
jednostrano i bez objašnjenja iznesene predaje ne mogu biti zrcalo povijesti 
niti povijesna slika, jedino su možda nalik na iskrivljeno zrcalo. 

Ne umanjujuć i ozbiljnost ove posljednje primjedbe, željela bih završno reći 
da to mjesto u Rohrichovo j raspravi odudara od ostaloga njegova konteksta, koji 
inače cijenim veoma visoko. Sve ostale kritičke primjedbe, sadržane u ovome 
mom prikazu, dokazuju zapravo izvanrednu vrijednost Rohrichovih studija, 
bitnost iznesenih problema, koji i onda k a d a se ne prihvate potpuno, uvijek 
plodno izazivaju pokušaje daljnjih utočnjavanja i razrada. U takvim je latent
nim živim pot icaj ima sadržana jedna od osnovnih vrijednosti naučnog djela. 
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Leopold Kretzenbacher , Santa Luc ia und die Lutze l frau. Volksg laube und 
Hochreligion im Spannungsfeld Mittel- und Siidosteuropas. Miinchen 1959. Str. 
128 ( + V H I str.) slik na umet. papir ju ( = Siidosteuropaische Arbeiten 53). 

Neutrudljivi raziskovalec l judske kulture na ozemlju jugovzhodnih Alp, 
vzhodne Srednje Evrope in Panonije je razširil in poglobil s tem delom znanje 
o bajčno-legendarnem liku, ki ga je zamikal že pred leti (Lutzelfrau und Pudel-
mutter. Ein Beitrag zur Sagenkunde des Burgenlandes. Burgenlandische Heimat-
blatter 13, Eisenstadt 1951, str. 162 si.) in nam ga je prvič omenil J . P a j e k v 
svoj ih »Črticah« 1884. Gre za zimsko žensko božanstvo Perhtine vrste, ki je bilo 
— kakor Perhta sama — hkrati dobro (»svetlo«) in zlobno (»temno«). Vladalo je 
ob začetku novega leta, ki se je začenjalo tedaj , ko je bil dan najkrajš i in je 
potem začel spet rasti. Tudi v boju proti temu božanstvu je uporabi la Cerkev 
sreskušeno metodo: na njegovo mesto je postavila krščanslco legendarno j u n a -
dnjo , ki j e godovala po starem predgregorijanskem koledarju ravno na n a j 

kra j š i dan v letu, na samo nekdanje novo leto in na praznik skrivnostnega žen
skega božanstva — južnoitalsko sv. Luci jo (13. decembra). Novi krščenci so je 
sicer sprejeli z vsemi njenimi legendarnimi atributi, ki je zaradi njih postala 
zaščitnica oči, po imenu (Lucia — lux) p a tudi varuhinja svetlobe, toda njene 
poganske tekmice niso zav^rgli. Tako se med drugim v našem vzhodnoštajerskem 
izročilu po jav l ja ta Luc i ja in njena strežnica, ki sta še do nedavnega hodili o 
Lucij inem po hišah in strašili poredne otroke. Značilno pri tem je bilo, da je bi la 
L u c i j a črno oblečena, da je torej privzela zunanjost svoje poganske tekmice, 
medtem ko je bila njena strežnica, ki n a j bi bila nekdanji poganski lik, belo 
oblečena in je nosila na krožniku dvoje oči, torej atribut legendarne svetnice! 
(Po mojem pozvedovanju so Lucijini obhodi na naših tleh dokončno prenehali.) 
Razgledani avtor, ki mu znanje slovenščine in srbohrvaščine omogoča neovirano 
uporabo našega gradiva in naših virov, zasleduje razširjenost tega izročila, pro 
diranje italske svetnice na eni in zmagovito vztrajnost njene poganske nasprot
nice na drugi strani, sistematično obdeluje ves ozemeljski lok »Lucij inega« iz
ročila v njegovem prvotnem, srednjeveškem prodoru od otoka K r k a navzgor, 
vztrajno razširjenost »temne Lucije« na slovenskem, hrvaškem, nemško-štajer-
skem, gradiščanskem, ogrskem, morav^skem, češkem in vzhodnobavarskem ozem
lju z njenimi obrednimi relikti (Lucijin »polaženik« in Lucij in kruh, » luc i jšak«, 
vedeževanje in vraže v Lucij ini noči), raziskuje sekundarni, baročni val Luc i j i 
nega češčenja, ki se je razlil skoraj samo po slovenskem ozemlju (Skaručna, 
Dražgoše i. dr.) in se ustavil na slovenskih narodnostnih mejah, do koder je p a č 
segalo območje Ogleja. Graškemu znanstveniku smo lahko hvaležni, da je raz 
grnil pred tujim znanstenim svetom lep kos našega izročila z vsemi dosedanjimi 
raz iskavami tudi z naše strani, kar vse je bilo tujini doslej neznano. S stal išča 
etnološke vede je s tem delom ponovno lahko dokazal , da se pojavi l judske kul
ture ne krijejo z jezikovnimi območji in da vsako etnološko raziskovanje, ki se 
zapira v̂  ozki okvir določenih etničnih meja, os taja na pol poti in se izpostavlja 
nevarnosti povsem napačnih izsledkov. Niko Kuret 


