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KS Solkan
Seznam nalog KS Solkan do konca 
leta, napoved proslave krajevnega 
praznika in ostalih prireditev. 
Na strani 2

Krajše in daljše
O predavanjih, solkanskih mizarjih, 
spominskih tablah, in naših vitezih.
Na straneh 3 do 8

Priloga
Mali solkanski besednjak, v katerem 
boste zvedeli kaj pomeni glagol 
curat, naslednjič pa mogoče tudi kaj 
pomeni cura.
Na straneh 9 do 12

Intervju
Pavel Medvešček, zbiratelj kulturne, je 
doslej objavil že več knjig, pripovedk, 
zdaj pa daje na ogled predmete 
staroverskega dehnerja.
Na strani 13

OŠ Solkan
Učenci berejo, sodelujejo na (malih) 
olimpijskih igrah in spoznavajo, kako 
so včasih mleli žito. V vrtu pa diši po 
zeliščih.
Na straneh 14 in 15

Obledele fotografije
Rekli smo jim komarna ali šantla.
Pomagale so nam priti na svet in 
napisale ali smo prišli naprej z glavo ali 
ritko. Arturo Toscanini pa je med prvo 
svetovno vojno dirigiral na Sveti gori.
Na straneh 16 in 17

Solkanske večernice
Pred sto leti so imeli vizije o parnikih 
pod solkanskim mostom. Čez 
sto let bodo vabili na odprtje nove 
večnamenske dvorane veselja in 
prireditev.
Na strani 19
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Otroški pevski zbor Solkan, na desni člani ansambelske igre: Tako je potrebno šepetati 
pomladi. Na strani 14. (Foto: Erika Grosar)

Šepet pomladi

Dan državnosti 2014
V starih časih, ko so ljudje verjeli in zaupali kozmičnim silam, je bilo 
praznovanje poletnega sončnega obrata velik dogodek. Mnoga ljudstva so 
ga praznovala s kresovi, ki naj bi dali soncu, takrat na višku svoje moči, 
zagona za še dolgo vztrajanje visoko na nebu. Toda čeprav naj bi izraz solsticij 
pomenil dan, ko sonce obstoji (sol=sonce, sistere=obstati), se že naslednji hip 
začne spuščati, dan krajšati in prej ali slej zmagata noč in hlad. In takrat, ko 
je dan najkrajši in noč najdaljša, ponovno najdemo razlog za praznovanje, saj 
zaupamo, da bo svetloba premagala temo, toplota mraz, življenje umiranje. 
Osrednja slovenska državna praznika tako zelo sovpadata s sončnima 
obratoma, da bi lahko rekli, da je naša država prežeta s kozmično energijo: 
ob zimskem praznujemo dan samostojnosti in enotnosti, ob poletnem 
dan državnosti. Nekega davnega decembra smo res verjeli, da bo svetloba 
premagala temo, in nekega junija smo rajali v prepričanju, da je naše sonce 
visoko na nebu. Zdaj se zdi, da je bilo vse to že enkrat davno, da so se prazniki 
izpraznili, da sicer še vedno kurimo kresove, toda bolj iz navade kot zaradi 
želje, da bi obnovili vez s kozmičnimi silami, z našo državo.
In vprašam se: kdo se je komu izneveril. Državljani državi ali država 
državljanom? Občutek imam, da so nas tisti, ki smo jim zaupali vodenje 
države, zlorabili večkrat kot mi njih. Kako bi jih sploh lahko? Samovoljno 
določajo davčne stopnje, sprejemajo proračune, naročajo patrije, nas pozivajo 
na referendume. Upremo se tam, kjer se lahko. Bogati, in teh je peščica, selijo 
dobiček v davčne oaze, ostali, in mi smo večina, z bojkotiranjem referendumov 
dajemo vedeti, naj že enkrat prenehajo izzivati našo potrpežljivost. 
Letošnji državni praznik bo »obremenjen« s predvolilnim vzdušjem. Poslušali 
bomo državno himno in prikimavali misli o sosedu-rojaku, toda refren katere 
pesmi nas bo potem spremljal še dolgo v poletje? »Lepo je vaši domovini biti 
mlad« ali »Daleč stran od ponorelega sveta«?
Slovenija se je rodila z mislijo, da je zanjo vredno umreti. Ob dnevu državnosti 
se spominjamo vseh, ki so v tistih dneh izpostavljali zanjo življenje, ki so zanjo 
prelili kri. Naj bo Slovenija danes država, za katero je vredno živeti!
Toni Gomišček

 

Naslednja številka 
1001 – solkanskega časopisa 
bo izšla 26. septembra 2014. Članke in  
fotografije je potrebno oddati najka-
sneje do 8. septembra na e-naslov: 
1001solkan@gmail.com. Besedil, ki 
niso v elektronski obliki, ne moremo 
sprejemati. Slike oddajte ločeno v jpg 
formatu. Navedite tudi vsebino slike 
in ime avtorja fotografije. Ime datote-
ke z besedilom naj bo usklajeno s pri-
padajočimi slikami. Kontaktna številka  
urednika: 040 201 213. 

Obvestila

Čar srednjeveških oblek na večeru posvečenem obletnici prve omembe Solkana  
v darilni pogodbi cesarja Otona III. Letos smo izvedeli, zakaj so na Goriščku zgradili 
cerkvico svetega Roka. Na strani 3. (Foto: Evelin Bizjak) 

Castellum Siliganum

Furmani

Tri konjske vprege sestavljajo furengo društva Doli, ki je tudi letos poskrbela za prevoz 
mlaja iz Trnovskega gozda do Nove Gorice. Na lokavškem vozu je bil jambor za mlaj, 
na lokovškem krasilni venci, pletenice iz bršljana in buč vina, na solkanskem pa brhka 
dekleta. Na strani 6. (Foto: TG)

V vrtcu diši po zeliščih

Iz malega zrase veliko in kar se Janezek nauči, to Janez zna. V vrtcu ob Osnovni 
šoli Solkan se malčki in malčice ukvarjajo z zdravilnimi zelišči in vse diši po njihovih 
začimbah. Na strani 15. (Foto: Heidi Jakopič)
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KS Solkan

Delovni in finančni načrt KS 
Solkan za leto 2014 je Svet KS Solkan 
že sprejel na seji 27. 12. 2013.

Delovni načrt je zelo obsežen in ga 
je težko realizirati v celoti. Med tem 
časom pa so se pojavile še nekatere 
potrebe, ki jih moramo vključiti med 
prioritetne naloge.

I. Naloge, ki naj bi jih še opravili v 
KS Solkan v letu 2014 so:
1.  Priprava načrtov za celostno ure-

ditev celotnega kompleksa kara-
vle z umestitvijo pokritih večna-
menskih prostorov na zahodnem 
delu kotalkališča;

2.  ureditev stavbe na Soški cesti za 
potrebe muzeja solkanskim mizar-
jem in 1. svetovne vojne;

3. ureditev pešpoti kajak center – 
Žogica;

4. prometna ureditev ceste IX. 
Korpusa  (namestitev manjkajočih 
ležečih ovir, zamenjava nekaterih 

KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN
vas vabo na prireditve ob 

KRAJEVNEM PRAZNIKU

Program:

nedelja, 7. september 2014, ob 17.00
KONCERT

sakralne glasbe v baziliki na Sveti Gori
Mešani pevski zbor Jože Srebrnič, Deskle

Mirjam Furlan, orgle
učenki glasbene šole Nova Gorica

Elizabeta Božič in Julija Černe, violina

četrtek, 11. september 2014, ob 19.00
odprtje RAZSTAVE v domu KS Solkan

Organizator: Rezbarsko intarzijsko društvo Solkan

sobota, 13. september 2014, ob 19.00
osrednja slovesnost pokrito kotalkališče na bivši solkanski 

karavli
kulturni program s podelitvijo priznanj KS

V programu sodelujejo:
Marko KOBAL  – bariton

Tomaž PLAHUTNIK – citre
Godalni kvartet PODOKNIČARJI

plesni par Boštjan Špehonja in Tina Pšag

Ob 20.30 – zabavni program z ansamblom MALIBU

Za pijačo in hrano bo poskrbljeno.

Obisk gojencev VDC Solkan

tabel s cvetličnimi koriti, razsve-
tljava in podobno);

5. preselitev ekološkega otoka in ure-
ditev parkirišč na Plenčičevem trgu;

6. aktivna vključitev v urejanje 
Škabrijela ter povezava s Solkanom 
kot turističnim izhodiščem za turi-
ste (v navezi z ureditvijo muzeja v 
Solkanu);

7.  dokončanje obnove zidu na sol-
kanskem pokopališču, prepleska-
nje stare mrliške vežice in dokon-
čanje žarnega pokopališča (spo-
minska plošča in ureditev korit);

8. stalno spremljanje ekološke pro-
blematike področja Livarne in 
Kamnoloma;

9.  izvedba del Komisije za socialne 
zadeve po planu;

10. izvedba prireditev po planu 
Komisije za prireditve;

11. nove zasaditve okrasnih dreves po 
planu delovne skupine;

12. postavitev opozorilnih tabel po 
ulicah za čiščenje ob določenih 
dneh;

13. od podjetja Želva zahtevati, da 
namesto razpihovalnika pri čišče-

nju uporablja sesalnik;
14. razna manjša opravila.

II. Naloge v pristojnosti MONG, 
za katere KS zahteva, da se 
prioritetno rešujejo (tudi v 
naslednjih letih):

1.  takojšnji začetek izdelave OPPN 
za kamnolomom;

2.  sanacija cestišča na obvoznici zaradi 
plazenja zemljišča, meritve hrupa in 
postavitev protihrupnih ograj;

3.  odpreti tovorni promet po 
Lavričevi ulici v obe smeri, da se 
razbremeni skozi Solkan in pri-
prava na začetek izgradnje podalj-
ška Lavričeve ulice do obvoznice;

4.  ureditev parkirišča za avtodome 
na obračališču v Solkanu. Vse 
ostale naloge, ki so v planu dela 
za 2014, ostanejo nespremenjene;

5.  izgradnja mostu čez reko Sočo;
6.  ureditev prometne cone v Solkanu 

z omejitvijo hitrosti 40 km/h za 
celotno naselje.

Jožef Leban
Predsednik sveta KS

Nekatere naloge KS Solkan do konca leta

Prostore Krajevne skupnosti Solkan 
so obiskali gojenci Vzgojno delovnega 
centra Solkan. Sprejel jih je predsednik, 
ki jim je v kratkih besedah predstavil kaj 
je KS, koliko je velika, koliko prebival-
cev ima in s kakšnimi nalogami se sre-
čuje. Srečanje je potekalo v prijetnem 

in sproščenem vzdušju. Predsedniku so 
postavili vrsto vprašanj. Povedali so, da 
se v Solkanu zelo dobro počutijo in da 
je za njih zelo dobro poskrbljeno.

Sodelovanje med KS Solkan in VDC 
Solkan je dobro. Predstavniki KS več-
krat obiščejo gojence VDC in jih pri-

merno obdarijo. Ob vsakem obisku so 
prijetno presenečeni, saj jih tudi gojenci 
obdarijo z zelo lepimi darilci, ki jih sami 
izdelajo. Na srečanju so se dogovorili, 
da bodo obiski na KS pogostejši. 
JL 
(Foto: Arhiv KS)

KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN

vas vabi

na 

KONCERT
Slovenskega mešanega pevskega zbora

France Prešeren iz Skopja

v nedeljo, 6. julija 2014, ob 19.00
na pokrito kotalkališče na bivši solkanski karavli.

Pevski zbor sestavljajo tudi vrhunski operni pevci skopske 
opere s priznanim dirigentom Tomislavom Šopovom.

Obnavljanje kanalizacije na ulici Milojke Štrukelj. Kot je projekt prijavljen, bo skozi cevi 
premera 60 cm tekla mešana odpadna voda, torej fekalije, odpadna voda iz hiš in 
deževnica. Kanalizacija naj bi se stekala v čistilno napravo v Vrtojbi. Cevi so položene 
na globino 2,5 m. (Foto: TG)

Rovokopači zavzeli cesto

Julijski petkovi 
večeri

Turistično društvo Solkan bo tudi 
letos v mesecu juliju pripravilo 
kulturno zabavne večere. Kraj 
dogajanja bo tokrat pokrito 

kotalkališče ob Karavli. Letos 
boste lahko tudi zaplesali ob 

zvokih nastopajočih ansamblov. 
Tudi za pijačo in kakšen prigrizek 

bo poskrbljeno.
PETKOVI VEČERI bodo 11., 18. 
in 25. julija od 19.30 ure dalje.

Vabljeni – ne bo vam žal!
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Krajše in daljše

V četrtek, 24. aprila so v avli ho-
tela Sabotin v Solkanu praznovali 
obletnice prve pisne omembe kraja, 
ki so jo pripravili v Krajevni skupno-
sti Solkan v sodelovanju z organiza-
torko Evelin Bizjak.

Da ne bi pozabili: Cesar Oton III. 
je 28.4.1001 oglejskemu patriarhu 
Janezu v darovnici podelil "polovico 
gradu, ki se mu pravi Solkan (Castel-
lum Siliganum), in polovico vasi, ki 
se v jeziku Slovanov imenuje Gorica, 
ter polovico vseh hiš, vinogradov, 
polj, travnikov, pašnikov, pašnega 
davka, sodnih pristojbin, kolekt, tlak, 
mlinov, voda in vodnih tokov..."

Ob tej priložnosti je imel mag. 
Jernej Vidmar predavanje na temo 
“Čemu so Solkanci sezidali cerkev 
Sv. Roka?” Leta 1950 zapisano ustno 
izročilo v Solkanu pravi: 

»Pred mnogimi leti je po naših kra-
jih razsajala kuga ali črna smrt. V ne-
varnosti je bila vsa Soška dolina in tudi 
Solkan. Kuga je razsajala tam pri Plaveh 
in Solkanci so se zelo bali, da bi ne pri-

Nekaj dni pred božičem se je v restavraciji Grad Krome-
brk že tretjič na pokušini in ocenjevanju krodeginov (klobas 
kožaric) ponovno zbrala skupina kakih trideset pridelovalcev 
in ljubiteljev. Če slučajno ne veste, Krodeginovo se praznuje 
40 dni po Martinovem.

Na tekmovanje se je prijavilo 13 pridelovalcev z Goriške-
ga. Posebnost tega tekmovanja je način ocenjevanja. Vzorcev 
ne ocenjuje zgolj nekajčlanska žirija, temveč vsi prisotni, tako 
obiskovalci, kot pridelovalci. Letos se je po naključju med 
obiskovalci pojavila tudi kanadčanka, ki  živi v Las Vegasu. 
Nad vzorci in prazničnim vzdušjem je bila navdušena. 

Poleg različnih hišnih receptov pri pripravi same mesne 
mase za krodegine, začimb in različnih dimenzij, se tekmo-
valci med saboj ločijo tudi po načinih priprave oz. kuhanja. 
Nekateri prisegajo na kuhaje v vodi, drugi na pari, tretji pa 
kombinirajo kuhanje na pari in v vodi. Skrivnost končnega 
okusa se skriva tudi v vodi za kuhanje in njenih dodatkih, kot 
so vino in različne začimbe. 

Konkurenca je bila tudi tokrat zelo močna. Poleg ljubite-
ljev so vsako leto med tekmovalci tudi poklicni gostinci. No, 
priznani lastnik turistične kmetije Janko Štekar iz Snežatne-
ga v Brdih je krono kralja krodegonov letos predal Petru in 
Jerneju Zavrtaniku iz Solkana, na drugo mesto se je uvrstil 
Denis Koglot iz Vrtojbe, tretje mesto pa je zasedel Matejc. 

Na tekmovanju je sodeloval tudi forešt iz okolice Ljublja-
ne, ki je predstavil dimljene krodegine in poskrbel, da so se 
menja o primernosti takega pristopa kresala še pozno v noč. 
Andrej Sluga

Castellum Siliganum 1001 - 2014

šla tudi k njim. Pa so sklenili, da bodo 
sezidali cerkev, če bodo rešeni te veli-
ke nevarnosti. Molili so noč in dan. In 
kuga res ni prišla do Solkana. Zato pa 
so Solkanci sezidali obljubljeno cerkev 
in okoli nje napravili še pokopališče. Ta 
cerkev še danes stoji in nas spominja na 
tiste dni.« (Ta cerkev ali kapela, poško-
dovana med drugo svetovno vojno, je 
bila leta 1953 porušena.)

Duo Gita - Eleonora Sobjeska z 
Rihemberga in Struge (Bojana Čibej) 
in Leonhard della Torre (Klemen Či-
bej) sta nas zapeljala v presenetljivo 
zanimiv baročni glasbeni svet naših 
prednikov.  Solkanski osnovnošolci 
so poskrbeli za slikovno predstavitev 
iger, ki so jih otroci igrali tako med 
časom kuge kot tudi še danes. Tina 
Zgonik nam je predstavila zdravilne 
napoje in zeli, s katerimi so si poma-
gali v boju proti kugi. Za boljši ob-
čutek pa smo lahko poskusili tudi čaj 
pripravljen po receptu zoper kugo, 
ter kruhek s česnom, ki gotovo odže-
ne vsiljivce, če že ne kuge.

Zidove vile Puppi so okrasili 
učenci Osnovne šole Solkan s prikazi 
otroških iger skozi različna obdobja 
ter akademski slikar Aleksander Peca 
s kraljevskimi portreti.
Evelin Bizjak

Jernej Vidmar med predavanjem o zgodovini 
cerkvice Svetega Roka. (Foto: Evelin Bizjak)

Veliko zanimanje za predavanje ob obletnici prve omembe Solkana. (Foto: Evelin Bizjak) 

Solkanska dramska skupina FACE 
se je sredi aprila predstavila v prosto-
ru nekdanje solkanske karavle s ko-
medijo V čakalnici, ki jo je ubesedil in 
režiral gledališki igralec Milan Vodo-
pivec. Igra je nadaljevanje  komedije 
Eurofaks, ki jo skupina odigrava že 
več kot dve leti na različnih krajih.

Po nekaj letih se nosilci vlog po-
novno naključno srečajo v manjši 
čakalnici, kjer čakajo bodisi zaradi 
zobobola ali pa na vedeževalko Esme-
raldo, ki jim bo prerokovala takšno 
ali drugačno prihodnost. Situacije, v 
katerih se znajdejo akterji predstave, 
odslikavajo realnost, s katero se sre-
čujejo vsak dan. Tu je gozdar Maks, ki 
v kleni baški govorici išče že kar lep 
čas življenjsko sopotnico, ki bo podpi-
rala tri vogale hiše; vse življenje bedi 
nad njim mati, ki drži trdno v rokah 
kar vse štiri vogale. Nerodnemu Ma-
ksu niti kozarček krepkega ne razve-
že jezika, da bi lahko Hiacinti izrazil 
kakšno ljubezensko besedo. Strezni se 
šele tedaj, ko mu zaspi v naročju. Nali-
špana Doroteja še vedno opravlja svo-
jo žensko obrt in v vsaki dvojici sluti 
ljubezensko razmerje. Janez, še vedno 
Mafaldin mož, prihaja s svojo spre-
mljevalko Katjušo, ki jo Esmeralda 
prepričuje, naj spremeni svoje rusko 
militaristično ime v bolj zvočno, kot 
je recimo Veronika Nika, in življenje 
bo postalo veliko bolj rožnato. Esme-
ralda izrablja naivnost posameznikov 
in privabi Lavando, prodajalko ču-
dežnih lecnij za vse tegobe, ki mučijo 
čakajoče, in jih vabi v nakup.

V komediji nastopa kar nekaj Sol-
kancev. Silvan Madon se predstavlja 
v vlogi zobozdravnika. Olga Srebr-
nič odigrava pacientko Rožico, ki jo 
muči zobobol in se boji, da si s pičlo 
penzijo ne bo mogla privoščiti novega 
zoba. Branko Belingar nastopa v vlogi 
psihopata, ki ga sestra komaj prepri-
ča, da ji vrne zobozdravniški sveder. 

V čakalnici

Jasnovidko Juto, ki jo navdihuje ezo-
terika in je neprestano v transu, je z 
veliko žara odigrala Zofka Nanut, ki 
ima za sabo kar dolgo igralsko pot. 

Zofka Slokar je prvič stopila na 
odrske deske pri petnajstih letih, kjer 
je v igri Srečni dnevi odigrala 15-le-
tno deklico. Prav to vlogo si je pose-
bej vtisnila v spomin, saj je spoznala, 
da jo oder močno privlači. Potem je 
kot honorarna sodelavka  nastopa-
la v Goriškem gledališču, ki se je v 
sezoni 1956/57 prvič predstavilo v 
obnovljeni solkanski dvorani, nekdaj 
last Čadeževih. Takrat je bil direktor 
gledališča Rudi Hoen, v režiji pa se je 
kar dobro desetletje izkušal poklicni 
igralec Andrej Jelačin. Zofka Slokar, 
kasneje Nanut, je odigrala različne 
vloge v več kot dvajsetih delih. Pose-
bej se spominja vloge Silveli v igri Via 
Mala, potem Francke v Kralju na Be-
tajnovi, kjer sta gostovala Stane Sever 
kot Kantor in Boris Kralj kot Maks. 
V Botru Andražu je odigrala kurtiza-
no Lauro, potem Zalo v Miklovi Zali, 
pa spogledljivko Heleno v komediji 
Za narodov blagor. Z dramo Dom 
Bernarde Albe pa so nastopili celo na 
Borštnikovem srečanju leta 1966 in 
prejeli Borštnikov prstan.

Po kar dolgem premoru se Zofka 
Nanut ponovno vrača na odrske de-
ske, in to ne le v igralskem ansamblu, 
ampak tudi kot ustvarjalka humornih 
monologov v solkanščini, s katerimi 
zabava poslušalce tako pri UNITRI 
kot tudi drugod, saj jo vabijo na raz-
lične kraje.

Številne gledalce so igralci Čakal-
nice neprestano spravljali v smeh, tudi 
s svojo narečno obarvano govorico; 
večer je izzvenel v čestitkah in navdu-
šenem  ploskanju. Taki večeri so do-
brodošli, saj je smeh pol zdravja, kar 
poudarja tudi Zofka v enem od svojih 
monologov.
Katarina Vuga

Zofka kot jasnovidka v svojem elementu. (Foto: K. Vuga)

Igralska skupina se ob koncu predstavlja navdušenemu občinstvu. (Foto: K. Vuga) 

Letošnji kralji krodeginov so iz Žabjega kraja  

Z zamudo
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Tako kot po drugih krajih, so tudi 
v Solkanu sredi 19. stoletja delovali 
različni obrtniki za potrebe krajanov. 
V Solkanu je okrog leta 1850 posta-
la najpomembnejša mizarska obrt. 
Vzrok za to je bilo vse številnejše me-
stno prebivalstvo v Gorici in okolici, 
kmetije so bile namreč premalo do-
nosne.

Za razvoj mizarske obrti v Solkanu 
so bili odločilni: bližina mesta Gori-
ca, surovinsko zaledje lesa v Trno-
vskem gozdu in vodna energija naše 
Soče, kjer so lahko postavili žage. Po 
podatkih, ki so na voljo, je leta 1880 
v Solkanu delovalo že več mizarskih 
delavnic. Solkanski mizarji so izdelke 
prodajali predvsem v Gorico. Tam so 
trgovci odprli specializirane trgovine, 
ki so zahtevale visoko kakovost pohi-
štva. Solkansko pohištvo je pridobilo 
ugled, ki je presegel lokalne meje. Tr-
žišče se je širilo, pohištvo so proda-
jali tudi na Bližnji vzhod, predvsem 
v Egipt.

Solkanski mizarji so postali zna-
ni vsepovsod. V svojih pesmih jih je 
omenjal tudi naš pesnik Oton Župan-
čič.

Mizarska obrt je sčasoma prehaja-
la v vse bolj industrijsko proizvodnjo. 
Konkurenca, predvsem s furlanskimi 
proizvajalci v Krminu in Marijanu, je 
zahtevala, da se Solkanci organizirajo 
in tako je bilo 1898 leta ustanovljeno 
"Združenje solkanskih mizarjev".

Dr. Henrik Tuma je postal prvi or-
ganizator solkanskih mizarjev. V svo-
jih spominih iz leta 1937 je prikazal 
stanje v Solkanu z besedami:

»Velika vas Solkan pri Gorici je bila 
široko znana, ne le v deželi, ampak 
tudi v tržaški trgovini kot obrtni kraj, 
kjer izdelujejo mobilije za meščansko 
rabo. Mizarjev, mojstrov in delavcev 
je bilo gotovo preko 350 in so prav 
mnogo zaslužili. Ko sem se lotil kot 
deželni poslanec gospodarske organi-
zacije, sem se med prvimi problemi že 
leta 1898 lotil organiziranja solkan-
skih mizarjev …«

Prva in druga svetovna vojna sta 
imeli velik vpliv na življenje v Solka-
nu. Po drugi svetovni vojni je bila vsa 
Evropa porušena. Velike potrebe po 
pohištvu so narekovale razvoj prave in-
dustrije pohištva, predvsem v Nemčiji.

Po drugi svetovni vojni je ostal 
Solkan ločen od Gorice. Meja z Itali-
jo je spremenila normalno življenje v 
Goriški pokrajini. Nastala je potreba 
po novem mestnem jedru in s tem po-
treba po novih delovnih mestih. Za-
čela se je gradnja mesta Nova Gorica 
in industrijskih objektov v njegovem 
zaledju. Na podlagi dolgoletne tradi-
cije in pobude solkanskih mizarjev se 
je začela tudi gradnja Tovarne pohi-
štva Nova Gorica. 

Z leti smo v pohištveni industriji 
dosegli velike uspehe. Nova Gorica 

oziroma njena Tovarna pohištva je s 
solkanskimi mizarji postala svetovno 
znana proizvajalka pohištva enako-
vredna nemškim proizvajalcem.

V tem času je pri nas potekalo tudi 
organizirano izobraževanje mizarske-
ga oziroma lesarskega kadra. Po vsej 
Jugoslaviji so poznali novogoriško 
"Industrijsko pohištveno šolo".

Tehnološki razvoj je neustavljiv in 
tako v današnjem času pohištva ne 
kupujemo več pri mizarjih z individu-
alnimi naročili (razen manjših izjem), 
pohištvo kupujemo pri konkurenčnih 
velikih svetovnih proizvajalcih. Prišli 
smo do tega, da v Solkanu ni več no-
bene večje mizarske delavnice, ostalo 
je le še nekaj posameznih mojstrov.

POSTOPEK OD NAROČILA 
DO DOBAVE NAREJENEGA 
POHIŠTVA  

NAROČILO
Kvalitetno delo solkanskih mizar-

jev so poznali in cenili v celi goriški 
pokrajini in celo dlje, od Trsta do 
Vidma in Posočja. Kupci so prihajali 
naročat pohištvo v Zadrugo mizar-
skih obrtnikov (ZMO) ali direktno k 
posameznim mizarjem, če so jih po-
znali ali zanje zvedeli. 

V ZMO so imeli nekaj razstavlje-
nega  pohištva, ki so ga kupci lahko 
izbrali iz zaloge. Lahko pa so kupcu 
svetovali mizarja, s katerim se je sam 
dogovoril za izdelavo pohištva po po-
sebnih željah in merah.

Kupec je mizarju izrazil svoje želje, 
potem pa mu je mizar pokazal različ-
ne slike pohištva ali vzorce posame-
znih izdelkov in se z njim dogovoril 
za izdelek, rok izdelave, ceno in način 
plačila.

Včasih so mizarji, ko niso dobili 
naročila, izdelovali po lastni odločitvi 
izdelke »na zalogo«. Odvisno od fi-
nančne sposobnosti mizarjev so izde-
lali eno ali več pohištvenih garnitur. 
Te proizvode so odpeljali v razstavni 
prostor, ki ga je imela ZMO. Tako so 
kupci imeli možnost pred odločitvijo 
o nakupu oz. naročilu najprej izbrati 
iz zaloge.

PRIPRAVA NA IZDELAVO
Ko je mizar dobil naročilo, je naj-

prej razmislil o detajlih izdelka, o 
materialih, o orodju in pripomočkih, 
ki jih bo uporabil pri izdelavi in se-
veda o delavcih, ki ji bo potreboval 
za pomoč pri izdelavi. Dimenzije in 
spoje za posamezne izdelke, so obi-
čajno narisali na vezano ploščo ali na 
leseno letev. Ta priprava je bila zelo 
pomembna za pravilno dimenzijsko 
pripravo materiala.

NABAVA MATERIALA 
Iz načrtov in premišljenega pro-

grama dela so napravili seznam po-

trebnega materiala. Le tega so na-
bavljali v ZMO ali pri raznih trgov-
cih, predvsem v Gorici. Največkrat 
so kupovali na up, saj so nabavljen 
material plačali po prodaji izdelka. 
Nekateri mizarji niso imeli vsega 
potrebnega orodja in pripomočkov, 
zato so si morali manjkajoče orodje 
ali pripomočke sposoditi pri sosedu 
– mizarju. Tudi delavce – mizarske 
pomočnike so si mizarji sposojali ali 
pa so začasno zaposlili nezaposlenega 
mizarja. 

NAČRTOVANJE, ZARISOVANJE 
IN RAZREZ LESA

Po nabavi potrebnega materiala je 
mizar pripravil les (deske), razne plo-
šče (vezane, panelke), furnir, klej, še-
lak, špirit in vse, kar je potreboval za 
izdelavo naročenega pohištva. Deske 
je najprej izbral po kvaliteti, nakar je 
zarisal dimenzije za razrez po dolžini 
in širini. Tako pripravljen les je bilo 
potrebno razžagati. 

V začetku so ves razrez opravi-
li ročno. Razžagovali so prečno in 
vzdolžno. Za žaganje vzdolžno so 
uporabljali način žaganja, ki so mu 
rekli »pod roko«. Žage za vzdolžno 
in prečno žaganje so bile različne. 

Pozneje so si nekateri premo-
žnejši mizarji nabavili mizarske 
stroje, predvsem za žaganje (krožne 
in tračne žage) in skoblanje (porav-
nalke in debelinke). Še kasneje pa 
so se mizarji, člani ZMO, dogovo-
rili in organizirali strojno delavnico 
v okviru ZMO. Nabavili so kro-
žno in tračno žago, skobelna stroja 
(poravnalko in debelinko), vrtalni 
stroj, mizni rezkar, verižni rezkar 
ipd. Na ta način so po pripravi (za-
risovanju) lesa in plošč le-te pripe-
ljali v strojno delavnico, kjer so jim 
strojni mizarji, zaposleni v ZMO, 
strojno obdelali deske v pohištvene 
elemente.

Strojno obdelane pohištvene ele-
mente so pripeljali ponovno v delav-
nico k mizarju, ki je sestavil posame-
zne sklope pohištva (stranice, fronte, 
pode, strope, predale ipd).

PRIPRAVA FURNIRJA
Furnir so mizarji nabavljali v pake-

tih. Po odprtju paketov so ga najprej 
sortirali, nakar so ga zarisali. Pri tem 
so razmišljali kako sestaviti iz teks-
ture furnirja lepo izdelane slike za 
vidne dele pohištva – fronte, plošče, 
stranice ipd. Furnir so rezali z namen-
sko žagico ali z ostrim rezilom, dle-
tom oziroma samo rezanju  furnirja 
namenjenim rezilom.

Razrezan furnir so sestavljali – le-
pili tako, da so na ravno leseno ploščo 
položili robove dveh furnirskih listov 
skupaj, ju pritrdili z majhnimi žebljič-
ki na ploščo, tako da sta prikazala 
lepo oblikovano sliko teksture furnir-
ja, nakar so jih z lepilnim papirjem ali 
s časopisnim papirjem razrezanim na 
2-3 cm široke trakove, namočene v 
klej, zlepili v želene velikosti.

PRIPRAVA  ZA FURNIRANJE
Vezane in panel plošče so kupovali 

in jih razrezali na potrebne dimenzije. 
Masivne plošče pa so izdelovali sami 
tako, da so najprej deske širinsko le-
pili in tako zlepljene poskoblali.

FURNIRANJE
Ta delovna operacija (sestavljen 

furnir so zalepili na pripravljene pa-
nelne plošče, vezane plošče ali ma-
siven les) je bila eno glavnih in zelo 
pomembnih del v mizarski delavnici. 

Za  furniranje je bilo potrebno 
pripraviti klej, stiskalnico, furnir in 
plošče.

PRIPRAVA KLEJA
Klej (kožni ali kostni) so kupova-

li v obliki ploščic (tablic) ali v obliki 
kroglic (zdrobljen). Ploščice kleja so 
najprej zdrobili in ga namočili v vodi. 
Za pripravo kleja je bilo potrebno na-
močen klej kuhati v posodi z dvojnim 
dnom. Viskoznost kleja so prilagodili 
glede na potrebo lepljenja. Za furni-
ranje v stiskalnicah se je uporabljalo 
redkejši klej, za ročno furniranje (s 
kladivom) pa gostejši.

Priprava stiskalnice: Stiskalnica je 
sestavljena iz močnega lesenega okvir-
ja, ki ima na zgornjem prečniku štiri 
ali pet lesenih vreten, s katerimi so s 
privijanjem stiskali predmet na spo-
dnji prečnik. Za furniranje plošč so 
uporabljali več (1 do 6) stiskalnic. Pred 
furniranjem velikih plošč (npr. stranic 
in vrat omar) so morali uporabiti več 
stiskalnic skupaj. Postavili so jih v  isto 
višino in popolnoma ravno lego.

Furniranje: Lepljenje furnirja na 
plošče s kožnim ali kostnim kle-
jem je zahtevno predvsem zato, ker 
mora biti temperatura tega lepila v 
času stiskanja dovolj visoka. V pri-
meru, da je temperatura prenizka, 
lepilo ne lepi, zato pride do napak 
in velike škode.  Plošče, na katere 
so zalepili furnir, je bilo potrebno 
segreti, da se ne bi klej prehitro 
ohladil. Ogrevali so jih ob pečeh 
ali ob ognju, ki so ga zakurili na 
dvorišču. Klej so namazali z veliki-
mi čopiči pripravljenimi posebej za 
nanos kleja. Na s klejem premazane 
plošče so položili furnir in prekrili 
s ploščami za ogrevanje (cinkasta 
pločevina ali z lojem namazane ve-
zane plošče) in vse skupaj potisnili 
v stiskalnico. Običajno so plošče v 
stiskalnici pustili preko noči.

Manjše ploskve, robove in ukri-
vljene površine so furnirali ročno. Pri 
tem so uporabljali posebno kladivo z 
razširjeno konico ali železni likalnik. 
Likalnik so segrevali na štedilniku ali 
na pečici.

Po furniranju so elemente naprej 
obdelovali, jih obrezali, brusili, poli-
tirali in sestavili v sklope pohištva.

BRUŠENJE
Z brušenjem so pripravili površino 

za končno površinsko obdelavo.
S klejem furnirane ploskve in z 

lepilnim papirjem sestavljen furnir je 
bilo potrebno najprej s strguljo očisti-
ti lepilnega papirja in druge umaza-
nije (loj ipd.) Tako očiščeno površino 
so ročno brusili. Uporabljali so kladi-
co za brušenje in najprej grobi, nato 
še fini brusilni papir (steklen papir). 

POLITIRANJE
Za površinsko obdelavo so upora-

bljali predvsem politiranje s šelakom. 
Za politiranje so potrebovali: šelak 
polituro, špirit, morsko peno, blazi-
nico za politiranje in olje.

Šelak so nabavljali v obliki luskic. 
Šelak politura je šelak, raztopljen v 
špiritu. Za politiranje je bilo potreb-
no pripraviti ustrezno gostoto politu-
re, ki so jo shranili v steklenicah, da 
so z njo namakali blazinice.

Špirit so uporabljali za topljenje 
šelaka in pripravo ustrezne gosto-
te šelak politure. Morsko peno so 
uporabljali za polnjenje por v lesu. 
Blazinica za politiranje je bila iz indu-
strijske vate ali krp, prekrita z laneno 
krpo.

Glede na vrsto furnirja ali masivne-
ga lesa, ali na željo kupca, je bilo več 
vrst politiranja. Najobičajnejša je bila 
obdelava »na visoki sijaj z zaprtimi 
porami«. Lahko pa so politirali tudi z 
odprtimi porami in tudi v matiranem 
dokončevanju.

Največkrat so izdelovali pohištvo v 
orehovem furnirju. Pred politiranjem 
so površino namazali z oljem in s tem 
dobili poudarjeno teksturo furnirja.

Politiranje so izvajali v najmanj dveh 
fazah: prva roka in druga ali končna 
roka. 

V prvi roki so s polirno blazinico 
namočeno s šelak polituro nanašali po-
lituro na dobro pripravljeno površino. 
Za polnjenje por so uporabljali mor-
sko peno, ki so jo nanašali na površino 
tako, da so drgnili dva kosa morske 
pene med seboj in s tem dobili prah, ki 
je skupaj s polituro zapolnil pore. Na 
ta način so dobili gladko površino, te-
melj za nadaljnji nanos politure.

Druga roka in nadaljnje so sledi-
le po nekajurnem presledku, da se je 
prej nanesena količina politure strdila. 
Dodatni nanosi politure so zahtevali 
posebno pozornost, da ni prihajalo do 
razkroja že prej nanesene politure. Pri 
tem so po kapljicah dodajali tudi olje.

SESTAVLJANJE 
Po končanih sklopih pohištva je 

sledilo sestavljanje pohištva. Dobra 
sestava je pomembna za kvalitetno 
pohištvo. Prav v tem so bili solkanski 
mizarji specialisti.

EMBALIRANJE IN ODVOZ
Solkanski mizarji so bili znani, 

da so svoje izdelke dokončevali in 
obdelovali, dokler jih niso oddali. 
Največkrat so pohištvo prevažali z 
vozovi, pozneje pa s tovornjaki. Pri 
nakladanju so bili zelo pozorni, da se 
pohištvo ni poškodovalo. Za zaščito 
pohištva so uporabljali stare odeje in 
blazine. Vse so skrbno pritrjevali z 
letvami. Izdelki so morali biti dobro 
pritrjeni.

Večkrat so bili prisotni tudi pri 
razkladanju in postavitvi pohištva v 
stanovanje. Ni jim bilo vseeno, kako 
bodo kupci skrbeli za vzdrževanje in 
uporabo njihovih izdelkov.

Solkanci smo se odločili ohranjati 
spomin na našo tradicionalno mizar-
sko obrt, ki je s tehnološkim razvo-
jem že skoraj zamrla. V ta namen smo 
se odločili prikazati delo solkanskih 
mizarjev v muzeju »Solkanska mizar-
ska delavnica«, ki ga pripravljamo v 
Solkanu na Soški cesti št. 31.
 Jožko Markič

Želja pripravljavcev tega 
projekta je, da bi čim 

več krajanov sodelovalo 
pri njegovi izvedbi 

muzejske zbirke. Zato 
vabimo vse krajane, da 
nam pri tem pomagate 

oblikovati muzejsko zbirko 
s prispevanjem orodij, 

materialov, načrtov, risb 
in drugega iz domačih 

ropotarnic in podstrešij. 
Veseli bomo tudi vseh vaših 

predlogov in nasvetov pa tudi 
zgodb in anekdot iz življenja 

solkanskih mizarjev.
Vse vaše predloge  

mi sporočite  
na tel. št. 041 617 867.  

Hvala!

Izdelava pohištva v solkanskih mizarskih delavnicah  
v 19. in 20. stoletju

Krajše in daljše
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Nekaj dni pred dnevom upora pro-
ti okupatorju, 11. aprila letos, smo 
prisostvovali spominski svečanosti v 
počastitev 70. letnice streljanja talcev 
na goriškem gradu, kjer so od decem-
bra 1943 pa vse do polovice aprila 
1945 nacisti ustrelili več kot 50 ita-
lijanskih in slovenskih partizanov in 
antifašistov. Spominsko slovesnost je 
organiziralo goriško združenje parti-
zanov VZP – ANPI skupaj z AVL iz 
Gorice. 

Predsednik goriške pokrajinske 
organizacije ANPI Paolo Padovan je 
v svojem nagovoru poudaril pomen 
italijanskega uporništva v Gorici, ki je 
bilo povezano z Italijani in Slovenci. 
Na goriškem je bilo ogromno upor-
nikov, ki so bili dejavni na različne 
načine. Uporništvo se je odražalo s 
podpiranjem partizanskega gibanja in 
je v goriški pokrajini vključevalo sko-
raj vse člane posameznih družin. Žal 
je v Italiji veliko ljudi, ki so sodelovali 
s fašističnim režimom, po vojni ostalo 
na svojih položajih.

Država, ki se ne spominja svoje 
zgodovine, nima jasno začrtane sme-
ri na kateri graditi svojo prihodnost, 
ravno zato se je potrebno spominjati 
preteklih dogodkov. Spominjati se jih 
moramo zaradi vseh padlih, tudi tistih 
iz vojašnice Piave v Palmanovi, ker gre 
za ljudi iz goriške pokrajine in dela 
Furlanije. Ti ljudje niso umrli zaradi 
sodnih procesov, ampak zaradi dol-
gotrajnega mučenja, in to je zagotovo 
eno najbolj tragičnih in krutih dejanj, 
ki jih človek lahko stori sočloveku.    

Italijani se v primerjavi z Nemci 
niso nikoli opravičili Slovencem, Ita-
lijanom, Židom, Romom, različnim 
jezikovnim skupinam za zločine, ki jih 
izvrševala fašistična oblast. Nemčija je 
to uradno storila.

Tako v Sloveniji, kot v Italiji bi 
morali dati večji poudarek družbe-
ni vzgoji, zlasti mlajših generacij. V 
Evropi so še vedno prisotni vetrovi 
populizma, nacionalizma, ksenofobi-
je in rasizma. Vsi si želimo, da bi bila 
Evropa združena, demokratična, a 
nevarnost je, da bo postala zavora za 
tiste, ki jo sestavljajo.

Mirko Primožič, predsednik VZP-
ANPI-ja za Gorico, je povedal, da Ita-
lija zelo rada potvarja zgodovino in 
zgodovinska dejstva. O usmrtitvah na 
goriškem gradu se zato zelo malo ve. 
Vse se je začelo s prihodom nemške 
vojske v Gorico. Ob zlomu Italije, 8. 
septembra 1943, so se z njimi spopa-
dle slovenske partizanske enote in ita-
lijanski delavci, ki so prišli iz tržiške 
ladjedelnice na t.i. goriško fronto. Ta 
boj je potekal od 8. do 29. septembra 
1943, potem pa  je nemška vojska za-
sedla celotno območje in se namestila 
v Gorici.

Prvi pregoni partizanov, ki so bili 
kasneje ustreljeni na goriškem gradu, 

so se začeli konec novembra 1943. 
V raznih bitkah v okolici Gorice so 
bili nekateri partizani zajeti in zaprti 
v goriških zaporih. Z mučenjem so 
hoteli iz zapornikov izsiliti priznanje 
krivde za upor proti nemškemu oku-
patorju. Običajno se je to zasliševanje 
končalo tako, da je bil zapornik ob-
sojen na smrt z ustrelitvijo. Obsodilo 
jih je nemško vojaško sodišče, ki je 
imelo sedež na današnji prefekturi na 
goriškem travniku. Po izreku sodbe 
so obsojene v jutranjih urah pripeljali 
na goriški grad, kjer so jih na enem 
od grajskih dvorišč ustrelili. Vse, ki se 
zaradi dolgotrajnih mučenj niso mogli 
obdržati na nogah, so privezali k tam-
kajšnji platani, jim zavezali oči in na 
prsi pripeli bel list papirja, ki je služil 
kot nekakšna tarča, v katero je streljal 
vojaški vod. V tej platani, ki so jo ka-
sneje posekali (na tem mestu je danes 
prireditveni prostor), je po koncu voj-
ne vidna globoka vdolbina kot posle-
dica streljanj, ki je dokazovala, kaj se 
je na tem mestu dogajalo. Usmrčene 
talce so pustili izkrvaveti, da ne bi za 
sabo puščali sledov, ko so jih prevažali 
na različna pokopališča. Mesta poko-
pov in imena žrtev niso v celoti a zna-
na, najbrž jih je bilo največ pokopanih 
na mirenskem pokopališču. 

Po pričevanju kapucinskega redov-
nika, ki je v zaporu obsojenim na smrt 
dajal odvezo, je šlo je za več kot 50 
slovenskih in italijanskih partizanov 
in antifašistov, ki so umrli mučeni-
ške smrti, od katerih je znanih le 26 
imen. Med temi žrtvami je bil tudi 
Jožef Bašin iz Solkana, katerega po-
slovilno pismo, napisano neposredno 
pred usmrtitvijo, je bilo na spominski 
svečanosti tudi prebrano. Ganljiva in 
pretresljiva izpoved slovenskega rodo-
ljuba, ki čaka na izvršitev smrtne ob-
sodbe, se je ta večer dotaknila vseh, ki 
smo slovesnosti prisostvovali. Hčerka 
pokojnega Jožefa je pod spominsko 
ploščo, ki je postavljena na steno, kjer 
so bili talci ustreljeni in na kateri so 
še vidni sledovi izstreljenih krogel, k 
položenemu vencu prižgala svečko.

Vsem ustreljenim, tudi tistim, ki 
so bili usmrčeni v Panovcu in na Lo-
kvah,  je goriška občinska uprava leta 
1964 postavila dve spominski plošči, 
eno ob vhodu v zapor, drugo pa na 
spodnje dvorišče goriškega gradu. Na 
nobeni od teh dveh, pa tudi na obe-
ležju, ki je postavljeno na Južni žele-
zniški postaji, ni napisano, da so žrtve 
bili pripadniki slovenskih in italijan-
skih partizanskih sil in antifašisti, prav 
tako ne piše, da so bili njihovi krvniki 
nacifašisti.

70 let je minilo. Prav je, da se teh 
dogodkov spomnimo in spomin pre-
našamo na mlajše rodove, ker nas 
prav zgodovina spominja in opomi-
nja, da se vse lahko tudi ponovi. 
Vesna Bašin

Hči Galliana Giacominija navaja, 
da je knjiga Tomaža Marušiča Solkan 
in Solkanci v drugi svetovni vojni in 
po njej (1941 – 1947), popolnoma 
zaobšla omembo njenega očeta. Ne 
samo, da Galliano Giacomini ni ni-
kjer omenjen, čeprav pa je bil eden 
vodilnih aktivistov, ampak so tudi 
njegova dejanja pripisana nekomu 
drugemu, trdi hčerka Ada Gorkič.

Galliano Giacomini je bil rojen 
8. novembra 1911 v nemškem me-
stu Gutach. S partizani je začel so-
delovati leta 1942 kot aktivist. Leta 
1943, po padcu Mussolinije, je po-
bral vse njegove slike, ki so visele po 
trgovinah in lokalih, in jih zažgal. 
Zaradi tega dejanja ga je nekdo iz-
dal italijanskim oblastem in pristal 
je v zaporu. Tam so ga tepli in tudi 
drugače mučili več kot dva meseca. 
Gallianova družina je skušala na vse 
načine pomagati, prodali so vse, kar 
so imeli, zlatnino, kolesa, celo šival-
ni stroj, da so dobili odvetnika, ki ga 
je potem spravil iz zapora. Ko je pri-
šel domov, je imel brazgotinast hrbet 
in odprte rane. Na otečenih nogah 
je imel škornje, ki so mu jih šele po 
dveh mesecih odstranili s škarjami, 
ker drugače ni šlo. 

1. marca 1939 se je zaposlil na 
Žagi Crocetti Solkan kot nočni ču-

Da ne bi pozabili... Galliano Giacomini, prezrti aktivist
vaj. Neko noč je opazil, da so v skla-
dišče pripeljali polno odej in hrane. 
Povedal je partizanom, ki so nato vse 
odpeljali s kamioni. Galliano jih je 
takrat prosil, naj ga pretepejo, zve-
žejo in odpeljejo v Panovec, da ne bi 
ugotovili, da jim je on pomagal. Ita-
lijani so ga hitro dobili, vendar mu 
sodili, le zaprt je bil dva dni. 

2. februarja 1944 se je Galliano 
pridružil Gradnikovi brigadi. Kapi-
tan njegove čete je bil izdajalec in jih 
je med nemško ofenzivo izdal Nem-
cem. Iz celotne čete sta se rešila le 
Galliano in Edvard Mielniczek. Ko 
sta se reševala, sta padla v prepad 
pod veliko smreko, in tam ostala 3 
dni. Jedla sta samo sneg. Ko se je 
ofenziva umikala, sta prišla do glav-
nega štaba, in povedala kaj se je zgo-
dilo. Gallianova družina ni o očetu 
nič vedela devet mesecev. Mislili so, 
da je mrtev. 

Ko je bilo leta 1945 vojne konec, 
se je Galliano vrnil domov v Solkan. 
Še vedno je dejavno sodeloval kot 
član VOS-a. Tako so izvedli sabo-
tažno akcijo, ko je iz Ajdovščine iz 
jugoslovanske armije dezertiral eden 
izmed višjih oficirjev. Oficirja so ulo-
vili in ga peljali nazaj v cono B. Nekdo 
je Galliana in celotno skupino izdal. 
Obveščen je bil naj zbeži v cono B,  

ker ga iščejo ameriški policaji. Vse 
sabotažnike, razen Galliana, so ame-
riški policaji ujeli in jih zaprli v Trstu. 
Gallianu so v odsotnosti dosodili 12 
let, nanj je bila izdana tiralica. Pri-
šel je domov septembra leta 1947 ob 
priključitvi k Jugoslaviji. V Italijo pa 
je lahko odšel šele leta 1964, ko so 
objavili v časopisu, da je oproščen.

Galliano Giacomini je umrl 11. 
junija 1979. Vanja Trkman

Galliano Giacomini

Mednarodni festival zgodovine 
éStoria, ki ga je letos od 22. do 25. 
maja že deseto leto zaporedoma pri-
pravila goriška knjigarna Libreria edi-
trice Goriziana s sodelavci, je potekal 
v znamenju stoletnice začetka druge 
svetovne vojne. Ob vseh predavanjih, 
okroglih mizah, razstavah, prikazih 
filmov in izletih po krajih, kjer se je 
odvijala prva svetovna vojna, je bil 
nekakšen osrednji in najbolj odmeven 
dogodek koncert znamenitega itali-
janskega violinista sedemdesetletne-
ga Uta Ughija v cerkvi na Sveti Gori. 
Prireditelji – poleg knjigarne oziroma 
družbe éStoria, goriške pokrajine, ko-
bariške fundacije Pot miru in drugih 
– so koncert posvetili padlim v prvi 
svetovni vojni in se obenem spomni-
li na italijanskega dirigenta Artura 
Toscanija (1867-1957), ki je prišel 
na Sveto goro dan potem, ko so jo  
italijanski vojaki 24. avgusta 1917 
zavzeli.  Petdesetletni Toscanini je na 
Sveti Gori ostal štiri dni. Kot nevoja-
ška oseba je dirigiral italijanski vojaški 
godbi med ostanki porušene cerkve. 
Z igranjem  patriotskih pesmi je god-
ba v boju spodbujala vojake. Toscani-
ni je za to dejanje prejel srebrni kri-
žec, na povratku s Svete gore mu ga je 
pripel general Luigi Capello. S takimi 
glasbenimi vložki v vojaška dogajanja  
je nadaljeval tudi kasneje. Jeseni 1917 
je v Krminu zbiral glasbenike med 
vojaki, želel je sestaviti simfonični or-
kester in z njim nastopiti na bojišču. 
Z glasbenim nastopom je po  končani 
vojni tudi pozdravil D’ Annunzijevo 
osvojitev Reke. V začetku tridesetih 
let je zaradi fašizma odšel iz Italije v 
emigracijo. 

Uto Ughi, ki ga na ozemlje ob se-
verovzhodnih  obalah Jadrana veže 
tudi njegov rod, je Toscaninija po-
častil z violinsko glasbo; pri klavirju 
ga je spremljal Alessandro Specchi. 
Izvajala sta dela Vitalija, Beethovna, 
Saint Saënsa in dveh slovanskih glas-
benikov, Dvořaka in Wienawskega. 
Po koncertu in po razgovoru, ki ga 
je imel s publicistom Armandom To-
mom, je Ughi poslušalce popeljal na 
ploščad pred svetogorsko baziliko in 

Arturo Toscanini in Uto Ughi na Sveti gori

se tako tudi simbolično spomnil na 
Toscaninijevo prisotnost na Sveti gori 
pred skoraj sto leti.

Celotna prireditev je potekala dvo-
jezično.  Poslušalci, med njimi v pre-
težni meri italijanski državljani, so iz 
besed govornikov dobili potrditev, da 
leži Sveta Gora na ozemlju, kjer žive 
predvsem  Slovenci. Tega pa ni bilo 
mogoče razbrati iz besed Franca Slata-
perja , ki je v povsem nepotrebnem do-

datku h koncertu opisoval italijansko 
vojaško osvajanje Svete Gore avgusta 
leta 1917, ko je bil zaradi zasedbe 
novih »naravnih meja Italije« uničen 
prvovrsten kulturni spomenik. Udele-
ženec tega vojaškega dejanja je bil nje-
gov ded Guido, brat Scipia Slataperja, 
avtorja znamenite knjige Il mio Carso 
(1912), ki  jo v prevodu Marka Kravo-
sa poznamo tudi Slovenci.
Branko Marušič

Uto Ughi na Sveti Gori, 22. maja 2014. (Foto: BM)

Arturo Toscanini na Sveti gori (konec avgusta 1917)

Krajše in daljše

Zunanjost Goriškega gradu. Spominsko obeležje je za zaprtimi vrati, ki jih odprejo samo 
ob prireditvah. (Foto: TG)
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Dan pred prvim majem se je v 
jutranjih urah s Trnovske planote 
že dvanajstič zapovrstjo odpravila 
skupina furmanov s konjsko vprego 
in 30-metrskim jamborom iz smre-
kovega debla, težkim kar dve toni, 
za postavitev mlaja v Novi Gorici. 
Spremljale so jih na posebnem vozu 
članice Društva kmečkih žena in de-

Ko govorimo o Škabrijelu, je upo-
raba besede streljaj kot dolžinske 
mere upravičena. Malokje je bilo 
toliko streljanja kot na tem hribu, za 
katerega velja, da je zahteval največ 
mrtvih vojakov na kvadratni meter 
bojišča. Prednostna naloga italijan-
skih vojakov je bila njegova osvoji-
tev, avstro-ogrskih obramba. Nalogo 
so izpolnili le branilci, v vrstah ka-
terih so bili najelitnejši cesarsko-kra-
ljevi polki. V vojaško zgodovino so 
prešla junaštva slovenskih, tirolskih 
in madžarskih vojakov. Slednjim je 
pripadla »čast«, da so 24. oktobra 
1917 po enem mesecu obrambe vrha 
in štirih dneh spopadov prsi ob prsi 
izvedli prodor, ki mu je sledil umik 
italijanskih vojakov tudi s tega dela 
bojišča proti Piavi. Preden so brani-
telji zapustili vrh in pobočja, kjer so 
v nekaj tednih izgubili več kot 8.000 
soborcev, so postavili piramido, ki je 
bila že skoraj pozabljena, zdaj pa ob-
novljena pozdravlja vse, ki se preko 
Bonetovšča odpravijo na vrh.

»Piramido je že povsem prerasla 
robida in potrebno je bilo kar nekaj 
ur prostovoljnega dela, da smo jo 
kolikor-toliko očistili,« pripovedu-
je David Erik Pipan, podpredsednik 
Društva soška fronta. Spominja se, da 
nihče od domačinov ni imel predsta-
ve o tem, kdaj in kdo naj bi jo zgra-
dil. Podobna je bila trem piramidam 
na Krasu (Debela griža, Martinščina 

Furmani z jamborom za goriški mlaj

klet s Trnovega. Po prvem postanku 
v Ravnici so se največ časa zadržali na 
Prevalu. Ob harmoniki so zapeli nekaj 
furmanskih pesmi, v gostilni pa so bili 
deležni prijazne pogostitve z okusnim 
golažem in polento. Med kosilom so 
vsi z zanimanjem prisluhnili solkanski 
govorici, v kateri so zaživeli nekateri 
solkanski posebneži, kot Pepč Koltič, 

ki je svojčas vrgel na Radio Koper ti-
sto o m]čki, ki je nesla m]slo po Suk]
ni an ga je pustila na funt]ni; pa Toni 
Brbalč, ki je zmj]r]m m]čku u ustah 
čiku in se ga Solkanci spominjajo po 
besedah pred solkansko cerkvijo, s 
katerimi je zaključil oznanila: Smrt 
fašizmu, Brbalču čiku. In potem Fran-
ce s Šč]d]n, ki je bil vsestranski kmet: 

rounu je čumel], nastopu na veselicah 
an tudi ubujvu prasc]. Na koncu pa ni 
manjkal Štj]fa Grmič, ki je use, kar je 
žašlužu, zapiu an k]r je previč globoko 
pogl]du u glaž, je brez dlak] na j]ziki 
šimfu čeres oblast, zatu] je biu večkat 
u p]ržu]ni ku odzuna. 

Predsednik lokavškega društva 
DOLI Boris Blažko je z veseljem spre-
jel darilno knjigico Soukan an Suken-
ci u sukenščini, saj društvo že več kot 
dvajset let skrbi za ohranjanje kultur-
ne dediščine. Društvo DOLI posveča 
posebno pozornost zbiranju starih vo-
zov s konjsko vprego in je bilo tudi 
organizator furenge. 

S Prevala se je sprevod odpravil v 
dolino. Lahko si predstavljamo, koli-
ko spretnosti je treba, da se je konj-
ska vprega z dolgim jamborom varno 
vlekla po ovinkasti Skalniški cesti. 
Sprevod se je ustavil tudi na Placu v 
Solkanu, kjer so nekdaj furmani ob 
fontani napajali konje; po okrepčilu 
so po glavni solkanski cesti  nada-
ljevali pot proti Novi Gorici, kjer so 

pred Mestno občino Goričanke – ak-
tiv mestnih žena in deklet z obilno po-
močjo mladih ovile jambor s 50-me-
trsko bršljanovo kito, članice Društva 
kmečkih žena in deklet s Trnovega pa 
so napletle tri vence iz smrekovih vej 
in tako okrasile zgornji del mlaja, ki 
so ga potem dvignili pred poslopjem 
MONG, kjer je stal ves mesec maj. 

Prvi maj ni samo praznik dela, je 
predvsem praznik starih šeg in navad. 
Od vseh običajev se je pri nas najbolj 
ohranilo kurjenje kresov na predvečer 
praznika in postavljanje prvomajskega 
mlaja. Postavljanje mlajev na ta dan 
in z njim povezani običaji so torej ne 
samo simbol svobode in samozavesti, 
ki opozarja mesec dni na pravice de-
lavcev, pač pa ponazarjajo mlaji tudi 
bujno majsko rast in zelenje narave in 
s tem starodavno predstavo o kozmič-
ni materi, ki poraja življenje. Prav zato 
je prvi dan velikega travna že od nek-
daj praznični dan, ki se ga vsako leto 
znova veselimo.
Katarina Vuga

Obnovljena madžarska piramida na Škabrijelu

in Nova vas), za katere so vedeli, da 
so jih ob zlomu italijanske vojske v 
12. bitki postavljali madžarski vo-
jaki. Pravzaprav se je postavljanja 
obeležij spomnil poveljnik 4. nagyva-
radskega domobranskega pehotnega 
polka Karoly Kratochvil, ki je tudi 
tako hotel ohraniti spomin na juna-
ške vojake. Vendar je piramido na 
Škabrijelu zob časa že močno načel 
in potrebna je bila temeljite obnove, 
sicer bi se sesedla. Pravzaprav je bilo 
stanje piramide tako slabo, da so jo 
morali razdreti, utrditi temelj-pod-
stavek, in jo z istimi kamni ponovno 
sestaviti. Denar je prišel iz Budimpe-
šte, saj »madžarska vlada tudi danes 

čuti dolžnost, da podpre vse pobude 
za obnovitev spomenikov, ki poveli-
čujejo pogum madžarskih vojakov v 
različnih vojnah,« je na slovesnosti 
ob odkritju obnovljenega spomenika 
dejal častni gost, madžarski državni 
sekretar za obrambo Tamas Vargha. 
Častno stražo pri spomeniku so drža-
li pripadniki slovenske in madžarske 
vojske, ki so prišli v družbi kakih dve-
sto sonarodnjakov. Tako so z osebno 
prisotnostjo potrdili misel, da so bili 
madžarski vojaki pravi posredniki 
med narodi, kar je poudaril tudi no-
vogoriški podžupan Mitja Trtnik. 

»Novogoriška občina je z obnovi-
tvijo tega spomenika in postavitvijo 
informacijske table ob njem zače-

la uresničevati svoj del obveznosti 
v okviru Poti miru,« nam je ob tem 
povedal Pipan. V naslednjih nekaj 
mesecih naj bi na območju bojišč na 
Škabrijelu in Sveti gori postavili de-
set informacijskih tabel. Naj mimo-
grede omenim, da v društvu še ve-
dno zbirajo podatke o spomeniku na 
zahodnem grebenu Škabrijela; glede 
na njegovo sorazmerno dobro stanje 
je znano vsaj to, da je bil postavljen 
po koncu spopadov. Prav tako je ne-
pojasnjen izvor reliefa odprte knjige, 
izklesane v kamen v oskrbovalnem 
jarku z Vrat proti vrhu Škabrijela. Če 
je kdo kaj slišal o tem, naj nas ob-
vesti, da bomo vrnili besedo nemim 
pričevanjem zgodovine.  
Toni Gomišček

Za tak prevoz sta potrebni znanje in potrpežljivost. (Foto: Aleš Srnovršnik) 

Slovensko-madžarska častna straža. (Foto: Simon Kovačič) Prva tabla Pot miru na Škabrijelu. (Foto: Simon Kovačič)

Čar uniforme. (Foto: Simon Kovačič)“Madžarski vojaki so bili pravi posredniki med narodi. (Foto: Simon Kovačič)

Pozdrav padlim vojakom s trobento. (Foto: Simon Kovačič)

Krajše in daljše
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Avstro-ogrska oficirska kuhinja. 
Oficirja se pomenkujeta, praznita bo-
kale vina in igrata karte, prostovoljki 
rdečega križa lupita krompir, kuhar 
pri kotliču pripravlja golaž. V trenut-
ku, ko postreže, se zasliši sirena in že 
v naslednjem hipu nekje v bližini poči. 
Po zraku letijo roke, slišijo se kriki, ši-
rita se dim in vonj po smodniku, vsi 
bežijo. Vsi? Ne prav vsi: kuhar mirno 
stoji pri oficirski mizi, spije na dušek 
ostanke vina in nato izgine v gozd 
tudi on.

1. svetovna vojna: strategija iz menažke (2)

Ne brskajte zaman po spominu, 
ne gre za kak star film, čeprav tak 
kuhar spominja na like, ki jih je igral 
sir Charles Spencer Chaplin Jr., am-
pak za prizor, ki ga je odigrala ekipa 
Ošterije Žogica za potrebo oddaje 
Na lepše, posvečene stoletnici 1. 
svetovne vojne. Televizijsko ekipo je 
v nevarno okolje goriškega bojišča 
pripeljala voditeljica Marjana Gr-
čman, ki si je mikrofon in kamero 
podajala z Ireno Shyamo Hlebš. Obi-
skali sta bojišča od Julijcev do morja 

in tako prepričanim kot dvomljiv-
cem povedali, da so spomini na nek-
danjo veliko morijo danes predvsem 
– turistična priložnost. Kako prav 
sta imeli, so potrdili tudi udeleženci 
Slovenske turistične borze (SIW, Slo-
venian Incoming Workshop), ki so 
dobesedno pogrešali večjo opaznost 
tega poglavja naše zgodovine. Kako 
da v izložbah ni knjig, da ob cestah 
ni turističnih tabel, da je vse še ve-
dno skrito, čeprav izvrstno vzdrže-
vano, so spraševali in nas primerjali 
s kraji velikih spopadov na zahodni 
fronti in tudi s sosednjo Gorico. Go-
spe iz Ypresa (Belgija) smo poskuša-
li obrazložiti, da Italijani še vedno 
utemeljujejo Veliko vojno za zdru-
žitev Italije, medtem ko mi še zdaj 
ne vemo, kako naj ta veliki spopad 
narodov na naših tleh predstavimo. 
Saj ne vemo niti več, kako prodajati 
zgodovino druge svetovne vojne! 

Prav zato vsa pohvala Ošteriji 
Žogica, ki je sicer po snemanju od-
daje slekla vojaške uniforme, toda 
na jedilniku bodo, če ravno granata 
ne pade na njihovo kuhinjo, še nekaj 
let imeli jedi, ki so jih  navdahnile 
izkušnje vojnih kuharjev. Teh pa je 
bilo, tako zaradi trajanja vojne kot 
babilona narodov in torej različnih 
prehrambenih navad, ogromno. »V 
receptih z začetka vojne so oficir-
jem stregli celo s kaviarjem, kasneje 
so bile dobre tudi koprive z malo 
krompirja,« se rada pošali Nataša 
Šuligoj. 

Tokrat objavljamo nekaj recep-
tov iz Kuharske knjige, ki je izšla v 
okviru projekta Sabotin Park miru 
(Nova Gorica, 2006).

Nataša in Ethel pripravljata skutno “šponto”. (Foto: TG)

Društvo inženirjev in tehnikov 
gozdarstva Posočja je v letu 2014, v 
sodelovanju z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine, obnovilo Koller-
jevo spominsko tablo, ki jo mimo-
idoči lahko zapazi v skali na desni 
strani ceste Solkan – Trnovo, kakih 
100 metrov stran od semaforizirane-
ga križišča  v smeri Trnovega. Tabla 
je posvečena enemu prvih slovenskih 
izobraženih gozdarjev, Josipu Koller-
ju, ki je najbolj zaslužen, da se je ta ce-
sta, v letih 1855 – 1860, tudi zgradila. 
Nova prometnica je omogočila lažje 
gospodarjenje s Trnovskim gozdom 
in transport lesa ter drugih proizvo-
dov do Gorice. V gozdarskih krogih 
je Koller sicer še posebej poznan po 
izdelavi gozdnogospodarskega načrta 
za Trnovski gozd okoli leta 1844, bil 
pa je tudi pionir pogozdovanja slo-
venskega Krasa s črnim borom. 

1 Nagovor je v svojem članku v Cen-
tralblatt für das gesamte Forstvesen, I. 
Jahrgang Wien, Juli 1875, stran 386-
387 povzel  Dr.  Grofbauer. Izvirni 
naslov je bil Gedenktafel für den k.k. 
Forstmeister Josef Koller in Görz, leta 
2005 pa ga je v slovenščino prevedel 
Vitomir Mikuletič.

»FICOV TOČ« S KLOBASO
2 žlici masti, 1 čebula, na 3/4 kuhan 

fižol, gomolj zelene, lovorjev list, klo-
basa, žlica kisa iz rdečega vina. Na ma-
sti opražimo čebulo, dodamo kuhan 
fižol, nekaj ga pretlačimo, nekaj pusti-
mo celega, gomolj zelene, narezan na 
tanke rezine, česen in lovorjev list ter 
pokuhamo. Da je jed izdatnejša, do-
damo klobaso, narezano na rezine, in 
nekoliko popraženo na masti. Klobase 
okisamo s kisom in prilijemo k toču. 
Zraven ponudimo domač kruh.

GRENADIR MARŠ
50 dag krompirja, 50 dag testenin 

(polžki), 1 čebula, 2 stroka česna, 3 
žlice maščobe, 1 dl juhe, sol in poper 
po okusu.

Neolupljen krompir skuhamo in še 
vročega olupimo in narežemo na kolo-
barje. Prav tako v malo slani vodi sku-
hamo testenine in jih odcedimo. Na 
maščobi prepražimo čebulo in česen 
ter dodamo krompir in testenine. Vse 
skupaj zalijemo z juho, solimo, popra-
mo in dušimo na zmernem ognju pri-
bližno 5 minut. Jed lahko ponudimo 
kot samostojno z obilico solate ali kot 
prilogo h govejim zrezkom.

CMOK V PRTIČU (Serviettenknodel)
50 dag starega kruha, razrezanega 

na kocke, 1/2 l mleka, 2 celi jajci, se-
sekljan peteršilj, sol, poper in po želji 
druge začimbe in dišavnice.

Mleko segrejemo in polijemo po 
starem kruhu, pustimo pol ure, da 
se navlaži, če ostane presuh, mu do-
damo malo mleka ali vode, pridamo 
jajca, sesekljan peteršilj in dišavnice, 
posolimo in popopramo ter dobro 

premešamo in pustimo, da zmes še 
nekoliko počiva. Nato oblikujemo 
večjo salamo, jo zavijemo v navlažen 
prtič, konca dobro prevežemo, polo-
žimo v vrelo vodo in počasi kuhamo 
20 do 25 minut. Ko je cmok kuhan, 
ga odvijemo in narežemo na tanke re-
zine. Ponudimo kot prilogo k mesnim 
jedem z omako.

PIŠČANEC V ILOVICI
Zaklanega piščanca obesimo, da 

se kri izcedi, nato izrežemo drobov-
je. Žival s perjem vred prekrijemo z 
ilovico in položimo v jamo, ki smo jo 
izkopali v zemlji. Nad njo zakurimo 
ogenj. V dobri uri je piščanec pečen. 
Ko oluščimo ilovico, odpadeta tudi 
koža in perje. 
Toni Gomišček

Saša strumno paradira na Okusih 
Vipavske doline. (Foto: TG)

Tabla, posvečena slovenskemu gozdarju Josipu Kollerju

29. maja 2014 so se tako številni 
aktivni in upokojeni gozdarski stro-
kovnjaki ter predstavniki lokalnih 
skupnosti zbrali ob obnovljeni Kol-
lerjevi tabli in s krajšo slovesnostjo 
počastili njeno ponovno odprtje. Ob 
tej priložnosti je Helena Zorn, vodja 
Krajevne enote Gorica pri Zavodu za 
gozdove Slovenije, prebrala nagovor1, 
napisan ob odprtju ceste Solkan-Trno-
vo, ki lepo povzema Kollerjevo  življe-
nje in delo.

»Vsak potujoči iz Gorice proti Tol-
minu opazi lepo umetelno cesto, ki 
se v Solkanu odcepi od glavne ceste 
in pelje v Trnovski državni gozd. Po 
dolgih, rahlo se vzpenjajočih serpenti-
nah, doseže vsak voz z lahkoto gorsko 
višino. Ob končanju te krasne gradnje 
l. 1860 so zakladi visokih trnovskih 
državnih gozdov dostopni in okoliške 
gorske občine  lahko zdaj po tej cesti 

svoje s trudom pridelane izdelke pri-
našajo na trg in z obratno vožnjo po-
krivajo svoje domače potrebe, kar pa 
je bilo prej zelo težavno in je v krat-
kem času uničilo vlečno živino.

To cesto lahko štejemo za glavno 
življenjsko prometno žilo za vso oko-
lico.

Dolžina od začetne točke v Solka-
nu do Trnovega znaša 6296 sežnjev 
(klafter), in med vzhodiščno točko do 
Trnovega znaša višinska razlika 467 
sežnjev. Gradbeni stroški so znašali 
preko 88.000 fl., tako da je dolžinski 
seženj poprečno stal 14 fl. 50 kr. av-
strijske valute. Stroški so bili tako vi-
soki zato, ker je bilo treba zgraditi ve-
like gradbene objekte: mostove, pre-
puste in visoke oporne zidove (škarpe) 
in razstreliti skalovje ter nasuti nasipe. 
Največji most, zgrajen ves iz kamnitih 
kvadrov, stoji pri premostitvi doline 
Sleme in je dolg 65 sežnjev (klafter) 
ter je na najnižji točki visok 5.9 sežnja 
(klafter). Zasluga gradnje te ceste gre 
že umrlemu c.k. gozdnemu mojstru 
Josipu Kollerju, predstojniku bivšega 
c.k. gozdnega urada Gorica, ker je 
znal z veliko vztrajnostjo premagati 
finančne težave, da bi ta svoj prilju-
bljeni načrt pripeljal do izvršitve.

Že dolgo je bil namen vseh, ki so 
poznali to zaslugo, da bi ime tega goz-
darja ovekovečili s spominsko tablo 
na tej cesti.

8. maja 1875 pa so (uradniki) usluž-
benci gozdne in domenske direkcije 
v Gorici izpeljali to idejo in svečano 
odkrili spominski kamen, ki je takoj 
izven Solkana vgrajen v skalo.

Pri tej svečanosti so bili prisotni 
uslužbenci gozdne in domenske di-
rekcije in gozdni upravitelji Trnovske-

ga gozda s c.k. dvornim svetnikom in 
višjim gozdnim mojstrom Albertom 
Thirist-om na čelu. Na posebno pova-
bilo so se udeleženci slovesnosti c.k. 
dvorni svetnik baron Rechback, vodja 
c.k. okrajnega glavarstva Gorica, c.k. 
komisar v. Marguet in predstojniki 
občin okoliških krajev. Od nasledni-
kov slavljenca se je slavja žal lahko 
udeležil le sin dr. Johann Koller, c.k. 
notar v Kanalu.

Po kratkem govoru, v katerem sta 
bila naglašena pomen ceste in zasluga 
graditelja, je dvorni svetnik Thieriot 
prisotnemu sinu slavljenca, še živeči 
soprogi oz. materi in bratom sporočil, 
da je vsem gozdarskim uslužbencem 
v veliko zadovoljstvo, da so lahko za 
prihodnje čase na trajen način  ohra-
nili zasluge tako zaslužnega gozdarja. 
Sedaj je padel zastor doslej zagrnjene 
plošče in ob pokih mežnarjev je zabli-
ščal napis  v  nemškem  in  slovenskem  
jeziku: »Mnogo  zasluženemu c.k. 
gozdnemu nadzorniku Josipu Koller-
ju, ustanovitelju te ceste (1855–1860) 
v spomin – njegovi častilci.«

Gozdni mojster Ludwig Dimitz je 
zdaj v slovenskem jeziku nagovoril 
zastopnike občin in pojasnil, kako ve-
liko korist bo imelo prebivalstvo od 
izgradnje te ceste in še pri dvigu dob-
robiti in kulture.

Nato  so  prisotnim  sinovom  sla-
vljenca  izročili  lovorjev  venec,  ki  
je  visel  pod spominskim kamnom, 
da bi ga ohranili kot spomin na slav-
nost. Dr. Koller se je nato zahvalil s 
prisrčnimi besedami za priznanje za-
slug svojega očeta in je izrazil prizna-
nje kmetijskemu ministru in ministru 
za finance, s katerih razumevanjem je 
sedanja za gozdarstvo tako koristna 

Krajše in daljše

organizacija državna gozdna uprava 
dosegla tak položaj.

Po svečanosti so se vsi udeleženci 
zbrali pri slavnostni pojedini v Go-
rici.  Medtem je prispel še  telegram 
iz Dunaja od sina, svetnika finančne 
prokurature, dr. Petra Kollerja, ki je 
zbranim častilcem njegovega očeta iz-
razil prisrčno zahvalo.
Svit Trkman
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Spominska plošča ob portalu hiše 
Frankovih (Šolska ulica) obuja in 
ohranja spomin na Matijo Doljaka, 
Pavlino Pajk, dr. Alojzija Franka in 
Vido Franko, sestro Dolorozo, na 
osebe, ki so pri Doljakovih in pri 
Frankovih preživele velik ali pa po-
memben del svojega življenja in ka-
terih ustvarjanje je zapustilo spomina 
vredne sledi, zaradi česar se jih danes 
spominjamo.

V svojem vojnem dnevniku Ob 
Soči (1916) je Alojzij Res zapisal, 
kako je sredi junija leta 1915 prišel 
do podnožja Škabrijela, kjer so ga 
čakali otroci neke zelo ugledne sol-
kanske rodbine, in šel je z njimi, med 
obstreljevanjem Gorice, v brajdo pod 
Sv. Katarino. Ni težko ugotoviti, da 
se je takrat še semeniščnik Res srečal 
v Solkanu z otroki družine odvetnika 
in politika dr. Alojzija Franka, po-
ročenega z Gabrijelo, hčerko Matije 
Doljaka. Frankovi pravzaprav Dolja-
kovi so bili najbolj ugledna slovenska 
solkanska rodbina, čeravno z ne zelo 
globokimi solkanskimi koreninami, 
saj so v Solkan prišli proti koncu leta 
1830. Posebej poudarjamo ugledna 
slovenska družina predvsem zato, 
da bi še posebej opozorili na nekaj 
plemiških in veleposestniških rodbin 
italijanskega in nemškega porekla, ki 
so od nekdaj živele v Solkanu,  neka-
kšnem severnem predmestju Gorice. 
Zaradi družbenega položaja, ki so 
si ga ti imenitniki ustvarili in ohra-
njevali, so vplivali tudi na razmere 
v Solkanu. V javnosti kraja je še do 
šestdesetih let 19. stoletja prevlado-
vala italijanščina, govorili so jo celo 
v slovenskih družinah. Občino je do 
svoje smrti, do pomladi leta 1868, 
vodil  posestnik Francesco Bartolo-
mei; zavoljo njega je občina urado-
vala v italijanščini, kar je slovensko 
politično gibanje na Goriškem spre-
jemalo z grajo in opozorili, da se mo-
rajo tudi v Solkanu razmere urediti 
v duhu slovenskega političnega pro-
grama. 

 V Solkan se je družina Jožefa Do-
ljaka in Katarine, rojene Urbančič, 
preselila iz Grgarja jeseni leta 1830. 
V Grgarju se jima je rodilo pet otrok: 
najstarejši Andrej je imel ob prihodu 
v Solkan šestnajst let. Postal je vojak 
in je umrl kot visok avstrijski častnik 
v dansko-pruski vojni leta 1864. Jo-
sip, po času rojstva drugi otrok Do-
ljakovih, se je izšolal za pravnika in 

je bil oče pisateljice Pavline Pajk. Tre-
tjerojenec Matija, rojen leta 1822, je 
po očetovi smrti leta 1845 prevzel 
vodenje hiše in posesti Doljakovih v 
Solkanu. Leta 1851 si je s poroko z 
Anamarijo Anderlič z goriške Placu-
te, hčerko  obrtnika, ustvaril druži-
no. Po treh letih zakona je Matiji Do-
ljaku soproga umrla, kmalu po roj-
stvu drugorojenke Angele. Matija se 
je vnovič poročil avgusta leta 1867. 
V javno življenje Solkana in goriške 
dežele je vstopil takrat, ko so v Sol-
kanu leta 1867 ustanovili čitalnico in 
ko je pomladi leta 1868 postal prvi 
slovenski župan v kraju. Ta izvolitev  
je bila toliko pomembna, da je veselo 
novico o izvolitvi »narodnega gospo-
da« Doljaka objavil tudi v Mariboru 
izhajajoči časnik Slovenski gospodar. 
Z županom Doljakom je bil dopol-
njen slovenski obroč okoli Gorice, 
potreben zato, da bi se uprl vplivom  
italijanstva, ki je imelo tudi v Solka-
nu močno oporo zlasti pri industri-
alcu Lenassiju. Moč neslovenskih, a 
vplivnih solkanskih družin, je pričela 
pojemati.

 V tem času se je Doljak  povsem 
opredelil za slovenski politični pro-
gram, tudi za Zedinjeno Slovenijo, o 
kateri je imel prav zaradi primorskih 
Italijanov nekaj pomislekov. Bil je 
govornik na šempaskem taboru leta 
1868, govoril je na taborih v Brdih 
(1869) in v Tolminu (1870). Leta 
1870 je bil izvoljen v goriški deželni 
zbor, kjer se je posvečal v prvi vrsti 
gospodarskim problemom dežele. 
Zlasti glasen je bil pri zahtevi za iz-
gradnjo predelske železniške proge, 
ki naj bi koristila celotni soški dolini. 
Predsedoval je tudi mladoslovenske-
mu političnemu društvu Soča, ki je s 
sedežem v Gorici delovalo za vso de-
želo. V Solkanu je vodil čitalnico in 
sodeloval na njenih prireditvah. Nje-
gov dom je postal shajališče sloven-
skih politikov in izobražencev kot so 
bili takrat v Gorici bivajoči dr. Karel 
Lavrič, Ernest Klavžar, Fran Levec, 
Štefan Širok in drugi. Matija Doljak 
je, kot eden vodilnih slovenskih po-
litikov na Goriškem, posegal v slo-
vensko politiko tudi kot zagovornik 
zveze vseh južnih Slovanov. Bolezen 
mu je  zadnje meseca življenja pre-
prečevala javno delovanje. Umrl je v 
začetku leta 1875 le malo preden bi 
dosegel triinpetdeseto leto. Solkanci 
in goriški Slovenci so se ga po smr-

ti pogosto spominjali v dobrem. V 
Trstu živeči slovenski pesnik France 
Cegnar je kmalu po Doljakovi smrti 
napisal besedilo  za kantato sklada-
telja Antona Hribarja z naslovom V 
spomin Matiju Doljaku.

Dve leti starejši brat Matije Do-
ljaka, pravnik Josip, je po preneha-
nju službovanja v nekdanji avstrijski 
Lombardiji živel v Trstu, kjer je umrl 
leta 1861, 1e kak dan preden bi do-
segel enainštirideseto leto. Zapustil 
je desetletnega sina Teodora in tri 
hčerke. Skrb za hčerke  Pavlino, He-
nrijeto in Teodolino je prevzel Josi-
pov brat Matija. Sedemletna Pavlina, 
rojena leta 1854 v Paviji,  je s priho-
dom v Solkan prišla v povsem novo 
okolje. Ne le v kraj, kjer se je pred-
mestje mešalo s kmečkim svetom, 
marveč tudi med Slovence, katerega 
jezika, zaradi vzgoje v italijanskem 
okolju, ni poznala. Petnajst let, ki jih 
je med letoma 1861 in 1876 prežive-
la med Solkanom in Gorico, preden 
se je zaradi poroke preselila v Mari-
bor, je izpolnila s šolanjem in izobra-
ževanjem, zlasti v slovenskem jeziku 
in književnosti. Delovala je tudi kot 
recitatorka na čitalniških prireditvah 
v Solkanu, Gorici in drugod. Pri nje-
nem splošnem izobraževanju in pri 
prevzgoji od materinega jezika, ki je 
bila italijanščina, do trenutka, ko se 
je v njej vzbujal »prvi glas slovenske 
narodnosti«, so odločilno pripomo-
gli ugledni gostje, ki so obiskovali 
Doljakovino v Solkanu. 

Devetnajstletna, a z že mnogimi 
grenkimi življenjskimi doživetji, je 
v goriškem listu Soča objavila svoj 
prvi literarni spis. Potem se je zače-
la pojavljati v osrednjih slovenskih 
revijah, najprej in zlasti v Zori, ki jo 
je urejal njen soprog Janko Pajk. Ve-
liko je ustvarjala, doživljala pohvale 
in kritične opazke. Ko je leta 1901 
umrla stara sedeminštirideset let, je 
njeno literarno delo obsegalo šest ro-
manov, osem novel in osem povesti 
ter celo vrsto manjših literarnih in 
neliterarnih objav. V slovenski knji-
ževnosti je utrjevala svojo lastno pot 
in čeprav je bila v slovenski literarni 
zgodovini nekoliko odrinjena, je lite-
rarni zgodovinar dr. Miran Hladnik  
leta 2007 prikaz njenega življenja in 
dela naslovil Prva dama slovenskega 
ženskega romana. 

Današnje strokovno srečanje na 
sedežu KS Solkan je znova vredno-
tilo delovanje pisateljice v njenem 
»ljubljenem Solkanu, kojega sem 
smatrala kot svojo domovino«, kot 
je zapisala leta 1875 v pismu pesniku 
Josipu Cimpermanu.

Gabrijela Doljak (1868) sestrič-
na Pavline Pajkove in hčerka Matije 
Doljaka se je omožila leta 1897 z dr. 
Alojzijem Frankom, rojakom iz Tol-
mina. Dr. Franko je promoviral za 
doktorja prava in imel med letoma 
1897-1914 odvetniško pisarno v Go-
rici. Deloval je predvsem kot politik 
in pri tem zagovarjal sredinska pota, 
ki so ga pripeljala, da je, nezadovoljen 
tako s politiko klerikalcev kot tudi 
liberalcev, ustanovil Slovensko kmeč-
ko stranko, stranko tako imenovanih 
agrarcev. Stranka je delovala na Go-
riškem in je imela svoje volivce zlasti 
med učiteljstvom in delom kmečke-
ga prebivalstva. Dr. Franko je urejal 
glasilo stranke Naš glas in bil med 
ustanovitelji Kmečke banke v Gorici. 
Trikrat je bil izvoljen v goriški deželni 
zbor, v delovanju katerega je dosegel 
vrh svojega javnega udejstvovanja leta 
1913, ko je bil izvoljen za goriškega 
deželnega podglavarja. Med prvo sve-

Doljakovi in Frankovi

tovno vojno je deloval pri reševanju 
begunskih in obnovitvenih proble-
mov. Kot predstavnik agrarcev je bil 
član goriškega Pokrajinskega odseka 
Narodnega sveta, tistega slovenske-
ga organa, ki je 1. novembra 1918 
prevzel v imenu jugoslovanske vlade 
začasno oblast nad slovenskim de-
lom dežele in nad Gorico, središčem 
dežele. Tudi zaradi tega je bil je med 
tistimi slovenskim javnimi delavci, ki 
jih je okupacijska italijanska oblast za 
krajši čas priprla. Umrl je v Ljubljani 
konec aprila leta 1921.

Med otroki ugledne solkanske 
družine, s katerimi se je Alojzij Res 
srečal junija 1915 in ki so jih ob 
igranju po vinogradu presenetili to-
povski streli, je bila verjetno tudi se-
demnajstletna Vida Valentina Marija 
Franko (1898), gojenka pri goriških 
noterdamkah. Bila je najstarejša med 
osmimi otroki v zakonu Gabrijele 
Doljak in Alojzija Franka. Odločila 
se je za redovnico, postala je karme-
ličanka z redovnim imenom Dolo-

roza. Ob nalogah, ki jih ji je nalagal 
red, se je posvetila književnemu delu, 
popularizaciji in zgodovini karmeli-
čanskega redovništva, prevajanju in 
priredbam tujih del, zlasti iz franco-
ščine, in pisanju poezije. Med njeni-
mi samostojnimi izdajami izstopajo 
Karmelski spomini (1939). Njene pe-
smi so svetne in nabožne prigodnice. 
Več njenih besedil je uglasbil Vinko 
Vodopivec. Doloroza Franko, za ožje 
sorodstvo teta Vida, je umrla v začet-
ku leta 1976 v Ljubljani, kjer je sicer 
preživela velik del svojega življenja.

Kratek prikaz življenja in dela 
vklesanih na spominski plošči, kon-
čujemo z ugotovitvijo, da je široko 
razvejani rod grgarskih Doljakov za-
pustil pomembno sled ne le v življenju 
Solkana in Goriške. Njihovi potomci 
so tudi danes še vedno ustvarjalni in 
uspešni med športom in znanostjo. 
Branko Marušič

Govor ob slovesnosti odkritja 
spominske plošče (Solkan, 9. 4. 2014) 

Solkanko dr. Kajo Širok (1975), 
profesorico zgodovine in italijanskega 
jezika s književnostjo, zdaj direktorico 
Muzeja novejše zgodovine Slovenije 
v Ljubljani, je predsednik italijanske 
republike Giorgio Napolitano odliko-
val za viteza/vitezinjo reda italijanske 
zvezde. V obrazložitvi je poudarjeno 
njeno “dolgoletno delo na področju 
raziskovanja obmejne zgodovine in an-
gažiranost na področju medkulturnega 
sodelovanja med Italijo in Slovenijo.“

Uredništvo 1001 solkanskega ča-
sopisa ji k visokemu odlikovanju, ki 
ga je prejela, iskreno čestita. Čestit-
ko povezuje s spominom, da je bila  
dr. Širokova sodelavka našega časo-

Dr. Kaja Širok, vitez/vitezinja  
reda italijanske zvezde

pisa in da je bila pri številkah 32-
35/2002 podpisana tudi kot njegova 
urednica. Sodelovanje je prekinila za-
radi študija na ljubljanski Univerzi, ki 
ga je nadaljevala z izpopolnjevanjem v 
Bologni. Časopis se jo je spomnil tudi 
takrat (2009), ko je na Fakulteti za 
podiplomski študij Univerze v Novi 
Gorici doktorirala z nalogo Kolek-
tivni spomin in kolektivna pozaba v 
obmejnem prostoru. Spomini na Go-
rico 1945-47 in kasneje, ko je dosegla 
mesto direktorice ene osrednjih slo-
venskih kulturnih ustanov.

Doktor Kaja, še enkrat iskrene če-
stitke! 
Uredništvo

Liku pisateljice Pavline Pajk je bil posvečen posvet, ki je potekal v dvorani KS Solkan. 
Predavatelji so v novi luči predstavili Pavlinin opus in razne vidike časa, v katerem je 
živela in ustvarjala, od položaja ženske v družbi do mode. 
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Mali solkanski besednjak je 
dopolnilo k Solkanskemu 
mizarskemu in kmečkemu 
besednjaku, ki sta izšla  
najprej kot priloga v 1001 
solkanskem časopisu in 
kasneje v publikaciji Soukan an 
Sukenci u sukenščini, 2012.

Zahvaljujem se  
Alešu Komavcu za pomoč 
pri iskanju izvora besed  
in Jerneju Zavrtaniku  
za dopolnitev besedišča in 
celoten pregled besednjaka.
Katarina Vuga

A
ádnive  – nekateri     
afár (it) – dober posel
áhtat (n) – čuvati  
ájnfoh (n) – preprosto 
ák]rli (n) – kvačka 
alóra (it) – torej 
altroké (it) – več kot to
á{t]nca – ogrlica iz kamenčkov 
átlih (n) – pedanten 
a`úr (franc.) – dekorativna obroba na 
vezenini  

B
babarín (it) – slinček 
bacilj}rat (it)) – skrbeti 
bagabúnt (it) – pretepač 
baldórja (it) – zabava, veseljačenje 
balín (fur) – način frizure 
balóta (it) – okrogel kamen 
balótat (it) – kamenjati
balu}n – nogometna žoga 
bambínca (it) – životek pri obleki 
bámbola (it) – punčka, lutka
bandár (it) – klepar
bándava - pločevina 
bandj}ra (it) – zastava 
bárka (it) – čoln, ladja 
barku}n (it) – večji čoln 
barúfa (it) – pretep
bá{ta (it) – dovolj, zadosti
ba{tárd  (it) – mešanec, križanec
ba{tidúra (it) – navdarek, začasni šiv
batabúj (it) – nered 
batél (it) – kajak
batikúl (it) – tolkač za obleko 
batónka (it) – zaponka 
batu}n (it) – gumb
baúl (it) – kovček, večji zaboj za prtljago
béj`i, béj{te - pojdi, pojdite
békat – blejati 
ben (it) – torej 
bé{tja (it) – zver 
bétula (it)– zanikrna gostilna
b]rbín (it) – kozja bradica
b}rbljat – dolgoveziti, bla bla bla  
b]rge{ín] (fur) – spodnje hlačke 
b]rjár (fur) – plesišče 
b]rlúzga – brozga, plundra, tudi slabo 
vino
b]rtóldo (it) – neumnež 
b]rtómbula (it) – preval (igra) 
b}zgat – brskati  
b}zgavna – bezgovina 
bi~ár – domači klavec
bigulu}ni – podolgovati kodri las
biks (n) – tepež  
bíksat (n) – loščiti  
biljét (it) – listek 
binókul (it) – daljnogled 
bi{nóno (it) – praded 
bi{óni (it ) – svedrasti lasje 

bj]lt – pleskati 
bjóndo (it) – blondinec 
bléjet – govoriti neumnosti
blek (n) – krpa, testenina 
blékat (n) – krpati 
blindj}rat (n) – osvetljevati, zaslepiti
blu}dit – govoriti neumnosti 
blu}ja – motna tekočina 
bókolo (it) – zvit šop las 
bo(u)l}na – bolna
bombíst – kdor govori neumnosti
bombj}rat – govoriti neumnosti
bómbo – neumnež
bondánt (it) – dobra mera, obilje 
borotálko (it) – puder 
bor{éta (it) - torbica
bót] - grobi čevlji    
bracolét (it) – zapestnica
brlízgat – glasno žvižgati, piskati 
bronhít] (lat) - bronhitis 
brúful, búlca (it) – mozolj  
brus – neumnež, brusni kamen  
búba (otr) – bolečina 
búbat – boleti  
búblo – tepec
bu]hlóni (n) – hvala v Božjem imenu 
bu}{tvo – uboštvo
bukín (it) - ustnik pri cigareti
buláda (fur) – bahač 
buládit (fur) – bahati se 
bult – buljiti 
búmbar – bedak
búrica – pokovka, pečena koruza
búskat – bliskati se 
bú{ta (it) – kuverta 
bu{tín (it) – modrc 
butegár (it) - prodajalec
butegín (it) – prodajalna sadja in 
zelenjave
bút]nt – udariti 
butj}ga (it) – prodajalna, tudi razporek 
na hlačah

C
cágat (n) – omahovati  
cáguc (n) – omahljivec 
cajh (n) – bombažno blago za delovne 
obleke 
céltna (n) – cerada, ponjava 
cérat (n) – prenašati, prebavljati, 
razpadati
cerót (it) – obliž 
c]báda – brca 
c}b]nt – brcniti
c]f]drát (n) – cefrati 
c]vát] - copate
cigájnar (n) – cigan 
cíkat (n) – špikati 
cíncar – mečkač, neodločnež  
cíncat – mečkati 
cíngula – gugalnica 
címprat – ustvarjati z manj znanja
cink (n) –  krogec maščobe na juhi
c(s)m}gat – hrepeneti, želeti 
cmíhat – cmeriti se  
cmok – klofuta 
cmók]nt – klofniti 
cok]npók (n) – pobrati šila in kopita 
cu}p]r]nca (n) – coprnica 
cuh (n) – vlak 
cúkrat (n) – sladkati 
cúrat – lulati 
curík (n) – nazaj 
cúzat – sesati
cv]rljáuka – ropotavka, raglja 
cv}rk]nt – blažje udariti, špricniti pri 
cvrtju
cvj}r]n (n) – sukanec 

^
~e - tja
~elé{t (it) – sinja barva
~émo – hočemo
~éra (it) – loščilo 
~erés – čez
~és]nt – udariti
~e u}n – tja ven
~]góu – čigav
~}mpar (fur) – levičar 
~}mparca (fur) – levica
~}p]nt, ~]nt - počepniti
~]pj}rt – šopiriti  
~]pon}r (fur) – zajčnik, kurnik
~í~at (otr) - sedeti
~i~é{, ~i~éste – če hočeš, če hočete
~idénca - verižica
~ínkat – dremuckati
~inkvína (it) – zadetek pri tomboli
~inté`]m (it)  - cent, drobiž  
~ípet - čepeti
~íprija (it) – puder
~j] - kje
~j]r - kjer
~o (it) – fraza
~óf]nt – čofniti
~op]r}nca (n) – vešča 
~ótast (it) – šepav 
~óme – neumnež 
~ú~k(o) - neumnež
~of (n)– šop las 
~úhat – hladiti 
~úmet – dremuckati
~véka, -lo – kdor preveč govori, 
gobezdač
~vekedrát – gobezdati
~v}r{š– grča 

D
dakórdo (it) – soglasno, dogovor
dámf (n) – težek vonj, smrad 
dáve – davi
dent – dati, postaviti
dentjéra (it) – zobna proteza
de{tín (it) – usoda
d]rnju}hat – smrčati 
d}r`at s] - bahati se
di{kór{ (it) – pogovor
di{perát (it) - potrt
di{pj}t (it) – nagajivost
di{turbj}rat (it) - nadlegovati
divertj}rat (it) – zabavati se
do~j}r – dokler
doló{t - dodati
dolu}n – tja dol
dónda – smrkelj
dóplih (n) - dvojno 
dopúnt – dopolniti
dórat, je dorálo (it) - trajati, je trajalo
drózde – drugje
dru}cat – drezati
drúzve - drugi
drú`e – obmejni vojak
du} - kdo
dúnst (n) – pamet, modrost 
duplj}rat (n) – podvojiti 
du`}n – dolžan
dúj{at – daljšati
dúj{i – daljši
d`ájda – krilo na zvonec 
d`áka (it) – jakna 
d`ardín (it) – park 
d`eláti (it) – sladoled
d`ilé (it) - brezrokavnik
d`íro, d`irét (it) – krog, sprehodič
d`ornalín (it) – revija
d`úmbus – hrup, nered 

E
éko~i (it) – takole
eroplán (it) – letalo
]mpúr (it) – in vendar 
]ncájt (n) – nekaj časa 
]n~j}d]r – nikjer
]nku}d]r – nikjer
]nkúli - nikoli
]nt]rkáj – kolikor toliko
]ntólko – kolikor toliko

F
facóu (it) – ruta
fadíga (it)– napor 
fájht]n (n) – vlažen, opit 
fáler (n) – pomota, napaka 
falimént (it) – propad 
falt, je fálu (n) – zgrešiti, je zgrešil 
fal{š (n) – zgrešeno, napačno 
fárba (n) – barva
fárbic] (n) – barvni svinčniki
fásat (n) – biti tepen 
fá{a (it) – povoj 
fáuda (it) – guba (pri krilu
f}g]nt - ukrasti
f}rcat (n) – zapravljati, rositi
f]r~aféla – lahkoživka 
f}r~kat – zapravljati
f]rdérbat (n) – pokvariti, poškodovati
f]rd}mano (n) – presneto
f}rk]nt – švigniti
f}rkuc – pohajač
f}rlet – frčati, leteti
f]rn}`a (it) – apnenica
f]r{~álca – kresnička
f]rtác, f]rtacín (fur) – lopatice za 
glajenje ometa  
f]rtu}n (fur) – večja lopatica za omet 
f]r`m}gat (n) – imeti odpor, upreti se 
fíbja (it) – pasna sponka
fick – prebita para
figót – razvajenec 
figotát – razvajati 
figurín (it) – modna revija
fináncar (it) – mejni policist
finéca (it)– izbranost, izbirčnost
fíngrot (n) - naprstnik
fínta (it) – zvijača, trik
fintj}rat (it)  - varati
fítnik, fet (it) – najemnik, najemnina
fí`it, fi{t – crkljati 
fjáka (fur) – počasnost, brezbrižnost pri delu
fj}htat (n) – prosjačiti
fj}rtoh (n) – predpasnik
fjoc (fur) - birmanec
flájda (n)– halja
flank (it) – bok
flegínt (n) – pretirano streči
flek – (n) madež
flísk]nt – prisoliti cmok
flok (fur) – pentlja
flóska – udarec, plundra
fódra (it) – podloga
foré{t (it) – tujec
fóta (n) – jeza
fótat (n) - jeziti se
frá{~je (fur) – dračje
fri{]n (n) - svež
fúcat - zmrdovati
fú~kat – požvižgati se
fúga (fur) – špranja
fult – pihati, vleči (prepih)
fúnda (it) - temelj
furbác, fúrbast (it) – prebrisan, zvit
fúrbo (it) - prebrisanec
fúrja (it) – jeza, hitrica
fu{én (n) – nevoščljiv, zavisten
fu`éta (it) – raketa

G
galéta (it) – sviloprejkin omot
gardelín (it) – lišček
gátit s] - basati se
gavéta (it) - menažka
génjet – nehati
g}nt – premakniti, ganiti se
g]rnj}t – godrnjati
gín – uničen, na koncu
gjándul] (it) - bezgavke
glájs (n) – tračnica
glá`ast (n) - steklen
glá`nava (n) - steklovina
glén – sluzasta, algasta tvorba
glíhat (n) – ravnati
glíhno (n) – ravno
globín (tržaško) – loščilo za čevlje
gnjávit – spravljati ob živce
góbast (it) – grbast
góbuc  (it) - gobavec
golár, golét (it) – ovratnik
golóbo (it) – mehurček
góre - zgoraj
gor}nji – zgornji
goru}n – gor
gospu]tnúnc - župnik
góusat - drezati
grápc – vrabec
grapj}r – udor, obcestni jarek
gráu`at (n) – gnusiti 
gr}mba - gruda zemlje
grínta - krasta
gru}blja – kupi zemlje
grúpe{, gru{~ – gramoz 
grú{t (n) - zidarski oder, opaž
gu~át (n) – bobneti
gu}flja – gobezdač, gobec
gu}r], s]z gu}r – hribi, s hribovitih 
krajev
gu}r{i – lepši, boljši
gúmica – radirka 
gúnc]lca, cíngula - gugalnica
gús]nt – ziniti
gúzn] (n) - naramnice
gv]nt (n) – moška obleka 

H
hájcat (n) – nakladati na ogenj, netiti
h}bat, h}b]nt (n) – suvati, suniti
hkraji – na svoje mesto
hnóg]m – peš
hojladrí – nalahko

I
íbung] (n) - vojaške vaje
íca (n) – sila, moč
ícast – živahen, neukrotljiv
íhta – jeza
íhtlju – jezljiv, živčen
infermj}ra (it) – medicinska sestra
intánto (it) – kljub temu, in vendar

J
j}gla – igla, šivanka
j}tkuc – jetičnik
jóca – mila jera, pljunek
jóudat – stokati

K
kafétast (it) – rjave barve
kalandíndja (it) - bambus
kalcét] (it) – nogavice
kalcetín] (it) - nogavičke
kalcetóni (it) – dokolenke
kalmj}rat (it) - umiriti
kamó{jo (it) – semiš
kampána (it) – krilo na zvon
kampju}n (it) - vzorec

Mali solkanski besednjak
Priloga
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kamúf (franc) - naborek pri obleki
kanája (it) - pokvarjenec, prebrisanec
kano~ále (it) – daljnogled
kanón (n) - top
kanón~ (it) – dvojna guba pri krilu, tudi 
majhen top 
kanotj}ra (it) – spodnja majica brez 
rokavov
kápo (it) – vodja skupine
kapót (it) – plašč
kapotín (it) – ženska jakna
karbu}n (it) – premog
kárih – karta pri briškoli
karóca (it) – kočija
karocéla (it) – otroški voziček
kasj}r (it) – blagajnik
ka{tru}n – budalo, oven
kartolína (it) – razglednica
katrám (it) - asfalt
kavalj}r (it) – sviloprejka
kér]lc - korenjak
k]nc – kapljica
k}nk]r (it) – rak (bolezen)
k]rj}nca (it) - spodobnost
k}rgat (it) – nakladati
k]rgí{~e (it) – nakladališče, dvignjen 
prostor
k]rmí`]l – gnojni izloček iz oči
k]rmí`lju – zaspan
kín~at - krasiti
kís]lca – čemernež, slabo vino, tudi 
vrsta trave
kj}t]nc] (it) - verižica
kj}tn] (it) - veriga
klafeta (fur) – klobuk, kapa
kl}mfa (n) – malo verjetna govorica
kl}mfat (n) – prazno govoriti
kófa – večja pletena košara
kolp, bo`ji `l]h (it) – kap
komárna (it) – krstna ali birmanska 
botra
kómi~ - komaj
kompanju}n (it) - družabnik
komp}nja (it) - enako
komplít (it) – pokončati
konfi`ju}n (it) – hrup, živ žav
kontént (it) – zadovoljen
kontrabánt (it) – tihotapstvo
kontrj}rat (it) - nasprotovati
koráud] (it) - ogrlica
kordencín (it) – okrasna vrvica
korj}ra (it) – avtobus
korpetín (it) – ženski telovnik
ko{tát (it) – stati (cena)
kótula (it) – krilo
kotulín (it) – kombineža
kózla - strok
ko`idúra (it) - šiv
kráj{]nca - bližnjica
kránja (fur) – umazanija
kréhat – pokašljevati
krepá~na (fur) – mrhovina
kréuljat - ukrivljati
kr}nc]lni (n) - venčki
kríp]l (n) - invalid
kri`áda – križišče
króta (n) - krastača
krúlt – tuliti, obračati se v želodcu
kuántarca - opravljivka
kuant}nje - opravljanje
kúcat – bruhati
kuesturín (it) - policist
kújn{t]n (n) – zagoneten
kunj}da (it) – svakinja
kunt - kleti
kurjó`o (it) - radoveden
kú{~]rca – martinček
ku`ín (it) - bratranec

L
lac (it) – zanka
lájbi~ - telovnik

lájdra - vlačuga
lájt]nga (n) – bistra glava
laméta (n) – britvica, žiletka
lámpo (it) – zadrga
lápe{ (lat) – svinčnik
lá{tv]rca - lastovka
laudrínt – kolovratiti
láufat (n) – teči
laufínt (n) - pohajkovati
lémentat s] (it) - pritoževati se
lémpast – trebušast
létrika – elektrika
l}ht – komolec
líkof (n) – zaključno praznovanje
líntver (n) – zmaj
lí{karca (it) – prazna karta pri briškoli
lí{o (it) – gladko
li{p – ličilo
lí{pat – ličiti
lóp]nt - lopniti
lótit s] - začeti
lúckat - srkati
lúftat (n) – zračiti
lúmer (it) - številka
lumparíja (n) - prevara
lú{o (it) – luksuzen
lu{t (n) - veselje
lú{tat (n) – biti v veselje
lúto (it) – znak žalovanja

M
mac(t)afíz]lni – jed, ki ne obstaja
macél (it) – klavnica
madéjca (it) – medaljica, obesek
májnica – španski bezeg, angelsko cvetje
maju}n (it) – debel pulover
malavár (it) – nekvalificiran delavec
maledét (it) – presnet  
malóra (it) – poguba
maltretj}rat (it) – poniževati, grdo 
ravnati
mán~a (it) - napitnina
mánd]lc (n) – postaven, možat moški
mandúra – uniforma, delovna obleka
manikómjo (it) – norišnica
manj}ra (n) – olika
manj}rlih (n) - olikan
mánt]l (n) – gumijasti plašč kolesa
már~a (it) – prestava pri kolesu ali mot. 
vozilu 
mar~apjédi (it) - pločnik
marójd] (it) - zlata žila 
marón (it) – kostanjeve barve
marót (n) – nesposoben za delo bolan
marú{k] (n) - ošpice
mátast (it) - neumen
máto (it) – neumnež, prismoda
méja – grmičje, gozd
mede`íja (it) - zdravilo
mest, méde – snežiti, sneži
méulja – mevža
méuljat - mijavkati
m}g]nt - migniti
m}lnar – mlinar
m}ncat – drobiti, mečkati
m]ntinj}rat (it) – vzdrževati, oskrbovati
m}ri, t]m}ri – bolje bi bilo
m]stít - mečkati
m]r{~álca – srh
m}rtrat (n) – mučiti se
m]rtvoúd – kap
m}rz]lca – mrzlica, vročina
m]{]dr}nca (n) – zmešnjava, zapletanje
m}{trat (n) – mešati, izvijati se                    
m]{tr}nje (n) – izvijanje, pleteničenje
mí~k](i)n, míc]n, mikin – majhen
midrúzve – mi
mígo (it) – menda
mirákul (it) – čudež
mi{éla (it) – mešanica
mí{kica – najmanjša frnikola
mlínt – valjati

molj}rat (it) – popustiti
mórno - mlačno
móro (it) – temnolasec
móto (it) – znak, namig
móusat - mencati
mucín – molčečnež
múda - dremež
múfa (it) - plesen
mularíja, múloti – otroci, fantje
múlta (it) – kazen
múnja (fur) - redovnica
músk]lni (it) - mišice
mú{e – norček
mu{táf] (it) - brki
mútast (lat) - nem
mú`a (it) – gobec, užaljen obraz

N
nabrísat – pretentati
nafrígat (it) – prevarati
nág]nt – nagniti, naravnati
naglíh (n) – naravnost
naglíhat (n) – naravnati
nagráu`]n (n) – ogaben
nah}bat s] - nabasati se s hrano
nak]rg}n (it) – natovorjen, napolnjen 
(voz)
naló{t – naložiti
nánkar, nán~i - niti
nápnjen - napet
na{télat (n) – nategniti, naravnati
navánc (n) - odveč
n}~ku – kar tako
n}kava - nakovalo
n}p]nt – napeti
napókat s] – najesti se
napómpat (n) – naščuvati, vtlačiti zrak 
v zračnico
napráfte s] - oblecite se
nar}t – narejen
na{tímat (n) – urediti, pripraviti
na`éhtat s] – napiti se
na`l}mpat – nalokati se
n]vu}da (fur) – nečakinja
ním]r (n) – vedno
nínat – spančkati
novíc, novíca (it) – ženin, nevesta
novicjál (it) – svečana obleka
núcat (n) - rabiti
núcno (n) - uporabno
num}lo, ]mpík – malo, malce
nútile (it) - zaman

O
obé~at – obljubiti
obidj}rat (it) – opaziti
obrájtat (n) – pošteti
o~ínkan, okájen  – pijan, vinjen
odzgóra - zgoraj
ofindj}rat (it) – užaliti se
oflák]nt – izmakniti se delu
ognjénca - vročina
ogórjen – zagorel
óhcet (n) - svatba
oh]rávat s] - obirati se
okr]nclj}n – okrašen
om]dlj}fca – nezavest
om]dlj}t – onesvestiti se
om]dlj}vat – močno si želeti, poželeti
omótat - naviti
omu}tca – vrtoglavica
ónde - tam
ónd] (it) - kodri
ondulj}rat (it) – kodrati (lase)
onj}gat – onegaviti
ópa (otr) – gor, v naročje
opálda (it) – trafika
opetnéjstit – prelisičiti
oplájhan – premočen od dežja
oplést - počesati
ormái (it) – tako ali tako, prepozno
orkodibáko (it) – vzklik začudenja

orkodíndjo (it) – kletvica
osla, gjandul] (it) – otečena bezgavka
o{fahéjet (n) – oslabeti
o{k}rbljen – okrušen
o{taríja (it) – gostilna
o{t}rkat s] (n) - pošpricati se
ó{tja – kletvica v jezi
o{tj}r (it) - gostilničar
o{trigéca – lažja kletvica
ot~és]nt – odbiti
ot{k}r]nt - odtegniti
ot{nj}rat (n) – razvezati (vezalke)
ottakj}rat (it) – izklopiti
ott}k]nt – odmašiti
ott}{~at s] - nekaj pojesti
otu}k – oteklina
ovinká(ri)t - vijugati
ovít, ovívat – ožeti, ožemati  

P
pa~ífik (it) – brezkrbnež, umirjenec
pajáco (it) - norec
páj~una – pajčevina
palamúdit – tveziti
palj}r (it) – cestar
pandólo - neumnež
pándula – igra z lesenim vretenastim 
količkom
panjóka (it)– velik kos kruha
pantalu}n (it) – budalo
pantóf]lni (it) - natikači
pápat (otr) - jesti
parad}na (it) – predelna stena
parapét (it) – nizek zid 
pár] (it) - mrtvaški oder
partél] (it) – zavihki (pri obleki)
pártit (it) – deliti
parón (it) - gospodar
pásat, pasálo (it) – miniti, minilo
pá{at (n) – pristajati
patáfa, klof (fur) – udarec, cmok
patentín (it) – vozniško dovoljenje
pat]rnu}{t]r (it) – rožni venec
patróna (it) - naboj
pé~a (it) – zvitek blaga
pé~at s] - ubadati se
pedínt (n) – pretirano streči
pégola (it) - smola
pej, péjmo – pridi, pojdimo 
pekljá~ (n) – berač
pelc (n) – krznen plašč
pelí~a (it) - krzno
penzjoníst - upokojenec
pérla (it) - biser
permanénti (it) – trajna
pé{~a, pé{ta – gneča
pé{tat s] - drenjati se
péza (it) - teža
pézat – tehtati
p}hat, p}h]nt – porivati, poriniti
p}rc – prdec
p]rcju}n (it) – porcija
p]r~er}nj]m – predvčerajšnjim
p]rdrájsat – privleči se
p]rf}rknjen – prismuknjen
p]rf}rlet - prileteti
p]rflík]nt – prilepiti
p]rfúlt s] - prikrasti se
p}rhauca – žerjavica
p]rj}v]nca – perilnik
p]rsmólt – prisoliti (zaušnico)
p]r{túkat - podaljšati
p]rtískuc – risalni žebljiček
p}r`]nt – prižgati
p]r`u}n (it) – zapor
picájzlar (n) - natančnež
picamórt (fur) – grobar, pogrebnik
pí~]nt, pík]nt – pičiti
pikj}rat (it)  – osredotočiti se, 
strmoglaviti
píksna (n) – konzerva
piskálo – piščalka

pí{~elja – piščalka, kost na nogi 
pj}glat (n) – likati
pj}rgula - pilula
pi{m]úho – kaj me briga
pitj}r – cvetlični lonec 
pitu}n (n) - beton
pizju}n – penzija
plavína – barvasto perilo
pléra (fu) - večji lijak za vino   
pléta – guba pri krilu
plj}{nju – plesniv
pljúnc – pljunek
plonk (n) – brez vsega
plónkat (n) – stresati tekočino
plózat (n) – tveziti
pob}zgat - pobrskati
pobj}lt – pobeliti
pobújt – pobiti
pocájtat (n) – preboleti bolezen, 
ozdraviti
pocoklát - pomendrati 
po~erés – počez
podbrádnjek – slinček
podiná~ – potunkati se 
podru}cat – pobezati
podúg]m, podúgi~  - vzdolž
podugljátast - podolgovat
pofrígat (it) – poribati
pofú{at (n)  - pokvariti
poglíhat (n)– poravnati
pogómpat - požreti
pohájet – sprehajati se, postopati
poj]dávat – jesti po malem
pojút]rnj]m – pojutrišnjem
póle, pótle - potem
pol{ (it) – manšeta, zapestnik
polúfti (n )– pretresen, ves iz sebe
pom}{k]nt – pomežikniti
pómpica (it) – brizgalka, tlačilka
pompj}r (it) – gasilec
póng]lca (n) – varnostna zaponka
popíunat – odvzeti vlago s pivnikom
popu}kat – popokati
porájtat (n) – vzeti v obzir 
por~ít s] - poročiti se
pór]nt, je pórnu – prazniti, je praznil
pórno – prazno
portj}r (it) - vratar
po{látat - potipati
po{ó{t – posušiti
po{tj}rat – oddati pismo
po{tj}t – ceniti, cenjen
po{údrat (n) – potresti z gramozom
po{u{ít s] - shujšati
po{vedr}n – ponošen
pot}g]nt – potegniti
pot}mi - ponoči
pot]{kávat – potežkovati
potít s] – znojiti se
potó~at (it) – pomočiti
pots} - navzdol
potómpljat (n) – potempljati (čevlje)
pouérbat (n) – podedovati
pou}r]nt – povrniti
pov}r{njek – vrhnje moško oblačilo
po`égnat (n) - blagosloviti
po`l}mpat – hitro popiti
po`ókat – pobezati
precejálo – cedilo
prég]nt – upogniti
prekúnt - prekleti
prep]s}n (it) – prezrel (sadež)
prévi~ - preveč
prj}valo – preval
prouza]npróu - pravzaprav
provj}rat (it) – poskusiti
provljé – naplavina lesa
púcat (n)  – čistiti, loščiti
prúh (n) - kila
pu}k]nt – počiti
puf (fur) – dolg, kredit
púh]n – poln
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puléntast - počasen
púlver (n) – smodnik
púnj (it) – pest
púnjat (it) – boksati se
púnt – polniti
puntamént (it) – zmenek
puntapét (it) – broška za večjo ruto
púp(c)a - deklica
púrga (it) – odvajalo
purgj}rat (it) – odvajati
pú{a - puška
pú{~a – opuščena obdelovalna površina
pútenta (it) – notranji žep pri suknjiču
púzalca – drsalca
púzat s] - drsati se, smučati

R
rabu}ta (slo) – zastonjsko delo                      
ráca (it) – rasa
rad`onj}rat (it) – razumeti
rájda (n) - vrsta
rájha (n) – omet
rájhat n) – ometavati
rájk]lc (n) - moška jakna
ramónika (n) – harmonika
rand`j}rat s] (it) - znajti se
rascot}n - razcefran
rasf]r{ólan (n) – raztresen, razstavljen
rasporó~t s] - ločiti se
rátat  (n) - uspeti naključno
rát] (it) - obroki
ráusat (n) – tepsti se
ra`u}n (it) – imeti prav
red`ikálc] (it) – podvezice
rekám (it) – vezenina
remenj}rat – razsajati
revendíkula (it) - prekupčevalka, 
prodajalka zelenjave
r]~ínj (it) - uhan
r]matí`]m – revmatizem
r}m]n – rumen
r}mpa (n) - zapornica
r}nca (slo) – rajnka 
rícast, ricótast (it) – kodrast
ricóti (it) - kodri
ríhtat (n) – urejati
ríga – črta 
rikvércat (n) – voziti vzvratno
rimórkjo (it) – prikolica
ring]l{píl (n) – vrtiljak
rínka (n) – poročni prstan
rítat – nemirno sedeti
rivj}rat (it) – doseči, dospeti
robatín (it) – opetnik pri čevlju, zakovica
rob}ntit – ropotati
ródolo (it) – lasni zvitek
rópot]c – ropotavka v zvoniku, tudi 
gobezdalo 
ropotíja – šara
ró{o (it) - rdečelasec
rózast – rožnat
ro`apíla - šen
ro`]nkr}nc (n) – rožni venec
rúkzak (n) - nahrbtnik
rúlo (it) – valjar
rus (it) – rdeč

S
sc}f]drat – razcefrati
scot}n - razcefran
s}g]nt – seči
s]mogút]n – požrešen
s}njet – sanjati
sf}rlet - odleteti
sfi`en – pomehkužen
sk}rgat (it) – raztovoriti
skl}mfat – slabo narediti
sklófat – sklofutati, stepsti preprogo
skópc – past
skráu`an (n) – nakodran
skreulj}n – skrivljen
smájno – presušeno

smet}n – smétana
smúk]nt – ukrasti
soj - njegov
spártit (it) – razdeliti
spé{tat (it) - zmečkati
sp}h]nt – spahniti, kolcniti
spj}glat (n) – zlikati
splá~et – izplačati
splák]nt – splakniti
spljúv]nt – izpljuniti
spókat (n) – spobrati se, odpraviti se
spor}g]nt - kolcniti
spóznat - spoznati
spozn}nje – znanstvo
spraznávat - spraznjevati
sprégnjen - upognjen
sprevídet – dati v poslednje olje, 
spoznati
sprj}t - spredaj
spu}vet – spoved
spúz]nt – zdrsniti
staft - postavljati
st}g]nt – raztegniti, tudi umreti
st}k]nt – stakniti
stóp]nt – stopiti
stórjeno - narejeno
stórt – storiti, ukazati
strj}`nik – ministrant
stu]pu}tju - spotoma
studít – gabiti se
stúlt – spraviti v tulec
su}b]nt – biti sram, sramežljivost
su}jcajt (slo, n) – nekdaj
svinját - mazati

[
{ácat (n) – ocenjevati
{aldín (fur) - lasnica
{aldj}rat (it) - pritrditi
{áldu (it) – zelo
{ánt(u)la (fur) - krstna ali birmanska 
botra, tudi babica
{áp]l - venec
{~epj}rt – ščeperiti 
{~ína – bodica, iver
{~ínka – frnikola
{~inku}n – večja frnikola
{~ípet – peči (na delih telesa)
{eft (n) – posel
{éftar (n) - prekupčevalec
{ékast - lisast
{émo, {émpjo (it) – neumnež 
{enj}ran (it) – označen
{énjo (it) – znak
{enk (n )– darilo
{énkat (n) - podariti
{érjo (it) – resnoben
{erotáki (it) – visokopetniki
{é{a – platno
{]n{úr, {u{úr - hrup
{fah (n) – šibek
{fájsat (n) – variti
{f}rk]lca – šiba
{f}rkat – udarjati s šibo
{f}rknjen - prismuknjen
{fínglat (n) – slepariti
{forcj}rat (it) - preobremeniti
{figurj}rat (it )– kaziti izgled
{ícat (n) - namerjati
{ikuréca (it) – varovalo
{ím]nc] - čevljarski žebljički
{ímfat (n) – kritizirati
{ímja (it) - opica
{imjót (it) – opičji samec
{ína (n) – tračnica
{injorína (it) - gospodična
{íntar (n) – mazač, konjederec
{jal, {járpa (it)  – šal
{játika (it) – išias
{jóra (it) - gospa
{kalabu}n -  omelo
{kalín - stopnička

{kalónja (it) – oslarija, smola 
{kárjic] - strigalice
{kárpa – usek, brežina
{karpéta (it) – star čevelj
{karpón (it) – gojzar
{kartj}rat (it) – odvreči
{katoléta (it) – pločevinka
{kerc (it) – šala
{kercj}rat (it) – šaliti se
{k}rbit – krušiti
{k}r{ (it) – slaba mera 
{k]rtáca – krtača
{k]rtácat - ščetkati
{kífo (it) - gnus
{kovét (it) – všitek
{krokj}rat – okoristiti se
{kroku}n - okoriščanec
{kúadra (it) – ekipa
{kuadrílja – eskadrilja
{ku}rja – skorja
{kúfca – otroška kapica
{kú`a (it) – izgovor, pretveza
{lamparíja – površnost
{lank (n) – tanke postave
{látat - otipavati
{láuf (n) - zračnica
{lógarca (n) – vedeževalka
{lógat (n) – vedeževati
{m}rk]l – smrkelj
{m}rku - smrkav  
{m}rkuc – smrkavec
{m}rkuka – smrklja
{njófat (n)  - njuhati
{njómfat (n)– ovohavati
{oléta (it) – podloga za čevelj 
{pacakamínar (it) – dimnikar
{palín (it) – naramnica
{pancj}r (n) – sprehod
{pas (n) – šala
{párat (n) - hraniti
{páruc (n) - hranilnik
{párunga (n) – skopuštvo, varčevanje
{pécat - izdajati
{pégat (n )– kukati, skrivoma opazovati
{pérla (it) – kazalec pri uri
{pé`a (it) – stroški za hrano, nakup
{p}ndat (it) – trošiti, plačati
{píc] (n) – čipke
{pichóz] (n) – ozke hlače
{pi~álo (n) – šilček
{pí~t (n) – šiliti
{pijonj}rat (it) – ovajati
{piju}n (it) – vohljač, ovaduh
{pikulánt (it) – skopuh
{pikulj}rat (it) – skopariti
{píla (it) – okrasna zaponka
{pinjulet (fur) – zvitek tobaka
{pitáu (n) - bolnica
{pitj}r (it) – prerekanje
{pj}gli (n) – očala
{pj}gu (n) - ogledalo
{pljáka (it ) – ploščat kamen
{podj}l(r)at (n) – rogati se, norčevati
{polverín (it) – lažji plašč
{pónta  (it) - injekcija
{pórkast (it) - umazan
{pu}tat (n) – sramotiti, norčevati
{púla (n) – tuljava                           
{púnja (it) – spužva, goba
{púrgljuc – izbirčnež pri hrani
{tacju}n (it) – železniška postaja
{tálca – božične jaslice
{tamp (it) – model, kalup
{táut]n (n) – postaven
{téla (it) - pentlja
{télat (n) – uravnavati, regulirati
{témp]l (n) - žig
{templj}rat (n) – žigosati
{tépat (n) – šivati na stroj
{t]rlj}t - štrleti
{tih (n) – vbod, šiv
{tíhat (n) – pošivati

{tikadént (it) – zobotrebec
{tíkanje (n) - vezenje
{tíkat (n) - vesti
{tímat (n) – urejati, ujemati
{tímunga (n) – soglasje, vzdušje 
{tj}rkat (n) – škrobiti
{tráca (it) – cunja
{tráfat (n) – kaznovati
{trágula – vrsta talne obloge, linolej
{trapác (it) – napor
{trapacj}rat (it) – naprezati se
{trapu}n (fur) – večji zamašek
{t}r~at, je {t]r~álo – štrleti, je štrlelo
{tófa (it) – blago
{tókat – drezati
{tórja (it) - zgodba
{tríja (fur) – čarovnica
{trj}na (fur) – omot (volne)
{trófat – špricati, škropiti
{tuf (it) - naveličan
{túfno (it) – dolgočasno
{tudj}rat - tuhtati
{tult – vtepati v glavo
{u}ba – ustnica
{u}l]n (n) – čevelj
{úd]r (n) – gramoz
{uféc] (n) – ovitki za noge
{ufít (it) – strop
{únd]r - hrup
{úntat (n) – hujskati
{u{t}n~lju (it) - hranljiv
{u{ta - vzmetnica
{u{tína (it) – sponka namesto gumba
{u{tj}rat (it) – vzmetiti
{útast – zabit, nor

T
taj}r (fr) - kostim
takj}rat (it) – vključiti
takuín (it) – denarnica
tambúr (it) – boben
tantaru}ga (it) - želva
teleférika (it) – gondolska žičnica
ténda (it) – zavesa, ponjava, šotor
ténko – tanko
té{era (n) – karta za blago
tér (it) – zvonik
t]cájt (n) - tačas
t}k]nt – tekniti, dotakniti
t}r~]nt – udariti ob kaj
t]rkáj – toliko
ti~ - ptič
tíkat – dotikati se
tik tak – takoj
timbrj}rat (it) - žigosati
tímbro (it) – uradni žig
tínta (it) – črnilo
tízve, tistive  – tisti
tj]t, je tj]u – hoteti, je hotel
tolé - tu
tradimént (it) – iznenadenje
trág] (n) –  nosila  
trájbat (n) – gnati, pognati
tren~ (an) – dežni plašč
tre{ét (fur) – igra s kartami
tró(é)f]nt (n) – zadeti, uganiti
trómb] (fur) - škornji
tron (it) – prestol
tro{t (n) – upanje
tró{tat s] (n) - nadejati se
tru}pc - trobec
trúga (n) – krsta
túbo (it) - cev
tu}r – čir
tújca - mačkica
túmbo – butec
tust - masten

U
ubó{]nt (fur) – poljubiti
ubracéto (it) – pod roko
ubújvat s] - mučiti se z delom

u}~man – očim
u}f]r (n) - dar
u}glje – oglje
u}hat (n) – vonjati
u}h]r]n (n) – skop
u}ne – zunaj
u}nkat – enkrat prej
u}nve - oni
u}r]nt, u]rná~et – vrniti se, vračati se
u}sko – ozko
u]rdin}r (it-n) - cenen
udu}va – vdova
ugónat, ugonávat – uganiti, ugibati
ugrét – ogreti, zagret 
úhce – ušesce
úh] - ušesa
uj}st – pičiti, ugristi
ukont]n}t (it) - zadovoljiti
ukóp – skupaj
ul}k]nt - ulekniti
ul}{t s] - uleči se
úmid]n (it) – vlažen
umújvat – umivati
up}nt - ukrotiti
uprí~u - vpričo
urájmat (n) – ujeti se, uskladiti
usé(g)lih (n) – vseeno
usújvat – usipati
u{~}nt – uščipniti  
uté~t - pobegniti
ut}g]nt – utegniti
utrágat s] (n) - nerad narediti, odveč
uzdigávat – dvigovati
u`égnat s] (n) - pokrižati se

V
vága - tehtnica
váhti (n) – vsi sveti
vájdit, vájde – prispeti, prispe 
pravočasno
valíd`a (it) – kovček
valu}r (it) – vrednost
válvola (it) – varovalka
va{ – vaza
vékarca (n) – namizna ura, budilka
velíki – odrasli
véljat – obveljati
veselíca – gledališka predstava
véset – viseti
veter}nca - vetrnica
v}lo - uvelo
v}mpast - trebušast
v}ncat (it) – ostati
v]ncj}rat (it) - napredovati
v}n~i – večji
v}rc] - vezalke
vidrúzve – vi (drugi)
vílja – vigilija
vípera (it) - modras
vi{tálja (it) – ženska obleka
vitúra (it) – limuzina
vízita (it) – pregled, vojaški nabor
vizitj}rat (it) – pregledovati
vizj}rat (it) – obvestiti
v}zu, v}ncu – vozel
vj}rvat – verjeti
vj}v]rca – veverica
vója – volja
vuk - volk
vúna – volna

Z
zab]ndát – zapreti
zábit – pozabiti
zablékat – zakrpati
zacerótat (it) – zalepiti z obližem
zá~]nt – začeti
zadj}vat s] - biti v napoto
zadu}lo – nezrelo (sadje)
za]ndrúg]ma - zapovrstjo
zafájfat - zapraviti
zaf}rljen – nakodran
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zafúrat (n)  – zavoziti
zagátit – zatlačiti, zamašiti
zagíftat (n) – zastrupiti
zagovórt – zacoprati
zagrét – segreti
zagu}st – zaigrati na instrument
zagví{at (n) - zagotoviti
zaharéjen - podhranjen
zakí – zakaj
zamjáulat – zamijavkati
zapíknjen – zapičen
zapúfat (fur) – zadolžiti
zarígljat – zapreti z rigljem
zasópljen - zadihan
zastr}n - zaradi
zastu}pit - razumeti
za{~íta – policijska postaja
za{~ítnik – policaj, miličnik
zat}g]nt – zategniti
zat}k]nt - zamašiti
zav]nclj}n - zavozlan
zavj}tno – zavetrno
zazját – zakričati
zblu}jen - moten
zd}h]nt – izdahniti, umreti
zdihávat - vzdihovati
zdréjet, zdrj}u – dozorevati, zrel
zg}njet - počenjati
zg}nt s] - zganiti se
zgonc – zvon
zgont – zvoniti
zgóra – zgoraj
zgu}da – zgodaj
zgu}d]n – zgodnji
zjat – vpiti
zj}vat – zehati, zijati
zlákvan – sestradan
zlu}mk - zlodej
zméjhniga – od malih nog
zm}rtran (n) - utrujen
zmís]lt s] - spomniti se
zmj}r]m - vedno
znaru}k - odročen
znúcan (n) – obrabljen
zonj}gan - končan
zu}`at - zožiti
zújvat – sezuvati
zv}n~at – zvečati
zvívat – zvijat
zuk (fur) - balinišče

@
`ájf]nca (n) – milnica
`bj}go (it) - postrani urezano blago
`brohj}rat (it) – olajšati (dušo)
`ég]n (n) – pokopališče
`égnat (n)  - blagoslavljati
`éhta (n) – večje pranje
`}kno – človek brez mere pri pitju
`]plénka - vžigalica
`gá~kat – žgečkati
`gobáda – težko delo
`ída (n) – svila
`ígrast – pisan
`igulár – tulec za šivanke
`íh]r (n ) - lahko
`íngat – piti
`lájfat (n) – zavirati
`leht (n) – hudoben
`lépa – klofuta
`l}mpat, `lókat - lokati
`líndr]una – žlindra, slabo meso 
`lóbudrat – govoričiti
`luk (n) - požirek
`marj}ran (it) – obledel
`míkanje – ožemanje
`mík]lca – plundra
`móus - sluz
`nídar, -ca (n) – krojač, šivilja
`ókat – drezati
`orh (n) – grobnica
`ó`a – žeželj, lopatica za žerjavico
`úlju – žuljav

`urn}da (fur) – dnina
`u`lját – čebljati
`vajerín (fur) - budilka
`velt (it) - hiter
`v}g]nt – močno udariti
`v}gnjen – prismuknjen
`vot - telo

Opomba
Solkanski glas g (γ) zapisujemo  
zaradi lažjega branja kar s knjižnim  
g. Poudarna znamenja označujejo  
le mesto poudarjene besede in ne 
načina izgovarjave.

LEDINSKA IMENA š@ENSKEGA 
SPOLA (množinski samostalniki)

^áhln], na ^ahlnah – Čahlne, vzpetina 
nad prepadnimi stenami za solkansko 
cerkvijo
Drág], na Dragah – Drage, področje 
nad strugo Soče od Solkanskega mostu 
do lokacije Na steni, zahodno od 
železniške proge Nova Gorica - Jesenice.

]ldín], na ]ldinah – Ledine, širši  
predel okrog današnjih Ledin v Novi 
Gorici

@}n~], na @}n~ah – kraška vzpetina 
vzhodno nad predorom Zagrad  

DRUGA POIMENOVANJA

na Potru}pci - v Solkanu, kjer je danes 
zastopništvo Ford.
p]r Kalóncah – prostor, kjer se je nekdaj 
začenjala pot na Sveto Goro.
U}{ljek – Ošljek na Vojkovi cesti, kjer je 
danes Perla
Várda - vzpetina nad novim naseljem 
Varda oz. širše območje vzpetine okrog 
in vzhodno od križišča poti, ki na 
Vardo pripeljeta iz Solkana (Zagrad) ter 
Kromberka (Bikoreja).
Vj}trnik – prostor za pokopališčem, 100 
m naprej od Jankotove hiše, kjer se začne 
spuščati Soška cesta.

Viri: 

- Marica Černe: Rokopis solkanskih besed 
- Edvard Erzetič: Slovar narečnih, 

etimoloških in toponomastičnih izrazov 
vasi Gradno in Višnjevik v Brdih, 2007 

- Davorin Korenjak: Baldorja, Slovar 
zahodnobriškega govora, 2012

- Mateja Pate: Slovar gorjanščine, 
časopis Gora, št. 47, dec. 2010; Bojan 
Bizjak, Aldo Černigoj, Franc Černigoj, 
Mateja Pate: Slovarček besed in stalnih 
besednih zvez s Predmeje, Gora, št. 50, 
2011;  Aldo Černigoj: Slovarček besed 
in besednih zvez s Predmeje, Gora št. 54, 
2013

Priloga

VSE JE MOGOČE

Počitnice ne gredo vselej po vašem načrtu. Da boste prosti čas v tujini 
preživeli kar se da brezskrbno, si izberite zanesljivega sopotnika, ki 
vam bo stal ob strani 24 ur na dan – zavarovanje Tujina,  zdravstveno 
zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

080 20 60
Vzajemna, d.v.z, Vošnjakova ulica 2, Ljubljana. 

Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z. 

Preverite razširjeno
ponudbo z novimi paketi
po ugodnih cenah!

Predvidite nepredvidljivo. Zavarujte se!

XXL paket

MILIJON

PE NOVA GORICA
Delpinova ulica 7a
tel.: 05/ 338 31 00

• Ajdovščina, Goriška c. 23/b
• Tolmin, Trg Maršala Tita 8
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Bela brada Pavla Medveščka je že 
toliko časa njegov zaščitni znak, da 
mnogi dvomijo, če je bila sploh kdaj 
drugačne barve. Verjetno ni zaselka 
na Primorskem, kjer ga ne bi poznali. 
Za potrebe Zavoda za varstvo narav-
ne in kulturne dediščine je pokrajino 
od Alp do morja prečesal po dolgem 
in počez in fotografiral ter opisoval 
stare hiše, zraven pa si je zapisoval 
vse mogoče zgodbe in pripovedi. Ža-
lostne, vesele, čarobne... Zbrane so v 
več knjigah, vendar je še obilo gradi-
va neobjavljenega. Enkrat vmes je bil 
tudi grafični urednik našega časopisa, 
občasno razstavlja kaj iz svojega sli-
karskega opusa, prav zdaj pa nas v 
Goriškem muzeju seznanja s primor-
skimi staroverci. 

Leta 1962, ko smo v Kanalu po-
stavljali spomenik Ivanu Čargu, sem 
se z enim gospodom pogovarjal o tem 
in onem in ko sem mu povedal, da 
me zanimajo stare domačije in druge 
podeželske stavbe, je pripomnil, da 
bi bilo dobro, če bi prišel k njemu v 
službo. Bil je Emil Smole, ki je ravno 
takrat v Novi Gorici ustanovil Zavod 
za spomeniško varstvo Gorica. Sprejel 
sem in kmalu začel hoditi naokrog s 
fotoaparatom in beležnico in poslikal 
vse hiše, ki so se mi zdele zanimive z 
vidika ohranjanja stavbne dediščine. 
Začeli smo z Novo Gorico in kasne-
je, ko so še druge občine pristopile 
k Zavodu, nadaljevali v Tolminu, 
Ajdovščini, Postojni, Ilirski Bistrici... 
Kasneje je prišel moje delo pregledat 
Ivan Sedej, ki se je s kmečkim stavbar-
stvom ukvarjal na republiškem nivo-
ju, in predlagal stopnjo zaščite, ki bi 
si jo posamezne stavbe zaslužile. Ob-
čine so potem na naš predlog sprejele 
ustrezne odloke, ki pa niso v praksi 
nikoli zaživeli. 

Kateri kraj vam je zaradi kmečke 
stavbne arhitekture ostal posebej  
v spominu?

Nedvomno Breginj, potem posa-
mezne kraške hiše, pa tiste v hribovi-
tem delu Tolminske. Ali Lokovec, kjer 
so bile v šestdesetih letih hiše še s sla-
mo pokrite. Po dolini pa se je pozna-
lo, da so bile stare hiše uničene med 
bitkami na soški fronti, ki je terjala 
svoj davek tudi na področju materi-
alne kulture. Kasneje so jih obnavljali 
kakor so pač vedeli in znali, v glav-
nem na hitro in brez spoštovanja nek-
danje arhitekture. Še bolj pa me boli, 
da je svoj davek pobrala tudi ljudska 
nespamet v času, ko smo že začeli ce-
niti vrednost stavbnega izročila. Lju-
dje so uničevali kamnite portale in 
je menjali s cementnimi prekladami. 
Širili so okna, vgrajevali trokrilna, ki 
so iznakazila hišo. Inšpekcija ni nikoli 
delovala na tem področju, če pa sem 
jaz kakšno pripomnil, so me samo 
vprašali, če imam jaz majhna ali veli-
ka okna. Zaman je bilo vsako prepri-
čevanje, še najmanj pa sklicevanje na 
staro logiko, da majhna okna pozimi 
pomagajo ohranjati toploto, poleti pa 
ne pustijo vročini v hišo. Pa tudi pri 
montiranju salonitnih plošč na streho 
jih nisi mogel ustaviti. Da korci drsijo 
po strehi in jih je potrebno stalno po-
pravljati, medtem ko je salonitka pri-
trjena z vijaki in imaš za vedno mir, 
so govorili. Današnja mladina je spet 
bolj naklonjena ohranjanju tradicije 
in zdaj se mnoge hiše obnavljajo tako, 
kot smo mi želeli zastaviti že pred pol 
stoletja.

Kdaj vas je pritegnila stara stavbna 
arhitektura?

Verjetno me je zanimala od nekdaj. 
Med šolanjem sem, na predlog enega 
od profesorjev, naredil goro perorisb 

hiš na našem koncu. Kasneje, ko smo 
se selili v Novo Gorico, je škatla s tem 
mojim delom pomotoma končala na 
kupu, ki ga je oče zažgal. Škoda.

Kdaj pa ste začeli polniti beležnico 
z zgodbami in pripovedkami?

Oh, to je šlo eno z drugim. Ljudje 
so radi kaj povedali, vendar so postali 
nezaupljivi, če si njihove zgodbe začel 
pisati v beležnico. Bog ne daj, da bi jih 
snemal! Običajno sem si vse poskušal 
zapomniti in kasneje takoj tudi zapisa-
ti. Zanimalo pa me je vse, od pravljic 
do resničnih zgodb, vključno s črno 
kroniko. Tam gor v Livških Ravnah 
so radi pravili, kako je v vasi živela 
ženska, ki se z možem ni najbolje ra-
zumela, imela pa je ljubimca iz Bene-
čije, ki je k njej hodil in igral na vio-
lino. Možu je prišlo to na ušesa, zato 
je pripravil maščevanje. V klet je zaprl 
pse in jim več dni ni dal hrane, nato 
pa ujel ljubimca in ga vrgel psom, ki 
so ga, sestradani, raztrgali na koščke 
in pojedli. Okrutnežu pa to še ni bilo 
dovolj: od nezveste žene je zahteval, 
da pobere pasje iztrebke – ljubimčeve 
ostanke, in jih zakoplje v gozd. Ne-
kajkrat na leto, ko veter piha v pravo 
smer, se tam še dandanes čuje otožen 
glas violine.

In tudi do šaljivih zgodb ste bili 
odprti...

Seveda, tudi te so del življenja. 
Zbrane so v Obrusnicah (1998), osta-
le knjige, ki so doslej izšle, pa  so Na 
rdečem oblaku vinograd raste (1990), 
Skrivnost in svetost kamna (1992), 
Štrped (1997) in Let v lunino senco 
(2006). Naslednje leto naj bi izšla naj-
debelejša knjiga doslej, ki bo nekako 
zaključila ta del zbiranja ustnega iz-
ročila, rad pa bi napisal tudi nekaj o 
vedeževanju, ki je bilo zelo razširjeno 
v naših krajih.

Kako se je vedeževalo? Iz kavne 
usedline, rok, ali kako drugače?

Vsaka vedeževalka je imela svoj 
način. Eno so, na primer, vzele sito 
in potresle nekaj moke na mizo, vr-
gle na to moko kamenčke in nato še 
dale gor kakega hrošča: iz sledi, ki jo 
je puščal, so nato napovedovale pri-
hodnost. Druge so naredile z enimi 
kamenčki nekakšen križ, da so dobile 
štiri kvadrante, nato pa vrgle razno-
barvne kamne. Usodo so razbirale iz 
načina, kako so se razleteli in kamni 
katere barve so si bili bolj blizu oziro-
ma bolj oddaljeni. Nekatere so veljale 
za boljše, druge za slabše. Bolje pove-
dano, za bolj ali manj iznajdljive, saj 
pravih vedeževalk, ki bi imele odprto 
okno v prihodnost, ni bilo. Ženske, ki 
so se s tem ukvarjale, so morale znati 
prečitati potrebe same obiskovalke, jo 
z nekaj besedami pripraviti na to, da 
se je razkrila, potem pa to vključiti v 
verodostojno zgodbo. Zvečine so bile 
prej revne kot bogate, četudi so bile 
izjeme. Na Krasu sem spoznal gospo, 
ki je z vedeževanjem odlično služila. 
Lahkovernim obiskovalkam – med 
strankami namreč prevladujejo ženske 
– je tvezila tudi uro na dolgo, potem 
pa zaključila z mislijo, da danes du-
hovi niso najbolj zgovorni, tako da se 
je obenem že dogovorila za naslednjo 
seanso. Pozimi, ko je bilo na kmeti-
jah manj dela, so nekatere matere, 
zlasti samohranilke, pošiljale hčere v 
pomoč vedeževalkam. Tako so dobi-
le kaj za pod zob, pa še veščine so se 
lahko učile.

So bile te vedeževalke tudi 
zdraviteljice?
Zdraviteljice ravno ne, prej zeli-
ščarke. In tudi pri tem velja, da vse 

niso bile enako dobre. Nekatere so 
poznale korist (ali škodljivost) vsake 
bilke in grma, druge so poznale zgolj 
kamilico, lipo in šipek. 

Preidiva zdaj na staroverce. 
Za kako vero gre? So častili 
božanstva, ki jih omenja Finžgar v 
romanu Pod svobodnim soncem, 
ali kaj drugega?

Finžgar si je, pa tega ne trdim samo 
jaz, stare bogove izmislil. Mogoče 
po analogiji z grškimi bogovi: če so 
jih prevzeli Rimljani, zakaj ne bi po-
dobnega panteona imeli tudi Slovani, 
si je verjetno mislil. No, pri nas sem 
naletel na vse kaj drugačna pričeva-
nja. Govorili so mi o bitju, ki naj bi 
bilo stvaritelj vsega, in ki ga je moč 
včasih ugledati v obrisih oblakov. Kar 
pojavi se, nato pa izgine. Tudi meni 
so ga pokazali, to bitje, ki mu pravijo 
Nikermana. 

Ima to božanstvo še kaj bogov ali 
je samo?

Pravzaprav je samo, potem so du-
hovi. Duh vode, duh debla oziroma 
lesa, duh kamna... Vsa bitja imajo 
dušo in ob smrti se naša duša preseli v 
kako drugo bitje. Zato spoštujejo vse. 
Osnovno vodilo je, da smo del nara-
ve, da moramo naravo spoštovati, saj 
smo jo dobili od prednikov in jo mo-
ramo dati naslednikom.

Torej zelo podobno nauku 
ameriških staroselcev, torej 
nekakšna univerzalna vrednota, za 
katero si danes želimo, da bi jo vsi 
sprejeli.

Ampak res samo želimo. Poglejte 
že način naselitve: staroverci niso ni-
koli uničevali plodne zemlje, hiše so 
gradili na neplodnih tleh. 

Kako pa ste prišli v stik z njimi?
Težko. Občasno se je kdo kaj zare-

kel, na primer o svetosti kakega vodne-
ga izvira, in ko sem začel spraševati, je 
hitro obrnil pogovor drugam. Dokler 
mi ni nekega dne nekdo rekel, naj se 
obrnem na nekega kmeta, Janeza Sre-
garja iz Volčanskih Rutov, češ da on ve 
več o tem. In tako sem šel do njega, ga 
vprašal o tem in onem, toda odgovor 
je bil kar naprej isti. Da so me napačno 
obvestili, je ponavljal, da on ni ta člo-
vek, in v tem duhu, dokler me ni začel 
on spraševati. Kaj in zakaj bi sploh rad 
vedel kaj več o teh pravcah, ga je zani-
malo, pa če sem od udbe in podobno. 
Mogoče sem mu dovolj prepričljivo 
povedal, da me stvari pač zanimajo, in 
to čisto tako, kot nekoga, ki tu živi in 
ki bi rad vedel kaj več o teh krajih in 
ljudeh, šegah, navadah, verstvih. Rekel 
mi je, naj se vrnem čez en mesec, da bo 
premislil. In ko sem se vrnil, sva začela 
sodelovati. Nikoli mi ni bil pripravljen 
odgovarjati na vsa moja vprašanja, po-
vedal mi je le toliko, kolikor je mislil, 
da smem izvedeti. Če pa je že bil skriv-
nosten glede staroverstva, ne moremo 
reči, da je imel drugače kako dlako 
na jeziku. Umrl je skrivnostne smrti. 
Nekomu je zabrusil, da kaj se gre po 
vojni partizana, če pa je bil med voj-
no s fašisti. Ta ga je začel preganjati, 
tako da se je zatekel v eno hišo, kjer 
je tudi prespal, naslednje jutro pa se 
je odpravil domov, kamor se ni nikoli 
vrnil. Kasneje so ga našli mrtvega v ne-
kem jarku. Krajevni mrliški oglednik je 
rekel, da ni našel znakov nasilne smrti, 
vendar je ljudski glas o mogočem ubo-
ju prišel do ušes oblasti, ki so poslale 
ekipo forenzikov iz Ljubljane – njihovi 
izsledki naj bi izginili.

Kje pa ste naleteli na te staroverce? 
So bili povsod na Primorskem?

Mogoče so bili res povsod, največ 
pričevanj in stikov z njimi pa sem imel 
v dolini Doblarščice. V tistem zako-
tnem svetu se je vera, vključno z ver-
skim voditeljem, ohranila največ časa. 
Ne morem trditi, da jih ni več, saj 
njihove prisotnosti ne naznanjajo sve-
tišča. Za spoštovanje narave ne potre-
bujejo ne kapelic ne drugih obeležij, 
zato je njihova prisotnost neopazna.

 
Kdo pa so bili ti duhovni vodje?

To je bil vedno moški. Nekdo, ki je 
to postal po smrti prejšnjega, si je zbral 
učenca, ki mu je sledil in ki je po njego-
vi smrti prevzel vlogo dehnerja. Kakih 
obredov, na katerih bi se dobivali, niso 
imeli. Dehner je bil bolj nekakšen stare-
šina, mirovni sodnik, prijatelj vseh, ki je 
gladil spore, če je do njih prišlo. Prise-
go je opravil nad ročnim mlinskim ka-
mnom in takrat je dobil v čuvanje meč, 
za katerega so ženske spletle nožnico. 
Ta nožnica je predstavljala njegovo edi-
no lastnino, ostali predmeti, s katerimi 
je razpolagal, so bili last skupnosti. To 
pleteno nožnico so položili skupaj z 
njim v grob. Ko je umrl zadnji dehner, 
nekje v prvi polovici petdesetih let, so 
ljudje njegove predmete razgrabili in 
komaj sem se uspel dogovoriti, da sem 
jih dobil nekaj za ohranitev tega priče-
vanja za poznejše rodove. 

Ste kdaj srečali kakega dehnerja?
Mogoče, ne da bi vedel. Se niso ni-

koli razkrili tujcem. Strgarjuso predla-
gali, da bi on postal, pa ni hotel, češ 
da ni bil v uku pri prejšnjem.

So bili tudi zdravilci?
Ne, to ne. So pa vedeli za zdravilce 

in jih poiskali, če je bila njihova po-
moč potrebna kaki družini. Bili so to-
rej nekakšni sveti ljudje, ki so skrbeli 
za dobro vseh.

Je kak običaj, ki bi bil značilen 
posebej za te staroverce?
Na to niso mnogo dali, o enem pa 
velja povedati nekaj več. V njihovih 
hišah je bilo ognjišče kar na tleh, v 
enem izmed kotov. Ograjevali so ga 
kamni in mladoporočenec je moral 
enega od teh kamnov »ukrasti« in ga 
nesti v svoj nov dom. Temu kamnu so 
rekli žar kamen in pričevanja o enakih 
navadah nas povezujejo z nič manj kot 
nekateri kavkaškimi ljudstvi.

So imeli v hiši kaj takega, kar je 
bilo značilno prav za to skupnost 
starovercev?

Ja, nekaj pa res. To je bila nekakšna 
palica iz nagnojeve veje, dolga pribli-
žno pol metra in tri centimetre debela, 
s trikotnimi zarezami na enem kraju. 
Rekli so ji brtin in je bila pri hiši toliko 
časa, dokler je bil tam gospodar. Z njo 
je izvajal nekakšne uroke in se priporo-
čal za dobro letino na njivi in za zdravo 
živino v hlevu, z njo so si masirali pod-
plate in podobno, če pa je hiša ostala 
brez moškega, so jo zažgali.

Kako so staroverci sobivali s 
kristijani?

Naučili so se skrivati. Vemo, da 
je bila leta 1331 križarska vojna če-
dajskega kapitlja proti starovercem: 
drevo, ki so ga častili, so dali izruvati, 
studenec, ob katerem so se zbirali, pa 
zasuti. Ni čudno, da so se staroverci 
potuhnili in postali nezaupljivi do tuj-
cev. Občasno so šli k maši, toda to je 
bilo bolj za predstavo. Skupnost, s ka-
tero sem se srečal nad Doblarjem, je 
imela še to posebnost, da so bili kraji 
težko dostopni in da so pripadali trem 
faram. Mogoče so se tako lažje izma-
knili nadzoru in ohranili svojo vero...
Toni Gomišček

Pavel Medvešček, ohranjevalec pozabljenega
Intervju

Dehner je bil bolj 
nekakšen starešina, 
mirovni sodnik, 
prijatelj vseh, ki je 
gladil spore, če je do 
njih prišlo. Prisego je 
opravil nad ročnim 
mlinskim kamnom 
in takrat je dobil 
v čuvanje meč, za 
katerega so ženske 
spletle nožnico. Ta 
nožnica je predstavljala 
njegovo edino lastnino, 
ostali predmeti, s 
katerimi je razpolagal, 
so bili last skupnosti.
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Zaključna prireditev za bralno značko
V sredo, 20. 5. 2014, smo se 

učenci 2., 3., 4. in 5. razreda zbra-
li v šolski avli, da bi skupaj prosla-
vili zaključek bralne značke. Kot 
gost je na ta zaključek prišel pe-
snik, pisatelj, igralec in dramaturg 
Andrej Rozman-Roza. Na prosla-
vi so učenci, člani gledališkega 
krožka pod vodstvom mentorice 
Lilijane Humar Plesničar, dožive-
to zaigrali Prešernovega Povodne-
ga moža, ki ga je Andrej Rozman-
Roza malo spremenil. Andrej nam 
je tudi povedal nekaj hudomušnih 
pesmi, ki jih je zapisal. 

Zastavil nam je uganko, ki se je 
glasila nekako takole: “Je vozilo 
in nas prevaža od postaje do po-
staje. A se ne premika, ne naprej 
in ne nazaj. Katero vozilo je to?” 

Ali bi znali rešiti ta miselni 
oreh?
Anika Gregorič, 3.a

Rešitev: olagivd

S knjigami ne razvijamo le branja, 
temveč tudi strpnost in občutljivost za 
sočloveka, s knjigami imamo privile-
gij vstopiti v svetove drugih in razu-
meti njihove drugačnosti. Z branjem 
tako skupaj ustvarjamo boljšo družbo. 
V tem šolskem letu skupaj končujemo 
že 54. bralno sezono. Že enajsto leto 
nam Društvo Bralna značka Slovenije 
s pomočjo sponzorjev pripravlja daril-
ne knjige za zlate bralke in zlate bral-
ce. Teh je letos na naši šoli 38. Pro-
stočasno branje je dobra spodbuda za 
vseživljenjsko branje, za višjo bralno 
pismenost in boljšo bralno kondicijo 
otrok in mladostnikov. Bralna prizna-
nja je na naši šoli letos prejelo 387 
učencev. To predstavlja kar 71 % vseh 
učencev. Iskrene čestitke! 
Knjižničarka Vlasta Skok

Člani gledališkega krožka pri uprizarjanju Rozmanovega Povodnega moža. (Foto: Erika Grosar)

Andrej Rozman – Roza pri podelitvi bralnih priznanj. (Foto: Erika Grosar)

»Šepet pomladi« - tako je bila na-
slovljena prireditev, ki smo jo šolarji 
OŠ Solkan in skupinica razrednih 
učiteljic pripravili skupaj s TD Solkan 
konec marca na pokritem kotalkališču 
pri Karavli. To je že tretja zapored in 
skoraj tradicionalna prireditev, ki v 
Solkanu prebudi topel vetrič in ra-
zneži srca prav vsakega obiskovalca. 
Letos je bila posvečena ljubezni do če-
sarkoli, do naših mamic, do boljšega 
jutri, do razigranega otroškega sme-
ha, do prečudovite narave... 

Kot je že Pavček zapisal: Ta svet 
je lep, če nekomu nekaj daš. Ta svet 
je lep, če nekoga rad imaš, če stisneš 
roko komu, ki ga kaj boli. Ta svet je 

Šepet pomladi
lep, če si človek do ljudi.« Zato pone-
simo te besede v svoja srca in naredi-
mo svet boljši in lepši.

Prisrčen program so poleg na-
ših učencev (pevcev, harmonikarjev, 
otroškega zbora, ansambelske igre...), 
obogatili še plesalci plesne skupine 
Kreart, mažoretke in razstavljalca: g. 
Zdravko Gruden s starimi likalniki in 
ga. Ljubica Šuligoj z zbirko naprstni-
kov. 

Vsem, ki so nam pomagali pri iz-
vedbi in organizaciji prireditve, se is-
kreno zahvaljujemo.

Lidija Abramič, Barbara Gabrijelčič, 
Erika Grosar, Vesna Gulin

Plesna skupina Kreart (Foto: Erika Grosar)

Učenci, ki obiskujemo krožek 
»Življenje mojih prednikov«, smo 
si 3.4.2014 ogledali Poberajev mlin. 
Je v hiši nasproti hotela Sabotin.

G. Marko Poberaj nam je pokazal 
mlin za mletje žita in mlin za mletje 
pšenice. Videli smo celo ostanke 
moke. Marko nam je povedal, da so 
bili mlinarji že njegovi stari starši, a 
takrat je bilo kolo kamnito. Moderen 
mlin na elektriko so kupili njegovi 
starši za časa Italije. Zanimalo me je, 
kakšen je mlin od blizu, a sem stopila 
v luknjo. Vsi smo pogledali vanjo. 
Videli smo, da je spodaj klet, kjer je 
bil električni motor in vreče za moko. 
Hiša je imela tri nadstropja, zgoraj so 
bila sita. 

Ko sem zaprla majhno okence pri 
mlinu, mi  je učiteljica Boža rekla, da 
bom tudi jaz mlinarica. Bilo je poučno 
in lepo. 
Teja Rajh, 4. a

Poberajev mlin
Na pročelju »mlinarske« hiše 

je tabla z napisom, da je bil tu prvi 
sestanek OF v Solkanu.

Marko Poberaj nam je povedal, da 
on ni delal v mlinu, da pa sta bila za 
časa Italije mlinarja njegova starša. 
Mlin so kupili v Italiji, blizu Milana 
in je stal celo premoženje, zato so 
se zadolžili. Za ceno mlina bi takrat 
kupili dobro stoječo kmetijo. Bil je 
prvi električni mlin daleč naokoli 
in za tiste čase sila moderen. Od 
vsepovsod so ljudje nosili žito, veliko 
iz Grgarja in Banjške planote. 

Kupili so tudi traktor, ki je prišel 
iz Amerike. Imel je železna kolesa 
in ko so z njim peljali v hrib, se je 
drselo. Zato so morali naročiti še 
gume, ki so ogromno stale. 

Med 2. svetovno vojno, leta 
1943, pa so Nemci očeta odpeljali 
v koncentracijsko taborišče. Mama 
je ostala sama. Ker je bila pogumna 

Mestna občina Nova Gorica vsako 
leto ob koncu šolskega leta pripravi 
slavnostni sprejem najboljših učencev 
pri županu Mateju Arčonu. Sprejem 
je namenjen učencem devetega razre-
da osnovnih šol in glasbenih šol. Tudi 
Solkanci se lahko pohvalimo, da ima-
mo v letošnji generaciji veliko super 
učencev in kar 12 najboljših, ki so do-
segali vidnejše rezultate na različnih 
področjih in tekmovanjih. 

Dragi devetošolci, iskrene čestitke 
in veliko uspehov še naprej!
EG

ženska, se je odločila, da bo ona 
vodila delo v mlinu naprej. Po vojni 
se je oče vrnil domov. Hoteli so 
nadaljevati z delom, a jim je takratna 
oblast mlin zasegla. Namestili so 
novega direktorja, oče je ostal v 
mlinu kot navaden delavec.

Pred nekaj leti so mlin Poberajevim 
vrnili. A za današnje čase je zastarel 
in ne služi več svojemu namenu. Če 
bi znal govoriti, pa bi nam gotovo 
povedal veliko zgodb.

Martin Vižin, Tomaž Milost, Jaka 
Blažič, Gašper S. Knaus, 4.b, Boris 
A. Pelhan, 3.b  

12 najboljših 
učencev pri 

županu
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V sredo, 4. 6. 2014, smo se učenci 
od prvega do tretjega razreda udeležili 
Malih olimpijskih iger v Novi Gorici, 
ki jih je organiziralo ŠD Sonček. Ob 
8.00 smo se peš odpravili iz Solkana. 
Ko smo prišli tja, smo najprej poslušali 
navodila, potem pa smo se pomerili v 
teku na travniku pred občinsko stavbo. 
Vsi smo bili zmagovalci, vsi smo dobili 
diplome in vsi smo stopili na oder za 
zmagovalce. Ko smo vsi pritekli skozi 
cilj, smo se preizkusili v raznih dejav-
nostih, ki potekajo med poletnimi po-
čitnicami v Enajsti šoli pod Solkanskim 
mostom - Poletje ob Soči. 
Zala Košiček, 3.a

Male olimpijske igre Nove Gori-
ce so bile zasnovane zelo pozitivno 
in prijazno do otrok. Glavno vodilo 
celotnega dogajanja je bilo sodelovati 
na različnih športnih aktivnostih in ne 
zmagati. Bistvo pa je bilo ukvarjati se 
s športom. Tega je pri današnjih otro-
cih vse manj, to opažamo tudi učitelji 

Zelišča so v zadnjem času vse bolj 
priljubljena in jih sadimo med zelenja-
vo na gredicah za odganjanje škodljiv-
cev (dobra kombinacija je paradižnik 
in bazilika), bodisi si uredimo poseben 
zeliščni vrtiček, zelišča lahko gojimo 
tudi na balkonu.

Na enem od sprehodov je mojo 
pozornost pritegnil vrtiček z zelišči 
pri vrtcu OŠ Solkan. In sem si rekla, 
to pa moram enkrat predstaviti v sol-
kanskem časopisu.  

Tako sem se v vročem junijskem 
dnevu, s predhodnim dovoljenjem 
ravnatelja, odpravila v vrtec in prija-
zna pomočnica ravnatelja gospa Hei-
di Jakopič, je bila takoj pripravljena 
na razgovor, le zamenjavo za varstvo 
otrok, ki so se igrali na igrišču, je 
morala poiskati. Najprej sva stopili 
do vrta, ki so ga domiselno uredili 
pred tremi leti v nekdanjem peskov-
niku, ograjenem z nizkim betonskim 
zidom.

Rastline bujno rastejo,v sredini 
kraljuje rožmarin,  družbo mu dela 
sivka, drobnjak se je s svojimi vijolič-
nimi cvetovi  skrival za grmom mete. 
Potem sem ugledala še žajbelj in na 
vprašanje, če kdaj prehlajenim otro-
kom v vrtcu skuhajo žajbelj, mi je go-
spa Heidi potrdila. O pomenu žajblja, 
kuhanega v mleku, sem že pisala v eni 
izmed prejšnjih številk. Naštela sem 
še meliso, timijan, majaron, ognjič, 
lovor, origano in dišečo citronko.

Vrt pa ni zgolj za okras, dišavnice 
redno nabirajo in jih uporabljajo tako 
za čaje kot kuho. Otroci pomagajo pri 

V vrtcu pri šoli diši po zeliščih

njegovi negi in urejanju, pri nabiranju 
zelišč in izdelavi izdelkov (kopalne 
soli, dišeče vrečke, čajne mešanice…). 
Zagotovo se na ta način seznanjajo z 
zelišči in si že v nežni dobi pridobivajo 
znanja za življenje in delovne navade, 
obenem pa na najbolj naraven način 
spoznavajo čudesa narave. Čaje suši-
jo kar v vrtcu in zato tam prav lepo 
diši. Pa tudi kuharice rade zaidejo v 
vrt, kjer si lahko naberejo, na primer, 
majaron za golaž. Saj, kot je rekla go-
spa Heidi, pri nas hrana diši po naših 
začimbah.

Toda zeliščni vrtiček v starem pe-
skovniku ni vse kar so v vrtcu uredili. 
Pred vhodom me je z rumenimi cveto-
vi, lepo zaobljenimi kot gumbki, poz-
dravil manj znani nemški rožmarin. 
Uporaben je kot prevretek, uničuje 
notranje parazite, eterično olje upo-
rabljajo za izdelavo parfumov, vejice 
obešene v omarah odganjajo žuželke 
in listi so uporabni tako v potpourri-

jih (mešanicah cvetov in dišavnic za 
olepšanje in odišavljenje prostorov) 
kot tudi kot nadomestek tobaka. V 
drugem urejenem koritu pa je v cvet 
pognal netresk, uhovnik, za katerega 
vemo, da so ga včasih imeli pri vsaki 
hiši za boleča otroška ušesa. 

Toda čakala me je še ena, z lesom 
obrobljena  gredica z ameriškim sla-
mnikom, ki je ravno odprl svoje lepe 
vijolične cvetove (zanj vemo, da je 
odličen za povečanje odpornosti), 
vmes sem uzrla hermeliko, rman, pla-
zeči rožmarin…, skratka obilje dišav-
nic.

S svojimi domiselnimi in pisanimi 
izdelki  iz zelišč iz lastnega zeliščnega 
vrta, vrtec sodeluje tudi na bazarju.

Iz vrtca sem se poslovila z enim 
od njihovih izdelkov, dišečo kopalno 
soljo, lično pakirano v stekleno po-
sodico in s pisano krpico blaga preko 
pokrova. In lahko mi verjamete, da 
mi bo v užitek in veselje ob misli, da 
so ta izdelek soustvarjale tudi drobne 
otroške ročice. Zato naj ob zaključku 
zaželimo vodstvu vrtca in vsem za-
poslenim, da bi domiselno uredili še 
kakšen delček vrtca in s tem pripomo-
gli k dobremu počutju otrok in tudi 
njihovih staršev, ko z zaupanjem od-
dajajo svoje otroke v roke vzgojiteljic 
solkanskega vrtca.
Darinka Kozinc
Vse ostale foto: Heidi Jakopič

Male olimpijske igre

v šoli. Pomembno je, da sledimo na-
predku tehnologije in to tudi obvla-
damo, vendar ne smemo pozabiti na 
sproščeno igro z žogo, planinarjenje, 
kolesarjenje in vse druge športne ak-
tivnosti, ki nas poživljajo in ohranjajo 
zdrav duh v zdravem telesu. 

Dogajanje na travniku pred ob-
činsko stavbo so popestrili tudi člani 
modelarskega krožka, ki poteka na 
OŠ Solkan. Razstavljali so različne 
modele letal, jih izdelovali in spuščali. 
Pozdravil nas je tudi najuspešnejši slo-
venski olimpijec in dolgoletni Sončk-
ov prijatelj Miroslav Cerar. Vrhunec 
vsega dogajanja se je spektakularno 
zaključil z najboljšimi slovenskimi pa-
dalci, večkratnimi svetovnimi prvaki. 
S skokom iz letala, lebdenjem na nebu 
in pristankom na označeni točki trav-
nika so navdušili vse. 

Iskrena zahvala in čestitke celotne-
mu organizacijskemu odboru priredi-
tve. Srečno in uspešno naprej!
Erika Grosar

Tekmovanje tretješolcev v teku. (Foto: Erika Grosar)

Pristanek padalcev na travnik med publiko. (Foto: Erika Grosar)Heidi Jakopič (Foto: Darinka Kozinc) Zeliščne pripravke lahko kupite na bazarju OŠ Solkan

Netresk med cvetenjem. (Foto: Darinka Kozinc) 
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Pred 2. svetovno vojno so solkan-
ske porodnice v glavnem rojevale 
doma. Moja teta je vedno pravila, da 
so v njenih mladih letih imele družine 
veliko otrok. Na žalost pa so otroci 
pogosto umirali zaradi mnogih otro-
ških bolezni. Mali zvon v solkanski 
cerkvi, ki so mu pravili klinčk (po 
ljubljansko navček), se je večkrat na 
teden oglašal, kar je pomenilo, da je 
spet umrl otrok. Stara šega, opisana v 
nekaterih knjigah, da med porodom 
zatemnijo okna, da bi porodnico in 
dojenčka zaščitili pred zlimi duhovi, 
v Solkanu ni bila poznana. So pa po-
rodnicam pomagale babice. Prvi babi-
ški tečaji so bili vpeljani že leta 1755 
v Ljubljani za Kranjsko, v Celovcu za 
Koroško in v Gradcu za Štajersko, za 
Primorsko in Slovenski del Istre pa 
leta 1815 v Trstu. Do takrat so se ba-
bice izpopolnjevale pri starejših in že 
izkušenih zapriseženih babicah. To 
obdobje se tudi večkrat omenja kot te-
rezijansko obdobje. Sicer v Wikipediji 
piše, da je bila prva diplomirana jugo-
slovanska otroška negovalka (1918) 
Angela Boškin (1886 – 1977), rojena 
v Pevmi. Leta 1912 se je na Dunaju 
vpisala v šolo za otroške negovalke. 
Med prvo svetovno vojno je delala v 
vojaških bolnišnicah. Po koncu vojne 
je bila nepogrešljiva pri organiziranju 
otroških dispanzerjev in posvetovalnic 
na Slovenskem v stari Jugoslaviji. Po 
upokojitvi se je vrnila domov v Pev-
mo, kjer je bila neutrudna pri prosve-
tnem življenju v rodnem kraju.

Solkan je imel v času pred 2. svetov-
no vojno štiri babice. Če upoštevamo, 
da je cel Goriški okraj imel leta 1950 
22 babic, lahko rečemo, da je bilo v 
Solkanu sorazmerno dobro poskrblje-
no za rojevanje doma. Ta sestavek je 
nastal tudi s pomočjo bližnjih sorodni-
kov solkanskih babic in drugih znan-
cev, ki so mi pomagali obuditi spomin 
nanje, za kar se vsem zahvaljujem.

Obledele fotografije

Solkanske babice

JUG MARIJA, rojena Poberaj 
(1876 -1966)

Rodila se je očetu Antonu Poberaju 
in mami Nataliji (Furlanki) v Prvačini. 
Pravili smo ji tudi komarna, šantula* 
ali babca. Z možem Tonitom Lenče-
vim sta upravljala gostilno na Sveto-
gorski cesti, danes Cesta IX. korpusa 
57. Tata me je po kosilu večkrat poslal 
po pol litra vina h komarni ali k To-
nitu. Če je šel poleti po vino v klet, je 
rekel, ko je natočil vino: »Zdej pa hi-
tro teči damu, da s] na ugreje«. Bližnja 
soseda Anica z Opalde (Gomišček por. 
Zorn) je večkrat priskočila na pomoč 
v gostilni, ko je šla babca na porod. 
Spominja se, kako se je Pepa Koltičeva 
(Jožefa Srebrnič, sestra narodnega he-
roja Jožeta Srebrniča), med vračanjem 
iz Gorice, kamor je nosila prodajat 
vrtne pridelke in zdravilna zelišča, 
redno ustavljala v gostilni: Naročila 
je ]n kvartin vina. Kruh je prnesla s 
sabu, ga lomila ]n pila vino. Ko je po-
spravla kruh ]n vino, je rekla: Zdej pa 
mi prnesi še ]n kvartin za m]n]. Prvi 
kvartin mi je popiu kruh«. 

Komarna je pomagala moji mami 
pri šestih porodih. Decembra 1936 
leta, malo pred Božičem, je naša teta 
Marička poslala moje tri starejše se-
stre in brata Julija k Soči po mah za 
jaslice. Ko so se vrnili domov z ma-
hom, je teta prihitela iz hiše na dvori-
šče in jim vsa vesela rekla: »Smo kupli 
pupcu Barbku«. Rojstvo otrok je bilo  
takrat za nas otroke tabu tema. Doma 
so nam pravili, da so šli po otroke v 
kaverno pod Sveto Katarino (danes 
Kekec). Mi je pa pravil Danilo, kako 
je bilo avgusta leta 1934, ko se je ro-
dila sestra Klara. Tata ju je poslal z 
bratom Vladimirjem nabirati robidni-
ce pod železniški most; tam jih je bilo 
ogromno. Malo naprej je sedaj Mo-
stovna. Ko sta se vrnila domov jima je 
tata rekel, da sta dobila sestrico. Med 
bombardiranjem solkanskega mostu 

se je več solkanskih družin zateklo v 
Kromberk. Nastanjeni so bili v osnov-
ni šoli. Spali so kar na tleh. V šoli je 
bila tudi družina Bruna Zavrtanika. 
Zatočišče so poiskali predvsem zaradi 
nosečnosti mame in strahu pred bom-
bardiranji. Nekega dne je vstopila v 
prostor komarna vsa nasmejana. V ro-
kah je držala punčko in rekla: »Poglej-
te, kaj so spustili s padalom avioni.« 
Štorklja je prišla k nam v poznejših, 
modernejših časih. Takrat smo živeli 
še bolj počasi, kot je to opisal dr. Saša 
Marušič v čudovitem članku »En dan 
na Soči« objavljenem v našem časopi-
su.

Pred sedmim porodom, ko je 
mama imela že 46 let, ji je komarna 
rekla: »Marija, bi blo bujši če gr]ste 
rodit v špitau, da na bu] kej naru]be«. 
Ko je mama začutila popadke, jo je 
tata peljal s kolesom v Gorico v bol-
nišnico v ulici Brigata Pavia. Mama se 
je usedla na kolo, tata pa je šel peš ob 
njej in jo peljal z manubrijom v roki. 
Šla sta ob Soči mimo šintarja. Rodila 
je kmalu po prihodu v bolnišnico; de-
klico so poimenovali Marta. Ob viziti 
je medicinska sestra rekla zdravniku: 
»Questa e la signora bicicletta«. Tiste 
dni se je v tem špitalu rodil tudi An-
ton Koltič (Srebrnič), sedanji sukenski 
mežnar. Na žalost je sestrica Martica 
umrla doma po neuspešnem zdravlje-
nju v tej bolnišnici zaradi glist. Stara je 
bila le dve leti.

Komarna je služila na Dunaju pri 
neki družini. Ko ni bilo več potrebe 
po pomoči, se je tam vpisala v šolo za 
babice in jo uspešno končala. Poma-
gala je pri porodih tudi v Kromberku, 
Lokah, na Damberju, v Štamvru in v 
drugih bližnjih zaselkih. Vozila se je 
s črnim kolesom. Imela je sina, ki je 
rad igral fucbal. Zdaj že pokojni Rudi 
Leban, ki je bil nekaj časa najstarejši 
Solkanec, mi je nedavno pravil, da so 
večkrat c]bali balu]n na campoti al pr 
Su]či v m]lni. Komarnin sin je bil si-
cer starejši od Rudita. Spominjal se je 
dne, ko se je poslavljal pred odhodom 
v Ameriko. V malnu so se postavili v 
vrsto, odhajajoči čez morje pa je vsa-

kega narahlo brcnil v rit in se na ta na-
čin poslovil od prijatelju – sukenskih 
fucbalerju.

Po upokojitvi si je komarna nadvse 
zaželela obiskati sina v Ameriki. Po-
dala se je nekajkrat v Beograd na kon-
zulat po vizo. Ko je šla prvič ni znala 
vprašati za stranišče ni ker poznala 
niti »švajsanih« črk, je bila v hudi sti-
ski. Ko je potem pripovedovala, kako 
je rešila problem male potrebe, je to 
ljudi zelo zabavalo in so se nasmejali 
do solz. Žal se vsi spominjajo le, da 
so se smejali, sama zgodba pa je šla 
v pozabo.

Solkanski otroci smo komarno radi 
srečevali, saj nas je, če smo jo pozdra-
vili, vedno prijazno ogovorila, vča-
sih pa tudi pobožala. Ob moji mami 
je zaslišala moj prvi jok. Svet je tako 
ustvarjen, da se svojega prvega joka 
ne moremo zavedati, kot tudi mama 
ne more slišati joka svojega sina ali 
hčere, ko se ona poslovi s tega sveta. 
Za komarno lahko rečemo, da je bila 
babica dveh generacij, če upoštevamo 
da je v nekateri primerih pomagala 
tudi pri rojstvu naših otrok. Mnogim 
je bila tudi krstna botra.

JUG GUŠTINCA, rojena Marušič 
(1876-1947)

Stanovala je na placu, zdaj Mizar-
ska ulica 6. Za babico se je izučila v 
Trstu. Med 1. svetovno vojno je dru-
žina odšla v begunstvo. Njen mož se 
je bojeval v Rusiji kot avstrijski vojak 
in zbolel za krvavo grižo. Prepeljan je 
bil na zdravljenje v vojaško bolnišni-
co na Dunaj in se tako rešil vojaške 
morije. Doma je imela v sobi poseben 
ograjen prostor z bolniško posteljo 
za morebitne posege (previjanje ran, 
dajanje špont ipd.) in z belo omaro, 

kot v ambulanti. Drugi del sobe je 
uporabljal njen mož, ki je opravljal 
čevljarsko obrt. Tu je bila še špiritj]ra 
s kromiranu posu]du za sterilizaciju 
siring ]n j]gl za špont]. 

Guštinca je izhajala iz Rokove dru-
žine. Ko je šla h porodnici, je večkrat 
doma raztrgala staro rjuho, če je ve-
dela da se pri hiši borijo za golo pre-
živetje in ne bo imela kaj vzeti v roke, 
ko bo potrebno očistiti mater in otro-
ka. Včasih je domov prinesla v pranje 
umazano perilo, če je smatrala da po-
rodnica tega ne bo zmogla. Posojala je 
tudi oblekice za krst tistim, ki si tega 
niso mogli privoščiti. Marsikatera po-
rodnica si je želela roditi v bolnišnici, 
da je imela vsaj tiste dni urejeno pre-
hrano. Tudi ona je bila krstna botra 
mnogim solkanskim otrokom. 

PRIJON PEPCA, rojena Doljak 
(1903-1972)

Stanovala je v Žabjem kraju. Izu-
čila se je za šiviljo ženskih in moških 
oblek v Gorici v Gosposki ulici (Via 
Signori, danes Carducci) pri trgov-
cu Mavriču. Doma je imela šiviljsko 
delavnico. Rodila je pet otrok. Ti so 
ji pogosto motili delo v delavnici. Po 
rojstvu najmlajšega sina Štefkota se 
je odločila za pridobitev poklica ba-
bice. Z bližnjim sosedom, trgovcem 
jestvin Antonom Jugom (Lenčavim) 
sta sklenila sporazum o plačevanju 
šolnine in drugih stroškov. Za zane-
sljivo povračilo posojila so zastavili 
vinograd na Vardi. V starosti 29 let 
se je vpisala v babiško šolo v Trstu, ki 
je bila podružnična enota Medicinske 
fakultete Univerze v Padovi. Težko je 
shajala. Prehranjevala se je v glavnem 
z mlekom in starim kruhom, ki je bil 
cenejši od svežega. Po uspešnem za-

Komarna Marija pred njeno hišo, februar 1962. (Foto: Mirko Ličen, iz arhiva TG)

“V spomin Antonu Gomišček, ko je imel 18 mes. Sedaj ima 2 leti / 30/ 1 / 56, jaz pa 80 let.” (Iz arhiva TG) 

Babice so že za časa cesarsko kraljeve vladavine vodile svoj dnevnik porodov.  
(Iz družinskega arhiva Darija Zidariča iz Prapotna na Krasu)
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Obledele fotografije

Opravičujemo se Karlu Jugu - Asu, ker je naš informator spregledal,  
da je tudi on med še živimi pričami prvih korakov Solkanskega gasilskega društva.  
Želimo mu obilo zdravja in še mnogo srečnih let. Uredništvo

ključku šolanja je dobila prvo službo 
v Cerknem, kjer je opravljala poklic 
babice do leta 1939. Za otroke je ves 
čas šolanja skrbela najstarejša hčerka 
Vera in seveda oče, ki je opravljal po-
klic tišlerja pri obrtniku Bašinu. K po-
rodnicam se je odpravljala s kolesom. 
Velikokrat je tudi sama z denarjem in 
hrano pomagala porodnicam v stiski. 
Bila je med prvimi babicami na mope-
du. Tega ji je leta 1956, po opravlje-
nem delu med šolskimi počitnicami v 
inozemstvu, podaril sin Riko. Sčaso-
ma se je vse bolj priporočalo rojevanje 
v porodnišnicah. Tako je Pepca pogo-
sto spremljala porodnice z reševalnim 
vozilom v postojnsko, kasneje pa tudi 
v šempetrsko porodnišnico. Zgodilo 
se je tudi to, da je porodnica rodila v 
reševalnem avtomobilu ob pomoči ba-
bice in šoferja, ki je moral imeti tečaj 
prve pomoči. Vsa vesela sta nato izro-
čila novorojenčka in srečno mamico v 
nadaljnjo oskrbo porodnišnice. Babi-
ca Pepca je pogosto obiskovala poro-
dnice na domu, da jih je poučevala o 
previjanju dojenčkov, prvem kopanju, 
dojenju ipd.

JUG GUŠTA, rojena Škodnik
Rojena je bila na Damberju. Po-

ročila se je z domačinom Janezom 
Jugom (Kopačem). Stanovala sta v 
sedanji Kodermacovi hiši na Sveto-
gorski cesti, danes Cesta IX. korpusa 
11. V tej hiši so takrat stanovale nune 
uršulinke in imele v njej nekakšen sa-
mostan. V stavbi je bila tudi dekliška 
šola. Spominjam se table na pročelju 
hiše z napisom »ostetrica« (babica). 
Ker so sorodniki in Solkanci, ki so jo 
poznali, pomrli, nisem mogel izvedeti 
kaj bistvenega o njej, razen tega do-
godka: k porodnici, ki je začutila po-
padke, so poklicali sosedo, ki se je na 
te reči razumela. Ugotovila je, da je 
prišel pravi čas za to in takoj poslala 
bodočega očeta po babico Gušto. Ker 
ga dolgo ni bilo nazaj, popadki pa so 
se stopnjevali, je sama stekla po ba-
bico. Ko je šla mimo gostilne »TRE 
STELLE« (sedaj je tam lokal Šeše), 
je za šankom opazila bodočega očeta 
ob kvartinu vina, kako se veselo po-
govarja z znancem. Bila je besna. Ob 
pomoči babice Gušte se je pri porodu 
v glavnem vse srečno končalo.

Delo solkanskih babic sta nada-
ljevali Jug Ivanka (Borgava) in Ana 
Mokrin, rojena Abramič (Obr]mča-
va). Ivanka je bila vdova po padlem 
borcu Albinu Jugu. Ko se je ponovno 
poročila,  je prevzela možev priimek 
Roškar. Stanovala je na Cesti IX. kor-
pusa. Tudi ona je uporabljala moped 
za obiske porodnic. Ano Abramič je 
navdušila za poklic babice soseda Pep-
ca Prijon, ki je bila tudi babica, in jo 
je vsestransko spodbujala. Prvo službo 

je nastopila v Čepovanu. Delo je bilo 
izredno težko, saj na področju Lokov-
ca ni bilo niti cest do nekaterih kme-
tij. Včasih je bilo potrebno porodnico 
v rjuhah prenesti v rešilca. Pozimi je 
večkrat ponoči gazila po snegu do 
kolen v spremstvu vaščana, ki ji je ob 
prižgani petrolejki kazal pot do poro-
dnice, ki je čakala pomoč.

Ob pisanju tega sestavka me je zani-
malo tudi, kako so rojevale ženske na 

trnovsko-banjški planoti pred 2. sve-
tovno vojno. Po pripovedovanju starej-
ših ljudi so bile po vaseh ženske, ki so 
znale pomagati. Če je ob porodu nastala 
kaka komplikacija, so stekli po babico v 
Grgar. Da je porodnica čimprej prišla 
k moči, je bilo vedno potrebno zaklati 
kokoš in skuhati juho iz njenega mesa.

Iz zapisa se vidi, da je imel Solkan 
vseskozi dobro urejeno področje ro-
jevanja otrok pred 2. svetovno vojno. 
Enako dobro je bilo poskrbljeno tudi 
po priključitvi h Jugoslaviji. Z osno-
vanjem otroških posvetovalnic in 
patronažnih sester, ki so obiskovale 
porodnice na domu, se je začelo bo-
doče mamice vedno bolj osveščati o 
vsem potrebnem za zdravo življenje 
novorojenčkov. Današnji čas pa je 
poklic babic povsem spremenil, saj le 
te delajo v porodnišnicah in drugih 
zdravstvenih ustanovah.  
Andrej Černe

* komarna iz comare, ital., (krstna 
ali birmanska) botra, šantula iz sanc-
ta, lat., sveta. Oba izraza prenesena 
iz furlanskega okolja. Za pomoč pri 
tolmačenju izvora smo se obrnili na 
Enosa Costantinija, ki pravi, da je co-
mare vsaka babica, tista, ki ti pomaga 
na svet, pa je tvoja santula. Je pa bil 
običaj, da so santule bile tudi krstne 
botre. Župniku na vasi, najverjetneje 
tudi zaradi podeljevanja zakramenta 
krsta, pa so rekli sior santul, sveti go-
spod. Op. TG.

Diploma Giuseppine Doliak (Pepce Prijon). (Iz družinskega arhiva)

Pripis k sliki pravi, da Arturo Tosca-
nini na Sveti Gori dirigira himne do-
movini, datirano 31. avgust 1916. Za 
kateri Monte Santo gre? Na naši Sveti 
Gori bi lahko dirigiral kvečjemu eno 
leto kasneje, torej 31. avgusta 1917, 
takrat pa fotograf ne bo mogel ujeti v 
objektiv košatih dreves, ki delajo ku-
liso vojaškemu ansamblu. Je v ozadju 
levo celo neporušena hiša? Na inter-
netu je potomec italijanskega vojaka 
napisal, da se njegov dedek spominja 
teh koncertov, ki so bili neposredno 
po osvojitvi Svete gore (24. avgusta 
1917). Toscanini naj bi vodil izvajanje 
himne kraljevine Italije (Kraljevski 
marš), kar je tako razjezilo avstro-ogr-
ske vojake, da so nepričakovano začeli 
obstreljevati italijanske položaje, zara-
di česar je bilo mnogo žrtev. Vojaki so 
se kasneje zgražali nad nepotrebnim 
glasbenim izzivanjem, njihov gnev pa 
je bil toliko večji, ko so zvedeli, da je 
bil Maestro odlikovan za to junaško 
dejanje. Nekateri drugi vojaki so pri-
povedovali, da naj bi bili koncerti v 
Zagomili, kjer je bil nastanjen štab 
53. divizije. Na italijanskih spletnih 
straneh še danes ni zaslediti pretirane-
ga odobravanja tega koncerta, zato pa 
je cela vrsta očitkov generalom, da so 
Toscaniniju sploh dovolili na bojišče in 
ga izpostavili sovražnikovemu ognju. 
Toda poglejmo, kaj je napisal Tosca-
nini sam v pismu sinu: Mio carissimo 
Walter, non ebbi tempo di abbracciarti 
a Vipulzano, perché appena arrivato a 
…. Il venerdì 24 il Generale Cascino 
mi chiamò per dirmi che potevo andare 
al mattino seguente a Monte Santo , 
che era appena stato conquistato. Ed è 
ciò che feci. Stetti colà quattro giorni. 
Suonammo in faccia agli Austriaci e 

Arturo Toscanini  
na Sveti Gori

cantammo i nostri inni nazionali. Os-
servai parecchi attacchi sul San Gabri-
ele. Scrivi a Mamma spesso o almeno 
tutte le volte che puoi. (iz knjige Nel 
mio cuore troppo d’assoluto) 

(Moj dragi Valter, v Vopolžah 
nisem imel časa, da bi te objel, ker 
sem pravkar prišel v... V petek 24 mi 
je general Cascino naznanil, da grem 
lahko naslednje jutro na pravkar os-
vojeno Sveto Goro. In to sem tudi sto-
ril. Tam sem bil štiri dni. Avstrijcem 
v brk smo igrali in peli naše himne. 
Opazoval sem številne napade na 
Škabrijel. Piši mami pogosto ali vsaj 
kadarkoli uspeš.)

Sir Hugh Dalton, ki je osebno 
doživel italijanski poraz pri Kobaridu, 
je koncert na Sveti Gori opisal v nje-
govi knjigi vojnih spominov With 
British Guns in Italy (www.gutenberg.
org/etext/10107):

(Toscanini) je vrh dosegel zvečer 
26. avgusta. Po čudnem naključju je 
našel pot med skalami in ruševinami 
samostana in prišel do kraja, kjer je 
igrala godba. Njegova prisotnost je 
imela na glasbenike enak učinek, kot 
ga ima prihod velikega generala na 
zveste vojake. Strnili so se okoli njega, 
podžgani z divjim navdušenjem. In 
takrat je Toscanini prevzel dirigiranje 
enega najbolj nenavadnih koncertov 
na svetu, odigranega v mesečini, v uri 
slave, na vrhu hriba. 

Datum (in lokacija) na sliki bi torej 
bolj ustrezala prejemu priznanja, sre-
brnega križca, ki mu ga je general 
Capello pripel 4-5 dni po koncertu 
na Sveti Gori. Tej svečanosti ustrezna 
je tudi Maestrova obleka, povsem 
drugačna od tiste s slik na Sveti Gori.
Toni Gomišček

Toscanini, v civilni obleki in s “sovražnikovo” čelado na glavi, na Sveti gori  
(avgust 1917). Na njegovi desni general Cascino.

Na fotografijo Artura Toscaninija, objavljeno na spletu, nas je opozoril Branko Marušič, 
ki se je obenem vprašal, koliko je verodostojna. In smo brskali dalje... (Foto: internet)

Opravičilo

Vsak porod je spremljalo 17 podatkov, od imena matere do ocene stanja novorojenca, 
položaja pri porodu, ure poroda, iztrebila posteljico. (Iz družinskega arhiva Darija 
Zidariča iz Prapotna na Krasu)
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Najlepša leta

Društvo upokojencev Trnovo Lo-
kve je organiziralo 10. maja 2014 po-
hod za upokojence severnoprimorskih 
društev. Tudi naši člani, čeprav ne v 
velikem številu, smo se vabilu odzvali 
in v jasnem in lepem vremenu preživeli  
prelep dan v naravi. 

Z igrišča na Trnovem smo ob de-
vetih krenili proti Kobilniku in se naj-
prej ustavili pri spomeniku z grobnico 
okoli 3000 žrtvam fašističnega nasilja. 
V bližini smo občudovali stekleno in 
kamnito lanterno, ki so jo leta 2005 
postavili na pobudo fundacije Beli go-
lob in v kateri stalno gori luč miru. S 
Kobilnika se nam je ponujal čudovit 
pogled na Julijske Alpe s Triglavom, 
Dolomite in Videmsko pokrajino, na 
drugi strani pa smo občudovali morje, 
Vipavsko dolino in Kras. 

Pot smo nadaljevali do vzletišča 
padalcev, kjer jih je kar nekaj polete-
lo pred našimi očmi. Po ozki stezi smo 
po vojaško–upokojensko marširali do 
okrog 15 m dolgega in 10 m visoke-

Kakor vsako leto smo tudi letos 
pogumno začeli uresničevati naš letni 
plan dela. 

V januarju smo začeli z vpisovanjem 
za letovanje na otoku Hvaru in za po-
tovanje po kontinentalni Grčiji. Poto-
vanje po Grčiji smo žal morali zaradi 
premajhnega zanimanja odpovedati in 
poiskati nadomestno potovanje po Voj-
vodini in Madžarski. Tudi ta poizkus ni 
uspel, tako da smo potovanje predvide-
no v juniju dokončno odpovedali.

Za vpis na letovanje na Hvaru je 
bilo zanimanje pričakovano dobro, 
tako da imamo trenutno samo še ne-
kaj prostih mest. 

7. februarja je Kulturno društvo 
Slavec organiziralo dobro obiskano 
proslavo ob Slovenskem kulturnem 
prazniku.

6. marca smo skupaj s Centrom za 
socialno delo in pomoč na domu pri-
pravili razgovor o tej problematiki.

15. marca smo šli na tradicionalni 
izlet posvečen dnevu žena. Oba do-
godka sta bila opisana v prejšnji šte-
vilki Solkanskega časopisa 1001.

Upokojensko polletje
29. marca smo imeli letni občni 

zbor. Sprejeli smo plan dela in finanč-
ni načrt za letošnje leto. Obravnavali 
smo tudi delo v letu 2013 in sprejeli 
zaključni račun za lansko leto. Ob za-
ključku občnega zbora smo odprli fo-
tografsko razstavo naših članov foto-
grafskega krožka Severne Primorske. 
Občni zbor smo zaključili z družab-
nim srečanjem, ki je trajalo do poznih 
večernih ur.

Aprila smo organizirali peti med-
društveni turnir v pikadu. Ta igra, ki 
ne zahteva velikih investicijskih pose-
gov in sredstev ter ni fizično zahtevna, 
se je pri vseh društvih upokojencev 
zelo razširila. Letos se je prijavilo 11 
društev z osmimi ženskimi in enajsti-
mi moškimi ekipami. Skupno smo go-
stili 76 tekmovalk in tekmovalcev, ki 
postajajo iz leta v leto boljši, tako da 
so boji za najboljša mesta vse bolj za-
grizeni. V ženski konkurenci so zma-
gale igralke Bovca, med moškimi pa 
Vipavci. Našim igralcem ni šlo najbo-
lje. Ženske so zasedle 6. mesto, moški 
pa so bili prvi – od spodaj navzgor. 

Pohod upokojencev  

S temi turnirji smo zaključili z ve-
čjimi športnimi prireditvami v leto-
šnjem letu.

Zadovoljni smo, da smo vsa tek-
movanja potekala brez organizacij-
skih zapletov in v zadovoljstvo vseh 
216 sodelujočih. Pohvale gostujočih 
tekmovalcev nas zavezujejo, da tudi v 

naslednjem letu, ko bomo organizira-
li dvajseti balinarski turnir, šestnajsto 
briškulado in šesti turnir v pikadu, 
opravimo delo brezhibno in v veselje 
in ponos DU Solkan in »jako stari vasi 
na Goriškem – Solkanu«.

Božidar Markič

Balinarji v hlačah

Balinarke, ki včasih nosijo krilo.

Začetek sodelovanja med sloven-
skim Kulturnim društvom Triglav iz 
Zagreba in Kulturnim društvom Slavec 
iz Solkana sega že v leto 2008, z na-
stopom pevskega zbora KD Slavec na 
reviji Primorska poje, ki je bila organi-
zirana tudi v Zagrebu. Stkana prijatelj-
stva so se z medsebojnim gostovanjem 
še poglabljala. 27. 10. 2012 so Zagreb-
čani gostovali  na koncertu Dan Soče v 
dvorani MONG, kjer je njihov pevski 
zbor zapel z našim in kitaristkami KD 
Kitara za dušo, letos pa so nastopili na 
reviji Primorska poje v Štandrežu. Ob 
tej priložnosti  smo jim razkazali kul-
turne, zgodovinske in naravne zname-
nitosti Solkana in njegove okolice. Za 
strokovno vodenje je poskrbela vodič-
ka TD Solkan, gospa Mira Bevc.

Vse od začetka sodelovanja do da-
nes sta za ohranjanje in poglabljanje 
prijateljstva najbolj zaslužni predse-
dnici kulturnih društev, gospe Olga 
Srebrnič in Ivanka Nikčević, in prav 
na povabilo slednje smo člani KD Sla-
vec vrnili obisk društvu iz Zagreba. 

Že v zgodnjih urah se je v soboto, 
16. maja 2014, na pot proti Zagre-
bu odpravilo trideset pevcev in letos 
prvič še 13 članov gledališke skupine 
»Face«. Članica pevskega zbora Tjaša 
Mišček nam je med potjo, po predlogi 
Mire Bevc, predstavila znamenitosti 
krajev in pokrajin mimo katerih smo 
se peljali, igralec naše gledališke sku-
pine gospod Ivan Jedrlinič  pa nam je 
predvajal film »Vprašajte naše none«, 
ki ga je v Vrtojbi posnelo KD »Tojba« 

26. aprila smo gostili udeležence 
15. meddruštvene briškulade. Za po-
kal, zlate, srebne in bronaste kolajne 
ter tradicionalni pršut, se je pome-
rilo 44 igralcev iz devetih društev. 
Najboljši briškulanti so tokrat postali 
igralci iz Vrtojbe, drugi so bili igralci 
Vogrskega, tretje in četrto mesto pa so 
dosegle naše igralke in igralci.

30. in 31. maja smo organizirali že 
devetnajsti meddruštveni balinarski 
turnir. Prvi dan so se pomirile ženske, 
drugi dan pa moški. Obe tekmovanji 
smo opravili v balinarski dvorani v 
Novi Gorici in na našem balinišču v 
karavli v Solkanu. V ženski konkuren-
ci je sodelovalo 12 ekip s štirimi tek-
movalkami. Pokal in zlate medalje so 
prejele balinarke društva upokojencev 
Deskle-Anhovo, drugo mesto so dose-
gle igralke DU Kanal, bronasto meda-
ljo pa so prejele igralke DU Prvačina. 
Naše tekmovalke se tokrat niso uvrsti-
le v finalne obračune. Na moškem tur-
nirju je sodelovalo 12 ekip. Najboljši 
so bili igralci DU Dobrovo, drugo 
mesto so osvojili balinarji DU Vrtojba, 
tretji pa igralci DU Deskle-Anhovo. 
Naši balinarji se, podobno kot ženske, 
niso uvrstili v finalna tekmovanja.

v sodelovanju z Video PRO. Film, ki 
prikazuje že skoraj pozabljene običaje 
in narečni govor iz naše preteklosti, 
nas je dodobra prevzel in marsikoga 
vrnil v mlada leta. 

Po prisrčnem sprejemu v Slo-
venskem domu v Zagrebu smo se v 
spremstvu vodičke Marjete Trkman 
Kravar sprehodili po Dolnjem in 
Gornjem gradu in spoznali pomemb-
ne kulturno-zgodovinske znamenito-
sti Zagreba: trg bana Josipa Jelačiča, 
katedralo Blažene Device Marije,  Ka-
mnita vrata, najstarejšo lekarno v Za-
grebu, Markov trg s cerkvijo Sv. Mar-
ka... Kljub mrzlemu in deževnemu 
vremenu  je bil uro in pol dolg ogled 
mestnih znamenitosti nadvse prijeten, 
poučen in zanimiv. 

V večernih urah je sledil samostoj-
ni nastop našega društva. Pred polno 
dvorano Slovenskega doma so z boga-
tim repertoarjem slovenskih in domo-
ljubnih pesmi nastopili najprej pevci 
pod vodstvom zborovodje Mirana 
Rustje, ki zbor vodi že sedmo leto. 
Posebnost med izbranimi pesmimi je 
bila nedvomno Pred svetogorsko kra-
ljico, katere besedilo je napisal duhov-
nik Danilo Cimprič, uglasbil pa prav 
Miran Rustja.  

Po nastopu pevcev KD Slavec je 
gledališka skupina »Face« odigrala 
komedijo Milana Vodopivca Čakalni-
ca, ki jo je on sam tudi režiral. Publi-
ka je bila nad obema nastopoma zelo 
navdušena in pred zapustitvijo odra 
smo pevci in igralci skupaj zapeli še 
nekaj pesmi. Gledalci so nam “po-
magali” peti in marsikomu se je od 
sreče orosilo oko. Prijateljem iz Za-
greba smo s simboličnima darilcema, 
filmom »Vprašajte naše none«, ki jim 
ga je podaril gospod Ivan Jedrlinič, in 
ročko dobre solkanske kapljice poda-
rili delček našega kraja. 

Ob bogati pogostitvi in prijetnem 
druženju z rojaki iz Zagreba, ki je sle-
dilo nastopu, so pozne večerne ure 
prehitro minile. Domov smo se vrnili 
zadovoljni in bogati s prelepimi vtisi s 
prijateljskega srečanja obeh društev. 

Želimo si in verjamemo, da bo do 
podobnih srečanj še prihajalo. 
Marica Faletič

ga skalnatega okna-mostu Skozno. 
Od tam se lepo vidi Šmihel in spodnja 
Vipavska dolina. Po pripovedovanju 
domačinov naj bi skozenj avstro-ogr-
ski feldmaršal Svetozar Borojević von 
Bojna med I. svetovno vojno opazoval 
goriški del Soške fronte. 

Nadaljevali smo proti Trpinovšču 
– vikendaškemu naselju, kjer so nas 
gostiteljice  pričakale s čajem in  peci-
vom. Odžejani in polni sladke energije 
smo se odločili, da pot nadaljujemo še 
proti Rijavcem. Pot, ki nas je vodila 
skozi gozd je bila lepa, široka in lahko-
tna. Na cilj v Trnovo smo prikorakali 
okrog 14,30 ure, kjer so nas organi-
zatorji pričakali in postregli z bogatim 
kosilom.  Čeprav je naš pohod trajal 
kar dolgo, pretirane utrujenosti nismo 
čutili, zato smo se še nekaj časa zadrža-
li  v družbi ostalih udeležencev.  

Gostiteljem smo se lepo zahvalili za 
lep dan  in jim obljubili, da se priho-
dnje leto spet srečamo. 
Rinalda Komel

Srečanje KD Slavec iz Solkana s slovenskim  
KD Triglav iz Zagreba
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Solkanke večernice

Danes je dan odprtih vrat! Vablje-
ni na ogled nove večnamenske dvo-
rane veselja in prireditev v središču 
našega mesta, pridite in prepričajte 
se, da smo z našim denarjem dobro 
gospodarili in še privarčevali za celo-
letni kulturno zabavni program! 

Besede, lepo zložene, z nevsiljivo 
grafično obliko in poštenimi name-
ni, natiskane na velikih plakatih si-
metrično postavljenih ob cesti, ki je 
vodila v stari del Solkana, so vabili 
mimoidoče. In šli smo, skoraj sve-
čano, magično vzdušje je zavladalo 
v krajanih. Ni ga bilo junaka, da ne 
bi prilezel na plano, radovednost je 
bila močnejša od strahu, da bi srečal 
sosedov namrščen obraz.

Cesta je bila obnovljena, brez vdr-
tin in asfaltnih virtouznih zaplat, brez 
popisanih znamenj, ki so včasih  bolj 
podobne otroški igri zemljo krast kot 
napotilu prometnim udeležencem. 
Očitno je bilo, da so končno vsi me-
stni arhitekti staknili glave skupaj in 
uredili okolje, kjer so elementi med 
sabo funkcionalno povezani, a ven-
dar značilni za naš kraj. Skoraj never-
jetno je, da so v tako kratkem času to 

Razglednice

zmogli, prej pa so se leta vrstile štu-
dije in projekti, makete in 3D vizuali-
zacije, da bi zlahka napolnili prostore 
in depoje lokalnega muzeja.

Stopam proti dolgo obljubljeni 
stvaritvi, dvorani Korpus, pospešim 
korak, srce hitreje utripa v pričako-
vanju. In res, vhod je zgrajen tako, 
da se prihajajoči in odhajajoči obi-
skovalci ne zapletajo v čakajoče vr-
ste, prikazovalnik nad vrati hkrati 
usmerja in oznanjuje potek in lokaci-
jo dogodkov. Prijazne hostese vsake-
mu obiskovalcu podarijo kartico za 
brezplačne oglede predstav, ki isto-
časno velja kot letna vozna karta hi-
trega nadzemnega in podzemnega ali 
vodnega transporta. Ni naključje, da 
so dvorano zgradili ob postajališču 
in vodni luki. Notranjost je enkratno 
doživetje. Več dvoran, ki se poljubno 
sestavljajo v večje in manjše oblike, 
brez nepotrebnega ropota in gnete-
nja se sprehodiš do izbranih sedežev.

Pristopicam do okrogle dvorane, 
avditorija, po obodu obdanega s pre-
mikajočimi garderobami in prehodi. 
Barve sten, odrskih zaves in stolov 
so usklajene in živahne, v temi pa 

neopazne. V pričakovanju dogodka 
opazujem notranjost, luči so skrite, 
svetloba enakomerna in nemoteča. 
Udobno se namestim, skoraj pogre-
znem v mehkost sedeža, z enostavni-
mi tipkami nastavim trdoto in naklon 
in že displej na hrbtišču sedeža pred 
mano opozarja na začetek. Zavesa se 
odpre, oder zasije obsijan s pravimi 
sončnimi žarki inteligentnih luči. 
Predstava se začne, brez političnih 
govorov in hvaljenja o tem in onem, 
o zaslužnih in donatorjih. Sami smo 
dobrotniki, vsi smo varčevali, vsi 
gradili, izbirali si bomo predstave po 
željah, vsi bomo soudeleženi.

V valu zanosa po licih zdrsne sol-
za, glasba zapolni prostor, zvoki vseh 
glasbil nastopajočih se zlivajo v har-
monijo, občutek popolnosti preplavi 
poslušalce. Nežne, rahlo premikajoče 
se grafične podobe v ozadju, brezhib-
no izvajanje, simpatična voditeljica, 
ki se brez vidnega mikrofona spreha-
ja v prehodih publike; jasno in čutno 
je slišati njen prijeten glas. Vrstijo se 
zbori, mladi in priletni glasbeniki, 
recitatorji, plesalci, vse lepo izbrano, 
ne moreče, ne predolgo. Dlani trzne-
jo, sledi neustavljiv aplavz. 

Ob klepetu in kozarčku nobenemu 
ni bilo jasno, zakaj smo toliko časa 
trpeli v pričakovanju. Ali smo res bili 
neučakani, ali je bilo res potrebno to-
liko in toliko prerekanj in odrekanj 
za veliki finale? Počasi se je množica 
razblinila, odšli smo srečni in hkrati 
jezni, zamudili nismo zadnje predsta-
ve, ampak vse dotlej. 

Ostal sem sam, naslonil sem se 
na zunanji steber dvorane. Čutil sem 
toploto kamna, odvečna toplotna 
energija, ki so jo vnesli obiskovalci, 
je počasi prehajala na konstrukcijo 
zgradbe in se pretvarjala v medlo 
svetlobo, ki je estetsko označevala 
njene konture in hkrati pulzirajoče 
oznanjala zahvalo. Počasi je svetlo-

ba prešla v temo in odpravil sem se 
po poti do podzemne garažne hiše 
Karavla. Pot je bila rahlo osvetljena 
le tam, kjer si hodil, po sredini se je 
vijugal travnik za vozila, lebdeča na 
zračni blazini. Sem in tja so neslišno 
švignila mimo.

Vsi spomeniki so že od nekdaj bili 
preneseni na mesto, kjer je včasih 
stal spomenik NOB. Steklena kupola 
je strnila vse obeležja in skozi virtu-
alno projekcijo  se lahko sprehajaš 
24 ur na dan in črpaš vse mogoče 
informacije o nekdanjih dogodkih in 
vojnah, od prusko-francoske, prve, 
druge, tretje, bruseljske... Vendar ni 
bilo zanimanja za te obupne človeške 
norosti, muzej  deluje le kot osamljen 
arhiv in mavzolej, kot opomin bru-
talnosti nad človeškim rodom.

Ne verjamem, da so se  prapra-
dedje s srcem bojevali za cesarje, za 
generale, za maršale, ki jih v starih 
knjigah in filmih poveličujejo za ju-
nake; bojevali so se zase, za lastno 
življenje in gotovo niso hotel streljati 
na nameščene nasprotnike, a ven-
dar...

Obeležje Zadnjemu solkanskemu 
mizarju je postal logotip uspešne 
skupnosti proizvajalcev uporabnega 
pohištva. V spomin na izredne roko-
delce se še danes  na obeležju iskri re-
zilo mizarske žage. Kar nekaj gradiva 
o mizarjih je shranjeno v digitalni 
knjižnici muzeja in lahko si pričaraš 
večstranski pogled na njihove izdel-
ke in orodja. Nepojmljivo je, kako so 
zmogli s tako enostavnim analognim 
orodjem izdelati vrhunske stvaritve, 
ki jih še z visoko zmogljivimi 3D ti-
skalniki v 22. stoletju ni mogoče na-
tisniti.

Zamišljen sem prispel do Karavle, 
kjer me je že čakalo pripravljeno leb-
deče vozilo. Med potjo sem namignil 
spremljajočim video senzorjem, da 
se želim odpeljati. Zlezel sem vanj, 
z govornim ukazom nakazal smer, 
način vožnje in ciljno destinacijo. Še 
prej sem se ozrl po večfunkcionalni 
zgradbi, ki je hkrati postaja za hitre 
nadzemne lokalne vlake, garažna 
hiša in objekt za športne in dru-
ge aktivnosti. V preteklosti je bila 
namenjena kontroli meje, kasneje 
upokojencem, za balinarski klub in 
pokrito kotalkališče, vendar je bilo 
vse estetsko neurejeno in funkcio-
nalno neuporabno, še tradicionalni 
mini festival Mesto mladih ni hotel 
nikoli gostovati v njej in je raje ostal 
na travniku na prostem. Na zračni 
blazini na električni pogon odbrzim  
po glavni travnati aveniji, še enkrat 
se ozrem proti Korpusu, tako težko 
dočakanemu objektu in s ponosom, 
da so tudi moje ideje in želje uresni-
čene, izginem v noč.

V roki imam  razglednice, dve sta-
ri 100 in več let, s katerih skoraj ne 
morem odlepiti pogleda, in eno novo, 
z mojo vizijo bodočnosti čez 100 let. 
Očitno moja domišljija ni tako velika, 
kot so jo imeli naši nonoti, skoraj me 
je malo sram, da sem bolj konzerva-
tiven v predvidevanju, da nisem toli-
ko pogumen, da bi si zaželel velikih 
sprememb. V primerjavi z nami so 
naši dedje imeli vizijo za dobrih 200 
let. Na razglednico v obliki digital-
nega cd roma nalepim  samolepilno 
znamko, ki jo ni treba več osliniti in 
jo vržem v rumen nabiralnik z upa-
njem, da jo bo nekdo prebral in čez 
100 let ponovil dejanje. Mogoče pa 
so naši dedje, ko so oslinili znamko, 
imeli močan občutek, da so res odda-
li pošto. Kaj pa mi?
Miran Brumat

Luka Žogica je služila romarjem na Sveto goro. Poleg nje je bilo na bregovih Soče pod Solkanom še dvoje pristanišč: Luka Drage in Luka Pompa.

Zračna železnica je povezovala južno in severno Goriško postajo s Solkanom. Solkanska idila čez 100 let v viziji Mirana Brumata.
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Podporniki

Darovalci za časopisZadnja stran

Cenik oglaševanja  
1 stran: 400 evrov, ½ strani: 200 evrov, 
¼ strani: 100 evrov, 1/8 strani: 50 
evrov, manjši oglasi: 25 evrov. 

Oblikovanje oglasa: dodatnih 50 %
Oddaja oglasnih vsebin za naslednjo 
številko: 1. september 2014.

Solkanski časopis si lahko 
ogledate tudi na spletni strani 
www.solkan.si.

Obiščite nas tudi na spletu in 
uživajte v barvnih fotografijah 
naših sodelavcev.

Oglaševanje v našem časopisu
Vabimo solkanske podjetnike in 
obrtnike, da oglašujejo  
v 1001-solkanskem časopisu in na 
internetni strani KS Solkan.   
Cenika sta objavljena na straneh 
časopisa in na internetni strani.
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PRIREDITVE V LETU 2014 SO 
OMOGOČILI:

Mestna občina Nova Gorica 
                  in
Adriatic Slovenica,  
zavarovalna družba d.d.
Avtoprevoz cementi d.o.o, Tolmin
Bar Karavla Solkan
Brezigar David in Marinka, Solkan
Business solutions, Solkan
Cestno podjetje Gorica d.d.,  
Nova Gorica
Cvetličarna Anita Flajs s.p., Solkan
Cvetličarna Klavdij Jakončič s.p., 
Solkan
Cvetličarna Pod kolonacami, Solkan
Elektro Primorska d.d., Nova Gorica
Fotoatelje Pavšič Zavadlav, Solkan
Gopack Nova Gorica
HIT d.d. Nova Gorica
Jakin Anton, Solkan
Kava bar Memedi, Solkan
Komunala d.d. Nova Gorica
LEGA – uokvirjenje slik Nova Gorica
Livarna Gorica
Mesnica Damjan Kovačič, Solkan
MINI GO d.o.o. Nova Gorica
Mini pekarna Brumat, Solkan
Nova KBM d.d. 
Okrepčevalnica Valentinčič,   
Dolga njiva
Ošterija Žogica, Solkan
Salonit Anhovo
Kamnolomi d.o.o, Salonit Anhovo
Turistična zveza Nova Gorica
Vrtnarstvo Koršič, Solkan
Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana

Rešitev v naslednji številki

Obvestilo 
lastnikom psov

Rešitev križanke iz prejšnje številke:
PEVKA, OKORN, KOLUT, ANITA, 
RALO, ON, TROJČEK, MOST, 
RATING, SALTA, EDEM, ROVTE, 
TIK, PAŠA, IRS, MALOST, JUNAK, 
ANIKA, SAR, ZR, NORMA, ANKA, 
ODA, NAT, DALJ, BE, KALIJ, KAN, 
IKAR, IRAČANI, SOLKAN, VENEC, 
KRTAČA, KRACA

Za nemoteno izhajanje našega 
časopisa potrebujemo tudi prispevek 
krajanov. Hvala vsem, ki ste že 
prispevali. Hvala tudi tistim, ki še 
boste prispevali. Na blagajni Mestne 
občine Nova Gorica je možnost 
plačila prispevka s položnico brez 
provizije.
Transakcijski račun, na katerega 
lahko nakažete prispevek, je:
KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN
01284 – 6450831390

V letošnjem letu ste darovalci 
nakazali že 3.872 eur. 
Od meseca januarja do maja so bili 
darovalci:

Antončič Marjeta,  Avto moto 
društvo Gorica, Bašin Darja, Bašin 
Sonja, Beltram Ada, Bensa Bruno, 
Bensa Kim, Berce Mojca s.p., 
Bitežnik Jože, Bizjak Franc, Blažica 
Ambra, Boltar Andrej, Boltar Silva, 
Boltar Silvana, Bone Jožef, Božič 
Vuga Klara, Brajnik Marčela, Bratina 
Mara, Bratkič Pavla, Bratuž Jenčič 
Magda, Bratuž Mara, Brecelj Eda, 
Bremec Marija, Brezigar Helena, 
Brezigar Jožica, Brezigar Vladimir, 
Bucik Aleksander, Bucik Natalija, 
Bucik Olga, Bušen Magda, Bužinel 
Zmago, Caffe BarMemedi, Caharija 
Marija Sonja, Carlevaris Branko, 
Cigoj Štefan, Černe Ana, Černe 
Julij, Černe Matilda, Černe Tomaž, 
Čičigoj Emilija, Čubej  Liba, Čubej 
Dušan, Čuk Vogrič Cvetka, Delavska 
hranilnica d.d. Ljubljana, Drašček 
Elda, Drašček Jože, Družina Lapanja, 
Fabjan Lidija, Fikfak Metod, Forčič 
Miloš, Franko Savina, Franko 
Zofija, Furlan Ana, Gabrijelčič 
Ivan, Gabrijelčič Marija, Goljevšček 
Martina, Gomišček Franc, Gomišček 
Izidor, Gomišček Sonja, GOPACK 
d.o.o., Gorjan Katarina, Grapulin, 
Grosar Ana, Gruden Adrijan, 
Harej Vidojka, Humar Gabrijela, 
Hvalič Ana, Hvalič Cvetko, Ivančič 
Gabrijela, Jakhel Jordana, Jakin 
Anton, Jančič Dragan, Jarc Milena, 
Jelerčič Vanda, Jug Gvido, Jug Jožef, 
Jug Ljuba, Jug Milojka, Jug Srečko, 
Jurkas Helena, Kaličanin Božica, 
Kalin Franka, Karajič Sonja, Kaver 
Franc, Kerševan Marta, Kikelj Valter, 
Klančič Varja, Kodermac Zdenka, 
Kofol Marija Antonija, Kogoj Zlatko, 
Kokelj, Kolenc Marija, Komel Anton, 
Komel Anton in Marija, Komel 
Ernesta, Komel Uroš, Koršič Jožef, 
Kosor Miran, Kragelj Emilija, Kralj 
Ester, Krivec Anton Černuta, Križaj 
Marija, Krušič Gregorič Vesna, Lasič 
Vanja, Lavrenčič Marija, Lazarević 
Nataša, Leban Jožef, Leban Marija, 
Leban Toni, Leban Valerija, Lipičar 
Marija, Loverčič , Lukan Peter, 
Makarovič Majda, Makuc Rudi, 
Makuc Vladimir, Malec Tatjana, 
Mariutti Marino, Marjanov Neva, 
Markič Božidar, Markič Jožef, 
Markočič Darijo, Masič Repše 
Mirjam, Matjac Aleksander, Mavrič 
Alojz, Mermolja Ana, Mihelj Oskar, 

Mikuž Sonja, Mininčič Vojka, Mis 
Maša, Mlakar Alojz, Mlakar Boža, 
Mlekuž Marija, Mrak Irena, Nanut 
Zofija, Nardin Flavij, NASE d.o.o, 
, Nemec Almira, Paravan Jožica, 
Pavletič Milojka, Pavletič Robert, 
Pavlič Josip, Perko Walter, Pintar 
Klementina, Plesničar Bernarda, 
Podgornik Janez, Podgornik Valentin, 
Podveršič Marija, Prijon Alma, 
Ravnik Marija, Remiaš Ana Marija, 
Remiaš Matej, Ronkali Jožica, 
Rožman Jožef, Rusjan Marija, Skubin 
Silvija, Slejko Alenka, Slokar Olga, 
Smole Drožina Andreja, Srebrnič 
Elda, Srebrnič Eleonora, Srebrnič 
Julij, Srebrnič Marija, Srebrnič Toni, 
Stepančič Milena, Šavli Danijel, 
Šinigoj Barbara, Škarabot Davorin, 
Školaris Franko, Šmajgl Franc, 
Špacal Albin, Štolfa Danijel, Štrosar 
Laura, Štrukelj Andrej, Trampuž 
Mladen, Tratnik  Kristina, Tratnik 
Miran, Trkman Štefanija, Ukmar 
Bucik Ingrid, Uršič Lilijana, Ušaj 
Laura,Valič Ada, Valič Jožef, Vecchiet 
Jožef, Velikonja Silvija, Vižin Oton, 
Volk Avgusta, Volk Gracijana, Vuga 
Ivanuša, Zavrtanik Franko, Zavrtanik 
Lidija, Zavrtanik Štefka, Zavrtanik 
Viljem, Zorn Anica, Zuchiati Aleš, 
Žbogar Severina, Žigon Kamila, 
Živec Boža, Žnidarčič Gordana, 
Žnidarčič Marija Pija, Žnideršič 
Vladimir.

Penina iz solkanske kleti

Taras Gašparin ob skladovnici penin (Foto: TG)

Gostinsko-vinarska družina Gašparin, 
znana po restavraciji Pikol so se na 
poti prodaje vina iz Brd v svet ustavili 
v Solkanu. V nekdanjem skladišču 
so si uredili klet, kjer zorijo njihove 
odlične penine: White, Brut, Rosé in 
zanji hit Blanc de Blancs. Za slednjega, 
letniško penino 2008, so nedavno 

v ZDA prejeli veliko zlato medaljo. 
Med 3756 vzorci vin iz 20 držav, je 
veliko zlato medaljo prejelo še eno 
slovensko vino, Sauvignon SJI 2011 
kleti Mavretič iz Drašičev. Gašparini 
so z blagovno znamko Silveri prejeli 
še bronasto medaljo za Brut Cuvée 
Rosé. TG

Na KS Solkan dobivamo pri-
pombe, da so pločniki in travnate 
površine onesnaženi s pasjimi iz-
trebki.

Zato vse lastnike psov prosimo 
naj pazijo na svoje pse na spre-
hodih in naj poskrbijo, da njihovi 
ljubljenčki  ne bodo onesnaževali 
okolja (obvezna uporaba vrečk).


