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Slovens\d etnografski muzej Je pripravil razstavo
"Vraževerje na Slovenskem" v čast 40. obletnice svojega
obstoja kot samostojne in osrednje etnogralske ustanove
na Slovenskem. Ta naša občasna tematska razstava bo
razstavIjena nekaj mesecev v razstavnih prostorih Slo.,,'enskega etnografskega muzeja v Ljubljani, nato pa se
bo napotila po Sloveniji.
S to razstavo je skušal na! muzej obuditi k življenju
eno od dosedaj še malo raziskanih področij etnologije
- ljudsko verovanje in vraževerje. Prav ob razstavi
smo odk!iH marslkak!no doslej ~e neznano ugotovitev,
predvsem pa smo zbrali in uredili veliko zanimivIh
podatkov, razmetanih po starih listinah, knjigah in ča
sopisih, v arhivih, muzejih in :taSebnlh zbirkah. Obenem
nam je razstava pripomogla, da smo zbrali veliko zanimivega ln dragocenega materiala, nevilne predmete,
ki bodo po razstavi Iz.popoln!li oddelek ljudskega vera..
vanja ln vraževerja v bodočem razširjenem osrednjem
slovenskem etnografskem muzeju.
Glavni naslov razstave skupaj s podnaslovom prikazuje obseg in nakaže vsebino razstave. Z njo smo posegli daleč nazaj v prazgodovino. S pomocjo arheologov smo skušali prikazati kontinuiteto med vraževerjem
v tistih časih, o katerih nimamo pisanih virov, in med
poznejšo dobo. Cudoviti kultni idoH iz prazg<ldovine
so nam etnologom najbolj~i kažipot k izviru vr3.Ževerja
v listih davnih časih. Razstava nada1jepr!kazuje vraževe-rje v njegovih najbolj temnih oblikah srednjeveške
inkvizicije. VkljUčili smo tudi ljudsko čarovno medicino.
Kljub sUnemu razvoju znanosti, napredku civilizaciJe vraževerje pri nas Je ni povsem izginilo. Ugotavljamo lahko, da vraže izginjajo zelo 1)OČasl , mnogo p0časneje, kot raste -znanost in se razvija družba. Zato smo
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razstavili tudi najrazli·čnejše oblike waževerja v današnjih dneh. Za nas etnologe so tudi te o.blike zanimive.
ker s·:> mnoge med njimi starejšega izvo.ra, za druge pa
SD z načiln a preoblikovanja, ki jih prinaša čas in ki jih
tudi e tnoLogi vemo beležimo in proučujemo. Vam, dragi
o·biskovalci .razstave, pa bodo ti amuleti 20. stoletja
jasno pokazali ves nesmisel vraž, .pa čeprav jih izvajajo danes še tako sodobno.
Danes lahk:> .g·ovQrimo o. treh vrstah vraževernih
ljudi. Prve najdemo v zaostalih, od sveta odmaknjenih
krajih. TakoO smoO še" letoOS ,poleti Qb naših raziskovanjih
na jugozahodnih področjih Pohorja srečali kmeta, ki je
v črnem lo ncu zažgal čaro.vni ogenj, -trdno. prepričan,
da bo z njim pregnal nevihto. Toda t a neuki kmet je
že zadnji v d r užini, ki še veruje, da lahko mo.č njegoveO'a ognja in d ima prežene nevih to. Njegova bč i noče
veČ niti lončenega lonca; razmišlja, kako bi se čimprej
znebila črne kuhi nje, sanja .o električnem štedilniku.
hoče .radio. Tako je črni lonec zaoOstalega kmeta s POhoOrja na naši razstavi k ot spo m in na svet, ki izumi ra.
k.ot spomin na vraže, .ki \So. se rodile v d aljni preteklo-sti,
ko. je človeški ·razum še taval v temi nepoznanega, ko
se je človek bal nerazum-lj ivih naravnih pojavo.v, kot
spomin na vraže, I~i ,pa so se v sv.oj i prvo bitno.sti ohranile še do današnjih dni.
V drugo vrsto vraževernih ljudi ,l ahlw štejemo najra2iličnejoše carov.n ike, vedeževalce in s1-ovenske VTa'če ,
ki še danes pri nas izkoriščajo predvsem neu]wst in
naivnost ljudi. Tudi teh smo.ob iskanju gradiva za naš··)
razstavo še .nekaj odkrili na Slovenskem.
V tretjo VI'sto vraževerni.h pa lah ko uvrstimo ljudi,
Id so sicer kulturni in izobraženi - saj imajo se za take, so pa obremeni eni s celo vrsto drobni)l vraž. ŠOlerji
imajo svoje amule te v avtom(1bilih, ig·ra,lci in športniki
svoje id.o le v žepih kot t alismane sreče ob nastopih.
V Lj ubljani nima nobeden hotel sobe s številko 13. V
nekaterih mestih in na podeželju se lahko udeležujemo
spiritističnih seans. Horoskope, ki si jih dobesedno
vsak da'n spr.oti in znova izmiš'l jajo ,pisci v časopisih,
naši ljudje množično berejo in jim verujejo. Prav taiko
ver"ujejo v pret'Olrovanja iz kar t, iz rO'ke, iz kave ln šc
vseh mogočih drug ih pr i pomočkov. Eni delajo to, k~r
lJač to še verujejo, iker vlečejo za seboj ·š e tovor starlb
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predsodkov vraževeTja, drugi delajo. to zaradi zabave,
tretji ·pa, ker je to pač postala že moda, moda vraževerja v 20. stoletju! V času, ko človek osvaja vsemirje,
koO smo vsak dan tudi doma priča večjemu napredku
v medicini, tehniki, v družbi. Toda kultura, napredek
znanosti se vendar medsebojno izključujejo z vraževerjem. Ob tem se nam nehote vsiljuje misel, da nekateri svojo kulturo vrednotijo po obleki, po formalni
izobrazbi, po zunanji uglajenosti, .pri tem pa se prav
nič ne zavedajo, da niso s svojimi »modernimi« vražami nič manj zaostali kot kmet na Pohorju, ki še vedno preganja nevihto z ognjem.
Na naši razstavi smo poizkusili prikazati razvo.j in
vse značilnosti vraževerja sk,ozi stoletja ko.t tudi ves
njeg:w nesmiisel v današnjih dneh. Koliko. smo. v tem
uspeli, boste dragi obiskovalci, presodili sami.
Na tem mestu :bi se želel zahvalHi vsem ustanovam
in pDsameznikom, ki so posodili !predmete za ["azstavo.,
pomagali dobiti podatke ali na kakršen koli drug način
p::>magali .pri postavitvi razstave »Vra:ževerje na Slovenskem«. Posebej bi želel o.meniti: Narodni muzej,
Ljubljana, Državni arhiv SRS, Ljubljana, Na'I"ooopisni
inštitut pri SAZU, Ljubljana ; Mestni arhiv, Ljubljana;
Državni arhiv, Maribor; etnografske oddelke muzejev v:
Ptuju, Mariboru, Brežicah, Novem mestu, Metli'ki, Skofji Loki, Murski Soboti; magistra Zdenka Lavičke,
Kranj; Kriminalistični muzej, Ljubljana; Prirodoslovni muzej, Ljubljana; magistra Franca Minafika, Maribor; NUK Ljubljana; Narodno galerijo, Ljubljana,
Bredo Gaber, Škofja Loka in Tolminski muzej.
Vsem naša prisrčna zahvala.
Boris Kuhar
ravnatelj
Slo.venskega etnografskega muzeja
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Vida Stare
KULT VPRAZGODOVINI

Etnografski muzej je s svojo razstavo o vražah nil
Slovenskem posegel tudi v prazgodovinsko življenje naši h kraj ev z željo, d a s tem prikaže snov du hovne kult ure t udi iz ča-s,o v , 1;;0 še nimam-o p isanih virov. T a koTak je razuml jiv, k aj-ti dosežki materialne l;;u1turre nekega geografskega poOdročja ki ima v zg-odoOvinskem
dogajanju kontinuiteto, imajoo za nadalj nj.! razvoj svo j
pomen. Pojem vraževerj a je zeJo š irok in ga ne smemo
v okviru his toričnih obdobij posploševati. Tudi v~'aže 
verje, ki je v vseh skrajnostl h izraz č.lovekove nemoči,
da -bi tol mačilo življenje ln pojave ol{olja, ima sv-oj
r azvoj.
Čl-o vek st arejše kamene dobe si npr. ni moOge] razl agati bliska, ik:a!lw-r si ga razla gamo danes. Tolmač i"!
si ga je ko t sk'rivnostno moč, ki je ne more obvladati
a li sam sprp žiti. Ta moč pa mil je vendarle mogla. zanet iti za življenje pomembno stvar - ogenj. Ne vemo,
le slutimo lah'lw, da &0 se okoli ognja ion njegovega
bistva spletle naj'različnejše :razlage.
Se bolj kakor od ognja sta bila človek in okolje, v
ka terem je živel, odvisn a od sonca, saj mu je dajalo
toplot() in rast, s t em pa tudi življenje. PQletju , ko se
ži vljenje r aib:)hoti, sto jita nas.pro ti zima ln umiranje.
Po vezati prvo in drugo .pa se pravi dojeti resnico o
življenju in nehanju. Sonce, ki je stal o poleti visoko
v zenitu, medtem ko se je pozimi dotikalo obzorja, je
dalo l judem predstavo o dveh med seboj povezanih
krogih - motiv spiral e. SpiTale, kroge, ki so med seboj
povezani s črto, srečujemo v vseh arheoloških obdobjih,
hldi v tistih, koO j e o~'narnent prešel v likoY'l1i i:i'lt"a'Z, da
človek , ki ga je upoda'bljal, ni več razumel njegove
vsebine, a ga je še vedno uporabljal.
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Nadnaravne mocI SI Je skušal tolmačiti in si jih je
n.ehote pnnesel. v SVQjo bližinoO. Žena mu je post31a
SImbol plodn'-!stl, ker mu je ka:kor žito r-oci:ila naslednike. Iz tega .iz~aja tudi ves kult rodoOvitnosti, ki je
poosebljen v zeTI!, saj ohranja z rojstvom roOd.
KoO se jc človek duhovnoO bolj razvil, se ni mooel
več zadovolj.i1i s preprostimi razlagami; tako si je ;{ehotc u3tvarJ<,1 sam nova, halj zapletena tolmačenja.
K tem t olmačenjem je pritegnil druga bitja in stvari
iz ok:)lja. v katerem je žive!. Tako je v kultih \pridružil
človeku živali, drevesa in stvari vsakdanjega okolj3.
Nekaterim je pripisoval magično moč, ki je posegla v
njegovoO življenje, zato ji-h je po-osebi!. Ženi, kot simbolu plodnosti, se je pridružila pt.ica; ta je s časom dobIvala najrazličnejše lastnosti v predstavah. (Od tod
up odabljanje rac in gosi na raznih predmetih tako v
iztolčen[ tehniki kakor tudi kot plastlične figu'rice.)
Nas~ala so osrednja božanstva, manjša pa S-e> jih
spremljala, -povezana v pravljični fantaziji. KQ se zanimamo, čemu ta božanstva in kulti v življenju prClzg-odovinskega človeka, se nam vedno znova .poraja istu
V1pra.ša?je: k~koO bi se čim bolj približali čloOveku rprazgodOVine, njegovemu tolmačenju okolja in življenja
ki .ga je sam Qblikova1.
'
Zavest življenja in nehanja je neposredno sprožila
tudi hotenje, da bi ohranil isto ali pa še boljšo vlo"o
tudi pe> sml'tL Tako so si ljudje, ",lasti višjih ~loOjev Že
za življenja pripravili kraje, kjer bodo mogli po s~rti
nadaljevati isto Žlivljenje. Zlasti velike družinske grobnice - gomile - (Stična) nam pričajo .o čl,ovekovem
prizadevanju, da bi po smrti prav tako živeli kot prej.
Pc.?lavar naj t~d~. p:o smrti ostane .poglavar, suženj pa
sUizenJ. Oba naj zlvlta v svetu predstav Q ž~vl.ienju in
bogovih, ki sta si jih ustvarila in vanje verovala.
~e ;nisl.i. prazgodovinskega človeka gledamo v .predmetih IZ nJIhovih grobov, ki naj bi jim slUŽili še danes.
Ti predmeti pa so nam · kakor ·odprta knjiga iz katere
morem~ prebirati, kako so živeli, mislili, ču~tvovali in
verovalI.
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VITRI NA 1
Mlajša kamena doba
.
1. Kipec rodovitnosti a!1tropomorfna vaza IZ temno sivo
žgane gline (lnv. št . 1114) v. 19 - Ig pri LJubljanl
2. Idol iz rjavkasto žgane gline z vrezanlml motiVI. (inv. št.
1115) v. 14 - Ig pri LJubljanI.
.
3. Gllnast vrč v obliki. kozjega vunena .IZ temno sivo žgane
gline (inv. št. 1137) v . 12,5 cm - Ig PrI LjublJanl
4. Ropotulja iz rjavkasto žgane glme (LUV. št. 1127) v.5 ,7 cm
- Ig pri L j ubljani
6. Ropotulja iz rjavkasto žgane gline (inv . št. 1126) v. 3,8 cm
- Ig pri Ljubljani
Kultura žarnih grobišč (1250--750 pr. n. št.)
1. Bronast obesek v obliki sončnega kolesa (inv. št. 5004) pr.
4.4 cm - $ma r jeta
2. Bronast obesek v obliki sončnega kolesa (inv . št. 7129) pr.
4,7 cm - Rakovnik pri Mirni
3. Bronast obesek v obliki sončnega kolesa (inv. št. 7130) pr.
4 7 cm - Rakovnik pri Mirni
4. :Bronasta račja glavica (brez inv. št.) d. 4,8 cm - Ljubljana,
dvorišče SAZU
5. Konjiček na kolesih iz rjavkasto žgane gline (inv. št. 2571)
v. 18 cm - podzemelj
6. piščanec iz rjavkasto žgane gline - ropotulja (inv. št. 2574)
v. 13,6 cm - Podzemelj
7. Ropotulja iz rumenkasto žgane gline (inv. št. 2575) v. 10,8 cm
- Podzemelj
VITRINA 2
Starejša železna doba (750--450 pr. n. št.)
1. Daritvenik iz temno sivo žgane gline. Okrašen je z motivi,
ki so izdelani znazobčanim koleščkom (inv . št. 10333) .
v. 25,2 cm - Kranj
2. Bronasta kultna palica - scepter (inv. št. 1155) d. 13,2 cm $marjeta
3. Bronasta kultna palica - scepter (inv. št. 1156) d . 11,6 cm
- Smarjeta
4. Bronasta pravokotna pasna spona z iztolčenimi motivi (inv.
št. 80) d. 18,2 cm - Vače
5. Bronasta čolničasta fibula z račjim protomom na loku. Na
igli visi bronast bobenček - del kultne palice (Inv. št. 187)
d. 6,5 cm - Vače
6. Bronast kipec svečenice (inv. št. 3420) v. 11,8 cm - Breznik
pri Crnomlju
Mlajša železna doba (450 do prihoda Rimljanov)
1. Zelezen dvorezen meč, nasilno zvit v železn! nožnici (Inv.
št. 3494) d. 37 cm - Mokronog
2. Zelezen dvorezen nasilno zvit meč (inv. št. 3488) d. 18,2 cm
- Mokronog
3. Zelezna sulična ost, nasilno poškodovana (inv. št. 3503)
d. 20,4 cm - Mokronog
4. Zelezen votivni plug (inv. št. 3159) d. 5,9 cm - Jereka
5. 2elezen votivni plug (inv. št. 3161) d. 5 cm - Jereka
6. 2elezen votivn! plug (inv. št. 3162) d. 4,2 cm - Jereka
7. Zelezen votivnl plug (Inv. št. 3163) d. 4,1 cm - Jereka
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Pavla Štrukelj
ZAGOVORI
Čar ovna

zdravljenje izvira iz pradavnine, ko si je

človek predstavljal, da povzročaj-o bolezen demoni. Vrači S-9 prv·otno uporabljali za zdravib sugestivni učinek

besed. Te so bile nenavadno izbrane in oblikovane Z3
magične namene, 'Prvotno zložene v ritmični GIbliki. Ta:~
čarovni izrek je učinkoval sugestivno kol tolažba ali
blagoslov ali kot rešilna rotitev pred bolezenskim demonom. Mnogo zagovorov je ohranjenih iz asirske, sumerske in babHonske kulture. Prav tako poznamo ča
rovne izreke raznih indoevropskih narodov. Razne ČFl
ravne formule recitirajo ali pojejo tudi čarovniki pri
raznih ljudstvih na vseh celinah.
1. Najstarejši znani zagovor v Sloveniji iz druge poLovice 12. stoletja je bil zapisan v stiškem samostanu.
Te vrste čarovna formula je bila zelo .r azširjena v južni
in zaho-dni Nemčiji. Stiš-ki zagovor je tej nekoliko :podoben. PQ vsebini je uvrščen v tip, :ko se srečata bolnik
in zdravnik. Tako o'bliko zago\1l()ra pozna ves O1ientalski-poznoantični in islamski svet. Njegov postanek lahko zasledujemo tja v ba'b ilonsko-asirsko ku1tum, eno
izmed zibelk čarovništva. Stiški za,govor se razlikuje od
drugih so-rodnih zagovor.ov še po uv.odni vrsti črk. Te
črke imajo namen zbud-iti pri prepr.ostih ljudeh skrivnosten čar. Do}očeni razporedi in sestave čr'k vsebujejo')
magično meč . P.ostavljene S.o ali .na začetek formule ali
pa .oblikujejo njen zaključek. Uporabo takih skrivn.ostnih črk v za@ov;ori-h poznajo že egipčanski čaTlovni papirusi. Mistične črke v njih so pogosto združene v nesm.iselne besede ali tekste. Zaradi precejšnjih sprememb
v zapisih je te črke zelo težko razrešiti. V mnogih primerih so to samo 0'krajšan-9 pisani svetopisemski izreki.
Tudi pri st.iškem za:g()VIOru je p()men posameznih črk
.problematičen.
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Iz predkrščanske dobe se ni ohranil pri nas noben
zagovor. Vendar pa je vsebina in obH'k a čarovnih formul, ki so bile zapisane v 18., 19. stoletju in še kasneje,
enaka predkrščanslkim zagovorom. Vse naše čarovne
formule se oblikovno delijo venočienske, ki obsegajo
samo čarovni izrek, in dvočlenske, ki imajo v prvem
delu legendarno zgodbo, v drugem pa čawvni izrek.
2. Enočlenski zagovor »Zoper otok«, ki je bil znan
v Gorjah .pri Bledu, . sodi v indoevropsko-praslo vansk.Q
dobo in ima še sko raj neizpremenjeno predkr š čanslk o
Qbliko. Enaki zacgovori so še :
3. ZagoVlar zqper :p risad.
4. Zagovor zoper šen z NotranjsIkega.
5. Zagovor zoper sušico posamezn:ith udov ,iz Libu č
pri Pliberku na Koro<škem; sodi v slo vansko dobo . Ta
čarovna formula je ;prava subjektivna enočlenska oblika.
6. Zagovor zoper prisad iz 'borovniške okolice, zapisan 1942, je mlajša oblika čarovne formule.
7. Dvočlenski zagovor zoper izvlin, zaJpisan na Gorenjskem, na Krasu in na Goriškem že v prejŠnjem stoletju, je verjetno v prvotni obliki enako star kakor
enočlenski zagovo r zop er otok. V krščanslki d obi so mu
v prvi del dodali Marijino zgodbi co. Pripovedovanj e
tega legendarnega do godka naj bi zanalogoično magij.o
podprlo čarovno moč vražnega izreka. -D rugi člen obsega
čarovni izrek, ki ga v starejših obrazcih govori bajeslo V'na ali sveta oseba.
8. Zagovor, zapisan 1955 v Tatrah. V analogni dogodek svete osebe je "'ključen tudi čarovni izrek.
9.-23. Zagovori so krščanske dvočlenske variante.
24.-'-27. V zagovorih zoper urok je predpisana subjektivna enočlenska čarovna formula zobveznim ča
rOVlnim dejanjem. To čaranje se je ohranilo pri nas
samo v ljudski medicini.
28. Zagovori za odvrnjenje elementarnih nesreč imajo kratko enočlenS'ko formulo.
29. Zagovor za povzročitev škode.
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KOLOl\'IONOV ŽEGEN IN DUHOVNA BRAMBA
Zelo zanimivi vražars'k i knjižic i pri nas sta Kolomon o",: žegen in ~uhovna ~ramba . Nastali sta v prVli pol OVICI 18. stoletja. NaJ vec podatkov za izvir teh vražars ~ ih knj ižic . daj e jo tipografSki znaki i n k ultu rnozgodovinsko o zad j e do be, ki je d alo pogoje za nj i hov nastanek: P:,'a .iZdaja Ko lom{)novega žegna je po dosedanj ih
ll g-ot ~ vltv ah n a sta1a za turšk ih in šlezi jskih vojn, to je
1.etI h 1736-1?45. Knjižica j e !biJ a v začetku n a men jena
\":;Jakom d a bl se z njo zavarovali pred vsa'kršrriro 80vl'a žnik:w Lm orožjem. Za to ima Kolom.on v prv em delu
sa me ::!Jramb ne. žegne Jn m oHtve, v d r Ll:gem pa zar.otilne
fo rm ule, nav.od Jla za kli can je duhov i n za iskanj e t e r
vzdi.g-ovanje zakladov.
D uhovna bra mba je bila n amen jena pr e d vsem pop.otn i ~o m in k~lmor aj ns kim r om arjem. N a ta d olga pot()v un]a .~ h ad ili tUd i naši kme č ki lj udje. Tak.o S.o i meli
priložn os t k u povati p ri založni ltih ln kramarji h pr a zn.overske kn j ižice. Ka sn ej e, ko so t a r omanja p r enehala,
so D uh-o.v no bramibo n aj več kUlPOva1i n aši voeni1d. to vorniki, ·ki so po u s tanovi<tyi Ilirskih pr ovinc vozili v
r~e tu j e klaj e. D uhovna br amba o bsega m olitve, ~i
naJ člov e ka obvarujejo vseb sovr ažniko v in nesreč n a
potova n j ih, na vodi in n a ko p nem.
'
Gra-ški pan ati s K<Jil.omona n j več poveza n z velikimi
vo j nami, te mve č le z m an jš im i uporn<išk imi boji v :italij~. ~a loŽinu.:i so sed~L spozn.ali, da b o h.'Upce Ib oJj privahl ja l dl"Ugl del knJlzlce s carovn iml form ulami.
V Kolo m onu in Duhovni brambi je p osebno pom embna raba egiptovskih ,i n babilonsko-aramejskih mag ičn ih obrazcev, ki imajo zelo skrivnostne in neznane
besede. B e;;eda tetra gr am aton je zelo iPOgo sta v r otitvenih obrazci h in :pom eni št iri h eb r ejs ke črke za boga
- J ahv e. Običaj na so tudi .grš ka in heb re jska imen a
za božans tvo: Adonai, O th eos, A l p ha, Omega. N ekatere
b esede p a so zelo pop ačene, da n e morem o n a jti prav
n obenega smisla, npI·. Lafarari . Delafari, Rarera ri.
Slabe go spodarsk e razmere v preteklem s toletju so
bile vzrok, da oo bile te vražarske kn jižice zelo razšrrjene m ed n aš.i mi p r ep rosti mi ljudmi. Marsikateri naš
praznoverni človek je v njih -iskal pomoči, Preizkušal
je zarotitve i n skrivnostne .obrazce ter upal, da ga bodo
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duhovi in hudič rešili revščine in nesreč. Pri posameznikih na deželi še danes dobimo Ko.lomona, ki ga je
leta 1920 ponatisnila Blasnikova tiskarna.
VITRINA 4
1. List:

Ena Mozhna Molito jen Shegen. Molitev in žegen
zoper vse nesreče in za srečo pri porodu, katero Je na
r-:emshkim in CoHen der Rein u velk zerkll IS Slatem Buchštabam sapisana. (Skofijska knjižnica - Gabrova zbIrka)
2. List : Hišni žegen - Šlwfijska knjižnica - Gabrova zbIrka
3. List: Hišni žegen .- Skofijska knjižnica - Gabrova zbIrka
4. List: Molitev treh kraljev - Skofijska knjižnica - Gabrova zbirka
5. List: Molitev treh kraljev - Skofijska knjižnica - Gabrova zbirka
6. List : Zelo močan žegen treh kraljev - Slwfijska knjižnica
- Gabrova zbirka
7. List : Molitev k mučeni ci Koroni - Skofijska knjižnica Gabrova zbirka
8. Knjižica: Geistlicher Schild (starejša) (SAZU - Narodopisni
inštitut)
9. Knjižica: »Geistlicher Schild« (mlajša) (SAZU - Narodopisni inštitut)
16. Knjižica :Kolomonov žegen (SkoflJska knjižnica). . • .
11. Kn j ižica: Duhovna Bra n ua (SAZU - Narodoplsm rnstltu t)
12. Knj ižica: Duh.ovna Bran U3 (SAZU - Narodoplsni inštitut)
13. Kn jižica : Duhovna Bxanua (Skofijska knjižnica.>
14. Knjižica: Duhovna Branua (Mestni muzej, PtUJ)
l.S. Knjižica : Kolomonov žegen (SEM, Ljubljana)
16. Knjižic;!: Kolomonov žegen (Bo ~o Rač!č, Ljubljana)
17. Sech:;tes u nd slebentes Buch Mosls (S . LOŽar, Novo mesto)
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PREROK OVANJA

Clovek Je že oo nekdaj ugtbal in ,ž elel vede ti o dog,odkiih v prihodnosti zato se je starih skrivnostnih prerokovanj željno oprijemal. Tudi nekaterim zgodovinskim dogodkom je včasih dodal preJ'DŠko tolmačen j e.
AIpo'kaliptična prerokovanja so se z vzhoda od judovskega ljudstva -zelo zgodaj pojavila na evropsltih tleh.
Ta'ko dobimo že v antiki in .kasneje v srednjem veku
podobo o predhodniku An ti'k ri s ta. P osebno boji v 13.
s bl. med papežem in rimsko-nem~kim cesarjem Friderikom II Rdečebradcem povzročijo, da nastane v cesarjtl Frideliku predstava AntHrristovega predhodnika.
Najn>Qvej'š a raziskovanja o Kralju Matjažu pa dajo sluNti ,za naše kraje, da se je razvoj ,p nipovedke o ,predhodniku An'tikristovem in 'Predhodniku našega bogobornega K ral ja Matjaža, pričel verjetno o'k oll sredine
14. stol. Kasneje, v 17. stol., .se med ljudstvi v Evropi
i:wbllkuje strašna predstava o Antikristu. 'P ripovedovanje teh .prerokih zam1.ka nekatere posameznike, da jih
zapišejo. Eden izmed teh je bil tudi ,po Dionizij Luksem:JJurškl; ta je ~ii -zelo spreten človek Jn je ta prerokovanja zalpisal ter jih 1, 1692 izdal v N emč i ji kot
im j-i go. V njej so popi.sane dogQd ivšč ine in prerokovanja o Antikristu z očitno tendenco ,p roti židovskemu
ljudstvu .
Osnova za naše rokopise in prepise je 'Pra v ta Dionizijev An tikrist. V slovenski jezik ga je ,prvi prevedel
1. 1767 preprost bukovnik na Koroškem. C.u dežne zgodbe o Anti'krist u so se .rokopisno hitro širile med našim
preprostim ljudstvom. Posebno pomembni zgodovin's ki
dogodki, 'kot so dolgotrajne velIke vojne, so povzročili,
da so ,s e ljudje zanimali za branje teh prerokovanj. Nekateri An·tjk:i'istovJ. prepisi so ilustrirani z barvnimi in
navadnimi slikami, nekateri pa imajo kako sliko iz tiskane lmj'i ge. Ilustracije so navadno urejene načelno
po poglavjih. S1i.ke so zelo zan1mive tudi za raziskovanje l j udske umetnosti.
Med našim lj ud~tvom so se ši-ri1a tudi druga prerokovanja, nekatera med IJ1jimi deloma .podobna Antikrtstovim. Med IJ1je uvrščamo Sembiljine bukve. Te napovedujejo vojne, .potrese in nenavadne dogodke v prihoonosti. Beseda Sembil ja je popačena beseda iz sta-
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rega grškega imena Sibylla, ki je v krščanski dobi pridobila očitno pridevek svetnice. V začetku je bila znana
sam::> ena Sibila, kasneje jih je bilo že 12, ki so izvirale
iz različnih krajev in dežel. To, kar poznamo danes kot
Si,biline izreke in knjige, s::> različna prerokQvanja poganskega, Židovskega in krščanskega izvora iz različnih
d ob . Ta :prerokovanja S.o zbrali neznani avtorji v prvem
stoletju našega štetja.
VITRINA 5
1. Rokopis Antikrista iz leta I1G9. Bil je last Janeza Valjavca

iz Preddvora pri Kranju. Rokopis ima zelo bogate ilustracije; vsega skupaj jih je 71.
(Last Dl'~avnc~ga at'hiva SRS, Ljubljana)
2. Antilcri st, prepisan le ta l8H. Prepisal ga je Janez Osirnik,
ki je bil doma v Pamečah jn Dli mogoče uradnik marenbel'Ške državne gos~poščille . Rokopis je pl'eprosto vezan v
lepenko in obsega 602 strani.
(Last Studijske knjižnice v Ravnah na Koroškem)
3. Antikri'5t iz začetJ,a 19. stoletja. Rokopis obsega 453 strani
ln ima 78 ilustracij.
(Last S lovenskega etnografskega muzeja v L j ubljan!)
4. Zi171jenje An ti l<rista. Tiskana nem~ka knj iga, k i obsega
502 stranI tel' je brez ilustraCij.
(L~t Sloven~kega etnografskega muzej a, L1ubljana)
5. List: S embiljLno pl'eroko\'anje leta 1891
B. List: Sernbllja prerokuje Leta 1894
7. L is t: Sembilj ino prerokova nje L 1895 (po potresu 17 LjubljanI)
8. List: Sembiljine bukve pravijo leta 1916
~. Dva zvezka Si bilinih prerokovanj (Vitanje 1963)
10. List : Marijine 'sanj e
11. List: Marijine sanje
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ZDRAVILA V PRVIH APOTEKAH NA SLOVENSKEl\'I
IN LJUDSKE ZDRAVILSK.E BUKVE

Prave le'karne so nastale v Evropi šele v 15. st{)le·lju. ki s::> razen pl'eproslih zdravil prwajale še vse
mogcče re.:i, le da 5.0 jim prlnašale d{)biČek. Deželn i
zdravniki s·:;. šele v 16. st..,Jet.i u 'pre~"2eli nadz:Jrs lvQ nad
njim!. Za najvažnejša zdravila so šteli v tej dobi c·onEecli " nes - sestavljene prepa rate, ki so biH v prah
zdr-::>bljene rastlinske, mineralne ali živalske drooe s
oladk:>rjem, sirupom, rastlinsk im i soki. medom ali vin<)m. Bili so mehki preparati, trde tablice in prašIti.
Mnoga zdravila te dobe so dobila ime po eni od številnih
dwg. o kateri so mislil i, da ima glavnl učinek . Neka tere
dr{Jge. predvsem orgcrns l{e. s<> bile zel·o nenavadne in
'kriv no·s tne, ka'kOor tudL njihova imena, ki so izvirala i~
bajeslovnlh pripovedk in vraževeTne o snove.
Preparat Uniconlum je bila droga pravljičnega jzvo·ra. Ze P linij po·roča , da loy;jjo v Indij! neko d iv jo
žival, ki se živa ne da ujet i. Njen živOot je pod'Jben
konjskemu: glava jelenovi, no.ge slono vim, rep pa im'l
kakor mel'Jasec~ Sred i čela nos i en sam dva lakta d ::>l"
črn I'oOg. V srednjem veku so to ,poročil.o. okrasili še ~
raznimi legendami. Danes vemo, da ta kega enoroga ni
na svetu in da je bila draga minulih stole'tij zob sam-onga - monodon monokel'c'l. Id je bil v vedi ~iveči sesalec, $oD-roden kitom in deUinom. Take robe so [}onek(l rl
lekarnarji imeli za obeske v svojih prostorih. Tud i
lj ubljanska lekarna "PI'i eno-r.ogu« na Mes tnem trgu
(Trnkoa·czy) je imela od te dragocene droge svoj naziv.
Eno rogu so pripisovali 'ugodne lIčinke na srCe. proti
sli-upom in nalezljivim boleznim.
Uporalbljali soo tudi ra.stlino manc1ragoru (nadIJšček) .
V vzhodnih deželah je bila že v davni prelekl.:}sti. razširjen a vera, kakor je še danes, da ima mandragara
magično moč, ki vz,buja v možu ljuibezen in ugodnt)
vpliva na rodovitn.ost žena. Ta vera je bila ra7J§irjena
.kasneje tudi vo Evr.opi. P o naših krajih so še v 16. 5t'Ole t ju krošnjal'ji nosili kipce, ki so .predstavljali človeka;
izrewvaU so ji.h iz nadliŠi:ka ali drugth korenin ter jih
prodajali za dra.g denar praznovernim in lahkovernim
ljudem. Tudi naše lekarne so imele mandragOT.o stoletja
v zalogi. Koren ine so predp[sovali .zdravrtiki .proti ne-
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SLOVENSK1
ETNOGRAFSKI MUZEJ
LJUBLJANA
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in hudim bolečinam, ranocelniki pa so dajali
piti bolnikom vino, pripmvljeno z mandragoro lwt mamiJ.o pri operacijah. Danes vemo, da vsebuje mandragora hiorciamin in slwpolamin.
~uščarja iz severne Afrike, dolgega 16 cm, so uporabljali kot aphrodisiacum (ljubezensko sredstvo) in protistrup. V isti namen so pri nas lovili škarp ione, posebno
na Stajerskem ; tam 'so celo nekatere ženske te živali
doma kuhale in same pripravljale mazila za zastrupljene rane. Tudi Valvasor opisuje lov na škorpione v
Karavankah. Pri pripravljanju škorpionovega oJja si
lekarnarji niso bili edini. Nekateri so govorili, da je
treba živega 'škorpiona dati v vrelo olje, da ohrani vis
vitalis (življenjsko moč), nekateri pa so trdili ravno
nasprotno.
Najpomembnejši preparat je bil tako imenovani
E1ectuarium Mithridatium, ki je dobil ime po pontskem
kralju Mitridatu. Ta kralj je strupe na sebi preizkušal,
pozneje pa na živalih. Bilo je od 43-53 sestavnih delov
in s~cer v glavnem vegetaIbilije. Rimski zdravnik je pridejal tem drogam še kačje meso in so potem zdravila
imenovali Theriaca. Dolgo časa je veljalo naziranje, da
vs~uje kačje meso !protistrup. Tudi naš Valva'sor piše
o tem in trdi, da je treba živi kači izrezati zjutraj
srce, to zaužiti na teš če, potem pa popiti žlico sveže
vode. Tako je človek obvarovan vsakega kačjega pika.
Zelo zanimivi so bili preparati iz organsldh drog:
Mag'isterium cancrorum - račje oči (okrogli ravnotežni
kamen,čki v drobovju raka) 'in Cranium humanum človeška lobanja. Z mešanjem raznih soli in kd.slin so
dobili s temi drogami posebne preparate. Tedanji zdravniki so drago plačevali trupla ljudi, ki so jih oibesili
krvniki. Človeško mast so celo uporabljali zoper jetiko.
Ra:čje oči oo !bile v polpretekli dobi učinkovi,to sredstvo
v ljudski medicini. Dobljeni preparat iz človeške lobanje v obliki prahu so lekarnarji prodajali zoper božjast.
PuIv. sanguis hirci - kozlova kri, rdečkasto-črn prašek. Kozle 'so redili en mesec <s posebnimi zelišči in jih
zakl alii oo pasji zvezdi (Sirius). Kri so !posušili v peči.
lUumia vera - prava mumija. Le na empirični osnovi, ko kemija 'še ni bila tako razvita, razumemo uporabo
droge mumia. To ime ne !pomeni balzamiranega človeka,
temveč zemelj·sko smolo, s katero so v starih egiptov-

skih grobovih obdali truplo ali napolnili glavno, prsnr)
in trebU'šno votlino. Od 16. do lB. stoletja so Araibci
pri~ašali t·o smolo v Evropo in z njo trgovali, ker je
veljala za izvrstno sredstvo proti ranam in zlomu. V lekarnah so z:lravilo iz te droge ,prodajali kot veliko
posebnost.
Sanguis Draconis (a.g,iaticus) ali Resina. Draconis zmajev? kri. Ta droga ima vraževern8 ime, v resnici
je k smola, ki jo izloča.to sadovi neke indijske palme.
V farmaciji je bila ta dr-oga 'pridatek k .obližem in k
r:roviz')ričnim ZJobnim plombam.
Stcrcus murinus - mišji odpadki.
Odpadki raznih živali so zeb staro ljudsko zdravih
in imajo še danes precejšen pomen v čar-ovni ljudski
medicini. Farmacija je to drogo tudi sprejela v šolsko
med icino. Konec 17. stoletja je neki zdravnik v Nemčiji
napisal celo knjigo, kako naj z 'blatom in urinom zdrave
b8lezni.
Mišji odpadki na razstavi 'so specialni preparat magistra Lavičke ,iz Tržiča.
Destilirana voda je zelo enostaven izdelek lekarne,
vendar je bil zelo pomemben preparat v pretekli d8bi
za pripravljanje 'tekočih zdravil. Ka'kor je danes pomembno zdraV1ilo penicilin, prav tako je bil aparat za
destilacijo stoletja simbal lekarnarjevega laboratoriJa.
Znanstveniki, kI so začeli uporabljati destilacij'ski a.parat, s-o bili alkim~sti. S toO vedo so se na Kranjskem
ukvarjali že pred Valvasorjem. Precej alkimističnih P:Jizkuwv opisuje Valvasor, saj je tudi sam pwučeval
alkimi jo::>. Nekateri starejši destila'torji &0 'si mo.čno predstavljali, da morejo iz vsake 'snoV1i izvabiti v destilat
njeno tajn.o zdravilno mo'č, učinek in bistvo, [Z živih
bitij celo njihovega življenjskega duha. V najstarejšem
kranjskem inventarju Muharjeve lekarne v Novem mestu dobimo leta 1640 štiri destilate iz organ~ke snovi'
l-Aqua spermatis ranae - voda žabjega okraka je
bila. enostaven destilat iz žabjega okraka.
2-Aqua caponis - kapunava voda je bila vinski
destilat iz dztrebljenega in vse tolšče očiščenega kopun"
in 13 drugih aromatičnih dl'Og.
3-Aqua p'icarum - v.oda srake. Pti:ča so destilirali z
vinom, vodo in vegeta:bilnimi drogami. To je bilo zdravilo proti božjasti in krčem.
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spečnosti

4-Aqua hirudinum - lastavičja voda je imela še
nekaj rastlinskih drog. Za ta destilat so bili nekateri
mnenja, da je treba last.ovke vreči v stekleno destilacijsko 'bučo in žive hitro destilirati, kajti le tako se more
ohraniti učinkovitost lastovk. Drugi lekarnarji pa so
bili mnenja, da je bolje žival zaklati in razkosano preparirati v vinu. To destilirano vodo oo uporabljali proti
božjasti, krčem, histeriji in mrtvoudu.
Zdravila, napravljena z destilacijo, so zelo dolgo
upora,bljali. Končno pa so znanstveniki uvideli nesmiselnost te destilacije, zato so jo polagoma opustili.

razna zdravilna sredstva pri raznih boleznih, vrste dreves, rož, korenin in zapise od vode.
Leta 1789 izdana »Vezhna pratika« ima mimo gospodarskih navodil še dodatek o zdravilnih sredstvih pri
človeških in živalskih !boleznih, od katerih so nekatera
prave čarovnije.
Rokopisne zapiske iz Slapa ob Idl'iji so imenovali
»Kalamon«. Po pisavi jih datiramo na začetek 19. stoletja. Zvezek obsega zagovore, zdravila za ljudi in živino ter zdravilne rože.
VITRINA 6

Zdra viljl(t. knjige
Zdravilne -in strupene rastline so že pri najstarejših
ljudstvih zbujale pozornost zaradi svojih u6inkov. CJovek jih je nabiral in preizkušal njihovo zdravilno moč.
Načrtn.o pa so ta zelišča pričeli ,gojiti po samostanih v
srednjem veku. Samostansk'i bra-tje, ki so se ukvarjali
z domačo lekarno, s.o za,čeli zapisovati tudi pomen določenih rastlin in drugih zelišč. Taki samostanski rokopisni zapiski so znani v naših krajih iz 12. in 15. stoletja, pisani pa oo bili v latinskem in nemškem jeziku.
Po.savski muzej v Brežicah ,h rani zanimivo medicinsko knjigo v nemškem jeziku, napisano, v drugi polovici
16. sto.letja. Ta rokopis obsega recepte za zdravljenje
raznih bo.lezni, praktične recepte o pijačah in čaro.vni
ške fo.rmule ter apotekarske poizkuse.
Za najstarejšo doslej znano, slovensko ljudsko, zdravilsk.o knjigo, imamo, N.otranjski rokopis iz leta 1720.
Vsebina tega medicinskega ljudskega izročila izvira iz
opisov in recepto.v velikih zdravniških bukev, ki so posebno v 16. stoletju izhajali v veliki množini. Druga
zelo pom~mbna slovenska arcn-ijska 1rnjiga je rokopis
iz leta 1759 z Ruš pod po,horjem. Knjiga je zbirka
zdravil s 133 !poglavji in jo, je Andrej GOl'ičnik prevedel
iz nemš0ine po Mathio,liju. Naslovi posameznih poglavij
nudijo vsebinski pregled cele knjige.
Ljudski zdravilski rokopis s Šk.ofje Loke je last
Slavka Fo,jkarja. Po vsej verjetnosti je del teh zapiwv
nastal v 18. stoletju, ostali del pa v prvi poloviCi 19. stoletja. Rokopis šteje 10 zvezkov, ki imajo ta-le poglavja:
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Lončki :

1. Sanguis draconis (zmajeva kri)
2. MlImia vera (prava mumlja)

3. Unicornu pLllv . (prah. enorožca)

4. Lapid cancror. (račje OČi)
5. Pulv. viperarLlITl (kaČji prah)
G. M. cranium hllmanum (člov. lobanja)
7. Coral albae (bele korale)
8. Sterclls murinus (mišji odpadki)
9. Pulv. peonia (prah potonke)
10. Aqua satiri (satirova voda)
Il. Lekarniška knjiga iz leta 1765, Mr. Lavičke, Kranj
(Predmeti so zbrani iz lekarniških muzejskih zbirk: Mr. Lavičke, Kranj, Pokrajinskega muzeja v Mariboru in BelokranJskega muzeja v Metliki)
12. Slovenski zdravilski rokopis iz 1. 1759
(Shranjen v Arhivu, Maribor)
13. Slovenski zdravilski rokopis iz 18. - 19. 3to1.
(Slavko Fojkar, Skofja Loka)
14. Nemška medicinska knjiga iz druge polovice 16.
stol.
(Posavski muzej, Brežice
15. Večna pratika - 1. 1789
(Franc Vodnik, Novo mesto)
16. Medicinska knjiga, tiskana 1. 1739
17. Zdravilski rokopIs
(Last Muzeja v Tolminu)

I

I
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CAROVNISKI PROCESI

..

Za začetek čarovniških procesov imamo leto 1484,
ko je izšla bula papeža Inocenca VIII. o preganjanju
čarovništva v Nemčiji. Kmalu nato sta pod vplivom te
bule cerkvena inkvizitorja Institor in Sprenger napisala
sistematično delo o zatiranju čarevnic z naslovom:
Malleus maleficarum - kladivo čarovnic. Vpliv te knjige
se pozna tudi v čarQvniških procesih naše do movin e.
V knjigi je zdo poudarjeno ,izrazito sovraš tvo d o ž.: nskega spola. Vsem čarovnikom o čitajo iste hud ')!bije,
predvsem so značilno poudarjeni el'otika in čarovni
sestanki v soboto.
Naša sodišča so uperabljala ~tajersko Karolino jz
leta 1574 ; ta je b ila v delbi, 'ko s,o preganjali čaro vnice,
pri nas nekakšno kladivo čarovn'ic, .prilago jeno za sJ.ovenske razmere. To krvno sodstvo je veljalo v bistvu
do Marije TereZ'ije.
Najpomembnejša sodišča na Slovenskem pri čarov
niških procesih so bila v 'Mar.iboru, Ptuju, Ormožu,
Ljutomeru, Gornji Radgoni, Hrastovccu, Celju, Krške:-tl
in v Ribnici.
Morišča so bila na določenih mestih: ob pokopališčih ,
na križišču cest ali na .gTiču.
Prvi namig o preganjanju čarovnic pri nas daje zgodoVina grofoOv Celjskih, koO dbtožijo Veroniko Deseniško
čarovništva . Zelo znan ~n eden najstarejših proces<)v,
o hranjen v aktih iz leta 1546, je hil v MariboOru proti
nekaterim ženskam iz mariborske QkoJice . Leta 1583 je
iz poročila pomožnega škofa Pavla Bizancija oglejskemLl
patriarhu 1'aJzV'idn.o, da sta bila med gQriškim ljudstvom
zeloO razširjena praznoverje in čarovnija; omenja samo
milej.šo kazen za ta pohujšljiva opravila. Od leta 1660
do 1700 je 'Zapisanih na SloOvenskem največ ffinožični!1
procesoOv.
Osumljene osebe so obtoževali, da so zatajile katolišk)
vere,preklinjale Boga, se .prodajale 'hudiču in se z njim
družile. Zbirale naj bi se na Donački gon, Kleku in n,~
SlivniCi pri Cerkniškem jezeru. Hudič pa je čarovnice
naučil delati točo, mraz in raznovrstne nadloge, ki so
škodovale predvsem kmečkemu prebivalstvu. Svojim
sQvražnikoOm 'SOO s čaranjem · povzročale ško do, bolezen,
morile ljudi in živali.
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Kazenski pestopek preti čarovnicam so začeli že na
!>Odlagi suma. Če jc žrtev pri mučenju imenevala ime
nekega človeka, so tudi pre ti njemu uvedli preiskavo
in proces. Razen tega so pesebni znaki aH telesne hihe
(slabi z·obje, mokre oči, redki mršavi lasje) pričale, da je
obtožena oseba čarovnik ali čarovnica.
Na zaslišanju se se sodni'ki zelo trudili, da čimprej
izvabijo žrtvi priznanje. Zato s·o vsa sodišča uporabljala
razen mučenj tudi čarovniške preizkuse (preizkus z ig}.'),
solzni preizkus, udarec po nosu). Najvažnejše mu-čilno
orodje so bile palčnice , natezalnica in čarovniški stol.
Na Sl-ovenskem 5.0 'b ile pravde proti čarovnicam ze1a
pogoste še v drugi polovici 17. stoletja. Za ta čas poroča
tudi Valvasor, da so vse prebivalce vasi Bočiče blizu
nekdanjega gradu ~teberg oh Cerkniškem jezeru sežgali
zaradi coprništva. V Ljubljani je doslej ugotovljen višek
preganjanja 'Čarovnic v leti·h 1691192, ko so skrajno
kruto pokončali 26 ljudi, največ žensk. Zadnji večji
proces na Kranjskem je bil leta 1701 v Ribnici. Nekoliko pozneje poroča kapucinska kronika v Krškem o množičnem preganjanju in sežiganju čarovnic še za leto
1709 oziroma za leto 1711, ko so procese morali ustaviti,
ker je haje mesto zaradi visokih stroškov za te pravde
<llbubožalo. Nav.ajajo, da je bilo ·t edaj v Krškem od 20
do 40 žrtev. Na :Koroškem so usmrtili zadnj<l žr'tev takih
procesov leta 1715.
Preganjanje čarovnic je prenehalo v !prvi polovici
18. stoletja. Marija Terezija je leta 1766 podpi'sala paten t, da se morajo morehi tne pravde preti čarovnicam
predloŽli:ti v osebno odločitev, Ibila je 'ž e skeptična, vendar še ni bila popolnoma prepričana, da čarovnic ni.
V drugi polevici 18. stoletja soo procesi proti čarovnicam
povsem .prenehali. V tej dobi so namreč že močno
napredovale priredoslovne vede po svetu. Tako se uveljavi doba empirizma iri uniči vse nesmiselne predstave
o nevarnosti čarovništva.
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CAROVNICE V LJUDSKEM VEROVANJU IN VRAZE
V LJUDSKI MEDICINI

VITRINA 7
1. Izvirna listina o procesu proti Urši Triplat, stari 80 let,

1. 1673 v Hrastovcu pri Ptuju

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

(Državni arhiv SRS v Ljubljani)
Izvirna listina o procesu proti Marini Vukinec, stari
57 let, 1. 1673 v Hrastovcu pri Ptuj u
(Državni arhiv SRS v Ljubljani)
Izvirna listina o procesu proti Jakobu Krašovcu, sta rem 60 let, 1. 1689 iz Bizeljskega
(Državni arhiv SRS v Ljubljani)
Izvirna listina o procesu proti Marini Sušark in Luciji
Kerzničevki v Ribnici leta 1701
(Državni arhiv SRS v Ljublj a ni)
Izvirna listina o inkvizicijskem procesu proti Luciji
Roterin v Ribnici 1. 1733
(Državni arhiv SRS v Ljubljani)
Izvirna listina - račun ljubljanskega rablja za mučenje
in izvršitev sodbe nad čarovnicami
(Mestni arhiv, Ljubljana)
Izvirna listina - račun ljubljanskega rablja za dela pri
zas1iševanju neke čarovnice leta 1692
(Mestni arhiv, Ljubljana)
I zv irna listina - račun ljubljanskega rablja za izvršitev
sodbe nad čarovnico
(Mestni arhiv, Ljubljana)
Kapucinska kronika 1. 1757
(Samostan v Krškem)
Izvirna listina - Obveza Katarine Elizabete grof. pI. Auersperg. sodnika in sveta v Krškem glede preganjanja ča
rovništva 6. XI. 1701
(Državni arhiv SRS v Ljubljani)
Izvirna listina - Patent cesarice Marije Terezije. Dunaj,
5. novembra 1766
(Državni arhiv v Ljubljani)

Vero v čaro.vnije poznamo v vseh deželah po svetu
>od pradavnine do danes. V stal'em veku imamo Egipt
za središče zelo raz.vJte čarovni-ške umetnosti. Po njiho.vi
veri se delijo božanstva v dobra in hudobna. Asirci
in Babilonci pa so poznali demone, ki naj spolno ob ču
jejo z ljudmi, To pojmovanje je zelo pomembno, ker v
srednjeveških čarovniških procesih ti demoni odigrajo
najv3Žnej'Šo vlogo.. Asirsko-,1:la.bilonska magija je povečini spiritistična in predstavlja strah pred hudobnimi
duhovi. Najz.namen itejša grška 'Čal'Ovnica je bajeslovna
Medeja. Pri njej se pokažejo VSe lastnosti kasnejših ča
rovnic, razen pogodbe <s !hudičem; ima t udi čudodelno
mazilo. Druga grška vešča je Kirka, k i že !pozna učinek
strupenih zelišč. Mnogo v rst .čarovnij so imeli Izraelci.
Tako se pri nji h že ob nastanku krščanstva pojavi vera
v demone, ki so jo kasneje razširjali prvl kristjani in
njihovi apos toli. Iz demon.ističnih nazorov se je potem
l'a2:vila vera v zvezo med čarQvnioo 'in demono.m-hudičem.

V ražars'tvo je bHo v srednjem veku v EVTOpi zelo
razširjeno. Sha lastikl so učili, da je čarovništvo odpad
od prave vere in pogodba s hud ičem. S trašno. preganjanje vešč, ki je v Č8rovniških procesih sledi1o, ni wličil0
predstave o zlih demonih. Nasprotno, ta verovanja so se
<lh ranila do današnjih dni. Bogat a ljudska domišljija je
ustvarila mnogo .p ripovedk () !hudobnih čarovnikih in
čar-ovnica.h , Pri nas so se 'taka jzročila ohranila posebno
v tistih krajih, kjer je bilo največ čarovniškth preganjanj, znana pa so po vsej Sloveniji, Caravnicam pripisuje ljudstvo med drugim tudi t.o, da delajo elemeno.
tarne nezgode in ibolezni pri živini ter !pOvzročijo točo
na Po.ljih. Hud i·č in čarovnica si med seboj .pomagata
in sta obdana z grozn.iini prikazn·i mi !in lPošastmi. Carovnica se po ljudskem verova-n ju najraje spremeni v
Krastačo, črno mačko jn 'Črno .kokoš.
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VITRINA 8
CAROVNI OBRAMBNI PREDMETI:
1. Lucijin stolec
Kdor kleči na tem 'Stolčku pri polnočnici, bo videl vse copr nice v cerkvi. Te imajo obrnjene glave proti vratom, na
glavi latvico (posodo za mleko), okrog v~atu komat. SredI
maše mora zbežati s stolčkom iz cerkve, Ih čez vodo In ga
coprnice ne bodo raztrgale.
2. Brezova metla, učinkovito obrambno sredstvo proti čarov
nicam.
3. Sekira, obrambno sredstvo proti čarovnicam.
4. Lonec s cvetnonedeljskim žegnom, najboljše sredstvo proti
toči.

5. Prekrižane burkle, srp in lopar položiti pred vežna vrata

20 . Roža Mračnik
mračen

(bot. Klchxia sputio). Ce je otrok po'Stal
(je nekdo prinesel mrak na otroka), ga je mat!

s to rožo pokadila. (Bela Krajina)

Koža sb'a,Snjca (bot. Eupatorium cannabinum). Ce se doJenče k pl'estl'aši, zaradi tega ne j e in ne spl, ga pokaqljo
s to roža. (Bela Krajina)
~2. Prekmurski pozvacill je imel v preteklosti namen odvrniti
vpliv demonov od poročencev.
2~. Belokranjska nevesta z napletom na glavi. Rdeči trakovi
bral1lJo nevesto pred zlimi demoni.
24. tielokrallJski zasravnik, ogrnjen v rdeč plašč. Rdeča barva
v obleki naj varuje nevesto pred Zlimi aemoni.
25. Svatslco bandero belokranjskega zastavniKa. Rdeči trakovi
so obrambnega znacaja, jabolko na vrhu ima ljubavni po21.

men .
26 . Belokranjski ženitovanjski kolač -

_ obrambno sredstvo proti toči. Ti p r edmeti morajo biti
na božični večer pod mizo .
O. Brana, narobe obrnjena, obrambno sredstvo proti toči.
(Vitanje, Idrija)
.
7. Zelezna sadilska palica, za',ajena pod kap, vrh razbeljen
na ognju. Na žareči del palice je treba izliti nekaj mleka
in prišla bo tista coprnica, ki je kravi vzela mleko. (Hudinja)
8. Lonec, v njem žare če ogle, vilice, nož - . na te predmete
je ~reba pomoisti 3 kapljice mleka, pOdrglllh. z boz~čno osl5'
trikrat po vimenu in potem lonec s ČarOVllljO vreCI v pec,
da coper zgori. Krava bo spet dobila nazaj mleko. (Haloze)
9. Zaba - krastača, spremenjena podoba čarovnice.
.
lO Rdeče blago v obliki križa je treba pribiti na vrata V SVI. njaku, da ne bodo imele coprnice moči do živali. (Haloze)
Il. Svinjska vrata in korito z narisano peterokrako zvezdo
moro , morsko taco, da bodo prašiči varni pred kugo. (Hudinja)
. .
..
12. Star ovčji meh. Meh je treba obrl1ltl narobe In trikrat
udariti osebo po hrbtu, če jo mora t.1ači. Ko je to narejeno, je treba meh spet takoj obrniti na pravo str~n. .
Prav tako narede pri živini , če jo žabca dere (ce žival
ponori) . (Skomarje)
13. Moške hlače ali moški klobuk je treba položiti čez otroka,
da ga mora ne tlači.
. '.
.
14. Kamen, ki je po naravi pre!uknjan, obesIJo za ov:to vrbovo trto v 'svinjak , da mora ne bo tlaČIla praslčkov.
(Dobrnič)
.
.
.
15. Kamen proti mori. Kamen je naravno preluknjan In Je
obrambno sredstvo proti mori. Obesijo ga na trak In nato
na kljuko vrat, kjer spijo, ali na hlevna vrata. (Bo~ec)
16. Rdeč trak, nosečnica ga nosi pri sebi, ko gre kropIt mrliča , da bo njen otrok rdeč ln zdrav.
_ .
17. Porodna steleleničica z relikvijo. Ta amulet so obesall porodnici na roko za srečen porod. Za deklico so ji obesili
na desno roko, za dečka na levo. (Haloze)
18. Zibelka s peterokrako zvezdo-moro. Pentagram je narisan
na sprednji ali zadnj! stran! zibelke in varuje otroka pred
moro.
19. Dojenčkova srajčka. MOr'Ska taca je našita na prednji
stran! srajčke.

27. Plntl-poKr.iva)o Ziljanke (Koroška). Nevesta si naŠije rdeč
trak, da bi jo val'oval vsega hudega.
2C. Klobuk šl,ofJeloškega žen'inn. Nevesta je skriVaj zataknila
za ženinov klObuk nekaj rdeč ega all raz.nobarvnega svilenega tra.k u pred poroko. Ta trak naj bi pričal'aj veliko
l jubezen med njima.
29. Obrnjeno zrcalo. Mrllčev obraz se ne sme videti v ogledalu. Ta običaj Ima za svoje osnovno gibalo prastaro Č<lrovno
misel: če zaoa l'aš zrcalna podobo mrliča, začaraš ln un iči~
hk rati tudi njegovo re1lnično podobo.
30. U ra stoji. Ko ustavijo domači uro, s tem preprečijo, da se
ne bi mrUč mučil s l!tetjem tu: in minut in da ga ne bl
bilo strah, ker bo moral prezgodaj iz hiše .
31. P.eča, Imenovana tančica pri pogrebu.
Smrt prestraši vse domače, zato ukrenejo vse potrebno,
da se izogllejo škodljivih posledic. Umrli bo tudi na sadni
dan potreboval obleko. l'ančiea simb olično prikazuje oblačilo, os katerim bo pokojnik pok.rU sramotno nagoto na
so dn i dan .
32. Kovan denar - polože umrlemu na oko, da ne bo gledal.
Ta denar se mora oddati od. niše, d a ne bo smrt;! blizu.
33 . l\Ilrtvaška cunja - z njo 'SO umn i mrliča. Ce se je kdo
tožH Iz hiše, ga je m ati obrIsala p e obrazu s to cunjo. da
bo tožbo dobiL (Hudinja)
3'1. Srebrn d enar. Navada je b11a, da so dali dojenčku pri p rvi
kopeli v vodo srebrn denar, da mu bo pričaral bogastvo.
35. Srebrn ali zlat denar. Ko p rinesejo otroka od krsta, mu
dajo pod v-zglavje dena r v rutico zavezan, da bo srečen
v ž.!vlJenjl!. (Haloze)
36. Zla~i uhani - murčki . Ti uhani odvračajo vsako bolezen
na očeh.
37. Valjar ln 3 klep ci iz mlina. TI predmet.! morajo hiti na božični večer pod g05Podarjevo posteljO, da jih ne bo vrag
klepal. (Bela Krajina)
38. Svinec. Vlivanje svinca na Silvestrovo pomenl čaranje
pomembnih dogodkov v prihodnjem letu.
39. »Ravbarska SVeča • . Ta sveča je začarala domače da nIso
slišali, 1m so kradll tatovi. Tatovi SG jo prižgano ' postavlli
na okno. Najbolj Je delovala, če so jo nataknJJl na roko
nerojenenul detenl . (Haloze)
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vrtanj, darilo nakolen-

četu.

40.

41.
42 .

43.
44.
45.

Obešenčeva vrv. To vrv je treba zakopati v hlev pod
konje, da se bodo lepo redili. Ce se kdo toži in ima to
vrv pri sebi, bo tožbo dobil. Ce jo ima šofer na hladilniku
avtomobila ali pod sedežem, bo imel srečo pri vožnjah.
Ce jo imaš v denarnici. boš imel veliko denarja.
Kuhinjski nož. Ce je na mizi nož z rezilom, obrnjenim
navzgor, potem si hudič brusi kremplje . Isto velja, če so
tako obrnjene grablje na travniku.
Kukavica. Kolikor imaš denarja ob prvem kukanju spomladi, toliko ga boš imel vse leto .
Kolikorkrat zakuka kukavica spomladi, ko jo prvič slišiš, toliko let boš še živel.
Krt. Ce zada viš krta z rokami, potem lahko bule (ture)
zdraviš z njimi.
Prajtl (rateška butara na cvetno nedeljo) . To butaro polagajo pod kap, kadar grmi, da ne bo to č e.
Zegnana velikonočna kost. Zatakne.io jo pod streho, da ne
bo strela udarila v hišo. Na vrt jo zakopljejo, da bo drevje
bolj rodilo. Zakopljejo jo tudi na njivo, posejano s koruzo,
da je ne bo jazbec jedel. Z nožem se ta kost ne sme obrezovati, ker se bo potem domačemu prašiču poznalo na
kosti.

Analogno čaranje
1. Vreme za prihodnje leto : Cebula. Na božični večer nareZl
12 kosov čebule v obliki luninega krajca . Na vsak kos
poh'esi nekoliko soli. Kose položi v vrsto, da jih lahko
prešteješ. Vsak košček čebule pomeni 1 mesec. Drugo jutro
suhi kosi pomenijo mesece s sušo; vlažni - mesece z dovolj vlage .
2. Caranje dežja s plugom. Ob suši mora petnajstJetni fant
skrivaj vzeti kmetu plug in ga vreči ponoči v potok. Po
takem čaranju je kmalu dež .
3. Maske: Kuren t ov a m aska s Ptujskega polja, Picek, Zeleni
Jurij. Mask e pomeni jo v poljedelski kulturi demona, ki
s čarovno močjo preganjajo zimo in čaraj o v prebujajoč!
se zemlji rodovitnost.

I

I
'1
1

Ljubezensko

čaranje

1. Posejan fižol v krogu. Deklet a so v li rog u na vogal u njive

pos ad il e flžolovo seme. Ko j e fižol nekollko zrastel , je
pokazal s m er, k a m se bo d ekl e m otilo. Pra z no me-s to, kje['
fiŽol ni vzklil , naj bi kazalo pot do nj e neg a ženina .
2. Spansl{u muha je v l j udskem verovanju č arov ni l jubezen s ki napoj , ki ga da f a nt d ek letu. NapOj , p rip r avl j en s
špansko muho , večkrat imen Ujejo . vr·a žje gomIl ice • .
3. Nov robec. Dekle na plesiš ču obrIše z nov im rob cem najprej z noj sebi , n a to se svoj e m u p lesal cu čel o. S tem dejan j em s i pričara fa n tovo l j ubezen .
Starejši amuleti
1. Slovenski čarobni naborek. Amulet varuje človeka pred
vsemi nesrečami v življenju, posebno pred boleznimi.
(Mestni muzej, Ptuj)
2. S.lovenski čarobni naborek. Amulet proti nezgodam in ne-
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srečam. (Mestni muzej, Ptuj)
3. Slovenski čarobni naborek. (Mestni muzej, Ptuj) 2 kosa .
4. Benediktinski ali kužni krlžci. Te so nosili kot uspešno
zaščitno sredstvo proti kugi. (Mestni muze.i, Ptuj)
5. Stekleničici s čarobnim oljem. To je obramba proti dušni
in telesni nevarnosti. (Mestni muzej, Ptuj)
G. Sveta pisma ali škapulirji. Nosili so jih v obrambo pred
tatovi, nesrečami in pred nevarnostmi v vojni. (Mestni muzej, Ptuj)
7. Carobni naborek. (Etnografski muzej, Ljubljana)
8. Skapulirji. (Etnografski muzej, Ljubljana)
9. Kruhkov pridek - škapulir z 12 tiski različne vsebine ,
(Etnografski muzej, Ljubljana)
10. Amulet s podobicami in relikvijo. (Etnografski m:lZej,
Ljubljana .)
11. Carovni zdravilni kamen iz Kladja pri Ilirski Bistrici.
(Etnografski muzej, Ljubljana)

Ljudska
Urol{i

čarovna

medicina

Posoda z vodo, v njej 5 žareč ih oglov !n živi vozel. Ce
otroka boli glava in bruha, naredijo tole: Vzamejo 5 žarečih oglov iz štedilnika jih mečejo v posodo z vodo in
govore:
»Na. moža enega, na fanta enega, na ženo enega, na dekle
enega, na dete enega (nekdo izmed naštetih je otroka urekel) .« Potem dado otroku piti vodo z ogli in ga nekoliko
tudi pomočijo z vodo po čelu . Ce ogli utonejo, so uroki .
Potem narede še živi vozel in govore:
"Vclrek teče po steziC!,
bučo nosi na guzici,
poknile mu črne oči.
Kdo je temu detetu kriv?«
Trak vozlaj o trikrat in ga razvozlanega vržejo otroku
prek glave. Največkrat uporabljajo stare ženske za ta
vozel trak od predpasnika ali od ženskega spodnjega krila .
(Bela Krajina)
.
2. Bunkica od poročnega venca in žegnana voda. Ce otrok
dobi fras od strahu, pretepanja ali ropota, mora njegova
mati dati eno bunkico od svojega poročnega venca v žegnano vodo . To vodo naj otrok izpije. Zdravilo pomaga le
takrat, če je otrokova mati stopila v zakon nedolžna.
(Paka, Stajerska)
3. Ježeva koža, pajčevina in žegnana voda. Ce ima otrok
urOk, stresejo čarovne reči v črepinjo, nanje žerjavico
in s tem pokadijo otroka. (Paka, Stajerska)
4. Mrtvaška cunja. S to cunjo umijejo otroka in uroki izginejo. (Hudinja)
l.

G liste pri otroku

5. Lesena kuhalnica. Ce imajo otroci gliste, namazejO deklico po križu s kravjekom, dečka z volovjim odpadkom.
To mesto čez nekaj časa pobrijejo s kuhalnico, ker so se
na pov dini kože pokazale glavice glist. Ko to naredijo,
je otrOk ozdravljen glfst.
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6. Britev. Otroka, ki je imel gliste, so namazall po senceh
s česnom. Potem je ženska z britvijo na tem mestu porezala glavice glistam in otrok je bil ozdravljen.
Včasih so namazali senca s to mešanico: mleko, ovčji odpadki in svež česen. Tudi po tem mazanju so pobrili z
britvijo.
7. Cesen - 13 stro kov. Te stroke je treba navezati na nltko
in to otroku obe·siti okrog vratu tako, da stroki padajo po
hrbtu.
8. Meh iz ovčje kože in smodnik. S temi predmeti so zdravili
šen na vratu. V ovčji meh so dali smodnik in zažgali,
potem pa hitro vtaknili glavo v vrečo. Bolnik je bil kmalu
zdrav.
9. Rastlina zobnil', sveča in lonec. Ce je bolel zob, so prižgali svečo v loncu, na gorečo svečo pa dali seme zobnika.
Bolnik je dihal v prižgano svečo in črv je kmalu padel
Iz zoba, ki je povzročal bolečino (seme zobnika se zvije
v vročini kot črv).
10. Srp. Z njim zdravijo ječmen (gnojenje) na očeh.
11. Ključ in krtača za obleko (oboje je bilo na božični mizi).
S temi predmeti ·50 križali podkožne bule in jih tako zdravili.
12. Cekin. Cekin je treba namočiti v navadno vodo in to piti
vsak dan šestkrat po 2 žlici. To najbolje ozdravi zlatenico
(Bela Krajina).
13. Jagoda od starega rožnega venca. Ce je v oko padla smet.
·50 privezali jagodo od starinskega rožnega venca na oko
čez noč, drugi dan jebilo oko zdravo.
14. Zvita sveča. Ce . »divjačina« napade otroka (mu je slabo), ko gre mimo prepada, naredi takole: pokrij otroka
z rjuho in mu daj pod nos prižgano zvito svečo. To naredi
trikrat!
15. JedUn! lističi. Te lističe s sliko Marije 50 požirati bolniki
in živina, da bi bUl vami pred boleznimi. (Mestni muzej,
Ptuj, Etnografski muzej, L1ubljana)
16. Stola sv. Val entina in njegova relikvija . S temi predmeU
so zdravili hožjast. (Skorja Loka)
17. Jagode za oči. Ce so koga bolele oči, so mu obesili na vrat
og.ctico iz teh jagod, to je nosil toliko časa, da je ozdravel. (Skofja Loka)
18. Medicinski amulet v blago zavit. (Skofja Loka)
19. Medicinski svinčeni ploščici. (Skofja Loka)
Uporaba neznana.
20. Hodna nit in sekira za merjenje človeka, če ima »nategnjen krst«. Ce človeka križ boli, se mora uleči na trebuh,
iztegniti roke in noge. Dve ženski vzameta domač sukanec
in Izmerita človeka - od vrha gLave do konca pet in od
sred.n jega členka na eni I'okl. do srednjega členka na
drugi roki. To mora n arediti t1'il-..at. Potem ženska zgnete
sukanec V luoglico in se oz njo trikrat dotakn.e vrh pete,
glave in rok, zraven pa govori: . Samo prišlo, samo prošlo .•
potem vzame sekirico in 'Sirnbollouo seka p ri nogah , rokah
ln glavi trikrat in spet govori : . Samo prišlo, samo prošlo .•
Kroglico sukanca vrže na ogenj.
To čarovno zdravljenje napravi:
prvič zvečer, ko sonce zahaja,
drugič z.lutraj na tešče,
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tretjič

- zvečer, ko sonce zahaja in tedaj govori:
»Ajd, hodi, digni se,
naj gre na trnje
i na kupinje.« Ce je krst nategnjen, to zdravljenje
pomaga. (Bela Krajina)
21. Zelvin oklep. Z njim zdravijo oteklo vime pri kravi. (Pečice-Brežice)

22. Starinski gift. Uporabljali so ga za konje, da so bili divji

in iskri. (Haloze)
23. Polž (slinar). Ce imaš bradavic o, se namaži s slinarjem.
ln sicer o polni luni, pri tem pa glej v mesec.
Prenašanje bolezni na drugi predmet
(Transpiantacija)
24. Trska za brada vice. zdraviti. V trsko zareži toliko zarcz
kolikor .ie b!~davic in govori n~r. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'.

Potem to trscIco z zarezamI vrZI na ogenj. Kakor izgine
trska, tako izginejo bradavice.
25. Bezeg. Bezgove liste polagajo na otckle noge. Ko noge
ozdravijo, se bezeg POSllSI.
2G. Bor in..breza. Ce se nared.i buia (oteklina) na rolli. Najprej
napravlja to zme:s: zmeS-aJo staro mast in cvetove ali korenine marjetk. S tem n;azl1om potegnejo trikrat PO oboleli .roki. ~otem navrtaJ o drevo jn. stlačijo. v lUknjo to
mazIlo .. Ce Je ženska bolna, navrtajo brezo, če je pa moški,
n avrtaJo bor. Ko bolezen l.zgine na roki , se drev.o posuši.
27. Sadno drevo. Bulo na. rokI Zdravijo takole : vzamejo mrtvaško cunjo, z nJo OVIJeJO b?leče mesto na roki in pustijo
tako pol dne. Potem odvežejo cunjo in ovijejo z njo slabotno drevo (sUvo, češnjO ali kakšno drugo drevo). Roka
ozdraVl, drevo pa se venem Jetu posuši. (JUŽni del pohorja)

29

OBREDNE

POGAČE

IN MALI KRUHEK

Kruh je ljudska jed in pomeni na'šemu prepr.ostemu
Ibla'ginjo v hiši. Veli'lmkrat plemenite
oblike kruha in posebni okrasi spominjajo na prastare
prvine. Kruh je učinkovito obrambno sredstv·o tudi v
čar.ovni medicini. Božični kruh spominja na staredavne
kultne obrede v zvezi z mrtvimi. V vrsto obrednih podobnjakov sodi tudi gorenjska ženitovanjska pogača,
saj s svojo zunanjo obliko upodablja vso prihodnj'J družinsko srečo in hišno premoženje. Prav tako je v Val vasorjevi dobi ženitovanjski presnec prikazoval isti svatbeni pomen.
Vse ženitovanjske pogače in božični 'kruh (Gorenjska, Dolenjska, Notranjska, Bela Krajina) v glavnem
označujejo okroglo .geomelrično obliko kolo. Popoln.oma drugačno obliko ima 'štajerska in prekmurska ženitovanjska pogača - bosman. Pomen bosmana kot svatbeni in čarovno-obredni kruh, lahko v2lporedimo z belokranjskim in istrsko-Kraško-notranjskim nakolenči
čem živim ženitovanjskim otrokom. Obe prispodobi
otroka spominjata verjetno na češčenje in žrtvovanje
demonskemu božanstvu plodna·sti.
Od podobnjaikov, ki sodijo v staro ljudsko tradicijo,
je tudi trikraljevski božični poprtnik iz Dražgoš. Dosedanji izsledki raziskovanj malega kruhka- krajčka,
dajo slutiti njegov izvir prav v tem obrednem kruhu.
Tudi ljudsko izr'O'čilo mu pripisuje 'čarovni pomen, ki
prenese čudežno moč še na ljubezenski ko·s poprtnika.
Ta se polagoma preobHkuje v samostojno pecivo 'Pod
imenom kraj-ček. Ka'kor ima kasneje mali kruhek med
sestavinami pomembno ljUJbezens1m netilo poper, tako
ga ima pred njim ljubezenski krajček in še .prej Valvasorjev presnec.
Oblika in pomen ljubezenskega Ik:rajčka sta danes
popolnoma zbledela. Nadomestili so ga srčki iz malega
kruhka, ki SoO bili v preteklQsti oogato okrašeni s suhimi cvetkami in migalicami.
Mali kruhek je značilno kulturno pecivo iz 18. stoletja. Najstarejša oblika malega kruhka je romb. Ta je
danes že skoraj popolnoma izginila iz teh delavnic;
človeku največjo
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v preteklosti pa je bilo zelo pomembno ljubezensko pecivo kot simbol plodnosti. Nalogo, ki bi jo moral vsaj
deloma izvrševati današnji mali kruhek, izpolnjujejo
pravzaprav naš·i praznični kolači in prigodnišk:i rpodobnjaki.
VITRINA 9
1. Škofjeloška ženitovanjska pogača

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prekmurski ženitovanjski bosman
Belokranjski ženitovanjski vrtanj
Mali kruhek - oblika romb
Ljubezenski krajček
Srce - simbol ljubezni
Ostali motivi malega kruhka:
Iz 18. stol. izvirajo: figure jezdecev, gospa, harlekin ptice
konja s kOČijo in medved z basom.
"
Od začetka 19. stol. do srede stoletja: figure kmeta in kmetice, postiljon in vsi živalski motivi: jelen kozel, rak riba
ovčka, konj, zajček, šopek v košarici.
.
"
Od srede 19. stol. dalje: motivika se ponavlja. Na prvem
mestu so figure živali in rastline.
8. Današnji lectovi srčki in druge oblike
9. Modeli
(Iz zbirk Etnografskega muzeja v Ljubljani in iz zbirk
lokalnih muzejev)
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VOTIVNI DAROVI
Vsa preprosta ljudstva na različnih razvojnih stopnjah kulture imajo oIbičaj, da prinašajo žrtvene darove
Qožanstvom in višjim nadnaravnim silam. Predme·t
kulta so bojevniki, junaki ali kralji; v krščanskih krajih pa zamenjajo te češčene osebe svetniki in druge
svete osebe. Kult je v bistvu ostal enak Posebno prvi
začetki krščanstva kažejo kult svetnikov analogen antičnem kultu junalwv. Kasnejši votivni kult je razvH-o
religiozno mišljenje z izrazitimi predstavami v mog,:lčno
višje bitje. Pri prinašanju votivov pa se ne pojavi samo religiozni, temveč tudi magični nagib.
Votivni darovi se pri nas pojavijo že v dobi protireformacije. Prve primerke votivov so izdelali v preprostejši obliki kot hkrati znane voOtivne figure v južni
Nemčiji. Predstavljajo maške in ženske figure, dQjenčke, dele telesa, domače živaJi in žaho.
VoOtiv žabe pomeni zailčitni simIbol ženske ploOdnosti.
Te vrste votivi, ki soo pri nas najbolj razširjeni v alpskih
'krajih, izvirajo že iz prazgodovinske dobe. Mnenja znanstvenikov, zakaj je ravno 'žaba postala simbol maternice,
soo precej deljena. Dosedanja najbolj dosledna raziskovanja soo ,pokazala, da žaba predstavlja vilinsko bitje,
ki ga pogosto srečamo v rpri,povedkah. ToO pravljično
bitje vpliva na otrokovoO rojstvo. Tudi v splo'šni ljudski
čarovni medicini ima žaba velik pomen.
Tej živali so verjetno pripisovali demonski značaj
zaradi njene zna6ilne zunanjoOsti in drugih lastnosti. Že
na prvi pogled so žabe zelo ostudne, kar je človeka v
preteklosti verjeno prav to navedlo, da je v njej videl
neko podzemno bitje. V žabjih številnih jajčkih, odloženih PoO mocvirjih, si je tudi ustvaril predstavo o nenavadni rodovitnosti. Zato je prav tako mogoče, da si
je človek zaradi tega vzel žabo za zaščitni simbol plodnosti.
P,ojem rodovitnosti in nerodovitnoOsti žene se iwblikuje v poljedelski kulturi, kjer je delovna sila glavni
ekonomski pogoj družine. Zato si je naš kmečki človek
želel imeti čim večjo družinoO in je jz teh ekonomskih
vidikov obnavljal stare običaje, ki Odpravljajo nerodovitnost žene.
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PQsebni vQtivni dar je VQscena veriga. DarQvali soo
jO[) za zdravljenje .glav-oboOla. DaroOvi v natura:lijah soo

pravi prvenstveni žetveni darQvi in pri'kazujejo
dejanje vdanosti višjemu božanstvu.

resnično

VITRINA 10
1. Votivna žaba na roki iz prehistorične dobe

Voščeni votivi: žaba, oči, srce, kokoš, dojenček, moške in
ženske figure, roke, noge, konj, praŠiČ, VOl, voščena veriga
3. Zelezni in leseni volivi : železni vOlički, železen prašič, leseni vprežni volički, krave, prašički, konji, roka, noga
4. Modeli za volive

2.
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PRAZNOVERJE V DANASNJIH DNEH
Današnja družba terja od človeka čedalje ve·čji razvoj sposobnosti in razgledanosti. V novem družbenem
redu kmalu ne bo mesta za nobeno lažno vedo ali magijo. Vsa ljudska ver-ovanja v tajne sile in vražarstvo,
ki jih še najdemo .po naših vaseh in mestih, bodo kmalu
samo zanimiv Ipredmet za raziskovalca starih kultur, ko
bo skušal osvetliti razna dogajanja v dol,očenih dobah.
Preprosti !pa tudi razumni ljudje včasih prav radi
nasedejo verovanju v čarovnice in demone ali pa vedeževanju iz kart, kave in drugih reči. Marsika1eremu
človeku pomenijo zelo mnogo sanje. Kdor veruje v
nadnaravne pojave, si bo vedno razlagal sanje ta:ko, da
bo kar najbolje ustrezalo njegovi veri. Velikokrat se
tudi zgodi, da se sanje popolnoma skladajo z zunanjimi
dogodki, za katere čLovek lIli vedel, ko je sanjal. To ujemanje dogodkov pa naivneža utrdi v prepričanju , da
so bile sanje preroške. Karte za prerokovanje so
raZŠirjene po mestih, upošteva pa jih tudi ljudstvo
po vaseh. Vedeževalka za manjšo ali večjo odškodnino
napove srečo tako, da vcepi v zavest praznovernega
človeka novo praznoverje. Isto nesmiselno prerokovanje imamo z usedlino črne kave in v branju črt iz roke.
Precej praznoverja je še v štetju in dnevih. V petek
in 'š e 13. dan povrhu marsikateri naiVlllež ne bo začel
pomembnejšega dela, ker bi mu .prineslo nesrečo. Hotelske uprave se ~zogibajo 'l1umera-cij sobe s šteVilko 13.
Namesto te .pritrdijo nad vrata 12a ali pa kar nadaljujejo s 14.
Živalski polkrožni znaki so zelo pomembni amulet.i.
Med njimi je najbolj znana na poti najdena podkev.
Navadno 'Pribijejo podkev na notranji strani hišnih vrat
ali jo obesijo nad vrata. Sofer jo nab-ije na hladilnik
kamiona ali jo položi .pod sedež za srečno vožnjo. Pri
avtomobilih mnogokrat konjsko podkev nadomestijo
drug·i amuleti najrazličnej.ših oblik jn figur, ki pa soo
prv{)tni čarovni !pomen že skoraj popolnoma izgubili.
Črna mačka pomeni simbol nesreče. Popolno nasprotje je dimnikar. Eoroskopske napovedi so zelo 'Priljubljena prerokovanja. Bralci jih prebirajo, vendar si
niso na jasnem kako nesmiselno ravnaj-o. Se ohranjeni
spiritizem v današnjih dneh je pravi potomec primitiv-
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nega šamanizma. Tu in tam se danes zanimajo zanj
tudi na našem p{)deželju in celo v mestu. Oblike tega
spiritiziranja so precej primitivne. Mediji pri sejah
uporabljajo razne ukane, ki so večidel le preprosti žonglerski triki.
Pri svojem opravilu dobr·o poznajo brezmejno lahkovernost svojih klientov. V primeru, da jih razkrinkajo,
se jim kmalu posreči obnoviti zaupanje s spremenjenimi
,prevarami. Dobro se zavedajo, da bo pravi vernik hitro
pograbil vse, kar le malo diši po nadnaravnem. Spiritizem se tako trdno drži zaradi vzajemnega učinka prevare in samoprevare.
Od 13. stoletja dalje je bilo pogost{) slišati zgodbe o
čudežnih stigmah to je o nadnaravnem nastanku ran
ali brazgotin na dlaneh in stopalih pri nekaterih gorečih mistikih. Te lokalizirane in -simetrične kcžne okvare lahko različno nastanejo. Največkrat so to zelo premetene prevare. Tudi !primer vodiške Johance v Sloveniji ali gOliške Alen"ke jasno kaže na eni s trani naštudirano ukano, na drugi pa neverjetno lahkovernost
ljudi, ki so jo Il začetku izkoriščali tudi verski krogi.
Vsi tl1judje, ki se ukvarjajo s takimi prerokovanj>[ in
prevarami, varajo druge in sami sebe. Sreča ni odvisna
n iti od zvezd, od kart ali kave, temveč od k(!)ristnega
dela, ki človeku prinese sreča, zdravje ln blaginjo. Le
z razumom Ln pridnostjo si b·:>m<> ustvarili bolj<e ln
lepše življenje. ki b.::) d ostojn!J naprednega človeka.
VITRINA 11
1. Horoskopi iz raznih dnevnih časopisov in revij
2. Sanjska knjiga z navodilom za igranje loterije
3. Fischerjeva sanjska knjiga z dodatkom številk , ki naj se
stavijo v loterijo
4. Karte za prerokovanje
5. Skodelica z usedlin o črne kave
6. Stevilka 13 in petek
7. Konjska podkev
8. Avtomobilski amuleti
9. erna mačka - znanilka nesreče
10. Dimnikar
11. Spiritistična mizica
12. Ključ s knjigo za klicanje duha
13. Knj iga o vodiški Johanci
N j ena k rvaVa voda za zdravljenje oči
14. ,.Verlga sv. Antona« - sveta pisma prinašajo srečo
15. Veriga za povuo~anje Kristusovega trpljenja

35

SLOVENSKI
ETNOGRAF .
SKI MUZEJ
LJUBLJANA :

Razstavo sta pripravili Pavla Strukelj , kustos SEM
in Vida Stare, kustos NM .
Vodič

je založil Slovenski etnografski muzej v Ljubljani.
Odgovorni urednik Boris Kuhar .

Tisk: Tisk&rsko založniško podjetje PTT, filiala Ljublja'la

"

