
Knjižna poročila in ocene 

Franc Černigoj {ur.}: Mati Gora: zbornik o Gori, Gorjankah in Gorjanih: 
ob 400-letnici naselitve Gore, Predmeja : Društvo za ohranjanje in varovanje 
naravne in kulturne dediščine Gora, 2001, 542 str.: ilustr. 

Društvo za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine Gora, 
Predmeja pri Ajdovščini, je izdalo na petstotridesetih straneh zbornil<: posvečen 
štiristoletnici naselitve Gore. Obširno monografijo so poimenovali Mati Gora. 

Naseljevanje Gore se je pričelo s prihodom lovca Štefana Bizjaka, to je bilo 
leta 1601. Tega pogumnega lovca je poslal na Goro grof Athems s Križa z 
namenom, da razišče možnosti lova in gozdarjenja. Oskrboval naj bi tudi grofa 
z divjačino. Kljub izredno težkim pogojem življenja si je zgradil hišico, 379 
poimenoval jo je Pri Bizjakih. V njej naj bi bil še prostor za grofovsko gospodo, 
ki je tod pogosto lovila. Naslednje leto so že začeli prihajati novi naseljenci. 
Grof je dovoljeval naseljevanje brez kakršnihkoli težav. Od vsalcega naseljenca 
je zahteval obvezno desetino ulovljene divjadi. Dve leti kasneje je poslal na 
Goro še svojega zaupnega človeka, Andreja Krapeža, ki naj bi opravljal oskrbniške 
posle. Ta iznajdljivi mož je bil izobražen, vzgojen na gradu, znal je tudi nemško. 
Hišo si je postavil na Pristavi, to je današnji Otlici. S seboj je pripeljal še nekaj 
svojih sorodnilmv. 

Naseljencem grof zemlje ni prodajal. Vsalcdo, ki se je želel tod naseliti, si 
je izbral kos še proste zemlje, svojo parcelo je označil s kamni. Grofov oskrbnilc 
pa mu je določil ceno najema, in to v hrani. 

Spočetka so imeli prvi tukajšnji prebivalci precejšnjo svobodo pri izkoriščanju 
naravnih danosti. Gora se je hitro naseljevala. Ob prihodu prvega župnika na 
Otlico leta 1766 je živelo tod petinšestdeset družin. V začetlm dvajsetega stole~a 
so imeli v tem kraju osem gostilničarjev, tri obrtnilce in dva trgovca. 

Prva svetovna vojna je Goro zelo prizadela. Precej fantov je padlo, še več 
pa jih je pobrala španska gripa. Po vojni so Italijani na območju Gore vzpodbujali 
razvoj poljedelstva. Posodobili so med drugim prevozne poti, talm da talaatni 
prebivalci niso bili več odrezani od sveta. Med obema vojnama so se Gorjani 
precej ulcvarjali s furmanstvom, oglarstvom in proizvodnjo apna. 

Ko so po vojni obnovili svoje domove, so začeli iskati možnosti za prežive~e 
in izboljšanje življenja nasploh. Mnogi so si poiskali službe v bližnji ali daljni 
okolici. Na desetine mladih fantov in deklet pa je odšlo na delo v 
zahodnoevropske države. Težavne življenjske razmere, dolge in hude zime, 
brezposelnost - vse to so bili vzroki za izseljevanje. Za razlilm od prednikov, ki 
so se po določenem času dela v tujini vračali na svoje domove, je bila povojna 
izselitev dokončna. Ta pojav je demografske tokove obrnil v nasprotno smer. 
Ironija je, da je bilo leta 1975 rojenih na Gori tolilm otrok kot pred dvesto leti, 
ko je pričelo število prebivalstva naraščati. 

Knjiga govori tudi o šegah in navadah na Gori. Popelje nas na življenjski 
sprehod od rojstva do smrti. Vsi običaji so seveda bolj ali manj povezani z 
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modrosijo ljudskega vedenja in vr3Ževerstva. Navade / običaji / letnega cikla nam 
prikazujejo splet praznovanj na Gori v dneh koledarskega leta. Za te šege, navade 
in oblike druženja velja, da gre za združevanje kulturnih plasti: predkrščanske 
kulturne plasti z zimskim in poletnim časom ter krščanske kulturne plasti z 
dvema osnovnima krogoma - božičnim in velikonočnim časom. 

Tu moramo spregovoriti nekaj več o šegi na tako imenovano ajnglsko 
nedeljo. Je cerkvenega izvora, praznuje pa se jo vsako prvo nedeljo v septembru 
na dan angelov varuhov, gOljanskih farnih zavetnikov. Praznik sega daleč nazaj. 

V devetnajstem stoletju postane Angelska gora priljubljena božja pot za 
Idrijčane, Zadolžane in Vipavce. V Čibejevi kroniki lahko beremo: «Malo je bil 

380 vreden oni, ki na angelsko nedeljo ni prišel domov z makovo betvico za 
-- ldobukom, kar je bilo znamenje, da je bil na onem rajskem kraju, od koder se 

vidi vesoljno morje in polovico sveta.« 

Gorjani so tega dne goste vabili v svoje hiše za domačo mizo in jim nudili 
štruldje, v tistih časih eno redkih prazničnih jedi. 

Domov na obisk so se na angelsko nedeljo vrnili tudi domači otroci, ki so 
sicer služili kot hlapci, delde ali pastirčki na bogatih kmetijah v Vipavski dolini 
in na Črnovrško-Žadloški planoti. 

Še o obrti in rokodelstvu na Gori. Obrtne dejavnosti so bile na Gori pred 
desedeiji dokaj raznolil<e. Danes je popolnoma zamrlo oglarstvo, apneničarstvo , 
preja domače volne, pletilstvo in furmanstvo. Tudi mizarjev skoraj ni več. 

Nekaj osamljenih kop, ki jih sedaj na Gori zažgejo ob posebnih priložnostih, 
je samo skromen spomin na nekoč izredno razvito oglarstvo. Ta obrt je dajala v 
preteldosti taml<ajšnjim prebivalcem pomemben dopolnilni zaslužek. 

Apneničarstvo je bilo zaradi kraškega sveta in obilice kamenin precej 
razvito. Veljalo je, da so apneničarji apno kuhali in žgali, gasili pa so ga uporabniki 
sami. Skoraj ob vsalci hiši so imeli svojo iplinico, v kateri so hranili ŽiVLl japnu 
- negašeno apno. 

Na Otlici je bilo nekaj zelo dobrih mizarjev. Mnogi so znali iz lesa narediti 
vse, kar je človek potreboval v svojem življenju - od zibelke do krste. Cenjena 
sta bila zlasti dva, in sicer Franc Krapež, imenovan tudi Porubanuc sPredmeje, 
in Tuonče Mihelu s Kovka. Med tesarskimi deli so se domači mojstri odlikovali 
pri izdelavi lesenih žlebov, po katerih se je stekala voda s streh v štime - vodnjalce. 
Ena redlcih oblik okraševanja v stavbni dediščini na Gori so tesarsko lepo 
obdelani strešni tramovi - špimci. Zaldjučeni so namreč na poseben način, in 
to z »glavo«, kar je redlwst v slovenskem prostoru. 

V drugi polovici devetnajstega in v prvih treh desedetjih preteldega stoleija 
je na Gori, pa tudi v bolj zahodnih predelill Trnovskega gozda, cvetela dejavnost, 
povezana z žaganjem in sekanjem ledu v naravnih ledenih jamah. Obrt so 
poimenovali ledarstvo. To delo je bilo zelo donosno. Z ledom so oskrbovali 
gostinske obrate in mesnice, talw doma kot tudi v sosednji Italiji. 
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Ob zaldjučku lahko rečemo, da nam zbornik prikazuje energijo Gore in 
njenih otrok. Napisalo ga je skoraj petdeset avtOljev, ki so sedelovali z več kot 
šestdesetimi prispevki. Clanki govore med drugim o delu in življenju Gorjanov, 
opisujejo čase pred in po prvi svetovni vojni, govorijo o obnovi po osvoboditvi 
in o današnjem življenju. Precej prostora je posvečenega geološki podobi Gore, 
tamkajšnjemu živalstvu, rastlinstvu in kmetijstvu. 

V zborniku so tudi napake. Prikrite so, zmuzljive in nagajive. Vsak avtor 
je namreč strokovnjak za svoje področje. Vsi pišejo o isti Gori in seveda o 
vsem, kar je z njo povezanega. Zato se posamezna področja med seboj 
prekrivajo. Tako npr. o zgodovinskem obrazu Gore piše več avtorjev; nekateri 
podatki so povedani večkrat. Soavtorji so jih pustili talce, kot so napisani, ker 381 
v sldopu različnih tem zaživijo vsakič drugače. Knjiga bo vsekakor pomemben -
vir tistim potomcem, ki bodo preučevali delo in življenje svojih davnih 
prednikov - Gorjanov. 

Miloš Likar 

Mirjam Mencej: Gospodar volkov v slovanski mitologiji, Ljubljana: 
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2001, 
331 str. (Zbirka Županičeva knjižnica; št. 6) 

V okviru knjižne zbirke Županičeva knjižica, ki jo izdaja Oddelek za 
etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske falcultete v Ljubljani, je izšla 
šesta publil<:acija z naslovom Gospodar volkov v slovanski mitologiji avtorice 
Mirjam Mencej. Gre za njeno drugo monografijo, v kateri se posveča vprašanjem 
slovanske mitologije (leta 1997 je že izdala knjigo z naslovom Pomen vode v 
predstavah starih Slovanov o posmrtnem življenju in šegah ob smrti), ki je tudi 
sicer osrednje področje njenega raziskovalnega dela. Knjiga je delno prirejena 
doktorska disertacija, ki jo je leta 2000 zagovarjala na Oddelku za etnologijo in 
kulturno antropologijo Filozofske fal<:ultete v Ljubljani. 

Predmet knjige je skrivnostna oseba oziroma bitje, ki se kot gospodar 
volkov, volčji pastir, poveljnik volkov, volčji svetnik pojavlja v slovanskih 
povedkah, verovanj ih, pregovorih, zagovorih in šegah. V slovanski strokovni 
literaturi je sicer za to osebo najbolj uveljavljen termin volqi pastir, ki ga je 
uvedel J. Polivka, avtorica pa se je odločila za gospodarja volkov, ki je bolj 
uveljavljen v antropološki literaturi in talm "to osebo vldjučuje tudi v širše 
antropološke raziskave o gospodarju živali" ... (str. 20). Avtorica skuša v knjigi 
najti odgovore na nekaj bistvenih vprašanj, povezanih z gospodarjem volkov. 
Osrednji vprašanji pa sta funkcija oz. vloga omenjenega bitja v predstavah 
Slovanov (pri čemer pa upošteva tudi primerjalno gradivo nekaterih neslovanskih 
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