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Kožuharji z zvonci norijo od vrat do vrat


Ob farni cerkvi sv. Kriza-
gona na robu Hrušice se 
že zbirajo hrušiški ško-


romati, ki se pripravljajo na 
vsakoletni obhod od hiše do 
hiše, od vasi do vasi. Brkinska 
pokrajina je pokrita s snegom. 
Zapadlo ga je le za vzorec, za 
pravo pustno vzdušje in tudi 
za vse tisto, za kar se zbirajo 
fantje iz vasi. Da podobno kot 
po vsej Sloveniji preženejo 
zimo in prikličejo pomlad. Za-
poje harmonika, boben udari 
svoj ton in gremo skozi vas po 
ozkih ulicah Hrušice.
Ko se mirna, zimsko pusta 
pokrajina Brkinov in Čičarije 
zdi kot slika s črno-bele raz-
glednice, v njeno tišino nena-
doma plane razbijanje kravjih 
zvoncev, nato pa jo pobarvajo 
pisani trakovi, ki v slapovih 
lijejo in v burji plapolajo z vi-
sokih kap škoromatov. Za oči, 
ki znajo gledati tudi s srcem, 
je ta prvi trenutek čaroben. 
Gledalcu najprej zastane dih, 
potem pa ga zagrabi, da bi ste-
kel za kožuharji z zvonci in z 
njimi norel po vasi.


Samo fantje
Tako kot druge izvirne pustne 
maske po svetu in na Sloven-
skem tudi škoromati izvirajo 
iz predkrščanskih, poganskih 
časov, zato ni mogoče dolo-
čiti njihove starosti. Ob tem 
se postavlja vprašanje, kje so 
izviri škoromatenja v Brkinih. 
Etnolog prof. dr. Janez Boga-
taj odgovarja, da izraza za na-
šemljenca najdemo v obliki 
scaramatte in sgaravatte že v 
14. in 15. stoletju v čedadskih 
in videmskih arhivih v Italiji 
(Cividale del Friuli, Udine). 
Besedi sta nemškega izvora in 
pomenita četnega stražarja. 


Torej imamo opraviti z masko 
četnega ali nočnega stražarja s 
širokim plaščem. Ljudje v ob-
mejni pokrajini med Kranj-
sko in Istro so lik obmejnega 
vojaštva (scaramatte) sprejeli 
med svoje pustne like, kot 
poznamo podobne pojave 
tudi v sodobnosti (npr. motiv 
policista ali vojaka nekdanje 
JLA v sodobnih karnevalih). 
Sčasoma je izraz za ta pustni 
lik začel veljati za vse šeme v 
Brkinih, največ njegovih vi-
zualnih lastnosti pa je ohranil 
lik škopita.
Zaradi teh dveh zapisov velja-


jo škoromati danes za prve in 
najstarejše omenjene maske 
na Slovenskem. Čeprav so Br-
kini, hribovita pokrajina med 
Krasom, Istro in Kvarnerjem, 


od kraja prve omembe škoro-
mata oddaljeni približno sto 
kilometrov, so škoromati v Br-
kinih najmanj 700 let ohranili 
tako ime kot sam obred.


»Škoromati so bili nekoč 
razširjeni po vseh brkinskih 
vaseh,« nam razloži Danilo 
Fabjančič, predsednik odbora 
Hrušiških škoromatov. »V stro-
kovni literaturi in v ljudskem 
prepričanju prav vas Hrušica 
velja kot nekakšna neuradna 
zibelka škoromatije.«
Prelomnica glede slovesa hru-
šiških škoromatov se je zgodi-
la 1965., ko so prvič zapustili 
Brkine in se predstavili na 
ptujskem karnevalu. Na po-
budo domačinov so se hrušiški 
škoromati 1993. organizirali v 
sodobno etnološko skupino in 
začeli sami po svojih močeh 


strokovno ter sistematično 
skrbeti za ohranjanje staro-
davnega običaja.
Škoromatija v Hrušici ni nikoli 
povsem zamrla, pomnijo sta-


rejši ljudje. Med obema vojna-
ma je bilo v vasi veliko fantov, 
zato je bila skupina številnejša. 
Škoromatili so samo fantje. 
Starejši vaščani se spominja-
jo, da so Italijani pred drugo 
svetovno vojno prepovedali 
to početje, vendar so v Hru-
šici fantje kljub temu oblekli 
pustno opravo. Škoromatija 
je bila prav tako prepovedana 
po drugi svetovni vojni, a tudi 
novi oblasti so se uprli.


Kožuh in spodnjice
Najbolj slikoviti liki med 
omenjenimi so tisti, ki se 
imenujejo »s poberínom« ali 
kar škoromati. To je najbolj 
množična skupina precej eno-
tno oblečenih šem, ki se po 
naseljih premikajo v lahnem 
teku in pozvanjajo z zvonci. 
Nekateri med njimi imajo za 
pasom obešene kravje zvonce, 
dva ali trije pa le drobne kra-
guljčke. Njihov oblačilni videz 
označujejo koničasta pokriva-
la, ki so okrašena s številnimi 
papirnatimi cvetovi in dolgimi 


Zahodna Slovenija, od Drežnice in Drežniških Raven prek 
Cerknega pa vse do Ilirske Bistrice in njene okolice ter Rakitovca 
na jugu tik ob slovensko-hrvaški meji, ima bogato zakladnico 
pustnih šeg in običajev. Etnolog dr. Niko Kuret je upravičeno 
zapisal, da je Slovenija, kar se tiče pusta, Evropa v malem. 
Predstavljamo vam škoromate iz Hrušice, najstarejše omenjene 
maske na Slovenskem, pustno tradicijo iz Grgarskih Raven nad 
Solkanom ter oživljeno pustno rajanje na Obali.


Klobasonar pobira darove 
Pustno tradicijo v vaseh okrog Grgarskih Raven nad Solkanom ohranjajo 
še iz časov, ko so bili ljudje pogani. Čeprav so sprejeli drugo vero, se je ta 
poganski običaj ohranil do danes. Po pričanju starejših ljudi so imeli nekoč 
več značilnih mask, vendar se jih je ohranilo le nekaj in te poskušajo pre-
nesti na mlajše rodove. Pred leti so se pustne maske razlikovale od vasi do 
vasi in vsaka je zase praznovala pusta. Nekaj je bilo vendarle enakih ali vsaj 
podobnih in te bodo po poskušali tudi ohraniti.
»Maske v Grgarskih Ravnah se kar skrivajo pred očmi javnosti, čeprav smo 
jih že videli na raznih karnevalih in v pustnih sprevodih,« pove Gregor 
Breščak, ki skrbi za informacije iz vasi Ravne in Bate.
Pustje je pogosto ime za like, ki so napravljeni v obleke, sešite iz pisanih 
trakov. Na glavi imajo visoko pokrivalo, okrašeno s tradicionalnimi papir-
natimi rožami in z zvončkom. Okrog pasu imajo pritrjene večje zvonce, v 
rokah pa nosijo lesene zložljive klešče ali nogavico, polno pepela. Naloga 
pusta je, da s kleščami in z zvonci oziroma z vso svojo podobo odganja vse 
slabo v vasi.
Klobasonar je oblečen v ovčji kožuh in je predstavnik pastirjev. Je tisti, 
ki nosi košaro iz leskovih vej, ki jo domačini polnijo z različnimi darovi v 
zahvalo za odganjanje zime. Po navadi je skupaj z muzikantom na čelu 
sprevoda. Muzikant je oblečen v stara tradicionalna oblačila, torej v taka, 
kot je pred davnimi leti igral na ohcetih. Igra ljudske pesmi, ob katerih v 
vsaki hiši pari zaplešejo in tako v hišo prinesejo veselje.
Tudi v sprevodu mask v Grgarskih Ravnah ne gre brez ženina in neveste, ki 
sta oblečena v tradicionalna svatovska oblačila. Ker sledi pustu 40-dnevni 
post, ko naj bi se po običajih ne ženilo, poudarjata, da je zdaj zadnja prilo-
žnost za ohcet pred spomladanskimi deli. Sledijo jima še svatovske priče in 
svatje, ki so temu dnevu ustrezno oblečeni.
»Danes pusta praznuje vsa krajevna skupnost skupaj, nekateri pa se ma-
škaram pridružijo tudi iz okoliških vasi,« razlaga Gregor Breščak. »Zberejo 
se na pustno soboto zjutraj in se na okrašenih vozovih odpeljejo od vasi 
do vasi. V vsaki hiši muzikant zaigra, svatje zaplešejo, nato pa klobasonar 
pobere darove, ki jih gospodinja podari v zahvalo za obisk. Z darovi, ki jih 
čez dan zberejo po hišah, pripravijo večerjo, njej po navadi sledi zabava do 
jutranjih ur.«
Na pepelnično sredo pust umre. Pripravijo mu pogreb in ga v sprevodu 
popeljejo na zadnjo pot. Ker je kriv za vse, kar se je slabega zgodilo v pre-
teklem letu, in zato ni vreden, da bi ga pokopali, ga sežgejo na grmadi.
P. H. 


Pohod škoromatov po Hrušici v Brkinih


Obstoj hrušiških škoromatov ni ogrožen.


Ta brinov in ta smrekov 


Škoromati spadajo med najstarejše maske na Slovenskem.


Obhoda po vasi je konec.


Pustje je pogosto ime za like, ki so napravljeni v obleke, sešite iz pisanih trakov.


Tedenska tribuna


“  Tako kot druge izvirne pustne maske 
po svetu in na Slovenskem tudi škoromati 
izvirajo iz predkrščanskih, poganskih časov, 
zato ni mogoče določiti njihove starosti.  ”
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Kožuharji z zvonci norijo od vrat do vrat


Prepovedane politične maske
V nasprotju s kraškim svetom nad severnim zaledjem 
Tržaškega zaliva in Notranjske, ki poznata bogato in izvirno 
karnevalsko kulturo, se zdi Obala precej neizrazita. Pa 
so v naših obalnih krajih sklenili pripraviti še tretji Istrski 
karneval, in sicer v Izoli, po koprski promenadi in v Piranu. 
V Portorožu, z lepo mediteransko avenijo od Lucije do 
Bernardina, pripravljajo po desetletju zatišja drugo pustno 
povorko. Skratka: na Obali obljubljajo med 4. in 9. marcem 
bogato zabavo in lepa doživetja.
O nekdanji karnevalski tradiciji na Obali lahko sklepamo 
tudi iz zapisa, ki priča, da so bile maškarade vrhunec dru-
žabnega dogajanja. Koprski predpis iz leta 1880 je določal: 
»Vsi, ki se želijo udeležiti plesa, morajo biti maskirani ali 
vsaj delno maskirani; prepovedano je nositi orožje, prepo-
vedane so maske, ki žalijo moralo cerkve in politike; poli-
cijski inšpektor ima pravico sumljivim osebam v posebnem 
prostoru sneti masko; spoštovati je treba zahteve javnega 
čuvaja za preprečevanje tepeža; kajenje ni dovoljeno …« 
Karnevalsko dogajanje ima poseben naboj, vedno je bilo 
nevarno ali vsaj neprijetno oblastnikom, tako so sloviti be-
neški karneval, njegov vpliv je še danes čutiti tudi pri nas, 
prepovedali tako Napoleon kot pozneje Avstrijci.
Obnovljeno karnevalsko gibanje je povezalo obalna mesta 
ter zbližalo hrvaško in slovensko prebivalstvo v obmejnih 
krajih, in to takrat, ko so ga hoteli nadobudni nedeljski 
politiki spreti za vsako ceno. Organizatorji napovedujejo 
zanimive maske in prijetno zabavo tudi letos, ko je pustni 
torek združen z dnevom žena. In kdo bo najizvirnejši? 
Veliko aktualnega ter utrinke iz prvih dveh let novega 
istrskega pusta najdete na www.istrski-karneval.
A. G.


Klobasonar pobira darove 
Pustno tradicijo v vaseh okrog Grgarskih Raven nad Solkanom ohranjajo 
še iz časov, ko so bili ljudje pogani. Čeprav so sprejeli drugo vero, se je ta 
poganski običaj ohranil do danes. Po pričanju starejših ljudi so imeli nekoč 
več značilnih mask, vendar se jih je ohranilo le nekaj in te poskušajo pre-
nesti na mlajše rodove. Pred leti so se pustne maske razlikovale od vasi do 
vasi in vsaka je zase praznovala pusta. Nekaj je bilo vendarle enakih ali vsaj 
podobnih in te bodo po poskušali tudi ohraniti.
»Maske v Grgarskih Ravnah se kar skrivajo pred očmi javnosti, čeprav smo 
jih že videli na raznih karnevalih in v pustnih sprevodih,« pove Gregor 
Breščak, ki skrbi za informacije iz vasi Ravne in Bate.
Pustje je pogosto ime za like, ki so napravljeni v obleke, sešite iz pisanih 
trakov. Na glavi imajo visoko pokrivalo, okrašeno s tradicionalnimi papir-
natimi rožami in z zvončkom. Okrog pasu imajo pritrjene večje zvonce, v 
rokah pa nosijo lesene zložljive klešče ali nogavico, polno pepela. Naloga 
pusta je, da s kleščami in z zvonci oziroma z vso svojo podobo odganja vse 
slabo v vasi.
Klobasonar je oblečen v ovčji kožuh in je predstavnik pastirjev. Je tisti, 
ki nosi košaro iz leskovih vej, ki jo domačini polnijo z različnimi darovi v 
zahvalo za odganjanje zime. Po navadi je skupaj z muzikantom na čelu 
sprevoda. Muzikant je oblečen v stara tradicionalna oblačila, torej v taka, 
kot je pred davnimi leti igral na ohcetih. Igra ljudske pesmi, ob katerih v 
vsaki hiši pari zaplešejo in tako v hišo prinesejo veselje.
Tudi v sprevodu mask v Grgarskih Ravnah ne gre brez ženina in neveste, ki 
sta oblečena v tradicionalna svatovska oblačila. Ker sledi pustu 40-dnevni 
post, ko naj bi se po običajih ne ženilo, poudarjata, da je zdaj zadnja prilo-
žnost za ohcet pred spomladanskimi deli. Sledijo jima še svatovske priče in 
svatje, ki so temu dnevu ustrezno oblečeni.
»Danes pusta praznuje vsa krajevna skupnost skupaj, nekateri pa se ma-
škaram pridružijo tudi iz okoliških vasi,« razlaga Gregor Breščak. »Zberejo 
se na pustno soboto zjutraj in se na okrašenih vozovih odpeljejo od vasi 
do vasi. V vsaki hiši muzikant zaigra, svatje zaplešejo, nato pa klobasonar 
pobere darove, ki jih gospodinja podari v zahvalo za obisk. Z darovi, ki jih 
čez dan zberejo po hišah, pripravijo večerjo, njej po navadi sledi zabava do 
jutranjih ur.«
Na pepelnično sredo pust umre. Pripravijo mu pogreb in ga v sprevodu 
popeljejo na zadnjo pot. Ker je kriv za vse, kar se je slabega zgodilo v pre-
teklem letu, in zato ni vreden, da bi ga pokopali, ga sežgejo na grmadi.
P. H. 


Škoromati iz Hrušice nosijo lesene maske.


Škopita, v sprevodu sta dva, nosita velika klobuka s perutmi 
kragulja ali vrane.


Poberini so veseli darov hrušiških domačij.
Pustje je pogosto ime za like, ki so napravljeni v obleke, sešite iz pisanih trakov. Obala se spominja Benetk.


Tedenska tribuna


raznobarvnimi trakovi. Ode-
ti so v kožuhe, namesto hlač 
si oblečejo bele spodnjice z 
rdečim ali modrim trakom ob 
strani. Tudi nogavice na nogah 
so v izrazito živih barvah. V 
nasprotju z nekaterimi dru-
gimi slovenskimi šemskimi 
območji, kjer je izdelava mask 
in oblačil izrazito tajno fanto-
vsko delo, pri izdelavi obla-


čil in pokrival za omenjene 
sodelujejo matere in dekleta 
posameznih fantov.
Osrednji lik skupine je škopit. 
V vsaki družbi sta po navadi 
dva – grozljivi šemi v črnih 
ogrinjalih in po obrazih na-
mazani s sajami. Na glavi no-
sita velika klobuka s perutmi 
kragulja ali vrane, v rokah pa 
velike lesene klešče, s kate-


rima lovita svoje žrtve in jih 
namažeta s sajami. To počnejo 
tudi drugi škoromati. Poleg 
navedenih nastopajo v sku-
pini še drugi liki, ki jih pozna-
mo skoraj po vseh slovenskih 
območjih z ohranjeno pustno 
dediščino.
Škoromati so si po navadi na 
skrivaj pripravljali oblačila. Po-
nekod šele po svečenici, vendar 


je bilo včasih treba začeti tudi 
prej, posebno če je bil pust že 
prve dni februarja. Kljub temu 
so se nekateri strogo držali pra-
vila in so potem pohiteli. Obisk 
škoromatov je za domačine ve-
dno pomenil čast, zato so jih 
radi sprejeli. S seboj so prinesli 
veselje in razigranost. Najbolj 
so se jih veselili otroci, ki so 
jih radi čakali že pred vasjo. 


Ko so se približevali, so se pred 
njimi skrili zaradi strahu, da 
jih ne bi ujel kleščar v velike 
klešče in jih namazal s sajami. 
Pogumnejši so jih izzivali, do-
kler jih na veliko veselje skritih 
opazovalcev ni ujel in namazal. 
Če je bila žrtev dekle, je bilo 
veselje obojestransko in zabava 
še večja.
PrimOž HienG
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