


Mešani pevski zbor SPD „Rož" Šentjakob v Rožu 
pod vodstvom Lajka Milisavljeviča 

koncertna sezona 1976/77 

Vascit pr Zile 
ziljska svatba v pesmi, besedi, plesu in glasbi 

priredba pesmi: Samo Vremšak 
besedilo: Niko Kriegl 

sodeluje Akademska folklorna skupina „France Marolt" 
iz Ljubljane 
koreografija: Marija Šuštar 
instrumentalna obdelava: France Marolt 



Ziljska svatba 

Niko Kriegl 

Ko je Ziljan dopolnil 18. leto, je bil sprejet v „konto" (va
ško fantovsko skupnost). Od tedaj je zvečer smel iti tudi 
na vas. Fantje so na vasi peli, ko so šli vasovat in ko so 
se vračali od vasovanja, ob sobotah in nedeljah pa so se 
zbirali pod vaško lipo in peli dolgo v noč, predvsem v 
času pred žegnom, ko je petje veljalo kot pevska vaja. V 
postu niso peli, pa tudi k dekletom pod okno navadno 
niso hodili. 

Dekleta so navadno ležala „na ispi" in fant je moral po
iskati lestev, da je prišel do okna, pa še tu se je moral 
držati okenskih križev. če je bil fant goden za ženitev in 
je opazil, da ga ima dekle „zagvišn;:i" rada, si je že upal 
zvečer priti v vas v kuhinjo, ali pa v hlev, ko je dekle 
krmilo živino. če pa kako dekle ni maralo fanta, ki je hodil 
pod okno, ga je s „kahvo paliva", če je bil preveč nad
ležen. 

Dokler fant ni bil star 18 let, v konto ni mogel iti, pa tudi 
ne zvečer na vas. če so fantje· takega „zaljenka" (zelenca) 
dobili na vasi ali celo pod oknom kakega dekleta, so ga 
zgrabili in pomočili v vaško korito. Zgodilo se ]e tudi, da 
so „bjeršč;:i pub;:i" (vaški fantje) pod oknom zasledili fanta 

iz druge vasi. Vpregli so ga v „kurtuc" (voz na dve ko
lesi), na vrat so mu vrgli konjski komat, sedli so v kurtuc 
in tako je vpreženi fant moral tekati gor in dol po vasi, 
kamor so pač fantje hoteli, dokler ga niso izpustili. 

Stara navada je bila - in delno je še danes - da so de
kleta, ki bi se že rada možila, na predvečer sv. Tomaža, 
to je 20. decembra zvečer, hodila poslušat pod okno kake 
vdove. če je bila vdova v sobi sama, ali če ni z nikomer 
govorila, je to pomenilo, da se dekle, ki je zunaj poslu
šalo, v prihodnjem letu še ne bo možilo. če pa je pogovor 
pri vdovi nanesel na kakega moškega in ga je vdova ime
novala tudi s krstnim imenom, je bilo to znamenje, da se 
bo dekle v novem letu poročilo, in da bo ženinu tako 
ime. 
če sta fant ali dekle bila že „črjez mern gvadna" za že
nitev in ni še nič kazalo za poroko, je na velikonočni 
ponedeljek šel (šla) v štjeben (Sv. Štefan v zgornji Ziljski 
dolini) „ušafanče prosit" (ušafan = ustvarjen za koga, iz 
nemščine: fUr jemanden erschaffen sein). 

Začetek ženitve je bilo „vjergvanje" (snubitev). Vedno ni 
bilo treba, da bi se ženin in nevesta prej „zamjerkala" 
{opazila, osebno spoznala). Premišljeval je fant, pa oče 
in mati, kje bi bila njemu in staršem primerna nevesta, ki 
bi se „po vseh partah najbolj rajmava k šiš;:i". Veljal pa je 
tudi stari rek: „žanit;:i bliz;:i, pa katrint;:i djel;:i." ženiti blizu 
je dobro, da je pomoč blizu, „kotrina" (botrina) pa je 

„v;:isuaka žvahta", s katero se ni dobro spreti, zato je 
bolje, da je kotrina bila daleč. 

Ko so se doma zmenili, da bi bilo prav, če bi „ta mvada" 
že prišla, so sklenili, kam in kdaj bodo šli vjergvat. Svoj
čas so rekli: „V vafent;:i b;:il v puast;:i navjergvat;:i, pa a 
pust;:i bel po velč;:i noč;:i žanit;:i" (v adventu ali v postu 
zasnubiti in o pustu ali po veliki noči oženiti). Fant je na
prosil kakega prijatelja ali sorodnika, da je z njim in z 
očetom šel na vjergbe. Vjergvat so navadno šli zvečer. Ce 
so vaščani zvedeli za vjergvanje, so zlasti ženske rade 
pod oknom prisluškovale pogovorom. 

Pri vjergvanju so postregli s klobasami in vinom ali kavo. 
če pa niso navjergvali, tudi postregli niso. Tedaj so vjerg
varji odšli domov poparjeni in osramočeni. Potem je po 
vasi in okolici „šel žobar" (govorica), da so pri vjergvanju 
dobili za postrežbo namesto klobas le „čisu mlieka" (kislo 
mleko) in vilice. še bolj nerodno je bilo, če je že na
vjergvana nevesta „dov povedva". Tedaj so rekli, da je 
vascit padla v vodo. Kadar pa so nevesto zasnubili, so 
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