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^upa, plovilo slovenskih ribi~ev. Raziskava in scenarij mag. Polona Sketelj, 
Nadja Valentin~i~ Furlan, re`ija, kamera in monta`a Nadja Valentin~i~ Furlan, uredni{ki 
odbor dr. Marko Frelih, dr. Gorazd Makarovi~, dr. Nena  @idov, avtorica besedil na 
knji`ici, prilo`eni DVD-ju, Nadja Valentin~i~ Furlan, produkcija Slovenski etnografski 
muzej, 2006, DVD, 16,5 minut.  

V prvem delu stalne razstave Slovenskega etnografskega muzeja Med naravo in 
kulturo je na ogled ~upa Marija, edini popolnoma ohranjeni morski drevak slovenskih 
ribi~ev Tr`a{kega primorja. Razstavljena je v vsebinskem sklopu o morskem ribolovu 
znotraj {ir{ega razstavnega sklopa Voda in zemlja, obkro`ena z  drugimi izbranimi 
predmeti slovenske morske dedi{~ine. ~upi Mariji daje izjemnost dejstvo, da je edini 
ohranjeni primerek tovrstnega plovila, zanimivega tako po obliki (dol`ina 7 m, {irina 
0,7 m), na~inu izdelave kot tudi po globlji zgodbi, ki jo kot muzealija nosi v sebi in pri~a 
o tiso~letni navezanosti slovenskega ~loveka na morje. Prav zaradi tega smo se odlo~ili, 
da jo razstavimo in primerno umestimo k drugim muzealijam ter tako obiskovalce prvi~ 
bolj podrobno seznanimo z njeno zgodbo. 

Na razstavi smo okoli izpostavljene ~upe nanizali besedila, dokumente in 
fotografi je, ki dodatno osvetljujejo njeno vlogo v prostoru in ~asu, ki mu je pripadala. 
~upa Marija je kmalu po odprtju razstave vzbudila pri obiskovalcih veliko zanimanja in 
spro`ila vrsto vpra{anj o svojem izvoru, uporabi in izdelavi. Tudi zato smo se odlo~ili, 
da poglobimo razstavno zgodbo o ~upi Mariji s kraj{im etnolo{kim fi lmom in z njim 
sku{amo odgovoriti na ta in {e mnoga druga vpra{anja, ki bi se utegnila porajati ob 
pogledu nanjo. 

Film smo naslovili ~upa in s podnaslovom Plovilo slovenskih ribi~ev povedali, 
za kak{no plovilo gre. Predvajamo ga na platnu za razstavljeno ~upo Marijo. Nanj 
obiskovalce opozori kratek napovednik o izdelavi in uporabi ~upe, ki se v zanki prikazuje 
na platnu. S pritiskom na gumb lahko sami izberejo slovensko razli~ico ali razli~ico z 
angle{kimi podnapisi. Obiskovalci se torej lahko odlo~ijo, ali si bodo fi lm sploh ogledali 
in s tem pridobili dodatno vedenje o ~upi ali pa se bodo zadovoljili z ogledom muzealije 
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in drugega razstavljenega spremnega gradiva. Sama muzealija ostaja {e vedno najbolj 
izpostavljeni del razstavne zgodbe. 

Film je na voljo tudi v muzejski trgovini na DVD-nosilcu s prilo`eno knji`ico.

Vsebinska zasnova fi lma
Film prina{a zgodbo o nastanku in poti ~upe Marije vse od konca 19. stoletja do 

leta 1947, ko je pri{la iz Nabre`ine pri Trstu v Slovenski etnografski muzej v Ljubljano. 
Vzporedno prika`e njeno muzejsko pot od prihoda v muzej, od depoja do njene kon~ne 
umestitve v razstavni prostor.1 Film pripelje gledalce od ~upe kot plovila nasploh do 
njene raz{irjenosti in pomena v prostoru in ~asu. Prizori iz muzeja se izmenjujejo s 
prizori iz ~upinega izvornega okolja; skratka, gledalci spoznajo ~upo Marijo kot plovilo 
in kot muzealijo. 

V fi lmu se prepletajo izjave {tirih pripovedovalcev, dveh strokovnjakov, ki sta 
se sre~ala s ~upo Marijo in ~upami nasploh na svojih raziskovalnih poteh, in dveh 
doma~inov, ki sta s ~upami `ivela, delala in plula `e kot otroka. Najbolj neposredno 
spregovori o nastanku in rabi ~upe Marije Zdravko Caharija, p. d. Bab~ev, potomec 
nabre`inske dru`ine, ki je ~upo Marijo izdelala in se ve~ generacij zapored z njo 

1  ^upa Marija je bila od prihoda v muzej leta 1947 do leta 2004, ko smo jo predstavili na prvem 
delu stalne razstave SEM, v depoju v [kofji Loki.

^upa Marija v razstavnem prstoru, v ozadju platno, na katerem se predvaja fi lm.
 Foto: Marko Habi~
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odpravljala na morje.2 Ob maketi, ki jo je po spominu izdelal sam, spregovori o delih 
~upe in jih poimenuje.3 

V ~as, ko so po morju plule ~upe, gledalce popelje tudi Ladi Gruden, p. d. 
Martin~ev, prav tako Nabre`inec in po rodu iz dru`ine ribi~ev, nekdanjih lastnikov 
~upe Lise. Spregovori o rabi, hranjenju ~up v nabre`inskem bregu in razlo`i, kdaj in 
zakaj so jih doma~ini nadomestili z la`jimi ~olni “{~ifami”. 

Bruno Volpi Lisjak, upokojeni kapitan in raziskovalec morskega ribi{tva ter plovil, 
avtor {tevilnih razprav in dveh osrednjih knjig o morskem ribi{tvu (Slovensko pomorsko 
ribi{tvo (1995) in ̂ upa, prvo slovensko plovilo in drevaki (2004)), razlo`i pomen ~upe kot 
plovila za slovensko kulturno dedi{~ino in poda vzroke za njen dolgoletni obstoj vzdol` 
obale od Trsta do Timave. Film razkrije tudi repliko ~upe, ki je izdelek Slovenskega 
jadralnega kluba ~upa iz Sesljana. Pobudo za njeno izdelavo je dal prav Bruno Volpi 
Lisjak, ki pove, zakaj so se odlo~ili ohraniti spomin na ~upe tudi v obliki replike.

Kustodinja mag. Polona Sketelj razkrije “muzejsko ozadje” ~upe Marije. Gledalca 
seznani z zapisom v inventarni knjigi, ki vsebuje vse temeljne podatke o ~upi kot 
muzealiji4, jih vpelje v ~upino izvorno okolje ter na koncu razlo`i njeno umestitev v 
razstavno zgodbo. Na ta na~in posredno prika`e tudi delo kustosa, etnologa, ki mu 
pomeni muzejski predmet izziv in vir za odkrivanje na~ina `ivljenja v dolo~enem 
prostoru in ~asu.

2 O Zdravku Cahariji smo leta 2004 posneli etnografski fi lm (13,5 min.) z naslovom Spomini 
nabre`inskega ribi~a, ki smo ga predvajali na platnu v ozadju razstavljene ~upe. Prikazoval je izbrana 
poglavja iz `ivljenja Zdravka Caharije: njegovo dru`ino in njihov na~in pre`ivljanja, tunolov in `ivljenje 
in delo s ~upo Marijo. Kasneje smo ugotovili, da je bolje, da ob razstavljeni ~upi ponudimo fi lm, ki se bolj 
neposredno nana{a nanjo. Film Spomini nabre`inskega ribi~a je na voljo tudi na DVD-nosilcu skupaj z 
novim fi lmom o ~upi Mariji. Obiskovalci si ga lahko ogledajo tudi v projekcijski dvorani SEM.

3  V soglasju z dru`inskimi ~lani, nekdanjimi lastniki ~upe Marije, je v fi lmu `e takoj na za~etku 
imenovan njen zadnji lastnik, katerega potomci ponosno hranijo spomin na to, da so nekdanji lastniki 
edine popolnoma ohranjene ~upe. ~e je ne bi dali v muzej, bi verjetno tudi ~upa Marija kon~ala tako kot 
druge nabre`inske ~upe. 

4  ^upo Marijo je za muzej pridobil takratni kustos Milko Mati~etov. Podatki, zapisani v inventarni 
knjigi, so plod terenskega raziskovalnega dela, ki ga je opravil v Nabre`ini ob prevzemu muzealije.

^upa Marija {e zadnji~ v morju 
leta 1947. Z njo veslata lastnik 
in ribi~ Avgust Caharija in 
njegov sin Zdravko Caharija. 
(Dar dru`ine Caharija, hrani 
Dokumentacija SEM.) 
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Izjave vseh {tirih pripovedovalcev so podkrepljene s posnetki dokumentov in 
fotografi j starej{ih obdobij. Ve~ina v fi lmu prikazanih dokumentov in fotografi j je iz 
dru`inskega arhiva dru`in Caharija in Gruden, iz publikacije Slovensko pomorsko 
ribi{tvo in iz dokumentacije Slovenskega etnografskega muzeja. Dopolnjujejo jih sodobni 
posnetki vasi Nabre`ine, zaliva Pri ~upah, kjer so nekdaj hranili ~upe, veslanja z repliko 
in namestitve ~upe Marije v razstavno hi{o Slovenskega etnografskega muzeja. 

Prvi slikovni vrhunec fi lma je prikaz veslanja s ^upo, ki ga na repliki ~upi 
predstavita Ladi Gruden iz Nabre`ine in Aleksander Tretjak, Bibc iz Kri`a; slednji se je 
te ve{~ine nau~il prav na repliki. Drugi vi{ek fi lma pa je prikaz postavitve ~upe Marije na 
stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja z nakazanim morjem, prodnato bre`ino 
in fasalom v ozadju. ~upa je razstavlenja tako, kot so jo hranili na nabre`inski obali.

Polona Sketelj
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