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ROMANJE NA TRSAT
Fotopis Petra Nagli~a iz leta 1933
Miha [pi~ek

Ciklus gostujo~ih fotografskih razstav Fotopis Petra Nagli~a iz leta 1933
zaklju~uje tretja v nizu, Romanje na Trsat in si jo je bilo mogo~e ogledati od 13.
avgusta do 13. oktobra 2016 v kapeli votivnih darov, ki se nahaja znotraj kompleksa
fran~i{kanskega samostana in sveti{~a na Trsatu na Hrva{kem. Pred njo sta bili na
ogled `e razstavi Dru`insko romanje na [marno goro in Romanje na Svete Vi{arje.
Fotografije, ki so bile prikazane na vseh treh razstavah, je posnel Peter Nagli~ na
svojih romanjih v letu 1933, skupno pa jim je tudi to, da je po vsakem romanju
avtor naredil fotografski album in ga opremil s kraj{im dnevni{kim zapisom. Vse tri
gostujo~e razstave so bile postavljene na lokacijah, kjer so fotografije nastale, tako
da so si jih lahko ogledali dana{nji romarji. Na tukaj predstavljeni razstavi je bil na
osmih panojih na ogled izbor 42 fotografij, prevedena pa je bila tudi v hrva{ki jezik.
Zaradi specifike prostora (v kapeli votivnih darov so namre~ vse stene do zadnjega
koti~ka zapolnjene z darovi vernikov) smo uporabili samostoje~e izvle~ne panoje.

Pogled na panoje v kapeli votivnih darov na Trsatu (foto: Ga{per [porar, 2016)
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Na binko{ti leta 1933 je amaterski fotograf Peter Nagli~ s fotoaparatom
zabele`il veliko slovensko romanje na Trsat, ki ga je organiziral romarski odbor
Svete vojske, protialkoholnega zdru`enja. Poseben vlak je odpeljal z ljubljanskega
kolodvora 3. 6. 1933 ob 9.30 proti Su{aku. V Zidanem Mostu so mu priklju~ili {e
vagone iz Maribora, tako da je celotna kompozicija {tela 15 vagonov, v katerih je
bilo 750 romarjev iz celotne Slovenije. Peljali so se mimo Zagreba in Karlovca ter
ob 21. uri prispeli na Su{ak. Sledile so litanije pozno v no~, po kraj{em po~itku
pa so zjutraj nadaljevali z liturgi~nimi obredi. Kot je zapisal v dnevniku, »so bile
litanije Matere bo`je, govor, krasno nabo`no ljudsko petje, nato smo {li k po~itku
kake 4 ure. Drugi dan na Binko{tno nedeljo so se zgodaj za~ele sv. Ma{e,…« V
sklopu romanja so se v nedeljo popoldne odpravili {e na izlet z ladjo v mesto
192 Omi{alj na otoku Krku in iz Nagli~evega dnevni{kega zapisa je sklepati, da je bila
pot zelo prijetna: »Solnce je vro~e pripekalo, in nas mo~no grelo. V pristani{~u je
bil `e parnik pripravljen, da nas popelje na otok Krk v mesto Omi{elj, uro prijetne
vo`nje po morju, ki je bilo mirno in gladko kot tlak.«1 Ko so prispeli na Krk, so se
povzpeli v mesto na hribu in se udele`ili bogoslu`ja. Po ma{i so imeli {e nekaj
~asa za ogled mesta in zanimivo je Nagli~evo opa`anje: »Tu se ve~inoma obla~ijo
v ~rno obleko, so romarca me je vpra{ala, ali bode kak pogreb. Kmal smo pa bili
prepri~ani, da se obi~ajno vse tako obla~i.« Po ogledu mesta so se z ladjo odpravili
nazaj na Su{ak in od tam ob 21. uri proti domu.
O amaterskem fotografu Petru Nagli~u iz [marce pri Kamniku tudi tokrat
ne bomo obse`neje pisali, saj je bil `e ve~krat predstavljen, tako na razstavah
Slovenskega etnografskega muzeja2 kakor tudi v reviji Etnolog. Nagli~evo celotno
fotografsko zapu{~ino hrani njegov vnuk Matja` [porar, Slovenski etnografski
muzej pa jo je leta 2013 digitaliziral in prejel v uporabo za znanstvenoraziskovalne
namene.
Nagli~ je fotografiral romarski vlak med postanki, trsatsko cerkev in dogajanje
pred njo, trsatske ulice, pokopali{~e, trdnjavo, panoramske poglede na Su{ak in
Reko, romarje ob vkrcanju na ladjo Kosovo na Su{aku, izkrcanje v omi{aljskem
pristani{~u in vzpon v samo mesto. Nastala je serija 55 fotografij, ki jih je Nagli~
uredil v fotografskem albumu. V uvodu je napisal kraj{i dnevnik, v katerem je
opisal potovanje in bogoslu`je, temu pa dodal {e svoje vtise. Fotografije je razvrstil
po ~asovnem zaporedju, na koncu pa jim je dodal {e opise, tako da celota tvori
kraj{i fotografski potopis – fotopis. Dnevnik je kon~al s stavkom: »Imel sem mali
fotografski aparat s seboj, s tem sem imel priliko precej lepih prizorov si v slikah
nabrati.«

1
Besedilo je brez slovni~nih popravkov dobesedno prepisano iz Nagli~evega dnevnika, katerega
original hrani Matja` [porar, v digitalizirani obliki pa dokumentacija SEM.
2
Andrej Dular, Marko Frelih, Miha [pi~ek, Matja` [porar: Od doma~ega praga do Jeruzalema:
fotografski zapisi Petra Nagli~a 1883–1959. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2013.

Romanje na Trsat

193

Romarji pred vzponom v Omi{alj (foto: Peter Nagli~, 1933, Oddelek za dokumentacijo SEM)

