
Največji praznik v letu! Če si veren ali ne.  

VUZEM! 

To je čas, ko vse gospodinje skrbno pripravljajo tradicionalna jedila, ki jih bodo dale v košarico in nesle 

k žegnu! Vsaka jed v košarici ima ob veliki noči poseben pomen. Šunka seveda predstavlja Kristusovo 

telo, okrogla orehova potica predstavlja trnovo krono. Verjetno ni treba poudarjati, da rdeča, s 

čebulnimi olupki pobarvana jajca simbolizirajo kaplje Kristusove krvi, ob enem predstavljajo celotno 

stvarstvo, simbolizira tudi Jezusov grob, hren pa predstavlja žeblje s katerimi so Jezusa pribili na križ, 

kjer je umrl in 3 dni za tem vstal od mrtvih.  Krščanska velika noč se je začela praznovati nekaj stoletij 

po Jezusovi smrti in vstajenju.  

Rimski cesar Konstantin je bil prvi cesar, ki je sprejel krščansko vero, hkrati pa razglasil versko svobodo.  

Da se bo velika noč praznovala na nedeljo 21. marca - na pomladno enakonočje so določili na 

cerkvenem koncilu v 4. stoletju. A ker enakonočje ni vedno 21. marca, so dokončno praznovanje velike 

noči določili šele leta 1852, ko so uvedli gregorjanski koledar! Velika noč tako pade na prvo nedeljo po 

pomladnem enakonočju in po prvi luni ali ščipu. Stara vraža pravi, da mora biti velika noč pred 25. 

aprilom: 

Kdar veliko noč bo Marka dal,   

Padovansk Anton pa binkuštval.   

Jane z molil svet' Telo kleče:   

Tedaj bo upil cel' svet gorje! (Stoletna pratika) 

Ravnanje po soncu, hmm… to smo že nekje zasledili! Tudi naš Zeleni Jure pride po spomladanskem 

enakonočju iz Vireja na zemljo in prinese pomlad, vse ozeleni. Mitra, bog sonca pri Rožancu je imel 

skoraj enako funkcijo. Sol Invictus- nepremagljivo sonce! Sonce je prineslo življenje po dolgih mračnih 

zimah in obilo hrane, ki je omogočala preživetje.  

Praznovanje pomladi naj bi izviralo iz sumerske mitologije.   

Sumerska Ishtar je izgubila moža, nakar se je odpravila za njim v podzemlje. Ko je prestopila 7 vrat je 

bila razgaljena, obsojena in ubita ter postavljena na ogled.  Ker je bila iz zemlje odsotna je bila zemlja 

neplodna, nič ni raslo, še živali so nehale z reprodukcijo. V podzemlje sta bili poslani dve bitji, ki sta 

Ishtar prinesla rastlino življenja ter vodo življenja s čimer sta jo obudila, da se je za 6 mesecev spet vrnila 

na zemljo (in prinesla pomlad). 

Podobno ime srečamo na severu evrope: Ostara ali Eastre, ki je tudi, surprise, surprise,  boginja 

plodnosti in svetlobe. Njen simbol je zajec. In tako iz severa dobili mit, kako je dobra Eostre našla v 

gozdu poškodovano ptico in jo spremenila v zajca. V znak hvaležnosti pa je zajec valil jajca. Severni 

evropejc so se preselili v ZDA, in tako smo hitro dobili globalno razširjene (čokoladne) velikonočne zajce 

in jajca – God bless America! (Guardian.com) 

Torej, praznovanje pomladi in novega cikla v letu je prevzela Cerkev in ga spremenila v največji cerkveni 

praznik. Tako kot božič, ampak pustimo to za drugič. 

In kako praznujejo veliko noč po svetu?  

Iščejo jajca po vrtovih, nekateri se celo obdarjajo, nemški otroci imajo dolge velikonočne počitnice, 

izmenjujejo si ročno pobarvana jajca, na velikonočno jutro se družina zbere in poje dobrote, nekateri 

pa pripravijo celo velikonočne kresove. 

Ni tujina, ampak je tako daleč od Bele krajine da se nam zdi kot drugi svet. Ste obiskali kdaj Škofjo 

Loko? 



Evo, v Škofji Loki se lahko pohvalijo z najstarejšim dramskim besedilom na slovenskem, ki se ponaša z 

letnico 1721. Je eden od največjih dosežkov slovenskega slovstva v dobi baroka. Kapucinska knjižnica 

še vedno hrani originalen rokopis. Ste že slišali za Škofjeloški pasijon? Če ne, vam je lahko žal, kajti 

zapisan je na UNSECOvem seznamu nesnovne kulturne dediščine. Sestavljeno je iz 869 verzov in 13 

podob: Raj, Smrt, Gospodova večerja, Samson, Krvavi pot, Bičanje, Kronanje, Hieronim, Glej človek, 

Kristus na križu, Mati sedem žalosti, Skrinja zaveze in Božji grob. Namen je bil svetopisemske zgodbe 

približati preprostemu človeku, mu s tem pomagati pri premagovanju vsakdanjih tegob in ga usmerjati 

k spreobrnjenju (pasijon.si). 

Kaj pa mi delamo na vuzem?  

Najprej pripravimo butare za cvetno nedeljo in jih takrat nesemo k žegnu. To je stara krščanska šega iz 

9. stoletja, prevzeta iz predkrščanskih verovanj o svetih, magičnih rastlinah, ki varujejo dom pred 

slabim in krepijo plodnost in rast. Ko je Jezus prišel v Jeruzalem so mu pod noge metali palmine liste in 

v spomin na ta dogodek kristjani nosijo žegant butare ali po belokranjsko drenke. Vsako narečje v 

Sloveniji ima svoje ime za cvetnonedeljski šopek pomladnega zelenja. In blagoslovljen šopek je potem 

varoval domačo hišo, živali in ljudi. Zanimivo je tudi, da so v Beli krajini dreneke naredili iz leskovih vej 

enega grma in v dreneku je bilo toliko vej, kot je bilo govedine na paši. To naj bi živino držalo na kupu. 

Vejice butar so zatikali tudi na streho, da bi jih obvarovala pred nevihto, toči in požarom (Židov, 2009).   

Na Veliki petek se po navadi vse gospodinje sučejo okoli štedilnika, da pripravijo vse, kar bodo dale v 

košarico. Vsaka gospodinja ima svoje dodatke, ampak praviloma ne gre brez že zgoraj omenjenih 

simboličnih jedil. Kdor ima doma mlajše družinske člane vtakne v košarico tudi kakšen Kinder jajček. 

Kdaj se načne košarica je odvisno od družine do družine. Neučakani pojedo šunko takoj po prihodu iz 

cerkve v soboto. Nas je stara mama zmrm špotala, da moramo čakat nedeljo! Na velikonočno nedeljo 

se od blagoslovljenih jedi najprej pojedo jajca in hren, ker to varuje pred kačjim ugrizom. Nikakor ne 

smete torej začeti jesti potico ali šunko. Poleg tega naj bi se velikonočni zajtrk jedel z rokami in ne s 

priborom, drobtine pa ne smejo padati na tla. Olupki in ostanki živil se morajo zažgati in ne dati v smeti!  

Belokranjci na vuzem ne moremo brez belokranjskih pisanic. Od 19. stoletja naprej so se uveljavili 

motiv ribje kosti (steljice), trikotniki, srca, spirale, nabožni motivi in še nekateri drugi. Pogosto so tudi 

dodali napise: Vesela Aleluja, Aleluja, Vesela velika noč. Večinoma so bile pisanice poslikane v 

enobarvni, redkeje v dvobarvni tehniki batik. Poleg nabožnih napisov so se začeli uveljavljati še 

posvetni napisi: Za spomin, Pozdrav iz Bele krajine, Pozdrav iz Adlešič, Vse najboljše. Tako kot se imajo 

drugje za veliko noč obdarovati z jajci, so se v preteklosti z njimi obdarjali Belokranjci. Sploh punce so 

jajca dajale fantom pisanko z kakšnim lepim verzom : Ti pisanko dam, ker te rada imam! 

Metličani zavirajo kolo, ki ga vodi vojarinka. Metliško obredje se je izvajalo v velikonočnem času 

neposredno po cerkveni prepovedi plesa v postnem času. Izvajali so ga na velikonočno nedeljo proti 

večeru ob večernicah pod »milim nebom« in na velikonočni ponedeljek, do leta 1947. Zaviranje kola 

na velikonočni ponedeljek se je med socializmom opustil, ni bil dela prost dan. Po štiridesetih letih se 

je ponovno začelo plesat, a so obredje preselili iz pungarta na mestni trg. Obredje je zapisano v Register 

nesnovne kulturne dediščine (Kunej, 2017). 

Voščim vam veselo in pisano pomlad, verujočim pa želim vesele velikonočne praznike! 

Zdej grem pa poftico pečt! 

 

Avtorica: Tamara Lončarič, Semič, 1. 4. 2021 
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