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Jaslice in naša dediščina

• Avtorja razstave sta 
Janez in Marija Janežič, 
neutrudna zbiralca in 
raziskovalca predmetov 
etnološke kulturne 
dediščine



Božič – praznik Jezusovega rojstva

• Božič je najbolj priljubljen krščanski praznik

• Je  spomin na Jezusovo rojstvo

• Svetopisemska zgodba o  Jezusovem rojstvu je zapisana v 
Evangeliju po Mateju in Evangeliju po Marku 

• Advent ali notranja in zunanja priprava na božič se začne  štiri 
nedelje pred božičem

• Adventni čas ponazarja adventni venec s štirimi svečami

• Prvotno je bil advent povezan s postom

• Devet dni pred božičem se začne devetnevnica

• Ponekod je ohranjeno tudi koledovanje v  božičnem času



Božič v šegah, navadah in umetnosti

• Božične maše
• Domači blagoslov hiše in gospodarskih poslopij s kajenjem 

in kropljenjem  
• Obhodi božičnih kolednikov
• Božičnice in koledniške božične  igre
• Božične  pesmi
• Božični kruh – poprtnik, mižnik, stolnik, župnik, kópa …
• Voščilnice in darila
• Božično drevo in božično okrasje
• Likovna umetnost  
• Jaslice



Od praznovanja mladega sonca do božiča

• Davne indoevropske skupnosti so se bale, da se sonce ne bi 
več vrnilo 

• Umirajočemu zimskemu soncu so ljudje pomagali z različnimi 
dejanji, na primer s prižiganjem ognja

• V zahodni Cerkvi se je praznik Jezusovega rojstva uveljavil 
sredi 4. stoletja, v vzhodni kasneje

• Dolga stoletja so praznik obhajali le v cerkvah

• V 14. stoletju ga srečamo najprej v ženskih samostanih

• Barok in protireformacija sta praznik približala družini in 
cerkveno praznovanje prenesla  v meščanske in kmečke 
domove



Zimzelene rastline

• Vera v življenjsko moč zimzelenega rastlinja  

• Nekoč je bilo razširjeno krašenje z zelenjem (smrekove vejice, 
bršljan, omela, božje drevce, pušpan, mah), jabolki, orehi, 
mladim žitom 

• Na ogenj  so polagali božični panj ali “čok” – z njim so ravnali 
kot z   živim  bitjem, mu dajali jed in pijačo, mu govorili 



Božično drevo 

• Prvič se božično drevo, okrašeno s svečkami, v 
Evropi pojavi v 2. polovici 17. stoletja

• Z okraski in darili okrašeno drevo se  pojavi šele v 
18. stoletju v mestih, na podeželju pa  v 20. 
stoletju

• Na slovenskem podeželju je bilo razsvetljeno 
božično drevo do 1. svetovne vojne skoraj 
neznano

• V času socializma je dediščina praznovanja božiča  
uradno  prekinjena  za  več desetletij - pojavi  se  
novoletna jelka



Okraski za božično drevo 

• Proti koncu 19. stoletja  je okraske za božično 
drevo začela izdelovati industrija: 

• steklene pobarvane krogle, storžki…

• Priljubljeni so bili  obarvani stekleni ptiči, ki jih 
je razvila nemška, potem še ameriška 
industrija



Pisane steklene krogle, storžki, zvončki





Pisane steklene ptice





In še posebni gost na smrečici…

• Od mitičnih bitij do 
današnjega Božička

• Več o tem v D. J.  Ovsec: 
Velika knjiga o 
praznikih, str. 53-58



Praznik luči – od ognja in zimskih kresov do 
dušic, sveč in električnih lučk



Jaslice
• Od duhovnih božičnih iger, ki so verjetno nastale  

v 11. stoletju,  do “zamrznjenega gledališča” –
jaslic

• Jaslice – tridimenzionalno prikazani prizori 
Kristusovega rojstva, obiska pastirjev in treh 
kraljev

• Najstarejše znane jaslice so iz 13. stoletja
• Na Slovenskem so prve jaslice postavili leta 1644

v jezuitski cerkvi pri sv. Jakobu v Ljubljani 
• Pri nas so v meščanske domove  prišle v začetku 

18. stoletja, v kmečke pa v 19. stoletju



Materiali za jaslične figure

• Papir
• Grafični listi z jasličnimi figurami (figurice so izrezali in 

jih pobarvali)
• Grafične podobe jaslic so lepili tudi na papirnate 

prtičke in jih pritrdili na poličke pod razpelom
• Figure, izrezane iz papirja in prilepljene na les
• Lepenka
• Mavec
• Glina
• Les – rezljane lesene figure,  omarične jaslice in odrske 

jaslice 



Ljudski umetniki

• Ljudski rezbarji so radi upodabljali jaslične figurice in jih 
povezovali v prave diorame (prizorišča)

• Figurice in prizorišča so bila lahko tudi gibljiva

• Poleg svete družine, pastirjev, svetih treh kraljev so iz lesa 
rezljali tudi živali, konje, ovce, svinje, osle, krave…

• Znana je kapelica ob Rutnikovi domačiji  nad Dobrijami v 
Mežiški dolini,  ki jo krasi  lesen relief Kristusovega rojstva,  
delo kmeta in ljudskega rezbarja Gregorja Lipovnika

• Tekčeve jaslice  v Tržiču so mehanske jaslice, zavzemajo 
površino 4x4 metre, imajo čez sto figuric, izrezljal jih je Jože 
Ribnikar-Tekčev



Primeri papirnatih jaslic











Figure za izrezovanje

















Reliefne figurice iz lepenke ali mavca



Puzzle jaslice iz lepenke



Primeri papirnatih in lesenih jaslic



Lesene jaslice



Jaslice iz drugih materialov



Jaslične figure in postavitev 
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Nekaj zanimivih spletnih strani

• http://www.marija.si/dozivite-brezje/muzej-jaslic/

• https://www.etno-muzej.si/sl/novice/gasparijeve-jaslice

• https://www.etno-muzej.si/sl/dogodki/jaslice-iz-testa

• https://www.youtube.com/watch?v=ofFmwCWVeas

• https://www.youtube.com/watch?v=XRiAZT1QKzE

http://www.marija.si/dozivite-brezje/muzej-jaslic/
https://www.etno-muzej.si/sl/novice/gasparijeve-jaslice
https://www.etno-muzej.si/sl/dogodki/jaslice-iz-testa
https://www.youtube.com/watch?v=ofFmwCWVeas
https://www.youtube.com/watch?v=XRiAZT1QKzE
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Lepe praznike!


