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Preden smo minuli vikend začeli prižigati praznične luči po ulicah tudi po naši dolini in s prvo 
adventno svečko vstopili v praznični zadnji del koledarskega leta, so nas konec oktobra in novembra, 
če zelo poenostavimo, spremljale čarovnice in martinovanja.  

Pa začnimo s prvimi. Zadnjih nekaj let opažamo, da so čarovnice, ki jih povezujemo z nočjo čarovnic, 
tudi v naših logih. Maskiranje v čarovnice, okostnjake, zombije in v podobne »krvave« in grozeče 
podobe rahlo spominja na pusta, ampak tistega bolj specializiranega.  Saj ne vem, kakšne motive imajo 
naši organizatorji, najbrž različne. Zamerikaniziran, v originalu sicer starodaven keltski praznik ima 
v osnovi zagotovo bolj trženjsko naravnane cilje potrošniško okužene populacije. Povezan z bučno 
kulinariko, pomaga organizatorjem do t. i. »izvirnih« prireditev, morda pa slikovito obeleženje noči 
čarovnic pomaga sedanji z marketinško slikovitostjo razvajeni populaciji preživeti turoben praznik 
spomina na mrtve ali popestriti uvod v tradicionalno dolgočasen november in lažje počakati na svetel 
prazničen december. Prepričana pa sem, da večina staršev, ki v čarovnice oblečejo svoje malčke, ne 
razmišlja dlje kot do dejstva, da s tem za nekaj časa zaposli svoje vedoželjne in hiperaktivne malčke. 
No, še en sodoben, instant »izhod v sili«, ki nas skoraj toliko zadovolji kot instant hrana. Trenutno zelo, 
kasneje pa ugotovimo, da redi in slabo vpliva na naš prebavni sistem. Kakršne koli motive že imamo in 
imajo, te dni sem se spraševala tudi, če morda psihoza sodobnega sveta ne prepoznava vse več čarovnic 
v okolju v smislu tistih posameznikov, ki pač niso po okusu labilne in čredno všečne večine ali centrov 
moči, ki jih vleče za sabo. In v tem smislu se zdijo sodobni lovi na čarovnice popolnoma normalni 
pojav. Pretiravam? Sem kar vesela, da imamo novembra še praznik sv. Martina. Ta je naš in nas še 
spominja na tiste »natur« običaje, ki so se rodili pri nas in so tako rekoč avtohtoni. Le vsako leto znova 
se vprašam, zakaj moramo namesto zdaj že preizkušeno žlahtnih savinjskih trt, ki jih s svojo rujno 
kapljico odlično predstavljajo savinjski vinogradniki, za tako imenovane »referenčne« trte po naših 
krajih uvažati potaknjence mariborske trte z Lenta. Res je najstarejša vinska trta na svetu, a vseeno 
ni iz naše doline. No, je pa vseeno slovenska. Marsikdo v martinovanjih namesto bogastva kulturne 
dediščine tega območja in bogastva druženj, ki jih sodobni čas počasi pozablja, vidi zgolj pijančevanje. 
No, vsak po svoje, v vinu je vsekakor resnica in karkoli si že mislimo, ta je v teh časih hudo relativna 
zadeva. Toda, vino na stran, Žalec in naša dolina sta v pičlih dveh mesecih postala znana po pivu, 
no, po pivski fontani in fontana je živ dokaz, da je tudi čarovnice ne morejo premagati. Ali pa so jo 
začarale tiste prijazne čarovnice, ki so zakuhale res odlična premierna dva meseca. Naj nam čarovnice, 
če že so in jih imamo, začarajo tudi čarobni december. Ali pa jih pravzaprav tudi za to ne potrebujemo? 
No, vseeno mislim, da bo december zagotovo najbolj čaroben, če si ga bomo takega pričarali sami. Se 
strinjate? Vsak zase smo v tem življenju največji čarovniki, pa si pričarajmo še čaroben zaključek leta. 
Ne zlagan, ne tuj, iskren in svoj.

Lucija Kolar

Pričarajmo si čaroben december
foto: T. T.
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Od 23. do 27. novembra je v 
Ljubljani potekal 32. slovenski 
knjižni sejem. Na tem najsta-
rejšem, največjem in najpo-
membnejšem knjižnem do-
godku pri nas je med stotimi 
domačimi in 30 tujimi avtorji 
in avtoricami sodelovala tudi 
žalska pesnica Nuša Ilovar.  

Nuša je v Ljubljani predsta-
vljala svojo pesniško zbirko 
Vihravo ravnovesje, ki jo je v 
samozaložbi in z ilustracijami 
žalskega umetnika Dareta Za-
vška izdala lani. Z njo je sode-
lovala na natečaju za najboljšo 
samozaložniško knjigo v letu 
2015, ki ga je pripravil Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti. 
Med skupno 35 avtorji je bila 
njena pesniška zbirka uvrščena 
med šest nominiranih za naj-
boljšo knjigo, izdano v samoza-
ložbi v preteklem letu. 

Kot je zapisala Nuša, ji vsak 
prodan izvod pesniške zbirke 
pomeni pomoč pri nadaljnjem 
ustvarjanju in pri nabavi prepo-
trebnih invalidskih pripomočk-
ov. Ker je že od rojstva prikle-
njena na invalidski voziček, ji 

izražanje preko besede pomeni 
še veliko več. Na ta način laže 
odpira srce in poetično dušo, s 
tem pa razkriva notranje vihar-
je in spoznanja, ki se skrivajo 
prav v vsakem od nas.

 K. R., foto: N. I.

Tudi priznanje stroke

Nuša Ilovar na knjižnem sejmu v Ljubljani

Braslovče so se lani pri-
družile tistim krajem v Slo-
veniji, ki s prižigom lučk 
naznanijo začetek praznič-
nega dogajanja. In v nedeljo 
zvečer so prižgali prvo lučko 
na velikem adventnem ven-
cu, ki stoji v središču kraja. 
Praznični december se bliža 
tudi drugod po dolini.

Slovesno je lučko prižgal 
župan Občine Braslovče Bra-
nimir Strojanšek, venček pa 
je blagoslovil domači župnik 
Martin Gosak. Praznični do-
godek so pospremili s krat-
kim kulturnim programom, 
v katerem so sodelovali člani 
MoPZ Karel Virant Braslovče 
in članice Plesnega gledališča 
Braslovče. Lučko bodo pri-
žgali tudi vse naslednje ne-
delje ob 17. uri, v kulturnem 

programu pa bodo sodelovali 
bruhalec ognja Jani Klasič, ki 
bo nastopil skupaj s člani Ple-
snega gledališča Braslovče, 

Mešani pevski zbor Marije 
Vnebovzete Braslovče in Ok-
tet 9. 

 T. Tavčer

Prižig prazničnih luči

Adventni venec je ob prižigu prve lučke blagoslovil župnik Martin Gosak.    


