, in sicer tako dolgo,
da so celotno molitev končali. Za pokojnega so molili tudi preden so pričeli jesti.
Na mizi so bili ena ali dve sveči in križ, ponekod so pripravili krožnik tudi za pokojnega – pri
mizi so pustili eno prazno mesto ali so krožnik postavili k svečama ali pa so krožnik obrnili
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narobe, ga pokrili. Tako naj bi pokojnikova duša vedela, da nanjo niso pozabili (ustni vir,
Drakovci).
Način plačila kuharice se je od primera do primera razlikoval. Nekateri so kuharici namesto
denarja darovali nekaj hrane, drugod so jo plačali domači, ponekod pa so za kuharico pobirali
denar, podobno kot na gostiji, da so denar prostovoljno darovali tisti, ki so bili na sedmini.
»Tü prinas so za küharco pobirali. En strežnik je okoli nosa (nosil) dva talera (krožnika),
enega na drügem, vmes pa je bija robček. Te pa so ludje notri pod tisti zgornji taler devali
peneze (denar), tak da se neje vidlo keko (koliko) je keri da (dal)« (ustni vir, Drakovci).
Spodobilo se je, da so na sedmini veliko molili, zato so se na raziskovanem območju
oblikovali tudi različni frazemi na to temo:
»Pravijo, ka so karmine pa gostüvaje (poroka) ne vredi, ka so koline bojše. Na gostüvaji
moreš plačati, na karminah moliti, na kolinah pa samo ješ pa piješ!« (ustni vir, Sveti Tomaž)
»Ge (kje) je bojše, na gostüvanji ali na korminah? Na korminah. Zato ker na korminah se
lehko tak naješ, da si ves skleznat (solzen)« (ustni vir, Drakovci)
»Negda sen bila na karminah v Juršincih. Tan pa se je celi cajt molilo, eno rihto smo pojeli,
opet smo molili. Te pa ne čüdno, da so se norca delali, da so v Jüršincih tak pobožni, ka še
molijo k svetemi iberjakli! Veš, iberjakl pa je takšna lehka sükja (suknja), neje to nikšni
svetnik!« (ustni vir, Precetinci).
Informatorji so omenjali, da se je na sedminah zaradi obvezne prisotnosti alkohola včasih
razvilo že živahno vzdušje in da je Prlekija pokrajina, kjer so sedmine tako živahne kot
gostije. Na sedmini je veljala šega, da bo tisti, ki gre prvi domov s sedmine, tudi prvi izmed
navzočih umrl (ustni vir, Bodislavci).
Po sedmini so ponekod domači šli sedet na posteljo, kjer je umrl družinski član, da bi pokojni
v miru počival in da ga ne bi bilo strah (ustni vir, Sveti Tomaž).
4.9. Obdobje po pogrebu
Kmalu po pogrebu, najpogosteje drugi dan, so šli domači na pokopališče, na pokojnikov grob,
in tam zanj molili. Maša za pokojnika je bila navadno osmi in trideseti dan po smrti –
»osmina« in »tridesetnica« (ustni vir, Mala Nedelja).
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Po smrti je veljala šega, da se en teden ni smelo orati, kopati ali kako drugače posegati v
zemljo. Veljalo je, da »ni se smelo zemlje gibati« (ustni vir, Bodislavci), zato, da bi pokojnik
v miru počival. Prav tako se na domu pokojnika en teden ni smelo prati, sicer bi lahko
poginile svinje (ustni vir, Sveti Tomaž).
Domači, predvsem ženske, so po smrti družinskega člana kot znak žalovanja pričele nositi
črnino. Nekatere ženske so črnino obdržale vse do svoje smrti. V času žalovanja ljudje niso
hodili v vesele družbe, plese in veselice. Izogibali so se tudi petju.
Za pokojnika, ki je umrl zadnji (v kraju, fari), so govorili, da »nosi vodo«. »Tak so rekli
negda, če je keri mrja, potli pa je dugo ne bilo mrliča, te so rekli: Franček pa dugo (dolgo)
vodo nosi!« (ustni vir, Moravci)31.
Ko so se spominjali pokojnika in ga v vsakdanjih pogovorih omenjali, so njegovi omembi
vedno dodali frazo »Bog mu/ji daj dobro« ali »Bog ji/mu daj večni mir«, »Bog mu daj
nebesa«, saj je veljalo, da se o mrtvih mora govoriti s spoštovanjem, se jih ne sme obrekovati,
saj so sedaj v drugem, svetem stanju. Za samomorilce so menili, da niso umrli čiste smrti. Za
tiste, ki so storili samomor na način, da so se obesili, so menili, da nimajo čiste duše: »če se
keri obesi ma zamozano (umazano) düšo. Zato ker te se okoli guta (požiralnika) zadrgne, pa
düša nemre iti gori vün, te pa more nad rit vün iti. Te pa majo obešenci zamazano düšo«
(ustni vir, Moravci)
4.10.

Odnos do smrti

Tudi glede smrti sem skozi raziskovanje na terenu in v vsakdanjem življenju v Prlekiji med
sogovorniki, rojenimi približno do druge svetovne vojne, naletel na frazeme in kratke
folklorne forme, preko katerih se kaže širši družbeni odnos do smrti.
Kot sem omenil so (in se še danes) starejši informatorji ob pogovorni omembi pokojnih
uporabljali spontano frazo »Bog mu daj dobro«. Poleg omenjene, najbolj razširjene fraze, sem
razpršeno na terenu zasledil še druge podobne fraze, ki se nekoliko razlikujejo, morda zvenijo
bolj šaljivo, na primer: »Bog mu daj düši toplo« ali »Bog mu daj prhko rit (krhko,
razgrajeno)« (ustni viri, Slovenske gorice, Mursko polje).
Pokojnih se ni spodobilo obrekovati, to je veljalo tudi za tiste, ki v času življenja morda niso
bili priljubljeni ali so komu storili kaj slabega. V družbi je vseeno prevladovalo mnenje, da se
31

Prispodobo vode kot ločnico med svetom živih in svetom mrtvih najdemo v številnih deželah, tudi pri
Slovanih (Mencej 1999: 195).
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o mrtvih ne sme grdo govoriti. O tem priča primerjava s poroko: »pred gostüvajon (poroko)
vsakšega šinflejo, po smrti pa vsakšega hvalijo«(ustni vir, Bučkovci).
Rečenica, ki sem jo zasledil na celotnem terenu, je tudi »živemu se vse zgodi, mrtvemu pa
trüga (krsta)«. Informatorji so jo v pogovorih uporabljali kot komentar na neko zgodbo ali
anekdoto s presunljivim zaključkom. Občasno se rečenica uporablja v sestavljeni obliki, s
krajšim premorom, na primer »živemi se vse zgodi – mrtvemi pa trüga«.
Ob smrti premožnejše osebe pogovor pogosto nanese na to, da materialne stvari ob koncu
življenja nič ne pomenijo in da »si nihče ne bo nesel nič zraven« na drugi svet. Podobno
opisuje pregovor »zadnja sükja (suknja) nima žepov« (ustni vir, Mala Nedelja).
Pogosto se pogovori v družbi navezujejo tudi na odpor do smrti in strah pred mrliči. Po
celotnem terenu je znana rečenica »ne boj se mrliča, boj se živega«, ki izpostavlja, da je strah
pred mrtvimi nepotreben in razlaga, da mrtvi živim ne morejo škodovati, pač pa jim lahko
škodujejo le živi ljudje.
Če je na dan pogreba deževalo, so rekli, da je pokojnik rad pil (ustni viri, Slovenske gorice,
Mursko polje).
Pri dveh informatorkah, rojenih v začetku 20. let 20. stoletja, obeh iz Slovenskih goric, sem
zasledil pregovor, ki se navezuje na povezavo smrti in žganja: »žganica more biti pri hiši, ka
se smrt odpravi« (ustni vir, Bodislavci) ali »žganica more biti pri hrami, ka se mrtveca rešiš«
(ustni vir, Drakovci). Pregovor deluje kot prežitek folklornega obrazca, saj informatorki nista
bili popolnoma prepričani v pravilnost svoje razlage omenjenega pregovora, obenem pa sta ga
uporabljali v spontanem govoru. Preko drugih zbranih podatkov s terena lahko ugibam, da je
hranjenje žganja v gospodinjstvu, v povezavi s smrtjo pri hiši, povezano s tem, da umrlemu na
parah v usta vlijejo nekaj žganja (da zavirajo biološko razkrajanje) ali pa žganje ponudijo
obiskovalcem, ki pridejo kropit mrliča, saj se spodobi, da jih pogostijo.
Čeprav bi z današnjega stališča lahko pričakovali, da je bila smrt tabuizirana tema, opažam,
da je v preteklosti bilo drugače, da so smrt bolj dojemali kot del življenja. Opažam, da so tako
po Slovenskih goricah kot na Murskem polju med generacijo informatorjev, rojenih do druge
svetovne vojne, razširjeni frazemi povezani s smrtjo, ki so sicer humornega značaja.
Omenjeni humorni frazemi, povezani s smrtjo, se na terenu pojavljajo dokaj razpršeno in
pogosto:
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– Če govorijo o prihodnosti in sklepajo, da nekdo takrat ne bo več živ oziroma tega ne bo
dočakal, uporabljajo frazo »te bon jaz meja (imel) že prhko rit (strohnelo)32« ali »te bon jaz že
prekopani«. Oba frazema se nanašata na to, da bo oseba (v prvi osebi ednine, lahko je tudi v
tretji osebi) takrat že mrtva, pokopana, še več – nakazujeta na to, da bo od pokopa preteklo že
nekaj časa, saj bo, v prvem primeru, telo osebe že biološko razkrojeno, v drugem primeru pa
bo grob, v katerem je bila pokopana oseba, že prekopan – bodo v njega pokopali že drugega
mrliča.
– Če se želijo iz koga norčevati ali ga zbadati, mu govorijo, da bo kot mrlič na mrtvaškem
odru izredno neprivlačen na pogled. Humornost frazema se stopnjuje z absurdom, na primer
»gda boš mrtev boš tak grd mrlič, da do te skoz okno z raglicoj (leseno preklo za fižol)
križali« (ustni vir, Mursko polje) ali »pri Tomaši so meli tak grdega mrliča, da so ga skoz
okno z žrdjoj

33

križali« (ustni vir, Kuršinci). Slednji frazem se je uporabljal med farani

Malonedeljske župnije kot zbadljivka sosednjim faranom Svetega Tomaža, med katerimi je
bilo približno do 60. let 20. stoletja prisotno lokalno rivalstvo.
– »Lani je b'lo hüdo ka so nan dedek mrli, kak še bo le letos, ko nan je kobila crknila!« (ustni
viri, Moravci, Drakovci, Mursko polje). Menim, da slednji frazem dobro opiše odnos do smrti
na podeželju do sredine 20. stoletja, kjer je bilo preživetje odvisno od materialnih stvari,
medtem ko je bila smrt dojeta kot del življenja. V frazemu govorec omenja, da je smrt starega
očeta za kmečko družino predstavljala šok, vendar še večji šok za družino predstavlja izguba
delovnega konja, kobile, ki kmetu predstavlja eksistenco.

32

Humornost fraze je v tem, da se v prleškem narečju izraz prhko navadno navezuje na hrano, pogače, v
nekaterih primerih tudi za strohneli les (op.a.a).
33
Žrd je dolg leseni drog, s katerim na vozu utrdijo tovor sena ali snopja (Habinc 2004: 725).
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5. SMRT NA ZAČETKU 21. STOLETJA
V sredini 20. stoletja je večina bolnikov in ostarelih umirala doma, danes pa v bolnišnicah,
domovih za ostarele in drugih ustanovah. Izjeme so obiski duhovnika na domu, ki na bolniku
opravi obred bolniškega maziljenja oziroma poslednjega olja. Ta šega je v svoji prvotni obliki
pričela izginjati (obisk na domu), vendar se je v nekaterih župnijah (Sveti Tomaž, Mala
Nedelja) ohranila v spremenjeni obliki. Tam duhovniki ali župnijski svet ali Karitas
organizirajo vsakoletna srečanja ostarelih in bolnikov. Ti se udeležijo svete maše, nato pa med
mašo poteka obred bolniškega maziljenja: duhovnik hodi po cerkvi od osebe do osebe ter jo
mazili s krizmo. Če je možnost, oseba takrat vstane, duhovnik pa jo s krizmo mazili na čelo in
zmoli obredno molitev. Individualna sveta spoved v teh primerih ni nujna in jo lahko
izpustijo, posamezniki pa lahko prejmejo tudi hostijo. Na koncu svete maše, pri kateri se
obred odvija, navadno pripravijo pogostitev za udeležence. Ta obred se v župnijah pojavlja
enkrat letno, navadno poleti. V primeru, da duhovnik bolnika, tako kot v sredini 20. stoletja,
obišče na domu, sam obred poteka podobno, vendar se duhovnik navadno pripelje z
avtomobilom in sam, brez spremljevalca, prav tako pa so ob obredu prisotni le domači in ne
člani ožje vaške skupnosti (TD, str. 66).
Izginjajo tudi šege ob smrti. Če bolnik umre doma, ga navadno pregleda zdravnik, ki preveri
življenjske znake in zabeleži čas smrti. Podobno je, ko oseba umre v bolnišnici ali v domu za
ostarele, kjer mora bolnik, ki umre v bolnišnici, določen čas (odvisno od bolnišnice) ležati v
prostoru, v katerem je umrl. Takrat ga z rjuho pokrijejo čez glavo in na nočni omarici prižgejo
svečo (tudi elektronsko svečo, ki utripa).
Če bolnik umre doma v postelji, mu ob vzglavju še prižgejo svečo, medtem ko so druge šege
skoraj izginile. Delavci pogrebnih zavodov

34

opažajo, da občasno, predvsem v kmečkem

okolju, še ustavijo uro, ki nakazuje, kdaj je oseba umrla, medtem ko več ne odpirajo oken,
prekrivajo ogledal itd. Ponekod mrliča na domu umijejo in preoblečejo domači, sicer pa po
navadi to opravijo delavci pogrebnega podjetja. Če nameravajo pokojnika kremirati v
krematoriju v Mariboru, pokojnika/pokojnico oblečejo v pražnja oblačila, kot je bilo v navadi,
če pa truplo kremirajo v Ljubljani (v primeru, da bolnik umre v bolnišnici v Ljubljani),
pokojnika/pokojnice ne oblačijo v oblačila, temveč jih le prekrijejo s posebnim pregrinjalom
(ekološka, okolju prijazna različica – da skupaj s truplom ne sežigajo še oblačil, ki ob sežigu
povzročajo še dodatno onesnaževanje okolja).
34

(Ustni vir, Vogričevci): Intervju z Dušanom Bratušo, lastnikom pogrebnega podjetja Bratuša, ki pokriva
največji del Prlekije.
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Način pokopa trupla se je v začetku 20. stoletja na območju Prlekije spremenil. Če so v prvih
petih letih 20. stoletja na tem območju še prevladovali pogrebi pokojnikov v krstah, je danes,
leta 2018, na tem območju več kot 90 odstotkov žarnih pogrebov (ustni vir, Vogričevci). Prav
tako je popolnoma izginila šega bdenja ob mrliču. V 90. letih 20. stoletja je še večina
pokojnikov ležala doma, kjer so v nekem prostoru v hiši postavili črnino (temna pregrinjala)
in mrtvaški oder, v začetku 20. stoletja pa se je to preneslo v mrliške vežice ob pokopališčih.
Občina Ljutomer je leta 2010 izdala celo dekret, da morajo posmrtni ostanki pokojnih do
pogreba ležati v mrliški vežici in prepovedala čuvanje na domu. Danes (2018) pripeljejo žaro
ali krsto v mrliško vežico na dan pogreba, nekaj ur pred pokopom.
Izginilo je bdenje ob mrliču, vendar se v nekaterih krajih (Radenci, Kapela, Sveti Jurij)
odvijajo molitve za pokojnega. Molitve za rajnega potekajo v mrliški vežici ali v gasilskem
domu (običajno, če je bil pokojnik član gasilec). Tam se zvečer ob pokojnikovi sliki zberejo
svojci pokojnega in molijo rožni venec. Navadno obiskovalce postrežejo s pijačo, kavo in
suhim pecivom.
Še v prvih letih 21. stoletja je bilo običajno, da so žalujoči znanci darovali velike žalne vence
iz pravega cvetja. Venec so navadno kupili domači, sorodniki, tudi bratranci, strici, nečaki,
sosedje, društva itd. Običajno je bilo od 10 do 20 vencev, darovali pa so tudi sveče. Danes so
venci že zelo redki, venec kupijo le domači in ožji sorodniki, navadno sta na pogrebu dva ali
trije venci. Ljudje bolj množično darujejo sveče in maše, vendar svojci pogosto tudi te
odklanjajo. To navadno naznanijo po radijskih poročilih, ob osmrtnicah.
Konec 90. let 20. stoletja so se še dogajali primeri, da so organizacijo pogreba prevzeli
sosedje in vaščani pokojnega. Takrat so delavci pogrebnega podjetja le skopali in zasuli grob,
postavili črnino in mrtvaški oder ter posodili mrliški voziček in mrliški avto. Preoblačenje,
umivanje, nošenje in spuščanje mrliča pa so opravili naprošeni sosedje in znanci. Če je še v
90. letih 20. stoletja pokojnik ležal doma in je celoten pogreb vodilo pogrebno podjetje, so
pogrebni delavci delovali v etapah, nekateri so krsto od doma peljali v cerkev in kasneje na
pokopališče, kjer je bil pogreb, drugi pa so v tem času na domu, kjer je ležal pokojnik,
pospravljali črnino in mrtvaški oder.
Ko so pokojniki še ležali doma (90. leta 20. in prva leta 21. stoletja) je bilo na dan pogreba
prisotnih veliko več šeg kot sedaj, ko se je dogajanje preselilo v mrliške vežice. Ko so
pokojnika dvignili z mrliškega odra in nesli skozi vrata, so krsto položili na prag in zmolili
nekaj molitev. Šega je bila, da so s krsto na tleh naredili znamenje križa. To so naredili tako,
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da so pogrebci pred hišnim pragom krsto položili dvakrat na tla, v podobi križa. Na domovih
je bil ob pokojnikovem slovesu od doma prisoten tudi govor, ki ga je imel eden izmed
sosedov ali vaščanov, govoril pa je v imenu pokojnika – poslavljanje od doma, od domačih,
prisotne prosil za odpuščanje; če je komu storil krivico ter jim želel dobre želje. Ta šega je v
Prlekiji popolnoma izginila, prežitek te šege sem zasledil v občini Juršinci, kjer je molivec na
dan pogreba po odhodu iz mrliške vežice na pokopališče govoril v imenu pokojnika.
Večina pogrebov v Prlekiji danes poteka tako, da najprej v cerkvi sledi maša za pokojnega,
nato pa obred na pokopališču. V krajih Ljutomer, Radenci, Sveti Jurij in Sveti Tomaž je
praksa, da se tudi celotna maša za pokojnega odvija na pokopališču, tako da pogrebci sploh ne
gredo v cerkev. Drugod (Križevci, Kapela, Cezanjevci) gredo pogrebci najprej v cerkev in
kasneje iz cerkve na pokopališče neorganizirano, torej vsak po svoje, le pri Mali Nedelji še
gredo ljudje iz cerkve na pokopališče v organiziranem sprevodu. Krste ali žare zadnjih deset
let ne nosijo v cerkev, razen izjemoma na željo svojcev, po končani maši se zberejo pri
mrliški vežici, kjer sledi krajši obred in gredo v sprevodu na pokopališče.
S krsto ali žaro gre na pokopališče še vedno organiziran sprevod po vrstnem redu, da na čelu
sprevoda nosijo slovensko zastavo, nato leseni križ z imenom in letnicami rojstva in smrti
pokojnika, ponekod (Mala Nedelja, Sveti Jurij) nosijo še cerkveni križ, nato gredo moški in
pevci, duhovnik, za njim pogrebci s krsto ali žaro, za njo domači, sorodstvo in ženske.
Občasno pri Svetem Juriju ob Ščavnici še nosijo cerkvene laterne, s katerimi svetijo, vendar
že bolj redko.
Na pogrebu na pokopališču so še vedno v veliki meri prisotni pevci in glasbenik na trobento,
izginile pa so večje pihalne godbe, ki so bile nekoč stalnica in so igrale v sprevodu od cerkve
do pokopališča. Godbe na pihala občasno še igrajo na pogrebih, če umre član godbe. Prisotni
so še pevci, ki ob mrliški vežici in ob grobu pojejo žalne pesmi, najpogostejši inštrument pa je
trobenta, občasno tudi bariton in violina. Zaradi večje finančne ugodnosti se svojci vse
pogosteje odločajo tudi za to, da posneto tišino (trobenta s spremljavo) na pokopališču vrtijo
po zvočniku in nimajo žive glasbe. Na željo pokojnika ali svojcev se na pogrebih pojavlja še
diatonična harmonika, ansambel, rogisti ali tamburaški sestav.
Pogrebne govore danes navadno sestavljajo člani pogrebnega podjetja, na podlagi podatkov,
ki jim jih o pokojnem posredujejo svojci – nekoč, še konec 90. let 20. stoletja, so govore
sestavljali in na pogrebih brali člani vaških skupnosti, ki so pokojnika navadno osebno
poznali. Danes je v Prlekiji na pogrebu navadno le en pogrebni govor, konec prejšnjega
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stoletja jih je bilo navadno več, tudi po pet ali šest, odvisno od števila društev, v katerih je bil
pokojnik aktiven.
Poleg najbolj razširjenih cerkvenih pogrebov se pojavljajo še civilni, gasilski, vojaški in
lovski pogrebi. Takrat prevzamejo organizacijo pogreba (obreda na pokopališču) člani
društva, ki nosijo prapore, žaro, priznanja, berejo govore itd. Na gasilskem pogrebu gasilci v
svečanih uniformah nosijo prapore, odlikovanja, žaro, držijo častno stražo, berejo pogrebni
govor in posmrtne ostanke spuščajo v grob. Na lovskem pogrebu so lovci v uniformah, nosijo
društveni prapor, streljajo častno salvo, na pogrebu igrajo tudi lovski rogisti in imajo obred
zadnji pozdrav, kjer v odprti grob mečejo smrekove vejice, ki jih imajo zataknjene za klobuki.
V zadnjih dvajsetih letih se je uveljavil tudi trend, da če je bil pokojnik član motorističnega
kluba, na pogrebu sodelujejo tudi motoristi z motorji, ki ob določenem trenutku vsi naenkrat
za nekaj časa prižgejo motorje in pritisnejo na plin.
Ko je obred na pokopališču končan, se navzoči od pokojnika poslovijo s cvetom, navadno
nageljnom, ki ga za ta namen delavci pogrebnega podjetja pripravijo ob grobu v košarici.
Cvet nekateri tudi poljubijo in nato vržejo v grob. Če žaro vstavljajo v žarno nišo, po pogrebu
delavci pogrebnega podjetja cvetje iz niše odstranijo, saj bi sicer zgnilo.
Pogrebni delavci opažajo, da so v zadnjih petih letih v porastu tudi raztrosi pepela in pogrebi
v ožjem družinskem krogu, kjer svojci na pogrebu ne želijo drugih ljudi. To opažajo
predvsem v mestnem okolju v Ljutomeru in Radencih, na vaseh bolj redko.
Opažajo tudi, da v zadnjih desetih letih izginjajo sedmine, ki so se skrčile (predvsem v
mestnem okolju) za približno petdeset odstotkov. Še pred približno petnajstimi leti je bilo
skoraj obvezno, da so na sedmine povabili tudi pogrebce (delavce pogrebnega podjetja),
danes tega več ni.

83

6. ROJSTVO V SREDINI 20. STOLETJA
6.1. Napovedovanje naraščaja
Med generacijo, rojeno približno do druge svetovne vojne, še danes zasledimo veliko
pregovorov, frazemov in šeg, ki se navezujejo na napovedovanje skorajšnjega naraščaja. Prav
tako so tudi znana navodila oziroma prakse/tehnike, kako si zagotoviti potomce želenega
spola. Obstajajo različna verovanja, ki iz določenih dogodkov, slučajev ali pojavov iz narave
napovedujejo skorajšnjo nosečnost, naraščaj.
O šegah in folklornih obrazcih, povezanih z rojstvom v sredini 20. stoletja, bom v tem
poglavju pisal v sedanjiku, saj sem omenjene podatke pridobil s strani sogovornikov, rojenih
približno do druge svetovne vojne, ti sogovorniki pa so nosilci izročila tudi v sedanjosti in
omenjene šege in folklorne obrazce uporabljajo za sedanje situacije, čeprav je iz narave
podatkov čutiti, da so starejšega izvora in ne izhajajo iz sedanjosti. Za omenjene podatke iz
pričevanj sogovornikov in preko objav raziskovalcev, ki so omenjene šege zapisovali pred
mano, sklepam, da so bili aktualni že vsaj v sredini 20. stoletja.
Eden izmed znakov/pokazateljev, da se bo v prihodnjem letu rodilo veliko otrok, je rodnost
orehov ali lešnikov » /.../ so negda rekli, gda je kero leto dosti orehov, ka de te dosti dece. No,
eni pa so pravili to za lešjake (lešnike), ka če so lešjaki rodni, te de dosti dece tisto leto.«
(ustni vir, Moravci)
Na Murskem polju, na ravninskem delu Prlekije, so prebivalci močno navezani na ptico
štorkljo, ki jo imenujejo tudi štrk, saj jim predstavlja nekakšen simbol ravninske pokrajine,
hkrati pa jo, tako kot drugod, povezujejo s prihodom naraščaja. Nenadna prisotnost štorklje na
nekem območju je znamenje, da bo v bližini prišlo do naraščaja. Za še bolj očitno znamenje
velja, če štorklja prične spletati novo gnezdo na dimniku neke domačije ali v njeni bližini.
Pravijo, da bo tam v bližini »štorkla deco prnesla«. Najverjetneje je zaradi navidezne
povezanosti med štorkljo in naraščajem na Murskem polju še danes močno tabuizirano
razdiranje oziroma uničevanje štorkljinega gnezda. Prav tako velja prepričanje, da ne smeš
razdirati gnezda lastovkam, sicer »od hiše odženeš srečo«; pogorelčku, sicer »k hiši privabiš
ogenj«, tako tudi štorklji ne smeš razdirati gnezda, sicer »ne boš mogel imeti otrok« (terenski
zvezek, str. 49).
Eden izmed znamenj, da bo v kratkem prišlo do naraščaja, ki je v Prlekiji še danes razširjeno,
tako med starejšimi kot tudi mlajšimi generacijami, je, da ko se po mizi nenamerno razlije
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pijača, najpogosteje vino. » / ... / ja, to pa pravijo. Če se po mizi vino poleje, te pravijo da
bodo krstitke. Pa včosih še rečejo, da de deco doba tisti, proti keremi tisto poleto vino teče.«
(ustni viri, Mala Nedelja, Sveti Jurij ob Ščavnici, Križevci, Sveti Tomaž, Drakovci, Veržej
itd.).
V okolici Male Nedelja, Svetega Tomaža in Svetega Jurija sem zasledil verovanje, ki je bolj
šaljivega značaja (kot takega ga uporabljajo sogovorniki), navezuje pa se na napovedovanje
spočetja zunajzakonskega otroka. Omenjeno spočetje so v teh krajih prerokovali v primeru,
da se je pri neki hiši podrla skladovnica drv – če so se podrla zložena drva. To naj bi bilo
znamenje, da bo nekdo iz tiste hiše dobil nezakonskega otroka. » / ... / negda so rekli, ka če so
se pri keren hrami drva podrle, ka de se pri tisti kuči nehče skurva /... / te pa so mamika
pravili, da je jihov brat bija takšni veseljok, pa gda je ša pijan domu po vrhi, je pri vsakši kuči
drva podrja, ka bi jin špot nareda. To tak za hec. Te pa, ka nebi b'lo sumljivo, jih je na konci
še pri sebi doma podrja. Pa so ga prišli zaron mati bidit, pa so rekli: Tonček, idi drv zlagat!
On pa je reka: Naj jih zlaga tisti, ker jih je podrja!« (ustni vir, Drakovci)
Generacija informatorjev, rojenih v 20. in 30. letih 20. stoletja, še pozna verovanja, ki so prav
tako šaljivega značaja, saj jih še danes uporabljajo v tem kontekstu in so nekakšna navodila,
kako mora potekati spolni odnos, da se zagotovi želeni spol potomcev. Iz tega je razvidno, da
je bolj zaželeno, da je potomec moškega spola. Eden izmed pregovorov je, da »če 'češ sina
meti, ga moreš v perji nareti« (ustni vir, Terbegovci). Informatorji razlagajo, da to pomeni, da
mora spolni odnos potekati v postelji, na mehkem, udobnem prostoru. Do druge svetovne
vojne in ponekod v revnejših predelih Slovenskih goric so bile še v sedemdesetih letih 20.
stoletja lesene postelje postlane s štrozoki (s koruznim ličjem ali slamo napolnjene žimnice;
op.a.), navadno iz lanenega platna ali debelejšega blaga. Blazine in odeje, ki so bile
napolnjene s perjem, so veljale za prestižnejše in so si jih navadno priskrbeli ob sklenitvi
zakonske zveze. Pregovor, da je potrebno »sina narediti v perju« (TD, str, 47), se tako
najverjetneje navezuje na dejstvo, da se je potrebno pri spolnem odnosu potruditi, zagotoviti
ustrezen čas in okolje. Primer lahko interpretiramo tudi kot povezavo s socialnim statusom in
prestižem. V sredini 20. stoletja je bil na podeželju v kmečkih družinah bolj zaželen potomec
moškega spola, ki je predstavljal gospodarskega naslednika, medtem ko v revnejših
(viničarskih) družinah spol potomca, kot sklepam, ni imel tako velikega pomena.
Drugi dve verovanji ali praksi, ki se navezujeta na izbiro spola potomca sta, da mora imeti
moški, ki si želi sina, med spolnim odnosom v škorenj zataknjen bič, v primeru, da si želi hčer
pa leseno kuhalnico: »...negda so rekli, ka če češ sina nareti, te si moreš, gda deco delaš,
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črevle obüti, pa ftekniti bič za saré. Če pa češ nareti puco (deklico) te pa kihačo« (ustni vir,
Bodislavci). Približno do druge svetovne vojne so moški v Prlekiji vsakodnevno nosili škornje
iz govejega ali telečjega usnja, ki so segali do kolen, pogosto pa so bili narejeni tako, da so imeli trde
saré35.

Bič, ki bi si ga naj moški med spolnim odnosom vtaknil za škorenj, reprezentira moškega,
gospodarja. Gre za bič, ki so ga uporabljali pri delu s konji (oranje, vožnja itd.), kar je bila v
Prlekiji nekoč pretežno domena moških – premožnejših kmetov, ki so imeli konje. Bič torej
predstavlja gospodarja, vodjo družine in kmetije. Po drugi strani je kiháča (lesena kuhalnica)
simbol ženske, gospodinje. Kot interpretirajo informatorji sami, naj bi prisotnost biča oziroma
kuhalnice pri spolnem odnosu vplivala na spol potomca.
Prav med generacijo, rojeno v 20. in 30. letih 20. stoletja, obstajajo verovanja, da z
določenimi dejanji lahko vplivajo na spol oziroma značilnosti svojih potomcev. Ena izmed teh
je, da »če 'češ meti sina, moreš jesti skrajič (kruhovo skorjo)« (ustni vir, Terbegovci). Prav
tako lahko na bodočega potomca vpliva negativno ravnanje v družbi:. »gda se dva oženita, ne
smeta nič za sebe držati. Če začneta kaj gučati (govoriti) moreta do konca vün povedati, vači
bojo deca jekláli« (ustni vir, Bučečovci). To pomeni, da v primeru, ko nekdo namerava komu
kaj povedati (bodisi posamezniku ali v družbi), ne sme pričeti govoriti, nato pa z govorom
prenehati, si premisliti, da bi določeno stvar povedal do konca. V nasprotnem primeru, se bo
tako ravnanje pri njegovih otrocih odražalo kot govorna napaka, jecljanje (ustni viri,
Bučečovci, Bodislavci, Drakovci, Križevci, Sveti Jurij ob Ščavnici).
6.2. Nosečnost
V sredini 20. stoletja so v Prlekiji poleg nosečnosti uporabljali še izraz, da je ženska širóka
(TD, str. 34), ali šüroka (ustni viri, Mursko polje, Slovenske gorice). Šaljivo so včasih
nosečnico zbadali, da je doživela »Marijino oznanenje« (ustni vir, Podgorci), torej, so jo
primerjali z božjo materjo Marijo, ko ji je angel prišel sporočit, da je brezmadežno spočela od
Boga. Za nosečnico se vsakdanje življenje ni bistveno spremenilo, saj je živela, delala in se
prehranjevala kot pred nosečnostjo. Njeno obdobje mirovanja se je pričelo šele po rojstvu
otroka, ko je bila v kimpetu (porodni postelji). Za žensko, ki je bila noseča je veljalo, da je
bila v blagoslovljenem stanju, zato v tem obdobju naj ne bi imela spolnih odnosov, saj »je
greh iti spat k ženski, ki ni več sama (je noseča)« (ustni vir, Bunčani).
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Sára se imenuje del škornja, ki sega od gležnjev do kolen, se pravi usnjeni del, ki objema meča noge. Da so
bile sare trdne, jih je čevljar med izdelavo namočil v posebno raztopino, nato pa na hitro sešil in pustil, da so se
posušile. Takšen škorenj je imel trde saré, se pravi, da je bil v delu, ki obsega meča, bolj trden in se ni gubal
(ustni vir, Veržej).
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V Prlekiji med generacijo moških, rojenih približno do šestdesetih let 20. stoletja, še danes v
družbi pogosto zasledimo izraz »vüha zarobiti« (zarobiti ušesa). Omenjeni izraz se nanaša na
spolni odnos z žensko, ki je noseča z drugim moškim (TD, str. 4). »Zarobiti vüha, to pomeni,
ka če je kera ženska že s kerin noseča, pa še je ša ker drügi moški k joj spat, je reka, da je ša
še vüha zaroba. Se pravi. da še je malemi (dojenčku, zarodku) vüha poštepa, dokunča ...«
(ustni vir, Bodislavci). Tu ne gre za tabujsko prakso, kot v primerih, ki jih bom opisal v
prihodnje. S tem dejanjem ženska ni škodovala otroku ali njegovemu sluhu, prav tako se
pregreha ni poznala na otrokovem obrazu. Vsi informatorji so folklorni obrazec uporabljali
zgolj v humornem kontekstu in ga ne moremo enačiti z verovanji, s katerimi nosečnica lahko
vpliva na fizične značilnosti svojega otroka. Iz pričevanj lahko sklepamo, da se omenjenega
ravnanja (da ženska med nosečnostjo naj ne bi imela spolnih odnosov) niso držali.
Z nosečnostjo se je začelo tudi obdobje, ki je bilo prežeto z verovanji, kaj nosečnica sme
oziroma ne sme početi, saj bi lahko z določenimi dejanji negativno vplivala na otroka. Gre za
tabujske prakse, ki so bile razširjene po celotnem raziskovanem območju. »Tabujske prakse
izvirajo iz prepričanja, da počutje, čustva, želje in dejanja nosečnice vplivajo na telesno in
duševno zdravje, značaj in nrav otroka« (Rožman 2004: 30).
Kot sem opažal na terenu, je bila povsod v Prlekiji splošno znana tabujska praksa, da
nosečnica ni smela iti na pogreb ali kropit mrliča, saj bi se otrok lahko rodil mrtev, ali bi bil
blede polti (ustni viri, celotna Prlekija). Prav tako nosečnica ni smela sodelovati pri ubijanju
živali (mlade mačke, perutnine itd.), ali gledati, kako koljejo prašiča, saj bi bil v nasprotnem
primeru otrok hudoben, krvoločen.
Nosečnica se je morala izogibati tudi nekaterim dejanjem in opravilom, ki bi lahko vplivali na
potek poroda. Nosečnica ni smela plezati po lestvi, saj bi se tako otrok rodil z nogami naprej.
Nosečnica tudi ni smela pomivati oken, saj bi se lahko otroku okrog vratu zamotala
popkovina (ustni vir, Mala Nedelja). Sklepam, da so simbolika tega krožni gibi, ki bi jih ob
pomivanju oken nosečnica izvajala in bi tako simbolično ovila popkovino okrog vratu ploda.
Veljalo je tudi, da nosečnica ni smela jesti »kosmatega« sadja (breskve, marelice), saj bi tako
plod imel goste lase, zato pa bi nosečnico med nosečnostjo pekla zgaga (ustni vir, Mala
Nedelja).
Med splošno razširjenimi tabujskimi praksami v Prlekiji je bila tudi ta, da se nosečnica, v
primeru, da si je zaželela določene hrane, ni smela dotakniti svojega telesa, saj bi v tem
primeru otrok na tistem delu telesa imel znamenje, najpogosteje znamenje v obliki želenega
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živila. Prav tako je bilo splošno znano verovanje, da pred nosečnico nisi smel skrivati hrane,
sicer otrok tiste hrane ne bi maral ali bi mu škodovala. » /... / Nisi smeja jesti skrivati pred njoj
(nosečnico; op.a.), te so tistega deca ne hteli jesti, če si skrija. Ja, tak kak če bi nekam priša,
pa bi nehče pred teboj nekej skrija ...« (ustni vir, Drakovci). »Pa če si vida, da bi kdo kakšno
znamenje meja, si se ne smeja tam prijeti ge je znamenje meja, ker ma potli znamenje (otrok;
op.a.) ... pa to bi skoro vervala. Moj sin ma to fest, se spomnin da je Karmelina puca to mela,
takšno velko, pa je potli naš tudi meja ...« (ustni vir, Drakovci). Nosečnica se ob pogledu na
osebo s hibo ali maternim znamenjem ni smela prijeti za del telesa, na katerem ima oseba
znamenje, saj bi se podobno znamenje lahko preneslo na otroka.
Na terenu sem zasledil primer, da lahko nosečnica s svojimi dejanji škoduje tudi drugim
ljudem – v primeru, da bi nekoga ogovarjala. Če se je komu naredil ječmen na očesu, so
verjeli, da je to zato, ker ga ogovarja nosečnica (ustni vir, Mursko polje). Prav tako sem
zasledil primer, da lahko nosečnica pozitivno vpliva na okolju – če noseča ženska seje seme,
vse zraste toplšno (dvojno) (ustni vir, Slovenske gorice, TD, str. 58). Sklepam, da gre za
simboliko rodnosti, bogatosti, rodovitnosti, ki so jo pripisovali nosečim ženskam.
Če je bila pri hiši, kjer so imeli koline, prisotna tudi nosečnica, so nekateri mesarji znali
prerokovati36, ali bo otrok moškega ali ženskega spola; ko so iz prašiča jemali salo, so ga
vrgli v posodo in preko znamenja na salu, kjer se nahaja popek videli moški ali ženski znak:
»To bi ti zaj moga (moral) pokazati! Gda salo vün potegneš, pa lepo okoli obrneš, pa vse lepo
notri spraviš v vajdl (posodo), tü ge je popek spoder, tam se ti naredi, ali je lükja, te je
diklina, če pa je moško, te pa so tak kak ene jajca pa nega lükje.« (ustni vir, Drakovci)

6.3. Splav
Informatorke so namesto besede splav uporabljale besedo »zapraviti«, v smislu zapraviti
oziroma uničiti plod, dojenčka. Za splav so se nosečnice odločale predvsem v primerih, ko so
zanosile nenačrtovano, ko še niso bile v zvezi s partnerjem, ko so zanosile z drugim,
poročenim moškim ali si niso želele več otrok. Tehnike splavov so se nekoliko razlikovale.
»Jaz sen zanosila tretjič, gda sen bila stara že prek štirdeset let. To je negda bilo zlo pozno za
deco meti. Sen si mislila, ka več nen mogla meti, pa se je zgodilo. Te pa sen si mislila, kej do
ludje pravili, ka man tak stora deco, pa sen tüdi htela, ka bi šlo fkrej (bi splavila). Te pa sen
36

Izraz »prerokovali« sem uporabil, saj sem primer zasledil v treh krajih (Drakovci, Bodislavci in Moravci) in v
vseh primerih so sogovorniki pojav opisovali kot prakso, za katero sem sklepal, da v njo verjamejo , saj so s
primeri podkrepili, da je določen mesar pravilno ugotovil spol naknadno rojenega otroka.
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ponoči šla tü k enim vejkin kmeton, ki so meli pri hiši posajeni oleander, pa sen natrgala tisto
cvetje pa sen si čaj skühala. Samo je nič ne hasnilo ... (ni pomagalo, ni učinkovalo) ...« (ustni
vir, Osrednje Slovenske gorice)
Poleg omenjenega pripravka iz oleandrovih cvetov so informatorke navajale, da so slišale še
za podobne pripravke iz rožmarina in peteršilja, med bolj zanesljivimi in bolj nevarnimi
pripravki pa naj bi bili pripravki iz zarjavelih žebljev (Zadravec 1985: 256). »To sen čüla, ka
so pravile, ka če češ deco zapraviti, si moreš v vini rjove cveke skühati, pa tisto spiti. Tisto je
pre gvišno (zagotovo) pomogalo, samo je bilo bole nevarno ...« (ustni vir, Mursko polje).
Ena izmed informatork, rojena v zgodnjih dvajsetih letih 20. stoletja, je izpostavila, da splav
niti ni bil tako redek pojav, nasprotno, da sama ve za svojih pet sosed, ki so naredile splav. V
teh primerih je šlo za splave, ko je bil plod že razvit, oziroma je šlo za uboj otroka ob rojstvu:
»Tote babe so bile vragove tü okoli. Pile so fejst, pa drüge dede so mele, te pa so deco tüdi
zaprovlale. Jaz ven, da sta dve sosidi v mlaki deco vtaplali. Za gorjo sosido pa so pravili, da
je tisto deco negi v gredah zakapala. Tota tü spodja, ona pa je tudi zapravila, te pa je derek
(celo) mrla potli po tisten ... Pri eni pa sen celo jaz soma vidla. So bile ženske pri nas na
tabrhi (na dnini), pa je bila XY tüdi poleg. Te je bila že visoko noseča. Pa je rekla, ka ji je
hüdo gratalo, pa je šla domu. Je bila tü ne daleč vkraj doma. Te pa smo šle za joj domu glejat
kak ji je, pa smo vidle, ka je na škédji doma rodila, na podi. Tisto dete pa je bilo celo plavo
okoli šijaka (okrog vratu). Tak kak, da bi ga zadišila. Jaz si mislin, ka če bi ga htela meti, se
venda nebi spravila na škednji na podi rodit ...« (ustni vir, Mursko polje)
Informator se spominja govoric o hiši, kjer so živele le ženske, ki so bile širše znane kot
»lahke«. Ker so imele več moških hkrati, se je pripetilo, da so tudi zanosile, otrok pa niso
želele obdržati.
»Ja to še dobro ven, ka so pravili za tote ženske. Tam v XY so bile doma. So b'le opasne, samo
kurvarijo so trajbale (so imele spolne odnose z več moškimi), pa deco zaprovlale. Te pa so
pre (baje) deco v alfi (kotlu) kühale pa svinjam polagale (krmile svinje).« (ustni vir,
Slovenske gorice)
Po ljudskem verovanju so ženske, ki so izvajale splav, s tem priklicale zlo oziroma močno
nevihto:
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»Pa če je včasih kera ženska vkraj spravila deco (naredila abortus). Tam pa je priletelo mavjé.
To pa je tako bilo, ti povem, taki veter, lüč, te pa taki veter tak da bi te odnesa. Ja, te če se je
hitro skrila, te je tisto mavjé odišlo.« (ustni vir, osrednje Slovenske gorice)
6.4. Prispodobe poroda in rojstva
Izrazi za porod oziroma rojstvo otroka so se v Prlekiji v sredini 20. stoletja močno razlikovali
od izrazov, ki jih uporabljamo danes. Predvsem so bili bolj figurativni in slikoviti v primerih,
ko so otrokom pripovedovali, od kod so prišli, oziroma od kod so dobili bratca ali sestrico.
Izrazi za porod, ki so jih uporabljali še v polovici 20. stoletja, so bili: peč se je podrla; kola se
terejo; šla je v Rim; dobili smo mlajšé; štorklja je prinesla; kobila je z vrbače bincnola,
babica je v cekarju prinesla ...
Izraz peč se je podrla je bil znan po celotni Prlekiji in se je nanašal na simbolično podrtje,
sesutje krušne peči. Krušna peč je v tem primeru trebuh nosečnice, ki po porodu vidno
uplahne. »To se je gdašte (pogosto) čülo, ka so rekli: pri vas pa de se skoro peč podrla ... to
pomeni, ka de ženska skoro rodila, ka ma že vejki vamp (trebuh), pa de skoro vküp palo ...«
(ustni vir, Mala Nedelja)
Podoben izraz je »kola se terejo«, ki pomeni sesutje lesenega voza, s katerim so vozili seno,
navadno lojtrni voz. Prav tako gre za prispodobo kolapsa nosečniškega trebuha. »Gda je kera
rodila, so negda rekli tüdi, ka se kola terejo. To pomeni, ka je rodila.« (ustni vir, Bodislavci)
Izraz »iti v Rim« je prav tako znan po celotnem Murskem polju in v Osrednjih Slovenskih
goricah (TD, str. 61). Gre za enega starejših izrazov, ki se je med ljudmi ohranil najdlje in ga
še vedno pogosto zasledimo. Izraz se je uporabljal za nosečnico, ki je bila v porodni dobi, se
pravi, je rodila in je bila v «kimpetu«. Izraz »kimpet« so uporabljale sogovornice, rojene
približno do konca tridesetih let 20. stoletja, izraz pa pomeni porodniško posteljo, oziroma
čas, ko porodnica po porodu počiva. Izraz »je šla v Rim, bo šla v Rim« se najverjetneje
navezuje na romanje v Rim (Vatikan), simbolično predstavlja odsotnost porodnice v
vsakdanjem družinskem življenju in jo s tem »blagoslovljenim« dejanjem opravičuje njenih
družinskih in gospodinjskih dolžnosti.
»Mlajšé« in »starčé« sta izraza, ki ju danes na terenu redko zasledimo. Pomenita nekaj
podobnega kot mladina, naraščaj in starina, star človek nedoločenega spola. Na terenu sem
ga zasledil v povezavi z rojstvom otroka v besedni zvezi iti po mlajšé, torej iti po naraščaj, ko
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je oče šel v porodnišnico k porodnici: »Frančeka gnes nega doma, je ša (šel) po mlajšé«
(ustni vir, Drakovci)
Med najbolj znanimi izrazi po celotni Prlekiji in širše, ki opisujejo, od kod prihajajo otroci, je
izrat »štorklja je prinesla«37. V Črticah duševnega žitka Štajerskih Slovencev zasledimo še
izraz, ki se je uporabljal konec 19. stoletja na Vzhodnem Štajerskem (torej v Prlekiji), »ptič
Bogdal«, ki otroke prinese iz studenca. Bogdala opisujejo kot ptiča z dolgim vratom in
visokimi nogami, zato ga lahko primerjamo s štorkljo (prim. Pajek 1884:9, ). Ptiča Bogdala
omenja tudi Davorin Trstenjak že leta 1858 (Trstenjak 1858a: 79).
Ena izmed redkejših prispodob, od kod prihajajo otroci, je še »Kobila ga je 'z vrbače
bincnola«. Izraz sem zasledil na Murskem polju, kjer so imeli konji in konjereja vedno velik
pomen in veljavo, zato ni čudno, da je tudi otroška razlaga, od kod prihajajo otroci, povezana
s konji. Vrbača je narečni izraz za starejšo vrbo, večje drevo ob vodi, izraz bincniti pa pomeni
brcniti. »Gda smo doma dobili brateca, te sen očé pitala (vprašala), od kod smo dobili
brateca, oča pa so nan rekli, ka ga je kobila z vrbače bincnola« (ustni vir, Veržej)38.
Med starejše prispodobe, ki so jih uporabljali informatorji, rojeni približno do druge svetovne
vojne, lahko štejemo prispodobo »mačka ga je z repišča privlekla«. Popolne razlage te
prispodobe nisem zasledil, sicer pa prispodoba nakazuje, da je otroka domov prinesla mačka,
ki ga je našla na njivi, kjer je posejana repa. Morda prispodoba nakazuje, da je otrok zrasel iz
zemlje. »včosik (včasih) so rekli, ka te je močka z repišča privlekla. Sej še poje ova pesem: Z
repišča me je privlekla močka k nan domu, te je naša dekla rekla: kaj je men' za to ...« (ustni
vir, Mala Nedelja).
Poleg živalskih prispodob, ki so jim pripisovali, da naj bi na svet prinesle otroke, na terenu
zasledimo še človeške like. Eden izmed pogostih je babica, ki je na domovih pomagala pri
porodih. Večina informatork, rojenih do konca tridesetih let 20. stoletja, je rodila doma, zato
je bil obisk babice na domu nekaj vsakdanjega. Otrokom so pogosto rekli, da je otroka
prinesla kar babica. »Gda pa se je tü sosedov naroda ... te pa so Katika Petkova bli babica. Te
pa je rekla, ka je prnesla v cekari malega (v košari iz ličja). Te pa je toti Martinek reka: eh, v
toten malen cekari pa že ne!« (ustni vir, Drakovci)
37

V Črticah duševnega žitka Štajerskih Slovencev, ki opisuje podobne izraze konec 19. stoletja na Vzhodnem
Štajerskem (torej v Prlekiji), zasledimo še izraz »ptič Bogdal«, ki otroke prinese iz studenca. Bogdala opisujejo
kot ptiča z dolgim vratom in visokimi nogami, zato ga lahko primerjamo s štorkljo (prim. Pajek 1884:9, ). Ptiča
Bogdala omenja tudi Davorin Trstenjak že leta 1858 (Trstenjak 1858a: 79).
38
Gre za starejši izraz, kar lahko sklepamo po tem, da ga Pajek omenja že leta 1884 (Pajek 1884: 9)
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Če je bil otrok poreden in so ga želeli blago ozmerjati, so na Murskem polju rekli: »ti pa si
cigonon z repíce39 padna« (ustni vir, Veržej). Cigani40 so v tem primeru imeli negativno
konotacijo, nekaj kar je tuje, divje, drugačno. Cigani v Prlekiji niso bili stalno naseljeni,
občasno pa so skozi prleške vasi potovali z vozovi. Prispodoba, da je otrok padel ciganom z
voza, nakazuje na to, da otrok pripada tujim ljudem. Zasledil sem tudi podoben izraz »cigani
je iz koša padna (padel).« (ustni vir, Mursko polje).
6.5. Porod
V drugi polovici 20. stoletja je bilo običajno, da so porodnice skoraj do poroda opravljala vsa
fizična dela, izogibala so se le najtežjim. Ko je ženska slutila, da se bliža čas poroda, se je
umaknila v sobo in poklicala pomoč. Po babico so navadno poslali moškega, bodočega očeta.
Če je bilo možno, je po vaško babico odšel s konjem, sicer peš. V Prlekiji sem na terenu
zasledil dve razlagi, ki sta povezani s tem, da je imel moški, ki je šel po babico, zavihano eno
hlačnico. Prva razlaga je ta, da se mu je po babico navadno mudilo, zato se je večkrat zgodilo,
da se je moški na hitro oblekel in se pri tem ni utegnil pogledati, ali je pravilno oblečen (ustni
vir, Mala Nedelja). Druga varianta omenjenega primera je verovanje, da je moški, ki je šel po
babico, moral imeti zavihano hlačnico, da bi se mu rodil moški potomec (ustni vir,
Bodislavci). Tako je med starejšo generacijo (rojeno približno do 2. svetovne vojne) po
Prlekiji še splošno znana fraza »če greš po babico?« ali »če greš babice prosit?«, ki jo starejši
sogovorniki uporabljajo v primeru, ko vidijo moškega z zavihano hlačnico.
Prva šolana babica, ki je delovala v malonedeljski in bližnji okolici, je bila Katarina Vrbnjak,
po domače Petkova Katika. Rojena je bila leta 1900, šolanje za babico pa je uspešno končala
v Ljubljani. Pet let je bila zaposlena v mariborski porodnišnici, nato pa se je vrnila k Mali
Nedelji, kjer je svoje delo opravljala 35 let. Roditi je pomagala okrog 4000 porodnicam.
(Rudolf 2012: 157)
Informatorji se spominjajo, da je bila včasih bila zelo zasedena in je neko noč pomagala celo
pri petih porodih. V primeru, da je bila odsotna (na porodu), je na vratih pustila listek, kjer je
pisalo, pri kateri hiši je na porodu in kje jo naj iščejo. V poletnem času se je na porode vozila
s kolesom, pozimi pa je jahala na kobili. Če je jahala ponoči, je imela na kobili obešeno
šturmanco (svetilko na petrolej) (ustni vir, Bodislavci).
39

Repíca se imenuje zadnji del droga, ki povezuje sprednji in zadnji del lesenega vprežnega voza, na katerem se
lahko sedi.
40
Izraz Cigan uporabljam, saj so informatorji na obravnavanem območju za Rome vedno uporabljali izraz
Cigani (glej tudi Jezernik 2006: 29–30).
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Ženske so ponavadi rojevale v postelji ali na klopi ob krušni peči, čeprav so se sorazmerno
pogosto dogajali primeri, da so ženske rodile tudi drugje, še posebej, če so jih popadki
presenetili pri delu izven hiše. Sogovornik iz Slovenskih goric, rojen v 40. letih 20. stoletja, je
pripovedoval, da ga je mama rodila »na vrateh« (na poti ob robu njive), drugi se je spominjal
tuje potujoče ciganke, ki je otroka rodila ob kovačnici, nato pa ga po porodu umila v bližnjem
potoku in šla naprej (TD, str. 55), tretja sogovornica pa je pripovedovala o porodu na podu v
skednju (TD, str. 57).
Pri porodu so lahko bile prisotne starejše, izkušene ženske, moški niso bili prisotni. Moški so
porod smatrali kot velik napor in bolečino, kar priča tudi izrek »klobaso je lahko jesti, kosti je
žmetno (težko) srati« (ustni vir, Moravci). Podobno se porod z izločanjem primerja tudi v
anekdoti: » / ... / negda je en mali čeh (deček) priša na njivo, pa je ateka zva (klical): Atek,
atek, prite domu, mamika so sineka pósrali!« (ustni vir, Mala Nedelja).
Sicer pa ugotavljam, da je o težavnosti poroda, po celotni Prlekiji, tako na Murskem polju kot
v Slovenskih goricah, med informatorkami, rojenimi približno do 2. svetovne vojne, poznan
rek, da nekatere ženske rajši oziroma lažje rodijo kot mesijo rženi kruh. »Frančika je večkrat
rekla, ka rejši rodi, kak rženi krüh omesi. Ona je šest dece rodila, pa je stalno mela takše
lehke porode« (ustni vir, Bodislavci). Sicer je v gospodinjstvu veljalo mesenje testa za kruh
kot eno napornejših opravil, saj je bilo potrebno precej časa in fizičnega napora, da se je
omesilo testo za eno peko kruha, zlasti pri večjih družinah, kjer so pekli večje količine.
Če je ženska imela težak porod, so rekli, da »se je mantrala«, sicer pa so znane tudi anekdote,
ko so ženske imele izredno lahke porode: »to ne veš kak je Micika X rodila? Ona pa je čütila,
da jo je zašrajfalo (zvilo v trebuhu), pa je še štela (hotela) pret iti na potrebo, te pa je šla na
hajzl na štrbunk (leseno poljsko stranišče), pa je tan rodila. Tak, ka je mali XY padna notri v
hajzl! {smeh} Zaj pa, gda je XY grata (postal) plešasti, pa so rekli da je to zato, ker ga je v
hajzli posmodilo, gda se je rodija« (ustni vir, Moravci). Omenjeni primer je zanimiv z vidika
sodobne higienizacije porodov, ko sodobna medicina teži k temu, da so porodi čimbolj
higienski in sterilni.
Eno izmed verovanj je povezano z vremenom. Verjeli so, da je od vremena v času poroda
odvisno, kakšen značaj bo imel novorojenec. Če je med rojstvom otroka (najpogosteje
moškega spola) deževalo, naj bi ta kasneje postal pijanec »tak so pravili, ka tisti je pijanec pre
(baje), keri v deži 'zleže se« (ustni vir, Ključarovci). Menim, da je konotacija vlage v Prlekiji
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povezana z alkoholom, to opažam tudi pri številnih drugih frazah, rečenicah in frazemih (suhe
vüsta (usta), mokra cota (krpa), nekaj mokrega (vino) itd.)41.
Prav tako je lahko spol večjega števila novorojenčkov znak za spremembe v družbi: »naša
mati so negda rekli, Bog jin daj dobro, ka če se gda rodi dosti več čëhov (fantkov) kak deklin,
ka de potli vojna. Tak so pravili.« (ustni vir, Bučečovci).
Zaradi strahu in večje umrljivosti dojenčkov, je bila prva skrb po rojstvu, da bo otrok krščen.
V primeru, da je kazalo, da otrok ne bo preživel, ga je lahko krstila tudi babica ali kdo izmed
navzočih. Če je babica pri porodu sklepala, da bo dete umrlo, ga je lahko krstila že v materi,
še preden se je dejansko rodilo (Meško 1985: 21).
Kot ugotavlja Rožmanova »Sider meni, da so kmečki ljudje svoja čustva izražali drugače: ne
introspektivno, prek empatije in govora, ampak prek simbolov in ritualnih vedenjskih
vzorcev. Le tako si lahko razlagamo, da je prva skrb po rojstvu veljala krstu, da bi bil otrok
vsaj krščansko pokopan v primeru smrti.« (2004: 134)
V primeru mrtvorojenega otroka so navadno rekli »je že tak' moglo biti« ali »tak' je Bog šteja
(želel)« (TD, str. 65). Že sicer je veljalo, da so otroci Božji dar, se pravi, da jih dá Bog, in kar
Bog dá, ima tudi pravico vzeti. Tako so se tolažili, obenem pa družba ni pričakovala
pretiranega žalovanja za izgubljenim otrokom, češ, da se jih lahko rodi še več. Pretežno med
moškimi je bila glede umrljivosti otrok znana rečenica »enega v jamico (grob), drügega v
mamico« (ustni vir, Moravci).

41

Kot opažam je »vlaga« oziroma »voda« v folklornih obrazcih na območju Prlekije pogosto prispodoba vina,
alkoholne pijače. Na primer, pri skupnem fizičnem delu je pogosta fraza delavcev: »prinesite mokro coto
(krpo)«- želja, da bi dobili pijačo. Isto pomenijo fraze: »prinesite nekaj mokrega« ali »imam suho gut (grlo)«,
»Bog varji nesreče, naj mokro priteče«, itd. Tudi rečenica »letos pa bo teklo« se navezuje na dobro vinsko
letino, čeprav vira (grozdja) niti ne omenja.
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Fotografija 18: Dojenček na mrtvaškem odru (vir: osebni arhiv družine Žnidarič, Drakovci)

Po otrokovih zunanjih, telesnih značilnostih so prerokovali, kakšno bo njegovo življenje
oziroma kakšen bo njegov značaj. Če je imel novorojenček visoko čelo, so prerokovali, da bo
pameten. Če je imel velika ušesa, so rekli, da bo dober človek, če je imel dolge palce, da ne
bo nikdar postal vdovec. V primeru, da je imel eno roko daljšo od druge, so ponekod rekli, da
bo mlinar: »če je meja otrok eno roko dugšo kak drügo, so rekli ka de mlinar, ka de s tistoj
rokoj v žakel segova (segal)« (ustni vir, Drakovci).
Po porodu so otroka okopali, navadno v nečkah (leseno korito za mesenje kruha)42. Otroka so
nato obrisali in zavili v povoje. Trdno povijanje, se pravi povijanje nog in rok trdno ob telesu,
je bila v Prlekiji praksa še v 60. letih 20. stoletja. Informatorke so sicer navajale, da se jim je
to zdelo za otroka precej mukotrpno, saj se skoraj ni mogel premikati, sicer pa so to počeli z
namenom, da bi imel otrok ravne kosti (ustni vir, Bodislavci).
Porodnica je bila od poroda do okrevanja nekaj dni v kimpetu (porodniška postelja). Ženska,
ki je bila že pred porodom naprošena za otrokovo botro, je takrat porodnici v dar prinesla živo
kokoš, kolač kruha in liter vina. Kokoš so nato zaklali in iz nje, ta čas, ko je bila porodnica v
kimpetu, kuhali juho. Ta praksa je bila znana po celotni Prlekiji. Ponekod so porodnici takoj
po porodu skuhali popkovo juho: »gda je ženska rodila, te so ji skühali popkovo žüpo. To je
42

Šega na Murskem polju je bila, da so v prvo kopel položili nekaj denarja, da bi bil otrok v življenju bogat
(Pajek 1884: 207).
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bila prežgana žüpa, notri kün (kumina) pa jajca. Temi so rekli popkova žüpa.« (ustni vir,
Bodislavci). V Slovenskih goricah so nosečnice, z namenom, da bi imele več mleka, pile
kuhano in sladkano šmarnico, torej vino razširjene trte samorodnice (ustni vir, Mala Nedelja).
Ko je porodnica (imenujejo jo tudi goska) bila v kimpetu, ji je za povrnitev fizičnih moči
pripadalo nekaj vina. Informatorka iz Slovenskih goric, rojena v začetku 20. let 20. stoletja, se
spominja, da so bile porodnice z Murskega polja, v primerjavi z goričkimi43, dalj časa v
kimpetu: »Ge so bli bole premožni, tam je goska dugo bila / ... / v Bolehnečicih je gospodija
tak dugo ne šla vün na jiva (njive) nič delat, dokič (dokler) je ne štrjok vina spila! Ona je
samo po hiši (delala), pa okoli hiše, nič vün na grünt ... ja, štrjok pa je 150 litrov (lesen sod,
ki drži 150 litrov), saj ga je sama sigurne ne spila ... Ja, ge so tak ka so tudi lahko bole
postregli, jaz sen nigdar nič ne preveč mela« (ustni vir, Drakovci).
Skozi pričevanja sogovornic, ki so rojevale še v sredini 20. stoletja, opažam, da je bil odnos
do pitja alkohola porodnic drugačen kot danes. Če danes pitje alkohola porodnic smatramo
kot negativno in škodljivo za otroka (v primeru da porodnica otroka doji), je bilo še v sredini
20. stoletja pitje alkohola porodnic nekaj običajnega. Vina niso dojemali kot pijače s
stranskimi učinki, temveč kot zdravilo, okrepčilo po porodu. Priporočljivo je bilo, da so
porodnice pile vino, saj naj bi si po verovanju s tem povrnile telesno moč. Tudi za dojenje so
porodnicam priporočali pitje sladkane in segrete šmarnice (vina iz nežlahtne, samorodne trte),
saj naj bi po njej porodnice imele več mleka. Med informatorji v Slovenskih goricah sem
zasledil tudi več pričevanj, ki so trdila, da so manjše količine vina (navadno šmarnice) dajali
tudi dojenčkom, ko so morale matere že na delo, da so tako nekoliko omamile otroka, da ni
preveč jokal. Sogovorniki so pogosto omenjali, da so ti otroci kasneje v odrasli dobi pogosto
postali alkoholiki. V Slovenskih goricah sem zasledil tudi pripoved sogovornika, ki je trdil, da
so nekateri posamezniki otrokom delali tudi cüce, nekakšne dude iz kosa blaga. V ta namen so
vzeli košček blaga, navadno žepni robec, na katerega so položili košček kruha in nanj kanili
nekaj kapljic žganja. Košček kruha so nato zvezali v robec, tako, da je izgledal kot nekakšna
duda, ki so jo dali dojenčku, da jo je sesal. (ustni vir, Slovenske gorice)

43

S tistimi, ki živijo v gričevnatem delu Prlekije.
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Fotografija 19: Fotografija iz konca 60. let 20. stoletja ilustrira odnos do pitja alhokola otrok (vir: arhiv družine
Murkovič, Bodislavci)

6.6. Starša novorojenega otroka
Na raziskovanem območju sem med najstarejšimi informatorji, rojenimi v 20. in 30. letih 20.
stoletja, za porodnico zasledil izraz goska, za moškega, ki je dobil otroka, pa gosak (TD. str.
26). Točne razlage za povezavo med novopečenimi starši in gosmi nisem zasledil, morda gre
za podobnost o skupni vzgoji mladičev, kjer mladiče varujeta tako samica kot samec44.
Porodnica oziroma goska je po porodu veljala za nečisto, zato določen čas ni smela v družbo
med vaško občestvo, na delo itd. Za vrnitev je bilo potrebno očiščenje oziroma »vpeljevanje«,
ki ga bom opisal kasneje.
Za nečistega se je smatral tudi oče otroka, oziroma gosak. Tako kot porodnica, se je tudi oče
moral simbolično očistiti oziroma »se je gosak moral skopati« (ustni vir, Slovenske gorice). V
ta namen so novopečenega očeta polili, najpogosteje z vodo ali vinom, včasih pa so ga vaški
fantje celo vrgli v vodo. »Al pa ge v kakšno vodo notri vrgli, v mlako. Gda blo poleti, ka blo
toplo. Zaj moremo pre gosaka skopati« (ustni vir, Drakovci). S tem je bil oče novorojenčka
simbolično očiščen in se je lahko vrnil v družbeno življenje, medtem ko to za porodnico ni
veljalo45.
Omenjena praksa polivanja očeta se je ponekod še bolj razvila. V okolici Male Nedelje je bila
razširjena šega simboličnega krsta gosaka. Krst je pri Mali Nedeji pogosto izvajal gostilničar,
rojen leta 1939, prakse pa se je naučil od svojega očeta, ki je to izvajal že pred njim. Šaljivega
44
45

Goska in gosak, za razliko od večine drugih domačih živali, skupaj varujeta mladiče (TD. str. 26).
Podrobneje to opisujem v poglavju Vpeljevanje.
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krsta novega očeta se spominja njegova hči, ki je v svoji mladosti večkrat prisostvovala pri
omenjeni praksi, prav tako pa jo danes sama izvaja:
»Prvo nücaš beli prt, pladenj, dva deci vina, pa maličko vina za škropljenje mladega gosaka.
Pripraviti pa še treba malo šelate (solate) pa koruze, ker gosaki radi jejo šelato pa koruzo.
Tak so negda delali, pa nan tak gučali (govorili), pa nas vičili (učili). Te pa prvo kak prvo,
more pojesti šelato pa koruzo, te more spiti dva deci belega vina. Gda to vse opravi, te ga tisti
spovednik ali kaj ga krsti, krsti. Lepo na čelo, tak kak malega dojenčka, poleje ga po čeli pa
takoj zbriše da neje moker. Te pa ga krstiš v imeni očeta in sina in svetega duha, zaj pa si
pravi gosak!« (ustni vir, Mala Nedelja)
6.7. Rojstvo nezakonskih otrok
Stara praksa, katere izvora nisem zasledil, in je bila približno do sredine dvajsetega stoletja
razširjena po celotnem raziskovanem območju, je bila povezana z rojstvom nezakonskih
otrok. Zanimivo je, da je šega kmalu po drugi svetovni vojni zamrla, vendar se je v začetku
21. stoletja pričela ponovno izvajati in se je zelo razvila. Sam namen in izvedba šege sta se
močno spremenila, obenem pa se danes izvaja skoraj ob vsakem rojstvu v Prlekiji in ni več
vezana le na rojstvo nezakonskih otrok.
Kot so presojali pripovedovalci in kar po njihovih opisih lahko sklepam, je bila omenjena
praksa javno sramotenje porodnice in očeta njenega rojenega otroka. Najpogosteje je prišlo do
tega v primeru, da novopečena starša nista bila v zakonski zvezi, če sta živela ločeno, če je
ženska zanosila z drugim poročenim moškim, če se javno ni vedelo, kdo je oče novorojenčka,
vendar so se med ljudmi širile govorice o tem, kdo bi to lahko bil ipd.
Javno sramotenje novopečenih staršev je bilo, da so, navadno mlajši fantje ali moški, okrog
hiše, kjer je bila porodnica, natrosili razne manjše odpadke, smeti. Trosili oziroma »torili« so
žitne pleve (ki so ostale od mlačve žita), slamnati drobir, glavíne (prazne lanene glavice),
narezano repo, listje in podobno. Najpogosteje so trosili žitne pleve. Omenjeno so
najpogosteje natrosili okrog hiše, kjer je bila porodnica, pa tudi po poti, kjer je k porodnici
hodil domnevni oče otroka. Če razdalja ni bila prevelika, so s smetmi naredili pot od hiše
porodnice do hiše domnevnega očeta (ustni vir, Slovenske gorice). Če je bila porodnica
članica Marijine družbe in je zanosila ter rodila, so ponekod naredili tir od porodničine hiše
do cerkvenega praga, tako da je bila sramota še toliko večja (ustni vir, Mala Nedelja).
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»Saj ko je ena X mela nezakonskega otroka z enim ožejenin dedom, so natrosili od Bučkovec
pa gor na cerkveni prag pa vse tisto pleve pa repo pa nekaj vküp narezano. Ja resnica to.«
Zakaj pa na cerkveni prag? Ja jaz ne ven. Da so vsi vedli!« (ustni vir, Mala Nedelja)46.
Informatorji so omenjali, da so včasih trosili tudi narezano repo. Morda gre za prispodobo
hrane, s katero se hranita goska in gosak. V današnjem času, ko se je šega nekoliko
spremenila, v ta namen večinoma trosijo žitno slamo, vendar se noben informator, rojen pred
drugo svetovno vojno, ni spominjal, da bi nekoč trosili slamo. Ta je bila nekoč namreč veliko
bolj cenjena, uporabljali so jo za pokrivanje streh, za privezovanje trte k oporam v vinogradu,
pozimi pa tudi kot krmo za živino.
»Negda so pleve trosili. Te bla slama bole še čislana ... tisto so krave pojele / ... / To so pleve
znatrosili tak, pa ge po kakšnih rožah pa vse notri tak da si potli tisto ... ne bilo to fajn ...To
pri njem ali pri njej? Pri jen pa pri joj. Ka je vsakši nekej fkraj doba (dobil).« (ustni vir,
Drakovci)
Tudi naslednje besede informatorke pričajo o tem, da natrošene smeti okrog hiše predstavljajo
simbolično hrano za gosko – porodnico:
»Tu ko je soseda rodila, je drugi sosed tak tistega natrosa (natrosil), tak ka je Lujzek drügi
den zaran v korbülo (večjo košaro) zmeja (pometel), pa notri prinesa (prinesel v hišo), tiste
glavíne, pa reka: ˝To maš goska, zaj pa lahko ješ˝. Negda so glavíne trosili, to od lena (lanu),
tiste glavice okrogle, ka je semen notri. ˝To maš goska, zaj pa lahko ješ˝. Da b'la negi tak
hüda: ˝Prokleti smrklavec!47˝« (ustni vir, Drakovci)
Trošenje smeti okrog hiše in po poteh, kjer je hodil gosak, se je vedno izvajalo ponoči in
naskrivaj. Izvajalci so bili seveda anonimni, to pa so navadno izvajali mlajši fantje in moški,
ki so se morda prej tudi sami potegovali za naklonjenost dekleta, ki je rodilo, pa so se ji zaradi
zavrnitve hoteli na ta način maščevati. S tem dejanjem so dosegli, da je bilo dekle
osramočeno, saj je bil to znak, da se je »skurvala«, obenem pa so nakazovali na domnevnega
očeta, torej krivca. S tem dejanjem so »družinsko sramoto« postavili v javnost, zato je bila
seveda želja porodnice in njene družine, da se natrošene smeti čim prej odstranijo (TD, str,
55). Če so bili starši porodnice na porodnico zaradi njenega dejanja jezni, smeti niso hoteli

46

Omenjena porodnica je bila aktivna v cerkvi, cerkvena pevka.
V tem pričevanju se je porodnica jezila na mladega fanta, ki je v košaro pometel natrošen odpad in ji ga
prinesel v hišo ter jo dražil, češ da ji je prinesel njeno hrano.
47
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pospravljati in so jo spodbujali naj čisti sama, saj je sama kriva za sramoto. Obenem je bilo te
smeti težko pograbiti, saj je šlo predvsem za drobne delce, drobir.
»Jaz vem gda sem jaz rodila ... Jezuš Kristuš, ge (kje) so vragovje tistega lipija (listje,
ličkanje) teko najšli. Mamika pridejo notri, so rekli: »Jezuš Kristuš, kaj si vragi ne doma
rodila?« Tak kak, da bi Bog poskrba, nemren ti povedati. Pr' moj düši je takša nevihta prišla,
da je vse v tisto Zepekovo grabo odneslo. Takšna nevihta. Pa je bilo dosti tistega
natrošenega? Tistokrat? Ja, vrag je venda meja eno korbülo (velika košara) tistega. Jaz ne
vem, gdo je trosa, pa nigdar se je potli niše ne pohvala ...« (ustni vir, Moravci). Informatorka
iz navedenega primera je rodila na domu svoje matere, čeprav je že bila v izvenzakonski zvezi
z očetom svojega otroka, vendar nista bila poročena. Omenjeno smetenje okrog hiše so v
sredini 20. stoletja izvajali le v primeru, ko starša novorojenega otroka nista bila cerkveno
poročena48. Vsi starejši informatorji, rojeni v 20. in 30. letih 20. stoletja, so izpostavljali, da so
omenjeno nastiljanje izvajali le v primeru nezakonskih otrok, in nikoli v primeru, ko sta bila
starša poročena.
6.8. Vpeljevanje
Porodnica oziroma goska se je s porodom smatrala za nečisto, zato se je morala pred vrnitvijo
v družbo očistiti. V času dokler ni bila očiščena, ni smela med ljudi. Po starih krščanskih
načelih naj bi ta doba trajala štirideset dni, podobno kot je Marija šla v tempelj z Jezusom. V
času, ki ga pomnijo najstarejše informatorke, je bila ta doba krajša, navadno je porodnica šla k
vpelavanju nekaj dni po porodu, do takrat ni hodila v družbo med ljudi. V okolici Male
Nedelje je vpelavanje potekalo tako, da je mati z otrokom v naročju pred sveto mašo prišla v
zakristijo, kjer jo je duhovnik blagoslovil, šele nato je lahko šla v cerkev k maši skozi glavna
cerkvena vrata. S tem je bila navidezno očiščena in ponovno sprejeta v skupnost.
»Tega še se spomnite, kak so negda rekli, vpelavaje? Ja, tisto je tüdi bilo. Samo ker je ša
(šel) je ša ... samo te si ne moga (smel) pret v cerkev iti, dokič ti je ne žegna da župnik tan. Te
si moga priti notri v žagrad (zakristija), te pa si potli na ove vejke dveri lehko ša notri z
otrokon.« Koliko dni pa je bilo to po rojstvu? Kak si šteja (želel). To je ne bilo, ka bi moga
glih tak nesti. Gda se ti je zdelo ... pa ker je je, ker pa ne, pa ne, saj je ne bilo glih predpisano,
ka bi glih moga. To so šli, keri so se bole neke držali. Jaz ne ven, če sen samo z enim ali z
dvema hodila.« Župnik pa je poškropil pa to? »On ti je tak samo tisti križ da, te pa si potli
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Za čas, ki sem ga raziskoval (sredina 20. stoletja), informatorji niso delali razlike med cerkveno in civilno
poroko. Obe so povezovali kot eno poroko, saj je po njihovih besedah bila civilna poroka predpogoj, ki so ga
morali izpolniti, če so se želeli cerkveno poročiti (ustni viri, celotno območje, TD. str. 49).
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lehko na vejke dveri notri ša. To je bilo prej kak so bili krščeni, pred krston.« (ustni vir,
Drakovci)
Vpelavanja se spominja tudi informatorka z Murskega polja, rojena leta 1919. V primerjavi s
pričevanjem informatorke iz Slovenskih goric je razvidno, da vpelavanje več ni imelo tako
velikega pomena, saj so vplelavanje imenovali prvi obisk svete maše porodnice z otrokom.
Posebnih postopkov ali praks se informatorka ne spominja, obenem pa potrjuje, da porodnica
v času do otrokovega krsta (vpelavanje je sledilo hitro po tem) ni smela od hiše ali v družbo.
Prav tako se je v tem času porodnica smatrala kot nečista oziroma zakleta in bi njena
prisotnost lahko škodovala ljudem, poljskim pridelkom itd. Informatorka zase navaja, da se ni
več tako striktno držala starih šeg oziroma norm.
»Se še spomnite, da ženska po porodu en čas ni smela nikamor iti? »Ja, ka bi vse toča
pobila tan ge bi hodila. Isusek. Eh, jaz sem že hodila, jaz sem že na peti den tisto vejko sijačo
(košaro v kateri je seme) nosila pa sejala.« Kdaj pa je mati prvič kam šla? »Mati je ne šla
poleg k krsti. K krsti je nesla samo botra, pa jeni mož al pa kdo. Mati še je mogla duma biti,
pa samo po poctiji (podstenj, prostor pod napuščem hiše) hoditi. Te pa k meši iti z malin, pa te
potli si lehko ša. Vpelovaje se je reklo.« (ustni vir, Bunčani)
6.9. Krst in krstitke
Informatorji, rojeni pred drugo svetovno vojno se spominjajo, da je bil čas od poroda do
otrokovega krsta dosti krajši kot danes. Za otrokovo botro so navadno izbrali materino ali
očetovo bližnjo sorodnico, otroka pa so nesli h krstu kmalu po rojstvu. H krstu so ga nesli,
kakor hitro je bilo mogoče, saj so se bali, da bi otrok umrl nekrščen, kar pomeni, da po smrti
ne bi prišel v nebesa, ne bi bil pokopan na krščanskem pokopališču, njegova duša pa po smrti
ne bi mogla preiti v nebesa. Tako bi nastalo »movje
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« – duša nekrščenega otroka bi

izgubljena tavala po svetu, strašila ljudi, postala na nek način demonska. Zato so nesli otroka
krstit, kakor hitro je bilo mogoče, navadno že v prvem tednu po rojstvu. »Veš, ka so negda
nesli otroka še vročega k krsti. Pri nas ven, da je bilo tisto leto meter snega, pa so dedek
odmetali sneg okrog hiše, da so naredili tir, da sta lahko babica pa botra nesli malega k
krsti« (ustni vir, Mala Nedelja).
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»Movje« ali »navje« omenja Trstenjak že v sredini 19. stoletja: »Od navja - mavja pravijo Slovenci med Muro
in Dravo, da najrajši zvečer o mraku leče (leta) pod nebom. Nokleri pravijo, da so to duše nekščenih otrok v
podobi črnih ptic; drugi pravijo, da so črne žene. Čuje se večkrat v zraku cviljenje od navja. Kdor se hitro
spomni in v vodo iz bistrega potoka kvišku vrže rekoč: ˝Krstin te navje v imenu Boga očeta in Sina in Svetega
duha˝ pa je veliko dobrega storil. Navje pred njega poklekne v podobi angelovi in se mu zahvali. Kdor se navji
posmehuje, jega zakoljejo z ostrimi kremplji« (1859c: 45).
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Botro so običajno naprosili že pred rojstvom, to je največkrat storila bodoča porodnica,
najpogosteje je za botro naprosila svojo sestro, sosedo, v revnejših Slovenskih goricah pa sem
med informatorji zasledil, da so revnejše želarske ali viničarske družine botre izbirale v
kmečkem sloju, ki je bil bolj premožen. Tako so pogosto revnejše matere izbrale botre pri
gospodarjih, kamor so vsakodnevno odhajale na tabrh (dnino). S tem, ko so izbrali botre iz
teh družin, sta se družini navidezno zbližali, saj se je med njima vzpostavil nov odnos,
botrina. Tako se je dogajalo, da so bile še v sredini 20. stoletja nekatere ženske s
premožnejših kmetij krstne botre po 30 in celo 50 otrokom (ustni vir, Bučkovci).
Pregovorna obveza botrov je bila, da bi se, v primeru smrti obeh staršev, starševska dolžnost
do otrok prenesla na krstne botre. Kasneje bi naj ta obveza prešla na birmanske botre, vendar
je bilo običajno tako, da so krstni botri ostali tudi birmanski botri.
Botrstvo se je smatralo kot čast, obenem pa kot obvezo. Pregovorno je veljalo, da se botrstva
ne sme zavrniti oziroma odreči, saj bi si sicer človek s tem nakopal veliko nesrečo, ki bi jo
stežka odvrnil. »So negda rekli, ka če botrstvo zavrneš, da te (potem) moreš sedenkrat
prositi. Kako to mislite? Ja, ka če si zavrna, če so te prosili za botera, te si moga sedenkrat
prositi. Sedem krat pitati (vprašati), če si lahko boter. Ali celo devetkrat, ne ven več točno«
(ustni vir, Moravci).
Še v sredini 20. stoletja sta h krstu otroka najpogosteje nosili botra in babica (ki je bila pri
porodu). Pri krstu je bila vedno najpomembnejša ženska – botra, ne glede na spol otroka.
Informatorji se ne spominjajo, da bi za krst kdaj naprosili moškega, botra. Mati otroka se krsta
ni udeležila. Za krst otroka se v cerkvi oziroma župnišču ni bilo potrebno najaviti, krstiti si ga
lahko prinesel kadarkoli (TD, str. 38).
»Negda je to pri krsti ne bilo tak kak je zaj. Tan si priša, pa ti je župnik tisto poškropa pa tisto
vodo malo gor, pa zmola pa si lahko ša. Pa ne tam napre (prezbiteriju; op.a.)i tü napre pri
Marijinem oltari je bija krstni kamen. Sem tü k Marijinem oltari si navadno nesa, ne je
trebalo ta napre k vejkemi oltari. Neje takši vejkih ceremonij bilo kak to zaj, zaj je že to bole
na vejko. Pa lahko si prinesa, nič se ti ne trebalo naročiti pa nič, gda ti je bilo si otroka
naloža pa si nesa, pa ti je župnik te krsta gda si prnesa, nesi bija naročeni tak kak zaj.« Pa ne
pri maši? »Ne trebalo pri meši, gdašte (kadarkoli) si šteja (želel). Samo te je nihče ne pita za
nič, nič nikakšnih knjig ni trebalo, tisto si kre župnika zmola tisti očenaš pa tisto malo, drugo
pa ne...b'lo ne tak fino kak zaj. Zaj že bole na fino vse.« (ustni vir, Drakovci)
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Matere so se trudile, da so otroka za h krstu lepo oblekle, predvsem v bela oblačila. Otrok je
navadno imel belo robačo (srajčko), belo kapico, zavit pa je bil s povojem. Zavili so ga še v
ajnpintl, to je posebna krstna odejica, ki so si jo izposojale, navadno od sorodnic ali znank.
Botra je na dan krsta prinesla še krstno svečo in kos belega platna, imenovanega križovjak.
Križovjak so na Murskem polju nesli v cerkev in ga položili na otroka. Če bi otrok kasneje
umrl, bi iz tistega platna naredili otrokovo pogrebno oblekico (ustni vir, Bučečovci).
Poleg sveče in križovjaka je botra krščencu darovala še nekaj denarja, ki ga je dala otroku v
povoj. »Botra je deteti v povoj vteknila še nekaj penez (denarja). Koliko pa približno? Hja,
keko (koliko) je lahko ... več je b'lo, bojše je b'lo« (ustni vir, Bodislavci).
Večina informatorjev je poznala verovanje, da jok otroka pri krstu pomeni, da bo otrok dober
pevec. »Če se je otrok joka, gda ga je župnik poleja z žegnanoj vodoj, so rekli, toti pa de lepo
peja (pel), toti pa de (bo) dober pevec.« (ustni viri, Slovenske gorice, Mursko polje).
Imena novorojencev v Prlekiji so se do druge svetovne vojne precej razlikovala od imen, ki so
jih dajali po vojni. Največkrat so bila poimenovanja otrok po svetnikih, pogosto so ime izbrali
s koledarja na dan rojstva otroka, ali pa so ime izbirali v bližnjih dnevih po rojstvu. Stremeli
so k temu, da je imel otrok god za rojstnim dnem (po koledarju) in ne obratno, sicer je veljalo
verovanje, da bo otrok v življenju slab gospodar in bo zapravil grunt. »So rekli ka tisti, ki ma
pret godovno kak rojstni den, ka tisti zavirti (gospodarsko propade)« (ustni vir, Precetinci).
Po navajanju sogovornikov so bila do druge svetovne vojne najpogostejša ženska imena
naslednja: Micika, Mimika, Marica (Marija), Pepika, Jožica, Zefika, (Jožefa), Lujzika,
Slavica, (Alojzija), Johanika, Ivanka, Hanika (Ivana), Lizika (Elizabeta), Tončika, Tunika
(Antonija), Katika (Katarina), Margeca (Marjeta), Štefika, Frančika, Julika, Anika, Cilika,
Trezika, Hedvika, Feta, Matilda, Lucija …

Najpogostejša moška imena so bila Franček, Tonček, Tunek, Južek, Pepek, Janez, Ciril,
Metod, Lujzek, Štefan, Vanek, Martin, Rudolf, Ignac, Stanko (ustni viri, Slovenske gorice,
Mursko polje) ... Najpogostejši imeni sta bili Micika (Marija) in Franček (Franc), saj sta bili ti
zastopani skoraj pri vsaki hiši. Zaradi tega je bila po Prlekiji splošno znana fraza »Micika pa
Franček, to je pri vsaki hiši tak kak tolige (samokolnica)« oziroma »to more biti pri vsakši
kuči tak kak tolige« (ustni vir, Mursko polje, Slovenske gorice).
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Za Prlekijo je bilo v sredini 20. stoletja in še v nekaterih primerih v 60. letih 20. stoletja
značilno, da so posamezniki pogosto celo življenje obdržali pomanjševalnico lastnega imena,
torej, so vse do smrti obdržali obliko imena, s katerim so jih klicali, ko so bili še otroci; na
primer Franček, Tonček, Lujzek, Južek, Micika, Frančika, Lujzika, Lizika, Katika ... V
primeru, da sta sin ali hči dobila isto ime kot oče ali mati, je bilo običajno, da je otrok prevzel
pomanjševalnico imena, medtem ko se je očetu ali materi ime iz pomanjševalnice spremenilo
v drugo, bolj »odraslo« obliko, na primer Tonček – Tonč, Franček – Franc, Micika – Mica,
Julika – Jula, Lujzika – Lujza itd. (prim. Kociper 1993: 408).

Fotografija 20: Botra s krščenko, 60. leta 20. stoletja (vir: arhiv družine Bolkovič, Moravci)

Ko je botra prinesla otroka od krsta, je navado pozdravila in izrekla otrokovo ime, na primer:
»prinesla sem vam Miciko« (TD. str. 51). Nato je sledilo malo boljše, bogatejše kosilo od
običajnih dni, kar so imenovali krstitke. V revnejših predelih Slovenskih goric krstitke niso
bile nič posebnega. »Krstitke? Ne. To si domu prinesa (otroka, op.a.), botri kakšno malo
boljšo žüpo, pa je botra šla« (ustni vir, Drakovci).
Podobno kot je bilo v navadi na poroki, da so se svatje po odhodu iz cerkve na poti domov
ustavili še v bližnji gostilni (ki je bila navadno v bližini cerkve), so se v nekaterih primerih
tudi premožnejši botri ustavili v gostilni, kjer so za krstitke nekaj spili, na otrokovo zdravje.
Informatorka, rojena na začetku 20. let 20. stoletja, se spominja anekdote, ko sta se botra in
babica na poti od krsta ustavili v gostilni, kjer sta srečali več ljudi. Ker je bilo v družini, iz
katere je bil krščenec, predhodno rojenih že deset deklet, krščenec pa je bil fant, so se navzoči
v gostilni hoteli na lastne oči prepričati, da je tokrat fant, zato so otroka slačili, kar je bilo
kasneje zanj celo usodno:
104

»En brat Južek je bija, te pa so ga previjale gori v gostilni, babica pa botra, ka so šteli (želeli)
viditi, če je resen (res) fant. Te pa so ga prehladili, pa je mrja (umrl). Ja, šteli so viditi, če je
resen fant. Te pa so same puce (dekleta) potli ostale. Deset nas je ostalo.« (ustni vir, Čakova)
6.10.

Verovanja in uroki50

S tem ko je bil otrok krščen in vpisan v rojstno knjigo, je postal član vaške (farne) skupnosti
in je hkrati dobil tudi pravico, da je krščansko pokopan na pokopališču. Obenem je postal
simbolično zaščiten, saj se je pred krstom smatral kot izredno občutljiv in izpostavljen. Otrok
pred krstom niso radi izpostavljali, niti niso želeli, da bi ga kdo videl, saj bi ga lahko uročil.
Vsak, ki je prišel k hiši, kjer je bil novorojenček, je moral simbolično roke pogreti na krušni
peči, da ne bi prinesel mrakov. Mraki so bili nekakšni zli uroki, ki so povzročili, da je
dojenček dobil zeleno blato. »Če b'lo dete pri hiši, so nejrejši bilil da ga je nišče ne vida. Če
pa je keri priša k hrami, pa je na peč moga roke podržati, da nebi mrakov prnesa. Če je otrok
doba (dobil) mraké, je zeleno sral« (ustni vir, Bodislavci). S tem, ko bi se človek z rokami
dotaknil otroka, bi namreč otroka lahko uročil ali zvürčil (Mencej 2006: 68). Predvidevam, da
si je moral obiskovalec pogreti roke za to, da si jih je na ognju simbolično očistil in ne bi
škodoval otroku.
Mrake in posledično zeleno blato je otrok lahko dobil tudi v primeru, če plenice, ki so se
sušile na prostem, niso bile pobrane do mraka. To verovanje je bilo znano po celotni Prlekiji,
saj ga je poznala večina informatorjev, rojenih približno do druge svetovne vojne. »Ja,
plenice je trebalo s štrika pobrati pret, kak ba (je bil) mrok, vači je dete mrake dobilo« (ustni
vir, Mursko polje, Slovenske gorice). Glede sušenja plenic je bilo znano tudi verovanje, da se
plenice niso smele sušiti pod jelšo (drevesom), sicer bi otrok dobil pege, ki bodo podobne
pikam na jelšinih listih. »Plenice se neso smele sišiti pod jojšjon (jelšo), ka te pre pege po lici
dobi. Ja, ka se ne smejo vüni sišiti pod jojšjon, da bi dol teklo na nje. Ka pre te pege dobi.«
(ustni vir, Drakovci)
Do krsta je bil otrok še posebej dojemljiv za nevarnosti. Na terenu sem v različnih krajih
Prlekije (Križevci, Mala Nedelja, Sveti Jurij, Hvaletinci, Sveti Tomaž ...) zasledil tudi
primere, da so bili otroci obrani. Da je bil otrok obran je pomenilo, da je hiral in se ni razvijal,
to pa bi mu naj povzročil človek, navadno ženska, ki je coprala (čarala). Informatorji so
omenjali, da je otroka navadno uročila ženska, ki je v vasi veljala za čarovnico, to pa je lahko
storila že s tem, da ga je pogledala – zato otrok (predvsem do krsta) niso radi kazali ljudem,
50

Uroki so huda bolezen novorojenca. Verjeli so, da je otroka mogoče uročiti s pogledom, zato ga niso smeli
preveč gledati ali občudovati (Ložar–Podlogar, Kropej po Baš 2004: 656).
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ki niso bili domači. Šlo je za t.i. »zli pogled«, pri katerem po Dundesu »gre za kompleks
verovanj, ki temelji na ideji, da imajo nekateri ljudje moč s pogledom povzročiti škodo
drugemu človeku ali njegovemu imetju« (Mencej 2006: 57).
V primeru, da so bili otroci obrani, so jih zdravili na različne načine, najpogosteje je šlo za
različne magijske prakse. Podobne prakse, ki sem jih slišal od informatorjev na terenu, je
opisovala tudi Mencejeva (2006: 149). Značilne primere obranih otrok in načine zdravljenja
(na območju Prlekije) ilustrirajo naslednji trije primeri pripovedi s terena:
»Moja sestra Angela je bila obrana. Veš kaj je to obrana? Zacoprana! Tista je bla ... take
lepe duge lase je 'mela lepe. Koliko pa je bila stara? Ja saj je bila že več stara. Te pa sem,
veš, jaz gor plačala (nastradala). Cele noči sem jo na rokah 'mela. Te pa sem tak na stoli
sedela pa njo 'mela; mama pa nama je, kaj za v noči naredla, da sma jeli (jedli). Jezus, kak je
večer gratalo (nastalo), tak je bila fertik. Te pa je tak kosmata gratala (postala) tak kak pes!
Rečimo, kdaj se je začelo daniti, te pa sva šli spat. Te pa je bija (bil) en človek, ki je vrača
(zdravil). Te pa je reka: ˝Zaj bote vidl,i kdo de priša (bo prišel), kdo je taki, ne.˝ Ja, kaj je ne
ženska prišla, ki bi rada 'mela šolje (čevlje) na posodo (izposojo). Te pa je baba en cajt bila,
pa je dugo (dolgo) ne šla vün iz priklta (veže), te pa je priša toti moški, Runclek je bija (bil),
za Runcleka so ga 'meli. Te pa je vrača (zdravil), te pa je prišla baba pa ni šla furt (ni odšla),
ciganila, ciganila ... te pa je priša moški pa jo tak vünta pogna (vrgel ven). ˝Zaj vidite kera
coprnca je?˝ Pa je veš potle dugo dobra bila. Je reka zaj, če nede, kaj vkrala, to nič druga ne
treba, če slamo s strehe potegne. Ja pa je, pa je drgoč (spet) potle bila taka. Na toti rami mi je
mrla. Ravno ludje so šli k polnočnici, jaz pa sem jo na toti rami mela, pa mi je mrla. K
polnočnici so šli, sem vidla da so si svetili, so peš šli.« (ustni vir, Hvaletinci)
»Ja, pri naši kuči smo tüdi meli to (obranega otroka, op.a.). Ko je možova sestra rodila
najmlajšega, to je bilo 1943. leta, so tüdi rekli, ka ga je ena baba zvürčila (uročila). Je večer v
prišla k hiši, pa je štela (želela) po vsej sili viditi dete. Te pa je potle grata takši betežen
(bolan), pa je samo hira pa nič neje rasa (rastel), pa je bija takši zacügjeni (zaostali v rasti),
smo mislili, ka de mrja (umrl). Te pa so ga tüdi vročili (zdravili), mati so tisto nekak delali.
Ven, ka so rekli, ka morejo pri tisti hiši, od kod mislijo, da je ženska, ki ga je obrala, nekej
fkrasti (ukrasti). Te pa je nehče od hiše ša (šel) ponoči s sekiroj en faloček (košček) praga
odseka. Te so še bili pri totih starih kočah leseni pragi. Te pa so s tistin falačkon nekaj
coprali. Se mi zdi, ka so ga skürili pa deco s tistin pokadili. Pa mati (otrokova babica,
informatorina tašča) so nekak tisto vogleje (oglje) metali v vodo, te pa, če je zacvrčalo, je brš
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(verjetno) pomenilo, da je zvürčeni (uročen), pa ali kdo ga je zvürča, moški al ženska. Pa tisto
vodo, v kero so metali tisto vogleje (oglje), so dali malemi za piti, pa ne ven, če so ga ne v tisti
vodi tüdi skopali al ga poleli (polili) / ... / Do štrtega al' petega leta je ne guča (govoril).
Potli pa se je pozdrava, pa je začeja (začel) gučati, pa je tisto vse notri sprava (nadoknadil).«
(ustni vir, Bodislavci)
»To je bilo na Lünovci negda, ka je ena ženska dete zvürčila. To je bilo venda okoli 1940.
leta, nam je tota ženska, ki je mela zvürčeno dete dostikrat razlagala, kak so tisto zdravili.
Rodila je, te pa je mali grata (postal) celi kosmati, po celem teli, tak kak opica! Pa drja
(kričal) se je pa tak. Te pa se mu je tisto nikak ne popravilo, pa je ženska zvedla za eno žensko
pri Mali Nedli, ka to vrači. Pa je šla peš z Lünovca k Mali Nedli po tisto žensko, ona pa ji je
povedala, kaj more nareti. Te pa ji je rekla, ka more pred sunčnin vzhodon nanositi vodo iz
devetih stüdencov, pa tisto vodo devetkrat prekühati! Te pa je to doma naredla, te pa je tista
ženska prišla k jin domu. Te pa je ženska rekla, da moreta vse lükje v hiši zadelati, pa sta vse
zadelali, dol zaprli, klüčence pa vse, nekšne cote notri narivali. Te pa je rekla, ko je tistega
otroka kopala v tisti vodi, da je začela kopel cviliti! Da je derek (celo) cvililo! Pa gda ga je
kopala, je tista dlaka samo šla (odpadla) doj z deteta! Te pa je rekla ženska, da de neše priša
k hiši, ker je to nareda, pa mu za Boga svetega ne smeta odpreti. Kak boš odprla, te ti bo dete
vrmlo! Te pa je resen prišla ena ženska k hiši te, pa trkala, pa zvala: Hana, Hana, odperi,
nekej bon ti dala! Pa je rekla ženska: Nemren zaj, zütra (jutri) pridi. Pa še je skos trkala:
Odpri zej, nekaj ti moren povedati! Pa ji neso odrpli. Potli na tretji den pa je tista ženska
mrla! (ki je želela vstopiti v hišo, op.a.)« (ustni vir, Pušenci)
Po celotni Prlekiji je še danes med starejšimi, pa tudi med mladimi, mogoče zasledili prežitek
starega verovanja, ki ga danes zasledimo v splošno znani pogovorni frazi (TD, str. 5). Gre za
nekoč razširjeno verovanje, da če je pri hiši majhen otrok in se tuj obiskovalec pri hiši ne
usede, otrok ne bo mogel spati. Danes pogosto zasledimo vsakodnevno frazo, ki jo gostitelj
nameni obiskovalcu tudi, če se ta oglasi le za kratek čas, na hitro: »Sete si (usedite se), ka nan
nete spaja odnesli!« (ustni vir, celotna Prlekija; Pajek 1884: 126).
Razširjena je bila tudi šega, da so majhnim otrokom pod vzglavje polagali knjigo, z
namenom, da bi bili bolj pametni oziroma, da bi se lažje učili: »mati so malemi Milani devali
knigo pod glavo, ka so rekli, ka de se leži vičija (lažje učil). Pa potli ven, da še je moja sneha
tüdi to delala, gda je deco mela (v 90. letih 20. stoletja; op.a.;;).« (ustni vir, Bodislavci)
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6.11.

Odnos družbe do spola in štrevila otrok

Za žensko, ki ni mogla imeti otrok, so uporabljali izraz, da je »jalova«. Izraz za moškega je
sicer redkejši, vendar pa v Slovenskih goricah zasledimo šaljivi izraz »vodeják« – gre za
prispodobo z vodo (neplodnost). V Osrednjih Slovenskih goricah je znana anekdota iz sredine
20. stoletja, ki se navezuje na moškega, za katerega so menili, da je neploden (ker doma v
zakonu ni imel otrok), kasneje pa je bilo z njim nosečih več žensk: »So pravili tü z vrha, za
XY, ka je bija (bil) vodejók, pa ka nem're dece 'meti. Te pa se je to razved'lo, pa so babe to
čüle, potle' pa je meja (imel) več nosečih ...« (ustni vir, Moravci)
Med najbolj razširjenimi rečenicami po Prlekiji je rek, da »vsakšega strica na cesti moreš
pozdraviti, ker ne veš, ker ti je oča«. Gre za šaljiv izraz51, starejšega izvora, ki je razširjen še
danes. Da je v tem šaljivem izrazu nekaj resnice, so izpostavljali predvsem moški
informatorji, rojeni pred drugo svetovno vojno. Bili so mnenja, da je v preteklosti, še v prvih
desetletjih po drugi svetovni vojni, bilo veliko več nezakonskih otrok oziroma so ženske
imele otroke z več moškimi. Kot razlog so navajali predvsem večje medsebojno druženje in
konkretne osebne stike med ljudmi (vsakodnevno druženje, druženje ob delu itd.).
Po besedah najstarejših informatorjev (rojenih v 20. letih 20. stoletja) bi naj bila neformalna
dolžnost človeka, da ima potomce. Na to nakazujejo s primerjavo, da s tem človek Bogu vrne
dušo: »Ignac je ne Bogi düše gvera (vrnil)« (ustni vir, Drakovci). To razlagajo, da človek dobi
dušo od Boga, zato mu jo je dolžan vrniti tako, da tudi sam naredi otroka. Tako bi moral vsak
človek imeti vsaj enega svojega potomca, se pravi, bi v zakonu morala biti vsaj dva otroka –
en možev, en ženin. O potrebi po potomcih priča tudi reklo, da »Ge nega malih, nega vejkih
(kjer ni majhnih, ni velikih)« (ustni vir, Mala Nedelja) ali »ge nega dece, nega starih lüdi
(ljudi)« (ustni vir, Sveti Jurij). Omenjeni frazi pogosto opravičujeta večje število otrok v neki
družini, obenem pa ju interpretiram kot skrb za prihodnost in ohranjanje družbe.

51

Uporabljam termin ˝šaljivi izraz˝, saj so ga v takem kontekstu uporabljali sogovorniki.

108

Fotografija 21: Babica z dvojčicama sredi 50. let 20. stoletja (vir: arhiv družine Slekovec, Drakovci)

Glede števila otrok se večina zbranih folklornih obrazcev nanaša na večje število otrok,
obenem pa, kot interpretirajo sogovorniki, delujejo humorno oziroma zasmehovalno. »Negda
so meli tak pogosto deco, ka so se deca med seboj pozdravlali: Dobro jütro, dober den, ti greš
notri, jaz pa ven« (ustni vir, Mala Nedelja). Omenjeni folklorni obrazec se nanaša na pojav,
da so nekatere ženske, predvsem viničarske, imele tudi čez deset otrok, zato so pogosto
ponovno zanosile kmalu po porodu. Za folklorne obrazce, ki se nanašajo na število otrok, so
značilna očitna pretiravanja in da imajo ti humorno funkcijo, na primer: »ovi ma teko dece,
kak svija ščetija (ima toliko otrok kot svinja ščetin)« ali »ovi ma teko dec,e kak šoštar
(čevljar) kopit« (ustni vir, Slovenske gorice). Gre za očitno pretiravanje, ki primerja število
otrok in lesenih čevljarskih kopit, ki jih je vsak čevljar imel veliko, za vsako velikost noge
najmanj po dve. Očitno pretiravanje je tudi, da ima nekdo toliko otrok, da bi lahko iz njih
naredil ograjo, če bi jih postavil enega ob drugega: »ovi ma teko dece, ka bi lehko z jih zgrajó
nareda« (ustni vir, Precetinci). Šaljiva zbadljivka za očeta, ki ima veliko otrok je tudi, da »je
glühi (je gluh)« (ustni vir, Bodislavci). V Prlekiji se pogosto enačita pojma slišati in čutiti,
zaznavati – v tem primeru se razlaga navezuje na to, da moški ne čuti, kdaj bi moral prekiniti
s spolnim odnosom, da ne bi zaplodil otroka. Med bolj razširjenimi frazami, ki sem jih
zasledil tako na Murskem polju kot v Slovenskih goricah, je šaljiva zmerljivka za pare, ki so
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imeli veliko otrok, v smislu: »Franček Miciki samo na peto plüne (pljune), pa je že noseča«
ali pa »Franček Miciko samo z gatami po riti poči, pa je že noseča«, ali »Micika je samo
moške gate prala, pa je že zanosila« (ustni viri, Prlekija). Iz teh fraz je razvidno, da se za
nosečnost oziroma zanositev odgovornost pripisuje ženski. Podobno bi to lahko opisali na
način kot zapiše Vidmar Horvatova, da je moški darovalec, ženska pa tista, ki sprejema
(Horvat Vidmar 2013: 12).
Preko folklornih obrazcev opažam negativen oziroma zasmehljiv odnos družbe do večjega
števila otrok, obenem pa negativen odnos družbe opažam tudi v primeru, ko ima par le enega
otroka, edinca/edinko. Edincem oziroma edinkam večina informatorjev, rojenih pred 2.
svetovno vojno, pripisuje negativno konotacijo: »bojše sedem, kak eden« (ustni vir,
Drakovci). Podobno priča tudi pregovor »en otrok, en vrag«, ki edincu oziroma edinki
pripisuje negativne značajske lastnosti, češ da je ta otrok razvajen in hudoben. »Negda so
pravili: ˝en otrok, en vrag˝. Bojše meti nič dece kak enega. Zakaj pa to? So rekli, ka iz jega
vrag gleda. Ka je hudoben pa cartliv (razvajen). Pa to je resnica!« (ustni vir, Bodislavci).
Glede otroških značajev na Murskem polju obstaja pregovor: »pet prstov 'maš na roki, pa
vsaki je drgočišen (drugačen)« (ustni vir, Bučečovci). Primerjava razlaga, da ima vsak otrok
svoj značaj, čeprav imajo vsi isti izvor. Medtem ko je najstarejši izmed otrok navadno veljal
za glavnega oziroma naslednika in vodjo ostalih, je pogosto najmlajši/najmlajša veljal/a za
otroka, ki so mu nekoliko bolj popuščali kot ostalim. Po celotni Prlekiji je znan izraz za
zadnjega, najmlajšega otroka »postrüžek« ali »postrüžjak« za fanta in »postrüžka« za dekle
(TD, str. 47). Izraz izhaja iz besede »postrügati (postrgati)«, ki se navadno uporablja v
povezavi s postrganjem, zbiranjem zadnjega ostalega materiala pri delu, najpogosteje pri peki
– na primer pri peki kruha, so na koncu pograbili še preostalo testo, ki je ostalo v nečkah
(leseni posodi za gnetenje kruha) in iz njega oblikovali preprosto pogačo, imenovano
»postržjača« ali »postrüžka. Omenjeni izraz za zadnjerojenega otroka nima negativne
konotacije, da bi bil zadnji otrok depriviligiran in bi za drugimi dobil le ostanke ali pobiral
drobtine, vedno ima pozitivno ali nevtralno konotacijo.
Če sklepamo po verovanjih, ki predispozicirajo rojstvo moškega potomca, vidimo, da so bili
še v sredini 20. stoletja bolj zaželeni potomci moškega spola. Na Murskem polju je bil znan
rek, da se ob rojstvu sina oče napije od sreče, ob rojstvu hčerke pa od žalosti (TD, str 33).
Predvsem v kmečkem sloju je sin (po možnosti prvorojeni) predstavljal bodočega naslednika
kmetije, medtem ko se je za hčerko pričakovala, da se bo poročila od hiše, poleg tega pa bo ob
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poroki morala dobiti herbijo (doto), navadno kos zemlje, vinograd ipd. Zato je veljalo, da bi
naj bil med otroci vsaj eden potomec moškega spola. Očete, ki so imeli le hčerke, so tako
pogosto šaljivo zbadali, češ, da niso pravi možje, saj ne znajo zaploditi moškega potomca. »...
ja, Janez 'ma doma pet diklin (deklet), pa nobenega čëha (fanta). On ne ve (zna) nobene stvari
cele nareti, vse predere« (ustni vir, Trnovci). S tem, da oče »vse predere« je mišljeno, da
naredi luknjo. Kot zagovor na podobne šaljive zmerljivke so odgovarjali, da je »lükjo v lükjo
nareti, je künšt (umetnost je narediti luknjo v luknji)« (ustni vir, Precetinci).
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7. ROJSTVO NA ZAČETKU 21. STOLETJA
Šege povezane z nosečnostjo, rojevanjem in krstom v 21. stoletju se močno razlikujejo od šeg
iz sredine 20. stoletja. S tem, ko so izginile nekatere šege, ki so se jih spominjali informatorji,
rojeni pred 2. svetovno vojno, so jih zamenjale druge, v drugačni obliki ali popolnoma nove
na tem območju.
V odnosu do nosečnosti, rojstva, spola in števila otrok opažam tudi bistveno manj folklornih
obrazcev. Če sem med starejšimi sogovorniki na terenu zasledil rečenice, frazeme in
pregovore, ki so se pojavljali po širšem raziskovanem območju, opažam, da so današnji bolj
individualizirani. Otroška razlaga, od kod prihajajo otroci, se je med mlajšimi generacijami
(npr. rojenimi v 80. in 90. letih 20. stoletja) ohranila »štorklja je prinesla«, medtem ko drugih
starejših variant skoraj ne zasledimo. Glede rojstva oziroma poroda, je po terenu med
nosečnicami še razširjena fraza, da nosečnica »gre v Rim« (ustni viri, Mursko polje,
Slovenske gorice), najbolj v kmečkem okolju.
V primerjavi z drugimi življenjskimi dogodki, opažam, da je na terenu poznanih največ
prepričanj povezanih z nosečnostjo. Ne ukvarjam se z vprašanjem, ali se jih nosečnice držijo
ali ne, vendar opažam, da omenjena verovanja dobro poznajo. Same omenjajo, da so si
omenjene pripovedi zapomnile, saj so jih slišale od starejših sorodnic ali vrstnic, v času
nosečnosti pa so se jim zdele zanimive, saj so zadevale njih (ustni viri, Mala Nedelja, Veržej,
Moravci). Med mlajšo generacijo žensk, ki so rojevale od začetka 21. stoletja do danes, je
najbolj poznano prepričanje, da če si ženska med nosečnostjo zaželi določene hrane in je ne
dobi, pri tem pa se prime za določen del telesa, pomeni, da bo otrok imel na tistem delu telesa
znamenje v obliki hrane. V nekaterih primerih ni nujno, da si zaželi hrane, temveč že, če se v
nekem trenutku prime za del telesa (na primer med jokom). Na terenu sem zasledil »resnična«
pričevanja, ko so se otrokom poznala materina znamenja v obliki grozdja, jagode, češnje, pice,
kavnega madeža, kavnega zrna, solze ...
»Gda je bila XY noseča, je ob cesti vidla, da je avtobus povoza mačaka (mačka), te pa se je za
nazaj nagnila pa za hrbet prijela, ko se je strašila. Zaj pa ma mali na tistem mesti, na hrbti
mujceka (mačka), materino znamejo takšno vejko, pa kosmato, mu dlake vun iz znamenja
rasejo. To zato, ker se je ona te tam prijela. Ne bi se smela.« (ustni vir, Pušinci).
Tako imenovani homeopatski ali kontagioni tabuji za nosečnice izvirajo iz prepričanja, da
materino počutje, čustva, dejanja vplivajo na telesno in duševno zdravje ter na značaj otroka,
najdlje so se ohranili v vaških okoljih. Če se poglobimo v preučevanje njihove družbene
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vloge, spoznamo, da razkrivajo nekaj več, ta nekaj več pa bi lahko imenovali življenjski
koncept. Tabuji so odsev človekove težnje po varnem življenju brez pretresov in anomalij (po
Rožman 1999: 287).
Navodila ali prakse o tem, kako mora potekati spolni odnos, da bo otrok želenega spola, so se
ohranile v okrnjeni obliki. Povsod po terenu, tako na Murskem polju kot v Slovenskih
goricah, so mlajši informatorji poznali frazo, da če moški želi narediti sina, mora imeti pri
spolnem odnosu obute škornje, vendar mlajši informatorji to poznajo zgolj kot šalo oziroma
humorno frazo; zato ne moremo reči, da gre za verovanje ali prepričanje. V okolici Male
Nedelje sem zasledil še šaljiv rek, ki so ga informatorji uporabljali v humornem kontekstu in
je verjetno novejšega izvora: »lepa deca se delajo stoje zato, da nesnaga vkraj (stran) teče«
(ustni viri, M. Nedelja, Moravci, Bodislavci) in pa »če češ, da bodo deca kodrasti, moraš na
konci notri pihniti (ženski spolni organ, op.a.), da jih razkuštra« (ustni vir, Moravci, Trnovci,
Mala Nedelja).
Šegi ali verovanji, ki sem ju zasledil med mlajšimi in starejšimi informatorji, rojenimi pred 2.
svetovno vojno, sta, da če ima prvorojenec na zatilju skodrane lase, bo naslednji otrok punčka
ter da če nosečnica ne vzame hrane, ki jo ji ponudijo, bo otrok plešast (ustni vir, Juršinci,
Hlaponci, Križevci). Če je ženski med nosečnostjo pogosto slabo, je znamenje, da bo rodila
punčko (ustni vir, Sveti Jurij); prav tako bo punčka, če nosečnici med nosečnostjo diši sladka
hrana, oziroma fantek, če ji paše kislo ali slano (ustni vir, Juršinci). Če nosečnica med
nosečnostjo dobi po obrazu mozolje, pravijo, da bo rojena punčka dobila/pobrala vso mamino
lepoto (ustni vir, Slovenske gorice).
Nov pojav oziroma praznovanje, ki ga na terenu zasledimo približno zadnjih pet let je »baby
shower«. Gre za zabavo za starše in bodoče starše, na katerih se jih obdaruje z darili za
njihove novorojenčke. Običajno zabavo priredijo na domu nosečnice, prizorišče okrasijo z
okraski in baloni v barvah novorojenčka (roza za deklico, modra za fantka), zabave pa se
udeležijo predvsem nosečničine prijateljice in znanke. Te prinesejo darila, navadno plenice,
oblačila in pripomočke za novorojenčke, pa tudi pecivo in tortice. Praznovanje izvira iz ZDA,
kjer je izredno popularno in se širi po celem svetu, predvsem po državah zahodne Evrope
(M.K 2019, spletni vir). Na terenu primer tega praznovanja v zadnjih petih letih zasledimo pri
posameznicah, na območje Prlekije pa naj bi se širil s smeri Maribora in Ptuja, kjer so se
»baby showerji« pričeli pojavljati. Zabavo priredijo navadno malo pred porodom, v zadnjem
ali predzadnjem mesecu nosečnosti (TD, str. 66).
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Fotografija 22: »Baby shower« v Križevcih pri Ljutomeru, 2019 (vir: Saška Zemljič)

V zadnjih petih letih na terenu zasledimo trend, da bodoča novopečena starša fotografira
profesionalni fotograf, navadno kje v naravi ali doma. Za fotografiranje se odločajo navadno v
zadnjih mesecih nosečnosti, običajno po sedmem mesecu. Nosečnica in partner pozirata v
različnih pozah, najpogostejše fotografije so, ko sta objeta ali ko bodoči očka poljublja trebuh
nosečnice (TD, str. 68).
Nosečnice danes skoraj brez izjeme rodijo v porodnišnici. Porodnice z

območja

raziskovanega terena rodijo v porodnišnicah Rakičan (Murska Sobota) in Ptuj. V začetku 20.
stoletja se je začel množično pojavljati trend, da so pri porodih prisotni tudi očetje. Trenutno
je pri porodih prisotnih okrog 80 odstotkov moških (ustni vir, Mursko polje). Očetje pri
porodih sodelujejo tako, da porodnici nudijo moralno podporo, navadno pa jim porodničarji
dovolijo, da prerežejo popkovino (TD, str 65). Na začetku 20. stoletja so se na terenu
pojavljali redki primeri, da so nosečnice hranile popkovino in jo shranile za spomin. V
zadnjih petih leti so porasti primerov, ko je ob hčerkinem porodu prisotna nosečničina mati,
vse pogostejši pa so tudi porodi v vodi (ustni viri, Mursko polje, Slovenske gorice).
Ko porodnica v bolnišnici rodi in sorodniki ter znanci izvejo za uspešen porod in zdravje
novorojenčka, se navadno na očetovem domu prične praznovanje imenovano »polevaje
(polivanje)«. Polevaje lahko organizira novopečeni očka sam in nanje povabi prijatelje, lahko
pa ga obiščejo spontano. Polevaje naj bi se sicer odvijalo v času, ko je porodnica še v
bolnišnici. Polevaje navadno priredijo na dan poroda ali naslednji dan, zaradi službenih
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obveznosti se praznovanje lahko prenese tudi na prvi vikend po porodu (TD, str. 66).
Polivanja se udeležijo večinoma moški, v zadnjem času pa tudi ženske. Ko obiščejo očeta, s
seboj prinesejo vino in z njim polijejo očeta. V sredini 20. stoletja so novopečene očete
polivali z vodo (ga tudi kopali v mlaki ali potoku52), danes pa ga skoraj povsod polivajo le z
vinom. Izjemoma se v zadnjih desetih letih dogaja, da nekatere očete polijejo z velikimi
količinami vode iz gasilske cisterne, najpogosteje v primeru, da je oče aktiven član gasilskega
društva. Običajno danes obiskovalci s seboj prinesejo steklenico vina, očetu čestitajo, nato iz
steklenice vina odpije nekaj pijače (bodisi prej ali potem), s preostankom ga polijejo z vinom
po glavi tako, da mu vino teče po celem telesu. V sredini 20. stoletja, ko so še polivali z vodo,
so navadno očeta polili tako, da so v njega vodo pljusknili, torej, ga niso počasi polivali po
glavi. Večinoma se v Slovenskih goricah in na Murskem polju ob tej šegi držijo pravila, da ob
rojstvu fanta uporabljajo za polivanje belo, za deklico pa rdeče vino. Na domu očeta jih nato
postrežejo s hrano in pijačo (TD, str. 68).
Nekateri vinogradniki (Mala Nedelja, Gornja Radgona) se pri šegi polivanja še bolj držijo
določenih pravil, in sicer da očeta polivajo tako, da se predkloni in nagne močno naprej, nato
pa ga z vinom polivajo po glavi, da mu vino teče po čelu navzdol. Novopečenega očeta
navadno prvi polije njegov oče. Za rojstvo sina uporabljajo sortno vino renski rizling (ki velja
za kralja med belimi vini) ali šipon (ki velja za značilno sorto Osrednjih Slovenskih goric).
Ob rojstvu hčerke se očeta poliva na isti način, vendar z vini, ki imajo ostanek sladkorja, se
pravi, da vino ni suho. (ustni vir, Slovenske gorice)
V zadnjih 20. letih na območju Prlekije, tako v Slovenskih goricah kot na Murskem polju,
zasledimo preporod šege, ki jo navadno imenujejo, da »grejo torit« ali »grejo trosit«, tudi
»grejo nastilat«. Vsi izrazi pomenijo, da gredo nastiljat (najpogosteje) slamo okrog hiše
novopečenega očeta ali matere. Gre za prežitek skoraj pozabljene šege, ki je po drugi svetovni
vojni začela izginjati, ko so vaški fantje hišo oziroma pot, po kateri je k porodnici hodil oče
rojenega otroka, zaznamovali tako, da so natrosili odpad (navadno žitne pleve, listje, perje,
repo ipd.). V sredini 20. stoletja so to počeli naskrivaj in le v primerih, ko se je rodil
nezakonski otrok, torej oče in mati otroka nista živela skupaj, ali če je dekle zanosilo z
moškim, s katerim ni bila v zvezi.
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O tem sem pisal v poglavju Rojstvo v sredini 20. stoletja, ko sem opisoval, da so fantje očeta novorojenčka
vrgli v vodo, mlako in ga tako simbolično očistili.
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Na terenu sem opažal, da je v začetku 21. stoletja ta praksa doživela velik preporod in danes
je torjenje ali nastilanje vsakodnevna praksa, skoraj v vseh primerih rojstev otrok. Šega je
postala znova priljubljena in celo bolj razširjena, vendar se je izgubil in spremenil njen izvorni
pomen. Za razliko od nekoč, ko so v ta namen trosili pleve, glavice lana in podoben drobni
odpad, danes vedno trosijo slamo, v nekaterih primerih pa tudi perje, na trake narezan odpadni
papir in plastične zamaške. Najpogosteje trosijo le velike količine slame, celo velike okrogle
bale, da je na koncu slama po celem dvorišču, pa tudi po strehah, po grmovju, ipd. Na terenu
so vsi starejši informatorji, rojeni pred drugo svetovno vojno omenjali, da ne pomnijo
primera, da bi kdaj trosili slamo. Slama je bila takrat bolj cenjena, saj so jo celo polagali
živini in uporabljali za nastiljanje.
Starejši informatorji, ki so pomnili omenjene šege nastiljanja okrog druge svetovne vojne, so
izpostavljali, da odpada nikdar niso trosili, ko se je rodil zakonski otrok. Tega so se v prvih
letih 21. stoletja še držali, okrog leta 2010 pa so pričeli z nastiljanjem slame tudi poročenim
parom. V primeru, da sta otroka dobila poročena zakonca, so v okolici Male Nedelje namesto
natrošene slame nekje v bližini hiše pribili dva kola in med njima napeli vrvico, nanjo pa
obesili otroška oblačila (ustni vir, Bodislavci). Danes trosijo slamo v večini primerov rojstev.
Nekoč so odpad trosili fantje ponoči in anonimno. Danes je trošenje slame še vedno moška
domena, vendar se je v manjši meri udeležujejo tudi ženske. Danes se v večji meri še držijo
tega, da slamo trosijo v večernih urah, vendar ne več tako anonimno. Ker vsak novopečeni
oče že pričakuje, da bodo prišli obiskovalci, ki bodo trosili, navadno že pripravi hrano in
pijačo, da jih pogosti. Šegi trošenja in polivanja se danes lahko združujeta – tisti, ki pridejo
trosit slame, obenem očeta tudi polivajo z vinom. Šega je nekoč prevladovala predvsem na
podeželju na vaseh, danes pa jo zasledimo tudi v mestih (Ljutomer, Radenci, Ormož itd.)
Verjeten prežitek stare šege, da porodnico imenujejo goska, očeta pa gosak, je, da v nekaterih
primerih, navadno na asfalt ali kam drugam, zapišejo tudi besedo »ŽUGA«. »Žuge« oziroma
»žugeci« je narečni izraz za račje ali gosje mladiče, zato je mogoče sklepati, da ima izraz
povezavo z gosko in gosakom, torej novopečenima staršema, in označuje rojenega otroka. Na
asfalt navadno narišejo še puščico proti hiši, kjer so dobili novorojenčka.
Redki so primeri, ko očeta še imenujejo gosak in porodnico goska, občasno sem
poimenovanje še zasledi v okolici Male Nedelje in Svetega Jurija ob Ščavnici, predvsem v
kmečkem okolju. Na Ženiku v občini Sveti Jurij sem v redkih primerih zasledil še »mlako«, v
kateri se mora gosak okopati, navadno pa gre za veliko plastično kad z napisom »MLAKA ZA
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GOSAKA«, v katero vržejo novopečenega očeta.

Fotografija 23: Mlaka, v kateri se kopa novopečeni očka – gosak (vir: Tadej Murkovič)

Stari pomen te šege (sramotenje novih nezakonskih staršev) se je torej izgubil, praksa je v
spremenjeni obliki obstala oziroma se obnovila, med mlajšo generacijo, rojeno po 80. letih 20.
stoletja, pa na terenu zasledimo njene nove razlage in funkcije. Najpogosteje omenjajo, da
velike količine slame trosijo zato, ker želijo nastlati, da bi otroku in porodnici bilo mehko,
prijetno, da bi se počutila sprejeta. Izpostavlja se tudi podobnost z živaljo, ko dobi mladiča
(TD, str. 64).
Poenotene razlage novejše šege ne moremo zapisati, saj ima vsak posameznik svojo
interpretacijo, v številnih primerih pa mladi (v svojih dvajsetih, tridesetih letih) omenjajo, da
to izvajajo »ker je tak običaj« (ustni viri, Slovenske gorice, Mursko polje).
Praksa, ki se prav tako pojavlja zadnjih dvajset let, je, da ob hiši, kjer so dobili novorojenčka,
prijatelji ali znanci postavijo štorkljo iz lesa ali kartona. Pogosto ima v kljunu plenico in v njej
dojenčka (kot prispodoba štorklje, ki prinese otroka), na njej pa je zapisano otrokovo ime.
Nekateri okrog štorklje ali hiše obesijo še balone, ki se barvno skladajo s spolom
novorojenčka. Te štorklje pustijo ob hiši ali cesti kakšen teden, nato jih domači pospravijo
(TD, str. 70).
Ko nekdo od sorodnikov ali prijateljev prvič obišče porodnico in otroka, porodnici navadno
nekaj daruje, bodisi cvet, otroška oblačila, plenice in podobno. V zadnjih treh letih, približno
od leta 2015, so v Slovenskih goricah aktualna darila kot so odejice, plišaste igrače,
vzglavniki, brisače, z izvezenimi podatki otroka (ime, teža in višina ob rojstvu ipd.). Mlajše
generacije obiskovalcev navadno otroka popestujejo, vsaj za nekaj časa, medtem ko imajo
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nekateri starejši navado (odvisno od posameznika, pojava ni mogoče lokalizirati), da ko prvič
vidijo otroka, otroka prekrižajo.
Starši svoje krstne botre najpogosteje izbirajo med svojimi brati in sestrami, redkeje prijatelji.
V sredini 20. stoletja so bile botre le ženske, danes je lahko boter tudi moškega spola. Botro
ali botra za krst naprosijo navadno po rojstvu, na različne načine. V zadnjih treh letih je
priljubljen način, da otroka oblečejo v oblačila ali želenemu botru/botri podarijo darilo, na
katerem je v otrokovem imenu napisano vprašanje, na primer: »Teta Leja, bi postala moja
krstna botra?« (ustni viri, Juršinci, Hlaponci).
H krstu nesejo različno, ko je dojenček star štiri ali pet mesecev, nekateri še pozneje. V
Slovenskih goricah se večinoma držijo nezapisanega pravila, da naj bi otroka nesli h krstu,
dokler ga še lahko leže nesejo na rokah (ustni vir, Slovenske gorice). Botri otroku navadno
kupijo krstno obleko, krstno svečo, kos platna in nekaj zlatnine. Najpogosteje darujejo zlato
verižico ali zapestnico z obeskom, cerkvenim simbolom (križ, golob, angel). Verižico mu
pripnejo okrog vratu, ko ga oblačijo za krst. Najpogosteje botri darujejo otroku še nekaj
denarja in kupijo torto, ki jo razrežejo na krstitkah (praznovanje po krstu) (TD, str. 71).
Krstni obred poteka v cerkvi, vsak duhovnik pa ima nekoliko svojevrsten način obreda. Med
obredom oblivanja z vodo drži otroka na rokah botra/boter, oče pa drži krstno svečo. Navadno
se ceremonija v cerkvi fotografira ali snema, prav tako se snema in fotografira dogajanje pred
ali po krstu (na krstitkah).
Na terenu je tudi med mlajšimi še znano verovanje, da bo otrok lepo pel, če se, medtem ko ga
duhovnik polije z blagoslovljeno vodo, joče. Med bolj znanimi verovanji je še prerokovanje53,
da bo otrok imel mirno življenje, če krstna sveča med krstom gori z raznim plamenom,
oziroma bo imel razburkano življenje, če plamen miga.
Krstitke oziroma praznovanje po krstu obhajajo različno; bodisi doma, v gasilskem domu ali v
gostilni. Na krst in krstitke vabijo različno število povabljenih, odvisno od posameznih
staršev. Gostje na krstitke navadno prinesejo darila za krščenca, ki jih sprejemata oče in mati,
otroka pa v tem času drži botra. Botri in botre na krstitkah navadno sedijo na častnem mestu,
imajo govor in pred jedjo pričnejo z molitvijo, ki se ji pridružijo vsi ostali. Ker je na terenu še
znana fraza, da »boter ali botra jeta (jesta) z veliko žlico«, ponekod botrom in botram
pripravijo večji jedilni pribor, predvsem večjo žlico. V nekaterih gostilnah (Mala Nedelja)
botrom pripravijo šaljivo pogostitev, s katero botro počastijo, navadno gre za krožnik, na
katerem so kokošja ali petelinova glava, noge in nekaj zelenjave (ustni vir, Bodislavci).
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Fotografija 24: Velika žlica in kokošja glava za botro na krstitkah, Mala Nedelja, 2015 (vir: Tadej Murkovič)

Botri na terenu še poznajo nenapisano pravilo, da so otrokovi skrbniki, v primeru smrti obeh
staršev. Sicer krščenci kasneje svoje botre nazivajo botra ali boter, oziroma kum ali kuma (v
Ormoški okolici) do smrti. Botri imajo do krščencev poseben odnos, pogosto se jih bolj
spominjajo ob njihovih rojstnih dneh in jim občasno finančno pomagajo (TD, str. 76).
53

Izraz prerokovanje uporabljam, ker so informatorji, ki so govorili o tem, temu pripisovali večji pomen.
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8. SPREMENLJIVOST ŽIVLJENJSKIH ŠEG (sklepno poglavje)
Odnose posameznika in družbe do določenih elementov, pojavov in praks sem v magistrski
nalogi vseskozi opazoval preko folklornih obrazcev (poleg praks in šeg), saj menim, da preko
njih posameziki, morda nezavedno, sporočajo številne informacije in stališča do neke teme.
Kot piše Babičeva, je obstoj folklornih obrazcev podvržen spreminjanju. Gre za odstopanja in
spremembe, ki se ne pojavljajo zgolj individualno, ampak tudi na ravni skupnosti oziroma
družbe, kar je pogojeno tudi s spremembami načina življenja, družbenih norm in ocen ter,
vsakič znova, kolektivne cenzure (2015: 12).
Opazoval sem, kako so informatorji uporabljali določene folklorne obrazce, obenem pa sem iz
konteksta poskušal razbrati njihov odnos do pojava, ki so ga z določenim folklornim
obrazcem ilustrirali. S tem, ko sem si v dnevnik zapisoval kontekste, v katerih so informatorji
določene folklorne obrazce uporabljali, sem opazoval njihova stališča, poglede, občutja do
nekega pojava. Dundes pravi, da je zapisovanje koteksta pomembno, da odgovorimo na
vprašanje, zakaj je določen tekst uporabljen v določeni situaciji; poznavanje različnih
kontekstov pa lahko razloži tudi različne variante (Dundes po Babič 2015: 14).
V posebni raziskavi bi bilo potrebno raziskati spreminjanje funkcije nekaterih folklornih
obrazcev skozi čas – kako je nek folklorni obrazec v sredini 20. stoletja pomenil nekaj
drugega (na primer magično verovanje, opis določene prakse, resnična anekdota), v začetku
21. stoletja pa je njegova funkcija drugačna, saj se, na primer uporablja le še v humornem
kontekstu s funkcijo zabave, kot nekakšna šala. Pri takšnih raziskavah se postavlja vprašanje
razumevanja pravega konteksta, saj je pomembno ali se pripovedovalec in raziskovalec
popolnoma razumeta glede pomenov nekega folklornega obrazca. Če je, na primer
pripovedovalec nek folklorni obrazec povedal kot šalo, je vprašljivo, ali jo je kot tako dojel
tudi zapisovalec, ali obratno, če je pripovedovalec povedal nek folklorni obrazec, ki je bolj
humornega značaja, pa gre vendar za neko verovanje, je vprašanje, ali ga je kot verovanje
dojel tudi zapisovalec.
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Kot sem omenil, so sogovorniki in sogovornice, rojeni pred 2. svetovno vojno, za opis starih
praks, verovanj in početij uporabljali rečenico »negda (nekoč) so rekli« ali »negda so
pravili«. Pomen omenjene rečenice si razlagam tako, da pripovedovalec z uporabo te ne
govori o verovanju, vendar se vseeno navezuje na prednike, na ustaljene prakse. Menim, da se
pripovedovalec s tem do neke situacije nekoliko distancira, obenem pa se ne distancira
popolnoma, saj pušča odprto možnost – morda pa ne škodi in ne koristi, lahko pa vseeno
koristi ipd.
Ko sem na terenu raziskoval šege in praznovanja življenjskega cikla, sem ugotavljal, da so se
različne starostne skupine informatorjev različno razgovorile o določenih temah. Tudi skozi to
sem opazoval spreminjanje odnosa družbe do nekaterih tematik. Nasplošno so vsi sogovorniki
in sogovornice radi govorili o šegah, ali, kakor so z lastnimi besedami v večini govorili,
običajih, povezanih s poroko. Večina jih je ob omembi šeg in praznovanj življenjskega cikla
najprej pričela govoriti o poroki. Kot je iz pogovorov moč razbrati, sogovorniki prav poroko
povezujejo kot dogodek v življenjskem ciklu, na katerega se navezuje največ šeg in običajev.
Glavni elementi na porokah, ki so jih informatorji izpostavljali, so bili: lažne neveste (ki
pridejo med svate pred pravo nevesto), prvi poročni ples in vzdušje, ki so ga na praznovanju
ustvarili glasbeniki. Večina informatorjev, tako starejših kot mlajših, je izpostavljala, da je bil
od glasbenikov, ki so igrali na poroki, odvisen celoten vtis. Večkrat so omenjali, da ljudje na
poroki lažje pozabijo slabo vreme in slabo hrano kot pa slabo vzdušje (ustni viri, Juršinci,
Drakovci, Moravci, Veržej itd.)
Preko folklorih obrazcev sem raziskoval predvsem izbiro partnerja in odnos med možem in
ženo ter odnos med mladoporočencema in njunimi starši. Kot piše Puconja je »odnos med
možem in ženo na kmetiji določala njuna materialna substanca. Neposredna produkcija
materialnih dobrin je determinirala tudi njuni produkcijski vlogi, s tem pa njuni družinski
funkciji, in narekovala odnose med njima« (Puconja 2011: 121). To potrjujejo tudi podatki,
zbrani na terenu – v sredini 20. stoletja so močno določali vloge moškega in ženske v
partnerskem odnosu. Menim, da je na odnos (v sredini 20. stoletja) vplivala tudi marksistično
navdihnjena blagovna teorija, ki je v opisih družinskih kmetij poudarjala družinsko
kmetovanje s patriarhalno družino, kjer se družinska kmetija prenese z očeta na sina, kjer so
ženske odgovorne za dom in gospodinjska opravila – posledica »naravne« delitve dela po
spolu itd. (Knežević Hočevar 2010: 50). Kot posledica določenih prepričanj, ki so veljala
nekoč, so tudi ženske sprejele določene koncepte, kot sem opazoval prako folklornih
obrazcev.
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Spol se je izkazal kot zgodovinsko ena najtrdnejših, najvztrajnejših, najkonsistentnejših
strukturirajočih struktur in se zato dojema kot nekaj naravnega, zato se tudi moška dominacija
v družbi sprejema kot nekaj, česar ni treba posebej utemeljevati, čemur ustrezata tudi
struktura prostora in struktura časa (Bourdieu 2010: 12). Družina, cerkev in šola so glavne
instance, ki so bile objektivno usklajene in katerih skupna točka je bila delovanje na
nezavedne strukture, s pomočjo katerih se je producirala neenakost spolov v družbi (Antić
Gaber idr. 2015: 9). Družinsko nasilje je bilo obravnavano v okviru družinske problematike,
to pa ni pomenilo le, da so bile ženske žrtve nasilja obravnavane kot del družine in v
družinskem kontekstu, ampak tudi, da so bile obravnavane na podlagi svoje družbene vloge v
sistemu, ki je večinsko ščitil institucijo družine, si prizadeval za ohranjanje te entitete in zato
tudi nujno večinsko v škodo žrtev (Antić Gaber 2013: 20-21). Ženska ni bila obravnavana kot
posameznica, temveč v prvi vrsti kot del družine, partnerka, mati, torej, glede na njeno
navezavo na moža ali druge člane družine. Kot znak neenakosti med spoloma se ta v
folklornih obrazcih na terenu kaže tudi v fizičnem nasilju, ko sogovorniki omenjajo obrazce,
da »ženski hrbet 'ma sedem kož« (ustni vir, Precetinci); »babo jezik bije (tepe)« (ustni viri,
Mursko polje, Slovenske gorice); »če je baba v živleji ne bita (tepena), ji koža ne sprhneje
(strohni)« (ustni vir, Bodislavci) in drugi. Ti folklorni obrazci opravičujejo fizično nasilje v
zakonu, vendar preko pripovedovanj informatorjev sklepam, da je slednje veljalo bolj za
sredino 20. stoletja, saj so že informatorji sami uporabljali obrazce v humornem kontekstu,
kar je bilo moč sklepati z načina njihovega pripovedovanja.
Kot piše Kos, je vkoreninjenost patriarhalnih predstav, da je mož (ljubeč) varuh in skrbnik
družine in žene, ta pa mu mora biti pokorna, veljala do 21. stoletja. Prav tako je veljalo, da je
žena zaslužna za večino družinskega nasilja, državna in deželna prava pa dolgo niso imela
razumevanja za omejevanje družinskega in zakonskega nasilja, niti ga niso zelo
problematizirala (2017: 486). Prav to pomanjkanje problematiziranja zakonskega nasilja
opažam v omenjenih folklornih obrazcih, saj folklornih obrazcev, ki bi obsojala družinsko
nasilje, skoraj nisem zasledil, medtem ko so tisti, ki ga opravičujejo, bili dokaj pogosti.
Prav tako lahko preko folklornih obrazcev v nekaterih primerih opazujemo razosebljanje
žensk –v sredini 20. stoletja, ko so nevestini svatje ženinove vprašali, kaj jim naj dajo oziroma
kaj želijo, ti pa so jim odgovorili: »tisto stvar, ki je našemi ženihi (ženinu) par« (ustni viri,
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Mursko polje, Slovenske gorice). Podobno je tudi ženinovo vprašanje: »'mate takšne krpele54,
ka bi mene grele?« (ustni vir, Drakovci). Omenjena prispodoba žensko razčlovečuje in jo
primerja s kmečkim orodjem. Obenem rek deluje kot absurd, saj gre za kmečki pripomoček z
mrežo, ki je narejena iz vrvi in je nemogoče, da bi se nekdo z njim ogrel. Podobno priča
prispodoba, ki žensko z nezakonskim otrokom primerja kot »kravo s teletom«(ustni vir, Sveti
Tomaž).
Podobno kot lahko preko folklornih obrazcev opazujemo odnose med zakonskima partnerja,
lahko opazujemo tudi odnose med zakoncema in njunimi starši. Najpogostejši opisi sporočajo
nekompatibilnost starejše in mlajše generacije, na primer: »na gostüvaji je treba stare ludi
pojesti« (ustni vir, Sovjak), »gnes gostüvaje, vujtro pa süvaje« (danes gostija, jutri prerivanje)
(ustni vir, Moravci) ; »bojše 'meti pet zetov kak pa eno sneho« (ustni vir, Slovenske gorice) ...
Tudi v sodobnosti na terenu zasledimo folklorne obrazce, ki so drugačni, vendar bi jih po
pomenu lahko enačili s tistimi iz sredine 20. stoletja, na primer: »tašča je naboljša mrzla
(mrtva op.a.)« ali »po poroki se moraš preseliti tako daleč, da tašče ne more v copatih priti do
tvoje hiše« (TD, str. 69, 70). Omenjeno bi lehko definirali kot stereotipe, folklorni obrazci pa
se najpogosteje pripovedujejo v kontekstu humorja.
Iz vsakdanje uporabe pa izginjajo folklorni obrazci, katerih funkcije so skoraj izginile oziroma
so izginile situacije, v katerih so se uporabljali. To so navadno tisti, ki so se uporabljali za
situacije kot so preživljanje staršev, ohranjanje družinskega gospodarstva in podobno, na
primer: »jaz tebi klüč, ti meni lüč« (TD, str. 3, 11, 45), »Lani je b'lo hüdo, ka so nan dedek
mrli, kak še bo le letos, ko nan je kobila crknila!« (ustni viri, Moravci, Drakovci, Mursko
polje).
Čeprav sem sklepal, da bodo sogovorniki težje spregovorili o šegah in praksah povezanih z
umiranjem in smrtjo, sem tudi pri tem opazil, da so se jim te informacije močno vtisnile v
spomin, saj so se nekaterih podrobnosti v zvezi s šegami, verovaji in praksami ob smrti dobro
spominjali. Imel sem občutek, da do smrti čutijo strahospoštovanje in imajo do nje spoštljiv
odnos, obenem pa gre pri izgubi svojca in znanca za travmatičen dogodek, zaradi katerega se
svojci in znanci nekoliko poglobijo v razmišljanje in dojemanje stvari okoli sebe, zato se jim
informacije v zvezi s tem vtisnejo v spomin. Starejši informatorji, rojeni približno do 60. let
20. stoletja, so v večini primerov lažje govorili o smrti in umiranju, prav tako so ravno ti
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Krpéle ali locné so posebna transportna priprava, sestavljena iz dveh polkrožno zavitih in povezanih palic,
prepletenih z mrežo iz vrvi, uporabljali pa so jih za prenašanje svežnjev sena ali listja (Bogataj, Makarovič po
Baš 2004: 261).
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informatorji poznali največ (v večini primerov) šaljivih anekdot, povezanih s bdenjem pri
mrliču in pogrebih.
Kot je razvidno tudi iz sprememb v praksah in ravnanjih v povezavi s smrtjo in umiranjem, se
zdi, da je v današnjem času smrt bolj tabuizirana kot je bila v preteklosti, saj se ljudje tej temi
bolj izogibajo in se o njej ne želijo tako odkrito pogovarjati. V primerjavi s sredino 20.
stoletja, ko je človek najpogosteje umiral doma, v krogu svoje družine in svojcev, danes večji
del umira v inštitucijah (bolnišnice, domi za ostarele). S tem, ko se umika umirajoči član
družine, se spreminja tudi odnos do smrti in pokojnih. S tem, ko so krste in, v večji meri, žare
danes odrinjene v mrliške vežice, posamezniki s trupli pokojnih svojcev nimajo več toliko
fizičnega stika kot so ga imeli pred leti, ko so trupla dva do tri dni čuvali doma. Preko
pričevanj informatorjev, rojenih približno do sredine 20. stoletja, je mogoče opaziti, da so se
pred žalostjo in žalovanjem v sredini 20. stoletja v primerjavi z danes pogosteje zavarovali s
humorjem. Skozi raziskavo sem dobil občutek, da sta umiranje in žalovanje v 21. stoletju
postala bolj tabuizirani temi kot je bila ta v sredini 20. stoletja, nasprotno pa so postale manj
tabuizirane teme tiste, ki so bile tabuizirane takrat (spolnost splav, odnos do telesa itd.), saj se
o njih več govori, tako v medijih kot v vsakdanjem življenju.
Pogrebne šege so po svojem bistvu konzervativne in tradicionalne, ko pa se spreminjajo naglo
in v veliki meri, odsevajo dramatične materialne, vedenjske in tudi ideološke spremembe v
širši družbi. Elementi postmoderne družbe, ki se razkrivajo tudi v samem obredu pokopa so
modernizacija, industrializacija, visoka tehnologizacija, sekularizacija, globalizacija itd.
(Gregorčič 1999: 163). S tem, ko se pogrebni obredi spreminjajo in postajajo vedno bolj
modernizirani in razvrednoteni, hkrati pa močno okrnjeni (v primerjavi s sredino 20. stoletja),
posredno vodijo v nesprejemanje smrti, skrivanje bolečine, ki se ob deritualizaciji niti ne
porodi, pač pa skrije, potlači, ali v pomiritev, ki sploh ni bila vznemirjena. Zato se prevrednoti
tudi sam občutek izgube, ki dejansko to več ni (Gregorčič 1999: 177). Smrti več ne
vrednotimo in o njej ne govorimo, saj nimamo več fizičnega stika z mrtvimi, ne srečamo se s
truplom, saj takoj po nastopu smrti vso organizacijo prevzamejo pogrebni servisi, tako da
mrtvi preprosto izginejo, z njihovimi posmrtnimi ostanki pa se srečamo (v primeru
najpogostejšega žarnega pokopa) le nekaj ur pred pokopom.
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O šegah, ki so povezane z rojstvom, so največ govorile ženske informatorke, tako starejše kot
mlajše. Proti pričakovanju
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so o prepričanjih in magijskih praksah veliko govorile tudi

informatorke rojene v 70., 80. in 90. letih 20. stoletja – predvsem tiste, ki so že rodile.
Zatrjevale so, da so med nosečnostjo veliko brale, predvsem v revijah in na spletu, kjer so
pogosto zasledile tudi poljudne članke, ki so govorili o verovanjih, povezanih z nosečnostjo in
rojstvom, nekaj verovanj in praks pa so na njih prenesle tudi njihove mame in babice.
Izpostavljale so, da so se jim te informacije močno vtisnile v spomin.
Pri poglavju Rojstvo v sredini 20. stoletja sem se dotaknil teme splava. Ta tematika me je
zanimala, saj sem preko podatkov o splavu opazoval odnos posameznika in družbe do njega.
Zanimivo bi bilo to temo še bolj poglobljeno raziskati in o njej pridobiti še več podatkov za
obdobje v sredini 20. stoletja, nato pa jih primerjati z današjim odnosom. Ugotavljal sem, da
je v preteklosti šlo za bolj razširjeno prakso kot morda domnevamo, obenem pa danes o
splavu lažje spregovorijo mlajše generacije sogovornikov. Verjetno zato, ker je splav v
današnji kulturi dokaj družbeno sprejet (v primerjavi s sredino 20. stoletja), obenem pa se z
njim ukvarjajo pristojne inštitucije. V preteklosti je bil splav izvajan bolj v tajnosti, s strani
bolj ali manj laičnih posameznikov.
V poglavju o rojstvu sem se odločil tudi za posebno podpoglavje, kjer opazujem vpeljevanje
oziroma vpelovaje – ponovno vključitev porodnice v družbo in vaško/cerkveno skupnost. Za
to sem se odločil, ker gre za prakso, ki je sredi 40. let 20. stoletja že skoraj popolnoma
izginila. Takšne teme se mi zdijo še posebej zanimive, saj najdemo le še malo sogovornikov,
ki nam o njih znajo kaj povedati – v konkretnem primeru so se omenjene prakse spominjale le
informatorke rojene do 20. let 20. stoletja.
Med opazovanjem folklornih obrazcev, ki se navezujejo na rojstvo in rojevanje, sem zasledil,
da so nekoč tudi porod in rojevanje dojemali nekoliko drugače, saj so ga primerjali z
izločanjem iz telesa, na primer »mamika so sineka posrali« (ustni vir, Mala Nedelja) ali
»klobaso je lahko jesti, kosti je žmetno (težko) srati« (ustni vir, Moravci). Z današnje
perspektive gre za šaljiva izreka, ki so ju sogovorniki uporabljali v humornem kontekstu,
vendar lahko preko njiju opazujemo nekdanji (sredina 20. stoletja) odnos družbe do
človeškega telesa, spolnosti, poroda. Danes denimo družba poroda več ne primerja z
izločanjem.
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Nisem pričakoval toliko prepričanj in magijskih praks – glede na to, da so v drugih šegah in praznovanjih
življenjskega cikla bolj izginile (povezane s smrtjo, povezane s poroko).
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O spremembi v dojemanju nekaterih življenjskih pojavov pričajo tudi anekdote, ki govorijo o
pripravah na porod ter o primerih, ko so ženske rodile na polju, na skednju, na poljskem
stranišču ali kje drugje. Ti primeri so v primerjavi z današnjim stanjem zanimivi z vidika
sodobne higienizacije porodov, ko sodobna medicina teži k temu, da so porodi čimbolj
higienski in sterilni.
Na socialno–ekonomske okoliščine v vaških skupnostih, v katerih sta se odvijala porod in
nega novorojenčka v sredini 20. stoletja, je prva opozorila etnologinja Franči Šarf. Poudarila
je, da so s porodom in nego dojenčka povezane socialno–higienske težave kot so: težave s
prostorom, kjer je ženska rodila, s posteljo in posteljnino, z navzočnostjo ali odstranitvijo
družinskih članov med porodom, s pomočjo, z opremo za novorojenčka in njegovo nego
(Šarf po Rožman 1997: 242). Po pripovedih s terena so ženske na območju Prlekije v sredini
20. stoletja večinoma rojevale doma, v postelji, ob prisotnosti starejše sorodnice ali vaške
babice, medtem ko moški pri porodu niso bili prisotni. Higienske razmere so bile slabe, prav
tako je primanjkovalo opreme za nego otrok, zaradi česar so jih umivali v lesenem koritu,
povijali s plenicami iz platna, jih omamljali z makom in ponekod tudi alkoholom (ustni vir,
Bodislavci). Moški sogovorniki, rojeni do sredine 20. stoletja, so izpostavljali, da pri porodu
niso bili prisotni, medtem ko je danes pri porodu na raziskovanem območju prisotna večina
očetov (TD, str. 75). Porodi v začetku 20. stoletja potekajo, z redkimi izjemami, v
porodnišnicah, med glavne indikatorje medikalizacije porodov danes pa lahko uvrstimo
število oziroma delež indukcij, stimulacij porodov z rabo farmakotoloških metod za lajšanje
bolečine, operativnih dokončanj porodov, uporabo zdravil med porodom, rutinskega
kontinnuiranega spremljanja plodovovih srčnih utripov ter higiensko pripravo na porod –
britje sramnih dlak in klistir (Ocepek 2018: 15).
Občutiti je, da je v začetku 21. stoletja v povezavi z določenimi telesnimi praksami v porastu
neke vrste puritanstvo. Veliko večji je poudarek na higieni, to opažam na primeru sterilnosti
porodov, pa tudi na drugih področjih, ki jih obravnavam v magistrski nalogi – bolj sterilna je
priprava hrane za gostije, prav tako je večjo sterilnost opaziti ob praksah povezanih s smrtjo
(mrtvaški oder, pripravljanje trupla, pokop itd.). Vse to kaže na spreminjanje odnosa družbe
do nekaterih elementov vsakdanjega življenja56.
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V tem primeru se kaže spreminjanje odnosa do higiene, spreminjajo pa se tudi drugi odnosi: odnos do
žalovanja, partnerskega razmerja, tradicije itd.
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Ker sem na terenu zbral precej folklornih obracev na temo odnosa do števila otrok, sem se
odločil, da jih razvrstim v posebno poglavje. Ugotavljal sem, da omenjeni folklorni obrazci, ki
se navezujejo na spol in število otrok (in je po tem, da so jih uporabljali le starejši
informatorji, moč sklepati, da se navezujejo na sredino 20. stoletja), danes večkrat delujejo le
kot izraz humorja, in redkeje delujejo posmehljivo, zasmehovalno. Njihova funkcija se je od
družbene kritike prenesla k funkciji humorja in zabave, kar je tudi za pričakovati, saj je veliko
število otrok (okrog deset) v današnjem času redkost, obenem pa zaradi manjšanja razlik med
moškimi in ženskami, ni tako pomemben spol otroka.
Kot sem omenil, so na prostorsko pripadnost, zavest in identiteto Prlekov vplivali
tradicionalni dejavniki kot so zgodovinski spomin, kultura, umetnost, jezik (narečje) in
pokrajina (Kosi 2012: 31). Menim, da je slednje značilno za raziskovano obdobje v sredini 20.
stoletja. Kot pravi Puconja je »prleška identiteta strogo pogojena z vezanostjo na zemljo,
njeno posest ter atribute, ki organsko rastejo iz tega razmerja. Primarne družbene in duhovne
vrednote prleškega človeka se vlečejo kot konstantna nit tudi v spremenjenih družbenih
razmerah in so praviloma katalizator pozitivnih nians, kakršne sicer prinaša tako v socialnem
in duhovnem pogledu nova prihajajoča množična kultura« (2007: 230). Skozi raziskavo sem
lokalno pokrajinsko identiteto57 opazoval tudi med mlajšimi generacijami, rojenimi konec 20.
in v začetku 21. stoletja. Dejavniki, ki v sodobnosti vplivajo na oblikovanje skupne identitete
in zavesti pa so družbene institucije, upravne delitve, mediji, gospodarski subjekti in množični
šport (Kosi 2013: 103). Opažam, da so med mladimi močan dejavnik za oblikovanje prleške
identitete množični mediji, zadnjih 15 let predvsem internet. Popularne so spletne strani (npr.
http://prlekija-on.net; Facebook stran Prleški dnevnik), ki oglašujejo prleško kulturo in
obenem krepijo skupinsko identiteto, tudi z izdajanjem majic, predpasnikov, lončkov in
drugih darilih produktov s slogani »Jas sen Prlek/ Jas sen Prlečka« (TD, str. 76). V zadnjem
letu se je na spletnem mediju Instagram pojavila tudi prleška različica mariborskega kanala
Štajerski argo, ki se imenuje Prleške_gučenice. Na tem kanalu se objavljajo predvsem
pregovori in folklorni obrazci v prleščini, kanal pa je priljubljen predvsem med mlajšimi
generacijami. Takšni in podobni dejavniko pripomorejo k temu, da se tudi danes, na prelomu
tretjega tisočletja, ohranja in krepi prleška identiteta.
Posredno se z ohranjanjem lokalne identitete ohranjajo tudi šege in praznovanja. To se izraža
v praksah, povezanih z rojstvom (polivanje očeta, nastiljanje s slamo) in praksah, povezanih s
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To, kar v začetku omenajm kot prleštvo.
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poroko (šranga, vključevanje tradiciolanih lokalnih elementov ipd), nekoliko manj v praksah
povezanih s pogrebom. V teh primerih identiteta temelji na lokalnih šegah in se vzajemno z
njimi tudi ohranja – gre za živo tradicijo.
Šege in praznovanja življenjskega cikla so nedvomno zanimiva tema za raziskovanje,
predvsem za raziskovanje na terenu, saj lahko ob informacijah, vezanih na neke prakse in
početja, dobimo še številne druge informacije o posamezniku in družbi. V času globalizacije
je zanimivo opazovati pojave in prakse (vezane na življenjski cikel), katerih fukcije se skozi
čas spreminjajo; na primer nastiljanje s slamo ob rojstvu otroka je v preteklosti pomenilo
javno sramotenje nezakonskih staršev, danes se je ta funkcija izgubila in je ta praksa postala
javno deljenje informacij o novem otroku. Morda se bodo ti pojavi še bolj razvili in definirali
(v kolikor je njihovo ohranjanje v zavesti družbe, bodisi zavedno ali nezavedo), morda bodo
šli skozi procese ustvarjanja nesnovne kulturne dediščine, ali pa se bodo morda še bolj vtisnili
v kolektivno zavest družbe nekega območja, da bodo na določenih območjih še ostale
posebnosti, ki preprečujejo, da bi se svet spremenil v globalno vas?
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9. SUMMARY
This master's thesis compares the celebrations and folk customs of the life cycle in the Prlekija
region in two periods: in the middle of the 20th century and in the early 21st century. Based on
the data collected by conducting fieldwork in the Mura Field and the hilly parts of the Slovene
Hills, three milestones of the life cycle were chosen: wedding, death and birth. This sequence is
due to the amount of data provided by the interviewees themselves when asked about a certain
milestone.
Most of the interviewees were born before World War II; the main three chapters are based on
their answers, encompassing wedding, death and birth, followed by the chapters containing the
descriptions of the same events in the present time, in the early 21st century.
Apart from the practices and folk customs related to a certain celebration, we address the
attitude of an individual and a wider community towards gender, sexual, societal and social
roles, sexuality, hygiene, religiousness, etc. In addition to folk customs and celebration
practices, the chapter encompassing wedding covers the following topics as well: choosing a
partner, the relationship between the partners and the relationship between a wedded couple and
their parents. The data collected for the middle of the 20th century confirm the presence of a
predominantly patriarchal family life, where men acted as the estate owners and women were
mostly in charge of their home and household chores. What is more, women were not seen as
individuals, but mainly as a part of the family, considering their attachment to their husbands
and other family members. Gender inequality can be observed through folklore forms linked to
marriage; in some cases, they even justify a husband’s physical violence over his wife. This
confirms the point of view that the position of a husband was still superior to the position of a
wife in the early 20th century. Through folklore forms linked to marriage, the thesis also
observes the depersonalisation of women, the relationship between the partners and the
relationship between a wedded couple and their parents, which most frequently prove the
incompatibility of an older and a younger generation.
The chapter on folk customs and practices connected to death reveals that death in the past was
commemorated and photographed to a greater extent as well as less secretive than today. If we
compare it with the early 21st century, it seems that death today is more tabooed than it was in
the past, as the interviewees tend to avoid this topic. This is probably due to the fact that,
compared to the middle of the 20th century, family members more frequently die in institutions
(hospitals, nursing homes) than at home. The attitude towards death and the deceased changes
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with the dying family member retreating.
Most of the data for the chapter on birth and labour in the middle of the 20th century and the
early 21st century was collected by interviewing women, which is why this chapter is addressed
as the last one. Men did not delve into this topic as much. Since pregnancy and labour were a
distinctively physical action, a feeling, an event connected to emotions, events and activities
related to them got engraved in women’s memory. If we compare the middle of the 20th century
and the early 21st century, it is evident that abortion has always been present, but it was not as
socially accepted in the past as it is today; today it is performed by authorized institutions
whereas, in the past, mostly laypersons carried it out. As far as labour is concerned, today a
higher level of hygiene is desired; modern medicine strives to perform labours in a more sterile
environment. In the middle of the 20th century, folklore forms encompassing the gender and
the number of children were more common; however, today’s society does not pay as much
attention to folklore forms as they are not so common anymore.
The master's thesis shows that the preservation of folk customs and celebrations related to life
milestones affects the preservation of the local identity of the inhabitants of the Prlekija region.
Today, this is strongly accentuated in practices, such as spilling wine on a new father, piling
straw at the birth of a child, šranganje (making a wedding roadblock), incorporating traditional
elements in modern weddings, etc. All of the elements mentioned conserve the local identity
and, at the same time, keep the traditions alive.
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