Mitski park – Priročnik za izobraževanje
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●
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1 UVOD * # °
Projekt Mitski park – Skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, zaščito in promocijo
dediščine mitološkega prostora – se financira v okviru programa INTERREG V-A Slovenija–Hrvaška.
Glavni cilj projekta je aktivno ohranjanje in valoriziranje kulturne dediščine mitološke pokrajine v
luči trajnostnega turizma na območju občin Mošćenička Draga in Hrpelje – Kozina
Začetek izvedbe projekta: 1. 9. 2018
Trajanje projekta: 30 mesecev
Vrednost projekta: 745.050,00 EUR (633.292,00 EUR ESRR)
Vodilni partner: Občina Hrpelje – Kozina

Slika 1: Idejna skica (avtorica Špela Šedivy)

Cilj projekta je ustvariti destinacijo MITSKI PARK,
katere glavne znamenitosti se nahajajo na hrvaški
strani (Občina Mošćenička Draga, območje Trebišća)
in na slovenski strani (Občina Hrpelje – Kozina,
območje Rodika). Ideja projekta je najti povezave
med obema krajema in turistično valorizacijo
mitološke krajinske dediščine, ki temelji na študiju
slovanske in preroške dediščine. V ta namen bodo na
obeh območjih urejeni centri za obiskovalce,
nadgrajene in s kamnitimi znaki označene
»mitološke« poti ter ustvarjene dodatne inovativne
vsebine za privabljanje obiskovalcev skozi vse leto.
Nova čezmejna turistična destinacija MITSKI PARK
bo na turističnem trgu promovirana s turističnimi
paketi, namenjenimi posebnim ciljnim skupinam.
Poleg animacijskega programa, ki se bo izvajal na
lokaciji in aplikacije za vodenje po Parku, bodo za
obiskovalce oblikovani inovativni spominki.

Slika 2: Slap (fotografija Elza Matijašić)

Slika 3: Trebišća (fotografija: Elza Matijašić)
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2 RODIK* # °

3 TREBIŠĆA * # °

Pobudnik ureditve Mitskega parka so člani
Turističnega društva Rodik v okviru Občine HrpeljeKozina. V svoji vasi imajo bogato arheološko najdišče,
ki se nahaja na hribu Ajdovščina nad vasjo. To je jedro
naše zgodbe, celotna zasnova parka pa zaobjema dve
poti: zgornji flišni brkinski del okrog Ajdovščine in
kačona ter spodnji apnenčasti kraški del okrog
mitske babe.

Skrito v globinah kanjona, na pobočju Učke, ležijo
mitska Trebišća, opuščeno naselje, ki je del občine
Mošćenička Draga. To območje je imelo poseben
pomen za prve slovanske priseljence na Kvarner, kar
pravi samo ime naselja: »potrebno je«. To je
staroslovanska beseda za žrtvovanje, hrib Perun nad
Trebišći pa deli ime z vrhovnim bogom slovanske
mitologije. Današnja Trebišća vključujejo več
tradicionalnih stavb in ostanke nekdanjega mlina, ki
ga obdaja senca globokih gozdov in potokov. Je
osrednja točka mitološko-zgodovinske poti Trebišća–
Perun, dolge 13 km, ki vodi od Mošćeničke Drage na
vrh hriba Perun (880 m).

Mitski park v Rodiku nosi v sebi bogastvo nesnovne
kulturne dediščine materializirane v krajini. Dvanajst
mitsko-folklornih mest bodo ponesli obiskovalce v
svet percepcij sveta naših prednikov, od slovanskega
in predslovanskega mitskega izročila o mitski babi, o
kultnem kačonu, šembilji kot hudiču na gorečem vozu
do naših prednamcev ajdov, enigmatičnih mest
vstopa v svet mrtvih prek jam in »mrtvih počival« vse
do krščanskih oblikovalcev krajine.

Informativno-izobraževalne plošče i umetniške
kamnite skulpture, postavljene vzdolž poti,
približujejo glavne elemente staroslovanske
mitologije in združujejo starodavna božanstva, kot so
Perun (vrhovni bog neba in ognja, upravlja z gromi in
s strelami) in Velesa (bog kaosa, podzemlja in živine),
s toponimi v pokrajini (vrh Peruna, Volovski kuk), in
opisujejo prepričanja, povezana s spreminjanjem
letnih časov (bitka Velesa in Peruna), pojav sveta in
druge ključne elemente slovanske mitologije.

Slika 4: Sončni vzhod nad hribi Ajdovščina in Čuk v Rodiku
na enakonočni dan (foto: Katja Hrobat Virloget)
Slika 5: Trebišća (fotografija: Foto Luigi)
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4 MITSKO IZROČILO MITSKEGA PARKA * # °
Izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget, Predstojnica Inštituta za medkulturne študije
Idejni načrti za vzpostavitev mitsko-folklornih
parkov v Rodiku in v Mošćenički Dragi so nastali v
različnih časovnih obdobjih z namenom, da se
razišče, ohrani in vsaj delno predstavi nesnovna
kulturna dediščina, tj. folklorno in mitsko izročilo
uprostorjeno v krajini. S prezentacijo mitskega in
folkornega izročila in situ, tj. v krajini, v kateri so
uprostorjeni, polagamo temelje enim najbolj
edinstvenim
izobraževalnim
in
izkustvenim
turističnim destinacijam v Evropi, saj gre za ene
redkih primerov celostnega ohranjanja tovrstne
nesnovne dediščine, ki je po večini Evrope, sploh v
Zahodni, izumrla. Zaradi edinstvene ohranjenosti
obeh idej mitsko-folklornih parkov, ki se medsebojno
skladata in hkrati dopolnjujeta z znanji, ki jih
prinašata, se je porajala ideja njune združitve v
poenoteno čezmejno turistično destinacijo Mitski
park. Park bi tako razširil turistično ponudbo
»konvencionalnega turizma« ter popestril ponudbo
bližnjih znanih turističnih destinacij (obmorski
turizem v Mošćenički dragi ter Prirodni park Učka in
UNESCO lokacija Parka Škocjanske jame) na
trajnostno naravnan način, spodbudil lokalni razvoj
ter pripomogel k zavedanju in prepoznavanju
arheološke, folklorne in mitske dediščine kraške
krajine.
Ljudje, sploh turisti, želijo danes več od običajnega
turizma »morja in sonca«, vse bolj težijo k
dediščinskemu turizmu, kjer se ob prostočasnih
dejavnosti tudi izobražujejo. Ena daleč najbolj
zanimivih tem v širši javnosti so gotovo stara
verovanja oziroma predslovansko in staroslovansko
mitsko izročilo. Poudariti je potrebno, da v Evropi
nimamo ohranjenih mitov, to je celotnih mitskih
tekstov, povezanih z rituali, temveč se so se ohranili
le drobci verovanj, ki jih zato imenujemo mitsko
izročilo. Iz teh drobcev so etnologi in arheologi
poskušali rekonstruirati prvobitno mitologijo
oziroma mitično zgodbo, vendar se moramo zavedati,
da so to le poskusi rekonstrukcij. V Trebišćih je tako
predstavljena le ena izmed več znanstvenih
rekonstrukcij slovanske mitologije, ki sledi analizam

hrvaških raziskovalcev - (pokojnega) Radoslava
Katičića in Vitomirja Belaja.
In prav krajina prestavlja eno najmočnejših sredstev
ohranitve mitskega izročila, saj kar je v krajini
materializirano, je težko uničiti. Kot bi rekel francoski
etnolog Maurice Halbwachs (2001), samo če
porušimo templje starih bogov, lahko izbrišemo tudi
spomin nanje. Prednost staroslovanskega mitskega
sistema je, da ni slonel zgolj na čaščenju v templjih,
temveč so bila božanstva umeščena kar v samo
krajino, v naravne kamnite monolite, gore, hribe,
vode. Spomin na uprostorjena staroslovanska
božanstva je tako preživel vse do danes, ali preko
ledinskih imen (kot recimo Perun, Treskavec, Baba)
ali preko folklornih, mitskih izročil o določenih krajih.
V krajih, kjer se je znanje o mitskem izročilu ohranilo,
je le to danes ogroženo, saj živi le še v glavah redkih
starejših posameznikov, ki vse bolj umirajo. Zaradi
opustitve agrarnih dejavnosti ljudje nimajo več stika
z naravnim okoljem, v katerih so nekoč med poljskimi
in pašniškimi dejavnostmi živeli tradicije svojih
prednikov. Mlajši se za starejše tradicije ne zanimajo,
saj oddaljeni od kmečkega stila življenja v času
globalizacijskih tokov, tega tudi ne potrebujejo. Prav
revitalizacija in predstavitev teh znanj v obliki
Mitskega parka predstavlja danes edini način, da se
nesnovna dediščina krajine ohrani še za prihodnje
rodove.
Čeprav so ideje o nastanku mitskih parkov v Rodiku
in v Mošćenički dragi nastale v različnih časovnih
obdobjih in so parki po svoji specifičnosti različno
naravnani, se v osnovi njune izobraževalne vsebine
skladajo in hkrati dopolnjujejo, zato je združitev v
poenoteno turistično destinacijo Mitskega parka
logična. Medtem ko mitski park v Rodiku prikazuje
sinkretično dediščino mitske krajine, ki jo je
nemogoče datirati in sega od predslovanskega
(antičnega? prazgodovinskega?), slovanskega do
krščanskega izročila, je mitska steza v Mošćenički
Dragi osredotočena na eno samo časovno oziroma
tematsko raven, to je na rekonstrukcijo (pra3

)slovanske mitologije. Medtem ko simbolne točke v
Rodiški krajini izhajajo iz bogatega in še ohranjenega
ustnega izročila v obliki mitskih toponimov in
bogatega lokalnega pripovednega izročila ter
arheoloških najdišč, se prezentacija (pra)slovanske
mitologije v Mošćenički dragi opira predvsem na
analizo mitske toponomastike (le z nekaj izročili) in
predhodne
znanstvene
rekonstrukcije
(pra)slovanske mitologije. Razlika je tudi v sami
krajini in izročilu. V mitskem parku v Rodiku so
pripovedna izročila predstavljena na listu mesta, od
koder izhajajo, torej v originalnem prostorskem
kontekstu, medtem ko je pri Mošćenički dragi
pripoved prirejena prikazu (pred)slovanske
mitologije, kjer sicer res nekaj mest odraža in situ
mitski toponim, ostala mitska zgodba pa je speljana
po krajini, na katere se lokalno mitsko izročilo ne
veže – krajina je uporabljena za mitsko pripoved,
nekaj lokacij je izvirnih, ostale so prirejene mitski
zgodbi.
V obeh čezmejnih parkih bodo vzpostavljene učne
poti po mitski krajini s pomočjo pripovednega
izročila na GSM aplikaciji, kamnitih skulptur ob
tematskih poteh in iger, prilagojenih različnim
skupinam.

4.1 SMERNICE ZA UPORABO USTNEGA
IZROČILA

PRI

IZOBRAŽEVALNIH

AKTIVNOSTIH *
Najpomembnejši in skupni napotek vsem ciljnim
skupinam, ki bodo pri svoji dejavnosti uporabljale
pripovedno izročilo je, naj se folklorno/mitsko
izročilo ne banalizira, še posebej znotraj
procesov poblagovljenja (komodifikacije)! Pri
pregledu uporabe ali celo zlorabe folklornega izročila
v javnosti ugotavljamo, da so mitološke vsebine
dandanes prepogosto banalizirane in prav zato v tem
projektu skušamo slediti dejstvom, ki bodo čim bližje
temu, kar je znano o preteklosti na strokovni ravni.
Zelo pogosto se namreč zlorablja predstave o nekih
namišljenih romantičnih prednikih (recimo za
fotografije, videje, gledališke skupine, oblačila,
nakit,…), ki nimajo nikakršne znanstvene podlage.
Podobe prednikov, ki jih navadno take rekonstrukcije
predstavljajo, so bolj podobne »New Age«
reinterpretacijam, kjer so predniki predstavljeni v
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vlogi nekakšnih »surovih, pogosto poslikanih
divjakov«, ki so ravno stopili iz divjine. Tega si v
strokovno osnovanem Mitskem parku ne smemo
dovoliti. Ljudje so bili stoletja in tisočletja pred nami
enaki nam danes… Morda so res imeli malo drugačne
obleke, drugačne posode, ampak obnašali so se,
čustvovali in živeli podobno, kot mi danes… Medtem
ko se ima današnji tehnični človek za bolj razvitega,
lahko predpostavljamo, da so bili nekoč na drugih
področjih bolj razviti kot mi na tistih, ki ne pokriva
tehničnost, temveč zaznavanje ali podobno.
Obiskovalcu moramo v parku dati občutek, da gleda
samega sebe, svoje prednike, edina razlika med nami
je v tem, da smo različno zaznavali svet – eni danes
verjamejo v Kristusa ali znanost, eni so v Peruna in
Babo, eni dvomijo in so dvomili v vse… Smo pa v vsi
ljudje! To prvo opozorilo velja predvsem turističnim
operaterjem in ponudnikom, ki prepogosto zapadejo
v t.i. »staged authenticity« oz. »ponarejanje«:
izdelovanje domnevnih replik oblek, ki naj bi jih nosili
nekoč; izdelovanje raznoraznih kičastih spominkov
ali uvajanje povsem novih festivalov in dogodkov, ki
izročilo spojijo v novo in preveč popreproščeno
obliko, kater cilj je zgolj dobičkonosni show, ne pa
zavedanje in spoštovanje dediščine in narave, ki
vodita v trajnostno sobivanje. Obratno pa lahko prav
odkrivanje te dediščine posebej lokalnemu
prebivalstvu odpre ove možnosti za kreativne
industrije in ustvarjanje novih avtentičnih
produktov, ki črpajo iz izročila, a so produkt
sodobnega časa .
Drugi poudarek projekta je krajina, prostor! Vse
pripovedi, vsi toponimi v parku so se ohranili zato,
ker se »lepijo« na krajino, prostor! Pripovedi in
toponimi pojasnjujejo krajino, nekdanje človekovo
dojemanje prostora in njegovo umestitev prostora v
takratni kozmološki svet ljudi! Tako kot danes
dojemamo ta naravni svet z znanstvenega-tehničnega
vidika, so ljudje nekoč dojemali ta isti svet prek svojih
– mitskih - percepcij sveta. Pri vsakršnem predajanju
ustnega izročila je potrebno imeti v mislih, da
govorimo o (trajnostnem in sonaravnem) načinu
sobivanja ljudi z naravo oziroma z okoljem, v katerem
je človek živel. Pri vseh ciljnih skupinah, še posebej
edukatorje velja opozoriti, naj se torej enakovredno
pozornost posveča tako vidikom kulturne dediščine
kot tudi naravnih vrednot. Umeščenost parka v
naravo daje dragoceno priložnost, da se otroci in

mladostniki kot tudi drugi obiskovalci ob odkrivanju
zgodovine in izročila seznanjajo tudi z vsebinami o
flori (različna drevesa, zelišča in njihove – tudi
zdravilne funkcije) in favni (npr. raziskovanje kač,
plazilcev), o geologiji (različne kamnine in njihov
izvor), o geografiji (kontaktni Kras in vodovje),
predvsem pa o sonaravnem načinu bivanja
(ekstenzivno poljedelstvo, natriletno kolobarjenje,
gradnja suhozidov, upravljanje gozdov). Če se teme
predstavlja s tradicionalnega vidika, torej z vidika
tradicije, bo ljudem še toliko bolj zanimivo. Vse to so
teme, ki jih lahko različnim skupinam obiskovalcev
predočimo in na osnovi tega lahko izobraževalci in
turistični posredniki pripravijo raznolika orodja,
pripomočke in produkte. Ključen rezultat tovrstnega
pristopa pa je ozaveščanje širše javnosti.

Hrvate. Takrat namreč jih ni bilo oziroma vsaj ne v
taki obliki, kot si jih »zamišljamo« danes! Lahko
govorimo o širših temah, kot je zaznavanje sveta
skozi mitske predstave, rekonstrukciji (pra)
slovanske mitologiji (vsaj poskusu!), izogibajmo pa se
mitska izročila povezovati s sodobnimi nacionalnimi
identitetami. Ko postane mitologija zlorabljena za
politične nacionalistične namene, lahko zaidemo v
velike nevarnosti (npr. nacizem).

Tretji poudarek projekta je pripovedovanje
ustnega izročila! Do danes so se nam ohranili mitski
toponimi in pripovedno izročilo, na osnovi česar bo
park postavljen. Vendar če park ostane zamrznjen v
tej obliki prezentacije, če bodo pripovedi obstale le še
v kamnu in če bodo izumrle iz življenja ljudi, če se
ljudsko izročilo ne bo pripovedovalo naslednjim
rodovom, ki s krajino živijo, in obiskovalcem, bo park
izgubil smisel. Smisel je v prenosu nesnovne
dediščine na bodoče generacije! Če bo nesnovna
dediščina ostala zamrznjena zgolj v krajini in kamnu,
bo tudi umrla, ker bo izgubila smisel za ljudi. Ne
pozabimo namreč, da prenos nesnovne dediščine
pomeni tudi spreminjanje, saj se nesnovna dediščina
nikoli ne izvede na isti način. Pomembna je zatorej
tudi ustvarjalnost, seveda v meji ohranjanja smisla
izročila. V tem oziru se največji potencial ponovno
ponuja edukatorjem, ki lahko teme iz mitskega parka
preoblikujejo v različne raziskovalne in ustvarjalne
dejavnosti mladih: zbiranje spominov starih staršev,
gojenje narečnega jezika, preizkušanje v ustvarjanju
novih pravljic o sodobnih »vražah«… Tu velja enako
opozorilo kot pri banalizaciji in problemu
avtentičnosti.

Kaj sicer mit je? Kot bo pojasnjeno na razstavi v
Rodiku, je mit tradicionalna zgodba, ki razlaga svet in
človekovo vlogo v njem. Nekateri raziskovalci menijo,
da je mit le tista zgodba, v katero ljudje verjamejo in
je povezana s svetimi obredi. Drugi raziskovalci
menijo, da ljudje v mit niso nujno verjeli, temveč so ga
razumeli bolj simbolno. Govori o nečem
pomembnem, npr. o nastanku sveta, o nekem
družbenem ali naravnem pojavu ali o živih bitjih.
Pomembno je vedeti, da se v Evropi miti (kot sveta
obredna besedila) niso ohranili! Drobci so se ohranili
v določenih delih ljudskega izročila, zato to izročilo
imenujemo mitsko izročilo.

Ime Mitski park je bilo izbrano kot kompromis zaradi
privlačnosti za obiskovalce. Iskali pa smo ime, ki bi
najbolj združilo obe lokaciji, slovensko in hrvaško. Na
hrvaški strani je sicer resda predstavljena slovanska
mitologija, na slovenski strani pa v resnici tega ni, bolj
gre za pripovedno izročilo v tem primeru.

Zato je pomembno, da v Rodiku nikoli ne smemo
govoriti o mitih! Medtem ko lahko v Trebišćih o njih
pripovedujemo, saj razlagamo rekonstrukcijo
slovanske mitologije, v Rodiku tega ni! Kar je v
Rodiku, je pripovedno izročilo, ki ga kvečjemu zaradi
povezave z hrvaško stranjo v projektu lahko
imenujemo mitsko izročilo (vsaj v primeru mitskih
likov, ki so lahko baba, lintver in šembilja).

Četrti poudarek, ki ni zgolj poudarek projekta,
temveč celotnega razpisa, pa je čezmejnost,
preseganje nacionalnih meja in nacionalizmov!
Zavedati se moramo, da so narodi nov pojav v
zgodovini, stari komajda dve stoletji, za to nikakor ne
moremo starodavne mitske predstave lepiti na
določene nacionalne skupine, recimo na Slovence ali
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4.2 MITSKI PARK V RODIKU *
V Rodiku se je najbrž zaradi stika dveh različnih
populacij, Slovanov in staroselcev z arheološke
naselbine nad Rodikom, ohranilo bogato izročilo, ki
lahko sega globoko v preteklost.1 V mitski park so
vključena štiri arheološka najdišča, poleg Njivic,
Tabora in Rodiške pečine s kaštelirjem Debela griža
najpomembnejša
Ajdovščina
nad
Rodikom,
prazgodovinski kaštelir (prazgodovinsko gradišče) in
pozo-antično naselje (obrambna postojanka).
Zanimanje za arheološko naselje Ajdovščina nad
Rodikom je zabeleženo že od 19. stoletja naprej, ko je
bil v bližini najden epigrafski napis iz 1. stoletja n. št.
z imenom Rundictov, staroselcev, ki so jih
strokovnjaki zaradi imena pripisali Ajdovščini nad
Rodikom. Obiskovalci se spoznajo z nenavadnimi
izročili o mitskih ajdih z Ajdovščine, ki odražajo več
tisočletni spomin na prednike in stike dveh populacij,
staroselske in slovanske.

Mitsko-folklorna pot popelje pohodnika mimo
dvanajstih točk, ki in situ prikazujejo mitskofolklorno izročilo in ležijo na nekdanjih mejah
rodiške srenjske posesti ali ob glavnih vaških poteh.
Na vsaki mitski točki je izbrana le ena (najbolj
reprezentativna) zgodba izmed številnih drugih, ki so
objavljene v knjigi pravljic (Peršolja 2000) ali v
drugem strokovnem gradivu (Hrobat 2010 idr.), sledi
pa ji znanstvena interpretacija ljudskega izročila.
Zaradi bogate mitske krajine je pot tako kot vas
razdeljena na dva dela, brkinsko (zgornjo) in kraško
(spodnjo). Eden od glavnih likov poti je strašni
lintvern, kačon, ki so ga vaščani s krščanskim
obredjem in procesijami kot hudiča izganjali in
skušali pomiriti, da ne bi pošiljal strel, neviht in
poplav. Druga središča točka je (nekdanja) monolitna
Baba, materialni ostanek verovanja v arhaični mitski
ženski lik tako slovanskega kot pred-slovanskega
izvora. Na poti se v krajini odstirajo mesta vstopa v
onstranstvo prek kraških brezen, mesta čarovniških
orgij, ritualna mesta na poteh mrtvih, sledovi
življenja mitskih ajdov.

Slika 6: Pogled na Rodik, Čuk in Ajdovščino iz Rodiškega polja (fotografirala Katja Hrobat Virloget)

Rodik: Transkripcija zvočnih posnetkov - zgodb: doc. dr. Neža Čebron Lipovec; interpretacija: izr. prof. dr. Katja Hrobat
Virloget.
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Na jezeru
Čuk ali »Gura«, kot ga imenujejo domačini, naj bi bil
po izročilu hrib poln vode. Na vrhu Čuka, v izviru
oziroma kalu z imenom Jezero naj bi prebival
lintvern, kačon s petelinjo rožo na glavi in strupeno
sapo, ki je imel moč nad vodo. Če so ga domačini
razjezili, jih je kaznoval tako, da je nad njih poslal
nevihte in poplave iz notranjosti gore. V želji, da bi
umirili nevarnega »vraga«, so vsak mesec organizirali
procesije k Jezeru in ob križu pri njem prirejali maše.
Do leta 1787 so priredili tudi do enaindvajset procesij
letno do Jezera, da bi pomirili strašnega kačona. O
tem priča zapis duhovnika iz 19 stoletja: »Tam je
»jezero« (mala luža) na »Čuku«, kamor so včasih s
procesijo hodili /.../, da so hudobo zarotili: »Gospodine!
Zateri ga in ubi ga, onega vraga, ki tu prebiva!« kajti
od ondi je prihajala večkrat nevihta«.

Slika 7: Na jezeru (fotografirala Katja Hrobat Virloget)

Tudi drugod je v izročilu poznan motiv zmaja, ki iz
notranjosti gore grozi s poplavami. Beseda Lintver
izhaja iz nemške besede Lindwurm za zmaj in
označuje povezavo z zemljo, podzemljem, vodo, kačo.
Njegova podoba velike kače z rožo na glavi spominja
na vseevropsko bajno bitje po imenu Bazilisk, na
brliška iz okolice Nanosa, molavarja iz Trsta ipd.
Kača je bila sicer pogosto kultna v preteklosti, saj je
veljala za posrednika med svetom mrtvih in živih. V
vseh arhaičnih kulturah je veljala za ambivalentno
bitje. Po eni strani je povezana s htonskim,
podzemnim svetom, hkrati pa je izraz rodovitnosti.
Zvita v krog označuje neprekinjeno kroženje časa,

ovija svet in ga hrani. Pojavlja se na začetku vseh
mitologij kot zunaj časovna gospodarica življenjskega
principa in vseh naravnih sil. V neolitskih kulturah na
Balkanu, pri Ilirih v antiki in v antični Grčiji so jo
častili kot duha čuvaja, duha prednikov ter herojev in
včasih varovalko vodnih izvirov. Povsod v mitoloških
izročilih je kača povezana z vodo in svetom mrtvih
(npr. v antični mitologiji prehod v Had prek reke
Stiks). Voda je pri večini verovanj posrednik s svetom
mrtvih, tako na primer naj bi po slovenskih
verovanjih bila duša po smrti še 40 dni v vodi. V
najstarejših mitologijah vodi pot v kraljestvo mrtvih
skozi vodo in žrelo kače, kasneje postane kača ovira,
ki jo je potrebno premagati na tej poti. Upodobljena
na nagrobnem spomeniku je kača kot piton v Sparti
interpretirana v okviru funerarnega (pogrebnega)
kulta, kot čuvaj pokojnikov in posmrtnega življenja.
Negativni, preklet aspekt kače prevlada z nastopom
krščanstva, saj prav zaradi njene močne predkrščanske simbolike postane simbol vsega zlega,
poganskega. V krščanski ontološki diskusiji o izvoru
zla je bila kača v skušnjavi z Evo spremenjena v
simbol zla. Sad kačinih moči in znanj je kraja. Ne
simbolizira več plodnosti, temveč razuzdanost,
hudiča. Zmaga krščanskega svetnika nad kačo ali
njenimi podobami (zmaj) simbolizira zmago
krščanstva nad poganstvom.
Z arheološkega vidika je Na jezeru nenavadna
utrditev iz apnenčastih blokov, ki so tujek na flišnem
brkinskem grebenu. Pod jezerom je rimskodobno
žarno grobišče iz 1. in 2. stoletja. Glede na najdbe
orožja v grobovih, ki za Rimljane niso običajne,
arheologi sklepajo, da so bili pokopani staroselci.
Vzhodno od grobišča je bila odkrita tlakovana pot.
V lintverju in obredih na Jezeru je verjetno mogoče
prepoznati
demoniziran
predkrščanski
kult
prebivalcev bližnjega naselja, arheološkega najdišča
Ajdovščina. V prid teh hipotezi govori podatek, da je
bil lintvern lociran le nekaj metrov nad nekdanjim
pokopališčem prebivalcev Ajdovščine, Pod jezerom,
kar ga bi lahko povezovalo s pogrebnim kultom.
Lintver živi v vodi, ki je prav tako kot kača povezana
s svetom mrtvih. Cerkev je poskušala izkoreniniti to
bitje iz ljudskega verovanja s tem, da ga je
demonizirala. V molitvah je bil lintvern imenovan
hudič, namen krščanskih ritualov je bil izgon zlih sil
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iz Jezera. S postavitvijo romarske poti k Jezeru,
krščanskimi simboli in s krščansko liturgijo je Cerkev
pokristjanila lokalni kult. Tako je verjetno danes
lintvern ostanek nekega pred-krščanskega kulta
prazgodovinskih in antičnih prebivalcev Ajdovščine,
ki ga je Cerkev poskušala prek pokristjanjevanja in
demonizacije izkoreniniti, vendar je s tem v nasprotju
z željenim zagotovila njegovo preživetje v pokrajini.
Morda je demonsko bitje z vrha Gore (Gure) celo
spominjalo na slovansko božanstvo Perun, ki z vrha
gore ustvarja grom in blisk, in so si ga zato Rodičani
še bolj prisvojili. Kakorkoli, še dandanes se Rodičani
tega kraja raje izognejo (Hrobat 2004; Ekar, Hrobat
Virloget 2016).

Zgodba
Rodiški Čuk je hrib, ki čepi nad vasjo in jo gleda vas noč
in dan. Čuk je nenavaden hrib. Okoli hriba je kamenje
in zemlja, noter pa je votel in poln vode. Na dnu tiste
vode je velik grad. V tistmi gradi živi rodiški kačon. Tisti
kačon se kliče lintver.
Vsak dan zjutro kačon gre na potep. Priplava po vodi
gor na vrh, kamor voda ven iz Čuka gleda. In začne
pehat vodo ven. Ker je bolj topla, se v njej lintver greje.
Potlej gre lintver spet v vodo v hribu. Vsak dan zamaši
vse luknje in skrbi, da voda ne odteče.
In boste rekli, kakšen je? On ni navadna kača, je velik,
zelen in ima takšno rožo na glavi, kakor petelin. Ima
majhna ušesca in jezik ima kot kača. Ma zobe pa jma
drugačne, jih ima polna usta. In ta kačon, ko pride gor,
pogleda, kako je. Če se ga kaj razjezi, on bi lahko udaril
z repom in bi Čuk v sredi počil in voda bi odnesla Rodik.
Zato ljudje ahtajo, da kačona ne ujezijo, zato ker kačon
prinese tudi strelo. Če rečeš strela, te udari. Ni varno.
Kačon pihne ven strupeno sapo, se naredijo veliki
oblaki, začne padat toča, začne padat sodra ali
karkoli… In bliska in grmi in ubije dosti ljudi.
Zato Rodičani jemajo rešpekt do kačona. Ga strašno
pošacajo.
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Ajdovščina
Že v 19. stoletju je bil v okolici bližnje vasi Materija
najden epigrafski napis iz prvega stoletja z imenom
Rundiktov (Rundictes). Raziskovalci so na osnovi
podobnosti
imena
Rodik
ime
pripisali
prazgodovinskim
in
antičnim
prebivalcem
Ajdovščine nad Rodikom. Na napisnem kamnu je v
latinščini zapisana razsodba v sporu o uporabi poti
med rimskim senatorjem G. Lekanijem Basom in
lokalno skupnostjo Rundiktov. Naselje je bilo
poseljeno od časa železne dobe v prazgodovini do
zgodnjega rimskega obdobja (1.-2.st.n.št) in ponovno
v pozni antiki (4.-5.st.n.št). Iz tega časa je iz ruševin
razvidna struktura naselja z ulicami in stavbami. Po
izkopavanjih sodeč je bila apsidalna zgradba v 5. st.
n.št. ali kasneje uničena v požaru, morda v vojaškem
napadu. V zadnji fazi je služila kot delavnica, saj so bili
najdeni polizdelki, orodje in žrmlje. Podrobnejše
analize arheološkega materiala še niso bile narejene,
zato ni znano, ali je bila Ajdovščina poseljena tudi
kasneje v slovanskem času. Med dolino in vhodom v
naselje je prepoznavna rimska cesta, na mogočnem
obzidju iz časa prazgodovinskih gradišč (kaštelirjev)
se da razbrati tri vhodna vrata. Na grobišču Pod
Jezerom, na Čuku je bilo najdenih več zgodnje rimskih
grobov, ki odražajo pred-rimsko staroselsko
prebivalstvo.
Izročila o ajdih z Ajdovščine nad Rodikom se
razlikujejo od drugih po tem, da se z običajno
podobno velikanov prepleta poseben antropološki
opis. Ajdi so sicer v slovenskem izročilu poznani kot
velikani z nadnaravnimi močmi, pogosto so ljudje po
njih dali imena arheološkim naselbinam (npr.
Ajdovščina, Ajdna, Ajdovski gradec itd.).

Slika 8: Epigrafski napis o Rundictih (vir: Fototeka Civici
Musei di Storia ed Arte di Trieste)

Slika 9: tloris arheološke naselbine na Ajdovščini (vir:
izdelal Branko Mušič)

Vendar se v rodiškem izročilu s podobo velikana
prepleta tudi drug opis. Bili naj bi manjše postave,
temne polti, črnolasi, govorili naj bi svoj jezik, bili
najbi dobri kovači... Ali je morda ta drugačnost
rodiških ajdov posledica tega, da so jim Rodičani,
vedoč zaradi zgodnjih arheoloških izkopavanj, da naj
bi šlo za antično prebivalstvo, pripisali drugačne
lastnosti od sebe in so tako vnesli antropološko
razliko med romanskim prebivalstvom in Slovenci?
Pa vendar govori izročilo tudi o stikih z njimi, saj naj
bi kradli poljske pridelke vaščanom spodaj, zaradi
česar naj bi pogosto prihajalo do sporov. Edinstven
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opis ajdov in o stikih z njimi verjetno ohranjajo
drobce večtisočletnega spomina na sobivanje dveh
različnih populacij, ajdovske oziroma predslovanske
(staroselske) in slovanske, ki se je morda naselila v
Rodiku pod Ajdovščino.
V nasprotju z izročili o stikih in sovražnostih se v
izročilu mešajo tudi pripovedi o tem, da naj bi bili ajdi
predniki Rodičanov. Naselili naj bi se v najstarejši del
vasi, v Podluzo. Izročilo govori, da se je Rodik nekoč
delil na dva dela vasi s potokom, ki ju je ločeval.
Prebivalci so se ločili na dva dela le ob določenih
priložnostih, to je, ko so sedeli pri maši v cerkvi, ko so
organizirali skupna dela in ko so umrli, saj so imeli
ločene prostore tudi na pokopališču, kar je izjemna
redkost. Sicer se Rodik deli še na več delov vasi,
ampak ta dvojna delitev, ki se izraža v ritualnih in
delovnih dejavnosti prek leta je zanimiva prav zaradi
izročil o ajdih kot prednikih. Lahko bi namreč
nakazovala, da so prebivalci še stoletja po združitvi
prebivalcev z vasi »zgoraj« in »spodaj« (če je res bilo),
v času življenja v isti vasi, ohranili simbolno delitev
prebivalcev na »nas« in »druge«, ajde (Hrobat 2005;
Slapšak 1997, 19−64; Ekar, Hrobat Virloget 2016).

Zgodba
Na najvišjem vrhi rodiške luze je Jajdešna, tam so
enkrat živeli velikani. Pravijo, da niso bili takšni kot me,
so bili bolj zategle kože in da so imeli takšne črne,
ricaste lase. Ti velikani so imeli eno veliko mesto
Jajdešna in tisto mesto je imelo velikansko obzidje in tri
mogočna vrata, ki so bila zapahnjena: ena so bila zlata,
ena so bila srebrna in ena so bila bronasta. Pravijo, da
so bili velikani dobri kovači in da so znali skovati, kar
si se zmislil. Vse so imeli tej ljudje, samo njiv ne, in zato
so bili dosti botov lačni. So imeli ene lehce tam na
Njivicah in štihterco na Guri, ma dosti jim ni rodilo.
S temi velikani so imeli Rodičani dosti opravkov.
Ponoči, ko so Rodičani spali, so se priplazili velikani na
njive v Čelevem in so jim pokradli repo in korenje. Ko so
Rodičani vstali, je bilo že vse oropano.
Rodičani si niso upali sprimit boja z velikani, niso imeli
nanka orožja ne nič, so se jih malo bali. Zato so pole
začeli saditi repe v polji rodiškemi, so očistili črno trnje
in naredili polje, še danes je tam rodiško polje.
Velikani so živeli še naprej na Jajdešni. Pole je prišla
enkrat ena vojska in vsi moški velikani so šli v vojno.
Prej ko so šli, so zakopali svoje zaklade. In so pustili
doma samo otroke, žene in starce. In teh velikanov ni
bilo več v dolino.
Prej ko šli, so prosili kačona lintverja, naj varje njihove
zaklade. Dokler bo lintver živ, noben ne bo ukradel
zaklade. Še danes varje, še danes je tam. Samo starci in
otroci pa niso mogli tam živet, zato so počasi šli v
Podluzo in si tam naredili hiše. In zdaj so Podluzci
potomci Jajdov.
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Robida
V Robidi, v bližini Tabora, naj bi na ruševinah
srednjeveške utrdbe živela kača, po eni varianti lepa,
velika in bela, po drugi velika in črna, po tretji pa kot
zakleta grofična. Po poti naprej se nahaja prelaz
Prelovec, čez katerega je potekala »stara pot« mimo
Kobilje glave proti gradu Švarcenek v Podgradu pri
Vremah, ki je bil povod za mnoga ustna izročila o
grofu Petaču.
Motiv kače kot čuvaj zakladov in ruševin je pogost na
Rodiškem (Križen drev, Gabrova stran – zaklet grof)
in tudi širše. Kot čuvajka zakladov je darovalka
dobrin in rodovitnosti, simbol podzemne moči in
modrosti. Zato je kača atribut velikih boginj narave,
boginj mater, moškim daje moč za oploditev.
Nekatere mitologije, recimo egipčanska, slovanska,
napadajo kačo le takrat, ko poskušajo v svetu uvesti
kaos (npr. z zapiranjem vode v zemlji, kar povzroči
sušo, na primer v rekonstrukciji slovanske
mitologije).
Še danes nekatera izročila odražajo verovanja v kače
kot dobra bitja. Kot simbolu mrtvega prednika so
ljudje pripisovali kači zaščitniško vlogo. V Furlaniji se
ni smelo ubijati kač, saj naj bi bile v njih »dušice«. V
vlogi hišnega duha je na Primorskem, v Furlaniji in
drugod čuvala domačijo, dajala plodnost in varovala
pred nesrečami. V Rodiku so bila izročila o hišni kači,
ki se ji je nastavljalo mleko, še do nedavnega živa.
Znane so pripovedi o kačji kraljici, ki obvladuje vse
kače in je hkrati gospodar zemeljskih zakladov, zato
so si ljudje poskušali prilastiti njeno krono, kačji
kamen itd. Uboj kače je veljal za neodpustljiv greh.

na Križen drev (Hrobat 2004; Kropej 2008,
166−175).
Zgodba
Tam na rodiški Robidi je bil anbot velik in mogočen
grad. Strela je udarila vanj in zažgala se je streha. Polej
se je kmalu zrušil. Ostalo je veliko merišče. V tistem
merišču je bila velika lepa bela kača. Eni ljudje so rekli,
da je kača črna in da je tisto zakleta grofica. Ma vsi so
se kače bali, naj bo črna ali bela, in starši so rekli
otrokom, ko so šli na Robido: »Varte se kače. V merišču
je nevarno.«
Enkrat je šel će po drva Babudrov Pepček. Nasekal je
drva in obsekal frašče. Polej je šel še h gabrovemu grmi,
da bi odsekal pokrč. Je z roko stegnil v grm po kolc. Nič
ni pogledal. Okrog kolca je bila ovita kača. V momenti
se mu je ovila okoli roke in jo začela stiskati, da je fanti
sapa pohajala. Fant je jmel v drugi roki sekiro, a je bil
tako zmešan in prestrašen, da ni udaril z njo. Še spustil
jo je na tla. Kača se je ovijala gor po celi roki in se mu
ovila okoli vrata in mu šla z glavo v višino oči. Tam je
srepela v oči in sikala z jezičkom. Tako ga je stiskala za
vrat, da je bil ves zaripel. Si je mislil, da je po njemi. Z
zadnjimi močmi je pomislil: »O bog in mamka božja!
Reši me tega kačjega vraga.« Če verjeste ali ne. To je
pomagalo.

Po drugi strani so kače ambivalentna bitja v ljudskem
izročilu, saj nastopajo tudi v negativnih vlogah. Kače
se lahko ovijejo človeku okrog vratu in ga skušajo
zadušiti, tako kot v slišani rodiški zgodbi. Kače lahko
veljajo za nadloge ali kazni, ki pride nad ljudi zaradi
greha. Lahko napadejo celo mesto ali vas, kot govori
izročilo o antičnem najdišču iz sosednjih Slop.
Pogosta so tudi izročila o nevarnem odganjanju kač,
za kar so bili poklicani posebni izganjalci kač ali se ga
je izvajalo s posebnimi obredi, pri čemer so se kače
zbrale pod žvižgi kačje kraljice, bele kače ali v
rodiškem izročilu črnice, ki naj bi kače odvedla iz Slop
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Kobilja glava
Ledina Kobilja glava predstavlja eno najbolj
enigmatičnih mest na Rodiškem. Izvor imena vsa
izročila povezujejo s kobiljo lobanjo. Po enem izročilu
naj bi na tem mestu volk raztrgal kobilo, od katere je
ostala le njena lobanja, po drugem naj bi tu stal kol s
kobiljo lobanjo, okrog katere naj bi plesale čarovnice.
Ob prvi polni luni po veliki noči naj bi tu čarovnice
raztrgale vedamca, človeka z nadnaravnimi
lastnostmi, kar spominja na grški mit o Penteju, ki ga
menade raztrgajo v divjem plesu.
Tretje izročilo pravi, da naj bi se na Kobilji glavi naj
pod »tirmanom«, kamnitim mejnikom v obliki
konjske glave, nahajal zaklad ali grob dojenčka.
Najditelj skrivnostnega »tirmana« iz Rodika tako
pripoveduje zgodbo o Kobilji glavi:
P: To so zmeraj govorili, da je bil volk in da je pojedel
tisto kobilo in zato se je reklo Kobilja glava. Ampak ni
nikoli nobeden povedal o tistem kamnu. Če ne bi jaz
iskal kostanj in gobe, ga ne bi niti videl /.../
K: Kaj so govorili, kakšno kobilo, da je volk pojedel?
P: To je ta, ki jo je imel grof, Petači, ko so bili, ne, so
imeli tam za past konje. Tam so pasli konje, tisto reber
so pasli, in v tistih časih so bili volkovi tu v naših krajih.
In da je volk raztrgal eno kobilo in je ostala sama glava
in potem lahko, da so postavili tisti kamen tam kakor
en spomenik. To je morda petsto let od tega, še več.
Konj se v toponimih na srenjskih mejah pojavlja tudi
drugod. V indoevropski dediščini je poznano
inavguracijsko obredno razkosanje kobile ali konja,
pogosto ob ustoličevanju kralja. Mitski pomen konja
je bil na območju Primorske znan že iz časov Venetov.
Grški zgodovinar Strabon omenja obred žrtvovanja
belega konja v svetišču grškega junaka Diomeda ob
izlivu Timava v Jadransko morje, ki je bilo posvečeno
istoimenskemu lokalnemu božanstvu Timavusu ali
Temavusu. V slovanskem izročilu je konj
spremljevalec božanstva groma in nevihte Peruna, po
eni izmed interpretacij pooseblja tudi njegovega sina
Jarila/Jurija/Ivana. V Romuniji in v Srbiji so na kole
ograd ali čebelnjaka postavljali lobanje živali,
večinoma konjske, da bi odganjale slabe duhove,
bolezni, uroke ali hudiča. Konjska glava kot
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apotropejski (zaščitni) znak je bila poznana po vsem
indoevropskem svetu. Konj je vezan tudi na pogrebno
simboliko, saj velja za psihopompa, to je mitološkega
spremljevalca duš v onstranstvo.

Slika 10: Kamen v obliki konjske glave na Kobilji glavi
(fotografirala Katja Hrobat Virloget)

V južno slovenskem verovanju se v obliki konja
pojavljajo tudi duše na zemlji. V neposredni bližini je
Prelovec, ki se ga držijo izročila o grobu vojakov in
lučkah – dušah umrlih. Enigmatičnost Kobilje glave
gre pripisati njeni lokaciji na tromeji med tremi
katastrskimi občinami Rodik, Podgrad, Dane. V
povedkah o smrtih, razkosanju, ubojih na meji je
mogoče prepoznati idejo žrtvovanja, ki jo je v izročilih
o srenjskih mejah mogoče zaslediti po vsej Evropi od
antike naprej in kaže na poseben pomen srenjske
meje. Ponekod po Evropi so ohranjena izročila o
ubojih in grobovih na mejah ali o določanju meje na
mestu, kjer se tekača sosednjih vasi srečata in se eden
ali več mrtvi zgrudijo na tla ali jih žive pokopljejo.
Nekateri raziskovalci v teh motivih prepoznavajo
elemente obreda človeške daritve ob mejnem kamnu.
V rodiškem izročilu se razkosanje bitij ali smrt
pogosto drži srenjskih mej, tako tudi na Njivicah in na
Križen drevu. Smrt in žrtvovanje na mejah bi bilo
mogoče razumeti kot simbolno ponavljanje
prvobitnega dejanja ustvarjanja mikrokozmosa in
utrjevanje mej s silami, ki prihajajo iz sveta mrtvih.
Srenjske meje v Rodiku so označene ne le s smrtjo,
temveč tudi z bajnimi bitji (Pod lisičino, Križen drev
itd.), kar nakazuje na to, da so imele poseben simbolni
pomen: označevale so hkrati mejo posesti med vasmi
v svetu živih in meje med svetom živih in svetom
mrtvih. O tem pričajo tudi posebna ritualna dejanja
na srenjskih mejah, v obliki mrtvih počival, kot je

razvidno pri Križen drevu (Hrobat 2009; Hrobat
2010).
Zgodba
En mož je bil vedamc. Se je rodil z nogami naprej. Zato
je znal vse, kaj so ljudje mislili. In to je on izkoriščal pri
pogovorih in pri mešetarjenju. Je gledal človeka v oči in
mu je prebral misli. Tako je obogatel. In je ratal najbolj
bogat v vasi.
Pa je čul, da lahko zastopiš tudi živalsko govorico, če si
deneš pod kušin praprotno seme. Je šel v gozd in je
nabral našel drobceno praprotno seme. V noči na Sveti
Jevan se je zbudil in je poslušal. Je čul tašne glasove, ki
jih prej še nikdar ni. In je tudi zastopil, kaj pomenijo.

vedamca in so se z njim vrtele okoli kolca in so tudi
vlekle, da so ga raztrgale in razčetverile. Potlej so
skopale pri kolcu jamo in tiste kose zakopale poleg
lonca z denarjem.
Vol je vprašal konja: »Ti, kako to, da so ga štrige
raztrgale?«
Konj je rekel: »Jaz sem vedel, da ima vedamc praprotno
seme in zato ti nisem povedal, da bi mogel na kolc
zvezati makončevo vejo. Štrige bi izgubile moč in
zaklad bi bil njegov.« Tako pa je še zdaj tam.

Vedamc je vstal in šel proti štali. Je čul, kako se
pogovarjasta vol in konj.
Konj je rekel: »Če bi naš gospodar, ki se drži, da je
vedamc, vse znal, bi znal tudi to, da ob kolcu, tam
kamor visi konjska labanja, na Kobjiglavi, zakopan
zaklad. On bi šel ob polnoči ob prvi polni luni po veliki
noči će in bi izkopal zaklad.«
Vol pa je rekel: »Ma ja, potlej pa bi bil še bolj lakomen,
kakor je. Tako nas strada, da nam kruli prav v deveto
jeb. Še dobro, da so mlatiči omlatili žito bolj površno in
so pustili v slabi pet mernikov žita. Tako bomo preživeli
to leto in ne bomo ukrepali od lakote.«
Vedamc je to čul in je takoj naslednji dan ukazal
mlatičem, naj žito še enkrat premlatijo. Niso smeli prej
odnehati, dokler niso namlatili pet polnih mernikov
žita.
Vol in konj sta celo zimo jedla pusto slamo in sta tako
shujšala, da so jih bile same kosti, kar šklepetale in
rožljale so. Samo še koža je visela s hrbta. Ob veliki noči
sta komaj stala pokonci od lakote in vsega hudega.
Konj pa je rekel volu: »Komaj čakam prve polne lune.
Potlej bova rešena.«
Tisti večer, ko je zasijala polna luna, tista prva po veliki
noči, je šel vedamc kopat zaklad. Tam na Kobjeglavi pri
kolci, je visela konjska lobanja, tam je začnu kopati.
Kakor je začnu, so priletele tja štrige in so začele plesati
okoli kolca in tudi okoli njega. So zgrabile lakomnega
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Njivice
Po izročilu naj bi bilo tu pokopališče ajdov, stara vas
ali njihove njive. Arheologi so našli nekaj
arhitekturnih sledov, košček rimske keramike in
sledove starih njivskih površin. Ponoči so se tega
kraja ob srenjski meji ljudje izogibali, češ »da tam
rado straši«. Po pripovedi naj bi tu stala kovačija, v
kateri naj bi kovač nudil popotnikom prenočišče. Če
popotnik ni ustrezal dolžini postelje, ga je kovač
»skrajšal« tako, da mu je odsekal ude in jih zakopal za
kovačijo. Motiv spominja na grški mit o Prokrustovi
postelji, ki je ravno tako popotnike skrajševal in
nategoval za dolžino postelje. Kovač je v mnogih
mitologijah povezan s kulturnim herojem, vračem,
pogosto ima celo mesto med bogovi, kar je povezano
z njegovim skrivnostnim znanjem proizvajanja
(svetih) kovin in z obvladovanjem okultnih znanj. Na
mestu naj bi ljudje videvali lučke, duše umrlih, ki so
poznane po vsej slovanski, evropski in tudi ameriški
folklori.
Po svoji motiviki izročila z Njivic spominjajo na
izročila na Kobilji glavi, saj pri obeh nastopajo izročila
o smrti, o uboju, razkosavanju in mrtvih dušah. Poleg
tega, da gre v tem primeru za sledove arheoloških
bivališč, gre tudi tu izročila o smrti povezati z lokacijo
v bližini srenjske meje. Nanjo se namreč pogosto
lepijo izročila o strašnem, nevarnem, o nadnaravnem,
o smrti in podobno, ki kažejo na poseben simbolni
pomen srenjske meje kot posrednika z onstranstvom
(Hrobat 2009).
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Slika 11: Vrata iz dreves na Njivicah, o katerih piše Marko
Pogačnik (fotografirala Katja Hrobat Virloget)

Zgodba
Tam na Njivicah je bila enkrat ena vas. Ljudje so tam
dolgo živeli, ma pole so šli v Brezovico. V tiste hiše so se
potlej naselili cigani. En cigan je bil kovač. Ociganil je
popotnike, ki so hodili mimo in so se tam ustavljali, da
so nakrmili konje. Vsakemu, ki je prišel zvečer do
njegove hiše, je rekel: »Vam dam zastonj prenočišče.«
Popotniki so ponavadi privolili in so tam prespali. Ko je
popotnik prišel v sobo, mu je kovač pokazal lepo
kovano posteljo. Popotnik se je vlegel na posteljo, kovač
pa ga je zakoval in posteljo skrajšal s posebno ročico.
»Za mojo posteljo si prevelik,« je rekel. Vzel je sekiro in
ga zmanjšal, pri glavi in pri nogah.
Kose mrtveca je zakopal za kovačijo. Pole je konje
prefarbal in prekoval in tako predrugačene je
preprodajal. In vse, kar so imeli s sabo, je će po Pivškem
prodajal. Od tabot je minilo že mnogo let. Ma ljudje so
se kraja ponoči malo izogibali, so rekli, da tam straši in
da se duše vicajo. Tako da niso hodili mimo.
Enkrat pa je šla Cesarica z Rodika na Artviže. Malce se
je zaklepetala pri Mariji Dudkovi in je pred mrakom
hitela proti domi. Ko se je približala Njivicam, je tam
videla majhne ognjene plamenčke, ki so goreli na
zemlji. Tako, enega pol metra so bili visoki. Ko se jim je
Cesarica približala, so ugasnili. Ko je tela stopit čeznje,
pa so se pognali kvišku.
Ona je vzela eno vejo in začela gasiti ogenj. Bolj je
tolkla po njemi, bolj je ratal višji in višji. Je gorela je
zemlja, ne les ali pa grmje. In jo je primla ena grozna
tesnoba. Ni mogla prekoračiti ognja. Zato se je obrnila
nazaj proti Rodiki. Je tekla vso pot do vasi. Vsa
prestrašena in mokra je prišla nazaj in povedala, kaj jo
je tokalo. Ljudje so jo poslušali in ji povedali, da je bil
tisti ogenj z unga sveta. So se duše vicale.
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Križen drev

Slika 12: Mejnik na Križen drevu (fotografirala Katja Hrobat Virloget)

Na tromeji katastrskih občin Rodik, Artviže in
Podgrad je Križen drev, imenovan tudi »konfin«,
mejnik. Na njem se nahaja ruševina neznane starosti.
Veljal je za strašljiv kraj. Po slišani pripovedi se je tu
na dan pusta ob polnoči nekomu prikazalo ti. krvavo
stegno, v tem primeru obešenec, ki je pred njim
razpadel in se zopet sestavil v kosmato pošast. Po
drugi pripovedi naj bi na Križen drevu ležal zaklad
pod kupom kamenja, ki ga varuje kača, po tretji pa naj
bi pod njim izginile kače, ki so jih v obredu izgnali
izpred hiše v Slopah. Tudi ponekod drugod po
Primorskem srečamo strašljive pripovedi o kačah
pod kamnitimi mejniki, ali o zakletih ljudeh,
coprnicah, krvavem stegnu ipd., zaradi česar se ljudje
teh mest izogibajo. Izročila govorijo tudi o
zimzelenem hrastu z vrezanimi križi, ki naj bi stal na
Križen drevu. En sogovornik je tudi slišal praviti, da
naj bi tu čez potekala stara pogrebna pot in da so se
na tem mestu procesije ustavile in zmolile. Morda gre
za podoben pojav kot isto-imenski Križen drev med
Slopami in Brezovico, ki je deloval kot mrtvo
počivalo. Mrtva počivala so ritualna mesta, navadno
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ob srenjskih mejah ali ob vodi, kjer se je na obrednih
mrtvaških poteh pogrebna procesija ustavila,
počivala, zamenjala nosače in izvedla molitev za dušo
pokojnika. Nastopajo tudi pod drugimi imeni, na
primer Mrtvaška počivala, Pri križu, Mrtvaški
hrib/breg, Počivalo/a ipd., na njih se lahko nahaja
križ ali kapelica, v nekaj primerih na Krasu celo
napisni kamen, ki govori o počitku pogrebcev ali
mrliške rakve na tem mestu. Ime »križen drev« naj bi
v sosednji Brezovici uporabili tudi za označitev
mejnika posesti, ko so dva do tri drevesa prepletli, da
so rastla skupaj.
Zgodba
Križendrev ni navaden kraj, tam raste en mogočen
zelen hrast in tam ponoči lahko srečaš tudi krvavo
stegno. Ni dobro hodit ponoči tam.
Tine iz Artviž je hodil zmeraj se ženit v Rodik. In je za
vsak dan prišel in je plesal in pil, jel zelje s klobasico in
se poveselil, kakor se pač fantu spodobi. Zadržal se je

dolgo in pupa je rekla: »Kmali bo polnoč, ostani leti, ne
hodi domov«.
Ma on se je odpravil na Artviže. Bil je lih lepo zagret in
se je zapletal z enega kraja ceste na drugega in si svetil
s falarjem.
Ko je prišel z Vrhul na Križendrev, je zagledal enega
velikanskega moža, ki je kar z neba visel na konopu.
Kar naenbot je z obešenca dol utrgala ena noga. Polej
je pala še ta noga. Poli je cepnila desna roka. Čez en cajt
še leva roka. In poli je zgrmel dol trup. Samo glava je še
visela z neba na konopu.
Na tleh se je ta obešenec nazaj sestavil in brez glave je
začel marširati proti Tinetu. Bil mu je vedno bliže in ko
je prišel prav blizek, je Tine videl, da je ta pošast brez
glave kosmata in da ima krvava stegna.
Tine se je v momentu streznil. Hitro se je prekrižal in
poklical Boga na pomoč.

Baba
Rodiško ustno izročilo pozna dve vrsti povedk o babi.
Ene se jasno nanašajo na tako imenovano skalo v
bližini prazgodovinskega gradišča Debela griža,
druge na folklorni lik babe na splošno. V skali so
Rodičani prepoznavali babo z »obliko riti, ženske, in
prsi«. Po eni pripovedi naj bi otroci-velikani postavili
svoji materi kip, po drugi naj bi šlo za žensko, ki je
okamnela zaradi laži. Novejše analize so na
zemljevidu iz 18. stoletja pokazale, da je obstajal še
drug toponim po tem imenu, in sicer Babina gora,
verjetno na mestu, ki je danes imenovano Tretji vrh.
Po slišani pripovedi naj bi »rodiška baba« tako kot
druge babe vplivala na vremenske razmere: ko prdne
zapiha »gorka burja«, ko se »poščije« je »uscankin«
gorek dež in ko dvigne krilo, podobno kot furlanka z
Goriškega in Vipavskega prinese lepo vreme. V
slovenskem izročilu spušča baba, ko se razjezi, iz
jame veter, primerljiv s telesnimi vetrovi. Pripovedi o
»uscankinem« dežju spominjajo na gropajski kamen
po imenu Matjuška, ki »se poščije« pred dežjem ali na
izročila o napovedovanju dežja po hribih, imenovanih
Baba ali La vecchia v Italiji. Povezava z mokroto je
razvidna tudi v pridevnikih kamnitih bab v Sloveniji
in na Hrvaškem, na Krasu, v okolici Vipavske doline,
v Istri in v Kvarneju, kjer veljajo za blatne, »šmrkave«.
V otroški folklori so v teh krajih otroke strašili, da
bodo morali otroci ob prvem odhodu mimo nje v
mesto (Trst, Reka, Grobnik) ali gozd ali v drug
nedomač kraj babo poljubiti, pihati v rit, odjesti njen
»šmrkelj«, udariti s palico ipd. V strahu pred gnusno
babo so se tako otroci držali doma, tako da je baba
igrala vlogo družbene kontrole.
Hkrati baba odraža spomin na arhaično božanstvo, ki
je bilo utelešeno v krajini, v naravnih kamnitih
monolitih, gorah, jamah ipd. Le v enem primeru, v
Grobniku, je baba tudi izklesana v obliko ženske.
Najstarejša doslej znana baba je narisana kot kamnita
kolona na meji med Tinjanom in Sv. Lovrečem v Istri
na Hrvaškem, na meji med Beneško republiko in
Avstrijo v notranjosti Istre in sicer na zemljevidu iz
leta 18. stoletja po originalu iz 16. stoletja.
Pri babah so navadno zabeleženi tudi različni rituali,
darovanja, opazovanja ob solsticiju, kot recimo na
17

Golcu v Čičarji, na Velebitu ipd., Babja jama je na
Posoškem v izročilu starovercev bila osrednja
obredna točka.
V slovanskem izročilu ima baba mnogo pomenov, od
ženskega bitja, demona atmosferskih pojavov,
povezave z različnimi nebesnimi telesi, zadnjim
snopom žita, bolezni, obredni kruh itd. Analiza njenih
različnih besednih pomenov v slovenskem jeziku je
pokazala na njeno dvojnost med rodovitnostjo in
smrtjo, po eni strani označuje iztrošen, neploden
vidik (npr. gnil oreh, stara baba, zima…), po drugi
strani pa ploden, temeljni, vitalen element s spolno
močjo (nosilni element v konstrukciji – steber,
kamen, dobra baba, pomlad…). Ponekod je vidna
povezava babe v toponimih z Devo, ki spominja na
mlajši, ploden aspekt stare babe. Toponimi enačijo
dele babinega telesa z elementi gora oziroma krajine
(Babin nos, Babino koleno, glava, kolk, popek…).
Izročilo iz Krasa in Ligurije v severni Italiji govori, da
ko pade otrok na tla, poljubi babo. Baba torej ni nič
drugega kot zemlja sama.
V okviru slovanske mitologije je povezana z edino
gotovo splošno poznano slovansko pra-slovansko
boginjo Mokoš (ravno tako iz moker), kjer je v
rekonstruiranem glavnem mitu ujeta v ljubezenski
trikotnik z nebeškim božanstvom groma in bliska
Perunom ter htonskim božanstvom Velesom.
Toponim baba je mogoče najti tudi v krajini okrog
Mošćeničke drage, tako na obali kot bližje hribu
Perun v notranjosti, kjer se nahaja Babin grob. Tudi
drugod po slovanskem svetu pogosto nastopa ob
toponimih, ki spominjajo na Peruna ali Velesa.
Pa vendar baba presega zgolj slovanski svet, saj je
verjetno hkrati tudi spomin na neko vse-evropsko
arhaično bitje. Podobna izročila o starkah,
personificiranih v krajini, poznajo kot La vieille v
Franciji ali la La vecchia v severni Italiji, kjer ravno
tako nastopa v groteskni otroški folklori o poljubu ob
prvem mimohodu, kot zadnji snop žita in v
napovedovanju vremena (Ekar, Hrobat Virloget
2017; Hrobat Virloget 2013; Hrobat 2010).
Žal so rodiško Babo pred leti pri gradnji vodovoda
razstrelili. Njene razbitine nam ponujajo v razmislek
naš odnos do preteklosti in tradicije nekoč in danes.
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Slika 13: Ruševine (domnevne) Babe po miniranju ob gradnji vodovodne napeljave (fotografirala Katja Hrobat
Virloget).

Zgodba
Enkrat so tukaj živeli velikani. Njihova mati je bila ena velikanska baba. Otroci so ji napravili kip in ga
postavili na vzdignjenem mestu v Debeli riži. Najprej so ji naredili velik trebuh, popek, dva fjanka, debelo
debelo ret, dva zezka in glavo.
Ta velikanska mati je imela dosti dosti otrok. In če ji je kdo delal dešpeti in se ji povzpel na glavo, ga je
zgrabila, zdrobila in požrla.
In zato, ljudje božji, ne dražite babe. Lahko ji splezaste na trebuh in na fjanke, ma na glavo ne, ni varno.
Baba, ona je ko baba, najboljša, pravijo, da je slaba. Ma, tako slaba kot je rodiška baba, je ni na svetu. In
kako je ognusna. Prej ko ona pride v vas, se ustavi na Čelevem in Krasići. Eno nogo dene na Čuk, se obrne
proti Slopam, pokaže Rodiku ret in reče: PRDEC NAGAJA, FITA NE DAJA, VEN NEJ GRE!
To ponovi tri bote in potlej prdne. Prdi dolgo dolgo in njena sapa je taka kot ena gorka burja. Potlej se
obrne in se poščije in njena voda je kakor gorek dež. In zato rečejo Rodičani njeni sapi uscanka, dežji pa
rečejo uscankin dež. Ko se baba olajša, se odpravi će v nižino, v Milan. Ko je vre daleč, se obrne proti
Rodiku in vzdigne gor krilo in pokaže vse, kar ima spodaj. Takrat se dvignejo tudi oblaki. In Rodičani
rečejo: »Baba je vzdignila krilo, nebo se bo zjasnilo, dežja ne bo!« Tako je to!
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Remeščica

Slika 14: Remeščica znotraj (fotografirala Katja Hrobat
Virloget)

Slika 15: Prazgodovinski nasip Debela griža ob Remeščici
(fotografirala katja Hrobat Virloget)

Remeščica ali Rodiška pečina je veliko brezno ob
obzidju prazgodovinskega gradišča, kjer naj bi bilo po
izročilu izvedeno premirje med Napoleonom in
avstrijskim prestolonaslednikom. Po slišani legendi
naj bi brezno ustvaril sv. Peter v tekmovanju z
Jezusom, ki ustvari Cikovo in Globoko jamo. V
hudomušni pripovedi o vegetarijanskem Jezusu in
tekmovalnem sv. Petru je opaziti neko distanco ljudi
do svetosti krščanskega nauka. Pogoste so podobne
povedke o krščanskih svetnikih, Jezusu in sv. Petru, ki
kot Bog in njegov spremljevalec hodita po svetu v
nekem neopredeljenem času, nepovezanem s
Svetima pismom, preverjata stanje človeške družbe
in ustvarjata čudeže. Jezus zaradi svoje Božje
pravičnosti in modrosti reprezentira Boga, medtem
ko je obnašanje sv. Petra bolj zemeljsko (Stanonik
2019).

Čudežno, ki je v nekem nedefiniranem času posvetilo
prostor, je bilo integrirano v domače okolje
posameznih vaških skupnosti, s čimer ga je
»uvesoljilo« in osmislilo. To čudežno ni nekaj, kar bi
se dogajalo daleč stran, v Sveti deželi, kot uči
krščanska tradicija, temveč so si ga ljudje posvojili,
konkretizirali v materialnem in postavili direktno
pred svoj domači prag, v domačo krajino. Krščanski
abstraktni spomin, ki je osnovan na čudežnem v
»Sveti zemlji«, si je na mikroravni vsaka skupnost
pretvorila v čudežno(st) domačega kraja, v
konkretno materialnost. Tako je bila vaška skupnost
s svojo krajino posvečena z direktnim božanskim
posegom (Hrobat 2010, 45−60). Na dveh mestih se v
Remeščici zaključuje ogromen krožni kamniti nasip,
verjetno ostanek prazgodovinskega nižinskega
gradišča.
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Zgodba
Po svetu sta hodila Jezus in sveti Peter. Jezus je bil suh in droben, saj se je vedno postil in stradal. Sv.
Peter pa je bil debel in močan, ker je rad jel. Zmeraj je je in kar naprej je bil lačen. Peter je bil pravi babec.
In se je tega tudi zavedal, da ga je en kos. Rad se je hvalil, da je mož kot se šika. Ko je hodil po svetu, je
vedno hodil za Jezusom. Mislil si je, da je Jezus res božji sin, a on je le lepši moški in močnejši. Opazoval
je Jezusova dela in si je mislil, da bi on opravil boljše, bolj hitro in lepše.
In tako sta prišla enkrat na rodiško Luzo. Na vrhu sta se usedla. Peter, ki je bil zmeraj lačen, je vzel iz
bisage kruh, da bi pomarendal. Potlej si je odrezal kos pancete in je vse ponudil tudi Jezuse. Jezus pa se
je zahvalil in ni vzel marende. Izkopal je nekaj praprotovih koreninic in tisto grizljal. In sta jedla vsak
svoje. Sveti Peter je rekel Jezusu:
»Vidiš, Jezus, če bi ti jedel panceto in klobase in popil še en kvartin vina, bi bil tako močan, kot sem jaz.
Poglej, kaj bom naredil!« Je vzel eno veliko stenačo in jo zafrlaščil dol z Luze. Je frlela po zraki do Debele
griže. Tam je naredilo comp. Stenača je priletela v zemljo in ratala je velika in široka jama. »Si videl,
Jezus, kakšna Remeščica je ratala?« se je hvalil Peter.
Jezus pa mu je rekel: »Ma res si močan, sveti Peter. Ma tudi jaz lahko naredim jamo. Bom vrgel te
kamenčke in ti boš izmeril, kako globoke jame bodo ratale.« Jezus je vzel tri pestnjake. Enega je zalučal
daleč. Kamen je letel vle do Boršta. Tam se je poleg kala zaril v zemljo. Drugi kamen je vrgel v Malagrišce
in iz njega ratala jama. In nadalje je vrgel enega tja v Lesnjac in tudi tam je ratala jama.
Pole sta šla merit globine jam. Remeščica je bila strašno široka. Ma je bila plitva in se je videlo dno.
Šlavrova in Fukovo jamo sta izmerila s štriki. Cikovi pa nista najdla dana. Sveti Peter je rekel: »Bom se
spustil v jamo in bom videl, koliko je globoka.« Pa je rekel Jezus: »Peter, ne bodi munjen. Ne hodi dol! Saj
veš, da je jama globoka in sega vele do pekla.« Peter se je ustavil in rekel: »Ajej, Jezus, ma kaj sva midva
naredila. Sva odprla pot hudiču na ta svet.«
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Cikova jama

Slika 16: Cikova jama (fotografirala Katja Hrobat Virloget)

V Cikovi jami, kjer naj bi bila tudi voda, je v ustnem
izročilu Rodičanov eden izmed vhodov v onstranstvo.
Vanjo naj bi padel pastirček in se po več sto letih vrnil
domov, tako da ni nikogar več prepoznal. Varianta
pripovedi govori o kragulju, ki je pastirčka v zahvalo
ponesel iz onstranstva.
Jame so v tradicijski kulturi, recimo na Krasu in v
Posočju, percepirane kot liminalne, torej mesto
prehoda v drugi svet, kjer čas poteka na drug način
kot v svetu živih. Motiv nadnaravnega poteka časa in
prehoda v onstranstvo skozi jamo je del skupne
indoevropske mitične dediščine. Najstarejša znana
povedka tega tipa o vrnitvi britanskega kralja iz jame
po dvesto letih, ki so enakovredna času treh dni v
jami, je zapisana že v 12. stoletju. Že v keltski
mitologiji so jame predstavljale vhod v »oni svet«.
Iz tega vhoda v drug svet (Cikove jame) naj bi izhajala
»prva lipa«, ki je bila simbolno posajena na sredo
Rodiškega polja, potem ukradena in spet vrnjena.
Lipa iz onstranstva nastopa kot kozmično drevo, ki
usredišča prostor rodiške skupnosti. Lipa je na
Slovenskem pogosto simbolno postavljena v središče
vasi. Povezavo drevesa z onstranstvom zasledimo v
slovenskem izročilu, po katerem je po drevesu
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mogoče priti v podzemlje ali v nebo (Hrobat Virloget
2015; Hrobat 2010; Ekar, Hrobat Virloget 2016).
Zgodba
V Rodiki ni dosti škratov. Ma eden pa zagotovo je. Ta
živi v Lesnjacu v Cikovi jami.
Ko so enkrat pasli fantje tam v Drobni griži, so šli v to
globoko dolino, v Lesnjac. In kaj niso videli tam enega
majhnega možka v zelenih hlačah. Obraz je imel ves
naguban in porasel, imel je dolgo sivo brado. Ta možek
se je smejal in poskakaval in jim dal belega kruha. Ko
so fantje še teli jesti, jih je zvabil k jami. Ko so prišli
fantje do jame, so se ustavili. Ma en pastir je bil tako
predrzen, da je stopil na rob jame. Škrat ga je potegnil.
Fant je padal in padal in padal pole, štrbunk, je pal v
vodo. Pogledal je naokoli in videl, da je na dnu jame
lepo jezerce in so bile okrog njega krasne dvorane,
polne krasnih kipov. Škrat je fanta potegnil iz vode, mu
dal jesti in piti. Mu je dal grozdja, opaši, krhljev,
pečenke in kruha, kolikor je tel.
Fant je sedel pri mizi in jel. Pole ga je škrat peljal spat
na mehko praprot.

In tako je bilo iz dneva v dan. Sta jedla in spala in jedla
in spala.
En dan pa je fant ratal žalosten. »Jaz bi rad šel domov!«
je rekel škratu.
»Ma kaj ti manjka pri meni?« je vprašal škrat.
»Ma nič mi ne manjka! Ma manjkajo mi mama in oče in
moji bratje in moje sestre!«
In je začel jokati in škrat se ga je usmilil in ga odnesel
ven iz jame. Ko se je vrnil v vas, so ga vsi začudeno
gledali. Nobeden ga ni več poznal. Ma tudi on ni poznal
več nobenega.
Je rekel: »Ma kaj je ta vas Rodik? Kaj vi poznaste tega
in tega, ki je bil moj oče?« Potlej so mu povedali, da je
njegov oče že dolgo cajta mrtev in da tudi njihove hiše
ni več v vasi. In še to so mu povedali, da so res pravili
stari ljudje, da je enkrat pal v Cikovo jamo en pastir, ma
je od tega pasalo dosti časa.
Fant se na tem svetu ni več znašel. Odšel je v Istro in
tam pasel ovce.

Fukova jama
V Fukovi jami ali Majakavcu naj bi fant iz Rodika po
naključju skrivoma opazoval orgijo coprnic in
coprnikov v jami. Ko so ga opazili, so ga vzeli medse
in »potlej so (čarovnice) take delale z njim, da je bil
kot v nebesih«. Ko se je po treh dneh ves zadovoljen
vrnil domov, so mu nadeli ime Fukec, jami pa Fukova
jama.
Izročilo ponovno govori o stiku z bajnimi bitji, z
nezemeljskim, ki se zopet odvija prek jame, ki velja v
tradicijski kulturi za posrednika z onstranstvom. Po
izročilih o obeh jamah, tako Cikovi kot Fukovi, si
fanta, ki sta vanje vstopila in vsak po svoje doživela
stik z nadnaravnim, nista nikoli več opomogla od
izkušnje, kar je po opažanju folkloristov splošno
razširjen motiv posledice stika z onstranstvom
(Hrobat Virloget 2010; Mencej 2009).
Zgodba
Tam pri kranjski cesti je ena velika jama, ki ji rečejo
Rodičani Majakavc ali Fukova jama. K tisti jami ni
zdravo hoditi. Buhvej, kaj vse se godi tam. Pravijo, da
se tam zbirajo cuprniki in cuprnice. Od vsepovsod
hodijo će in gorje, če nanje naleti poštena človeška
duša. Tudi kravam vzamejo mleko in doma ni več kaj
molst. Cuprniki spijejo vse. Ma kaj vime in mleko…
Najhujše je, če se lotijo cuprniki in cuprnice človeka.
Tako se je zgodilo z enim fantom iz Rodika. Ograda
okoli jame je bila njihova in on je šel kosit tja seno. In,
kaj je videl?
V jamo so od vsepovsod prifrčali cuprniki in za njimi še
ena jata starih cuprnic. Te so potlej tam spile nekaj
medežije iz ene flaškice in ne moreš si predstavljat,
kako lepe pupe so ratale. In potlej so začeli plesat
cuprniki in cuprnice in skakat okoli jame. Fant se je
skril za eno steno in jih je gledal. Je imel tudi kaj videti.
Take so delali cuprniki in cuprnice, sam greh, sam velik
greh. So se gonili cuprniki med sabo, pa potlej vsi skep.
In tega fanta je strašno zanimalo, kaj delajo, zato je
vzdignil malo previsoko glavo iznad stene, da bi boljše
videl, in so ga zagledale. Cuprnice so zagnale tak krik
in so ga zvlekle na sredo travnika. In so se začele iz
njega norčevati. Je bil ta fant tako, eno ubogo revše. Je
bil tak bolj majhen možek. Ma, one so ga tako
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razdražile, da je ratal tak kot en velik babec, in potlej
so take delale z njim, da je bil kot v nebesih.
In ni ga bilo domov tri dan.
Po treh dnevih je prišel domov ves zmartran, prepoten
in brez kose. Samo smejal se je, kakor da bi bil neumen.
In potlej je začel praviti doma in pri stričevih, kaj se mu
je zgodilo. Ljudje mu niso miga vervali. So mu zrekli
Fukec in tako se še zdaj pri hiši reče pri Fukovih in jami
rečejo Fukova jama. In ne več Majakavc.

Globoka jama
V rodiškem izročilu velja Globoka jama ali Jama v
Borštu, podobno kot Cikova, za mesto prehoda na
drugi svet. Kot slišimo v pripovedi, naj bi tu živel škrat
ali zmaj, h kateremu naj bi se ženske zatekale s
svojimi težavami. Če je bilo mogoče, jim je škrat
pomagal z nasvetom, v nasprotnem primeru pa jih je
povabil k njemu v jamo in jih nato »ponesel v nebesa«,
z drugimi besedami ženske so naredile samomor v
jami.
Kot smo videli doslej pri Fukovi, še bolj pa pri Cikovi
in Globoki jami, so bile jame v tradicionalni kulturi
dojete kot mesto vstopa v onstranstvo, kjer čas
poteka na nadnaraven način – kar je značilnost
onstranstva. Na Krasu in v Posočju so jame pogosto
povezane z rojstvi otrok, še posebno v navezavi z
babo, ki prinaša novorojenčke iz jame ali pomaga pri
porodih. Po drugi strani pa v jami tudi hrani mrtve
otroke ali jih poje/speče, kar povezuje jame s smrtjo.
Folkloristi opažajo, da v tradicionalnih verovanjih
prihaja plodnost iz onstranstva, kamor gredo duše po
smrti. Torej v zaznavanju krajev, kjer se nahajajo
duše po smrti, lahko prepoznamo zaznavanje
onstranstva. Če je bilo v tradicionalnem dojemanju
rojstvo razumljeno kot prehod duše iz sveta mrtvih,
je logično, da je svet mrtvih v jamah, kjer se duše
mrtvih nahajajo in istočasno, od koder prihajajo nove
duše, novorojenčki. Zaradi te percepcije o plodnosti,
ki prihaja iz sveta mrtvih prek jam, so se v teh odvijali
tudi obredi za plodnost, o čemer pričajo nekatere
jame na Krasu (Triglavca pri Divači), v Brkinih in v
Dalmaciji s simboliko plodnosti, falusa in vulve. Jame
so v krajini tako funkcionirale kot prehod v svet
mrtvih, od koder prihaja plodnost v svet živih
(Hrobat Virloget 2015; Ekar, Hrobat Virloget 2016).
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‘Ma jaz ne morem več, ne morem prenašat tega
trpljenja in te sramote.’
Škratle je pokazalo na jamo. Pobožalo je strino, jo
pobešalo (poljubilo) in je reklo: ‘Čuj, hodi ti z mano v
jamo. Bom zmerom dober s tabo. Boš znala vse, kar je.
Tam ti bo dobro.’
Strina je pa rekla: ‘Čuj, čuj, ma veš, da ne morem. Jaz
imam otroke.’

Slika 17: Globoka jama (fotografirala Katja Hrobat
Virloget)

Zgodba
Tista jama v Boršti je strašno globoka. Ima tudi tisto
dobro lastnost, da odvzame Rodičanom prav vse skrbi.
Če človeka primejo težave in si ne more sam pomagat,
gre k jami in tam dobi nasvet: tam se odloči, kako bo
živel naprej, al pej če ne, skoči v jamo.

Škratle pa je reklo, jo prepričevalo, da je pozabla na
vse. In je šla z njim v jamo.
Stričevi so strino iskali, klicali, ma je niso najdli. Komaj
na pomlad je gnala past v Boršt Šlavrova pupka krave.
In tam je vidla pri hrasti tisti fečov. Takoj je povedla
doma. In pol so šli moži, so se spustili po štriku v jamo
in tam so najdli mrtvo strino. Škrtle pa je zginilo. Od
takrat pa ni zvabilo v jamo nobene ženske več. Je pasalo
več kot sto let.

Pravijo, da je v jami eno škratle, ma še prej pred
škratlem je živel zmaj s tremi glavami. Ma ko so zmaja
ubili, je bila jama frej. In je pršlo škratle noter. Tisto
škratle je gospodar od duš, zastopi vse, kaj se dogaja.
In je pameten in če le more, pomaga z nasvetom. Ma če
ne, pokliče človeka k sebi, da jema on kompanijo tam
notri.
Tako se je zgodilo enkrat s strino stričevo. Njen mož je
bil en lep babec. Mu nej blo bab nikdar zadosti. Zmerom
si je nejdu kašno za zraven, al deklo al vdovo. In žena je
trpela in se grizla. In pole je šla k jami v Boršt.
Ona si je odvezala fečov (ruta), si ga je denla na
hrastovo vejo in pole je začela tam jokat in se
vzdihovat. Pole je klicala dol v jamo: ‘Škratle, ma dej,
pomagmi, no. Povej mi, kej nej nardim, da bo moj mož
mene jemal rad in da ne bo več skakal povsod. Zdej
jema tisto pijano. Še domu jo je pripeljal in tako
sramoto mi dela, da ne več, kaj bi.’
Čez en cajt je škratle pršlo ven z jame. Je primlo strino
za roko in je reklo: ‘Je nej pomoči, strina. Babec se je
rodil in babec bo ostal. Se ne spremeni, dokler ga je kej
v hlačah.’
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Pod lisičino

Slika 18: Stena Pod lisičino (fotografirala Katja Hrobat
Virloget)

Slika 19: Stol za hudiča z luknjo za rep (fotografirala Katja
Hrobat Virloget)

Mejnik na ledini Pod lisičino označuje stičišče ozemelj
treh posesti, Rodika, Dan in Kačič. Tudi tega mesta na
tromeji vasi se drži izročilo o bajnem bitju. Tod mimo
naj bi namreč čez prelaz Prelovec z velikim truščem
in ognjem drvela šembilja. O tem naj bi pričali sledovi
kolesnic v skali Pod lisičino. Zraven so vidni stolčki z
luknjo za rep od hudiča in malih hudičkov ob potoku
, kjer so se mali hudički »zamotili« in pomočili noge v
potok.
Šembilja je na Krasu in v Brkinih videna kot strašljivo
bajno bitje povezano z demonskim svetom. V njej so
prepoznavali hudiča ali čarovnico na ognjeni kočiji,
samo ognjeno kočijo s konji ali brez in podobno. Na
sploh je bila njena pojava povezana z ognjem,
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strašnim truščem in grmenjem. Navadno se šembilja
lepi na arheološko prepoznavne starejše poti iz
antike ali prazgodovine, ostanki katerih so ponekod
še opazni v obliki kolesnic (Lokev, Zavrhek). Po
ljudskem izročilu naj bi mimo Pod lisičine potekala
rimska cesta Lokev-Materija, kar so potrdile tudi
arheološke raziskave (vendar ne gre za šembiljine
kolesnice). Hkrati je rek, greš hitro kot šembilja,
oznaka za neverjetno hitrost, tako so zato rekli tudi
prvim avtomobilom v Matarskem podolju.
Kot smo videli pri lintverju se v podobi hudiča
pogosto skriva spomin na pred-krščansko božanstvo.
V podobi bajnega bitja, ki ga označuje grom, ogenj in
blisk se lahko slika sv. Elija, ki v slovanskem izročilu
nastopa kot interpretatio christiana Peruna, saj se
podobno kot on igra z gromi in vozi ognjeno kočijo.
Poznano je podobno izročilo iz Litve, kjer naj bi bil
Perkun Elija, ki drvi po kamniti poti. V Bosni in
Hercegovini je podobna Crna kraljica, ki drvi po
kamnitih cestah, drugod po Sloveniji je podobno
izročilo o divji jagi. Morda je ognjenemu ženskemu
bitju podoben tudi lik ognjene Marije, ki je bil poznan
v Rodiku ter v Bolgariji in Srbiji (Hrobat 2005; Ekar,
Hrobat Virloget 2016). Hkrati pa je z geološkega
vidika prav na tem mestu stik med flišnim brkinskim
in apnenčastim kraškim svetom. Po spoju teh dveh
gigantskih kamnitih gmot teče potok imenovan
Sešica, njegova voda pa izhaja iz dveh izvirov Zdrava
voda in Devce, ki z mitskega vidika nakazujeta
povezavo na zdravilne moči in devo kot mlajši vidik
babe.

Zgodba
Hudič je zmeraj hodil v našo vas. V našem konfinu si je
naredil dirkališče. Hudič je skoraj vsak dan po
Rodiškem dirkal. Si je naredil posebno vozilo, ki so mu
rekli šembilja. To dirkalno vozilo je drvelo, rohnelo,
ropotalo in za njim se je kadilo in smrdelo po žvepli. Ko
se je približal hišam, se je zemlja tresla in vse se je
poskrilo, da jih ne bi zadeli bliski, ki so švigali izpod
koles šembilje. Hudič pa je sedel razkoračeno na
šembilji, se režal in na ves glas rjovel.
Medtem ko je dirkal, je najrajši šel će Pod lisično. Tam
je en globok potok. Nad njim je velika stena in na tisti
steni so globoke raze.
O tistih razah, mi je pravil en star mož, da so ratale
takrat, ko je hudič dirkal navzdol. Se je pognal navadno
s Čuka dol po Greščini na Prelovc. Od tam se je pognal
v potok Pod koriti in dol k Malnom. Ko je enkrat prišel
z vso brzino dol do Brc, se mu je pokvaril žlajf.

Šembilja je drvela s tako hitrostjo, da se je še on
ustrašil. Je pritiskal na žlajf in pritiskal, ma nič ni
pomagalo. Šembilja je šumela in ropotala dol Pod
lisično. Tam pa mu je le en žajf prijel. Šembilja je
zavarila po gladki steni, da se še zdaj pozna. Potlej se je
prevrnila in je rila, je rila dol, da je naredila globok
potok. Po tistem globokem potoku teče zdaj vsa voda iz
Devc in iz Stršinovega vrha. Šembilja je rila in rila dol
do Dan. Tam je prebila zemljo in se pogreznila s
hudičem vred v pekel. Tam, kjer je šembilja izginila, je
ostala luknja. Je en velik požiralnik in vsa voda,
namesto da bi tekla v Reko, teče sedaj v pekel. In suhi
dolini rečejo danes Sešica.
Hudič je tam pod lisično rad počival. Kadar je bil
truden, si je naredil tam en kamnit stol in se usedel in
tam zadremal. Ma rep mu je nagajal. Kakor ga je denu,
povsod ga je tiščalo. Zato je vzel sveder in preluknjal
stol. Še danes je tam.

Razstava Mitske in druge resničnosti v Rodiku * #
Namen stalne razstave v centru za obiskovalce v Rodiku je sočasno soočiti različne poglede na svet
(ali doživljanja sveta). Postavitev sledi Einsteinovi misli, da so religija, znanost in umetnost le različni
vidiki iste resničnosti. Znanost v razstavi ni postavljena na piedestal, kot običajno je v Zahodnem
svetu, temveč na isto raven kot druge resničnosti, tj. umetnost ter mitsko izročilo, ki je v ospredju
razstave. Skozi razstavo spremljamo znanstvene, psevdoznanstvene, religiozne in mitske
interpretacije rodiškega sveta, ki jih s svojo umetniško vizijo nadgrajuje Marko Pogačnik,
mednarodno priznani UNESCOv umetnik za mir.
V sodobni zahodnjaški družbi vlada avtoritativnost enega samega pogleda kot edinega glasnika
resnice, ki je znanstvena, s čimer se izključuje vse druge poglede na svet kot »neresnične« oz.
»neverodostojne«. Umetniška interpretacija mitske krajine Marka Pogačnika, ki deluje na osnovi
njegovih geomantičnih raziskav, ponuja obiskovalcem drugačen način interpretacije mitske krajine,
ki sega izza vidnih razsežnosti sveta in pušča obiskovalcem prosto pot za občutenja spregledanih
razsežnosti duhovnih svetov
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4.3 MITSKI PARK V TREBIŠĆIH (MOŠĆENIČKA DRAGA) *

Slika 20: Pot v Trebišća (fotografirala Katja Hrobat Virloget)

Mitska steza v Mošćenički Dragi s trinajstimi
lokacijami prezentacijskih tabel je za razliko od
sinkretičnega mitskega in folklornega izročila v
Rodiku osredotočena na rekonstruirano zgodbo
(pra)slovanske mitologije v glavnem na osnovi
mitskih toponimov, pripovednega izročila je zelo
malo2. Na nekaj izmed sledečih lokacij je prikazana
celotna
rekonstruirana
mitska
zgodba
(pra)slovanske mitologije, pri čemer je določeno
izročilo in situ, drugo pa umeščeno v pot, da je
pohodniku predstavljena celotna mitska drama. In
situ lokacije (pra)slovanskega mitskega izročila so
vrh hriba imenovanega Perun, ki priča o sveti gori
najvišjega slovanskega nebeškega božanstva Peruna, njegovo dejanje povzročanja nevihtnega
grmenja z mlinskimi kamni je postavljeno v mlin v
Trebišćih, čigar ime priča o mestu za žrtvovanje
(treba pomeni staroslovansko žrtev), torej prinašanja
darov Perunu na gori izpod njenega vznožja. Po
izročilu naj bi Perun povzročal grmenje z mlinskimi
kamni in mlin igra močno vlogo v božanskem boju

Peruna in Velesa. Veles naj bi bil v jamah pod vasjo
Potoki pod Perunom, kar se ujema z izročilom o
hudiču, kakor se pogosto poleg zmaja ali kače
upodablja Velesa kot (pra)slovanskega boga
podzemlja in živine. Interpretacijska tabla označuje
mesto Velesa v Voloskem kuku, kot se imenuje stena
na izviru Potoka, kilometer vzhodno od Trebišća. V
tem primeru imamo vse elemente osnovne
(pra)slovanske mitologije, Perun na vrhu, izpod
njega, ob vznožju gore, ob vodi Veles in mesto
žrtvovanja v Trebišćih (Katičić 2008: 305−312).
Nadaljevanje zgodbe o mitski svatbi Perunovih otrok
(Mare in Jurija/Ivana) je sicer nakazana na
interpretacijskih tablah z namenom poučevanja,
vendar ne izhaja iz in situ mitske toponomastike in
izročila. Obiskovalci se spoznajo tudi z zgodovino
Slovanov in pri cerkvi sv. Petra spoznajo, kako je bila
stara vera Slovanov pokristjanjena. Na Počivalih na
stezi Petrebišća (drugo mesto možnih darovanj kot
Trebišća) Voloski kuk (mesto Velesa) je prikazana
tretja oseba (pra-)slovanskega izročila, to je Mokoš

Trebišća: Besedila na tablah - Grga Frangeš, dipl. etnolog, besedila na GSM aplikaciji: izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget;
Natali Iskra (tudi prevod v hrvaščino), doc. dr. Jelena Đurkin Badurina.
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ali Baba, ki pa naj tej poti ni povezana direktno s
toponimom ali izročilom in situ.
Po eni izmed interpretacij mitska krajina okrog ti.
slovanskega Olimpa, vrha Peruna, sicer seže veliko
dlje in presega območje turistične mitske steze (sv.
blažena Devica Marija na Trsatu, Volosko – rt) (Belaj,
Belaj 2014: 157−167), vendar ker obiskovalci ne bi
mogli vseh obiti s hojo, je celotna mitska zgodba
prikazana skocentrirano na zgoraj omenjeni mitski
stezi. Načeloma mitska zgodba sloni na tem, da
žrec/svečenik z vrha Peruna kaže na mitske lokacije,
na katerih se odvija mitska drama in ki so na vidni
razdalji pod seboj (Belaj 2011).
Virov o slovanski mitologiji je sicer zelo malo. Iz časa
poganstva Slovanov jih praktično ni, poznejši
srednjeveški pa so nezanesljivi, saj prihajajo izpod
peres krščanskih kronistov, ki verovanj niso poznali
in so jih opisovali le kot zunanji opazovalci. Veliko je
tudi fantastičnih izmišljotin. Nekaj več virov je o
Vzhodnih Slovanih in z Baltika, nič pa o Južnih
Slovanih. Ohranjen ni niti en sam mitski tekst! Zato je
glede možnosti rekonstrukcije slovanske mitologije
dolgo prevladoval znanstveni skepticizem (Mikhailov
2002; Belaj 1998).
Rešitev sta ponudila ruska filologa Ivanov in Toporov,
ki sta uspela rekonstruirati glavni balto-slovanski mit
z novim pristopom, to je z integracijo različnih
podatkov iz lingvistike, zgodovine, toponimike,
arheologije, predvsem pa ustnega izročila. Ključ sta
našla v strukturi izročila in paralelah. Folklornih
besedil nista analizira kot pripovedi, ampak kot niz
znakov (besed) v binarni opoziciji (gor-dol; naprejnazaj, svetlo-temno…). Iz mirovnih pogodb med
poganskimi Rusi in krščanskimi Bizantinci iz 10
stoletja, kjer prvi prisegajo Perunu in Velesu, drugi pa
krščanskemu Bogu, je recimo razvidna serija soodnosov med božanstvi: Perun, ki je vezan na kneza
in njegove vojake, orožje, vojno, smrt z orožjem, gor,
goro, grič, suho nasproti Velesu, ki se povezuje s
služabniki, kmeti, imetjem (živino), smrtjo z bolečino,
dol, vodo, reko, z mokrim. V folklornih besedilih sta
raziskovalca z odkritjem več opozicij odkrila
strukturo dramatičnega spopada med Redom –
Gromovnikom in Neredom – kačo. In struktura se
težko menja. Nova beseda, ki zamenja staro, nosi enak
pomen. Na primer: Nebeško bitje - Bog, grom, Ilija,

strela ipd. - poskuša ubiti bitje z zemlje – Zmaj, hudič,
Nečisti ipd. s strelo, kamnom ipd. Struktura ostaja
nespremenjena! V folklornih besedilih se tako
ponavlja vzorec osnovne mitske zgodbe: Bog / sv. Ilija
/ grom preti Hudiču/Nečistemu/Zmaju, da ga bo ubil.
Bog bije po hudiču, ubije človeka, konja, zažiga hišo,
razbija drevo in kamen, da bi ubil hudiča, ki se skrije
za njimi. To bi bilo zelo nenavadno za krščanskega
boga. Nasprotnik se skrije v vodo in s tem je Bog –
gromovnik zadovoljen (Belaj 1998, 31−87; Toporov
2002) .
Največ je znanega je o trojici Peruna, Velesa in
Mokoši, saj so raziskovalci prek folklornih izročil
uspeli rekonstruirati glavni praslovanski mit. Za
razliko od slednjih, so o drugih bogovih poznane le
nekatere funkcije, posebnosti, izjemoma kakšen
motiv (Belaj 1998; Mikhailov 2002). Veliko pomoč pri
rekonstrukciji mitske zgodbe nudi ti. mitska krajina z
značilnimi toponimi in ustnim izročilom, ki jo
raziskujejo tudi hrvaški in slovenski raziskovalci
(Vitomir Belaj, Radoslav Katičić, Andrej Pleterski
itd.). Ena izmed teh je krajina okrog Trebišć, kjer se
odraža značilen vzorec gore kot gromovnikovega
mesta in pod njo, ob vodi mesta njegovega
nasprotnika (Katičić 2008, 305−312). Mesto njunega
spopada je hrast kot svetovno drevo, v Trebišćih pa
mlin. Belaj (1998) in Katičić (2008; 2010; 2011) sta
rekonstruirala še dodatno mitsko zgodbo okrog
Jurija/Ivana/Jarila, kar vse sledi v nadaljevanju.
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Perunova uganka (tabla)
Hrib Perun, ki se dviga nad Mošćenicami in Potoško
Drago, je že davno pritegnil pozornost preučevalcev
starodavne slovanske preteklosti. Dejstvo, da je ime
Perun tudi ime starodavnega slovanskega boga
groma, samo po sebi ni zadostovalo, da bi se lahko
sklepalo o pomenu tega kraja za stare Slovane,
vendar se je izkazalo kot dostojna spodbuda. Na
pobudo Katedre čakavskega sveta Mošćenice se je
leta 2004 začela podrobnejša raziskava tega območja
in njegove zgodovine.
Težava za tiste, ki želijo razvozlati starodavni
slovanski mit, je v tem, da je za seboj pustil zelo malo
gmotnih ostankov in verodostojnih pisnih virov.
Ponekod so bili najdeni ostanki templjev in kipov
slovanskih božanstev, vendar slovanska religija po
svoji naravi ni zahtevala takšnih utelešenj
božanskega. To je bila praktična vera, povezana z
življenjskimi cikli – s poletjem in z zimo, s setvijo in
spravilom, rojstvom in smrtjo –, in je bila kot taka
umeščena in čaščena v vsem, kar nas obdaja. V
pokrajini, naravi, v kateri je neusmiljena, pa vendar
harmonična ureditev postavila človeka kot sestavni
del.

Slika 21: Smerokaz za hrib Perun (fotografirala Katja
Hrobat Virloget)

In stari žreci (kot so se včasih imenovali slovanski
duhovniki) niso mogli zapisati svojih tradicij niti za to
niso čutiti potrebe, saj se je pismenost pri Slovanih
začela širiti šele s pokristjanjevanjem.
Toda natančnejši pogled je razkril, da je bilo poleg
hriba Perun v neposredni bližini še več krajev z imeni,
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ki nakazujejo sveto naravo tega območja. Tako so
imena, ki so jih stari Slovani posejali tu, ostala glavna
sled pomena tega območja; kot njihov pričevalec so
ohranjeni koščki starega jezika, tradicij in ljudskih
običajev, raztresenih po vsem slovanskem svetu. Da
bi rešili uganko tega hriba, je bilo treba te fragmente
zbrati in jih znova povezati v zgodbo. Vprašanje je, ali
bo ta zgodba kdaj v celoti sestavljena, toda ta pot vam
bo ponazorila, kaj danes vemo o njej, pa tudi nekaj
tistega, kar šele slutimo.

Prostor Slovanov med evropskimi
narodi (tabla)
Eden ključnih dokumentov preteklosti današnjih
narodov so jeziki, v katerih govorijo. Angleščina,
nemščina, italijanščina in hrvaščina so očitno zelo
različni jeziki, vendar imajo njihove osnovne besede
številna ujemanja, ki zanesljivo govorijo o njihovem
davnem skupnem izvoru – primerjajte številke od ena
do deset ali besede za družinske člane v teh jezikih in
podobnosti ne boste zgrešili. Na podlagi teh in
številnih drugih prekrivanj danes uvrščamo večino
evropskih jezikov in številne neevropske jezike, na
primer perzijski ali hindujski jezik, v indoevropsko
jezikovno skupino. Če jo kdo natančneje opazuje, bo
opazil, da je v tej primerjavi največ podobnosti med
angleščino in nemščino, kar je znak, da si že dlje časa
delita skupno zgodovino – pretežno izhajata iz
jezikovne dediščine starogermanskih ljudstev, zato ta
jezika uvrščamo v germansko skupino. Italijanski
jezik pa po drugi strani spada v romansko skupino, ki
se je razširila po Evropi z vladavino Rimskega
cesarstva. Ta skupina vključuje tudi francoski,
španski in romunski jezik ter številne druge evropske
jezike.
Slovani so skupina podobno povezanih ljudstev,
vključno s Hrvati. Drugi slovanski narodi so danes:
Srbi, Slovenci, Čehi, Poljaki, Rusi, Ukrajinci in drugi.
Vsi govorijo zelo podobne jezike, kar kaže na
razmeroma nedavno skupno preteklost. Trenutno
znanstvene domneve najdejo zadnji običajni habitat
vseh Slovanov približno 1.500 let nazaj na meji
današnje Ukrajine in Belorusije ob rečnih poteh.
Takrat so bili stepski kmetje in gozdni kmetje, poznali
so plug ter imeli krave in konje.

Doba selitve in prihod Slovanov na
Jadran (tabla)
Približno ob koncu 4. stoletja so začeli konjeniški
narodi srednje Azije izvajati pritisk na narode, ki so
živeli vzhodno od meje Rimskega cesarstva, s svojimi
vse večjimi vpadi. Ta pritisk se je prenesel na vzhodne
pokrajine cesarstva, v katerih je veliko germanskih
ljudstev poizkušalo najti zatočišče pred napadi. V
določenem trenutku je bila dosežena kritična točka in
z notranjimi težavami oslabljeno Rimsko cesarstvo ni
moglo več ohraniti vzhodne meje. To je sprožilo eno
največjih selitvenih obdobij v človeški zgodovini,
danes imenovano migracija ljudstev.
Od prvega vstopa Vizigotov v vzhodne pokrajine do
končnega strmoglavljenja cesarja takrat bledega
ostanka včasih slavnega cesarstva je minilo stoletje. V
tem obdobju se je etnična podoba Evrope, v kateri so
se razširili nemški osvajalci, popolnoma spremenila.
Prevzela je velik del kulturne dediščine padlega
imperija; oni so ustvarili svoja kraljestva, ki bodo
postala
izvor
sodobnih
zahodnoevropskih
držav.Slovane, ki so živeli vzhodno od Germanov, je
ista usoda razpršila iz njihove pradomovine na
različne strani sveta. Prvi val slovanskih priseljencev
je prišel na Jadran v 6. stoletju, stoletje pozneje pa je
v te kraje s Severa prišel slovanski narod Hrvatov in
okrog tega imena se je oblikoval modern hrvaški
narod.
Po prihodu na jadransko obalo so se Slovani srečali z
latinskokrščanskim prebivalstvom obalnih naselij in
mest. Današnja kultura hrvaške obale je večstoletna
mešanica slovanske kulturne dediščine in avtohtone
latinske kulturne dediščine. Slovanski jezik novincev
je počasi prevzel prevlado pa tudi krščansko vero in
mediteranski način življenja avtohtonih prebivalcev.

spuščajoča se pot vodi do spodnjih, dolinskih vrat
drugega sveta – podzemlja. Vladar nebeškega dvora
je bog Perun, medtem ko v podzemlju vlada njegov
sovražnik Veles.
Gospodarica Mokoš in nebeška vrata so postavljeni
ob vodi, ki je tradicionalno dojeta kot meja med
svetom živih in mrtvih. Mokoš v vlogi gospodarice
spušča skozi vrata ali pa preprečuje pot. S
spuščanjem ali preprečevanjem vstopa Mokoš določa
človekovo življenjsko pot, življenje in smrt! Kot
boginja usode je Mokoš v zgodbah prikazana, kako
prede niti, njena nit pa odloča o človeškem življenju
in smrti. Spomladi Mokoš vzame ključ in z njim
odpira vrata na mestu, na katerem poteka sveta
poroka med božanskima dvojčkoma, Perunovim in
Mokošinim sinom Jarilom in hčerjo Maro, ki s tem
dejanjem vsako leto zemlji povrneta rodovitnost. To
je vloga Mokoši kot matere, matere vlažne zemlje in
žgočega sonca, ženskega božanstva, ki je utelešenje
matere narave in njene plodnosti. Izročila poudarjajo
njene seksualne lastnosti, je ljubica obeh božanstev,
Peruna in Velesa, in hkrati zavetnica porodnic. Mokoš
kot Mati se v pokrajini pojavlja kot Baba ali kot
krščanska Mati božja. Prepoznate jo lahko v bližnjem
Babinem grobu na vrhovih Učke ali v cerkvi Blažene
Device Marije na Trsatu in na rtu Volosko. V Istri, na
Kvarnerju in slovenskem Krasu, ki vključuje MITSKI
PARK v Rodiku, se Baba pojavlja v istoimenskih
blatnih, mokrih kamnitih monolitih. S temi Babami so
starejši strašili otroke in jim govorili, da jih morajo
poljubiti, ko gredo prvič mimo njih.

Skulptura 1 - Vrata v Perunov svet
(GSM aplikacija)
Skozi vrata vstopate v svet Peruna. Po ustnem
izročilu v nebeški palači živijo bog Perun, njegova
žena boginja Mokoš ter otroci v simbolih lune, sonca
in zvezd. Na bogato okrašenih nebeških vratih stoji
gospodarica Mokoš, ki ta vrata odpira in zapira. To so
vrata, ki vodijo na veliko nebeško dvorišče, katerega
31

Mitska slika sveta starih Slovanov
(tabla)

Skulptura 2 - Mlinski kamen (GSM
aplikacija)

Vsi Indoevropejci, vključno s Slovani, so imeli do
določene mere podobne stare sisteme verovanja,
katerih izvor lahko najdemo v še neodkriti
preteklosti. V središče sveta je postavljena os (Axis
mundi), ki povezuje podsvet, svet ljudi in nebeški
svet. Za indijske brahmane je bila ta vertikala mitska
gora Meru, za Grke Olimp, za Nemce in Slovane pa je
imelo to vlogo »drevo sveta«.
Pri Slovanih je to drevo najpogosteje opisano kot
»dub«, hrast, katerega deblo najdemo nekje na otoku
za velikim morjem. Ukoreninjen je v podzemlju
mrtvih; na površini okrog njegovega debla je svet, kot
ga poznamo, v krošnjah nad našimi glavami pa je svet
nebeških bogov, od koder se deli pravica in popravlja
krivica.
Gospodar krošnje svetega drevesa, ki je včasih
utelešen kot orjaški orel na njenem vrhu, je bog
Perun, gromovnik in zlahka razdražljiv delivec
pravičnosti iz nebes. On je slovansko utelešenje
praindoevropskega gromovika, ki se pri Indijcih
pojavlja kot Indra ali Parjanya, pri Grkih kot Zeus in
pri Germanih kot Thor. Njegov tekmec je bog goveda,
zemlje in vode ter varuh sveta mrtvih Veles.
Zamišljen je bil kot star in skrivnosten; imel je
številne oblike: včasih starejši človek z dolgo brado,
kosmata gozdna zver ali ogromna kača – zmaj. V svoji
kačji obliki leži v svetu mrtvih, zvit na volni ob
korenini starega drevesa, skozi katerega tečejo
hladne podzemne vode.
Večni spor med Perunom in Velesom je osrednji
motiv slovanske mitologije, vendar ne gre za
dualističen spor med dobrim in zlim, ampak za
različna načela, ki jih utelešata obe božanstvi. Z
njihovim soočenjem se izmenično pojavljajo cikli
življenja in smrti, poletja in zime.

Slika 22: Zapuščen zaselek Trebišća
(fotografirala Katja Hrobat Virloget)

z

mlinom

Izvor imena boga Peruna izvira iz indoevropskega
korena per-, kar je prvotno pomenilo udarjati,
medtem ko je pri Slovanih to prešlo v besedo grom.
Materialni izraz prisotnosti Perunove moči
takratnemu človeku je bil mlin. Po različnih ustnih
tradicijah naj bi nebeški bog Perun z udarjanjem
mlinskih kamnov enega ob drugega ustvarjal grom in
strele, s katerimi je preganjal in ubijal svojega
sovražnika Velesa. Zgodba o božanskem spopadu
med Perunom in Velesom je zgodba o nastanku kaosa
in ponovnem obnavljanju reda. Tako so stari Slovani
razlagali naravne pojave, menjavo letnih časov in
številne druge pojave. Vrhunec božanskega spopada
je, ko Veles v obliki kače izstopi iz podzemlja in se
povzpne na sveto drevo ali goro v gromovnikov svet,
tam, kjer ni njegovo mesto! S tem poruši naravno
ravnovesje, si prisvoji in zapre vodne izvire ter
povzroči hudo sušo. Ravnovesje, ki je potrebno za
rodovitnost sveta, se ponovno vzpostavi, ko Perun s
strelami in z gromom premaga Velesa ter ga prežene
nazaj v podzemlje. Podoben motiv kozmičnega
spopada iz slovanske mitologije najdemo že v
tisočletja starejših vedskih tekstih iz Indije.
Slovanskega gromovnika najdemo pogosto po
slovanskem svetu v imenu gora – Perun ali v drugih
imenih, ki nakazujejo povezavo z ognjem, grmenjem,
kresanjem ipd. Čeprav obstajajo tudi drugi hribi po
imenu Perun, ta nad Trebišćih ni povezan le z
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nevihtami, ampak je del mitske pokrajine, ki vključuje
svetišče na vrhu hriba, vodo, ki se spušča v obliki
potoka, in mlin kot mestom grmenja v osrčju zdaj
zapuščene vasice Trebišća.

nasprotnih si bogovih. Ta pokrajina je metafora
mitskega – globoko v kanjonu je koren svetega
drevesa, okrog katerega je ovita kača Veles, na hribu
pa je krošnja, v kateri se nahaja Perunov dvorec.

Trebišća (tabla)

Čeprav je zaselek Trebišća na videz bližje velesovski
sferi, smo tu neposredno ob vznožju Perunovega
hriba in strmo pobočje južno od nas vodi do vrha
hriba. To je bila mogoče meja med dvema svetoma,
eno izmed mest spopadov obeh bogov. Za to tezo je
pomembna tudi prisotnost mlina, ki je bil
zgodovinsko potrjen v srednjem veku, verjetno pa je
še precej starejšega datuma. Beloruske tradicije
opisujejo, kako Perun s pomočjo dveh mlinskih
kamnov proizvaja grom, v mitskem konfliktu pa je
močen simbol mlina kot kraja, na katerem gromovnik
udarja kačo.
Kraj ob vodi, potoku bi lahko igral drugačno vlogo v
odnosu med obema bogovoma. O njem bomo
povedali zgodbo, iztrgano iz pozabljene davnine ...

Skulptura 3 - Rženo in ovseno zrno
(GSM aplikacija)

Slika 23: Trebišća in Mošćenički potok za mlinom
(fotografirala Katja Hrobat Virloget)

Slikovit mlinarski zaselek Trebišća se je umestil tukaj,
globoko v klancu moščeniškega potoka, na mestu, ki
ga v nekaj zimskih mesecih nikoli ne doseže sonce. In
to je eden izmed krajev, katerega pomen za mitološko
dimenzijo tega območja izhaja iz imena. Namreč,
»trebišće« bi lahko razlagali tudi kot »krčevina«,
»treba« pa je starodavna slovanska beseda za
žrtvovanje, po čemer bi bila »trebišća« mesta, kamor
se je prinesla žrtev.
Kaj bi lahko tukaj žrtvovali? Če že vemo, da je vrh
Perun visoko nad tem mestom, dodamo še, da imamo
naprej – vzdolž temnega kanjona – skalo, znano kot
Voloski kuk, nato pa se počasi začne odražati način,
po katerem so slovanski priseljenci na tem območju
lahko postavili svoj mit o drevesu sveta in dveh

Bitka bogov Peruna in Velesa ni enostranski boj med
dobrim in zlim. Človek doživlja dobro in zlo tako od
nebeškega boga Peruna kot od boga Velesa. V
nasprotju s Perunom, ki se ga povezuje tudi z vojno in
orožjem, je Veles zavetnik kmetov, pastirjev in živali,
darovalec blaginje in žitnega bogastva. Boga Velesa
simbolizirajo žitna zrna in ljudje ga v svojih obredih
imenujejo »žitni ded«.
Najstarejše omembe Peruna in Velesa izhajajo iz
Kijevske Rusije iz 10. stoletja, ko so se v mirovnih
pogodbah poganski Rusi in krščanski Bizantinci
zaklinjali vsak na svoje bogove, na Peruna in Velesa
nasproti krščanskemu Bogu.
Kraj boga Velesa v mitični pokrajini Trebišća je
mogoče prepoznati v skali Voloski Kuk ob izviru
potoka pod Perunom in v jami Potuklica. Po ustnem
izročilu je bilo v jami Potuklici mesto »nadnaravnih«
sil, od koder je hudič nosil zlato sušit na sonce.
Velesovo bogastvo je namreč tudi zlato, pogodbe
Rusov z Bizantinci omenjajo tudi, da Veles lahko vse
pozlati. V poznejših krščanskih razlagah je Veles
pogosto postajal zlobni demon, zmaj ali hudič zaradi
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svoje povezanosti s svetom mrtvih, medtem ko
slovanska mitologija nima tako črno-belega pogleda
na dobro in zlo, saj so lahko vsa božanstva nevarna in
hkrati koristna.

Skupltura 4 – Žreceve stopinje (GSM
aplikacija)
Stopinje
v
kamnu
simbolizirajo
žreca,
staroslovanskega svečenika, ki – stoječ pod hribom
Perun – prinaša »trebo« ali žrtev. Žrtve bogovom se v
zgodovinskih virih pogosto omenja. Bizantinski
zgodovinar Prokopij iz Cezareje v enem najstarejših
pisnih virov o prednikih južnih Slovanov iz 6. stoletja
piše, da niso priznavali usode, naj bi pa verjeli v enega
boga, tvorca strele in gospodarja vsega. V težkih
obdobjih in situacijah, kot so smrt, bolezen ali vojna,
naj bi se zaobljubili, da bodo ob dobrem izidu bogu
žrtvovali, na primer govedo ali drugo žival, in se tako
odkupili za svojo odrešitev.
Po mišljenju raziskovalcev je žrec z vrha Perunovega
hriba s pogledom na krajino določal, na katerih
mestih se je vsako leto odvijal mitski boj med
božanstvoma, v katerem Perun preganja Velesa in s
tem zopet vzpostavlja naravno ravnovesje.

Skulptura 5 - Žrtvenik (GSM aplikacija)
Ta kamen simbolizira žrtvenik, na katerega naj bi se
položila žrtev – staroslovansko treba - bogovom.
Eden izmed zgodovinskih pisnih virov iz 18. stoletja,
ki je bil verjetno prepis starejšega rokopisa iz 17.
stoletja, govori o tem, da naj bi v templju, ki je bil
posvečen bogu Velesu, moral poganski svečenik ali
žrec vzdrževati večni ogenj za ceno svojega lastnega
življenja in na njem sežigati žrtvene daritve; iz načina,
kako je žrtev gorela, naj bi prerokoval, celo voljo
bogov. Ko so govedo pozimi prvič gnali na pašnik, naj
bi žrec žrtvoval tele in telico, preostanek leta pa naj bi
bile žrtvovane divje živali. V zelo težkih časih naj bi
bile prinesene celo človeške žrtve. Žrec naj bi poznal
različne nadnaravne skrivnosti, na podlagi ognja, na
katerem je gorela žrtev, pa naj bi razlagal in prenašal
besede samega Velesa.
Do zgodovinskih pisnih virov sicer moramo biti
previdni, ker poganske navade in verovanja v
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glavnem opisujejo le zunanji opazovalci, pogosto
krščanski kronisti. Vendar so v kombinaciji z
arheološkimi,
lingvističnimi,
folklornimi
in
zgodovinskimi viri dragoceni za rekonstrukcijo
slovanske mitologije. Tudi pot čez Trebišća do Peruna
odkriva le eno izmed znanstvenih rekonstrukcij (pra) slovanske mitologije. V Evropi ni ohranjenega niti
enega samega izvornega mita kot svetega obrednega
besedila, zato izvornih mitov ne poznamo.
Raziskovalci jih poskušajo rekonstruirati prek
analize mitskega izročila, v katerem so se do
današnjih dni ohranili le njihovi drobci.

Božanska poroka (tabla)
V zadnji februarski noči, »Veljoj noći«, je na nebu
zasijala strela – prvo grmenje. Perunu gromovniku se
je rodil Jarilo, deseti sin. Takoj po rojstvu so prišli
ponj velesovski glasniki in ga ugrabili. Odnesli so ga v
kraljestvo mrtvih, do vlažnih korenin svetega
drevesa.
Tam je Jarilo odraščal z Velesovo hčerjo; vzgojen je bil
kot njegov in zrastel v močnega mladega boga. Veles,
ki je poleg tega, da je vladar sveta mrtvih, tudi
zavetnik kmetov in goveda, Perunovega sina ni
ugrabil brez razloga. To je storil, da bi se ta spet vrnil
k svojemu očetu na suh vrh svetega drevesa, da bi, ko
je prehodil celotno življenjsko steblo, prinesel
bogastvo in zelenje ljudem pa tudi živalim, ker je
Veles tisti, ki ima veliko in ki to deli.
Prišla je ura – mladi Jarilo je šel na pot iz blatne
dežele. Njegov konj s kopiti hodi po tleh, noge ima
blatne, resice pa zlate. Kamor Jarilo stopi z nogo, se
takoj pojavi žito; kjer se Jura ustavi, zrase trava. Hodi
po svetu, za njim vse ozeleni in pride pomlad. In
končno se je mladi bog povzpel na zlata dvorišča
Peruna in pri Perunu devet sinov in hčera – pozdravili
so ga kot svojega enakopravnega Velesovega sina.
On zagleda Maro in ona ga očara s svojo lepoto. Ne
vedoč, da je Velesov lep sin pravzaprav njen lastni
brat, mu je Mara ljubezen vrnila. Tudi ona je zajahala
belega konja, pripravljata se zabava in božanska
poroka, prihajata plodnost in poletje. Na najdaljši dan
v letu se Jarilo ob potoku poroči z Maro in razglasi mir
med obema svetovoma. Sreča ni trajala večno, saj je
Jarilo izdal in prevaral Maro. Jezen Perun s strelo

pokosi Jarila, Marina mladost od žalosti in grenkobe
postane starost, njeni lasje postanejo beli in mraz se
počasi spusti na svet. K ljudem prispe zima, mrtva in
hladna. In potem ... neke hladne noči na nebu zasije
strela – prvo grmenje. Perunu, bogu grmenja, se je
rodil sin Jarilo. Tako je bilo, tako je in tako bo.

Pot do območja Velesa
Grem v vlažne gore, modro morje in v ledeno mlako;
ledeni zmaj priteče iz ledene mlake in požira čisto
srebro in prelepo zlato.

… na ravnem polju, sinjem morju, stoji dob širokih
listov.
Pod tem dobom so stare ovce, ovce iz lanskega leta,
črna volna.
Na tej volni leži kača kačja.

Vstanem in odidem … Iz izbe v dveri, iz dveri do vrat in
od vrat do ravnega polja;
priklonim se na vse štiri strani in grem v gost temen
gozd.
Pridem sredi gostega temnega gozda in najdem starca,
sivega kot postovka;
globoko se mu priklonim in rečem: »Živijo, starec, siv
kot postovka.
Povejte mi vso pravo resnico: kje živi cesar Kačon?«
»Pojdi na desno stran k cesarju Kačonu: kaj, to ni dob,
Kačon sedi;
kaj, to ne šumi veter, pravi Kačon.

Z gibanjem črna zver leže v log.
To je medved.

Medved je gozdnemu duhu rojen brat.
Gozdni duh, gozdno bitje, gozdni hudič je medved.

Sedi medved na kupu,
občudujte brado.
In čigava brada je to,
zavita v črno svilo,
zalita z medeno vodo?

Medved lasati,
gospodar bogat.

... črna zver, medved,
v temen gozd
pojdi,
črna zver, medved,
v bibavem blatu …

Veles (tabla)
Verzi, ki ste jih lahko prebrali tukaj, so drobci ljudskih
pesmi in tradicij iz celotnega slovanskega sveta, ki v
svojem pozabljenem pomenu opisujejo Velesa in pot
v njegovo kraljestvo. Bog živine, zemlje in vode, varuh
sveta mrtvih ... Starodaven bradati starec, črna zver
ali ogromna kača ... To so vloge in oblike tega
skrivnostnega in večplastnega božanstva. Njegov
dom je podzemno kraljestvo mrtvih, ugnezdeno med
vlažne korenine svetega drevesa. Iz fragmentov
povedanega izvemo, da je to čudovita dežela večne
pomladi, kraj, napolnjen z bujnimi in mehkimi
travniki, na katerih duhovi umrlih prednikov in
različna čudovita bitja čuvajo velike Velesove črede
živine.
Živim je Veles nosilec vseh vrst bogastva: vsako
pomlad njegov načrt sproži obilico življenja, ko mladi
Jarilo pride iz blatne zemlje in po svetu nosi zelenilo
iz sveta mrtvih. Njegovo ime se izreka zaradi zaščite
in plodnosti živine. On je zaščitnik vseh zakladov in
na njegovo brado se misli, ko uporabljamo starodavni
izraz »prijeti Boga za brado«. Veles je zvit šaljivec in
spletkar pa tudi grozljiva prvinska sila, ki bo
kaznovala tiste, ki se mu zamerijo, z boleznijo, s sušo
in s pikom kače.
Mesto, na katerem se nahajate, je do danes med
domačini znano kot Voloski kuk. Poleg imena, ki se
nanaša na Veles, obstajata tudi tekoča voda kot njen
element in jama kot povezava s podzemnim
Velesovim svetom. Če so si duhovniki globoko v temni
soteski resnično predstavljali vrata Velesovega
kraljestva, to mesto gotovo ni bilo obiskovano tako
lahko in brez kakršnega koli razloga. Od tam se je
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razvneti Veles, ki je prevzel obliko grozne kače,
odpravil na svoj osvajalski pohod proti visokemu
vrhu svetega drevesa, Perunovemu gradu, ki ga od tu,
ko na krošnjah dreves ni listja, lahko vidimo na
vzhodu.

pod sam vrh Peruna pa je mogoče, da je imela svoj
pomen kot kraj obreda in žrtvovanja. Konec koncev
se je visoko zgoraj, na podnožju Perunovega gradu, tj.
na blatni in rodovitni zemlji, napasla živina, Velesov
zaklad – tukaj se spopadajo bogovi.

Mokoš (tabla)
Med Velesom in Perunom stoji Mokoš – mati, vlažna
zemlja, žensko božanstvo, ki je utelešenje matere
narave in njene plodnosti. Mokoš je kot mogoči
ostanek kulta boginje matere, ki ga je negovala večina
predkmetijskih družb, mogoče veliko bolj starodavna
kot moška slovanska božanstva.
Mokoš je tudi akter zgodbe o spopadu božanstev:
prvotno je šla Perunova žena vsakih šest mesecev kot
ljubica v kraljestvo mrtvih k njegovemu tekmecu
Velesu, kar je verjetno vplivalo na umik zelenja in
plodnosti.
Bila je zavetnica žensk, zlasti tistih nosečih. Od nje so
izvirale ženske dejavnosti, kot sta predenje in vezenje
– pri veliko slovanskih ljudstvih je še dolgo po
pokristjanjevanju obstala navada, da puščajo volno v
bližini peči za pomoč pri teh zadevah. Samo njeno ime
je verjetno etimološko povezano z močili, na katerih
sta se namakala lan in konoplja, da bi se iz njiju ločilo
predivo. O njenem nekdanjem kultu pri slovanskih
priseljencih na Jadranu govorijo toponimi, kot so
Mokošice pri Dubrovniku.

Petrebišća (tabla)
Ta planota, ki jo na vzhodu omejuje hrib Perun, hrib
Zaglav na jugu, greben Učke na zahodu in kanjon
Potok na severu, je kraj, ki je za ljudi pomemben
zaradi več razlogov. V tej naravni posodi, ki je
sorazmerno zaščitena pred vetrom, so se vedno
nabirali rodovitna zemlja in vodni tokovi iz okoliških
hribov. Slovanski naseljenci so najbrž prepoznali
lastnosti, zaradi katerih je ta kraj tudi danes odličen
kot paša in kmetijska zemlja; v te namene so ga tudi
sami uporabljali.
Toponim Petrebišća bi lahko zlahka povezali z
zaselkom Trebišća, ki se nahaja spodaj na klancu, ker
so bili njegovi prebivalci uporabniki te zemlje in
sezonskega naselja. Glede na umestitev te ravnine
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Slika 24: Petrebišća (fotografirala Jelena Đurkin Badurina)

Božanski boj (tabla)
Zgodba o božanskem sporu med Perunom in Velesom
je zgodba o pretresih znotraj naravnega reda,
nastanku kaosa in o ponovnem obnavljanju reda. V
družbi kmetov in govedorejcev se je naravni red
manifestiral z enotnim premikom letnih časov in s
pričakovanimi vremenskimi razmerami, ki bi
pomagale pri paši, setvi, rasti pridelka in pri žetvi. Na
trenutke so dramatični premiki vremena videti kot
posledica strašnega božanskega spopada.
Sovraštvo Peruna in Velesa doseže vrhunec, ko
razjarjeni bog mrtvih v obliki ogromne kače izstopi iz
svojega podzemeljskega kraljestva z namenom, da se
povzpne na vrh svetega drevesa, zruši gromovnika in
začne prevladovati nad celotnim svetom. Po hribu
navzgor si kača prisvoji in zapre vse vodne vire ter
prinese strašno sušo. Da bi ubranili svetovni red, je
treba poklicati gromovnika, ki iz svojega nebeškega
gradu zbere strašno nevihto in kačo pobije z
gromozanskimi strelami. Kača je ubita in po grmenju
se vsa ujeta voda sprosti v ogromni naliv, ki se lahko
včasih spremeni v poplavo. V tem primeru je treba z
drugim obredom pregnati umorjeno (ubito) telo, da
se vrne v svoje podzemlje. Takrat je znova
vzpostavljen naravni red in zagotovljeno življenje
skupnosti.
Ta starodavni mitski motiv je starejši od obstoja
Slovanov kot ločene skupine med Indoevropejci. Ta

ima svoje analogije v pred 4.000 leti starih indijskih
vedskih pripovedih, ki opisujejo spopad gromovnika
Indre in velike kače Vrtre, ki se je ovila okrog gore
Meru in zajela vode sveta.
Pot na Perun
Čigav grad stoji na gori?
Plot od železa,
bakrena vrata,
zlate sponke,
srebrne ključavnice?
Sonce mu je odpiralo in zapiralo vrata?
Gospoda pa samega
ni doma,
ni doma,
ni se zgodilo.
Odhajal je
sodbo sodit,
sodbo sodit,
red delat.
Na lisico ni bil on neki lovec. Na črno zver.
Spustite se z neba po zlati lestvi,
nosi z neba tristo lokov iz zlate niti,
tristo puščic z zlatimi peresi in tristo zlatih tetiv,
strelja in odstreli ...
Kača ... ubil te bo z gromom, zažgal s strelo, raznesel
pepel z vetrom.
Zagledal je jezno zver in da s sebe zvit lok ter položi
tisto puščico, pozlačeno na svileno tetivo;
ubije jezno zver, odstrani mu srce z jetri.
Kdor ubije zmaja, spusti sedem rek,
kdor je izgnal krave, odpre Grotlo,
sredi dveh kamnov rodi ogenj,
stisne v boju, ta je, ljudje, Indra!

Perun (tabla)
Povzpeli ste se na vrh Peruna, katerega ime je bilo
izhodišče za raziskave; na njegovih temeljih je
zasnovana ta pot. To ime nakazuje, da je bil na tem
visokem položaju, najbližje namišljeni krošnji
svetega drevesa, ki podpira nebesa, kraj čaščenja
božanskega gromovnika in delivca pravičnosti z
neba.
Tako kot je njegov tekmec Veles, bog goveda in
rodovitnosti zemlje, užival poseben pomen pri
kmetih in govedorejcih, je bil mogočni gromovnik
Perun, oborožen z gromozanskimi strelami, s
sulicami in kovinskimi rezili, bog vladarjev in
bojevnikov. Njegovo ime se je vzklikalo pred
odhodom v boj ali kot teža (breme) za vladarjevimi
odločitvami in prisegami. Navadni ljudje so ga častili
kot varuha pravičnosti in kozmičnega reda,
osvoboditelja Velesovega zaklada, vendar so se tudi
bali njegove grozne nravi in silovite kazni. Da bi se
zaščitili pred njegovimi strelami, so kmetje na
številnih slovanskih območjih v strešne tramove
vklesali »gromovita znamenja«, geometrijske
simbole, povezane s Perunom, ki bi odganjali strele
od njihove strehe.
Toda o njegovem natančnem pomenu ostaja veliko
neodgovorjenih vprašanj: ali je Perun stvarnik sveta
in njegovo vrhovno božanstvo, ali to pozicijo deli v
kakšni obliki ravnovesja s svojim tekmecem Velesom
in ali nad njima obstaja tretji akter, stvarnik/-ca, ki je
preveč oddaljen in prevzvišen kot ta dva, da bi se
ukvarjal z vsakodnevnimi usodami smrtnikov?
Odgovori na ta vprašanja so zaviti v tančico časa,
različni, vendar pa do nas prihajajo različni namigi iz
različnih virov.

Cerkev sv. Petra – krst Hrvatov (tabla)
To je cerkev sv. Petra, ena najstarejših na tem
območju. Čas njene gradnje ni točno določen,
zgodovinski viri pa navajajo, da so jo že leta 1454
obravnavali kot zelo staro. V cerkvi je kamnita posoda
za blagoslovljeno vodo z napisom v glagolici, pisavi,
ki sta jo po izročilu v 9. stoletju sestavila brata sv. Ciril
in Metod, da bi prevedla liturgična besedila v
slovanski jezik.
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Ta cerkev pa verjetno ni tako stara, da bi pričla o
začetkih sprejemanja krščanstva pri Hrvatih, kljub
temu pa je neke vrste spomenik temu procesu –
Slovani so se spustili do obale in se pomešali z
romanskim avtohtonim prebivalstvom, ki so sčasoma
prevzeli njihovo vero, vendar pa so prinesli svoj jezik
in novo pisavo. Ko so slovanski narodi postali
pismeni, so iz z nepoznanimi stvarmi zavite
prazgodovine prešli v zgodovino, razvoj njihovih
držav in narodov pa je dobro znan in dokumentiran.
Toda kaj se je zgodilo s staro pogansko vero?
Zgodovina nikoli ni tako preprosta, da bi bil en pojav
hitro in brez sledi zamenjan z drugim. Zato – tudi če
so krščanstvo z njegovo obljubo o odrešenju na onem
svetu hitro in dobro sprejeli Hrvati – pa pomena, ki je
ostal v vsakdanjem življenju ljudi v starih ciklih
naravnih men, to ni zmanjšalo. Sledi stare vere in
njene konstitucije sveta in časa bomo našli v
podrobnostih skoraj vsakega letnega običaja, ki ga
izvajamo kot kristjani: praznovanje svetnikov, velike
noči, božiča, novega leta ...
In kam so izginili akterji tega mita, božanstva, ki so
bila nekoč vladarji celotnega sveta in usode? Težko je
reči, ali so jo Slovani v procesu prevzema nove vere
prilagodili sebi ali sebe njej, vendar so vsa stara
božanstva še vedno tukaj z nami, le pod drugimi
imeni. Jarilo je postal Juri in njegov prihod iz zemlje v
veliko slovanskih državah še vedno slavijo kot jurjevo
ali đurđevdan. Maro je v nekaterih pripovedih
preprosto zamenjala Devica Marija, sledi čaščenja
Mokoši pa gotovo najdemo v kultu Matere božje.
Pomen starodavnih božanstev v kontekstu
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krščanstva in njegovega edinega resničnega Boga je
bilo treba ponekod zmanjšati – tako vlogo Peruna
najpogosteje prevzema sveti Ilija Gromovnik, dobre
strani Velesa pa ima sv. Blaž kot zavetnik goveda in
sv. Nikola, darovalec. Kakorkoli, včasih lahko
nekoliko izkrivljeno zaradi krščanskega razumevanja
dobrega in zla, to dvojico najdemo združeno v zgodbi
kot vrhovni kozmični bitji, kakršni sta tudi bili: Bog in
Hudič.

Razstava v Trebišćih * #
V Trebišćih sta predvideni dve razstavi. Ena manjša
bo v mlinu, ki bo obnovljen v okviru projekta Mitski
park. Ker gre za majhen prostor in ker je predviden
večji interpretacijski muzej v sosednji stavbi, bo tu
obiskovalec spoznal le drobec rekonstruirane
slovanske
mitologije.
Celotna
bo
namreč
predstavljena
v
bodoče
v
omenjenem
interpretacijskem centru, ki pa je še v projektni fazi
načrtovanja.

4.4 SKUPNE TOČKE PARKA V RODIKU IN TREBIŠĆIH *
Skupno obema mitskima parkoma je, da prikazujejo
mitsko-folklorno izročilo uprostorjeno v krajini, torej
mitsko krajino. Medtem ko se v Rodiku prikazuje
sinkretično izročilo iz različnih časovnih obdobij, ki
priča o dojemanju sveta v preteklosti in priča o
ostankih slovanskih in predslovanskih kultov, se v
Mošćenički
dragi
učimo
o
rekonstrukciji
(pra)slovanske mitske zgodbe prek toponimov in
drugih mest. Zanimivo je opaziti podobnosti med
mitološkim izročilom.
Zanimiva je skupna simbolika splošnih toponimov
kot so gora, potok. Pri Mošćenički Dragi imamo kraj
po imenu Potoki (kot del mitske steze), kjer naj bi
Veles kot vladar Kaosa začel boj s Perunom, in kot del
širšega mitskega trikotnika kraj Rječine pod Trsatsko
steno, kjer naj bi bilo mesto Velesa (Belaj, Belaj 2014:
164). Podobno je s splošnim imenom Gora imenovan
Čuk, mesto, v katerem prebiva strašni lintver/kačon,
ki naj bi podobno kot Perun pošiljal nad ljudi strele in
nevihte. Ali gre tudi tu za izraz kulta Peruna, ravno
tako vrh gore, bodo morda pokazale nadaljnje
raziskave. Kakorkoli, pri obeh je opaziti splošna
poimenovanja za simbolna mesta, saj Gora naj bi bila
gora nad gorami, središče svetega sveta podobno kot
Potok, potok nad potoki (Belaj, Belaj 2014: 164). V
obeh parkih je tudi prikazano, kako se je stara vera
pokristjanila, v Mošćenički dragi prek cerkve sv.
Petra in v Rodiku prek zgodbe o krščanskem
oblikovanju krajine sv. Petra in Jezusa.
Na podlagi dosedanje preliminarne analize je mogoče
določiti, kaj je skupnega obema parkoma, kaj je tisto,
kar jih povezuje in hkrati dopolnjuje. To sta mitski
božanski par Baba in Perun! Baba je v
vzhodnoslovanskem izročilu imenovana Mokoš in je
edina praslovanska ženska boginja (Toporov 2002).
V mitski stezi v Mošćenički Dragi je ni in situ, ampak
je zgolj prikazana obiskovalcu kot del mitične zgodbe.
Po eni izmed interpretacij naj bi bila locirana izven
parka, na rtu Volosko na cerkvi Blažene Device Marije
na Trsatu (Belaj, Belaj 2014: 163−4). Druga
interpretacija, ki omenja bližnjo lokacijo, pa je
toponim Babin grob, ki leži na vrhovih Učke pod
Velbatom in Suhim vrhom (navadno tudi kot oznaka
za Peruna) (Katičić 2008: 312). Tako da kljub zgodbi

o Mokoši, na Slovenskem, ponekod tudi na Hrvaškem
poimenovani Babi, le te v parku v Mošćenički Dragi in
situ ni. Medtem ko je pri Rodiku zgodba ravno
obrnjena. V Rodiku Baba je, vendar danes žal le še v
ostankih kamnov razstreljenega monolita, vendar
Peruna ni mogoče gotovo locirati. Zelo verjetno bi
lahko Peruna predstavljal lintvern vrh Gore ali Čuka,
s katere pošilja strele in nevihte nad Rodičane (tudi
poplave nad Brezovčane), kot pripoveduje rodiško
izročilo. Sicer se ena izmed njegovih oblik lahko
pojavlja kot šembilja, v resnici hudič na gorečem
vozu, ki grmi in bliska ter je lociran pod goro (Hrobat
2005). Po drugi strani pa je pod goro kot hudič in
povezan z vodo – potokom lahko tudi Veles. Tako da
se v rodiškem izročilu sicer lahko sluti neke
podobnosti s slovanskim izročilom, predvsem morda
v povezavi lintverja kot demoniziranega Peruna in
babo zagotovo, vendar ostaja zaenkrat vse bolj na
ravni hipotez.
Z gotovostjo pa se lahko predlaga, da je z vsebinskega
zornega kota mitskega izročila za turistične namene
tisto, kar je skupno mitskemu parku v Rodiku in v
Mošćenički Dragi BABA IN PERUN. Prav prek njiju se
parka dopolnjujeta, sta komplementarna, zato ju prav
Baba in Perun združujeta v poenoteno turistično
destinacijo Mitskega parka! Tako eden kot drugi je
jasen v enem parku in drugje le implicitno nakazan.
Kdor od obiskovalcev v Rodiku želi več zvedeti o
Perunu in slovanski mitologiji, bo napoten v
Mošćeničko Drago, in kdor bo v Mošćenički Dragi
želel izvedeti več o Babi/Mokoši kot ženi/ljubici
vrhovnega slovanskega božanstva Peruna, bo
napoten v Rodik. Tu bo izvedel, da Baba ne pripada le
slovanskemu mitskemu izročilu, temveč je še bolj
arhaična in razprostranjena tudi širše, v romanskem
svetu. V Mošćenički Dragi pa bo obiskovalec svoje
znanje o večplastnem mitskem dojemanju sveta iz
Rodika in različnih kultih izvedel zgodbo
(pra)slovanske
mitologije
oziroma
njeno
rekonstrukcijo.
Vodilni motiv poenotenega čezmejnega Mitskega
parka sta torej božanski par Baba in Perun kot
vrhovna (pra)slovanska božanstva ter hkrati
božanska ljubimca, ki hkrati označujeta ravnovesje
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sveta v moški in ženski sestavi oziroma v ognju kot
lastnosti nebeškega Peruna in vodi kot lastnosti
mitično blatne mokre Babe.
Medtem ko park v Rodiku označujejo sinkretistični
pogledi na svet in kulti iz različnih časovnih in
kulturnih ravni, od staroselcev do Slovanov in
krščanstva, se park v Mošćenički dragi osredotoča le
na eno časovno in kulturno raven, to je na eno izmed
rekonstrukcij (pra)slovanske mitologije (po analizah
Toporova, Belaja, Katičića, delno Pleterskega). Za
razliko od parka v Rodiku, kjer spoznavamo ustno
izročilo in situ, torej na krajih, na katere se izročilo
lepi in o katerih govori, se rekonstrukcija (pra)slovanske mitologije v Mošćenički dragi lepi na le tri
toponime, Perun vrh gore, Voloski kuk in Trebišća,
medtem ko na ostalih postankih poljubno sledimo še
ostalim junakom in poteku rekonstruirane mitske
zgodbe. Medtem ko v Rodiku obiskovalec spoznava
tradicionalno dojemanje sveta okrog njega na
splošno (jame kot vstop v svet mrtvih, mrtva
počivala, srenjske meje, odnos sveta mrtvih in živih,
odrazi staroselskih in slovanskih verovanj itd.), se v
Mošćenički dragi spoznava s praslovanskimi in
poznejšimi slovanskimi verovanji o božanstvih, kot
so jih na osnovi tradicionalnih izročil rekonstruirali
nekateri raziskovalci. Pri tem je potrebno poudariti,
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da v evropskem prostoru nimamo ohranjenih mitov
kot tekstov s spremljajočimi obredi, temveč imamo le
ti. mitsko izročilo, v katero sodijo različni folklorni
viri (pesmi, šege in navade, toponimi, fraze, igre itd.),
na osnovi česar so skupaj z drugimi zgodovinskimi
(imena bogov, kronike…), arheološkimi (ostanki
templjev, organizacija mest v krajini…) in
lingvističnimi
viri
strokovnjaki
poskušali
rekonstruirati nekdanjo (pra)slovansko mitsko
zgodbo.

4.5 LOGOTIP *
Kot glavna povezovalna elementa sta Baba in Perun
združena in simbolizirana v logotipu Mitskega parka.
Baba je stilizirana amorfna oblika s krogi, ki
ponazarjajo ženske prsi, Perun je stiliziran element
mlinskega kamna, s katerimi proizvaja strele in
grome. Rdeča barva logotipa ponazarja nebeško
božanstvo Perun, njegov ogenj, blisk, ognjevitost; in
sicer v simboliki mlinskih kamnov (po izročilu Perun
proizvaja grom z mlinskimi kamni). Siva barva
simbolizira Babo, kamen, mati zemljo in je hkrati
barva Krasa in Istre, kjer se nahajata oba dela
Mitskega parka.

5 KAMNITI OZNAČEVALCI POTI IN SKULPTURE * # °
Špela Šedivy, Inkubator d.o.o. Sežana

5.1 MITSKI PARK RODIK (SI) * # °
Izobraževalno razvojno središče (Inkubator d.o.o.
Sežana) je kot projektni part¬ner zadolžen za
oblikovanje in izdelavo kamnitih označevalcev poti v
Rodiku.Pohodna pot na slovenskem delu Mitskega
parka zajema 12 lokacij v krajini v okolici Rodika, na
katere je veza¬no mitsko izročilo. Ker Rodik leži na
stiku dveh svetov (Krasa in Brkinov), imamo opravka
tudi z dvema različnima kamninama – kraškim
apnencem in flišnim peščenjakom. 6 lokacij je na
Krasu in 6 na Brkinih.
Slika 25: Zemljevid lokacij Mitskega parka Rodik

Oblikovanje kamnitih označevalcev in skulptur v
glavnem pogojujeta dve močni izhodišči: mitsko
izročilo in lokacija oz. njej pripadajoča kamnina.
Vsaka lokacija posebej ima še dodatne zakonitosti, ki
jih je bilo potrebno upoštevati pri oblikovanju.
Oblikovala sem dva tipa označevalcev:
●

●

označevalci poti (13) - menhirji – pokončni
ozki kosi kamna z vklesanim imenom lokacije,
ki služijo kot kažipoti oz. označevalci bližine
lokacije s skulpturami,
skulpture na lokacijah (28) - kiparski
elementi/interpretacija mitskega izročila.

Pri vsaki lokaciji bo v tla vgrajen tudi kamnit prag iz
lokaciji pripadajoče kamnine. V parku je namreč
dostop do posamezne lokacije drugačen. Pri
nekaterih označevalcih poti bo takoj jasno, kam se
nadaljuje pot, ki vodi do lokacije/skulpture, pri
drugih bo med označevalcem in lokacijo/skulpturo
večja razdalja. Namen kamnitih pragov je torej, da
obiskovalca dodatno usmeri proti lokaciji –
obiskovalec najprej zagleda pokončni označevalec, ko
se mu približa, pa zagleda v bližini v tleh prečno na
pot položen tudi prag. Hkrati ima prag tudi simbolno
funkcijo – s tem, ko ga prestopimo, vstopimo v
območje, kjer se zgodba po izročilu dogaja - vstopimo
v svet čarovnic, kač, škratov, ajdov, Babe, …
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5.1.1 Skulpture – interpretacija mitskega
izročila *
Mitsko izročilo je glavno in edino vsebinsko izhodišče
za oblikovanje kamnitih skulptur oz. interpretacije
izročila v kamnu. Izročila za Mitski park v Rodiku so
iz različnih časovnih obdobij, skupno pa jim je to, da
so vsa vezana na točno določeno točko v krajini (npr.
jamo, srenjsko mejo, tromejo, …). Zaradi raznolikosti
izročil, ki na prvi pogled nimajo dosti skupnega, sem
se odločila da bo tudi oblikovalski koncept sledil
podobni logiki.
Oblikovalski koncept glede na omenjeno upošteva
sledečo logiko:
●
●

●

element, ki je lociran na Krasu, je izdelan iz
apnenca, tisti na Brkinih, pa iz peščenjaka,
apnenec se pridobiva z rezanjem/žaganjem
blokov od matične kamnine – rezultat so
ravne, rezane površine. Peščenjak pa se
pridobiva z lomljenjem/ločevanjem kamnine
po naravnih plasteh. Vsak kos ima zato
neravne, naravno lomljene površine.
Označevalci zgornje poti so tako izdelani iz
naravno lomljenega peščenjaka, kiparski
elementi na lokacijah iste poti pa imajo
ohranjeno vsaj eno naravno lomljeno
površino. Apnenčasti označevalci poti so
podobne višine, kot tisti iz peščenjaka, vendar
so ti rezani na dimenzijo (kvadri), pri
kiparskih elementih iz apnenca pa ohranjam
vsaj eno ravno rezano površino,
število kosov na lokaciji in njihova
razporeditev v prostoru je odvisna od
dostopnosti do lokacije in zakonitosti
terena (število kosov in kompozicija sta
navedeni/pojasnjeni v opisih idejnih zasnov v
nadaljevanju).
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Konceptu skušam slediti v vseh primerih, vseeno pa
se pojavi izjema – glavni lik spodnje poti (Baba) je
izjema. Baba je bila velik apnenčast monolit, ki so ga
ob gradnji vodovoda uničili – zminirali. Na tem mestu
so ostali kosi nekdanjega monolita, ki bodo na mitski
poti obiskovalcem nudili prostor za razmislek o
preteklosti in tradiciji nekoč in danes.
Oblikovanje trajnih izdelkov, ki temeljijo na ustnem
izročilu je precej zahtevna in odgovorna naloga.
Izdelki, ilustracije ali interpretacije, ki temeljijo na
pisani besedi ali ustnemu izročilu imajo namreč
toliko (neotipljivih) podob koliko je bralcev,
poslušalcev. Vsak si zgodbo in njene like predstavlja
po svoje. Naloga oblikovati in izdelati nekaj, kar se bo
za vselej materializirano v kamniti podobi, ni
preprosta. Zraven pritiska omenjene odgovornosti se
je pojavilo še ogromno vprašanj in dilem.
Ena večjih in težjih dilem je vsekakor bila o tem,
koliko pozornosti bo na lokaciji prevzel
kamen/skulptura in koliko je bo ostalo na sami
krajini. Absolutno namen projekta ali oblikovanja ni
bil, da se naravnim danostim v krajini odvzame
pozornost s postavitvijo novih elementov. S
postavitvijo kamnitih označevalcev in skulptur smo
želeli zgolj opozoriti na izročilo, na dediščino, na
naravo, ... Menim, da se obiskovalci parka ob ogledu
skulptur ne bodo pozabili ozreti naokrog in da bodo
opazili točke v krajini, ki so tako pomembne, saj je
nanje vezano izročilo. Postavitev elementov iz
naravnega materiala v krajino v sklopu celotnega
projekta je najmanj invaziven način, kako predstaviti
bogato kulturno dediščino in jo približati širši
množici. Z namenom, da se jo ohrani in neguje tudi za
prihodnje generacije.

5.1.2 Označevalci poti *
Na Kraškem delu poti bodo označevalci v obliki
kvadra dimenzij 35 x 35 x 160 cm. Brkinski del poti je
označen s kosi naravno lomljenega peščenjaka
podobne višine (150 – 160 cm) in različnih širin.
Vsaki lokaciji pripada en označevalec (skupno 12).
Trinajsti označevalec poti je namenjen križišču na
zgornjem delu poti – označuje 4 lokacije na dveh
smereh (Njivice in Križen drev desno ter Kobilja glava
in Robida levo).
Tipografijo za izpis imen lokacij na kamnitih
označevalcih je posebej za projekt Mitski park
oblikoval kaligraf/tipograf Marko Drpić.

Slika 26: Prvotna ideja (različice) za označevalce poti iz
apnenca in peščenjaka (avtorica Špela Šedivy)

Slika 27: Nekaj primerov vklesanih imen na označevalcih
(fotografirala Špela Šedivy)
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5.1.3 Kamnina *

5.1.4 Izvedba *

Glede na to, da se na izbranem območju (kot
omenjeno) stikata dva svetova, nahajata dve različni
kamnini, je bila odločitev o uporabi dveh različnih
materialov logična. Uporaba lokalne kamnine se mi
zdi v tem primeru (in podobnih primerih) vsekakor
nujna, saj z uporabo le-te sporočamo na kakšnem
terenu se nahajamo, dejansko govorimo o daljni
zgodovini tega prostora, ki je zapisana v kamnini.

Za izvedbo kamnitih elementov slovenskega dela
Mitskega parka stoji večja skupina ljudi. Opraviti delo
v takšnem obsegu v omejenem časovnem obdobju to
vsekakor tudi zahtevna. Pri izdelavi določenih kosov
so sodelovale tri študentke Višje strokovne šole
Sežana (smer oblikovanje kamna), ki so svoje
praktično izobraževanje posvetile temu projektu.
Velik delež opravljenega dela lahko pripišemo
izvedbeni delavnici v Rodiku, ki jo je Izobraževalno
razvojno središče (inkubator d.o.o. Sežana)
organiziralo in izvedlo oktobra 2019. Na njej so
sodelovali študentje smeri oblikovanje kamna VSŠ
Sežana, njihovi mentorji in povabljeni strokovnjaki.
Skupno je torej kamnite skulpture in označevalce
izdelovalo 20 ljudi.

Glede na pestrost kamnin v okolju in majhnega števila
delujočih kamnolomov naravnega kamna, je bilo
nemogoče pridobiti kamnine, ki bi bile enake
kamninam na lokacijah izbranih točk Mitskega parka.
Edini delujoči kamnolom flišnega peščenjaka pri nas
je v Jelarjih pri Škofijah, zato glede izbire peščenjaka
ni bilo dileme. Pri apnencih, ki so na voljo v delujočih
kamnolomih naravnega kamna, pa smo se odločili za
uporabo repenskega apnenca, saj je ta bolj odporen
na zunanje vplive, kot lipiški apnenec.
Kamen človeka spremlja že od nekdaj. Velja za
funkcionalen in trajen material. V Sloveniji ima
pridobivanje, obdelovanje in uporaba naravnega
kamna večstoletno tradicijo. Uporaba kamna v
projektu Mitski park igra posebno vlogo. Izdelani
kamniti označevalci poti in skulpture bodo v prostoru
ostali zelo dolgo. Na vsaki lokaciji posebej bodo
obiskovalcem podajali zgodbe ustnega izročila.
Hkrati pa bodo govorili zgodbo dveh svetov - s svojo
obliko in vrsto materiala bodo oznanjali na katerem
mestu se nahajamo (spodnja ali zgornja pot).
Uporaba kamna v take in podobne namene je
smiselna tudi zaradi trajnostnega razmišljanja
(uporabe naravnega materiala), ki poleg trajnosti
omogoča tudi veliko oblikovanih rešitev.
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Apnenec je material, ki je primeren tako za obloge in
tlak, kot tudi za izdelovanje raznih izdelkov - s tem
tudi za kiparsko ustvarjanje. Istrski peščenjak pa je
material, ki se v večini uporablja za obloge in tlake. Če
pogledamo stare istrske hiše, bomo opazili, da so za
izdelavo detajlnih, kamnoseško dovršenih izdelkov
mojstri izbrali apnenec in ne peščenjak. To dejstvo
nam lahko veliko pove. V projektu smo sicer iz
peščenjaka uspeli izdelati skulpture, a to še ne
pomeni, da je ta material primeren za izdelavo take
vrste izdelkov. Delo s tem kamnom je zahtevnejše,
traja več časa in zahteva drugačno orodje. Peščenjak
je abraziven material – dleta in špice se na njem zelo
hitro obrabijo. Apnenec je v osnovi sestavljen iz
kalcita (običajno več kot 99%), v sledovih vsebuje
dolomit, organske snovi in glinene materiale. Zgradba
peščenjaka je precej bolj razčlenjena – njegova zrna
so v glavnem iz apnenca in kremena, vsebuje pa tudi
drobce vulkanskih in metamorfnih kamnin, katerim
sledijo še drugi razni drobci. Peščenjak vsebuje
silicijev dioksid, ki lahko ob večletnem vdihovanju
prahu privede do silikoze. Na projektu smo se za ta
material odločili zaradi dejstva, da je Rodik
pozicioniran na mejo med dvema svetovoma - dvema
kamninama. Uporaba teh dveh materialov ima močno
pripovedno vlogo in je za to bilo vredno dodatnega
truda in orodja. Vsekakor pa je v prihodnje potrebno
premisliti za kakšen namen se izbere kateri material.

Slika 28: Skupinska fotografija iz izvedbene delavnice v Rodiku – 13. 10. 2019 (fotografirala Daniela Šedivy)
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5.1.5 Opis skulptur in idej za njimi *
Skice so nastajale v začetnih fazah razvijanja idej in se zato od končnega izdelka razlikujejo. V
nobenem primeru se od osnovne ideje med procesom izdelave nismo oddaljili toliko, da bi se izdelek
od skice popolnoma razlikoval oz. idejno spremenil. Spremembe sem uvajala in sprejemala sproti –
bodisi zaradi večje pripovedne vrednosti, bodisi zaradi omejitev, ki smo jih imeli glede na material,
ki smo ga imeli na voljo … Nekatere spremembe pa so tudi posledica časovne omejitve na projektu
1. LINTVER
●
●
●

Lokacija: Na jezeru
Material: flišni peščenjak
Št. kamnitih elementov: 2

Opis: Telo velike gladke kače se vije po grobo odbiti
površini/skali. Izginja v tleh in se pojavlja na
površini – Lintver maši luknje v hribu in s tem
varuje Rodičane pred poplavo. Izdelan je iz dveh
kosov peščenjaka. En del predstavlja lintvernov
trup, ki se prikaže na površini, se obrne in zleze
nazaj v zemljo, drugi del je pa njegov rep, ki se dviga
nad površino skale po kateri vijuga. Kosa sta
postavljena tako, da imata med seboj nekaj
praznega prostora. S tem obiskovalcu puščamo
prostor za domišljijo – velikost oz. dolžina te velike
kače ni definirana. Tudi njegova glava ni vidna, saj
bi to po izročilu predstavljalo nevarnost za gledalca
– kdor vidi lintverna, oslepi.

Slika 29: Lintver - idejna skica (avtorica Špela Šedivy)
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Slika 30: Lintver - skulptura v nastajanju (fotografirala
Špela Šedivy)

2. AJDOVŠČINA
●
●
●

Lokacija: Ajdovščina nad Rodikom
Material: flišni peščenjak
Št. kamnitih elementov: 3

Neobdelana površina oz. več površin pa
skulpturama dodajata občutek časa – zgodovine,
preteklosti. Lahko si ju predstavljamo tudi kot
»arheološki najdbi« - nakovali velikanov, ki sta na
tem mestu ostali kot dokaz nekdanje civilizacije.

Opis: Pot na lokacijo nas vodi proti vrhu hriba
Ajdovščina nad Rodikom. Ko smo že skoraj na vrhu
lahko opazimo ostanke nekdanjega obzidja. Malo
naprej od vhoda v gradišče je postavljen kamnit
element z dvignjenim tlorisom nekdanjega naselja
z obzidjem - Ajdovščine. Iz podlage dvignjene
kamnite »stene« na izklesani maketi so zaradi svoje
tankosti lahko šibka točka med zimo. Če se v kamnu
zadržuje voda, ki pozimi zmrzne, lahko povečanje
volumna vode povzroči, da kamen poči. Stene hišk
so zato na mestih prekinjene (ponekod tudi
preluknjane), tla/površina kamna znotraj obzidja
je pa nagnjena v tri smeri – proti trem vhodom v
mesto. Če se v maketi nabere določena količina
vode, zaradi navedenega le-ta počasi odteka iz nje.
Ne daleč stran, blizu mesta, kjer je včasih bila
kovačija, pa sta postavljena še dve skulpturi. Gre za
povečani in v kamnu izklesani nakovali – nakovalo
je simbol kovaštva. Eno je izdelano v celoti –
obdelano z vseh strani, razen zgornje površine.
Drugo je izdelano polovično – polovica nakovala je
»potopljena« v kamen. Obe torej ohranjata
nekatere dele neobdelane. Naravno lomljena
površina kamna in
ravne, gladke površine
izdelanega nakovala tvorijo kontrast – v obliki,
teksturi in tudi v barvi.

Slika 31: Idejni skici (avtorica Špela Šedivy)

Slika 32: Levo in zgoraj - skulpturi v nastajanju
(fotografirala Špela Šedivy)
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3. KOVAČEVA POSTELJA
●
●
●

Lokacija: Njivice
Material: flišni peščenjak
Št. kamnitih elementov: 1

Opis: Kamnita postelja je po višini in širini
primerljiva z običajno posteljo, je pa od nje krajša.
Postelja predstavlja nekaj mehkega, udobnega,
toplega, … če je premajhna in iz kamna, v nas
verjetno vzbudi drugačne občutke – občutek
utesnjenosti, hlada, neudobja …
Od daleč in sprva skulptura v krajini najbrž ne bo
takoj prepoznana kot postelja. Opazna bo mehka
draperija, a zaradi skrajšanih proporcev, prva
asociacija verjetno ne bo v povezavi s posteljo. Ko
bo obiskovalec stopil bliže, bo pa v draperiji lahko
prepoznal odtis človeškega telesa brez glave in
stopal. Tudi če kdo ne bo poslušal ali prebral
izročila, bo z lokacije odšel s čudnim, hladnim,
morda strašljivim občutkom, ti občutki pa se
skladajo z izročilom. Za otroke, ki obiščejo Njivice,
je lahko pozitivna plat te lokacije ta, da so oni
premajhni (prekratki, da bi segali čez rob postelje)
in so zaradi tega varni pred kovačem.

Slika 33: Idejna skica (avtorica Špela Šedivy)

Slika 34: Skulptura v nastajanju (fotografirala Špela
Šedivy)
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4. KOBILJA GLAVA, ROKE ČAROVNIC IN
ZAKLAD
●
●
●

Lokacija: Kobilja glava
Material: flišni peščenjak
Št. kamnitih elementov: 7

Izročilo: Kobilja glava je eno najbolj enigmatičnih
mest na Rodiškem. Nanj je vezanih več izročil. Po
enem je na tem mestu volk pojedel kobilo, od
katere je ostala samo glava. Po drugem so pa
čarovnice raztrgale človeka (vedamca), ki je na tem
mestu želel izkopati zaklad.
Opis: Spiralna postavitev sedmih kosov peščenjaka
med katero se obiskovalec sprehodi vodi do
kamnitega zaklada. Najprej se soočimo s kamnito
konjsko lobanjo, ki strmi proti nam. Mimo nje se
pomaknemo proti drugemu pokončnemu kosu
kamna, na katerem sta dve veliki roki, ki
vlečeta/trgata material. Sledijo še štiri skulpture z
dvema ali eno roko. Tkanina/draperija/koža, ki jo
vlečejo roke čarovnic, ponazarja vedamčevo
(raztrgano) telo. Mimo navedenih skulptur se torej
premikamo proti koncu postavitve – zakladu, ki
kuka iz tal. Roke, ki trgajo, nas opozarjajo na
nevarnost, ki nas čaka, če bomo želeli vzeti zaklad.
S povečavo in ilustrativnim uprizarjanjem rok in
konjske lobanje je še dodatno poudarjena moč
čarovnic – opozorilo je jasno in močno izraženo.

Slika 35: Idejna skica (avtorica Špela Šedivy)

Slika 36: Skulpture v nastajanju (fotografirala Špela
Šedivy)
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5. KAČA
●
●
●

Lokacija: Robida
Material: flišni peščenjak
Št. kamnitih elementov: 1

Opis: Blok peščenjaka ima na zgornji površini
izklesano lepo belo kačo s krono (zakleto
kraljično). Kača je postavljena na vogal kamna,
zavita je sama okrog sebe – počiva, se sonči. Njen
rep se čez vogal nadaljuje iz osnovne površine proti
tlom. Površina kače je sekana z dletom, zgornja
površina kamna je finejše obdelana in zato
temnejše barve, s čimer pridobimo na kontrastu
med »belo« kačo in temno površino kamna.
Podobno kot pri reliefu naselja na Ajdovščini, je
tudi tukaj bilo potrebno poskrbeti, da voda ne
zastaja na mestu, ki ga obdaja kača. Izvrtani sta dve
luknji, ki odvajata vodo iz zgornje površine.
Slika 37: Kača - idejna skica (avtorica Špela Šedivy)

Slika 38: Kača - skulptura v nastajanju (fotografirala Špela Šedivy)
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6. KRVAVO STEGNO
●
●
●

Lokacija: Križen drev
Material: flišni peščenjak
Št. kamnitih elementov: 3

Opis: Velika kamnita noga je izdelana iz treh kosov
peščenjaka. Vsak kos se (na strani, kjer se oblika
nadaljuje v drugi kos) zaključuje z eno oz. dvema
naravno lomljenima ploskvama. Ogromna kosmata
pošast (Krvavo stegno) se po izročilu iz odpadlih
kosov sestavi nazaj v celoto. »Razbito«
stegno/noga bo edini izdelani del telesa tega
velikana na lokaciji. Noga se je zdela kot logična
izbira okončine za to lokacijo - stegno je del noge,
nogi in roki sta iz obešenca posebej padli po tleh…
Dejstvo, da na lokaciji ne bo drugih izdelanih delov
telesa, pušča odprto pot obiskovalčevi domišljiji –
kje so ostali deli telesa, kdaj se bo sestavilo Krvavo
stegno, kakšno in kako veliko je Krvavo stegno
glede na podano kamnito nogo, …

Slika 39: Krvavo stegno - idejna skica (avtorica Špela
Šedivy)
Slika 40: Krvavo stegno - skulptura v nastajanju
(fotografirala Špela Šedivy)
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7.

JAMA

●
●
●

Lokacija: Cikova jama
Material: repenski apnenec
Št. kamnitih elementov: 1

Opis: Cikova jama je prostor, kjer čas poteka na
drugačen, nadnaraven način. V zgornjem delu
pokončnega ozkega apnenčastega kvadra je
izklesana »jama« - odprtina s »kapniki«. Za pogled
v jamo imamo dve možnosti – z ene strani stebra je
velika odprtina, ki omogoča direkten pogled v
notranjost, v domišljijski prostor, v drugo
dimenzijo, z druge strani gledamo na isto situacijo
skozi majhno odprtino, z omejenim vidnim poljem.

Slika 41: Jama - idejna skica (avtorica Špela Šedivy)

Na kamnitem kvadru okrogla »jama« deluje kot
močan poudarek/točka interesa na gladki, ravni
stranici kvadra. »Jama« se konča v majhni odprtini,
ki nam (z druge strani) ponuja drugačen pogled na
situacijo. Iz ene strani torej vidimo kamnit prostor
s kapniki v celoti - z okroglega najširšega dela se
proti nasprotni ploskvi osnovnega kvadra jama oža
- prostora je vedno manj. Odprtina centrirana na
koncu tega prostora pa deluje kot prehod v drug
prostor oz. ven. Z druge strani je pogled v »jamo«
drugačen - občutek globine, ki ga pridobimo s
prikrivanjem in oddaljevanjem vidnih kapnikov, je
obraten tistemu, ki smo ga videli iz prednje strani.
Ožanje – širjenje proti prehodu/meji, odpiranje –
zapiranje prostora, druga perspektiva, druga stran,
drugačen svet, drugačen čas, … to so asociacije, ki
sem jih imela med ustvarjanjem tega kosa.Čeprav
gre v tem primeru za precej manjšo prostornino
obdelanega kamna, kot pri drugih skulpturah po
parku, je izdelava tega zahtevala precej časa,
potrpežljivosti, spretnosti in iznajdljivosti.

Slika 42: Jama - skulptura v nastajanju (fotografirala
Špela Šedivy)
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8. BABA
●
●
●

Lokacija: Baba
Material: repenski apnenec
Št. kamnitih elementov: 1 (sestavljena iz
kosov na terenu)

Opis: Kamnit monolit Baba je bil med gradnjo
vodovoda uničen – razstreljen. Na tem mestu so
ostali kosi nekdanjega monolita, ki bodo na mitski
poti obiskovalcem nudili prostor za razmislek.

Slika 44: Pokrajina - idejna skica (avtorica Špela Šedivy)

Slika 43: Baba - idejna skica (avtorica Špela Šedivy)

9. POKRAJINA
●
●
●

Lokacija: Remeščica
Material: repenski apnenec
Št. kamnitih elementov: 1

Opis: Čudovita naravno lomljena zgornja površina
nizkega apnenčastega kvadra predstavlja kraško
pokrajino. Štiri luknje v kamnu so štiri kraške jame
omenjene v izročilu. Jame so na površino kvadra
locirane tako, da se približajo realni »kompoziciji«
jam v pokrajini – zmanjšane so razdalje med
njimi/povečane so površine jam z namenom
močnejše interpretacije in estetskega vidika.

Slika 45: Pokrajina - skulptura
(fotografirala Špela Šedivy)

v

Ta skulptura je zelo minimalistična. Največja luknja
v kamnu, ki predstavlja Remeščico (Rodiško
pečino), je edina, ki poteka skozi celo globino
kamna. Ostale tri (Cikova, Fukova in Globoka jama)
so ponazorjene samo z manjšimi vdolbinami.
Remeščica na skulpturi je načrtno pretirano
poglobljena – s tem je vizualno poudarjena in
»ločena« od ostalih jam.
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nastajanju

Slika 46: Krog - idejna skica (avtorica Špela Šedivy)

10. KROG
●
●
●

Lokacija: Fukova jama
Material: repenski apnenec
Št. kamnitih elementov: 7

Opis: Kamniti krog. Prostor v prostoru. Sedem
pokončnih kamnitih kosov orisuje, zamejuje
posvečen prostor pred Fukovo jamo. Krog kot
simbol neskončnosti. Začetek in konec se
izmenjujeta, ni začetka in konca. Sedem monolitov,
sedem pokončnih kosov kamna postavljenih v
krog.
Kamniti kosi, naravno lomljena površina kot tista
prava oblika in koža kamna in brušena površina,
kot prikrita, skrita koža oblike v kamnu….oblike ki
hoče zapeljati, oblike ki nagovarja, vzbudi željo, da
se je dotaknemo, božamo z roko, pogledom.
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Zapeljive oblike, ki jih ne moremo zaobjeti z enim
pogledom, oblike, ki se prikazujejo in izginjajo,
oblike, ki vzbudijo hrepenenje. Ni začetka in konca,
je le ples življenja. V zapeljivi krog življenja je
vstopil Tonček.
(Avtor: Damjan Švara, akad. kip., zunanji sodelavec
na projektu)

11. DREVO Z RUTO
●
●
●

Lokacija: Globoka jama
Material: repenski apnenec
Št. kamnitih elementov: 1

Opis: Ozek, pokončen kos apnenca je oblikovan v
odžagano hrastovo deblo z vejo. Na vejo je obešena
ruta. Odžagano deblo simbolizira konec življenja,
ruta pa namiguje na to, da je na tem mestu nekdo
bil, nekaj pustil … Mehkoba obešene rute je v
nasprotju z grobim »lubjem« na površini »debla«.
Oboje skupaj je prikrita, a močna interpretacija
izročila o samomorih žensk v Globoki jami.

Slika 47: Drevo z ruto - idejna skica (avtorica Špela
Šedivy)

Slika 48: Drevo z ruto - skulptura v nastajanju
(fotografirala Špela Šedivy)
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12. ŠEMBILJA
●
●
●

Lokacija: Pod Lisičino
Material: repenski apnenec
Št. kamnitih elementov: 1

Opis: Rezan pokončni blok apnenca je mestoma
oblikovan v podobo hudiča kot kočijaža, ki v roki
drži bič. Na zadnji strani so izklesani njegov hrbet,
zadnjica in rep. Telo hudiča se na mestih »izriše« iz
kamnitega bloka, drugod pa ostaja raven, kvadrast.
Čeprav šembilja predstavlja nekaj drvečega in
hitrega, je upodobljena v trenutku mirovanja. Iz
pogleda in prikritega nasmeška razberemo, da
hudič uživa v divjanju in je upodobljen v trenutku,
ko se želi znova pognati v dolino.
Glede na zanimivo izročilo, sem za to mesto želela
oblikovati več in ali večje kose, a zaradi zakonitosti terena
to ni bilo mogoče. Zadnji del poti do lokacije je težko
dostopen, teren se precej strmo spušča, zato sem morala
razmišljati o manjši, lažji varianti. Prav tako je lokacija
zelo zgovorna in lepa sama po sebi (sledi šembilje v
apnencu, hudičev stol, meja med flišem in apnencem, …),
zato je manjši kos kamna primeren, saj ne odvzame
preveč pozornosti od naravnih danosti.

Slika 49: Šembilja - idejna skica (avtorica Špela Šedivy)

Slika 50: Šembilja - skulptura v nastajanju (fotografirala
Špela Šedivy)
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5.2 MITSKI PARK TREBIŠĆA – PERUN (HR) * # °
Projekt temelji na besedilih iz del akademika Radoslava Katičića „Božanski boj“ (Bitke med bogovi,
op. prev.) in „Gazdarica na vratima“ (Gospodarica na vratih, op. prev.) ter na raziskavah, ki so bile
izvedene na širšem območju hriba Perun, zaselka Trebišća oziroma Mošćeničke Drage in Mošćenice.
Te raziskave so potekale pod okriljem katedre čakovskega občinskega sveta občine Mošćenička
Draga ter oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo filozofske univerze v Zagrebu.
Akademik Katičić v svojih delih podaja svoja razmišljanja in dognanja o mitih iz naše poganske
preteklosti. Ti miti so se ohranili v ustnem izročilu, ustni književnosti slovansko govorečih ljudstev,
saj je le tam mogoče najti odlomke starodavnih obrednih besedil. Glede na najdbe in mitološka
krajevna imena, izročilo in pripovedi prebivalcev ter v manjšem obsegu arheološke vire so
ugotovljene pomembne točke na območju zgodovinsko-mitološke poti Mošćenička Draga – Trebišća
– Perun. Te točke so označene s simboli, katere je lahko na poti prepoznati (mlinski kamne, semena,
ipd.). Simboli so kiparska dela ter postavljeni v prostoru akademskega kiparja Ljuba de Karine . V
Mitskem parku Trebišća – Perun stoji pet kamnitih elementov izdelanih iz apnenca.
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1. GLAVNA VRATA PERUNOVEGA SVETA
Velikost vrat (zunanje mere): višina 3,20 m in
širina 3,40 m. Spodnji del vrat je izdelan iz železa in
meri 2,70 m (v)x 0,35 m (v) x 0,35 (š). Na spodnji
del vrat je pritrjen kamniti arhitrav širine 3,40 m,
višine 0,50 m in debeline 0,30 m. Noge stebrov so
pritrjene na temelje iz armiranega betona vel. 80 x
80 cm. Na zunanji in notranji strani arhitrava so
izklesani mitološki simboli, povezani z vrati, in
sicer:
●

●

●

na zunanji strani simboli bogate domačije,
rženi klas in ovseni klas, domače živali,
svinje, govedo, konj, simboli drevesa
življenja, sokol, čebele, kača,
na notranji strani luna, simbol gospodarja
dvora na Perunovi gori, sonce, simbol
gospodarice Mokoš, in zvezde, ki so simbol
njunih otrok.
Na tleh med spodnjim delom vrat, z
notranje strani, je bil postavljen talni relief
sonca, premera 40 cm, izklesan v kamnu, ki
simbolizira gospodarico Mokoš na vratih.

Slika 51: Vrata v Perunov svet (avtor Ljubo de Karina)
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Pojasnilo:
Besedila iz dela „Gazdarica na vratima“
(Gospodarica na vratih, op. prev.) so bila navdih za
izdelavo vrat, predlagana lokacija pa je pomembna
zaradi naravnih značilnosti. Ta knjiga pripoveduje,
da je celotna gora obdana z zunanjo ograjo ter da
obstajajo gorska in dolinska vrata. V nebeškem
dvoru na gori živijo Perun, Mokoš in otroci ali luna,
sonce
in
zvezde.
Gora
je
namenjena
gospodarjevemu prebivališču, dolina pa ob¬sežni
živinoreji. Dolinska vrata so glavna vrata, ki
pomenijo prehod med goro in dolino. Nahajajo se v
dolini za goro ali pod goro, kjer teče voda in raste
obilna zelena trava za pašo črede. To je tudi mesto
ljubezenskega srečanja božanskega brata in sestre.
Tam poteka krvoskrunska sveta poroka. To so
vrata, ki jih odpira Gospodarica – Mokoš. Spomladi
se odprejo, pozimi pa zaprejo. Ključ za odpiranje
vrat je sveta poroka, ki prinese plodnost in izobilje.
S tem se začne ciklus v letu, ko vse rodi. Po izročilu
iz ljudskih pesmi so glavna vrata kovinska
(bakrena ali železna).

2. MLINSKI KAMNI
Trije mlinski kamni bodo postavljeni na lokaciji tik
pred vzponom poti v zaselek Trebišća, na mestu
med potjo in strugo hudournika. Postavljeni bi
bodo mlinski kamni premera 120 x 35 cm, ki so bili
vkopani v tla s kolom iz inoksa.
Razlaga: Mlinski kamen je orožje boga Peruna. V
vsaki roki drži po en kamen, ki ju udarja eden ob
drugega ter tako povzroča grome in bliske, s
katerimi v bitki med bogovi zadene in ubije boga
Velesa. Veles je bog in zaščitnik črede, darovalec
vsega in celotne blaginje. Je gospodar podzemnega
sveta, ki spomladi odpre svoja vrata, skozi katera
prihajajo topla rosa, blaginja in bogata letina. Če
Veles odvzame blaginjo in se obrne proti čredi,
Perun začne udarjati s svojimi strelami in povzroči
dež. O bitki med bogovi govori tudi drevo življenja.
Drevo življenja je razdeljeno na tri dele: na
zgornjem delu sta vrh ter orel/sokol, ki simbolizira
boga Peruna oziroma nebeška prostranstva. Na
sredini so čebele, golobi in druge ptice, ki
predstavljajo naš podnebeški svet. Na spodnjem
delu so voda, glodavec (kuna) z dragocenim
krznom in kamen, pod naštetim pa je zemlja s
podzemnimi jamami, iz katere izvirajo voda in
mehko ležišče. Pod drevesom leži kača/zmaj, ki
simbolizira boga Velesa in ki napada Peruna na
suhem vrhu debla. S tem se je začela bitka med
bogovi. Perun je odvrnil napad in Velesa pregnal
nazaj v vodo, s čimer se je ponovno vzpostavil red.

Slika 52: Mlinski kamni (avtor Ljubo de Karina)
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3. RŽENO ZRNO IN OVSENO ZRNO
Rženo in ovseno zrno bosta postavljeni v zaselku
Trebišća na lokaciji poleg mlina. Izdelana sta v
kamnu, velikosti 130 cm x 60 cm x 50 cm in vkopani
v tla s kolom iz nerjavečega železa. Rž in oves
simbolizirata bogastvo in blaginjo, meljeta pa se v
mlinu, ki je fizični izraz navzočnosti Perunove
moči.

4. VIDČEVE STOPINJE
Vidčeve stopinje bodo izdelane kot talni relief v
kamnu. Relief je okrogle oblike premera 110–120
cm in debeline 35 cm ter bo postavljen na lokaciji
na drugi strani stavbe, v kateri je informacijsko
središče za obiskovalce. Na njem sta bila vklesana
simbolični znak poti in odtis stopal večjih dimenzij,
ki
simbolizirajo
stopala
staroslovanskega
svečenika ali vidca.

Slika 53: Rženo in ovseno zrno (avtor Ljubo de Karina)

Slika 54: Vidčeve stopinje (avtor Ljubo de Karina)
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5. ŽRTVENIK
Žrtvenik ne bo posebej izdelan, ampak bo zanj
uporabljen že obstoječ kamen, ki se nahaja pred
stavbo informacijskega središča za obiskovalce.
Kiparsko bo oblikovan samo na zgornjem delu, saj
je bila površina zglajena in tudi spolirana, če bo to
dopuščal material. Lokacija tega kamna je zelo
zanimiva, ker se ta kamen nahaja približno na
sredini zaselka Trebišća. Beseda TREBIŠĆA v
praslovanščini pomeni „ŽRTEV“ oziroma kraj,
kamor se ta prinaša. Zglajena površina kaže na
obrabo kamna, ki je posledica prinašanja žrtev.

Slika 55: Žrtvenik (avtor Ljubo de Karina)
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6 INTERPRETATIVNE VSEBINE – IGRE
Dr. Ana Plastenjak, Arhej d.o.o.
Projekt ČEZMEJNI MITSKI PARK, ki povezuje Rodik in Mošćeničko Drago, ima interpretativne
vsebine zasnovane tako, da v vsakem kraju obstajata interpretacijski center in pot, po kateri se
obiskovalec vodi sam s pomočjo mobilne aplikacije. Slednja mu omogoča spoznavanje mitskega
izročila na tistih lokacijah, na katere se navezuje. Obisk obeh točk je dodatno nadgrajen z možnostjo
interaktivnega spoznavanja dediščine tudi preko različnih iger:

6.1 IGRA »ISKANJE ZAKLADA«
Za interaktivno doživljanje obiska parka je bila
zasnovana igra »iskanje zaklada«. S pomočjo
samostojnega razreševanja ugank, obiskovalec
dejavno sodeluje pri razkrivanju mitskih skrivnosti
in se ob tem tudi zabava. Igra je v obeh delih parka
zasnovana različno, a ima skupno povezavo. Na
vsaki strani sta izdelani po dve različici, prilagojeni
različnim starostnim skupinam. Narejena je tudi
prilagoditev za slepe in slabovidne. Reševanje
lahko vključuje uporabo različnih čutil.

Narejeni sta dve različici igre:
a) Igra »POIŠČI SLIKO« je namenjena
predšolskim otrokom oz. otrokom I.
triletke OŠ:
V IC otrok dobi list z narisanimi elementi, ki jih je potrebno
poiskati v parku. Elementi so izbrani odseki risb, ki so
upodobljene na kamnitih označevalcih na posameznih
točkah z mitskim izročilom. Naloga otroka je, da bodisi
doriše, bodisi prepozna mitsko bitje, ki je upodobljeno. Za
pravilno rešitev otroci v IC dobijo nagrado (štampiljka
Babe).

b) Igra »POIŠČI SKRITO BESEDO« je
namenjena starejšim otrokom in odraslim:

6.1.1 »Iskanje zaklada« v okolici Rodika
Igra se začne v interpretacijskem centru (v
nadaljevanju IC). Pri skrbniku IC obiskovalec dobi
mobilno aplikacijo ter list z ugankami. Sledi
sprehod po parku, kjer s pomočjo mobilne
aplikacije spoznava zgodbe mitskega izročila,
vezane na določene točke v prostoru, ter razrešuje
uganke. Končna nagrada ga čaka v IC, ob skulpturi
babe, a le, če najde pravilne odgovore.
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V IC obiskovalec dobi list z ugankami. Na vsaki
lokaciji je potrebno poiskati odgovor na zastavljeno
uganko. Črke iz pravilno rešenih ugank tvorijo
»skrito besedo«. S pomočjo razkrite »skrite besede«
je moč odgovoriti na osnovno zastavljeno vprašanje.
Odgovor na slednje, vodi do zaklada, ki je zaklenjen
v IC. Pravilna rešitev uganke odklepa ključavnico, ki
zaklepa posebno interaktivno doživetje. Rešitev
uganke je mogoča tudi, če obiskovalec obišče zgolj
zgornjo pot parka.

6.1.2 »Iskanje zaklada« v Mošćenički Dragi
Zaradi drugačne zasnove hrvaškega dela parka, se igro »iskanje zaklada« igra le v vasici Trebišća. V
mlinu je vzpostavljen manjši IC, kjer se igra začne in tudi konča. Tam obiskovalci dobijo navodila za
iskanje igre in po vasici iščejo namige ter rešujejo uganke, ki so povezane s slovansko mitologijo.
Narejeni sta dve različici igre:
a) Igra »POIŠČI SLIKO« je namenjena
predšolskim otrokom oz. otrokom I.
triletke OŠ:
V IC otrok dobi list z vnaprej narisanimi okvirčki, ki so
označeni s številkami (1-6). V vasi so skriti posebni
elementi, ki so označeni s številkami (1-6). Naloga
obiskovalca je, da poišče element z določeno številko, ga
prekrije s tistim delom lista, ki ima enako številko in
obliko, ter ga pobarva. Tako nastali odtis je delček celotne
slike, ki je razvidna ob razrešitvi vseh ključev. 6 različnih
elementov skupaj tvori celotno sličico. Elementi so skriti v
bližini atributov slovanskih božanstev (Perun, Veles in
Mokoš, žrec). Za pravilno rešitev otroci v IC dobijo
nagrado (štampiljka Peruna).

b) Igra »POIŠČI SKRITO KODO« pa je
namenjena starejšim otrokom in odraslim.
Prilagoditev bo tudi za slepe in slabovidne.
V IC obiskovalec dobi list z ugankami. Prva uganka
obiskovalca napoti na prvo točko – simbol določenega
božanstva, kjer poišče pravilen odgovor. Sledi naslednjim
namigom in poišče odgovor na vsako zastavljeno uganko.
Črke iz pravilno rešenih ugank tvorijo »skrito kodo«. S
pomočjo razkrite »skrite kode« je moč odgovoriti na
osnovno zastavljeno vprašanje. Slednja odpira
ključavnico in omogoča odprtje skrinjice in dostop do
»zaklada«, ki se nahaja v interpretacijskem centru.
Igra obiskovalca vodi, k različnim atributom, vezanim na
različna slovanska božanstva (Perun, Veles in Mokoš,
žrec). Za razkritje ugank je uporabljen nabor različnih
senzoričnih zaznav.
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6.2 NAMIZNE IGRE
V okviru projekta želimo vzpodbuditi tudi
interakcijo med dvema ali več obiskovalci. V času
internetnih iger so stare, namizne igre nekoliko
zapostavljene. Zato so bile izdelane posebne
različice iger z vsebinami, ki povezujejo oba parka
v celoto. Gre za igro Spomin z mitološkimi bitji,
različico igre »kače in lestve« in 3 različne vrste
pobarvank.
Namizne igre so namenjene najmlajšim
obiskovalcem
in
so/bodo
na
voljo
v
interpretacijskih centrih in gostilniških lokalih.

Slika 56: Fotografirala Ana Plestenjak (vse 3)
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7 TURIZEM NA PODROČJU DESTINACIJE MITSKI PARK *
#°
doc. dr. sc Jelena Đurkin Badurina, izv. prof. dr. sc. Elena Rudan in Natali Brubnjak, Fakultet za
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Destinacija MITSKI PARK je zasnovana kot čezmejna turistična destinacija, sestavljena iz dveh
mikrolokacij: mesta Rodik znotraj občine Hrpelje-Kozina v Sloveniji in mesta Trebišća znotraj občine
Mošćenička Draga na Hrvaškem. Lokaciji povezuje edinstvena kulturno - zgodovinska dediščina in
bosta imeli enotno turistično interpretacijo kot edinstvena turistična destinacija v okviru
zagotavljanja inovativnega doživetja mitskih tradicij slovanskih in praslovanskih ljudstev.

Slika 57: Prikaz lokacij Rodik in Trebišća

Glede na to, da sta mikrolokaciji in tudi občini, v katerih se nahajata, v številnih značilnostih zelo
različni, je treba poznati turistično ponudbo v obeh občinah, da bi bolje razumeli novo turistično
destinacijo in poenostavili povezavo lokacij.
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7.1 ANALIZA TURISTIČNE PONUDBE MOŠĆENIČKE DRAGE IN OPIS
MIKROLOKACIJE TREBIŠĆA * # °
Področje občine Mošćenička Draga je eno od bolj
prepoznavnih turističnih destinacij vzhodnega
dela istrskega polotoka in Opatijske riviere, ki je
znana po svojih prodnatih plažah (9 plaž) in
neokrnjenih gorskih območjih naravnega Parka
Učka. To je destinacija ki s kombinacijo raznolikosti
ohranjenih naravnih lepot med morjem in
planinami, z bogatimi ostanki kulturnozgodovinske dediščine in blagim mediteranskim
podnebjem, v poletnih mesecih postane motiv za
prihod številnih turistov.
Prostorsko gledano je turistično dogajanje
skoncentrirano v centru občine: to je kraj
Mošćenička Draga z vrsto plaž (kjer prevladujeta
dve plaži Sipar in Sv. Ivan) ter dvema
srednjeveškima mestecema Brsec in Mošćenice. V
srednjeveških mestih prevladujejo župnijske
cerkve, tako da v Brseču stoji župnijska cerkev sv.
Jurija, v Mošćenicah pa župnijska cerkev Svetega
Andreja Apostola. V teh dveh župnijah Brseč in
Mošćenice, ki se nahajata v občini Mošćenička
Draga, je še cel niz manjših sakralnih stavb.
Mošćenička Draga je prepoznavna in razvita
predvsem kot poletna počitniška destinacija
(največja koncentracija nočitev je v obdobju junij september), zadnjih deset let pa skuša svojo
ponudbo dopolniti z različnimi elementi
specifičnih oblik turizma. Z organizacijo različnih
športnih dogodkov (npr. Učka Trail, MTB vzpon na
Učko, Triatlon itd.) in s številnimi ponudbami na
prostem (npr. plezanje, pohodništvo, kolesarjenje,
jadranje, potapljanje itd.) si prizadeva dodatno
zadovoljiti potrebe in motive za prihod sodobnih
turistov, hkrati pa tudi zmanjšati izrazito
sezonskost poslovanja.
Za razvoj specifičnih oblik turizma je treba omeniti
tudi kulturni turizem, ki z različnimi
manifestacijami in kulturnimi atrakcijami ustvarja
dodaten motiv za prihod na destinacijo, zato staro
mesto Mošćenice s svojo etnografsko zbirko, tošem
in drugimi kulturnimi viri ter vodenimi ogledi
postaja zanimiva izletniška destinacija Opatijske
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riviere. Etnografska zbirka je razstavljena v
dvonadstropni kamniti hiši na vhodu v staro mesto
Mošćenice, razstava pa je odprta od leta 1984.
Objekt je predstavljen tematsko - kuhinja z dodatki,
ognjišče, obrti (sodarstvo), narodne noše, nakit.
Drugi del muzejske razstave je avtentični toš (mlin
za oljke) -z drobilnico in stiskalnico za pridobivanje
oljčnega olja s potrebnimi dodatki in kurišče za
segrevanje vode.
Brseč ima v svoji ponudbi razstavni prostor v
galeriji Eugen K (Brseč je namreč rojstni kraj
pisatelja Eugena Kumičiča) in ohranjene
srednjeveške prostore. V vasi Golovik, na cesti med
Brsečem in Mošćenicami se nahaja edinstven
razstavni prostor Art terarij, ki ga je ustvaril
umetnik Zdenko Velčić. Art terarij vsebuje 19
edinstvenih umetniških postavitev o podrobnostih
narave, ki jih turist lahko najde v okolju (npr.
žuželka, ki se ziblje na bilki trave, kača med skalami
in nizkim mediteranskim rastlinjem itd.)
V
Mošćenički
Dragi
nad
pristaniščem
je
Interpretacijski center za ribiško in pomorsko
dediščino "Kuće od mora- Hiša morja", kjer si lahko
ogledate zgodovino pomorstva, ribolova in
tradicionalnega ladjedelništva na območju občine
Mošćenička Draga. Interpretacijski center ima tudi
kotiček za najmlajše obiskovalce, celotna razstava
pa vsebuje zanimivo multimedijo.
Območje
sprehajališča ob morju je tudi del interpretacije
pomorske dediščine območja Mošćenička Draga in
to s pomočjo informativnih tabel, ki so postavljene
na tem območju. V pristanišču se nahaja tudi na
novo prenovljena barka-leut Sv. Andreja iz leta
1934, tako da celoten prostor omogoča edinstveno
doživetje preteklosti in sedanjosti. Urejanje
prostora in obnovo leuta sta omogočila projekta
Interreg Mala barka 1 in Mala barka 2.
Številni so dogodki, ki prispevajo k razvoju
kulturnega
turizma:
festival
in
regata
tradicionalnih jadrnic, mednarodna likovna
kolonija Mošćenički pinel in otroške ustvarjalne
delavnice, Kandalora - Zgodovinski dan Mošćenic,

Za Andrejno - dan pomorščakov in ribičev,
Karneval, Blues festival, Mednarodni literarni
festival "Sipar", koncerti v župnijskih cerkvah itd.
Sicer pa je Mošćenička Draga prve turistične trende
zabeležila že konec XIX. stoletja in je svojo
turistično dejavnost razvijala vzporedno z bližnjim
mestom Opatija, kot enim turističnih središč
Avstro-ogrske monarhije. Leta 1911 je imela 35
postelj v dveh majhnih gostiščih in 150 postelj v
hišnih namestitvah, prvi hotel Armanda (danes
hotel "Mediteran") pa je bil zgrajen leta 1913 in je
dobil ime po družini Armanda, ki ga je dala zgraditi
in ki je tudi vodila njegovo poslovanje.
Ponudba nastanitev je zelo raznolika, zato lahko v
območju mesteca Mošćenička Draga najdete
namestitev v hotelskih objektih (Remisens Hotel
Marina, Smart Selection Hotel Mediteran in Hotel
villa Privilegio), v raznolikih in številnih zasebnih
namestitvah v apartmajih, sobah ali počitniških
hišicah ter v kampu Draga. V letu 2018 je imela
Mošćenička Draga v svojih nastanitvenih objektih
skupaj 3.282 ležišč, kar je ustvarilo 272.223
nočitev in 54.547 prihodov. V strukturi prihodov
Mošćeniško Drago obiskujejo predvsem turisti iz
Nemčije, Avstrije, Italije in Slovenije.
Gastronomska ponudba destinacije je določena s
posebnostmi območja, ponujajo in uporabljajo
različna izvirna živila, na primer beluše, ki jih
promovirajo skozi gastro-manifestacijo Gastrodani
z okusom belušev, nato maroni, poudarek pa je
predvsem na kuhinji, ki temelji na ribah, škampih
in drugih morskih sadežih. Raznolikost gostinskih
objektov omogoča tudi raznolik pristop in
zadovoljevanje različnih potreb sodobnih turistov.
Posebno vrednost destinaciji Mošćenička Draga
daje območje naravnega Parka Učka, ki obsega
skupno površino 159,38 km2 in je del območja, ki
pokriva občino Mošćenička Draga in znaša 22,95
km2 (ali 14% površine parka). Ta prostor je zelo
privlačen za razvoj ekoturizma kot posebne oblike
turizma, ki do sedaj še ni razvit, pa tudi
izobraževalnega turizma.

Slika 58: Mikrolokacija Trebišća (fotografirala N.
Brubnjak)

Na tem območju se nahaja tudi mitski prostor
Trebišća (v prid temu govorijo številni
staroslovanski in staro hrvaški toponimi), ki s
svojimi specifičnimi vodnimi pojavi in starodavno
podeželsko arhitekturo pod vrhom Perun (880 m)
odpira prostor predslovanskega sveta. Sicer pa se
arheološko območje kanjonov Drage in Peruna
nahajata med lokacijami Potoki, Petrebišća,
Trebišća in Jurčići na območju Mošćeničke Drage.
Območje je bogato z votlinskimi in jamskimi
strukturami, od katerih sta najpomembnejši
Podosojna in Druška peć ter pol-jama Zijavica. Na
ozemlju občine je bila narejena mitskozgodovinska steza Trebišća-Perun in postavljenih
13 poučnih tabel, ki govorijo o staroslovanski
mitologiji. Na področju Trebišća so se odvijale tudi
predstave
teatra
Perunika
o
tematiki
staroslovanske mitologije, vendar le za
dogovorjene skupine. Mitsko-zgodovinska pot
doslej ni bila del turističnih aranžmajev, ponuja pa
možnost samostojnega pohodništva, pot pa je
predstavljena na spletnih straneh Turistične
organizacije Občine Mošćenička Draga in
Naravnega Parka Učka. Pomanjkanje vsebine,
usmerjene v potrebe turistov, še dodatno povečuje
potrebo po interpretaciji prostora, usmerjenega v
določene ciljne segmente. V strategiji razvoja
Občine Mošćenička Draga do leta 2020 je
predvidena ureditev Interpretacijskega centra
Trebišća - Perun v podeželski hiši v Trebišćih in
izgradnja otroškega tematskega parka Trebišća,
kar bi ponudbo še bolj usmerilo na različne ciljne
segmente. V okviru projekta Mitski park bo
rekonstruiran mlin, ki bo info center območja
Mitskega parka v Mošćenički Dragi, na stezi pa
bodo postavljeni štirje kamniti kažipoti
akademskega kiparja Ljude de Karina, ki ustvarja v
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zaselku Zagora pri Brseču, kjer ima tudi svojo
galerijo.

ampak še posebej izven sezone. Takšna turistična
atrakcija bo še dodatno pripomogla k
prepoznavnosti in konkurenčnosti destinacije na
sodobnem turističnem trgu.

Slika 60: Slap in počivališče za turiste (fotografirala N.
Brubnjak)
Slika 59: Potok, ki teče skozi Trebišća (Fotografirala N.
Brubnjak)

Prostorska celota mitsko-zgodovinskih poti
Trebišća-Perun lahko postane turistična atrakcija,
ki turistom ne bo dostopna le v poletnih mesecih,
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7.2 ANALIZA TURIZMA OBČINE HRPELJE-KOZINA IN MESTA RODIK * # °
Občina Hrpelje-Kozina, skupaj z občinami Divača,
Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana je sestavni del
Obalno - kraške regije Slovenije. Zgodovinsko
spada v južni del t.i. Primorske pokrajine in meji
neposredno na Hrvaško in Italijo. Poleg največjih
naselij Hrpelje in Kozina je v tej sestavi še 36
manjših naselij: Artviže, Bač pri Materiji, Beka,
Brezovica, Brezovo Brdo, Golac, Gradišče pri
Materiji, Gradišica, Hotična, Javorje, Klanec pri
Kozini, Kovčice, Krvavi Potok, Markovščina,
Materija, Mihele, Mrše, Nasirec, Obrov, Ocizla,
Odolina, Orehek pri Materiji, Petrinje, Poljane pri
Podgradu, Povžane, Prešnica, Ritomeče, Rodik,
Rožice, Skadanščina, Slivje, Slope, Tatre, Tublje pri
Hrpeljah, Velike Loče, Vrhpolje.
V turističnem smislu je za občino Hrpelje-Kozina v
veliki meri značilen tranzitni turizem, zaradi
bližine obeh mejnih prehodov, hkrati pa je na
ozemlju občine tudi pomembna naravna in
kulturno-zgodovinska dediščina, ki je vredna
obiska in ogleda.
Od naravne dediščine izstopata lepota pokrajine in
naravni pojavi, kot so jame, vrtače, reke
ponikalnice ("slepa dolina"), stara lipova drevesa
itd. V občini je naravni Park Beka, ki vključuje
sotesko Glinščice in dolino Griže. Reka Glinščica
izvira pri Klancu in Ocizle, kjer se na flišni podlagi
zbira voda iz potokov Klinčice in Grižnika, ki se
združita v bližini Botača. Tu se spušča v slapu
visokem približno 30 m in teče dalje skozi kraško
območje, zato veliko vode ponikne. Pri Boljuncu
(Bagnoli della Rosandra) jo napajajo številni izviri,
od tu naprej pa teče po aluvialni ravnini do ustja
Miljskega zaliva. V kraškem delu je Glinščica
izklesala slikovito sotesko. Posebej velja omeniti
tudi hrib Slavnik (1028 m), najvišji vrh na
severnem delu slovenske Ćićarije. To je kraško
območje, ki na severu meji z Motarsko kotlino, na
jugu z Rdečo Istro, na zahodu vse do Kozine in na
vzhodu do Brgudske kotline. Zato staro gorniško
ime ni samo vrh Slavnik, temveč se to nanaša tudi
na gorsko območje slovenske Ćićarije, ki se
imenuje Slavniško Podgorje - skrajšano Slavnik.
Slavnik je lahko dostopen in do njega vodi več

označenih pohodniških poti. Vrh je lepa razgledna
točka in tik ob njem je planinski dom Tumova koča.
Od podzemne naravne dediščine je pomembno
omeniti jamo Dimnice, ki se nahaja v bližini vasi
Slivje in Markovščina, nedaleč od ceste Kozina Reka. Jama Dimnice je dolga približno 8 km in
vsebuje podzemni tok globok 180 m. Obstajata
prehoda na dveh nivojih: zgornji in spodnji prehod.
Zgornji prehodi so suhi, polni stalaktitov in
stalagmitov ter so usklajeni s turističnimi potmi.
Skozi spodnji prehod teče podzemni tok tik pred
prelivom v izvir reke Rižane. Jama z okolico je
prava zakladnica značilnih kraških pojavov in je še
posebej privlačna za obiskovalce kapniških
formacij. Čeprav formalno ne gre za del upravnega
območja občine Hrpelje Kozina, gre pa za naravno
dediščino, je treba omeniti tudi izjemno privlačne
Škocjanske jame - sistem kraških jam v Sloveniji, ki
so eden največjih naravnih pojavov na svetu in
eden največjih podzemnih kanjonov na svetu. To je
kraj izjemne lepote z edinstvenim ekosistemom in
velike zgodovinske vrednosti (naseljen že od
prazgodovine). Zato so bile Škocjanske jame leta
1986 uvrščene na seznam Unescove svetovne
dediščine v Evropi.
Kulturna in zgodovinska dediščina vključuje veliko
število najdišč sakralne dediščine (cerkve in
kapele), stavbe posebnega pomena (večinoma
kmetije kot pomembni podeželski objekti),
spomenike (prevladujejo tisti, ki so vezani za NOB)
in
kar
39
arheoloških
najdišč.
Eno
najpomembnejših najdišč je Ajdovščina pri Rodiku,
kjer so bili najdeni ostanki prazgodovinskega in
antičnega naselja (eno najbolje ohranjenih
starodavnih naselij na hribu v Sloveniji).
Ko gre za kulturne znamenitosti, je pomembno
pogledati tudi nematerialno dediščino, ki v
primeru te občine vključuje pomembno ekogastronomsko tradicijo in prepoznavnost. Lokalna
hrana in izdelki, značilni za to območje, vključujejo
med, sadje in izdelke iz sadja, med, sir in v zadnjem
času pivnice, ki izdelujejo lastno craft pivo in ob
njem ponujajo tudi tradicionalno lokalno kuhinjo.
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Med letom v občini potekajo številni lokalni in
regionalni dogodki, ki spominjajo na nekatere
pomembne dogodke ali praznovanja določene
hrane (npr. jabolka ali kostanj).
Nastanitvene kapacitete v občini so zelo raznolike
in vključujejo hotel-igralnico, hostel, agroturizem
("turistične kmetije") ter sobe in apartmaje znotraj
zasebnih nastanitev in / ali restavracij / pivnic.
Obstaja tudi veliko število gostinskih objektov, od
preprostih bistrojev, restavracij, gostiln, lokalov do
kmetij, ki ponujajo prehranske storitve za zunanje
goste. Opaziti je mogoče veliko razliko v kakovosti
in usmerjenosti nastanitvenih in gostinskih
objektov, od tistih, ki so namenjeni predvsem
tranzitnim gostom, ki jih krasijo preprostost in
dostopna cena, pa vse do objektov, ki s svojo
opremo in ponudbo lahko zadovoljijo zahtevne
sodobne goste, ki jih zanimajo podeželska
doživetja. Gastronomska ponudba območja ima v
obmejnem območju dolgo tradicijo in nenehno
(čeprav upadajoče) število obiskovalcev iz Italije,
ki jih zanima prav gastronomski segment ponudbe.
Študija razpoložljivih podatkov kaže, da je
turistični produkt občine Hrpelje-Kozina namenjen
predvsem aktivnim turistom in obiskovalcem
(pohodniške poti, naravoslovne učne poti,
kolesarske poti), pa tudi tistim, ki jih zanimata
kulturna dediščina in lokalna gastronomija,
tranzitnim gostom, ki območje občine izkoristijo za
oddih med potovanjem, obstajajo pa tudi številni
obiskovalci posebnega zanimanja (casino hotel,
gostinska ponudba). Vprašanje pa je, ali je občina
Hrpelje-Kozina dovolj prepoznavna tudi kot
destinacija na širšem trgu, čeprav se nahaja v
neposredni bližini (pol ure vožnje) prepoznavnih
turističnih znamenitosti, kot so Škocjanske jame,
Postojna, priobalnih destinacij Portorož, Piran, pa
tudi Kvarner in Istra itd. )
Občina se v svojih prizadevanjih za razvoj turizma
očitno pozicionira v smeri razvoja trajnostnega
turizma, kar dokazuje tudi srebrna nagrada
"Slovenija- zelena destinacija", ki temelji na
zadovoljevanju velikega števila kazalnikov
trajnosti, nato projekt "Zelene iskrice", pa tudi
stalnih naložb v energetsko trajnost.
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Rodik kot naselje znotraj občine Hrpelje-Kozina
ima približno tristo prebivalcev in je znano po svoji
arheološki in etnološki dediščini. Nahaja se med
griči, na povprečni nadmorski višini 550 metrov.
Naravno okolje naselja Rodik skriva dolgo in
bogato zgodovino tega območja, ki sega v daljno
preteklost, do obdobja, ko je bilo to območje
stičišče dveh različnih ljudstev: domorodcev in
Slovanov. Ostanki starodavne zgodovine so vidni
na štirih okoliških arheoloških najdiščih, od katerih
je najpomembnejše najdišče Ajdovščina prazgodovinska zgradba in lesena obrambna
postaja. Območje Rodika je edinstven kraj bogate
materialne in nematerialne kulturne in
zgodovinske dediščine: kamniti epigraf iz 1.
stoletja, ki ga najdemo v bližini Rodika, priča o
obstoju ljudstva Rundikt - starodavnih prebivalcev
tega območja, lokalne tradicije in legende pa
pripovedujejo čudne zgodbe o ajdih - mitskih
velikanih, ki so živeli v teh regijah. Ajdi so le majhen
del edinstvene nematerialne dediščine, ki je
ohranjena s pomočjo pripovednih materialov in v
edinstvenih toponimih v krajini, ki obdaja Rodik.
Na območju Rodika je več gostinskih objektov in
prenočišč, med dvema izrazitima manifestacijama:
"Kostanjev praznik" / Praznik kostanja v oktobru
in "Opasilo v Rodiku" v juliju, takrat Rodik postane
destinacija za stotine obiskovalcev iz bližnje in
širše okolice. Na območju Rodika deluje turistično
društvo, ki je dejavno pri organizaciji teh prireditev
in nenehno spodbuja k oblikovanju pobud za razvoj
turistične ponudbe.

Slika 61: Ostanki kamnitega
(fotografirala N. Brubnjak)

monolita

Baba

S turistično valorizacijo bogate nematerialne
dediščine v naravni krajini (pohodniške /
kolesarske poti, ki povezujejo ključne točke) v
kombinaciji z obstoječo kakovostno gastronomsko
ponudbo, lahko Rodik postane prepoznavna mikro
destinacija z odlično prometno lego in obilico
edinstvenih doživetij za turiste in obiskovalce.

Slika 62: Cerkev" Sv. Trojice”v Rodiku (fotografirala N.
Brubnjak)
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7.3 PRIMERJAVA TURISTIČNE PONUDBE OBČIN MOŠĆENIČKA DRAGA IN
HRPELJE-KOZINA * °
Že na prvi pogled je vidno, kako se obe destinaciji bistveno razlikujeta glede ponudbe, povpraševanja
in glavnih turističnih produktov, vendar je podrobnejša analiza količinskih kazalcev lahko koristna
pri prepoznavanju možnih skupnih značilnosti, tj. značilnosti, ki se dopolnjujejo in lahko prispevajo
k oblikovanju enotne destinacije.
Tabela 1: Primerjava nastanitvenih zmogljivosti Mošćeničke Drage in Rodika

Občina Hrpelje-Kozina:

Hoteli
Hostli in moteli
Kampi
Apartmaji, sobe
in počitniške
hiše
Turistične
kmetije
SKUPAJ

Občina Mošćenička Draga

Število
registriranih
objektov

Število postelj

Število
registriranih
objektov

Število postelj

1
2
/
8

84
80
/
57

3
/
1
350

515
/
330
2425

6

65

/

/

17

286

354

3270

Vir: avtor po podatkih Občine Hrpelje Kozina in Turistične organizacije Občine Mošćenička Draga

Tabela 1 prikazuje veliko neskladje v številu razpoložljivih nastanitvenih zmogljivosti, kar je logično
zaradi močno razvitega obalnega turizma v Mošćenički Dragi, pa tudi zaradi dolge turistične tradicije,
ki jo imajo. Posebno dejstvo je, da v občini Hrpelje-Kozina ni kampa ali počitniških hiš, kar kaže na
pomanjkanje orientacije tako na goste kampa kot tudi na goste, ki bivajo daljši čas na destinaciji. Po
drugi strani pa občini Mošćenička Draga manjka nastanitvenih zmogljivosti v delu agroturizma
(turistične kmetije). Kljub dejstvu, da ima zaledje Mošćenske Drage (Sveta Jelena, Mošćenice, Martin,
Mala Učka itd.) predpogoje za tovrstni turizem, pomanjkanje registriranih kmetijskih gospodarstev
kaže na to, da prebivalstvo tega območja ločuje obstoječe (omejeno) kmetijstvo od turizma.
Čeprav iz tabele 1 ni razvidno, ima občina Hrpelje-Kozina bistveno večje razlike v kakovosti
nastanitvenih zmogljivosti; v kategorijo apartmajev in sob spadajo tudi tisti nastanitveni objekti, ki
so dodatna storitev restavracij in lokalov, ter pivnice, ki se nahajajo v tradicionalno urejenih objektih,
v naravnem okolju in zagotavljajo visoko raven storitev. Po drugi strani pa v Mošćenički Dragi
prevladujejo visokokakovostne namestitve, zahvaljujoč svoji dolgoletni tradiciji razvoja turizma, pa
tudi ustvarjanju blagovne znamke Mošćeničke Drage kot edinstvene destinacije.
Gostinski segment je dobro razvit v obeh občinah, Mošćenička Draga ima veliko število restavracij, ki
ponujajo morsko hrano, restavracije v Hrpelje-Kozini pa so usmerjene v tradicionalno kuhinjo,
uporabo lokalnih sestavin in mesnih dobrot. Obe destinaciji imata enega ali več gostinskih lokalov
izjemno visoke kakovosti in prepoznavnosti, primernih za goste z visokimi zahtevami in možnostmi
plačila.
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Tabela 2: Primerjava prihodov in prenočitev za obdobje 2017-2018

2017
Prihodi
Občina HrpeljeKozina
Opčina
Mošćenička
Draga3

Domači
Tuji
SKUPAJ
domači
tuji
SKUPAJ

1.533
17.018
18.551
1.880
50.602
52.482

2018
Nočitve
2.140
22.080
24.220
10.379
241.525
251.904

Prihodi
1.581
22.120
23.701
1.865
51.792
53.657

Nočitve
2.655
32.483
35.138
9.209
250.348
259.557

Vir: avtor po podatkih Občine Hrpelje Kozina in Turistične organizacije Občine Mošćenička Draga

Iz tabele je razvidno, da ima občina Mošćenička Draga skoraj 3-krat več skupnih prihodov in celo 10krat več nočitev. Povprečna dolžina bivanja domačih in tujih gostov v občini Mošćenička Draga je 4,8
dni in je bistveno večja kot v občini Hrpelje-Kozina, kjer ne doseže niti 1,5 dni. Poleg tega sta obe
občini večinoma usmerjeni v tuje turiste, iz pregleda razdelitve prihodov po mesecih za leto 2018 je
bilo razvidno, da imata obe destinaciji v poletnih mesecih izrazito sezono, medtem ko je v občini
Hrpelje-Kozina september bolj obiskan od julija.
Kar zadeva dodatne aktivnosti za turiste in obiskovalce, obe destinaciji delita usmerjenost na aktivne
outdoor goste, katerim ponujata pešpoti, kolesarske in pohodniške poti, ter objekte za trail in
plezanje (Mošćenička Draga) ali paintball (Hrpelje-Kozina).

3

Podatki brez komercialne nastanitve
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7.4 GLAVNI TURISTIČNI PROIZVODI ČEZMEJNE TURISTIČNE DESTINACIJE
MITSKI PARK * # °
Turistični proizvod je kompleksen sklop različnih
fizičnih izdelkov in neopredmetenih storitev iz
različnih komercialnih in nekomercialnih področij
(npr. nastanitev, gostinstvo, kultura, naravna
dediščina, šport in rekreacija, zabava itd.), ki jih
obiskovalec
'uporablja'
med
turističnim
potovanjem. Glede na to, da je turistični proizvod v
osnovi neoprijemljiv (turist kupi izkušnjo, ne le
skupek posameznih izdelkov in storitev), je
izredno pomembno, da se turistični proizvod
kakovostno promovira, tako da lahko obiskovalec
proizvod čim bolje vizualizira in razvije pozitivna,
a realna pričakovanja. Zato se turistični proizvodi
destinacij pogosto konkretizirajo z izdelavo
turističnih paketnih aranžmajev, kot kombinacijo
več različnih, vsebinsko, časovno in prostorsko
usklajenih storitev, ki so povezane s potovanjem in
bivanjem in se jih nudi v enem paketu in za enotno
pavšalno ceno.
S projektom MITSKI PARK je bila ustvarjena
edinstvena čezmejna destinacija, sestavljena iz
dveh lokacij (Mošćenička Draga in Hrpelje Kozina),
ki ju povezuje turistična ponudba, ki temelji na
izkušnjah mitske dediščine v pokrajini. Cilj
projekta je bil vplivati na zmanjšanje sezonskosti z
ustvarjanjem inovativne celoletne ponudbe in
izkoriščanje bogate nematerialne kulturne
dediščine za razvoj trajnostnega čezmejnega
turizma. S projektom so ustvarjene ključne
vsebine: poti s kamnitimi kažipoti, 2 info centra,
interpretativne vsebine, ki temeljijo na
raziskovanju mitskih tradicij, inovativna mobilna
aplikacija z elementi "razširjene resničnosti" ter
igre in animacijski program za najmlajše (in vse
tiste, ki se tako počutijo). Omenjeno atrakcijsko
osnovo je potrebno povezati z ustrezno
nastanitveno, gostinsko in drugo turistično
ponudbo, da bi ustvarili edinstvene turistične
proizvode, prilagojene različnim ciljnim skupinam.
Zato so bili oblikovani turistični proizvodi, ki
vključujejo uživanje v naravi in drugačno doživetje
kulturne dediščine kot osnovni motiv in so
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konkretizirani s predlogom dvodnevnih turističnih
aranžmajev. Glede na razlike v ritmu dejavnosti in
predlogih dodatnih vsebin so proizvodi razdeljeni
na:
●
●
●

turistični proizvod namenjen družinam z
otroki,
turistični proizvod namenjen aktivnim
gostom,
turistični proizvod, namenjen parom.

Poleg zgoraj omenjenega pa je bila upoštevana tudi
možnost oblikovanja posebne "po meri" izdelane
ponudbe za goste z višjo in visoko plačilno močjo,
za katero je izdelan individualiziran premium
turistični
paket,
ki
je
sestavljen
iz
personaliziranega ogleda MITSKEGA PARKA,
bivanja v vrhunskih nastanitvenih objektih in finedining z elementi lokalne gastronomije.
Turistični paketi, ki konkretizirajo turistične
proizvode destinacije MITSKI PARK, niso "klasični"
paketni aranžmaji, ki so jih razvili turistični
ponudniki za velike skupine, ki pogosto tudi
vključujejo organiziran (običajno avtobusni)
prevoz. Konkretno, analiza turističnih značilnosti
lokacij MITSKEGA PARKA (Mošćenička Draga in
Hrpelje Kozina) je pokazala, da gre za destinacije,
kamor se gostje večinoma pripeljejo s svojim
avtomobilom, cilj projekta pa je oddaljiti se od
množičnosti in se osrediniti na manjše skupine /
posamezne obiskovalce, ki si želijo edinstveno
izkušnjo narave in kulture, paketi pa ne vključujejo
organiziranega prevoza.
Predlagani aranžmaji ne vključujejo prodajnih cen,
saj so končni zneski odvisni od vrste nastanitvenih
in gostinskih obratov, v katerih bodo turisti
uporabljali storitve. Projekt MITSKI PARK je
vključil veliko število nastanitvenih, gostinskih in
drugih objektov, ki ponujajo turistične storitve v
bližini znamenitosti MITSKEGA PARKA, ki se med
seboj razlikujejo po vrsti, ciljnem trgu, osnovni in
dodatni ponudbi, zato lahko zainteresirani
obiskovalci izberejo svojega glede na preference.

Oblikovanje
podrobnejših
aranžmajev,
ki
vključujejo konkretne objekte, dobro načrtovanje
itinerarjev in postavljanje pavšalne cene je
prepuščeno kanalom distribucije in prodaje
(potovalne agencije), ki bodo v prihodnosti
prevzele promocijo in prodajo aranžmajev, pa tudi
ustvarjanje edinstvenih "po meri" narejenih
premium aranžmajev za goste, ki želijo popolnoma
personalizirano izkušnjo. Dodana vrednost, ki je
nastala s projektom vključuje možnost najema
posebej izobraženega vodnika za vsak ogled
MITSKEGA PARKA, kar povečuje vrednost celotne
izkušnje ter planinske in kolesarske poti na
območju in v bližini MITSKEGA PARKA, ki lahko
dodatno motivirajo tudi kolesarske navdušence in
rekreativce.
V vsakem od paketov je možno zamenjati 1. in 2.
dan (ogled hrvaške in slovenske strani MITSKEGA
PARKA), odvisno od izhodišča, s katerega gostje
potujejo. Priporočilo za obiskovalce je, da na svoje
mobilne naprave prenesejo brezplačno mobilno
inovativno aplikacijo, preden se odpravijo na pot,
tako da jo lahko brez prekinitve uporabljajo in
uživajo v njenih vsebinah na obeh lokacijah
MITSKEGA PARKA.

stezi in turistični ponudbi območja. To je tudi
prostor, kjer se lahko parkira avtomobil.
Na hrvaški strani je izhodišče pohoda plačljivo
parkirišče v središču mesta oziroma pred pisarno
Turistične organizacije (Aleja Slatina, Mošćenička
Draga), kjer lahko dobite vse informacije o
MITSKEM PARKU in dodatnih vsebinah. Na hrvaški
strani je mogoče del vzpona opraviti z
avtomobilom (asfaltirana cesta, ki vodi od krožišča
do mest Haldej, Sveti Anton, Obrš, Sučići, Trebišća,
Potoki in Sv. Petar), vendar ta varianta ni
priporočljiva zaradi ozke in nepregledne ceste, na
kateri se ni mogoče srečati in je primerna le za
manjše avtomobile.
Vse podrobnosti v zvezi z nastanitvijo in prehrano
(objekti z oznako MITSKI PARK), pa tudi dodatne
dejavnosti ali napovedi za ogled dodatnih vsebin
najdete
na
povezavi:
http://mitskipark.eu/posjetite-mitski-park/ .
Po odprtju MITSKEGA PARKA bo mogoče
oblikovati in rezervirati pakete prek turističnih
agencij, ki nosijo oznako projekta.

Na slovenski strani je izhodišče ture info center, pa
tudi krajevni dom v Rodiku (Rodik 6, Kozina), kjer
lahko obiskovalci obiščejo interpretacijsko
postavitev in dobijo vse potrebne informacije o
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Igrajte se v Mitski pokrajini
paketni aranžma za družine z otroki
Paket je osredinjen na družine z otroki (5-12 let), ki želijo preživeti dinamičen podaljšani vikend v
naravi in se na zanimiv način naučiti nekaj o mitski dediščini, verovanjih in samem razumevanju
življenja, smrti, narave, vremena itd.
Paket vključuje ogled obeh lokacij z animacijskimi aktivnostmi, povezanimi z interaktivnimi
postavitvami v obeh info centrih (Rodik in Trebišća), ter posebej zasnovanimi igrami, ki otroke
uvajajo v svet predslovanske in slovanske mitologije. Poleg namiznih iger in reševanja ugank je
posebno doživetje tudi obisk poti z edinstvenimi kamnitimi kažipoti, igranje igre " iskanje zaklada"
in uporaba brezplačne aplikacije za razširjeno resničnost, ki na določenih točkah predstavi dodatne
informacije.
Glede na starost otrok in želje lahko obisk vsebin MITSKEGA PARKA kombinirate z drugimi
aktivnostmi na destinaciji (ogled kulturnih in naravnih znamenitosti, rekreacija, počitnice)
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Odkrijte Mitski park
paketni aranžma za aktivne goste (samostojno in v skupinah)
Paket, ki je namenjen gostom, ki imajo veliko nagnjenje k turizmu na prostem in rekreaciji.
Predpostavka je, da bodo tovrstni gostje obiskali MITSKI PARK v manjših skupinah (osebni
avtomobili ali kombiji) in bodo verjetno s seboj prinesli svojo opremo (npr. kolesa).
Ogled MITSKEGA PARKA za to ciljno skupino lahko enostavno kombinirate z ogledom drugih
pohodniških / planinskih / kolesarskih poti v neposredni bližini na obeh lokacijah. Poudarek je na
uživanju v naravi, svežem zraku in lokalni hrani kot izkušnji, ki je primarna za to vrsto gostov, vendar
s posebnim odstopanjem v obliki mitske dediščine.

77

Mitska ljubezen
paketni aranžma za pare
Paket, ki poleg uživanja v naravi in kulturi še bolj tematizira božansko ljubezensko zgodbo med
Perunom in Babo, da ljubezenskim parom omogoči poglobitev svoje lastne povezave, pa tudi oživitev
njihove igrivosti z igranjem tematskih iger s svobodo oblikovanja nagrad (in kazni!) za zmagovalca
ali poraženca. ;)
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