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POVZETEK
V diplomski nalogi sem poskušala ugotoviti, kaj daje Krasu značilno arhitekturno podobo, in
zakaj je prišlo do razkola med starogradnjo in novogradnjo. Začela sem z opisom vasi in z
dejavniki, ki so omejili gradnjo. S pomočjo literature sem v diplomskem delu prikazala kratko
zgodovinsko podobo, pri kateri sem se osredotočila na bivališča. Nadaljevala sem s
pregledom zunanjih elementov, ki naredijo hišo »kraško« in nato prešla na notranje prostore.
Najprej sem ugotovila, katere prostore so imele hiše in če so se razlikovale med sabo glede na
število družinskih članov ali premoženje. Sledila je raziskava njihove funkcionalnosti in
opreme. Podatke sem zbirala preko intervjujev, ki sem jih opravila s starejšimi domačini.
Tako sem prišla do podobe krajine med obema vojnama. Pripovedovali so mi o svoji domači
rojstni hiši, zunanjosti, notranjosti, opremi prostorov, gradnji, preživljanju … Vse to so
dopolnili še s kakšno anekdoto.
Zanimalo me je, kako so občutili svojo hišo nekoč, kako jo doživljajo danes in kako gledajo
na novogradnje, ki odstopajo od tradicionalne gradnje. Prav tako me je zanimalo, kaj si
mislijo o priseljevanju ljudi na Kras, ki s sabo nosijo svojo kulturo in drugačen pogled na
svet.
Ob poglobljenem študiju je nastala priprava za učence 6. razreda pri predmetu gospodinjstvo.
Učence sem želela ozavestiti o pomenu ohranjanja kulturne dediščine.
S prepletom literature in pričevanj Kraševcev sem poskušala odgovoriti na raziskovalna
vprašanja ter oblikovati pripravo za učno uro, ki je pred Vami.
Ključne besede:
Vernakularna / kraška / ruralna arhitektura, hiša, imigracije, notranja oprema, življenje nekoč,
sodobna gradnja
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ABSTRACT
This study explored what gives the Karst its typical architectural appearance and why is there
such a difference between old and new types of construction. The thesis begins with a
description of villages and different parameters that defined and restricted the construction.
Using the existing literary sources I briefly described historical conditions, focusing mainly
on different habitats. I continued with a review of external elements which make a house
typically "karstian" and then moved onto interior spaces. First I established which rooms there
were in a typical Karst house and whether there were any differences in regard to the number
of family members or family wealth. Then I explored their functionality and equipment. I
received the information by interviewing older natives, who described the region between the
two wars. They were telling me about their homes, about the houses they were born in, their
exterior and interior, furniture, how it was built, what they did for a living, etc. Each one of
them had an anecdote to go with the story.
I wanted to know how they felt about their houses back then, how they see it today and what
do they think about the new houses that are so much different from the old ones. At the same
time I wanted to know how they feel about the newcomers moving to Karst with their own
culture and sometimes their own world views. With some extra work I prepared a home
economics lecture for 6 grade students. I wanted to remind the students how important it is to
preserve their cultural heritage and why they should preserve it.
By comparing literary sources and local testimonies I tried to find the answers to my research
topics and to prepare a following lesson.
Key words:
Vernacular/karst/rural architecture, house, immigration, interior design / furniture, life in the past,
modern construction
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1. UVOD IN OPREDELITEV PROBLEMA
Človek je skozi zgodovino iskal stalno in varno zavetje. Najprej ga je našel v naravi npr.
jama, spodmol, nato pa je začel sam graditi. Gradnja je bila premišljena, varčna in odvisna od
lokalnih gradbenih materialov. Z večanjem potreb se je povečevalo tudi njegovo bivališče. Pri
gradnji je bil zelo pozoren na ohranjanje rodovitne zemlje, ki mu je omogočala preživetje.
»Poleg gradbene se je spreminjala tudi prostorska podoba vasi. Nekdanja urejenost vaških
predelov je začela upadati že takrat, ko so nehala veljati stara nenapisana pravila o gradnji in
razporeditvi hiš, o njihovih merah in razmerjih, o višinskih linijah stavb, o uporabi okolju in
človeku ustreznih gradiv, kritine in naklona strehe, barvanja pročelja, razporeditev oken,
vhodov in prostorov.« (Batič (ur.), 1994, str. 7) Tako se danes po vseh vaseh srečamo z
zgradbami, ki so tujki in niso skladni s starim delom vasi. Lahko bi celo rekli, da kršijo večino
pravil, po katerih so naši predniki skozi stoletja oblikovali nek logičen izgled krajine.
Ponekod se znotraj samih vasi izoblikujejo nova naselja.
Ravno tak razkorak lahko pričakujemo v opremljenosti bivalnih prostorov. Nanj je najbrž
vplivalo tudi to, da so prostori novogradenj večji in svetlejši, drugačen pa tudi naš življenjski
slog. Če so se nekdaj pretežno preživljali s kmetijstvom, je danes kmetijstvo le postranska
panoga. Glavni vir dohodka so službe, v katere odhajajo Kraševci v večja središča (Komen,
Dutovlje, Sežana …). K notranji opremljenosti dandanes veliko prispeva tudi potrošniška
družba, v kateri živimo. Zaradi potrošniškega načina mišljenja je prišlo do bogate
opremljenosti, ki pa ni nujno tudi funkcionalna.
Za raziskovanje bivalnega okolja na Krasu sem se odločila, ker sama prihajam s Krasa in mi
je tema blizu. Potrditev o pravilni odločitvi pa sem dobila aprila 2011, ko smo se s sošolkami
udeležile projekta Kras 2011. Nismo se ukvarjale z zidavo suhozidov, temveč smo se
odločile, da bomo raziskovale življenje v Pliskovici, bivalna okolja Kraševcev …
Učitelji smo tisti, ki lahko učencem razširimo obzorje, jih poučimo o »grehih«, ki so nastali v
sredini 20. stol. kot odpor staremu načinu gradnje, jih naučimo kritičnosti in samostojne
presoje, lahko jih naučimo razlikovati materiale in poudarimo funkcionalnost posameznih
predmetov in prostorov, predvsem pa učence lahko naučimo spoštovati dediščino.
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TEORETIČNI DEL
2. VERNAKULARNA ARHITEKTURA KRASA
Vernakularna arhitektura (v nadaljevanju VA) je »Vsaka arhitektura, pogosto na podeželju, ki
za svojo značilno lokalno gradnjo uporablja lokalne oblike, metode in materiale.« (Davies in
Jokiniemi, 2008, str. 405) Gre za preprosto arhitekturo, ki je z uporabo lokalnih materialov,
namenjena človeku in funkcionalnosti v danem okolju, času ter prostoru. Kaže se kot
prenašanje dediščine preko graditelja, ki se prenaša kot lokalna tradicija. (Juvanec, 2004)
VA je področje arhitekture, ki proučuje nekdanja bivališča. Ta so nastala brez posredovanja
arhitektov in načrtov. Lahko bi rekli, da gre za lokalno izražanje v gradnji, podobno kot velja
za narečja. (Oliver, 2006) Oblika in materiali stavb so bili skrbno izbrani, da bi ljudem nudili
primerno zavetje. Poleti je morala biti zgradba hladna, pozimi pa primerno ogreta. Pri tem so
si navadno pomagali z masivnimi zidovi in primernimi barvami fasad, ki so sončne žarke
lahko sprejemale, hkrati pa tudi odbijale – posebej poleti, ko je bilo vroče. Poleg sončnih
moramo upoštevati tudi veter. (Coch, 1998)

Slika 1: Nastanek zavetja1
Scherl (2001) VA poimenuje 'spontana ali samodejna arhitektura', ki naj bi povezovala med
seboj različne potrebe, kot so: odnos do okolja, potrebe prebivalcev same vasi ali ožjih
družinskih jeder in potrebe po proizvodnih dejavnostih. Vse skupaj so lahko uresničili z
materiali, ki so jih našli v okolici in jih uporabili v ravno pravšnjem razmerju med
funkcionalnostjo in varčnostjo.
Juvanec (2013) razdeli Slovenijo na pet različnih področij, glede na oblikovanje narave:
1. Alpski del,
2. Panonski del;
3. Osrednja Slovenija;

1

Viri slik so navedeni na str. 96-98

2

PAHOR, Neža (2013). Razumevanje bivalnega okolja s spoštovanjem tradicije – primer Krasa. Diplomsko delo.
Pedagoška fakulteta, Ljubljana

4. Južna hribovja in
5. Kraško - mediteranski del Slovenije.
Dandanes VA predstavlja tesno povezavo med razumevanjem gradbenih pravil, načrtovalcem,
gradbenikom in uporabnikom. Rezultat je socialna povezava, ki se kaže na zunanji podobi
objekta. Pomembno je razumeti lokalno gradnjo in tradicijo, saj jo lahko le na tak način
upoštevamo v sodobni družbi. (Glassie, 1990)
Večina intervjuvancev se gradnje v svoji mladosti ne spominja, saj je do konca 2. svetovne
vojne prevladovalo zgolj obnavljanje. Intervjuvanke niso imele veliko opravka z gradnjo, saj
so jih vzgajali za pridne gospodinje in so tako večina časa opravljale gospodinjska dela in dela
na njivi. Pri intervjuvancih pa sem naletela navadno na podobne spomine:
»Zidarji, ki so zidali po vasi, so bili samouki. Gradnje ni kontroliral nihče. Vsak je zidal po
svoji vesti. Gradilo se je iz kamenja, ki so ga sami kopali, pobrali in nosili na tragljah – to je
bilo nosilo, ki sta ga nosila dva molovarja – zidarja. Gradilo se je malo, predvsem zaradi
primanjkovanja denarja. Zidanje je bilo težavno delo. Betona ni bilo. Hišo so grobo ometali s
peskom, ki so ga pobrali pri cesti, presejali ter mu primešali apno. Vsaka hiša je imela svoj
odtenek zaradi različnih barv peska.« (Jože, 1936)2

2.1 Izgled krajine
Današnja podoba sklenjenih, strnjeno pozidanih vasi je nastajala od 15. do 18. stoletja.
Naselja so navadno nastajala na višjih gričih, kjer je bilo zemlje malo, teren pa je bil zato
nerodoviten. Naselja na višinskih točkah so imela lepši razgled na okolico, večjo obrambno
moč in okrog dovolj rodovitne zemlje in pašnikov. Prevladovale so srednje velike vasi, do
100 hiš, ki so bile med seboj strnjene in so tvorile gručasto vas. (Križnar, 1984)
Vasi imajo navadno mestni videz. Hiše so navadno obrnjene stran od burje, za njimi pa poteka
ozka ulica ali »gasa«, ki nas pripelje do trga ali 'placa'. Sredi vasi, ki je običajno najvišja
točka, stoji cerkev. Na trgu pred cerkvijo se največkrat raste lipa. Sredi vasi je tudi vaški »komunski« vodnjak. Plac je predstavljal družabni prostor in središče vasi. Tu so se ljudje,
posebej poleti, srečevali, posedali v senci, se pogovarjali. (Renčelj in Lah, 2004)
2

Opomba o zapisovanju pogovorov: Pri zapisu govorjenega jezika sem ohranjala nekatere prvine le-tega, drugje
sem poknjižila, saj bi dosledno zapisovanje zahtevalo fonetičen zapis, kar bi otežilo branje.
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Slika 2: Kržada ali plac na Proseku
Kraška vas se razvije s povezovanjem posameznih kmetij. Te nastanejo v bližini rodovitne
zemlje. Navadno obsegajo 5 ha posesti in so obrnjene stran od burje, navadno proti
jugovzhodu. (Kačič, 2001)

Slika 3: Ozke ulice v Pliskovici
Juvanec (2013) trdi, da so naselja nastajala postopno. To je tudi razlog, da poti skozi vasi niso
ravne. Prvi razlog je ta, da gradnja s kamnom ni omogočala gradnje ravnih zidov, drugi razlog
pa so meje zemljišča, ki seveda niso bile ravne. »Na značilnost kraške vasi so vplivale tudi
prvine ljudske arhitekture, kot so kapele, znamenja, vodnjaki, šterne, ki so imele določeno
vlogo v prostoru, vlogo središča in stičišča …« (Kačič, 2001, str. 29)
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Največkrat najdemo v jedru vasi cerkev, javni vodnjak, nekdanjo trgovino ali zgradbo, ki je
omogočala obrtno dejavnost. (Kokorovec, 2001)
Na Krasu ločimo dva tipa naselij (po Luthar, Ebner, Fakin Bajec, 2008):
-

zgoščena naselja, ki so navadno na vzpetini, razporejena po plastnicah in

-

gručasta naselja, ki so zgrajena na ravnini oziroma na pobočju ter imajo več jeder.

Slika 4: Zgoščeno naselje - Štanjel

Slika 5: Primer gručastega naselja - Tomaj

2.2 Dejavniki razvoja kraške hiše
Križnar (1984) izpostavi naslednje dejavnike regionalne arhitekture:
-

Klimatski – Območje Krasa je območje temperaturnih ekstremov. Poleti poletna
vročina s pogostimi pojavi plohe, ki se pojavijo iznenada. Strehe morajo biti grajene
tako, da hitro odvajajo vodo. S tem ščitijo fasado, ki se mora po nevihti čim hitreje
posušiti. Pozimi so na Krasu temperature nizke, ki jih še dodatno zniža moč burje.
Hiše morajo biti grajene tako, da so pozimi čim dlje osončene, poleti pa v senci.

-

Obrambni – Vasi predstavljajo prvotno utrdbe. Najprej so bile obramba raznim
barbarskim plemenom, kasneje pred vpadi Turkov. Obrambo posamezne enote oz.
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zgradbe navadno predstavlja visok zid. Z njim so zaščitili tudi vodo, ki je na tem
območju zelo dragocena, in razne poljske pridelke pred tatovi.
-

Sociološki in psihološki – Vsak človek potrebuje intimo in občutek zasebne lastnine.
To se zrcali v gradnji. Tako so lahko prečkali celo dvorišče v spalnih srajcah in bili pri
tem zaščiteni pred pogledi sosedov.

Za nastanek objektov pa so odločilni dejavniki razvoja kraške hiše, ki so (Lah, 2012, str. 23–
28):
-

Gradnja na robu stavbne parcele

Lego za postavitev hiše narekujejo meje zemljišča. Največji izkoristek prostora predstavlja
gradnja na robu zemljišča. Tako nastane smiselna razporeditev zgradb. Praznine med
stavbami je zapolnjeval kamnit zid. Borjač - dvorišče se je razvil tam, kjer je bil dvoriščni
teren raven in je omogočal vsakodnevno delo. Za svojevrstne primere veljajo Štanjel in vasi
ob morju (Kontovel, Križ), ki so zgrajeni na vzpetini ali pobočju in nimajo dvorišč.
-

Izkoristek sonca in zaščita pred burjo

Gradnja je bila odvisna od že obstoječih stavb. Prva linija hiš, ki se je postavljala ob bok z
burjo, se je po gradnji razlikovala od zgradbe v zavetrju, saj je bila prva linija najbolj na udaru
burje in je potrebovala večjo zaščito kot hiše v drugi liniji. Hkrati pa so bila dvorišča v
zavetrju in prednja fasada je zagotavljala največjo osončenost preko dneva.
-

Možnost dograjevanja in razvoja

»Kraševci starih hiš niso rušili, temveč dograjevali, predelovali in prenavljali.« (Fakin Bajec,
2012, str. 36) Hiša se je širila z nenehnim dograjevanjem. V ta namen stranske fasade niso
imele odprtin – oken in vrat. Tako iz prvotnih zgradb, ki so bile enoprostorske ali enocelične,
nastajajo celotni zaprti kompleksi ali domačije.
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3. KRAŠKA HIŠA SKOZI ZGODOVINO
Bivališča so se skozi zgodovino spreminjala. V začetku so bila le zatočišča, kasneje se človek
ustali in potrebuje stalen prostor. Na spreminjanje bivalnega okolja vpliva tako selitev,
različna plemena kot tudi obramba pred njimi. Odločilno vlogo pri obliki bivalnega okolja
skozi zgodovino pa sta imela način gospodarjenja in oblast, pod katero je spadalo območje.
»Razvoj tlorisa kmečke hiše kaže na enocelično zgradbo v zasnovi, ko je bila še ognjiščnica, z
odprtim ognjiščem v sredini. Ognjišče se umakne k steni zato, ker imamo več plasti
uporabnikov prostora, od človeka (gospodar, člani družine, delavci, gostje) do živali (vsaj
male živali so do nedavnega živele s človekom v istem prostoru). Peč vnese novo kakovost:
čist in ogrevan ključni prostor.« (Juvanec, 2002a, str. 73-74)

3.1 Od prazgodovine do antike
»Pred nastankom stalnih bivališč se ljudje stalno selijo. To je bila zagotovo posledica
predvsem iskanja hrane, varnosti, pa tudi glede na vremenske razmere. Prav v mlajši kameni
dobi poznamo fenomen selitev zaradi pašništva. Ukvarjali so se tako z lovom kot
nabiralništvom. V tem je vidna tudi spolna diferenciacija, saj se (predvsem na podlagi
stenskih slikarij) kaže, da so se moški ukvarjali z lovom, ženske pa z nabiralništvom.« (Manca
Vinazza)
Galluzzo (1984) trdi, da je bilo prvo stalno bivališče enocelična zgradba, ki je bila krožne
oblike in grajena iz blata, vej in slame. Šele z uporabo lesa kot gradbenega elementa dobi
pravokotno obliko. Človek naj bi gradil po prazgodovinskem spominu.
»Naselbine so vedno postavili tako, da so čim bolje izkoristili naravo (npr. voda). In več
stvari kot je na enem mestu, lažje je preživeti.« (Manca Vinazza)
»Prva bivališča v Sloveniji zelo slabo poznamo. Ti ljudje so živeli tako v jamah kot tudi na
prostem, kar lepo dokazujejo najdbe iz Zemona v Vipavski dolini. Tudi v mezolitiku (srednja
kamena doba) so ljudje imeli t. i. tabore, ki so jih uporabljali določen, kratek čas (primer:
Breg pri Škofljici). Jame so bile zagotovo odlično zatočišče. V jamah večinoma najdemo sledi
ognjišč, torej v bivalne namene, so pa služile tudi za pokopavanje, kot npr. v Ajdovski jami pri
Nemški vasi.« (Manca Vinazza)
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»V mlajši kameni dobi oz. neolitiku pride do velikih sprememb, saj se v tem času ljudje
ustalijo. Začnejo snovati naselbine in posledično se vse aktivnosti odvijajo v bližini teh
naselbin. Seveda se še vedno ukvarjajo tako z lovom kot nabiralništvom, vendar v okviru
določenih mikrolokacij. Iz tega časa že poznamo produkcijo mleka, sira … Poudariti velja
udomačitev številnih živali in rastlin v tem času. Orodja so izdelovali iz bolj obstojnih
kamnin, kot je npr. kremen. Poznamo več primerov, ko so kamnine prinašali od drugod, saj so
bile lokalne neuporabne. Prav na Krasu poznamo žrmlje (služile so za mletje žita), katere so
tako iz lokalne kamnine ali pa iz kamnin iz Evganejskih gričev, to pa so gričevja v severni
Italiji, pri Padovi.« (Manca Vinazza)
V bronasti dobi človek začne posegati v naravo. Namensko iztreblja hrastov gozd, da bi si
zagotovil zemljo za kmetovanje, ki mu je predstavljalo vir preživetja. Tudi gradišča so močno
vplivala na spremembo naravnega okolja. (Kačič, 2001) Med selitvijo različnih plemen iz
vzhoda proti zahodu so se ljudje iz prvotnih bivališč (jam, spodmolov) preselili v utrjena
naselja, ki so lahko bila višinska (Štanjel) ali nižinska (Volčji Grad). (Fakin, Jazbec, Legiša,
Pertot in Tuta, 2004)

Slika 6: Nižinsko prazgodovinsko gradišče Debela griža pri Volčjem Gradu
Gradišča je obdajalo kamnito obzidje, znotraj katerega so bile štirioglate koče. Grajene so bile
iz kamna, lesa, vej in ometane z ilovico. (Preložnik, 2012) »Prebivalci gradišč so živeli v
preprostih, štirioglatih, lesenih kočah (z bivalnim prostorom, ognjiščem in shrambo), ki so
skupaj tvorile nekakšne kraške 'pravasi'.« (Kolenc, 2012, str. 20)
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Slika 7: Ostanki višinskega obzidja gradišča Gradec v Slivnem (TS – Slivia, Italija)

3.2 Obdobje Rimljanov in srednji vek
»Čas prihoda Rimljanov v te kraje, približno 200 let pr. n. št., sovpada z obdobjem
postopnega opuščanja gradišč ter postavitvijo naselij na ravnicah bližje poljem. Dobre
obdelovalne površine so bile redke in dragocene, zato so stavbe ob njih postavljali tesno
skupaj v gruče.« (Kolenc, 2012 str. 20)
Rimljani prepovedo bivanje v obzidjih, ker se boje uporov. Z njihovim prihodom je naraščala
tudi potreba po kamenju, ki so ga potrebovali za grajenje večjih mest, ki so v tem času
nastajala npr. Oglej (Aquileia). Odpirajo se kamnolomi. Rimljani ostanejo na našem ozemlju
do 5. stoletja. (Preložnik, 2012)
Za Rimljane je naše ozemlje predstavljalo pomembno prometno povezavo med Panonsko
nižino, Alpami in Istro, Kvarnerjem ter Dalmacijo. Na slovenskem ozemlju nastanejo rimske
naselbine Castra (Ajdovščina), ad Pirum (Hrušica na Notranjskem), Nauportus (Vrhnika) …
V notranjosti nastanejo prve vasi. Povezuje jih dobra cestna povezava. Nastajajo obcestne
postojanke. Naše ozemlje doživi velik gospodarski napredek s številnimi obrtmi
(kamnoseštvo, kovaštvo, lončarstvo …). Poleg vinske trte prinesejo v naše kraje tudi novo
vero - krščanstvo.
Zaradi večanja populacije izven Rimskega cesarstva, primanjkovanja obdelovalne zemlje
zaradi primitivnega načina obdelave in zaradi vojaške nevarnosti – Hunov, ki so proti jugu in
zahodu potiskali ostala ljudstva, je v srednjem veku kraško ozemlje zaznamovalo predvsem
preseljevanje ljudstev, ki je trajalo dobrih 300 let. Čez ozemlje Krasa je šlo veliko barbarskih
ljudstev, ki so z vzhoda prodirala proti Rimu. Po uničujočem napadu Madžarov v 10. stoletju
9
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so se ob oglejskih patriarhih vse bolj uveljavljali tudi goriški grofje in devinski graščaki.
Oglejski patriarhi so v 11. stoletju podelili znamenito štivansko cerkev, pod katero je spadalo
tudi nekaj kraških vasi – npr. Mavhinje in Brestovica pri Komnu, benediktinskemu samostanu
sv. Martina v Belligni, južno od Ogleja. Pod oglejski patriarh je spadal tudi benediktinski
samostan v Rožacu, kateremu so pripadale nekatere kraške vasi (Gorjansko, Gabrovica).
Goriški grofje pa so imeli veliko posesti na severnem in severozahodnem delu Krasa (vasi:
Štanjel, Tomačevica, Škrbina …), grofje iz Devina pa na južnem, jugozahodnem in vzhodnem
delu Krasa. Prizadevali so si dobiti tudi patronat nad Štivanom zaradi velikih posestev, ki so
bile v lasti cerkve, pa tudi zaradi pristanišča in prometa (pobiranje mostnin, carin, mitnin …).
Uspe jim okrog leta 1290. Njihov vpliv in moč stalno naraščata. (Fakin idr., 2004)
Zaradi oblasti nad štivanskim pristaniščem so goriški grofje vseskozi prihajali v spopad s
Trstom in Benetkami, zato so se podredili Habsburžanom, ki so jim v ta namen ponudili nekaj
pomembnejših služb. Trst in devinsko gospostvo ostaneta pod Habsburžani vse do 1. svetovne
vojne. V tem času se začne Trst močneje povezovati s svojim zaledjem in pospeši se razvoj
furmanstva. Pristaniška dejavnost skupaj s prevozništvom omogoči razvoj trgovine. Kras je
imel dobro razvito cestno infrastrukturo, kar dokazujejo številne mitnice (Lokev, Divača,
Senožeče, Brestovica pri Komnu), ki so delovale na poteh proti morju. (Fakin idr., 2004)

Slika 8: Mitnica v Senožečah
Za obdobje srednjega veka je značilen nesvoboden pravni položaj kmeta, ki je trajal od 9. do
12. stoletja. Večina slovenske zemlje je bila organizirana v obliki pridvornega gospodarstva.
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Zemlja je bila razdeljena na površine ob fevdalčevem dvoru. Tako obdelovalne kot tudi
neobdelane površine (pašniki in gozdovi) so razdelili med podložne kmete. (Globočnik, 2005)
V tem obdobju začnejo na območje Krasa vdirati tudi Turki. Prvi turški vpad je bil leta 1469,
njihovi vpadi kasneje sledijo vsako leto do leta 1593, ko se z veliko zmago notranjeavstrijskih
in hrvaških čet nad Turki pri Sisku končajo. Pred Turki so se ljudje skrivali v jame in gozdove
ali v za te namene zgrajene tabore. (Fakin idr., 2004)
Obdobje zaznamujejo slabe bivalne razmere. Hiše na podeželju so majhne, enocelične, krite z
lesom ali slamo in imajo nezastekljena okna. Bivalno okolje je bil en prostor. To je bila
kuhinja z odprtim ognjem, prenočišče, večkrat pa tudi hlev za manjše živali. V 15. stoletju se
pojavi delitev bivalnega okolja na kuhinjo in izbo. Skromno notranjo opremo zastopajo miza,
skrinja in klopi. (Globočnik, 2005)
Zgradbe niso imele dimnika. Dim je uhajal iz prostora skozi odprtino nad vhodom oz. kar
skozi vhod. Ena izmed rešitev za odvajanje dima so bile odprtine, ki so jih puščali pod streho.
(Galluzzo, 1984)

3.3 Novi vek
Novi vek na Krasu zaznamujejo grofje Cobenzli, ki od Habsburžanov dobijo štanjelski grad.
Ta postane središče njihove posesti na slovenskem ozemlju. Konec 15. stoletja Štanjel zaradi
nevarnosti turških vpadov zavarujejo z obzidjem. Kras kasneje zajamejo kmečki nemiri. Leta
1655 so se uprli kmetje v Štanjelu in Komnu, največji upor pa zajame te kraje šele leta 1713 v
velikem tolminskem puntu. Ta se razširi iz Posočja tudi na Kras in zajame gospostva
Rihemberk, Štanjel, Devin, Podgrad, Socerb in Švarcenek. Podložniki so se upirali zaradi
visokih davkov, prekomernih dajatev in tlake. Oblasti so upor zadušile in do večjih sprememb
ni prišlo. (Fakin idr., 2004)
Z razvojem tržaškega pristanišča začne propadati prej uveljavljeno štivansko. Na Krasu se
razcveti trgovina, gostinstvo, prevozništvo in kmetijstvo. Ljudje odhajajo po zaslužek v Trst
kot pristaniški delavci, mlekarice, hišne pomočnice ali gradbeni delavci … (Pirjevec, 2008)
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Z reformami Marije Terezije se v drugi polovici 18. stoletja začne razvoj kmetijstva, obenem
pa se staž kmeta izboljša. Pomemben pečat pusti tudi njen sin Jožef II., ki z odlokom leta
1782 ukine mnogo samostanov in cerkva. (Fakin idr., 2004)
Z zemljiško odvezo leta 1814, ki je bila uvedena z Zakonom o odpravi tlačanstva, je bilo
konec fevdalnega družbenega reda. Sprejela sta jo avstrijski državni zbor in cesar Ferdinand I.
Kmetje so se množično zadolževali za odkup zemlje. Posledično se je najnižji socialni razred
precej povečal. Na drugi strani pa so bili vaški mogotci. Na Kras prihajajo meščanske navade,
ki jih prinašajo tako meščani, ki so prihajali na nedeljske izlete, kot tudi delavci, zaposleni v
tržaških tovarnah. (Fakin idr., 2004)
V 19. stoletju ima pomemben vpliv na kraško gospodarstvo razvoj Trsta. Ta postane s svojim
pristaniščem pomembno industrijsko središče. Leta 1857 dobi Trst povezavo z Dunajem.
Povezovala ju je t.i. južna železnica. V hitro rastočem mestu so prebivalci Krasa našli tržišče
za drva, led in mleko. Zaradi večjega povpraševanja po mleku je ovčerejo začela zamenjevati
govedoreja. Za pašo govedi so morali očistiti kamenje, ki so ga zložili v suhe zidove (Gams,
2002).
»Kraški zid je značilna in osnovna prvina ljudskega stavbarstva. Predstavlja neprekinjeno in
'polno' ograjo ter sestavlja zelo dobro vidno črto v prostoru. Tako zgrajena črta izpričuje tudi
trdo kmetovo delo, ki je spreminjal Kras v kmetijsko pokrajino« (Kačič, 2001). Tehnika
grajenja suhih zidov zahteva veliko natančnosti in stikov med kamni. Dobra stran je, da je
kamenja na pretek, zidovi so odporni na vlago, ki ne more pronicati v višino in če so zidovi
zapolnjeni z drobirjem, slamo ipd., dajejo boljše zavetje pred vetrom in mrazom (Berge,
2001).

Slika 9: Trije načini gradnje kraških zidov
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Juvanec (2013) in Kačič (2001) ločita tri načine gradnje kraških zidov:
-

enojen zid, pri katerem so kamni zloženi v vrsti, drug nad drugim;

-

dvojni sestavljeni zid, pri katerem je kamenje v dveh vrstah in je brez veznega
materiala;

-

zid z dvema stenama, ki ju povezuje znotraj nametan drobir.

Iz ekonomskih razlogov in zaradi potrebe po večjem bivalnem prostoru vodi razvoj bivalnega
okolja v povečanje objekta v višino. Objekt se poveča za eno nadstropje. Širitev bivalnega
objekta prinese obrat v razporeditvi prostorov. Kuhinja ostane v pritličju, spalni prostori se
preselijo v nadstropje, zaradi zaščite pred vlago in zaradi večjega izkoriščanja toplote, ki se
sprošča iz ognjišča v pritličju. (Galluzzo, 1984)
Poleg Trsta postajata pomembnejša industrijska centra tudi Tržič in Nabrežina, kjer je
ponovno zacvetel kamnolom. Z izkoriščanjem kamna dobi delo v kamnolomu tisoč delavcev
od blizu in daleč. Tudi drugod so se odpirali manjši kamnolomi npr. v Gabrovici, Gorjanskem
… (Kunaver idr., 2000)
Ob morju se razširi ribolov, s katerim so se ukvarjali predvsem prebivalci kraško-tržaške
obale med Škednjem in Štivanom. Zaradi strmega terena se tu kot obdelovalne površine
pojavijo terase. (Fakin idr., 2004)

3.4 Kras med 1. svetovno vojno in obdobje med vojnama
Večina Krasa prvo svetovno vojno preživi v zaledju. Ker so se bali, da bi se frontna linija
premaknila v notranjost, so Kraševce v večini preselili na varno. Izselili so jih na Štajersko,
Dolenjsko, nekateri pa so odšli v begunstvo v Nemčijo in v avstrijska taborišča, ki so otrokom
nudila pouk v maternem jeziku. Po vaseh so bili avstro-ogrski vojaki. Vasi v zaledju so imele
bolnišnice. (Fakin idr., 2004)
Kras je najhuje prizadela enajsta soška ofenziva, avgusta 1917. Italijanska vojska je hotela
obiti Grmado, ki je bila avstrijski steber obrambe Trsta pred italijansko armado, ter prodreti
do Komna. Bilo je zelo veliko žrtev. Vasi okrog Grmade so bile do tal porušene (Medja vas,
Štivan, Cerovlje, Brestovica, Lokvica, Nova vas, Sela na Krasu, Temnica, Kostanjevica na
Krasu in Opatje selo). (Fakin idr., 2004)
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Slika 10: Porušen Doberdob
Porušene vasi so potrebovale hitro obnovo, tako kamnoseštvo izgubi svoj status, predvsem
zaradi hitre rasti uporabe betona. (Berge, 2001) Po vojni so iz ruševin nastajale nove hiše.
Povojno obnovo celotnega področja je vodil arhitekt Maks Fabiani, ki si je zamislil celostno
ureditev. Zasnova naselij je imela dve pomembni izhodišči. Prvo izhodišče je bilo potreba po
vsakdanjem življenju in prometu, drugo izhodišče pa estetska in umetniška izvedba. Pri
prenovi vasi so si pomagali tudi z novimi materiali (npr. beton in jeklene preklade), ki
vplivajo na zunanjo podobo hiš - okna postanejo večja, nekatera izgubijo kamnite okvirje,
sprememba kritine iz skrlate na opečnato … (Fakin idr., 2004)
Obdobje med obema vojnama močno zaznamuje podpis Rapalske pogodbe (12. 11. 1920).
Podpisali sta jo Kraljevina SHS in Kraljevina Italija. Rapalska pogodba je določila mejo med
državama, s čimer je tretjina slovenskega etničnega ozemlja ostala pod Italijo, ki je v zameno
za to priznala Kraljevino SHS.
Po letu 1922 je italijansko politiko označevala fašistična diktatura, ki je bila pravo nasprotje
mirovnih namer Rapalske pogodbe. Zatirala in prepovedala je slovensko delovanje v Italiji.
Slovenskemu narodu so se godile številne krivice, naraščala je tudi brezposelnost. Revščina je
prisilila ljudi, da so šli s trebuhom za kruhom. Mnogi so se pred njo in samim režimom
odselili v Jugoslavijo ali v Argentino. Pospešenemu izseljevanju je sledilo odhajanje žensk in
mladih deklet na delo k bogatim družinam v večja italijanska mesta (Trst, Gorica, Milano).
Odhajale pa so tudi v druge države kot dojilje in služkinje. (Fakin idr., 2004)
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Slika 11: Napis, ki je prepovedoval uporabo maternega jezika na javnem mestu

3.5 Kras med 2. svetovno vojno in po njej
Kras zaznamuje tudi 2. svetovna vojna. Zaradi maščevanja okupatorja pogori veliko vasi
(Lukovec, Mali Dol, Komen, Divči, Medja vas, Cerovlje, Mavhinje in Vižovlje). Ljudi iz
požganih vasi so poslali v begunstvo v Nemčijo. Leta 1945 je bilo konec vojne tudi na Krasu.
Sledilo je nemirno obdobje določanja meja med državama. (Fakin idr., 2004)

Slika 12: Požgan Komen
Junija 1945 so sporno ozemlje iz Rapalske pogodbe razdelili na coni A in B. Cona A je
pripadla upravi Zavezniške vojaške uprave, cona B pa Vojaški upravi jugoslovanske armade.
Mirovna pogodba z Italijo kasneje začrta novo mejo. Nastane STO (Svobodno tržaško
ozemlje). Kras razdeli nova državna meja. Mejo, kot jo poznamo danes, dokončno uredi
Londonski sporazum leta 1954. Želje po priključitvi vasi k Jugoslaviji so se največkrat
izražale kot napisi na pročeljih hiš ter ostalih gospodarskih poslopij.
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Slika 13: Napis na gospodarskem poslopju: Tukaj smo Slovenci, Tublje pri Komnu
Etnična podoba območja, ki je pripadel Italiji, se je začela spreminjati. Če je območje
dodeljeno Italiji prej poseljevalo 90 % Slovencev, se je z načrtno imigracijo istrskih beguncev
v petdesetih letih precej spremenilo. Nastali sta dve novi naselji: Ribiško naselje (Villaggio
del pescatore), v Sesljanu pa Naselje sv. Mavra (Borgo San Mauro). Število prebivalcev v
nabrežinski občini se je podvojilo. Etnična struktura prebivalstva se prevesi v prid Italijanov.
(Fakin idr., 2004)
Meja je temeljito spremenila življenje na obeh straneh meje. Najbolj je prizadela ljudi, ki so
bili prej navajeni prostega prehoda ozemlja in so na drugi strani imeli sorodnike, znance in
prijatelje. Začele so se kazati tudi prve razlike med obema stranema – italijansko in
jugoslovansko.
»Ko je Kras razdelila meja, nastane velika razlika. Na italijanski strani so veliko več zaslužili,
vsa roba je bila na njihovi strani veliko bolj poceni in predvsem se je več dobilo tam kot tukaj.
Tam so živeli dosti lepše kot mi, kar se je poznalo tudi na hišah. Tam so si že takrat delali lepe
hiše, mi smo občudovali njihove lepe zidove, pobeljene, barvane hiše in že rože okoli so
dajale drugačen vtis kot naše hiše. V Italijo smo hodili kupovat krompir za seme, razna
semena, riž in kafe – kavo.« (Marija, 1938)
Način življenja se spremeni, ko ljudje dobijo prve službe. Zaslužen denar vlagajo v
prenavljanje in obnovo, ki pa se zgleduje po tem, kar vidijo čez mejo. Tržaški Kras jim
predstavlja boljše in lepše življenje.
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V 50-ih, 60-ih in 70-ih letih se pojavijo na Krasu prve večstanovanjske hiše, ki pa nimajo nič
skupnega s kraško arhitekturo. Življenje se premakne na obrobje vasi. Novogradnje so grajene
iz novih materialov, imajo drugačne nagibe streh, drugačno notranjo organizacijo prostorov, s
svojo kvadratno obliko odstopajo od obstoječih zgradb in pokrajine. Pojavljajo pa se tudi
posamezne imitacije, ki poskušajo posnemati obstoječo lokalno tradicijo, nekatere pa grejo
dlje in posnemajo mediteranski stil: od toskanskih vil, do grških pristav in španskih fink.
(Luthar, 2008)
»Po vojni so se ljudje odločali za živet v novih hišah, ker so imeli možnost. Dobili so delo,
imeli so denar in so si želeli udobnejšega življenja. Ni bilo kanalizacije, ni bilo stranišča, ni
bilo kamina, ni bilo elektrike, stene so bile vlažne, ker ni bilo zračnikov in imele so debele
stene. Stara hiša jim je predstavljala revščino in utesnjenost. In če so že zaslužili, so si hoteli
tudi nekaj sami ustvarit. Doma je ostal le eden od otrok, vsi ostali smo morali od hiše. Ljudje
so, ko so začeli delat, tudi marsikaj videli in želeli so si imeti nekaj takega, kot so imeli v
drugih krajih. Ljudje so mislili, da bojo v teh novih hišah nekaj več, da bodo bolj srečni in da
bodo lepše živeli. Stare hiše, so bile grdo zazidane, niso imele nekih ravnih linij in predvsem
ni nobena posebno izstopala. Izžarevale pa so neko toploto, ki jih zdaj v teh hišah ni. Stare
hiše še zdaj stojijo, vsake toliko se kakšna podre, ker nima temeljev in ker nima ljubezni noter,
ki bi jo držala skupaj. Včasih se je gradilo, da bo hiša večna. Poudarek je bil na močnih
zidovih, ki naj bi kljubovali času. Dandanes je večji poudarek na lepoti. Hiše ne drži skupaj
več toplina in ljubezen, ampak gradbeni elementi.« (Viktorija, 1930)
»Novogradnje so kazale svoje bistveno protislovje z naravnim okoljem in z obstoječimi,
tradicionalnimi zgradbami.« (Scherl, 2001, str. 70)
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4. KRAŠKA HIŠA
Na Krasu je zelo malo starejših hiš (Juvanec 2013), ki bi stale posamično, več je domačij, ki
predstavljajo neko dovršeno celoto in se vklapljajo v strjeno celoto. Ker bi posamezne hiše
lahko prešteli na prste ene roke, se bomo posvetili kraški hiši, ki jo predstavlja model
domačije.
Na Krasu zasledimo dve vrsti domačij (po Luthar, Ebner, Fakin Bajec, 2008):
1. Zaprte domačije - Razvile naj bi se v 19. stoletju, značilno zanje pa je, da so zgradbe,
ki gradijo domačijo, razporejene okrog dvorišča.
2.

Odprte domačije - Nastale konec 18. ali v začetku 19. stoletja, hiše so razvrščene v
nizih ob cesti in oblikujejo ulici podoben sistem. Imajo ograjena dvorišča.

Slika 14: Primer kraške domačije
Galluzzo (1984) razdeli model kraške domačije na: porton s kalono, lopo, borjač s štirno,
suhote, hram, štalo, hleve, skedenj in gnojnik.
»Jedro domačije je delovno mesto kmeta: tloris obkroža delovno dvorišče in sestav bivalnih
prostorov, hlevov za živino, shrambe za orodje in hrano ter krmo. Vse to mora biti predvsem
pod nadzorom, v dosegu pogleda.« (Juvanec, 2002a, str. 74)
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Današnji videz naj bi kraška naselja dobila v 19 stol., na kar nas opozarjajo letnice na njihovih
pročeljih, vhodih, štirnah in ostalih okrasnih elementih. (Fakin idr., 2004)

Slika 15: Portal z letnico 1864
»Vas raste okrog jedra. Tega smo vajeni že od ognja naprej. Jedro na vasi je lahko prvi
naseljenec, bogat kmet, največji posestnik, svetišče ali kaj drugega. Teoretično je na sredini
kaj visokega: kamen, drevo.« (Juvanec, 2002 a, str. 74)
Posebnost so hiše Štanjela, ki je bil edino mesto na Krasu. Hiše so majhne, vendar izstopajo
po višini, in zgoščene ob ulici, ki se vije po prisojni strani griča. Pritličje služi kleti,
nadstropje pa bivalnim prostorom. Nimajo značilne kraške arhitekture. Ostala večja središča
so kasnejšega nastanka. (Juvanec, 2013)
Širjenje hiš v vasi so narekovale življenjske potrebe ljudi. Kokorovec (2001) pozna tri vzroke,
ki so izzvali naraščanje potreb ljudi po zidavi:
-

naraščanje potreb, ki so bile odvisne od proizvodnih dejavnosti: nova orodja, nove
kmečke priprave;

-

dedovanje, z njim povezano bivališče in delo za potomce;

-

priselitve znotraj istega kraja.
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4.1 Zunanji elementi kraške hiše
»Zelo izvirni dimniki, ognjišča, zunanja stopnišča, ganki, obokasti portali, veže, vodnjaki,
šterne, kamnito zarobljena okna in vrata so pogoste prvine in često prevladujejo s
posameznimi primerki v različnih stavbnih sklopih, tako da predstavljajo pravzaprav 'značilne
arhitekturne člene'.« (Kokorovec, 2001, str. 114)
Zunanjost hiše je vsem na očem. Včasih so bila odstopanja znotraj naselja manjša kot danes.
»Že po zunanjosti hiše se je videlo premoženjski status družine. Najbolj se je to videlo po tem,
kakšen porton so imeli in po urejenosti dvorišča. Čeprav veliko denarja nikjer ni bilo, tisti, ki
so ga imeli, pa so morali zanj trdo delati. Imeli so bolj urejene njive, bolj urejeno hišo, vse je
bilo bolj urejeno, vendar še vedno skladno z drugimi.« (Marija, 1938)

4.1.1 Streha
»Streha je kot arhitekturni element simbol zavetja, varnosti, doma in domačnosti, torej vse
tisto, kar na nek način pomeni rojstvo arhitekture. Koča zgodnjega človeka je le streha,
podprta s štirimi stebri. Še danes uporabljamo rek 'Imeti streho nad glavo', kar nam pomeni
dom, stanovanje, hišo …« (Kalčič, 2004, str. 45)

Slika 16: Primer slamnate strehe – Jakopinov skedenj v Škocjanu
Na Krasu so strehe dvokapne, simetrične in imajo sleme vzporedno z daljšo stranico. Pred 17.
stoletjem so bile strehe po večini krite s slamo, vendar se že pojavijo prve strehe, pokrite s
korci. Značilnost tako slamnate kot skrlate strehe je strma strešna konstrukcija. Prednost
skrlate strehe pred slamnato je zagotovo ognjevarnost. Edina slabost v primerjavi s slamnato
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pa je bila, da je bila precej dražja (višja cena materiala in težave pri obdelavi). Posledično je
bila tudi manj uporabljena. Najpogosteje je krasila cerkve in hiše premožnejših. V 19. stoletju
se uporaba korčaste kritine razširi. Gre za pravo tehnološko in razvojno revolucijo, ki postane
ena osnovnih posebnosti identitete arhitekturne krajine. (Luthar idr., 2008)

Slika 17: Primer naklona strehe: v ospredju kamnita kritina, v ozadju opečnata
Opečna kritina je hitro pokazala svoje prednosti v primerjavi s svojo predhodnico – skrlasto
kritino. Korčasta kritina je bila v primerjavi s skrlasto lažja, zato je potrebovala tudi manj
opore, kar se je kazalo v manjši porabi lesa za ostrešje. Z menjavo kritine se je spreminjal tudi
naklon same strehe. Pri skrlah in slami, ki sta rabila strmo strešno konstrukcijo, je bil naklon
okrog 45o, kasneje pri korčnati kritini pa se je naklon zmanjšal na 18-28o. Ker je menjava
kritine predstavljala takrat kar velik gradbeni podvig, so se je lotili logično. Sleme so ohranili
in pozidali obodne zidove na napuščih in s tem pridobili nizko podstrešje ali kaščo. (Renčelj
in Lah, 2004)

4.1.2 Dimnik
Vsaka hiša je imela en dimnik, ki je izhajal iznad ognjišča in je bil grajen iz kamna. Če je šlo
za dimnik spahnjence, se je ta dvigal samostojno ali pa je slonel na hiši. Dimnik je bil visok.
To je omogočalo ugoden tlak, da se je ognjišče lažje zakurilo. Močna burja je oteževala
odvajanje dima. Zato je dimnik visok in na vrhu masiven. Prva prednost masivnosti dimnika
so bile odprtine v različnih smereh, ki so preprečevale vdor vetra in potiskanje dima k tlom.
Druga prednost pa je bila, da se dimnik ni pregrel in tako je tudi poleti ostal hladen in ga je
bilo lažje zakuriti. (Guštin Grilanc, 2002)
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Slika 18: Dimnik s stranskimi odprtinami
»Množica manjših odprtin, ki si sledijo pod kotom in v raznih smereh, skrbi, da deluje tudi v
močni burji. Zaradi toplote, vetra, sonca in mraza je dimnik navadno ometan.« (Juvanec,
2013, str 66)

Slika 19: Masiven dimnik spahnjence

4.1.3 Stopnišče
Gre za arhitekturni element, ki ima dve funkciji. Prva je uporabna vrednost, ki omogoča
povezovanje pritličja z nadstropjem. Druga funkcija pa je estetska, ki daje vsaki hiši
unikatnost. Vsekakor pa imajo simbolni pomen dvigovanja k nečemu boljšemu. (Kalčič,
2004)
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Stopnice ali »štenge« so bile navadno narejene iz enega kosa kamna. Kamen so položili na
zidano stopniščno ramo. Pod stopniščem so naredili nišo, ki je služila shranjevanju kmečkega
orodja. Masivno stopnišče je bilo zunaj in je povezovalo dnevni prostor ali »hišo« s spalnimi
prostori. Če je bilo stopnišče notranje, je bilo običajno leseno. (Galluzzo, 1984)

Slika 20: Hiša z zunanjim kamnitim stopniščem
Navadno je bilo stopnišče zunaj. Marsikje pa se pomakne v notranjost. Pri tem dobimo nov
prostor ali vežo. Navadno so vodile v prvo etažo kamnite stopnice, naprej v višino pa lesene,
zaradi lažje konstrukcije. V nadstropju je bil pod lesen. (Renčelj in Lah, 2004)
»Štenge z ograjo in gankom so odraz tipične kraške arhitekture in tvorijo premišljeno, skladno
in funkcionalno enoto. Ob stopnice in gank se naslanja latnik.« (Renčelj, 2002, str. 113)
Veža je prostor, ki je bil takoj ob vstopu v bivalno okolje in je vseboval navadno le stopnice.
Nekateri v hiši niso imeli police za vodo, zato so jo hranili kar v čebru, takoj ob vstopu v
vežo. Če niso hoteli biti vsem na očeh, so se preprosto umaknili v vežo v nadstropju.
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Slika 21: Kamnito stopnišče daje izolacijo kleti in nudi odlagalno slepo okno
»Pod Italijo pa so tudi vse malne – mline zaprli in niso smeli mlet. Ko sem bila majhna, so
me dali gor na vežo, mi dali malenček – mlinček za kafe – kavo in s tistim sem mogla semlet –
zmlet pšenico za par štruc kruha. To sem počela v nadstropju na veži, da ni bilo slišat in da
me ni nihče opazil.« (Milena, 1934)

4.1.4 Dvorišče
»Izvoren robni način gradnje je poleg strjenosti omogočil neprestano prilagajanje potrebam
bivanja in dela ter postopno oblikovanje obzidanega, delno ali popolnoma zaprtega dvorišča –
borjača.« (Deu, 2006, str. 21)
Dvorišče, ki je bilo navadno obrnjeno proti zahodu ali jugozahodu (zavetrna stran), je bilo
obdano z visokim suhim zidom. (Kokorovec, 2001) Nanj si stopil skozi porton. Visok kamnit
zid ustvarja intimno vzdušje. Portal, ki krasi porton, je sestavljen iz dveh delov: iz 'kolone' –
oboka in 'portona' – vrat, oba skupaj pa sta predstavljala lastnika, njegov status in ugled.
Poleg imena in priimka lastnika ter letnice izdelave je bila okrašena z ornamenti ali rožami.
Dvorišče hkrati omejuje radovedne poglede mimoidočih kot tudi gibanje domačih živali
znotraj domačije.
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Slika 22: Vhod na dvorišče skozi porton
Dvorišče, ki daje občutek zasebnosti, varnosti in zavetja, je bilo izredno tesno. Sredi dvorišča
je navadno rastlo drevo npr. murva, oreh ali figa. Poleg tega » …so pogosto gojili trto
smrdljivko ali izabelo. Dajala je prijetno senco, jeseni pa so dišeče jagode zobali. Nekaj
grozdja so zložili na pšenično slamo ali na fižolove luščine – fižlino in ga sušili na
podstrešju.« (Renčelj, 1999, str. 19)

Slika 23: Značilno kraško dvorišče z murvo
Na premožnejših kmetijah najdemo v zavetnem delu dvorišča tudi kamnito mizo. Lahko so
bile pravokotne, kvadratne ali okrogle. Nameščene so bile pod latnikom ali pod drevesom
(oreh, lipa, murva) in tako pozno jeseni, ko je listje z latnika odpadlo, omogočala lovljenje
zadnjih sončnih žarkov, poleti pa je v hladu marsikdo poiskal počitek. Na njej so opravljali
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tudi razna gospodinjska dela npr. čistili fižol, grah. Po napornem delu so si na njen privoščili
tudi marendo - malico. (Renčelj, 2002)
»Kadar pa si niso mogli privoščiti kamnitih vhodov, je preklada lesena … Element vhoda je
še znamenje z zavetnikom, ki je kot preprosta niša ali pa z imenitnim kamnitim okvirjem
mnogokrat izjemen poudarek prostora.« (Juvanec, 2013, str. 68)

4.1.5 Vodnjak
Kras je območje, kjer ni površinskih voda. Največji problem je bil, ko je nastopila suša. Zato
na vsakem dvorišču ni smel manjkati vodnjak –štirna. Sprva si štirne niso mogli privoščiti
vsi. Tako so imeli v vasi eno, komunsko – last skupnosti, ki je zadostovala potrebam ljudi, ki
je niso imeli. Vaške vodnjake so zgradili s skupinskim vaškim delom. Poleti, ko je bila suša,
je bil vodnjak zaklenjen. Ključ je imel župan v vasi. Ta je določal, kdo in kolikšno količino
vode bo dobil. (Budal, 1996; Renčelj in Lah, 2004)

Slika 24: Vaški vodnjak z motivom Jezusa in Samarijanke, Brje pri Komnu
»Glavni vodnjak na Velikem Dolu je bil na kržadi za celo vas. Zgradili so ga leta 1895 in je
zelo velik. Ženske so hodile tja iskat vodo. Doma smo imeli štirno, ki ni bila cementna, temveč
samo potlačena z ilom - ilovico. In seveda, ker je rastlo drevje okrog, smo imeli vedno
problem z vodo. Imeli smo vodnjak in na vrhu, kjer je šapa (tudi šapel, šap) – kamnit del
štirne, je kamen, ki ga je izklesal kamnosek. Nona je vedno pripovedovala, kako se ji je
potožil: 'Jaz sem naredil delo, ma souda - denarja ne bo.' Moja nona Francka je rekla: 'Smo
prodali od dveh trt grozdje in smo plačali.'« (Slavko, 1922)
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Slika 25: Eden izmed treh vaških vodnjakov (s škripcem) v Kobjeglavi
»Vodnjak – štirno so izkopali ali skavirali na skalnem terenu in iz kamna zidali obod, oboki
so velbani. Nadzemni del štirne krasi šap, izklesan iz dveh, treh, štirih kosov, pogosto pa tudi
iz enega kamna. Koliko so cenili vodo, se kaže tudi v mojstrskem oblikovanju šapov. Šap še
zdaleč ni samo gradben element, ki zaključuje vodnjak; vsak je stvaritev zase, njihova
navidezna podobnost se razlikuje v stotinah detajlov, ki izražajo veliko izpovedno in
ustvarjalno moč.« (Renčelj, 1999, str 37) Velikokrat na notranjem robu šape vidimo žlebiče,
ki so nastali kot sled vrvi, s katero so vlekli vodo ven iz štirne.

Slika 26: Rob šape z žlebiči
Gradnja vodovoda je bila zaradi oddaljenosti vodnih virov svojevrsten podvig. Vodovod je bil
za potrebe vojaščine prvič speljan iz Vipavske doline do Komna l. 1914. Leta 1933 je bil
zgrajen prvi vodovod za potrebe civilnega prebivalstva. Do leta 1987 je bilo omrežje napajano
iz Hublja, po letu 1987 pa iz Brestovice. (Budal, 1996)
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»Razvoj industrije ter napeljava vodovoda pa je žal ob pičli osveščenosti ljudi pripomogel k
uničenju prenekaterega dragocenega vodnjaka. Ti danes služijo kot greznice ali pa so zasuti.«
(Budal, 1996, str. 58)

4.1.6 Spahnjenca
Hiše na Krasu so bile prvotno brez dimnika. Odvajanju dima so služile strešne odprtine.
Kasneje se pojavi prizidek s kuriščem - spahnjenca, ki izboljša higienske pogoje v bivalnem
prostoru. Kljub temu, da gre za enega najbolj vidnih elementov kraške hiše, pa ne moremo
trditi, da je spahnjenca obvezen element kraške arhitekture. Gre za prizidek, v katerem je bilo
največkrat umeščeno kurišče. (Guštin Grilanc, 2007)

Slika 27: Spahnjenca v Nadrožici
»Za spahnjenco je značilno, da je prizidana k stanovanjski hiši; ima svojo streho, ponekod je
segala pod gank, ki je dajal tudi zavetje pred dežjem. Spahnjence so pokrite s škrami in korci.
Tudi za spahnjenco se je uveljavilo poimenovanje hiša. … Zanjo je značilno ognjišče, krušna
peč in vzdidan kotel za kuho prašičem.« (Renčelj, 1999, str. 47)
»Po mnenju nekaterih avtorjev so v izogib požarom po vzoru furlanske gradnje razvili
spahnjence – izzidek z ognjiščem s praviloma trikapno streho, iz katere se razvija visok
dimnik … Po drugih predpostavkah je spahnjenca simbol boljšega življenja v 18. in 19.
stoletju, kar je pogojeno z gospodarskim razvojem bližnjega Trsta.« (Lah, 2012, str. 26)
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Slika 28: Spahnjenca s trikapno streho v Kobdilju
Po 1. sv. vojni, ko gre trend razvoja v štedilniško kuhinjo, se spahnjence večinoma ohranijo,
spremeni se le namen in notranja ureditev prostora. Ponekod so v prizidek namestili štedilnik
in si uredili kuhinjo, drugod postane prostor namenjen shranjevanju ali celo kopalnica.
(Guštin Grilanc, 2002)

Slika 29: Primer notranjosti spahnjence

4.1.7 Fasada
»Večina tradicionalnih kraških hiš je bila ometanih. Zunanji ometi so bili izdelani iz tistega,
kar je bilo na voljo: malo apna, peska, nabranega v okolici vasi, pomešanega z zemljo in
vodo. Barvo ometov je pogojevala barva peska in v njem primešane zemlje. Ker je bilo tako
apna kot peska na voljo bolj malo, so bili običajno ometi tanki. Ponekod tako zelo, da so
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komaj, ali sploh ne, pokrili večje kamne. Glavne vhodne fasade stanovanjskih hiš so bile
ometane bolje, ostale slabše. Glavne fasade so bile tudi pogosteje beljene z apnom - v naravni
beli barvi ali z dodatkom naravnih pigmentov modre, zelene, rdeče ali rumene barve.
Pomembnejše, večje in mlajše, stavbe so se ponašale z debelejšimi ometi, bolj zglajenimi
površinami ali celo zaključnim slojem iz fine malte, s profilacijami in drugim fasadnim okrasjem.« (Torbica, 2012, str. 38)

Slika 30: Ometi so bili naravni
Glavna fasada je bila vedno obrnjena proti jugu. Pred poletno pripeko sta jo ščitila pergola in
gank. Pozimi pa je odpadlo listje omogočalo sončnim žarkom, da so prodrli v notranjost.
Zadnja stran hiše je bila največkrat obrnjena proti severu in skupaj z ostalimi objekti oklepala
vaško ulico in ščitila pred burjo. (Luthar idr., 2008)
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Slika 31: Rumen odtenek fasade, Brje pri Komnu

4.1.8 Zidne odprtine
Na fasadi navadno izstopajo vrata in okna. Opazimo lahko, da jih navadno na zadnji strani
hiše ni – t.j. na tisti strani, kjer hišo biča burja. Prav tako ne najdemo oken na stranskih
stenah. Več oken najdemo v zavetrju, na prednji strani, ki je tudi najbolj osončena.

Slika 32: Primer zidnih odprtin v kamnu - vrata
Okna in vrata imajo še eno posebnost, ki je ni moč spregledati. Obdana so s kamnitim
okvirjem ali 'jertami'. Okna v pritličju so pred tatovi zaščitena s kovanimi križi.
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Slika 33: Pritlično okno obdano z 'jertami' in kovanimi križi
»Okno je odprtina v steni. Zato sta arhitekturna elementa okno in stena najtesneje povezana.
Okno je pravzaprav bistveno nasprotje stene, ker skuša ponovno vzpostaviti zvezo, povezavo
med notranjim in zunanjim prostorom, ki ju je stena fizično razmejila.« (Kalčič, 2004, str. 46)

Slika 34: Okno v nadstropju s polkni in kamnito skrlo kot nadstreškom
Pri oknih je pomembno tudi razmerje. Manjša okna najdemo na vzhodni, severovzhodni in
severni strani (tam jih celo ni). Okna so pravokotna in imajo navpično stranico daljšo. Če so
manjša, so kvadratna. Lesena polkna so bila redka. (Kokorovec, 2001; Luthar idr., 2008)
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Slika 35: Manjše kletno okno

Slika 36: Okno s polkni
Polkna lahko služijo kot zastiralo pred pogledom v notranjost objekta ali iz objekta na
zunanjost. Poleg tega ustvarjajo dodatno intimo in omogočajo cirkulacijo kroženja zraka.
»Vrata (vhod) so arhitekturni element z izrazito simbolno vrednostjo. Fizično pomeni to
preboj lupine med notranjim in zunanjim prostorom. Prehod iz občega, splošnega, tujega, v
definiran znan, domač prostor in obratno. Prav v tem dejanju prehajanja med dvema
"prostoroma" je simbolni naboj tega arhitekturnega elementa.« (Kalčič, 2004, str. 46)

4.1.9 Gank
Na pročelni strani, ki je bila hkrati sončna stran zgradbe, stanovanjske enote, je značilen
včasih lesen, danes betonski balkon –gank, ki je včasih predstavljal zunanji hodnik oziroma
vežo, iz katere so vodili vhodi v posamezne nadstropne prostore. Lahko je povezoval tudi
gospodarska poslopja s stanovanjskim. Dostop ganka je bil z dvorišča preko stopnic, ki so
bile prislonjene na pročelje bivalne enote. Poleg povezovanja bivalne enote z gospodarskim
poslopjem ter povezovanja med posameznimi prostori v nadstropju, je služil tudi sušenju
poljskih pridelkov. (Renčelj in Lah, 2004)
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»Vse stare hiše so imele spredaj gank. Tisti, ki niso imeli kamnitih stopnic, so imeli lesene,
rekli so jim 'štable'. Gor smo imeli nategnjene špage - vrvi, da smo gor sušili cunje - perilo,
spodaj po tleh pa smo sušili čebulo, česen, fižol in vse, kar smo pridelali.« (Marija, 1938)

Slika 37: Lesen gank
Vrh stopnišča predstavlja lesen gank, ki je zasidran v pročelje na kamnitih konzolah. Iz ganka
vodijo vrata v spalne prostore. Gank se pojavi v prvih desetletjih 17. stol. in služi sušenju
kmetijskih pridelkov, predvsem koruze. Obenem pa gank služi tudi kot zaslon in zaščitna
ograja stopnišču. Na Kras pride po vzoru iz Furlanije in Karnije. Enonadstropna hiša z
zunanjim stopniščem in gankom. (Galluzzo, 1984)

Slika 38: Gank z lesenimi 'štablami'
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Slika 39: Skica bivalnega dela z zunanjim stopniščem

Slika 40: Skica odnosa bivalnega dela do okolice
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5. KRAŠKA HIŠA, BIVALNO OKOLJE
Križnar (1984) razdeli bivanjski del oz. pitano suhoto na tri etaže ali podove. V pritličju je
hiša, ki jo predstavljata kuhinja in veža, v prvem nadstropju je spalni del (podi ali kambre),
nad tem je pa navadno še nizko podstrešje ali kašča, na katero se je prišlo po lestvi iz
notranjosti objekta.

Slika 41: Tloris pritličja in nadstropja kraške domačije
»Funkcionalne prostore kmetije sestavljajo stanovanjski in gospodarski del ter dvorišče. Hiša
predstavlja bivalni del. Pritličje najpogosteje sestavljata kuhinja in shramba (kambra) z vežo v
sredini. Iz veže vodijo lesene stopnice v nadstropje – na pod, kjer so kambre, običajno dve.
Dostop v nadstropje vodi tudi prek zunanjih stopnic, sobe so dostopne naravnost z ganka.«
(Renčelj, 1999, str. 40)
Zanimiva je ločitev čistega od nečistega dela. Stranišče vedno najdemo izven bivalnega dela,
na drugi strani dvorišča, poleg gnojnika – gnojne jame. Večkrat je v istem sklopu tudi
kokošnjak in hlev za prašiče. Čez dvorišče so odnašali nečistočo, kot so ostanki hrane in
pomije.
»Sekret - stranišče smo imeli zunaj, ni bilo v hiši. Tam smo imeli en majhen vrt in zraven
stranišče. Izgledalo je bolj slabo. Ni bilo kot sedaj. Bilo je narejeno s cementom in je imelo
luknjo in spodaj je bila greznica.« (Milena, 1934)
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»Zraven gnoja in stranišča pa je rastla ena velika figa, krošnjo je imela pet za pet metrov.
Take lepe pere – liste je imela. Vsak, ki je tekel v stranišče si je ubral – odtrgal eno ali dve
peri – lista. Ni bilo nobenega sekret papirja. Pero – list je tako lepo podrsal po riti. Stranišče
se okrog leta `50 preseli v hišo.« (Marija, 1938)

5.1 Pritličje
Prostori v pritličju so bili v neposrednem stiku z dvoriščem. Vsebovali so dnevne prostore:
kuhinjo in/ali dodatno sobo, navadno so ji rekli kar kambra. Kjer so stopnice pomaknjene v
notranjost, najdemo tudi vežo, ki služi povezovanju dveh etaž. (Renčelj, 1999)

5.1.1 'Hiša' z ognjiščem
»Na Krasu rečejo, da gredo v hišo, torej v prostor, kjer je ognjišče ali pa štedilnik, kar po svoji
funkciji ustreza kuhinji.« (Renčelj, 1999, str. 42) Hiša je veljala za osrednji prostor vsake
zgradbe. Pri starejših zgradbah se je vanjo vstopilo naravnost iz dvorišča skozi vrata, v
novejših pa so malce preuredili prostore in dodali vežo. Vhod vanjo je zaznamoval kamnit
prag, po tleh pa so bile škrle, ki so jih polagali neposredno na zemljo. (Renčelj, 1999)
Ker je vsaka hiša imela doma živali, je bilo veliko muh. Bile so v nadlogo, saj jih je bilo
potrebno iz bivalnega okolja odstranjevati.
»Spominjam se, da je bilo zelo veliko muh. Od muh je bilo vse tako črno, da ni bilo stropa
videt. Danes, če vidimo eno muho, pustimo kosilo in jo gremo ubit.« (Slavko, 1922)
»Ker je vsaka hiša imela živino, je bilo v hiši veliko muh. Da smo jih vsaj malo polovili, smo
naredili šope iz trave ali vej, jih poškropili s sladko vodo ali z mlekom in jih obesili na rampin
– kljukico. Na stropu v hiši je bilo nekaj rampinov, ki so služili za obešanje petrolejk. Takemu
šopu smo rekli 'lov za muhe'.« (Albina, 1929)
Hiša je bila vsestranski prostor. Tako so v njej kuhali, jedli, ženske so šivale, mesile kruh,
sušile perilo, otroci so se učili pri mizi, v hiši so imeli so koline, ob štedilniku so sušili drva,
pozimi so prinesli sušit suhomesnate izdelke. Ko je bil dež, so moški čistili beke - vrbo, pletli
košare, opravljali manjša popravila orodja. (Renčelj, 1999)
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Slika 42: Moško druženje v hiši
V sredini prostora ali ob steni je bila miza. Sprva so bile okoli nje klopi, kasneje stoli. Miza je
imela navadno en predal, ki je služil shranjevanju jedilnega pribora. (Renčelj in Lah, 2004)
»V kuhnji sta bili dve mizi. Ena za pomivanje, druga za jesti. Imeli smo 4 stolice – stole in
drugače smo imeli klope – klopi. Nad ognjiščem je bila napa. Bila je vsa črna. Stvari smo
shranjevali na napi.« (Slavko, 1922)

Slika 43: Polička nad napo, ki je služila shranjevanju
»Imeli smo škafenco, gor je bil štenjak – vedro z vodo in pod škafenco sta bila dva rampina –
klina, da so obesili lonček. Imeli smo sklednik, gor je bil tudi pribor. Posoda je bila večimona
zemljata – glinena. Jedli smo vsi skupaj, nismo jedli posebej, jedli smo iz ene sklede. Kasneje
se je nakupilo več posodja, saj je prej ni bilo ne s kom kupit in ne kje. Naši moški doma so
jedli z leseno žlico, mi smo jedli s kovinsko.« (Viktorija, 1930)
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Ob ognjišču je bila »škafenca«, kamnita plošča, na kateri je bil škaf z vodo in vrči, s katerimi
so vodo iz škafa zajemali. Ker je bil prostor majhen, so si večkrat pomagali tudi z zidnimi
nišami, ki so povečale uporabni prostor. Zidne niše so bile največkrat odprte, včasih pa so niši
dodali vratca in tako odvrnili pogled v notranjost. V zidne niše so postavili omaro, sklednik,
lahko pa je nadomestila tudi škafnco. (Renčelj in Lah, 2004)

Slika 44: Sklednik
»Ognjišče je bilo sprva na tleh (proti koncu 19. stoletja). V prvih dveh desetletjih 20. stoletja
so bila ognjišča še odprta, torej z živim ognjem. Toda že sredi preteklega stoletja so premožne
hiše ognjišče dvignile in ga zmanjšale.« (Renčelj, 1999, str. 42)

Slika 45: Škafenca
»Nad ognjiščem je bila napa, kot so imenovali polico nad ognjiščem, na kateri so gospodinje
imele kozice, lonce, posode iz gline, ki so bile na zunanji strani prepletene z žico za večjo
vzdržljivost. Preko je bila še ena majhna zavesica, imenovali so jo "čentrin" oz. po domače
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"kontrin". Ta je služila kot zaščita pred udarci v glavo. Bila je okrašena, "poštikana" kot
idrijske čipke. Zavesica je tako preprečevala tistemu najbolj ostremu dimu, da bi vstopil v
samo hišo oz. v samo kuhinjo.« (Jordan, Pahor, Bajt, Brate, 2011, str. 80)

Slika 46: Pomembni gospodinjski pripomočki: brštolin (za praženje kave), peglezen –
likalnik, šefrca – zajemalka in ribežen za zelje in repo
»V hiši smo imeli odprto ognjišče, ki je bilo dvignjeno od tal za pol metra. Nad njim je bila
napa, na sredi nape pa kamin en meter za meter. Napa je imela poličko, na katero smo zložili
vse kozice, lonce in vse tisto, kar se je rabilo za kuho. Koltrince – zavesce okrog nape so
naredile sestre, kasneje ko so zrastle. To je bilo po želji in če si si znal sam naredit. Likali smo
s pegleznom v katerega smo naložili oglje. Okrog ognjišča so bile klopi, na katerih so radi
sedeli otroci in starejši. Kadar je kamin vlekel, je bilo lepo, kadar pa je pihalo dol, smo vsi
jokali zaradi dima. Samo tam je bilo najlepše. Spomnim se kako je dišala cela vas, ko je kdo
pražil kafe v brštolinu.« (Marija, 1938)
»Imeli smo že špangert, ma vsi naši sosedje so imeli še ognjišče. In je rekel eden naš sosed:
'Ni toliko snega, da ne bi užagal hrasta!' So šli po drva magari - tudi v snegu in pripeljali
domov celo deblo. En konec so dali na ognjišče, drugi konec pa je skozi vhodna vrata gledal
ven. In potem, ko je gorelo, so počasi potiskali deblo na ognjišče« (Marija, 1929)
Zraven ognjišča je bila tudi krušna peč. Dim iz krušne peči se je združil z ognjiščnim dimom
in izhajal skozi skupni dimnik. (Renčelj, 2002) Če je bilo slabo vreme oz. nizek tlak, dimnik
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ni hotel odvajati dima, ampak se je le-ta valil iz ognjišča v prostor in povzročal preglavice
gospodinji. (Renčelj, 1999)
»Velikost peči je odražala velikost kmetije. V malih pečeh so spekli do 6 hlebcev, v velikih pa
tudi do 16.« (Renčelj, 2002, str. 105) Gospodinje so najraje mesile kruh v hiši, dnevnem
prostoru, ker je bilo tu najbolj toplo. To so počele v mentrgi, ki je lahko služila tudi kot miza,
saj je bila velikost mentrge pogojena z velikostjo družine. Tako je pospravljena mentrga lahko
služila kot miza, hkrati pa je služila shranjevanju hlebcev kruha in pripomočkov pri izdelavi le
tega. Ostali so kruh mesili v nečkah, ki so bile v uporabi vse do 80-let 19. stoletja. (Renčelj in
Lah, 2004)
»Peč za kruh smo imeli poleg ognjišča. Velika je bila 8 hlebcev. Mama je pekla kruh vsak
teden. Poleti, ko je zaradi toplote kruh dobil vonj, ker se je skisal, smo naredili pa požgano
župo – prežganko. Če si dal tak kruh zjutraj v mleko, se je skisalo še mleko. Otroci bi tako
jedli svež, topel kruh. Strašili so nas, da nam bo svež kruh spil kri ali pa da bomo dobili
naduho – astmo.« (Viktorija, 1930)
Po 1. sv. vojni vodi razvoj v štedilniško kuhinjo. Štedilnik, obložen z belimi keramičnimi
ploščicami, nadomesti ognjišče na njegovem mestu. Tudi po uveljavitvi štedilnikov so se
predvsem starejši ljudje še vedno raje shajali v hiši, ki je imela ognjišče, saj niso mogli
verjeti, da si lahko ob ognju, ki je zaprt, ogrejejo okončine. (Grilanc, 2002)

Slika 47: Štedilnik, Tublje pri Komnu
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Štedilnik ognjišča ni nadomestil povsod, ponekod ognjišča lahko vidimo še zmeraj, večinoma
kot etnološke kotičke.
»V kuhinji smo imeli šparget – šporget na ognjišču, prostoru pa smo rekli ognjišče. Smo imeli
plako - ploščo. In ko je moja mama previvala mojo sestro, se je kot dojenček prekucnila na
plaki in je imela cel kolobar na riti. So rekli, da če jo bo mož izgubil, jo bo lahko poiskal po
riti. Celo stegno si je opekla in ker ni bilo moč it k zdravniku, ji je mama to zdravila z
orehovim oljem.« (Viktorija, 1930)
»Šporget je bil zelo praktičen tudi za kovanje. Še sedaj se spomnim, ko sem bila majhna, kako
je tata dal v šporget en del in ker nisem vedela, kaj je in sem ga prijela v roke. Od strahu, ker
sem se ga zelo bala, sem predmet stisnila v roke in šla v kot. Nisem rekla ne a in ne b.
Molčala sem in trpela.« (Lidija, 1938)
Z zamenjavo ognjišča s štedilnikom se začne novo obdobje življenja in dela v hiši. Za razliko
od ognjišča je imel štedilnik v bakrenem kotličku vedno toplo vodo, hkrati pa je spojil
funkcijo kuhanja in pečenja.
Pri opremljanju se vedno pogosteje začnejo pojavljati kredence. Tako se lajdelcu (tudi
kašetinu) – predalu na mizi, pridružijo še predali za shranjevanje potrebščin.
»Kredence imajo značilno zgradbo. Spodnji masivnejši del je zaprt. Običajno ga sestavljajo
pokončna omara, trije lajdelci, kašetini, drug nad drugim in vzdolžni spodnji lajdelc. V omari
je vgrajen delovni pult, ki ga gospodinja po potrebi izvleče. Gornji del kredence je
elegantnejše oblike. Zapira se s steklenimi dvokrilnimi vratci. Skozi steklena vratca je moč
videti, kaj in koliko gospodinja premore na poličkah.« (Renčelj in Lah, 2004, str. 191)
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Slika 48: Različni luminčki – prenosne svetilke na petrolej, ki so jih obešali na kljukice
v prostoru

5.1.2 Kambra ali kambrca
V kambri je bila vsaj ena miza, mentrga, skrinja in kaka polica. Prostor je bil hladnejši od
»hiše« in namenjen tudi shranjevanju različnih živil: moke, jajc, soli, olja … Poleg mentrge
so stale vreče z moko. Kruh so shranjevali v vintli - mentrgi ali na mizi, pokritega s prtom. Na
tleh je bil tudi kamen za mast. V kambro so shranjevali tudi suhomesnate izdelke, vanjo so
zapirali poredne otroke, sušili perilo …

Slika 49: Mentrga ali vintla
»V kambrci je bila spravljena roba. Tam je bila ena majhna miza in vintla - mentrga, v kateri
smo mesili kruh in shranjevali hlebe kruha in moko. Drugega pri nas nismo imeli. Če je kdo
umrl, je ležal v kambri.« (Jože, 1936)
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»V kambri smo imeli Bužca – Jezusa na križu in pod njim so bile koltrince - zavesice.
Kambrca je služila za mesit kruh, noter je bila mentrga. Noter je bila še ena omarica za
mleko in smetano ter kamen za mast. In drugače je bila soba, ki so jo uporabili tudi ob smrti
družinskih članov. Pozimi pa smo v njej okrasili drevček – božično drevo. Ko je bil oče star,
smo ga namestili v kambrco, mu namestili peč, da je bilo toplo.« (Marija, 1938)

Slika 50: Kamen za shranjevanje masti
Pod kambro je bila navadno vkopana klet. Do nje so vodile zunanje stopnice. V predprostoru
so kisali repo in zelje. Kleti niso bile velbane - obokane, saj so si take lahko privoščili le
bogatejši. Služila je predelavi grozdja, hranjenju vina, shranjevanju pridelkov. Pridelke so
shranjevali v praznih bednjih. (Renčelj, 1999)

5.1.3 Špajz
Kasneje se pojavi dodaten prostor – špajz. Gre za prostor mlajšega izvora, ki je bil dolg 2–3 m
in širok 1-1,5 m. Služil je shranjevanju posode in vsega, kar so potrebovali pri kuhanju. Ta
priročen prostor prevzame vlogo shranjevanja priročnih potrebščin za kuho, katere so prej
pretežno shranjevali ali neposredno ob ognjišču v hiši (npr. posodje) ali v kambri (surovine:
mast, moka). (Renčelj, 1999)

5.2 Sobe v nadstropju – 1. pod
Tla v nadstropju so bila lesena, saj so bila grajena » … iz lesenih tramov, ki so jih naslonili na
nosilne zidove, ne da bi nameščali povezovalne strukture. Na zgornjo stran tramov so položili
deske, ki so služile za pod, na spodnji strani pa so deske bile hrapave, da so jih lahko
ometali.« (Kokorovec, 2001, str. 125)
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Soba matere in očeta je bila opremljena s pravo posteljo, na katerih sta imela lubence –
vzmetnica, polnjena z ličkanjem. Imela sta tudi omaro, škabelje – nočna omarica in šentiš predalnik. Otroška soba je bila največkrat domače izdelave. Oče je zbil nekaj desk in gor
položil lubenco.

Slika 51: Soba staršev
Poleg postelje je bila največkrat v sobi še skrinja. Skrinja je največkrat prišla k hiši z doto.
Uporabljali so jih za shranjevanje oblek, posteljnine in ostalih dragocenosti. Vlogo skrinj
kasneje prevzamejo omare, skrinje pa ostanejo pretežno za shranjevanje žita. Nadomesti jih
šentiš ali predalnik. Ta je bil veliko bolj prijazen za shranjevanje in iskanje oblek. Če so prej v
skrinji hranili le obleke za posebne priložnosti, so v šentiš začeli zlagati tudi vsakdanjo
obleko, ki je prej visela na kavlju. Značilnost lesenega pohištva – skrinj, mentrg, omar,
šentiša je bila ključavnica. Največkrat si zaklenil vse predale z enim zasukom ključa. Kasneje
se v spalnem prostoru pojavijo tudi velike omare, šentiš pa marsikje ostane kot zanimiva
arhitekturna posebnost notranjega opremljanja. (Renčelj in Lah, 2004)
»Soba staršev je bila tudi porodna soba. Kolikokrat je rekla mati: 'Gor so mi prinesli en liter
čaja in to sem imela za cel dan. Bilo je tako mrzlo, da je imel čaj po vrhu led'. Soba staršev je
imela pravo mobiljo –pohištvo: postelje za poldrugo osebo in dve omari. Ena je bila za
obleke, druga za rjuhe. V sobi je bila tudi skrinja, namenjena shranjevanju oblek.« (Marija,
1938)
»V sobah je bilo zelo mrzlo. V sobo smo šli s svečo. Spali smo na lubencah. Na vsaki postelji
po tri. Večkrat smo spali na postelji tudi križem. Soba, kjer smo spali, je imela eno okenčke in
vrata, nad nami pa so bile žagnce – deske. Strop ni bil ometan. Gor na kašči, na deskah so se
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sušile pleve, ki so ostale, ko smo omlatili jejdo – ajdo. Na kaščo smo jih nesli po lojtri. Pleve
smo dajali prašičem. Kadar je pihala močna burja, so nam tiste pleve padale po obrazu. Je
bilo treba mižat, da nisi česa dobil v oko. Da nam ni ponoči bilo treba čez dvorišče na
stranišče, smo imeli v sobi bokau – nočno posodo.« (Lidija, 1938)

Slika 52: Podstavek s svečo za razsvetljavo
»Spali smo na lubencah. Rekli so, da lubje dela: 'Še, še!' Za nas, ki smo bili otroci, je delalo:
'Še še!' za spat, drugim pa … Posadili so sirk - koruzo in tisto se je očistlo glavice, če je bilo
tudi kaj zrnja … Na Krasu ne rečemo ličkanje, ampak lubje, od tod ime lubenca. Navadno je
bilo bolj malo zrnja. Pri sosedovih so vedno rekli: 'Tu sadimo sirk, naredi škartoce - vrečke,
iz Amerike pa nam pošljejo zrnje.' Sirk je naredil glavico, ma večinoma brez zrnja, ker je bila
suša.« (Danilo, 1936)

5.3 Kašča – 2. pod
Nad sobami je bilo nizko podstrešje, ki je bilo uporabno za sušenje žita, mesnih izdelkov in
tudi za shranjevanje stare šare. Ponekod najdemo na stranskih fasadah okroglo okno, ki je
nastalo pod vplivom mestne arhitekture. (Luthar idr., 2008)
»Na kašči so pogosto spali starejši člani družine ali otroci, čeprav je bila funkcija tega
prostora dvojna: po eni strani je predstavljala prenočišče, po drugi strani pa shrambo. Na njej
so sušili pšenico in druga žita ter jih hkrati hranili.« (Jordan idr. 2011, str. 79)
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6. DEJAVNOSTI, KI SO OMOGOČALE PREŽIVETJE
6.1 Kmetijstvo
Zaradi tanke plasti prsti in obilice kamenja Kras ni najbolj naklonjen kmetijstvu. Ljudje so si
pomagali z odstranjevanjem kamenja. Kupi kamenja nimajo nobene funkcije, zato so ga
sestavljali najprej v preproste zidove, kasneje pa v bolj zapletene strukture. (Juvanec, 2013)
Na očiščeno površino so nanosili zemljo iz dolin. Novonastale obdelovalne površine so obdali
z zidom. Zidove so gradili brez veziva, kar predstavlja še dandanes osnovno prvino ljudskega
stavbarstva. Zidovi so zaščitili zemljo tudi pred močnimi sunki burje.
»Vsakodnevno delo, ki je potekalo pretežno v bližini bivališča, je bilo vezano na kmetijstvo.
V isto dejavnost so bili vključeni skoraj vsi družinski člani, ki so uporabljali in spreminjali
notranje razpoložljive prostore s pristopi in zamislimi, ki so se oblikovale v okviru
kompleksne dejavnosti, kakršna je kmetijstvo. Ta dejavnost je pogosto pomenila edini vir
preživljanja za zelo številne družine.« (Scherl, 2001, str. 89)

6.1.1 Živinoreja, mlekarstvo in hlapčevstvo
Krčenje gozda je vplivalo na Kras, ki je postal kamnit. Postal je primeren zgolj za pašo
drobnice. Do 19. stoletja je bilo na Krasu precej razširjeno ovčarstvo. Poleg ledinskih imen, ki
spominjajo nanj 'ograda', 'staja', 'mozir', spominjajo na to tudi kovane mreže na vhodu v
cerkveno obzidje (Kobjeglava, Gabrovica), ki so preprečevale drobnici vstop na posvečeno
zemljo ter kamnite pastirske hiške. (Fakin idr., 2004)
Križnar (1984) opisuje dva tipa ovčarstva.
1. Vsak trop ovac je vodil črednik, ki mu je gospodar plačal glede na število ovc, ki jih je
pasel. Za pašo je bilo značilno, da so poleti selili črede na Nanos, pozimi pa v
Furlansko nižino. Črednik je skrbel za pašo, molžo, striženje … Izdeloval je tudi sir.
2. Novejši tip – izvajal se je do priključitve Primorske k Jugoslaviji. Ovce iz okolice
Pivke ali iz okolice Otlice, se pravi iz višje ležečih predelov, so gnali na Kras
prezimovat. Pozimi so pasli ovce v brestoviškem dolu, molzli in sirili.
»Sredi 19. stoletja je tradicionalna kmetijska dejavnost dosegla največjo razširjenost. V
pokrajini je predvsem prevladovala gmajna, puščobna zaradi pretirane paše. Pašniki so
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ekstenzivno povsem presegali gozdne površine.« (Kačič, 2001, str. 23) Kras se je spremenil v
golo kamnito puščavo, kar je dalo misliti Jožefu Resslu, ki je že leta 1822 preučeval možnosti
za pogozdovanje območja s črnim borom. Dvajset let pozneje so nastali prvi nasadi črnega
bora. (Fakin idr., 2004) Črni bor naj bi omogočil ponovno razširjanje hrastovega gozda, po
uresničitvi ideje pa naj bi se ga posekalo, kar se žal ni zgodilo. Rast črnega bora je spremenila
kraško krajino iz pašnikov v gozdne površine. (Kačič, 2001)
Zaton ovčarstva je vezan na 2. polovico 19. stol. Ovčerejo nadomesti govedoreja. Z razvojem
Trsta in povečano potrebo po mleku zacveteti tudi mlekarstvo. Prodaja mleka in mlečnih
izdelkov v Trst postane za Kraševce prava tržna niša. Pri delu na njivah so si pomagali z voli
švicarske pasme. Konjev je bilo malo, privoščili so si jih lahko le bogati. Vzrejali so krave
sivke, prašiče in perutnino.
»Že ob koncu prejšnjega stoletja so si prizadevali za izboljšanje pasemske sestave. Leta 1904
so se vodilni živinorejci odpravili v Švico na ogled sivorjavega goveda s kombiniranimi
lastnostmi, tako za prirejo mleka kot mesa, ki je primerno za skromne kraške razmere. Uvozili
so plemenske telice in bike, kar je dalo nov zagon govedoreji na Krasu.« (Renčelj, 1999, str.
7)

Slika 53: Volovska vprega v času trgatve na dvorišču
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»Vol je bil kot danes traktor. Hiša je morala imeti tudi voz. Ko so imeli večje delo, so si med
seboj pomagali in so tako vpregli več volov skupaj. Večjo vprego so rabili na primer za orati.
Močen volek – vol, tak od 10 kvintalov – tona, je lahko vozil sam.« (Marija, 1929)
»Vsaka družina je imela eno ali dve kravi in vola. Mleko se je predelalo v surovo maslo.
Posnemano mleko je bilo obvezno za domačo prehrano. Največkrat v kombinaciji polenta z
mlekom. Jaz se spominjam, kako so redčili mleko z vodo. Če nisem videl, da so dali vodo
noter, nisem hotel jesti. Brez vode je bilo mleko pregosto.« (Slavko, 1922)
Vzreja govedi je omogočala razvoj mlekarstva, ki je pomenilo dodaten vir zaslužka s prodajo
mleka in mlečnih izdelkov v Trst. Mleko je bilo eno izmed osnovnih živil. Prevreto mleko so
shranjevali v kambri. Gospodinje so mleko posnemale. Iz smetane so naredile maslo. (Guštin
Grilanc, 2007)

Slika 54: Vrč z lijem
»Mlekarice so bile ženske, ki so se ukvarjale z zbiranjem in prodajo mleka, prodajale so še
maslo, smetano, skuto in jajca.« (Renčelj, 1999, str. 24)

Slika 55: Svitek
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Poleg mleka so nosile prodajati tudi jajca, rože in maslo. Vstajale so zgodaj zjutraj, si v plenir
pripravile vrče, si ga s pomočjo svitka dale na glavo in se peš odpravile proti Trstu. Mleko so
nosile v vrčih, ki so imeli prostornino 5, 10 ali 14 litrov. Vrči so bili prilagojeni prelivanju v
manjše merice, kar je omogočalo odmerjanje količine mleka strankam. Merice so imele
prostornino ¼, ½ in 1 liter. Kasneje so mleko vozile tudi s kolesi, ki so bila prilagojena, tako
da so imela na obeh straneh stojala za vrče. S kolesom so lahko peljale do 90 litrov mleka.
(Budal, 1996)

Slika 56: Mlekarski vrči
Okolica vasi je bila namenjena vrtovom in njivam, bolj oddaljeni so bili pašniki. Večkrat se je
tako zgodilo, da je pastirje ali kosce ujel dež. Tako so bili primorani poiskati zatočišče. Ker je
bilo kamenja dovolj, živina pa se je mirno pasla, so si krajšali čas tudi z zidanjem hišk.
»Velikost in teža kamnov pričata o tem, da so hiške gradili odrasli in starejši pastirji.«
(Renčelj, 2002, str. 117)
Hiške so bile namenjene zavetju. Varovale so pred mrazom, burjo in padavinami. Pogosto je
bil poleg hiške, navadno ob vhodu, tudi prostor za ognjišče. V njej najdemo tudi nižje kamne
za sedenje. Zaradi neobdelanega kamna hiške nimajo lepe kupolaste strehe. (Juvanec, 2013)

Slika 57: Pastirska hiška v bližini vasi Tublje pri Komnu
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Velikost hišk je bila zelo različna. Nekatere so bile namenjene zgolj 2-3 pastirčkom, spet
druge so bile večje in so nudile zatočišče tudi do 7 odraslim. »Z opuščanjem paše v letih od
1950 do 1960 so začele pastirske hiške samevati.« (Renčelj, 2002, str 119) Zadnja leta se
hiškam posveča večjo pozornost z raziskovanjem, obnavljanjem in celo » … jih v zadnjem
času ljudje vse bolj odkrivajo, postavljajo celo nove – ne za uporabo, le kot neme priče
kulture naših dedov, ki so iz mrtvega kamna znali zgraditi živo arhitekturo.« (Juvanec, 2013,
str. 102)
Ker so bile družine zelo številne, hrane pa ni bilo dovolj za vsa lačna usta, so otroci prej ali
slej morali za pastirje ali hlapce v sosednje vasi. Delali so od jutra do večera. Nekatere
družine so hlapce in dekle lepo sprejele, druge pa so otroke izkoriščale. Pri slednjih je bilo
plačilo skromna hrana. Ostali pa so dobili enkrat letno novo obleko. (Budal, 1996)
»Sam sem bil za hlapca 6 let. S šestimi leti sem šel od hiše. Najprej sem služil v vasi eno leto
pri dveh gospodarjih, potem sem bil v Slivnem eno leto in 3 leta v Svetem pri Komnu. Med
mojo domačo hišo in hišami, v katerih sem služil, je bila zelo velika razlika. Najboljše je bilo
v Svetem, pri ostalih je bilo slabo. V Svetem so bili dobri gospodarji in bili so bogati. Služil
sem do 13. leta. Služil sem na domačijah, tam sem opravljal vsa dela, bil sem hlapec in sem
pasel živino.« (Jože, 1936)

6.1.2 Vinogradništvo in osmičarstvo
Če dandanes velja Kras za vinogradniško deželo, včasih to ni bil. Predelovanje vina se je
skozi obdobja spreminjalo. Ob koncu 19. stol. je bil delež zemlje, namenjen vinogradništvu,
zelo majhen – od 1 do 5 %. Za Kraševca je bila takrat trta tretjerazredna kultura. Trto so sadili
na slabo rodovitnih predelih. Kot opora je največkrat služil zid. Rasla je okrog hiš, dajala
senco vaškim ulicam. Do pojava trtne uši ob koncu 19. stoletja je prevladovala samorodnica.
Specializirano vinogradništvo se pojavi v 20. stol. Pojavijo se tudi trsnice. Z razvojem
vinogradništva se pojavi tudi potreba po shranjevanju vina. (Križnar, 1984)
Z brezobrestnimi posojili, ki jih je ponujala država po epidemiji trtne uši, se vinogradništvo
razširi. Vinogradi niso bili taki kot danes. Trte, ki so rasle na obronku njiv in ob zidovih, so
škropili z modro galico, ki so ji dodajali apno. Škropili so ročno s šopom vej. Leta `43 so
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škropili približno 3-krat na leto. Da je bilo zelo malo trt, priča tudi dejstvo, da so do 1.
svetovne vojne imeli po vaseh po eno prešo. (Križnar, 1984)
»Ko sem bil jaz majhen, je bilo zelo malo vinogradništva. Sploh ni bilo vinogradov, bile so le
posamezne plante – vrste. Tudi mi smo imeli ob njivi 50 trt. Zemlja je bila cenjena in v veliki
meri namenjena pridelavi hrane, tako da je bil prostor za trto na sredini njive ali ob zidu. V
prvi vrsti je morala zemlja pokrit potrebo po kruhu, vinogradništvo je bila drugorazredna
panoga. Ni bilo vinogradov kot dandanes. V vsaki vasi je bil kdo, ki se je s tem bolj ukvarjal.«
(Jože, 1936)

Slika 58: Pripravljanje kolov za trte
»Najprej so naredili vino. Vino so prodali. Odtisnjene tropine so še enkrat uporabili tako, da
so dodali vodo in še malo sladkorja, če so ga imeli. To so pustili, da je še enkrat prevrelo in
so dobili tako švoh vince za domačo uporabo, ki so mu rekli petjot.« (Marija, 1929)
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Slika 59: Nahrbtna škropilnica
»Pred hišo smo imeli veliko kamnito prešo. Takrat je bila velika sreča, če ti je kdo naredil
tako veliko prešo. Tata je bil zelo ponosen na njo. Ko sem bila punčka, sem spala gor nad njo
in se spomnim, kako smo prešali – stiskali grozdje. Pustili smo tropine v preši, da bi se čez
noč malo odcedile. Pa so prišli muloti – fantje spodaj, še malo potiskali prešo, se pogovarjali,
kasneje pa celo peli in kričali, ker so popili mošt. Tata se je pa jezil.« (Marija, 1938)

Slika 60: Preša s kamnitim podstavkom
»Spominjam se kako sem nosila vdrjou - škropivo za njimi, da so povdrjolili - poškropili. Vola
tja dol, ko so končali, vola it iskat… Trte so škropili z vdrjolom, ki so ga imeli v koščkih,
primešali pa so tudi apno, ki so ga imeli v japenci – luknja, kjer so shranjevali gašeno apno.
Apno je moralo biti staro. Koščke vdrjola pa si mogla dat močit zvečer, najboljše v leseno
posodo. In tisto si potem peljal k vinogradu, kjer je bila navadno vaška in tam si zmešal. Če
se nisi zanesu – če nisi bil prepričan, da je pravo, je bila ena karta, ki si jo pomočil noter – s
tem si meril pH, da škropivo ni bilo premočno. Če ni bilo dobro, je bila karta oranžna. Ko pa
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je bila lepa plava, je bilo v redu. Takrat smo vdrjolili 3x ali 4x, ni bilo tako kot danes.
Škropilo se je s šopom vej, ki se jih je pomakalo v čeber.« (Ida, 1942)
Z razvojem Trsta se je začel na Krasu krepiti tudi turizem. Meščani so začeli hoditi na izlete v
okoliške kraje. Seveda so radi tudi kaj dobrega pojedli in spili. Tako so s svojim
obiskovanjem pripomogli k razvoju gostinstva in osmic. (Fakin idr. 2004)
» … ponujalo se je lahko le vino, kasneje tudi orehe in kuhana jajca. Sicer pa so ljudje v
osmico nosili hrano s seboj. V osmici se je lahko pilo tudi »na uro«. Za eno uro je posameznik
plačal določen znesek in v tem času spil, kolikor je hotel oziroma mogel. Od nekdaj so bili
najboljši pivci javarji. Njihovo delo je bilo izredno naporno. Veljal je pregovor: Je ni skale, ki
je mi ne bi razbili, ma tudi ne buča, ki ga ne bi spili.« (Budal, 1996, str. 95)
»Ko smo bili majhni, se ne spomnim nobene osmice. Spomnim se, ko sem bil po vojski v
Nadrožici pri teti, ki je imela razmeroma veliko trt. Mož je bil v Ameriki, sinova pa je imela
enega pri partizanih, drugega pa v Nemčiji, vozil je kamione. In doma je imela teta osmico,
imeli so ene 800 trti, sploh ne vem, kdo je to obdeloval in kako so zmogli, čeprav sem bil tam
4 leta.« (Danilo, 1936)

6.1.3 Poljedelstvo
Kraška zemlja je rodovitna, vendar je je le 14 % obdelane. Podoba kraškega poljedelstva se je
v različnih obdobjih spreminjala. Dandanes se to kaže na zanemarjenih poljih. Včasih je vsaka
hiša imela vrt in njivo. Od žitaric so gojili pšenico, ajdo, rž in oves. Med vrtninami pa so
prevladovale krompir, repa, zelje, fižol, ohrovt in koruza. Predvsem pa je opazen zaton
pridelave žita in vzpon vinogradništva. Kot najboljše je nazadovala pridelava ajde, ki je bila
nekdaj značilna kraška žitarica in je bila bolj cenjena od pšenice. Najboljše območje za žito je
veljalo območje med Lokvijo in Povirjem. Njeno žetev pa so imenovali »belo žetev«. Do
uvedbe mlatilnic so mlatili žito na tleh, ki so ga pokrivale škrle, na skednju. (Križnar, 1984)
»Žito so želi ročno in zaradi velike vročine ponoči ob polni luni. Vezali so ga v snope, jih
sušili in mlatili, mlatili so na velikih skednjih s cepci. To delo je bilo zelo naporno. Hkrati je
delalo pet ali šest mlatičev. Gospodinja je skrbela, da so imeli res dobro hrano in vino. Žito so
temeljito presušili in ga nato odpeljali v mlin v Dolnjo Branico ali v Pekel pri Braniku …
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Gospodinje so kruh zamesile in ga enkrat tedensko spekle v krušni peči. Prvemu kruhu so
rekli počepnik.« (Budal, 1996, str. 97)
Na njive so sadili več različnih vrst skupaj: koruzo in fižol, krompir in peso, korenje in
ječmen … tako so imeli zagotovilo, da bo vsaj nekaj od posejanega tudi zrastlo in obrodilo.
(Renčelj, 1999) Pridelano žito, ajdo, ječmen … so razdelili na 52 kupčkov, tako da so vedeli,
koliko smejo porabiti v enem tednu. (Budal, 1996)

6.1.4 Prašičereja, ribolov, oljkarstvo in gojenje sviloprejk
»Reja prašičev je povezana s skromno pridelavo krme, kajti na slabo rodovitnih njivah je bilo
treba pridelati hrano za ljudi in krmo za živali. Na manjših kmetijah so si želeli zrediti vsaj
enega prašiča. Redke kmetije so redile po dve do štiri plemenske svinje. Glavna skrb je bila
pridelati dovolj masti. S kosi prašiča so si izboljšali joto, mineštre in ječmen. Prata in klobase
so bile za priboljšek ob posebnih priložnostih. Pršute so bili prisiljeni prodati.« (Renčelj,
1999, str. 7)
»Doma so imeli po navadi po 3 ali 4 prašičke in 2 svinji, ki so imele lahko mladiče. Mlade
prašičke pa so prodajali na sejmih. Vsak, ki je imel doma prašiča, je pršut prodal, da je lahko
kupil majhnega prašička, da je nato imel novega prašička. Ko so naredili klobase, so jih
narahlo popekli in nato zalili z mastjo. Pršut so sušili na burji, navadno pa so nosili pršute
dimit v eno hišo v vasi. Tako so pršut zaščitili, saj niso imeli ne popra, ne soli.« (Uranič,
Mlinšek, Malus, 2011, str. 84)
Na obalnem pasu so se ukvarjali tudi z ribištvom. Najprej so lovili za lastno potrebo, kasneje
kot tlačani za devinske gospode. Pozneje se v poletnih mesecih razvije lov na tune, ki je bil
najbolj dobičkonosen. Tuni so se približali obali, izvidniki pa so jih opazovali višje z bregov.
Ti so ladjam dali signal, da so z mrežami prisilili jato, da se je umikala proti kopnemu. Nato
so jih ljudje, ki so že čakali na obali, pomagali znositi iz vode in tudi visoko po stopnicah do
vasi. Zadnji tak ulov je bil leta 1954, ko so ujeli 800 tunov. (Fakin idr., 2004)
Ob obali so rastle tudi oljke, vendar jih je leta 1929 večina pozebla. Dandanes je zasaditev
oljčnikov, posebej na tržaškem Krasu, tik ob morju, zopet moderna.
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Pomembna kmetijska dejavnost, ki je bila hkrati tudi zelo donosna, je bila sviloprejstvo.
Gojenje sviloprejk se je k nam razširilo iz Furlanije v 17. stoletju. Gosenice so hranili z listi
murv, zato je še danes na Krasu veliko starejših murv – tako v naseljih kot na robu parcel.
Gojenje sviloprejk začne upadati po drugi svetovni vojni. (Fakin idr., 2004)
»Še po vojski smo imeli sviloprejke. Imeli smo jih v kambri. Imeli smo jih še potem, ko sem se
poročila in imela majhne otroke. Se spomnim, kako jih je mož nesel prodat v Molfankon.
Včasih je ratalo prav, včasih tudi ne. Prinesli so majhne ličinke. Hranili smo jih z murvinimi
listi. Ko so se ličinke zabubile, so bile dobre za prodajo. Spomnim se, kako smo zavite balke –
kroglice (kokone) obeševali po drvih. « (Albina 1929)
»Imeli smo jih gor na našem visokem podstrešju. Imeli smo jih na plohih – deskah. Naenkrat
smo jih imeli po 10 kilogramov ali več. Eden z vasi je pobral po celi vasi in nato z vozom
peljal prodat.« (Slavko, 1922)

6.2 Domače obrti
Na Krasu je cvetela tudi domača obrt.
Če se malo sprehodimo po gozdu, opazimo na borovcih ribji vzorec. S pomočjo živih ran na
deblu so tako pridobivali smolo, ki so jo prodajali.
»Po vojski so zbirali smolo od borov. Tu je bilo polno tega. Smolo so odkupovali in jo
uporabljali za cepilno sredstvo za rastline. Bilo je veliko tega tudi na našem koncu, vendar so
veliko teh starih borov posekali.« (Albina, 1929)
Apneničarstvo je bilo najbolj razvito je bilo med vojnama. Navadno so bile postavljene v
dolinah. Apnenice so postavljali jeseni, potem, ko je prenehalo delo na kmetiji, vse do božiča.
Apnenico se je kurilo neprestano 10–12 dni. Potem se je 5–6 dni ohlajala. Največ apna so
pokupili kar domačini. (Križnar, 1984)
»Delali so jih, ko ni bilo drugih kmečkih opravil. Vsako zimo je bila ena ali dve na Krasu.
Tako so prišli do apna, ki so ga rabili za zidat, porajhat - ometat, pobelit hišo, razkužit hlev in
za vdrjolt – škropit trte.« (Jože, 1936)
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»Večji problem od iskanja kamenja, je bilo najti zadostno količino drv. Jaz sem delal pri
apnenicah trikrat. Je martra tudi to delat. Ma za tiste čase so znali. Toliko dni sečnje za toliko
mož za toliko dni gorenja apnence, da pride apno ven.« (Slavko, 1922)
Poleg sezonskih del kot je bilo apneničarstvo in priložnostnih del kot je bilo smolarstvo in
gojenje sviloprejk so bili razširjeni tudi poklici, kot so: kamnosek, kovač, čevljar, šivilja …
(Uranič, Mlinšek, Malus, 2011)
Kamnoseštvo ima na Krasu tisočletno tradicijo. Z odpiranjem kamnolomov ali jav so začeli že
Rimljani. Poleg večjih kamnolomov je bilo veliko kamnolomov tudi v zasebni lasti. Bili so
manjši. Posledično se s pridobivanjem kamenja razcveti tudi kamnoseštvo – obdelava
kamenja v uporabne strukture, ki jih lahko opazujemo na kraških hišah. (Kunaver idr., 2000)

Slika 61: Postavljanje apnenice v Kobjeglavi
»Zaton klesarskega delovanja je bil povezan z vsesplošnimi gospodarskimi in družbenimi
spremembami v tridesetih letih tega stoletja, dokler po drugi vojni ni povsem zamrlo. In ne le,
da je ta plemenita obrt izgubila svojo veljavo, kamnoseške izdelke so marsikje tudi uničevali.
Družbenopolitična ideologija, ki je propagirala ateistično usmeritev, je imela v nekaterih
vaseh res močan vpliv. Seveda pa to ni bil edini razlog za propadanje spomenikov. Ob
množičnem zapuščanju vasi je prevladovala miselnost, da so okrašeni kamniti izdelki zastareli
in nepotrebni, da se morajo kmetje »posodobiti« in ulice razširiti. In tako so padali kamniti
zidovi, portali, kužna znamenja, kapelice …« (Ciglič, 1993, str. 92)
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»Na vasi smo imeli tudi 'buognarja', ki je izdeloval kolesa za vozove, karjole – samokolnice.
Se ni kupilo karjole – samokolnice, kot se jo dandanes. Vse je bilo treba ročno narediti in
kasneje tudi popraviti ali zamenjati kak del. Prav tako je popravljal vozove, ki so se kaj
polomili. V vasi je bil tudi kovač. Kovači so delali tudi šporgerte. V vsaki vasi je bil tudi tišlar
– lesar.« (Albina, 1929)
Med priložnostnimi deli je bilo tudi branje raznih zeli. Največ so nabirali ruj, ki so ga rabili za
barvanje vojaških oblek. Brali so tudi robido in žepek, ki so ga odkupovali za pripravo čajnih
mešanic.
»Ko smo bili mladi, ni bilo soudka – denarja prav od nikoder. Ko smo končali osnovno šolo,
ko smo bili stari 14-15 let, je bila edina možnost za zasluzit kaj denarja – brat rujevno – listje
ruja. Prodali smo jo in dobili tistih par dinarčkov. Odkupovala jo je zadruga. Poželi smo
grmovje, dajali na kupe in ga nato tlačili v žbrince – koše za listje. Če je bilo lepo vreme smo
ga posušili kar na travi ali na borjači – dvorišču. Nato smo ga zmlatli – omlatili in dali v
žaklje - vreče. Plačani smo bili od kila. Delo je bilo težavno.« (Marija, 1938)
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7. KRAS DANES
»Arhitektura v krajini je lahko, pa seveda ni nujno, akcent ali vsebina. Kjer ni ničesar, se
lahko oko ustavi le na grajenem objektu. Zgradba je lahko zanimiva, lepa, v krajini je lahko
ekstrem ali pa je skladno grajena, da je skoraj ne opazimo ali pa jo uvrstimo kar v naravo.«
(Juvanec, 2002b, str. 77)
Če gledamo nove stavbe, ugotovimo, da so si zelo podobne. Večina jih stoji izven vaškega
jedra. (Scherl, 2001) Med novimi in starimi stavbami ostaja velika razlika.
»Dandanes se zida vse z opeko. Ni več to to. Prej je bilo zidano vse s kamenjem. Gradnja je
danes cenejša in predvsem se da lepše graditi. Če bi danes zidal s kamenjem, te bi koštalo –
stalo enkrat več. Mojstrov je veliko, vendar je gradnja s kamenjem počasna in se zavleče in
posledično je draga. Življenje v kamniti hiši je dobro. Zidovi so malo bolj debeli, ni treba
veliko ogrevanja, pride bolj gorka – topla hiša. Dandanes se pojavljajo nekatere barve fasad,
ki ne spadajo v to okolje, so preveč živahne, preveč žive.« (Jože, 1936)
Nove hiše se gradijo predvsem na robu vasi. Nastajajo novi zaselki – npr. Križ pri Sežani.
Novogradnje nastajajo brez znanega kupca, velikokrat samo zaradi zaslužka posameznika ali
večjih podjetij, saj so nepremičnine na Krasu med dražjimi v državi. Če danes lahko gradiš po
svojih željah, včasih to ni bilo tako.

Slika 62: Primer prenove in povečanja bivalnega okolja
»Sam sem bil zidar in ko smo delali v Sežani v novem naselju, smo imeli dva načrta za
izvedbo gradnje, ena se spomnim, je bila Lipica, ostale pa se ne spomnim. In to si mogel vzet,
druge ni bilo. Verjetno je za te načrte bila kriva država s svojo birokracijo. Nekdo je
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spremenil načrt, temu je seveda sledila kazen. Večina pa se je zidalo pravokotno. '65 leta, ko
sem začel delati v gradbeništvu, vse, kar smo delali, smo mogli kamenje skrit. Zid je izgledal
takole: kamenje na sredini, okrog pa beton. Če je bilo kamenje videt, ga je bilo potrebno
porajhat - ometat, da ga ni bilo videt. Tudi kamnite konzole, vse smo razbili in dali v zidove.
Danes pa je ravno obratno.« (Danilo, 1936)

Slika 63: Novogradnja na Volčjem Gradu
Na izgled krajine vplivajo tako potrebe ljudi kot tudi možnosti, ki jih pokrajina ponuja.
Zgradbe, ki nastajajo, imajo obliko po želji investitorja/lastnika, ustrezajo njegovim potrebam.
Na samo gradnjo vpliva še splet ekononskih, socialnih in političnih okoliščin. (Juvanec,
2002b)

Slika 64: Hiša na robu vasi, Brje pri Komnu
»Dandanes se gradijo prevelike hiše. Včasih je bila hiša, ma je bilo noter veselje, radost,
toplina in veliko otrok. Ni bilo časa, da bi se v njej razvili kakšni škodljivci, ker je bilo noter
več otrok in preveč direndaja. Zdaj pa se zidajo take strašno velike hiše, vse opremljeno, ma
hkrati vse zaprto. Zazidajo hišo, v kateri ne ostanejo niti otroci. Sin si zgradi svojo veliko
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hišo. In tako nastane veliko velikih hiš. Tako prazna hiša z vso novo opremo še hitreje
propada od starejših hiš.« (Marija, 1929)
Včasih so se ljudje srečevali na placu, ob vaškem vodnjaku in se družili. Vaško dogajanje se
je danes preselilo na obrobja večjih središč, kjer se družimo in zabavamo v raznih
nakupovalnih centrih, lokalih, restavracijah … Postali smo takšni, kot so naše hiše –
samostojni in neodvisni.
»Na novih hišah predvsem pogrešam gank – balkon po celi hiši spredaj, ki je služil razgledni
točki in sušenju cunj. Včasih je moglo bit, da so bile hiše povezane skupaj, dandanes mislim,
da to ni več potrebno. Gradnja ob sosedovi hiši je poleg zavetja, zagotavljala tudi manjše
stroške pri zidavi. Take hiše so bile kot eno gnezdece, so grele ena drugo. Stari ljudje, ko so
zidali, so vse modro naredili. Najbrž je bilo treba veliko let, preden so se navadili, kako mora
bit. Tudi ljudje so si pomagali med sabo in radi so se bolj imeli. Ne kot danes, ko si eden
naredi boljšo hišo in zaprejo škure – polkna in vrata in niti ne spregovori s sosedom. Ni več
obiskov, vsak se skriva v svoji topli hiši in ne brigajo – zanimajo se za druge. Današnje hiše
imajo vse. Imajo elektriko, napeljave, večja okna, samo ni noter več tistega življenja. Zdaj je
življenje zunaj njih, hišo rabijo le za spanje in kuhanje. Ljudje pridejo domov iz službe.
Zvečer gredo ven, ljudje se sploh ne vidijo. Sosed soseda skoraj ne pozna, grejo ven in nato se
zopet zaprejo v hišo. Dandanes moreš it ven na večerjo, plese, v dvorano, kjer srečaš ljudi, s
katerimi lahko spregovoriš. Včasih so vsi skupaj delali, bili bliže en drugemu, zvečer so se
usedli pred hišo na klop ali čok ali na kržado – središče vasi, majhen trg in tam so malo
poklepetali, si povedali vse križe in težave, kdo je umrl, kdo se je rodil, kdo se s kom ženi –
hodi, kdo se poroči in take reči.« (Lidija, 1938)

7.1 Bivalno okolje danes
Zunanja podoba je vplivala tudi na notranjost objekta. Na to so vplivale tako nove potrebe,
kot so nove napeljave, dostopnost, osvetljenost prostorov kot tudi drugačen življenjski slog.
Če so včasih pretežno živeli od kmetijstva, je danes takih družin le za vzorec. Bivalno okolje
se je povečalo, predvsem na račun dnevnih prostorov – kuhinje, jedilnice in dnevne sobe. Hiša
nam nudi počitek in sprostitev, ko se vrnemo iz službe.
»Prostori so veliko boljše opremljeni, imamo vodo, imamo elektriko, imamo vse, tudi omare.
Če bi mogel oceniti spremembo na bolje, to ni le sprememba za 100 %, temveč za 300 %.
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Ljudje so včasih bolj sodelovali med sabo, si pomagali, sodelovali, ma živi se vsekakor boljše
danes. Kadar je stiska, pridejo ljudje skupaj, dandanes ni stiske. Bivalne razmere so se od
moje mladosti do dandanes izboljšale za več kot 100 %.« (Jože, 1936)
Spremenil se je tudi celoten utrip življenja v hiši. Obiskom so široko odprta vrata celotne hiše,
čemur včasih ni bilo tako. Gost je bil dobrodošel le v hiši z ognjiščem. Spremenila se je tudi
vrsta obiskovalcev. Včasih so se obiskovali sosedje in vaščani med seboj, danes imamo
sorodnike in prijatelje iz celotne države in izven njenih meja. Medsosedski odnosi pa so
postali šibki.
»Dandanes je pri hišah večji poudarek na bivalnem delu. Hiše se gradijo samostojno, nimajo
več gospodarskih objektov - štale, hlevov in lup ter ostalih, so zgolj neke bivalne celote.
Bivalni prostori so se povečali, predvsem na račun prostora, kjer prebivamo čez dan. Kuhinja
postane svoj prostor ali se združi skupaj z ogromno dnevno sobo. Predvsem se pa pretirava s
številom stranišč in kopalnic. Je pa res, da so postale hiše kot ljudje. Včasih so si ljudje veliko
pomagali med sabo, hiše so bile prislonjene ena na drugo. Med sosedi smo si izposojevali
šalšo – paradižnikov koncentrat, kruh … Dandanes pa smo vsak zase. Ni več tako, kot je bilo
včasih. Tudi tu po vasi, nikoli ne pride nobeden v hišo, sem sama. Ma včasih je vedno kakšen
človek prišel v hišo. Postali smo samotarji. Včasih je bilo bolj vse skupaj, vse bolj enotno in
združeno. Kmalu niti ne veš, če v vasi kdo umre, zveš šele po dveh dnevih. Želja po biti sam,
samotar, neodvisen tudi vpliva, da izginja naša tradicija. Sami smo tudi do neke mere krivi.
Nočemo, da kdo hodi po hiši in nam maže. Tako so začeli počasi izginjati prazniki, kot je
naprimer pust, prazniki vaškega zavetnika … « (Milena, 1934)
»Dandanes vsak strmi, da je na samem, da ne gleda eden k drugemu kaj kuhaš. Hiše so
postale kot ljudje. Po vaseh nismo več enotni, hočemo zasebnost, si ne več toliko pomagamo,
kot smo si, smo bolj samotarski in ravno take so tudi hiše. Življenje v novih hišah zunaj vaških
središč je bolj udobno, si samostojen. V vaških središčih si preveč skupaj, vse je nabito, ni
dostopno z avtom. Tudi starejše hiše v strjenih vaških naseljih bi se dalo zrihtat - uredit, da bi
kljubovale današnjemu času, vendar je vse pogojeno z denarjem. Obnova take stare hiše bi
stala več, kot če hišo zgradiš na novo. Problem predstavlja – utesnjenost, cena zemljišča,
cena prenove, veliko nerešenih lastništev, dokumenti …« (Jože, 1936)

62

PAHOR, Neža (2013). Razumevanje bivalnega okolja s spoštovanjem tradicije – primer Krasa. Diplomsko delo.
Pedagoška fakulteta, Ljubljana

Primerjava bivanja med dvema obdobjema ni lahka, saj so se spremenile naše potrebe in
življenjski slog.
»Podobnosti med hišo, edinim bivalnim prostorom, včasih in danes je malo. Tudi notranja
oprema ni podobna opremi, ki je bila včasih. Edina podobnost je miza in druženje družine ob
kosilu. Vsekakor se mi dnevni prostori v novejših hišah ne dopadejo – mi niso všeč. Sploh pa
velike sedežne garniture, ki jih postavljajo v dnevni sobi. Nisem navajena, da bi v hiši
posedala. Saj so ljudje, ki delajo cel dan in se usedejo v svoj naslonjač in tam preživijo tiste
dve uri do spanja. S tako opremljenostjo hiše, kot je bila včasih, bi se dalo lepo živet in to celo
lepše! Imeli bi eno omaro, v njej najpomembnejše surovine, par žlic, krožnikov … ne da
pomivaš posodo tri ure. Saj smo tudi včasih imeli vsak svoj krožnik in svoj pribor, vendar
nismo menjavali - menjali krožnikov.« (Marija, 1938)
»Niti milosti ni proti temu, če primerjamo, kako smo živeli nekoč in kako živimo danes.
Danes imamo polno omaric, vse lepo pospravljeno. Če smo včasih imeli vse na očeh, krožnike
in sklede v skledniku, je danes vse lično pospravljeno v omarah.« (Albina, 1929)

7.1.1 Priseljevanje
Največ priseljencev na Krasu je iz notranjosti države, sledijo priseljenci iz drugih delov
države in priseljenci iz ostalih držav. Prevladujejo migranti, ki na Kras prihajajo le za konec
tedna. Vsem je skupno, da so želeli ohraniti preteklost bivanja na območju, čeprav tu niso
nikoli živeli. Bili so prvi, ki so opozorili na pomembnost ohranjanja starih hiš.
»Šele ko je prišel prvi vikendaš iz Ljubljane v našo vas, nam je nekdo rekel: ''Kaj delate,
Kraševci, neumni. Vse te hiše so kot škatle od frmanant - vžigalic. Ste imeli lepe hiše lepe z
okni in vrati obdanimi z jertami, vse ste uničili.''« (Ida, 1942)
Večji problem priseljencev je vključevanje v vaško skupnost in razumevanje vaških pravil.
Glede na to, da so priseljenci v manjšini, strpno sobivajo z ostalimi vaščani.
»Ne vem, kaj bi rekla o teh ljudeh, ki se priseljujejo na Kras. Eni so zelo prijazni. Se preselijo
sem in poskušajo tu živeti. Lahko bi rekli, da postanejo pravi Kraševci. Poskušajo živeti z
naravo, kot smo mi včasih. Drugi pa pridejo le za konec tedna in jih večinoma ne poznam.
Zaprejo se na borjač in kot da jih ni.« (Albina, 1929)
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»Zaenkrat priseljenci znotraj države in iz drugih držav še ne vplivajo na življenje v vasi. Kras
ima svoje navade in tako teče življenje še zmeraj. Na srečo so v manjšini in se morajo
prilagajat večini. Tudi hiše, ki jih obnovijo ali gradijo, se ne razlikujejo od naših hiš. Karkoli
se obnavlja, obnavljamo vsi enako, po kraško. Ne glede od kje so in ne koliko denarja imajo.«
(Jože, 1936)

7.1.2 Ohranjanje in razvoj
»Potrebno je opredeliti smernice, ki naj bi zagotovile trajnostno prihodnost in sonaravni
razvoj kraške krajine; ohranile bi tudi njeno edinstvenost.« (Kačič, 2001, str. 20)
»Obvezno bi na Krasu morale obstajati neke smernice, katere bi določale gradnjo. Morale bi
določati kritino – opečnat korc, dvokapne strehe, velikost oken, škure, barvo fasade, polken
…« (Jože, 1936)
Kalčič (2001) poudarja naslednje smernice:


Gradbeni material naj bo kamen. Fasade hiš naj krasijo barve, ki so značilne za Kras.
Gradnja mora biti prilagojena zemljišču. Zgradba naj bo pravilno orentirana.



Gradi se ob vznožju vzpetin, ne na pobočjih in vrhovih. Izogiba se pozidavi na
rodovitnem kmetijskem zemljišču in na kraški gmajni ali kjer stoji avtohtoni gozd.



Zgradbe naj bodo enostavne oblike, vodoravno podaljšane, morajo se harmonično
vklapljati v naselje in se zliti z naravo.



Ograjevanje s kamnitimi suhimi zidovi in upoštevanje vaških znamenj (kapelice,
vodnjaki …).

Prenoviti hišo v vaškem jedru pa ni vedno enostavno. Ovire predstavljajo dostop, dotrajanost,
lastništvo … Veliko investitorjev si po nakupu starogradnje premisli in tako stvari propadajo
naprej.
Zadnje čase je o smernicah in priporočilih izšlo kar nekaj literature. Vprašanje je, koliko taka
navodila, vplivajo na dandanašnjo gradnjo. Dejansko bi verjetno bolj koristila zakonodaja, s
katero bi na območju Krasa omejili oz. določili način gradnje in prenavljanja.
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»Stare hiše bi bilo bolj težko prilagoditi sodobnemu načinu življenja. Je vseeno dandanes
stokrat boljše, kot je bilo. Stare hiše so že tako prepite z vlago, da jih je treba posut do tal in
začet zidat na novo. Eni to naredijo po kraško, ma dosti njih tudi ne. Vsekakor bi mogli, če že
kupijo in začnejo obnavljat, hišo obnovit ali zazidat v obstoječe stanje. Sezidat bi jo mogli
tam, kjer je in taka kot je. Pozidavo Krasa z izstopajočimi hišami ne bi smeli pustit. Zgodba
po nameri takega zidanja bi se mogla zaustavit že, ko greš po gradbeno dovoljenje. Ali zidaj
po naše, po kraško, ali nič. Smernice za gradnjo in usmeritve bi morale biti že takoj, ko greš
po gradbeno dovoljenje. Vsekakor bi moglo bit obvezno, da ima hiša gank, da ima kamin po
kraško, ker dosti njih dela zdej na vse načine. Predvsem v starejših jedrih bi mogli zidat
obstoječe stanje – hiša ob hiši, do ceste. Strehe bi mogle bit obvezno dvokapne.« (Milena,
1934)
Hiše bi morale biti smiselno razporejene v spojeno celoto. To bi po zapisu Kokorovca (2001)
dosegli s pravokotnim tlorisom stavb, manjšo prostornino, neizrazito višino, dvoriščem,
enotno dodelanimi stenami, z izbiro umirjenih barv ter lokalnih materialov.
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EMPIRIČNI DEL
8. METODOLOGIJA
8.1 Cilji
Cilj raziskovalnega dela diplomske naloge je bil predstaviti življenje na Krasu nekoč,
ugotoviti, kako je vir dohodka kmetije vplival na spremembo bivalnega okolja, kako je kraška
hiša izgledala, s katerimi prostori je razpolagala, kaj so ljudje v njih počeli, kako so bili
prostori opremljeni. Zanimalo me je, kako se je bivalno okolje spreminjalo, kdaj se pojavijo
posamezni elementi in čemu so služili. Želela sem ugotoviti, zakaj so se Kraševci po 2. sv.
vojni raje odločali za bivanje v novih hišah, kdaj so se odločali za širjenje in večanje
bivalnega okolja. Obenem me je tudi zanimalo, če je bivanje v obnovljeni kraški domačiji
enakovredno bivanju v novogradnji.

8.2 Namen
Namen diplomskega dela je s pomočjo starejših prebivalcev Krasa rekonstruirati bivalno
okolje, vključno z notranjo opremo, in vizualno podobo bivalnega subjekta od začetka 20.
stol. dalje ter ga v obliki priprave vključiti pri pouku gospodinjstva v 6. razredu v modul
Bivanje in okolje v vsebinski sklop Kultura bivalnega okolja, življenje nekoč.

8.3 Hipoteze
Glede na zastavljene cilje sem začrtala naslednje hipoteze:


Kraška hiša se je skozi obdobja spreminjala in v vsakem obdobju nudila najboljšo
možnost bivanja v razmerju z dejavnostjo, ki je omogočala preživetje na kmetiji.



Notranja oprema je bila skromna, bilo je je manj, vendar je bila veliko uporabnejša kot
danes.



S povečevanjem imigracije iz drugih držav in znotraj drugih delov naše države se
povečuje razlika med uporabnostjo bivališč in kulturno krajino.

8.4 Vrsta raziskave
Da bi lahko primerjali vizualni oz. zunanji del, bivalno okolje, uporabnost samih prostorov in
njihove opreme, kraške hiše včasih in dandanes sem se odločila za razgovor s starejšimi
prebivalci Krasa, ki mi lahko največ povedo o življenju na Krasu od začetka 19. stol. do
začetka 20. stol. in z arheologinjo Manco Vinazza, ki mi je pomagala oblikovati zgodovinski
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del naloge. Pridobljene odgovore sem delno vključila že v teoretični del. Sledi še predstavitev
intervjuvancev ter oris hipotez.

8.5 Instrumentarij
Podatke sem zbirala na terenu, in sicer z opazovanjem, spraševanjem in fotografiranjem. V
raziskavi sem uporabila polstrukturirani vprašalnik, ki je bil namenjen izbranemu vzorcu.
Intervjuvancem sem najprej razložila namen anketiranja. S svojimi predstavami nisem želela
vplivati na ogovore intervjuvancev. Odgovarjali so na vprašanja, ki so se dotikala njihovih
spominov, ustnega izročila, življenja in odnosa do kraške hiše, njenih prostorov,
opremljenosti, novogradenj, spreminjanja bivalnega okolja, nekoč in danes. Vprašanja so bila
razdeljena na tri sklope in so se nanašala na zgodovino (ustno izročilo – kar so slišali od starih
staršev) in njihovo mladost (česa se oni spomnijo, so preživljali), na sedanjost in na
primerjavo ter vrednotenje bivanja včasih in danes.
Vprašanja za arheologinjo so se nanašala predvsem na predzgodovinsko obdobje.

8.6 Vzorec
Odločila sem se, da bom raziskavo izvedla med starejšimi prebivalci Krasa. Najstarejši
intervjuvanec je rojen 1922. leta, najmlajši pa 1942. leta. Vseh skupaj je bilo 10, od tega 7
žensk in 3 moški, vsi so upokojeni. Nekaj sem jih poznala že prej, ostale so mi pa priporočili
sovaščani, stari starši ali intervjuvanci sami. Po predhodnem dogovoru sem prišla na njihov
dom, kjer smo intervju izvedli. Sledila je prezentacija kraških elementov in ostankov nekdanje
opreme in pripomočkov, ki sem jih fotografirala.
Za intervjuje sem se dogovorila naključno. Najprej sem se posvetovanjem s starši, ki so mi
predlagali sokrajanko, ki bi jo lahko povprašala o bivanju, opremi in življenjskih navadah
nekoč. Nato so intervjuji stekli spontano s pomočjo priporočil posameznih intervjuvancev.
Intervjuje sem opravila med 20. 1. in 27. 3. 2013. Intervjuja ni odklonil nihče, ljudje so bili
obiska zelo veseli. Načeloma se ljudje snemanja niso bali, čeprav so nekateri začeli govoriti v
pogovorni slovenščini. Jezik je med pogovorom postajal vse bolj spontan in se je odmaknil
stran od knjižne slovenščine. Intervjuji so trajali od ure do dveh ur in pol.
V stik z arheologinjo sem stopila po mentoričinem priporočilu. Pregledala je poglavje Kraška
hiša skozi zgodovino in mi priporočila, kaj bi bilo smiselno nadgraditi. Ugotovili sva, da bi
67

PAHOR, Neža (2013). Razumevanje bivalnega okolja s spoštovanjem tradicije – primer Krasa. Diplomsko delo.
Pedagoška fakulteta, Ljubljana

bilo obdobje prazgodovine vredno dopolnitve in tako sem ji zastavila kar nekaj vprašanj preko
e–poštnega naslova. Njene odgovore sem delno vključila v zgoraj omenjeno poglavje.

8.6.1 Predstavitev intervjuvancev
1. MARIJA
Rojena leta 1938 v Kobjeglavi na veliki domačiji. Bila je iz številne družine, saj je bilo kar 11
otrok – 7 sester in 4 bratje. Sama je bila sedma po vrsti. V hiši je živelo 14 ljudi – 11 otrok,
nono in starša. V Kobjeglavi je dokončala osnovno šolo. Kasneje je hodila v večerno šolo v
Štanjel. Naredila je dva razreda kmetijsko gospodarske šole. Tam se je naučila kmetovanja in
šivanja. Kasneje se je poročila. Na njenem nekdanjem domu sedaj živijo nečaki. Kasneje je
bila 40 let čistilka na policiji.
2. JOŽE
Rojen leta 1936 na Brjah pri Komnu, v kmečki družini. Živeli so v starem vaškem jedru v
majhni, grobo delani hiši. Skupaj jih je živelo devet. Razmere so ga prisilile, da je moral iti s
šestimi leti služit. Šel je za hlapca. Menjal je kar nekaj gospodarjev. Najprej je služil na Brjah,
potem pa še v Slivnem in Svetem. Kasneje se je izučil za klesarja, opravljal to delo na
Marmorju Sežana, se poročil in obnovil hišo na robu vasi.
3. MILENA
Rodila sem je leta 1934 na Ravnjah pri Štjaku. Vas je imela 18 hiš. Tam je preživela tudi
svojo mladost. Na rojstno hišo ima zelo lepe spomine. V hiši je živelo sedem ljudi – starši in
pet otrok. V vasi nihče ni imel službe, tako so se domačini pretežno ukvarjali s sadjarstvom in
vinogradništvom. Vas je bila za časa njene mladosti dvakrat v celoti požgana.
4. LIDIJA
Rojena leta 1938 na Brjah pri Komnu. Svojo mladost preživela v hiši skupaj s staršema, sestro
in nono. Hodila je v slovensko šolo na Brjah. Spomni se povojnih časov in predvsem pomoči,
ki so jo prejemali. Poročila se je in ostala v isti vasi. S partnerjem sta si obnovila hišo na robu
vasi.
5. VIKTORIJA
Rojena leta 1930. V hiši jih je živelo 7. Ko je imela 13 let, je začela vojna. Do takrat je hodila
v šolo, nato so jo ukinili. Do vojakov je gojila strahospoštovanje. Z možem sta obnovila in
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preuredila njeno rojstno hišo, kjer živi še dandanes. Ker živi sama, je zelo vesela, če jo kdo
obišče in zelo rada pripoveduje o nekdanjem življenju.
6. SLAVKO
Rodil se je na Velikem Dolu, v hiši številka 27, leta 1922. V njihovi hiši, ki je bila povprečna
kmečka hiša, je živelo 10 ljudi. V otroštvu se je učil modrosti, ki so se prinašale iz roda v rod,
preko ustnega izročila none, ki ga je učila predvsem o zdravilnosti posameznih zelišč in
njihovi uporabi. Vzgajan je bil k samooskrbi. Obiskoval je italijansko šolo na Velikem Dolu,
kasneje se je podal v Dolino pri Trstu, da bi se izučil za prodajalca. Nato se je poročil. Delal
je kot trgovec v Kobjeglavi in kasneje na Velikem Dolu. Delitev premoženja ga je prisilila v
gradnjo nove hiše na robu vasi.
7. MARIJA
Marija je svojo mladost preživela v Krajni vasi. Rojena je leta 1929. Sami niso imeli svoje
hiše, temveč so jo imeli v najemu. Kot otrok je večkrat pasla živino, kasneje se je izučila za
šiviljo in to delo tudi opravljala.
8. ALBINA
Rojena leta 1929 na Velikem Dolu. Družina se je v glavnem preživljala s kmetijstvom.
Dodaten vir zaslužka pa je nudil posnemalnik mleka, ki ga je imela v lasti njihova kmetija.
Kasneje se je poročila v sosednjo vas. Rada obuja spomine na svojo mladost. Predvsem dobro
se spominja obdobja po vojni, ko se določenih stvari v Jugoslaviji preprosto ni dobilo.
9. DANILO
Rojen je bil leta 1936. Živi v majhni vasici Škofi. Z ženo sta edina avtohtona stalna
prebivalca. V vasi živi 7 ljudi, v času njegove mladosti pa jih je tu živelo okrog 40 v devetih
hišah. Danilo je leta '63 začel opravljati delo zidarja, kasneje pa je delal v Socialno
varstvenem zavodu v Dutovljah kot varnostnik. Sedaj je upokojenec, ukvarja se z
vinogradništvom in poljedelstvom. Sredi 80-tih let so na domačiji imeli tudi osmico.
10. IDA
Rojena leta 1942 na Kregolišču. Doma so se ukvarjali s kmetijstvom. Njen dom je bila tipična
kraška domačija z bivalnim delom in ostalimi gospodarskimi poslopji, ki je tvorila zaprto
dvorišče. Osnovno šolo je dokončala na Brjah, se poročila v sosednjo vas, z možem sta imela
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tri hčerke. Kasneje se je zaposlila kot negovalka. Sedaj je upokojenka, z možem živita sama
na kmetiji. Pred kratkim sta gospodarsko poslopje preuredila v novo bivalno enoto za eno od
hčera.
11. MANCA VINAZZA
Doma je iz Deskel. Je univerzitetno diplomirana arheologinja. Zelo je aktivna tako na
raziskovalnem področju kot tudi s predavanji in pisanjem člankov za razne publikacije.

8.7 Obdelava in analiza podatkov
S pomočjo prebrane literature, intervjujev in izkušenj sem poskušala dobiti vpogled v kratko
zgodovinsko obdobje kraške hiše, ki je ključnega pomena, tako za razumevanje kot tudi za
ohranjanje naše dediščine. Odgovore, ki sem jih pridobila z intervjuji, sem analizirala z
namenom, da jih vključim v teoretični del diplomske naloge in tako dopolnim že splošno
znano in tvorim celoto ter dobim celosten pogled v kulturo bivalnega okolja na Krasu, ki ga
želim preko priprave za eno šolsko uro pri predmetu gospodinjstvo prenesti na učence 6.r.
Večjih problemov pri izvedbi intervjujev nisem imela, je pa res, da so bili nekateri
intervjuvanci že zelo v letih, eni so se težje izražali, druge je bilo potrebno precej usmerjati.
Zbiranje podatkov ni bilo naporno samo zame, ampak tudi za intervjuvance, saj so želeli
toliko povedati, da so bili na koncu izmučeni, poznalo se je padanje koncentracije. Opazila
sem tudi, da so bile ženske bistveno spretnejše pri opisih bivalnega okolja in predmetov. Opisi
so bili zelo živi, pri moških pa sem dobila bolj odgovore na tehnična vprašanja in razne
anekdote.
Intervjuje sem posnela z diktafonom in jih nato dobesedno pretipkala. Z razumevanjem besed
in zvokom nisem imela težav, nekaj težav se je pojavilo zgolj zaradi narečnih besed, ki jih
nisem poznala. To sem rešila tako, da sem intervjuvance, pri katerih se je to zgodilo, obiskala
ali poklicala po telefonu in so mi razložili pomen besede, ki je nisem razumela.
Posamezne dela intervjujev sem vključila v teoretični del. Uporabila sem jih tudi v poglavju
rezultati, v katerem sem razdelala svoje hipoteze. Posebej sem se osredotočila na mnenje
intervjuvancev, kako so preživeli svojo mladost, ali bi jo lahko boljše, kako je vir dohodka na
kmetiji vplival na njihovo preživetje, mnenje o notranji opremi in njeni uporabnosti nekoč in
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danes ter mnenje o priseljencih in njihovemu vplivu na uporabnost bivališč. Pogovori so
navadno tekli prosto in bili spontani.
V vsakem pretipkanem intervjuju je bilo za potrditev/zavrnitev hipotez potrebno poiskati
trditve, ki hipotezo potrjujejo ali zavračajo. Izmed vseh sem izbrala najboljše in jih vključila v
krajšo razpravo pri rezultatih. Zanimive anekdote in spomine pa sem vključila v teoretični del.
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9. REZULTATI
Hipoteza 1: Kraška hiša se je skozi obdobja spreminjala in v vsakem obdobju nudila
najboljšo možnost bivanja v razmerju z dejavnostjo, ki je omogočala preživetje na kmetiji.
Hipoteza je potrjena. Že po prvih intervjujih se je pokazalo, da je vsaka družina izkoristila
vsako možnost z najaktualnejšo dejavnostjo, da bi lahko karseda več zaslužili in hkrati
izboljšali svoje življenje.
»Na vasi je prevladovala solidarnost, kar se je kazalo že po zunanjosti hiš, nihče ni izstopal,
vsi smo bili po večini enaki. Vsi smo se ukvarjali s kmetijstvom. Hiše so imele približno enake
prostore in opremo. Ljudje so si med seboj pomagali in ker je večinoma šlo za izmenjavo
storitev, je bilo pri vseh enako. Služb za časa moje mladosti v glavnem ni bilo, razen javarjev.
Bilo pa je zelo malo ljudi, ki niso živeli od zemlje. To so bili navadno zidarji.« (Marija, 1929)
Če si je večina med vojno opomogla in si obnovila svoje bivališče, si tega niso mogli
privoščiti ljudje, ki so se iz vojne vrnili pohabljeni in bili tako nesposobni za delo. V tistem
času so predstavljali socialen problem. Niso bili sposobni opravljati dela, niso zaslužili in niso
imeli s čim plačati delavcev. Zaradi primanjkovanja denarja niso bili zanimivi za dekleta in
tako so ostali sami. Navadno jih je pod svoje okrilje vzela katera od številnih kmetij.
»Hiše so po večini prehajale na štedilnike. Tu pa tam se je še obstajalo ognjišče. Imeli so ga
navadno starejši ljudje, ljudje, ki so prišli z vojne ranjeni – ljudje, ki niso mogli priti do
denarja in so si pomagali le s pomočjo drugih, kot so vedeli in znali. Podobno se je kasneje
dogajalo s straniščem in njegovim prehajanjem v hišo.« (Ida, 1942)
Ključen dejavnik, ki je bil povezan z bivanjem in udobjem, pa je bil denar. Na vse je imela
vojna in medvojno obdobje močan vpliv, kar se je kazalo na slabi izobrazbi. Nekateri celo
niso dokončali osnovne šole, ker je oblast šolo ukinila. Tako so bili prisiljeni živeti in
preživeti od tega, kar so imeli doma. Če je bilo otrok preveč, so morali s trebuhom za kruhom.
»Naša vas je imela 18 hiš. V vasi so se vsi ukvarjali s kmetijstvom. Med seboj so si pomagali,
to je bil tudi način plačila. V naši vasi nihče ni imel službe. Ukvarjali smo se v glavnem s
sadjarstvom in vinogradništvom. Oboje je predstavljalo vir zaslužka.« (Milena, 1934)
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»V hiši nas je živelo devet. Mislim, da je hiša predstavljala najboljšo rešitev, saj druge
možnosti preprosto ni bilo. Naša kmetija je bila majhna. Imeli smo eno kravo in en par koz.
Ker je bilo hrane malo, lačnih ust pa veliko, sem moral od hiše. S šestimi leti sem šel služit.
Menjal sem kar nekaj gospodarjev. Tako sem ubranil čast hiše in sam služil za obleko in
hrano. Kasneje sem se tudi šolal.« (Jože, 1936)
Ljudje so se pretežno ukvarjali s kmetijstvom, saj je rastoče mesto Trst imelo veliko potrebo
po hrani. Kraševci so v mestu videli tržno nišo, ki se je kazala kot prilagodljivost v iskanju
novih panog npr. izvoz drv, ledu, mleka, mlečnih izdelkov, mesa …
»Doma smo v glavnem živeli od mleka, polente, fižola in radiča. Ostalo je šlo vse v Trst.
Vaščani so nosili v Trst od mesa, jajc, mleka, mlečnih izdelkov, vse. Tisti, ki so imeli vprege,
so vozili. Vozili so tisto blago, po katerem je bilo povpraševanje: pepel, drva in led.« (Marija,
1938)
Povpraševanje po semenih za pogozdovanje razvije tudi nabiranje semen iglavcev, predvsem
borovcev in tudi smrek.
»Brali smo storže. Najprej smo jih brali po borih, kasneje tudi po smrekah. Brali smo jih za
seme. Brali smo zaprte. Odkupovali so jih in jih vozili v Mengeš. Bili so bolje plačani od
krompirja. Sosed jih je nabral tudi po 10-15 kvantalov (1–1,5 t), imel je polno kambro
storžev. Za branje storžev smrek so nam dali pas od električistov in smo splezali gor ter storže
metali dol. Smreka pa je zelo nihala. Ker so v tisti dolini sajene na gosto, so bile zelo visoke
in tanke.« (Danilo,1936)
Obdobje med vojno dvigne povpraševanje po zdravilnih zeleh ter po listju ruja, ki so ga
potrebovali za barvila. Tako se začne množično branje zdravilnih rastlin, kot sta žepek in
robida, ki so ju potrebovali za čaj.
»Brali smo tudi žepek, robido in ruj. Ruj so odkupovali za izdelovanje barve. Želi smo ga s
srpi. Nažetega smo tlačili v žbrince – koše za listje in ga pripeljali domov. Sušili smo ga na
dvorišču tako, da smo ga razgrnili po tleh in ga med sušenjem tudi obračali. Suhega smo
zmlatili in presejali z retom - velikim sitom. Zbirno mesto je bilo v Gorjanskem, nato so ga
dalje peljali v zadrugo. Moja sestra si je s pašo, branjem ruja in žepka zaslužila kuhinjo, ki jo
je naredil vaški mizar.« (Viktorija, 1930)
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Ugotovila sem tudi, da se samo bivalno okolje ni spreminjalo, temveč so izkoristili, kar so
imeli na razpolago, tako dvorišče postane sušilnica za ruj, podstrešje in kambra pa gojilnica
sviloprejk.
»Naša hiša je v tistih razmerah predstavljala najboljšo možno rešitev. Imeli smo dovolj
prostora in takrat nisem občutila kakšne želje kogarkoli, da bi bilo treba izboljšat. Lepo nam
je bilo.« (Marija, 1938)
»Naša hiša je bila v tistem času najboljša, kar je lahko bila. Preprosto ni bilo možnosti, da bi
bila še boljša. Šele po vojski so se ljudje dobili možnost in so se zaposlili. Tako so prišli do
denarja in možnosti za oblikovanje svojega doma po željah. Vsak je gledal, da si je ustvaril
nekaj svojega, edinstvenega, bolj naprednega, drugačnega od sosedovega …« (Jože, 1936)
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Hipoteza 2: Notranja oprema je bila skromna, bilo je je manj, vendar je bila veliko
uporabnejša kot danes.
Hipotezo sem potrdila. Ugotovila sem, da je bilo opreme zelo malo. Največ je je bilo v
pritličju, ki je bilo namenjen dnevnemu prostoru. Največ opreme se je podedovalo, naredilo
doma, zelo malo pa kupilo. Predvsem pa so jo veliko izposojali, tako predmete kot tudi živila
in delovne usluge. Ljudje so uporabili vse znanje in surovine, ki so jih imeli na razpolago.
»Zavese so predstavljale nekaj, kar ni imel vsak. In se spomnim, kako je en vaščan jamral,
kako nimajo zaves. In nato je med vojno padla neka mreža iz avijona in mu je sovaščanka
naredila zavese. Največ so imeli štikanih prtičkov. Štrikali - vezli so vse, tudi ponjave.«
(Viktorija, 1930)
Kras sta prizadeli obe svetovni vojni in zgodilo se je, da so bile vasi požgane in skupaj s hišo
je bila uničena tudi notranja oprema.
»Moja rojstna hiša je bila dvakrat v celoti požgana. Tako od opreme nismo imeli veliko. Le
najnujneše in to, kar se je lahko doma naredilo: mize, klopi in kar ni pogorelo: vedro,
keramika. Ostalo smo si veliko izposojali. Navadno smo vsi jedli iz ene sklede. Najprej z
leseno žlico, kasneje s kovinskimi. Hiša v moji mladosti ni bila opremljena z vezeninami, šele
kasneje, ko smo zrastle in smo kot deklice same kaj zašile, smo imeli, prej ne.« (Milena, 1934)
Življenje je bilo bolj sonaravno, tako so bili tudi notranji predmeti leseni, kamniti, glineni ali
kovinski.
»Včasih smo veliko bolj živeli z naravo, bili smo veliko bolj ekološki in nismo kupovali
nobenih preparatov in aparatov. Vodo, kjer se je opralo posodo, smo dali svinjam. Noter ni
bilo nobenega praška ne nič. Samo, kar je bilo malo bolj mastno, smo malo z domačim milom
in šklbonm – majhna okrogla sirkova krtača zdrsali. Tisto so bile obeljene pomije za prašiče.«
(Albina, 1929)
Z uvedbo zaprtega ognjišča se spremeni tudi način kuhe. Pečat kuhi pustita tudi obe vojni.
Kuhati se začnejo jedi, ki se jih prej niso npr. golaž, cmoki … Poveča se število pripomočkov.
Še bolj drastično pa se njihovo število spremeni ob uvedbi plinskih kuhalnikov.
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»S prehodom na zaprto ognjišče postanejo jedi bolj raznolike. Kuha se več stvari hkrati.
Obenem se poveča število predmetov, ki jih imamo v hiši. Imamo tisoč in sto stvari preveč. Če
imaš ognjišče in svojo kuhinjo, imaš dva dobra lonca, dve ponvi, en ploh za rezat – desko in
en dober nož. Ni treba 100 ne vem kakšnih strojčkov, ki jih vidimo po televiziji, kdo jih bo pa
pomival? Opreme mora bit ravno prav: tako, da lahko narediš, opereš in obesiš, se lotiš –
začneš delat in narediš.« (Marija, 1929)
Oprema je bila družinska last in je prehajala iz roda v rod. Ničesar se ni vrglo stran. Tudi
razpokane ali razbite sklede se je z žico znova povezalo in nemoteno uporabljalo naprej.
»Opreme se ni kupovalo, kot se jo kupuje dandanes. Za shranjevanje živil smo imeli kamnite
kamne. Nikoli jih nismo vrgli stran pa tudi razbili se niso. Preprosto so prehajali iz
generacije v generacijo. Tudi bakreno posodo, ki smo jo imeli za kuho smo redno popravljali,
ko so prišli cigani v vas. Ko je bakren lonec povsem razpadel, smo baker namakali in tako
dobili škropivo. Vse se je porabilo do konca, tudi zemljate – glinene sklede smo povezali z
žico, da so bile vzdržljivejše.« (Slavko,1922)
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Hipoteza 3: S povečevanjem imigracije iz drugih držav in znotraj drugih delov naše države se
povečuje razlike med uporabnostjo bivališč in kulturno krajino.
Hipoteza je potrjena. Vsi intervjuvanci so živeli v vaseh, kjer so prisotni priseljenci. Vsi
intervjuvanci so kazali odklonilno mnenje do priseljencev, kljub temu da so priseljenci tisti, ki
so začeli z opozarjanjem, da ni vse staro nujno neuporabno. Ugotovili smo, da je bilo
migracije včasih bistveno manj, kot je je dandanes.
»Včasih je bilo zelo malo priseljevanja. Ljudje so se v glavnem poročali kar v vasi in iz
sosednjih vasi. Dandanes je drugače. Včasih smo bili omejeni, kar se premikanja tiče, še
največ smo hodili peš. Do Štanjela na vlak smo morali peš.« (Milena, 1934)
Ljudje so se poznali med seboj, se veliko družili in si pomagali. Poleti so se srečevali sredi
vasi in se pomenkovali o vsem, kar se je dogajalo v bližnji in širši okolici, pozimi pa so se
dobili v eni hiši ob ognjišču.
»Jaz sem navajena, da smo tukaj Slovenci. Ne maram, da pridejo drugi. Sploh ne vem zakaj
pridejo. Če pridejo, delajo tukaj neumnosti. Oni pridejo sem na dopust, iskat mir. Vse to, kar
smo ustvarili, uničujejo in prinašajo svojo kulturo. Pridejo sem, ne znajo niti našega jezika in
se ga niso pripravljeni niti naučiti. Še manj mar jim je pa za našo kulturo in gradnjo, seveda.
Kar se tiče obnavljanja, še kar upoštevajo našo tradicijo, včasih celo preveč. Obnavljajo hiše
res, take kot so bile pred 150 leti, z lesenimi stopnicami, ganki, odprtimi ognjišči. Je pa res,
da življenje v takih hišah dandanes ni več komot - udobno. Predstavljajo jim neko razkošje,
pobeg pred vsakdanjim življenjem. Lepo je tako priti na dopust v tako hišo, ne da se pa v njej
živeti. Če smo bili mi toliko let popeštani – potlačeni pod vsemi in so tu delali intrigo – cirkus,
smo si končno sedaj ustvarili malo mira. Zakaj pridejo na Kras uživat našo komodita –
udobje, ker imajo veliko več soudu – denarja kot mi? In delajo to iz prevzetije – prevzetnosti.
Naši ljudje so prodali tiste hiše zaradi potrebe.« (Marija, 1938)
Domačini se večkrat počutijo zapostavljene zaradi ljudi, ki prenavljajo 'po kraško'. Ni vse v
zunanjosti objekta. V hiši mora biti življenje, mora biti uporabna.
»Lahko bi rekli, da nas v zadnjem času celo zasenčijo. Vedno, ko primeš v roke časopis in
piše kaj o Krasu, vedno je kdo iz Ljubljane. In vedno ga v časopisu hvalijo, kako je prenovil in
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kako vse po starem, ognjišče, skrle po tleh, zelena trava pred hišo … Lahko bi rekli, da gre za
karikaturo. Če je celotna zunanjost narejena po starem, ne paše tista zelena trava, take lepe
zelene trave nismo imeli nikoli pred hišo. Ko je bilo suho, se je prašilo, ko je bilo mokro, je
bilo blato. Če so že tako posebni, zakaj nimajo tudi stranišča na štrbunk in tudi tega
razkazujejo, spijo na lubencah in jedo polento in fižol vsak dan? Tako kot ne moreš danes s
celotno družino na enem motorju na izlet, tako ne moreš danes živet v taki hiši. Kažejo le tisto
podobo svetu, ki jo ljudje želijo videti in slišati, resnica pa je daleč od tega in se največkrat
kaže kot medsoseski spori o tem, katere dneve se bomo lahko vozili s traktorjem po cesti, cesta
pred njihovo kalono ne sme biti blatna, kurnika ne smeš imeti, ker smrdi … Pride celo da
tega, da te začnejo učiti, kaj in kako moraš delati. Ko pa imamo razna vaška praznovanja npr.
pust, ti preprosto zaprejo vrata pred nosom.« (Jože, 1936)
Priseljevanje na Kras večini predstavlja beg iz mestnih središč. Nekateri se na Kras preselijo
za stalno, drugi pa migrirajo le za konec tedna. Slednji so bolj trn v peti domačinov, ki ne
razumejo njihovih selitev in skrbi zgolj za zgradbo. Zadnje čase pa se tu in tam pojavljajo
posamezniki, ki bolj rušijo kulturno krajino od vikendašev.
»Priseljevanje ljudi na Kras se mi ne dopade – mi ni všeč. Kras naj bo Kras. Naj bodo
Kraševci tu. Večina priseljencev ima hišo na Krasu kot vikend. Pridejo samo za vikend in jim
je lepo, ne pomislijo pa, kako je nam, sosedom. Ma živet na Krasu je daleč od tega, da je
lepo, je garanje. In še takrat, ko pridejo, hočejo imeti mir. Naj bodo v Ljubljani. Še večje
probleme pa nam delajo taki, ki sem pridejo živet robinzonsko življenje. Pripeljejo konje in
živijo v šotorih. V Nadrožici so bili. Potem ena ženska je živela na mavhinski poti – pot proti
Mavhinjam, kar v prikolici, brez vodovoda, kanalizacije. Imela je veliko mačk, koze in kokoši.
In kako težko se jih je rešit – znebiti.« (Viktorija, 1930)
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10.

RAZPRAVA

»Krajina, ki se je na začetku kazala kot velika površina brez drevesnega rastlinja in v kateri so
vidno izstopala bivalna naselja, je danes zelo spremenjena.« (Scherl, 2001, str. 75) Pokrajina
ima nove barve, nove oblike zgradb, ki velikokrat sploh ne spadajo v to okolje. Čeprav se
domačinom visoko rastlinje, hiše, ki izstopajo, zdijo vsakdanje, predstavljajo tujke. Sami se
tega ne zavedajo.
»Sprememba v načinih pridobivanja dohodka in posledične spremembe v delovnih navadah
so povzročile opuščanje ozemlja in nato spremembo odnosa z naravnim, kmetijskim in
pašniškim okoljem.« (Scherl, 2001, str. 70) Če so včasih predvsem živeli od zemlje in dobrih
in slabih letin, dandanes živimo od služb. Ker na Krasu ni večjih središč, se v službe vozimo v
Sežano, Komen, Novo Gorico … Vasi pa postajajo spalna naselja. Ker nimamo časa za
vrtove, naša rodovitna zemlja postaja bodisi zelenica pred hišo bodisi zaraščen travnik, ki že
meji na gozd.
»Opuščanje tradicionalnih dejavnosti je povzročilo na vsem podeželju tudi globoke
spremembe v organizaciji dela in strukturi družinskih jeder, zaradi tega pa tudi spremembe v
načinu dojemanja funkcije stanovanjske hiše.« (Scherl, 2001, str. 70) Večji poudarek dajemo
opremljenosti bivalne enote. Število opreme in pripomočkov se je zelo povečalo. S
primerjavo bivalnega prostora danes in nekoč, ugotovimo, da podobnosti ni oz. so zelo redke
in le v tistih hišah kjer ohranjajo hišo kot kulturno dediščino. Sodoben način življenja, nas sili
v nakup novih pripomočkov, ki jih navadno ne potrebujemo oz. so v uporabi poredko. Včasih
so si potrebščine veliko bolj izposojevali. Danes se vaščani po vaseh med seboj sploh ne
poznajo. Socialnih stikov na vasi je bistveno manj, kot jih je bilo včasih, in so bolj neosebne
narave.
Do razcepa med obema arhitekturama pride zaradi pretrganja vezi med lokalnim
prebivalstvom in okoljem. Hiša postane zgolj kraj, kjer se družina srečuje in prenoči. Veliko
pozornost posvečamo notranjosti bivalnega prostora, pri tem pa večkrat pozabimo na zlivanje
z okolico in z dejavnostmi, s katerimi se ukvarjamo. (Schelr, 2001) Zato bi bilo potrebno
začrtati smiselne smernice, ki bi narekovale razvoj kraškega podeželja v prihodnosti. »Tak
razvoj bi moral slediti trem temeljnim usmeritvam: biti bi moral gospodarsko učinkovit,
okoljsko varen in socialno pravičen.« (Kavčič, 2008, str. 9)
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Glede na to, da starejša generacija počasi odhaja in je kmalu ne bo več, skupaj z njimi
odhajajo tudi številne skrivnosti in modrosti, ki jih danes ne cenimo, ne znamo ceniti ali jih
celo namerno preziramo. Zemlja postaja čedalje večja vrednota. Novi časi pa prinašajo tudi
nam neznane finančne situacije. Pravijo, da revščina prisili človeka pametne odločitve. Glede
na to, kaj so naši predniki preživeli in kako so se bojevali proti revščini, s katerimi panogami
so si pomagali … se lahko veliko naučimo.
Tako odpira veliko novih raziskovalnih vprašanj, ki se nanašajo na poučevanje (Ali se
učencem spremeni pogled na stare hiše na Krasu? Pri tem bi bilo treba z anketnim
vprašalnikom meriti njihovo poznavanje pred in po izvedbi učne ure. Podobno velja za
notranjo opremo. Ali učenci poznajo opremo bivalnega okolja nekoč?) ali na bivalno kulturo
samo (npr. Kako občutijo migracije znotraj svoje vasi in kako to vpliva na življenje v vasi?
Kakšna je razlika bivanja med slovenskim in italijanskim Krasom?).
Pomen naloge za učence je pridobivanje novih znanj in izkušenj, za ostale pa obstoj in prenos
dela ustnega izročila v pisno obliko, ki bo ostala zanamcem kot nekakšen spomenik o
življenju nekoč. Praktični del diplomske naloge je namenjen učencem. Učna ura predstavlja
vir novih informacij. Učenci se tako v šolskih klopeh izobrazijo o kulturni dediščini, ki bi jo
sicer morali slišati ob večerih iz ust svojih prednikov. Le tako jih lahko naučimo pomena
kulture bivalnega okolja in kritične presoje objektov, zgrajenih po letu 1950, da sami ne bodo
ponavljali istih napak.
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PEDAGOŠKI DEL
»Na Krasu bi morali ohranjati privlačnost prostora za bivanje za tiste, ki tam že živijo in tudi
za tiste, ki tja želijo priti …« (Kavčič, 2008, str. 9) Zelo pomembno je, da na območju Krasa
poskušamo obnoviti vez z ljudskim izročilom. S spremembo vira dohodka, so šla v pozabo
tudi stara znanja in izkoriščanje naravnih danosti, s katerimi so naši predniki živeli skozi
stoletja. Danes ljudje manj časa preživijo v naravi, jo slabše poznajo, v primerjavi z nekoč, in
ne znajo črpati iz nje virov, ki jih ponuja (gradnja, turizem, domače obrti …).
Eden izmed razlogov pretrgane vezi v ljudskem izročilu je, da naši stari starši in starši niso od
svojih prednikov dobili nekega znanja in veščin, ki bi jih morali preslikati tako na življenjski
stil kot tudi na bivališča.
Modul Bivanje in okolje, pri predmetu Gospodinjstvo, je idealen za seznanjanje otrok z
življenjem naših prednikov, z njihovimi navadami, razvojem bivalnega okolja notranjo,
opremo in dejavnostmi ter zakonitostmi, ki so omogočale preživetje na pretežno kamnitem
terenu.
V okviru raziskovanja je nastala priprava za učence 6. razreda osnovne šole pri predmetu
gospodinjstvo. Še večji zagon za pripravo učne ure sem dobila ob listanju Priročnika
dejavnosti za pouk gospodinjstva ter učbenika za 6. razred (Hitti in Hribar Kojc, 2011; Koch,
Hitti, Hribar Kojc, 2009) v petem in šestem razredu osnovne šole, ki je bil edini, ki je
vseboval Kulturo bivalnega okolja. V priročniku sta na to temo ponujena dva delovna lista
pod naslovom Hiše nekoč in danes, v učbeniku pa najdemo pod modulom Bivalno okolje celo
podnaslov Bivalna kultura nekoč in danes.
Naslednji korak je bil, da sem želela anketirati otroke petih in šestih razredov o kraški
arhitekturi ter meriti njihov odnos do starih stavb in do kulturne dediščine, ki se je že na
testnem vprašalniku odpadel zaradi slabega poznavanja bivalnega okolja nekoč. To je bilo
izhodišče za nov začetek in povod za uporabo predmeta Kultura bivalnega okolja, ki smo jo
poslušali študentje 4. letnikov pol semestra, v praksi.
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Zmotilo me je dejstvo, da je v prenovljenih učnih načrtih (Učni načrt, 2012) za predmet
gospodinjstvo modul Bivanje in okolje razdeljen na:


Ekološko osveščenega potrošnika, ki je namenjen vsebinam: 1. Pravilno ravnanje z
odpadki, 2. Varčna uporaba energije, 3. Onesnaževanje okolja: zeleno nakupovanje,
ekološko čiščenje, testi, pesticidi v našem vsakdanjem življenju in boljši zrak v našem
domu in okolju ter



Proizvodnjo, ki je namenjena vsebinam: 1. Proizvodnja in poraba: kaj moramo vedeti
o izdelkih, kaj moramo vedeti o storitvah (osebne storitve, komunalne storitve,
telekomunikacijske storitve in druge storitve npr. finančne, intelektualne, svetovalne),
2. Potrošnik in obveznosti.

Modul ne omenja bivalnega okolja. Če hočemo vsebine modula učencem približati je
najbolje, da izhajamo iz bivalnega okolja učencev in iz praktičnih primerov. Pri tem moramo
biti zelo pozorni, da z izpostavljanjem katerega od učencev ne užalimo (npr. z vprašanjem:
»Kdo živi v stari hiši?«). Bolje je, da imamo za izhodišče pripravljeno gradivo (skice,
fotografije) na katerih gradimo učno uro in celoten modul. Zelo pomembno je, da učence
seznanimo z zgodovino njihovega območja, z značilnimi elementi, razdelitvijo prostorov in
kulturo. Seveda so pristopi lahko različni, veliko pa je odvisno od učitelja, koliko časa si je
pripravljen vzeti za določeno temo.
Obravnavana tema ponuja nešteto možnosti za medpredmetne povezave, kot tudi sodelovanje
pri različnih predmetih: z geografijo, naravoslovjem, likovno vzgojo, slovenščino … Prav
tako lahko temo obravnavamo v okviru naravoslovnih ali tehničnih dnevov.
Učence navadno zelo privlačijo ure, pri katerih se nekaj praktično izvede. V okviru
spoznavanja življenja nekoč se nam ponujajo najrazličnejše delavnice, ki jih lahko izvedemo,
npr. izdelava mila, izdelava masla, izdelave odtenka fasade, risanja načrtov, izdelava
zgodovinskega traku razvoja bivalnega okolja …
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11.

Priprava za učno uro – uvodna preglednica

PRIPRAVA NA
UČNO URO

PREDMET

RAZRED

UČNA URA

UČITELJ

GOSPODINJSTVO

6. razred OŠ

Modul:
Bivanje in
okolje

Neža Pahor

52,5 ur
Učna tema

Kultura bivalnega okolja

Učna enota

Bivalna kultura na Krasu nekoč in danes

Učni cilji

-

Didaktične oblike
Metode dela

Učenci se seznanijo z bivanjem na Krasu nekoč,
spoznajo pomen kraške arhitekture in faktorjev, ki so odločilno
vplivali na njen razvoj ter
prepoznajo elemente lokalne arhitekture in spoznajo njihov pomen.
frontalna, individualna, skupinsko delo

-

verbalna (razlaga, pogovor, razgovor, nevihta možganov),
delo s slikami (slike različnih zgradb) in
delo z besedilom (delovni list)

Učna sredstva in tabla, pisalo (kreda, flomaster), računalnik, projektor, PPT-projekcija (slike
pripomočki
kraških vasi, zgradb, elementov kraške arhitekture, bivalnih prostorov,
okolice)
Literatura
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Didaktične
komponente
učnega procesa

- uvajanje z uvodno motivacijo
- osvajanje nove snovi
- ponavljanje in utrjevanje snovi
- zaključek
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Učna strategija
Metode/

Faze
Uvajanje z
uvodno
motivacijo
(pripravljanje)

Osvajanje
nove snovi
(Obravnava nove
snovi)

Ponavljanje in
utrjevanje
snovi
(Urjenje)

Zaključek

Učitelj
- Pozdravi učence
- Pokaže učencem
slike. Najprej sledijo
4 slike krajine (ena
ni kraška), nato
podobe vasi (ena ni
kraška), nato
podobe stavb (ena
ni kraška), podobe
starih hiš in ena
novejša in slike
kuhinje in ena slika
ognjišča.
- Spodbuja in
usmerja
- Ko je tema učne
ure znana, sledi
predstavitev
bivalnega okolja
nekoč, ki ga
učencem približa s
pomočjo slikovnega
gradiva, razdeli
miselne vzorce

- Predstavi igro Križ
Kras – Koliko znaš in
poda navodila za
igro
- S pomočjo zabavne
igre ponovimo in
utrdimo znanje, ki
smo ga osvojili
-Nagradi najboljšo
skupino z letaki o
Krasu, ki si jih pribori
v lokalnem TIC-u
Zahvali se učencem
za sodelovanje in jih
pohvali.

Učenci

Razmišljajo in poskušajo
poiskati vsiljivca. Poslušajo
učiteljevo razlago

Pozorno poslušajo,
odgovarjajo na učiteljeva
vprašanja, sodelujejo v
razpravi, dopolnjujejo
miselni vzorec

oblike dela

Čas

METODA:
Verbalna
metoda
(razgovor,
pogovor)
OBLIKA:
Frontalna
skupinska

METODA:
Verbalna
metoda
(razlaga,
razgovor)

5 min

20 min

OBLIKA:
Skupinska
frontalna
METODA:
Verbalna
metoda
(razlaga)

Učenci se s pomočjo
učitelja razporedijo v
skupine

Učenci poslušajo, zapustijo
učilnico tako, kot so vanjo
vstopili.
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Učila in učni
pripomočki

OBLIKA:
Frontalna
skupinska
Individualna

18 min

PPTprojekcija

PPTprojekcija,
tabla,pisalo,
slike, delovni
list

Kocka,
kartice z
nalogami,
listi A4

2 min
/
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11.1

Vsebinska priprava - Bivalna kultura na Krasu nekoč in danes

Uvajanje z uvodno motivacijo
Prva projekcija. Otroci morajo med štirimi slikami poiskati vsiljivca. Poiskati morajo
pokrajino, ki ni kraška. Svojo izbiro utemeljijo. Pozorni so na relief, značilne barve, rastlinje
… Slika, ki je vsiljivec, je zgoraj desno, in sicer prikazuje pokrajino Toskane, za katero so
značilna obsežna polja, zaselki na gričih in visoke ciprese.

Slika 65: Vsiljivec – različni pokrajini
Druga projekcija. Med štirimi slikami se skriva ena, ki ne prikazuje tipične kraške vasi.
Učenci jo morajo poiskati in utemeljiti, kako so jo prepoznali. Slika, ki je vsiljivec, se nahaja
spodaj desno. Gre za sliko naselja iz grškega otoka Santorini. Od naših vasi se ta slika
razlikuje po beli barvi fasad, terasah na strehi, po mlinu na veter, vas nima očitnega središča,
ne obkrožajo je obdelovalne površine, iz česar lahko sklepamo, da ljudje živijo od ribolova in
turizma.

Slika 66: Vsiljivec – različne vasi
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Tretja projekcija prikazuje bivalne enote, od katerih so tri značilne za Kras, ena pa ne. Učenci
poiščejo vsiljivca, ki se skriva spodaj levo, in razložijo, zakaj so se tako odločili. Vsiljivec
izstopa s svojo barvo, nima dvorišča, nima balkona …

Slika 67: Vsiljivec – različne hiše I.
Četrta projekcija prikazuje stavbe na Krasu. Tokratni vsiljivec je slika zgoraj desno. Učenci
morajo ugotoviti, da hiša izstopa od ostalih po strehi, balkonih, dvorišču, velikosti oken, nima
simetrije, streha se lomi …

Slika 68: Vsiljivec – različne hiše II.
In še zadnja četrta projekcija, ki prikazuje osrednji del bivalnega okolja, in sicer kuhinje in
njeno spreminjanje skozi čas. Vsiljivca predstavlja nova kuhinja, ki nima nič skupnega z
življenjem prednikov ter z njihovim načinom priprave hrane. Učitelj z učenci nato preide na
obravnavo življenja včasih. Povem jim, da se bodo pogovarjali o bivalnem okolju nekoč,
njegovem spreminjanju, vlogi v življenju in o bivalnem okolju, kot ga poznamo danes.
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Slika 69: Vsiljivec – kuhinja skozi čas
Osvajanje nove snovi
Bivalno okolje se je spreminjalo skozi čas. S tem so se spreminjale tudi navade ljudi. Najprej
človek živi v naravnih zavetjih, kot so na primer jame in skalni previsi. Človek se ukvarja
pretežno z nabiralništvom in lovom. Dom mu predstavlja zavetje, prehrano in toploto. Ljudje
kurijo na sredini prostora in posedajo okrog ognja. Toplota seva v različne smeri.
Kasneje začne človek graditi z lesom. Da bi zgradil trdno bivališče, mora les na vogalih
pravokotno prekrižati – tako nastanejo pravokotne hiše. Ljudje gradbeni material nabirajo v
okolici. Tako največkrat srečamo kombinacijo gradnje z lesom in s kamenjem. Bivališča
dobijo prve strehe. Krite so s slamo. Ker so bivališča pritlična in ogenj na sredini prostora,
brez dimnika, pogosto prihaja do požarov. V začetku so hiše imele strme strehe. Najprej so
bile krite s slamo, kasneje zaradi ognjevarnosti pa s kamnitimi skrlami. Strma streha je
zagotavljala hiter odtok vode, potrebovala pa je trdno leseno ogrodje. Izdelava ostrešja je bila
v tistem času zelo draga. Kasneje se pojavi opečnata kritina, ki ni potrebovala več strmega
naklona. Zaradi položnejšega ostrešja, ki je za oporo rabilo manj lesa, je bila to cenejša
različica strehe.
Da bi se izognili nevšečnostim s požari, se kurišče ponekod preseli na rob prostora – tako
nastanejo spahnjence, kurišče postane krito z nečim, ki je odporno na požare – s kamnitimi
skrlami. V nekaterih primerih še vedno najdemo ognjišče na sredini, ko se hiša poveča.
Poskrbijo tudi za odvajanje dima – to storijo z napo.
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Kraška hiša je sestavljena iz suhot. Beseda suhota izhaja iz gradnje na suho, kar pomeni,
gradnje brez vezivnega materiala, malte, betona, zgolj kamen na kamen. Ljudje niso nikoli
rušili svojih hiš, s povečevanjem svojih potreb so dograjevali, tem dozidkom, kot so lopa,
štala … pravimo suhote. Ena od suhot pa je bila bivalna suhota, bivalno okolje.
Bivalna enota se je delila na podove, dandanes bi temu rekli nadstropje. Navadno je imela dva
podova. V pritličju sta navadno bila dva prostora: hiša, ki je bila večji prostor, in kambra. Če
so bile stopnice notranje, ju je ločila veža.
Tla v pritličju so bila kamnita. V hiši najdemo ognjišče, nad njim pa napo, ki je vlekla dim.
Napa je bila okrašena z zavesicami, ki so pomagale usmerjati dim v dimnik. Na ognjišču, ki je
bilo navadno za dve stopnici dvignjeno od tal, najdemo trinfez ali trinožnik, na katerega je
gospodinja dala lonec, če je želela v njem kuhati. Iz stropa je visela še veriga ali ketna,
kadenja, na katero so obesili kotel, v katerem so najpogosteje kuhali polento. Okrog ognjišča
so bile klopi, na katerih so posebej ob večerih sedeli in si pripovedovali zgodbe. Kasneje, po
prvi svetovni vojni, odprta ognjišča nadomesti šporgert ali štedilnik. Na napi je bila tudi
polička, kjer so bile shranjeni pripomočki, ki so jih pogosteje rabili npr. mlinček za kavo,
brštolin – priprava za praženje kave, posoda s soljo, sladkorjem … Zraven ognjišča je bila
vedno krušna peč. V njej so gospodinje spekle enkrat tedensko kruh za celo družino. Kvasa
niso uporabljale, temveč so ga zamesile s kislim testom, ki so ga pustile od prejšnje peke. Da
so imeli vedno pri roki vodo, so v hiši imeli tudi škafenco. To je bila kamnita polica, na kateri
so bilo vedro vode, ki so jo s pomočjo vrvi in vedra zajeli na dvorišču v štirni ali vodnjaku.
Če niso imeli svoje štirne, so jo hodili iskat h komunski. Ob škafenci je bil največkrat tudi
lonček ali zajemalka, ki so ji rekli korec. S korcem so zajemali vodo in iz njega pili. V hiši so
imeli tudi mizo, ob njej pa stole ali klopi. Na steni je bil sklednik, kjer so bile shranjene
sklede, ki so bile največkrat povezane z žico. Pod sklednikom je bila navadno manjša omarica.
Vsi člani družine so jedli iz ene posode. Ker je bila hiša edini topel prostor, so v njej čistili
solato, zvečer predli, moški tudi kovali, čistili beke, pletli košare …
Kambra je bila pomožen prostor. V njej je bila navadno mentrga. Mentrga je služila za
mesenje kruha, shranjevanje moke in ostalih surovin. Včasih je bila v kambri tudi kaka omara.
Zgodilo se je tudi, da so starejšega člana družine namestili v to sobo, ki je bila toplejša od sob
na podu. Tu ali na podu se je nahajala tudi omara, ki je služila za shranjevanje. Omare so bile
pomaknjene v zidno nišo, tako so zavzele manj prostora.
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Prvi pod je bil namenjen spalnim prostorom. Dostop do poda je bil lahko urejen z zunanjimi
ali z notranjimi stopnicami. Tloris pritličja in nadstropja je bil enak. Večja soba je bila
namenjena spalnici staršev, manjša soba pa spalnici za otroke. Če je bilo otrok več, so v sobi
spale le punce, fantje so v tem primeru spali na štali v senu. Tla v nadstropju so bila lesena.
Soba mame in očeta je bila opremljena s pravo posteljo, na katerih sta imela lubence –
vzmetnica, polnjena z ličkanjem. Imela sta tudi omaro, škabelje in šentiš. Otroška soba je bila
največkrat domače izdelave. Oče je zbil nekaj desk, gor dal lubenco in velikokrat so spali tudi
križem, da jih je šlo čim več na posteljo. Otroška soba navadno ni imela opreme za
shranjevanje obleke. Skrinja in omara sta bili v starševski sobi, največkrat je opremo prinesla
mati, ko se je priženila k hiši. Boljše obleke so imeli včasih obešene kar na strop na
obešalniku.
Drugi pod je bila kašča. Dostop do nje je bil po lestvi. Značilen je bil lesen strop. Kašča je
služila shranjevanju, tako različnih pridelkov, kot so pšenica, fižol, ajda, kot tudi plevam –
zelenim ostankom rastlinja z njiv, ki so ga pobrali pozno jeseni, da so z njim lahko hranili
živali preko zime. Velikokrat so na lesene tramove obešali tudi kose mesa, ki so ga sušili. Od
opreme na kašči najdemo le skrinje, ki so služile za shranjevanje žita, ki je bilo tako manj
dostopno za miši.
Ljudje so se pretežno ukvarjali s kmetijstvom. Tu pa tam se je našel kdo, ki je imel državno
službo npr. poštar, cestar … Prevladovalo je predvsem poljedelstvo. Ljudje so gojili pšenico,
koruzo … Vse je bilo obdelano, tudi strmejši tereni so bili spremenjeni v terase, da so jih lažje
obdelovali.
Vinogradništvo je bilo, vendar ga je bilo veliko manj kot danes. Pridelovali so vino, ki so ga
prodajali, da so lahko plačali davke. Za domačo uporabo so iztisnjenim tropinam še enkrat
dodali vodo ali celo sladkor, če so ga imeli. Tako so naredili pitno vino malce bolj kislega
okusa z manj alkohola za domačo uporabo. Pred pojavom vinske uši so trte rasle samorodno,
niso potrebovale škropljenja, po drugi svetovni vojni so jih škropili trikrat. Trte so rasle na
obrobju njiv, ob zidovih in pred hišo.
Najprej je na Krasu prevladovala reja drobnice. Drobnica je bila tudi kriva za opustošenje
Krasa, ki je postal »kamnita puščava«. Rejo drobnice so celo zakonsko prepovedali. Z
razvojem mesta Trst, ki je potrebovalo hrano, se začne razvijati govedoreja, z njo pa
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mlekarstvo. Pomolženo mleko so posnemali in iz smetane delali maslo – tako so mlekarice v
Trst hodile prodajat mleko in maslo.
Da bi preživeli, so se Kraševci ukvarjali z marsičim. Gojili so tudi sviloprejke. Gosenice so
hranili z murvinimi listi, dokler se niso zabubile. Lepe zapredke so oddali zbiratelju, ta jih je
odpeljal prodat v Tržič.
Da so lahko gradili, so delali tudi apnence ali frnaže. To je bilo težavno delo. Kamenje so
zložili na kup, spodaj pustili prostor za kurišče in kurili neprekinjeno 14 dni in več. Pod
visoko temperaturo je nastalo apno, bel prah. Tega so nato prodali.
Učenci dopolnjujejo miselni vzorec (glej prilogo št. 3), ki ga kasneje pregledajo s pomočjo
učitelja.
Ponavljanje in utrjevanje snovi
Sledi igra Križ- Kras - Koliko znaš? Glej prilogo št. 4.
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ZAKLJUČEK
Diplomska naloga se posveča vernakularni arhitekturi, arhitekturi, ki je niso izumili arhitekti,
temveč navadni ljudje skozi obdobja z upoštevanjem okolja, naravnih virov in v boju za
preživetje. Vse to je skupaj z dejavniki razvoja oblikovalo krajino, ki je značilna za Kras.
Na oblikovanje hiše so vplivali tudi različni zgodovinski dogodki. Skozi zgodovino je bil
Kras območje, preko katerega so potovala različna ljudstva. Prve utrdbe pa so bila gradišča.
Kasneje na razvoj krajine vplivajo Rimljani, ki prepovedo grajenje utrjenih naselij. V
srednjem veku kmetje postanejo podložniki in se borijo proti Turkom. Novi vek zaznamujejo
kmečki upori, razvoj tržaškega pristanišča, reforme Marije Terezije in leta 1814 sprejeta
zemljiška odveza, ki odpravi tlačanstvo. Trst dobi povezavo z Dunajem. Kras prizadeneta
vojni, veliko ljudi je bilo izgnanih, hiš porušenih, izropanih. Vojni sledi obnavljanje.
V nalogi sem opisala kraško hišo in njene značilne zunanje elemente, kot so: streha, dimnik,
stopnišče, dvorišče, vodnjak, spahnjenca, fasada, zidne odprtine in gank, nato sem prešla v
notranjost bivalnega okolja. V pritličju se nahajata prostora hiša in kambra, lahko tudi veža,
če so stopnice notranje. Prvo nadstropje je povezano s spanjem, v drugem nadstropju pa je
kašča.
Da so družine lahko preživele, so se morale prilagajati različnim trendom, ki jih je narekovalo
mesto Trst. Tako se pojavi mlekarstvo, vinogradništvo, osmičarstvo, ribolov, oljkarstvo,
smolarstvo, kamnoseštvo, gojenje sviloprejk … Za dodaten zaslužek so nabirali tudi smolo,
borove in smrekove storže ter želi žepek in ruj. Poleg tega so v Trst vozili tudi drva, pepel in
led.
Z dvigovanjem življenjskega standarda so se izboljšale tudi bivalne razmere oz. so se
popolnoma spremenile. Zanimalo me je, ali je kraška hiša nudila v posameznem obdobju
najboljšo rešitev bivanja, kakšna je bila notranja oprema in njena uporaba ter ali se s
priseljevanjem povečuje razkorak med uporabnostjo bivališč in kulturno krajino. Preko
razgovorov in polstrukturiranega vprašalnika sem prišla do zanimivih zaključkov, ki lahko
služijo za izhodišče še marsikateri diplomski nalogi.
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Slika 65: zgoraj levo: prevzeto dne 3.4.2013, na
http://s0.mojalbum.com/253940_3265398_3265528/kavcic-lokotavcic/tipicna-kraska-pokrajinapodgorski-kras.jpg
zgoraj desno: prevzeto dne 3.4.2013, na http://images0.zurnal24.si/slika-600x3401313645191-616496.jpg
spodaj levo: prevzeto dne 3.4.2013, na
http://static.genspot.com/files/images/amelija/__tfmf_4bfiwt45qwa5evvortaqrcv0_c5003558-fa6e4bc1-b631-42013c4c7c14_0___selected.jpg
spodaj desno: prevzeto dne 3.4.2013, na
http://zanimiv.net/blog/gumpi/files/2009/10/img_6809.jpg
Slika 66: zgoraj levo: prevzeto dne 3.4.2013, na
http://www.pliskovica.si/uploads/1/3/6/8/13685241/8842042.jpg
zgoraj desno: prevzeto dne 3.4.2013, na
http://primorska.info/photos/med1/4d4284b8_001_idilicni_kras_ds1.jpg
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spodaj levo: prevzeto dne 3.4.2013, na http://www.slotrips.si/sismapa/skupina_doc/slo/galerija/1340744399_4443_img_2969.jpg
spodaj desno: prevzeto dne 3.4.2013, na http://i2.squidoocdn.com/resize/squidoo_images/1/draft_lens18760914module164288044photo_1356548988a_.jpg
Slika 67: zgoraj levo: prevzeto dne 3.4.2013, na
http://www.dominstil.si/imgs/content/cont_articles/2011/04/weekend/Muzej%20Kra%C5%A1ka%2
0hi%C5%A1a.jpg
zgoraj desno: prevzeto dne 3.4.2013, na
http://www.etrips.si/userData/Images/Large/p_774_1.jpg
spodaj levo: prevzeto dne 3.4.2013, na
http://www.publicdomainpictures.net/pictures/10000/nahled/south_bohemia.jpg
spodaj desno: prevzeto dne 3.4.2013, na
http://www.bikeways.eu/media/catalog/product/cache/3/thumbnail/1280x/17f82f742ffe127f42dca
9de82fb58b1/h/o/hostel_hisa_1.jpg
Slika 68: : zgoraj levo: prevzeto dne 3.4.2013, na http://www.mefisto.si/kras/5.jpg
zgoraj desno: prevzeto dne 3.4.2013, na
http://picbase.turbosist.si/slonep_oglasi2/thumbnails/2429461.jpg
spodaj levo: prevzeto dne 3.4.2013, na
https://a0.muscache.com/pictures/10484218/large.jpg
spodaj desno: prevzeto dne 3.4.2013, na
http://picbase.turbosist.si/slonep_oglasi2/2300785.jpg
Slika 69: : zgoraj levo: prevzeto dne 3.4.2013, na http://www.hostelsclub.com/pics/12639/0126391231322224.jpg
zgoraj desno: prevzeto dne 3.4.2013, na http://www.etnomuzej.si/files/oc/teren_25/25_062.jpg
spodaj levo: prevzeto dne 3.4.2013, na http://www.etnomuzej.si/files/oc/teren_25/25_191.jpg
spodaj desno: prevzeto dne 3.4.2013, na http://www.proambient.si/image/large/934klasicne-stilne-kuhinje.jpg
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PRILOGE
Priloga 1 – Vprašanja za intervju - Kraševci
KRAŠKA HIŠA VČASIH
- Kako bi opisali zunanjost hiše, kot se je spomnite iz otroštva?
- S čim se je preživljala vaša kmetija? S katerimi dejavnostmi so se še ukvarjali vaščani?
- Kako je vir dohodka oz. dejavnost na kmetiji vplival/a na oblikovanje zunanjosti hiše?
- Je prevladovalo obnavljanje, dograjevanje ali novogradnje?
- So starši kaj dograjevali? Kaj in zakaj? Ste tudi sami sodelovali?
- Kdo je gradil? Iz kakšnega materiala? Kje so dobili material?
- Kako so se kazale razlike v premožnosti družine glede na zunanjo podobo hiše?
- Anekdote o gradnji?
BIVALNO OKOLJE VČASIH
- Katere prostore ste imeli v hiši?
- Kaj ste počeli v posameznih prostorih?
- So se hiše razlikovale glede prostorov?
- Kje je bilo stranišče? Kako je bilo opremljeno? Kdaj se stranišče preseli v bivalno enoto?
- Kakšne funkcije so imeli prostori?
- So imele premožnejše družine več prostorov?
- Kako so bili našteti prostori opremljeni? Čemu so služili posamezni kosi pohištva? Kdo je
izdelal opremo? Kdo je opremo prinesel (bala)?
- Kako je bil prostor okrašen (detajli pohištvo, vezenine)?
- Koliko časa ste preživeli v hiši čez dan?
- Koliko ljudi je bivalo v vaši hiši?
- Je bila velikost hiše (bivalnega okolja) povezana s številom družinskih članov?
- Mislite, da je vaša hiša v celoti predstavljala najboljšo možno rešitev, kar se tiče
opremljenosti, zidave. Je hiša predstavljala neko dovršeno celoto?
- Anekdote (prostori, opremljanje, WC)?
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KRAŠKA ARHITEKTURA DANES
- Zakaj so se ljudje po 2. sv. vojni odločali za življenje v novogradnjah?
- Kakšno je vaše mnenje o novogradnjah? Se zunanjost sklada s tradicijo, naravnimi materiali,
okolico in potrebami ljudi?
- Velja upoštevati kraško arhitekturo s svojimi zakonitostmi? Zakaj?
- Kaj je botrovalo temu, da so ljudje začeli opuščati tradicionalno gradnjo?
- Katere elemente pogrešate na novogradnjah?
- Katere izboljšave na novejših zgradbah so vam všeč? Ali bi se te izboljšave dalo uporabiti
na starejših zgradbah?
- Menite, da je življenje v hišah, ki nimajo nič skupnega s kraško arhitekturo, boljše,
udobnejše?
- Zakaj so ljudje začeli graditi hiše, ki so prej podobne mediteranskim vilam kot kraški hiši?
BIVALNO OKOLJE DANES
- Katere prostore ima danes vaša hiša? Kako so opremljeni?
- Kakšno je bivalno okolje v primerjavi z bivalnim okoljem vaše mladosti?
- Kaj je botrovalo temu, da bivalo okolje dobi večje prostore, nove prostore (npr. dnevna soba,
stranišče…)?
- Menite, da so bivalne razmere boljše, kot so bile za časa vaše mladosti?
- Koliko časa danes preživite v hiši?
- Se notranja oprema prostorov razlikuje, če primerjamo opremljenost včasih in opremljenost
danes?
- Ali v opremi notranjih prostorov najdemo kakšno podobnost z opremljenostjo vaše
mladosti?
- Kako gledate na projekte arhitektov, ki ustvarjajo nove zaselke na Krasu?
- Če bi zakonsko uredili smernice za gradnjo hiš na Krasu, kaj bi po vašem mnenju morale
vsebovati (gradnja na robu, materiali, naklon streh, okna, polkna, prostori, barva fasade…)?
- Kras velja za kraj, kjer se radi priseljujejo ljudje iz notranjosti države in tudi ljudje iz drugih
držav. Kako selitve vplivajo na utrip življenja v vasi, izgled njihovega domovanja, izgled
okolice?
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Priloga 2 – Vprašanja za arheologinjo
- Kako je izgledalo najstarejše bivalno okolje (jame, skalni previsi, veje, lokacija ognja)?
- Kaj predstavlja človeku to domovanje (zatočišče, toploto, druženje)?
- Najbrž se ljudje veliko selijo?
- Koliko ljudi živi v skupini?
- Kaj počnejo (nabiralništvo, lov)?
- Kdaj nastanejo prve kolibe?
- Kamena doba: - Kakšne so značilnosti bivanja v kameni dobi?
- Ali uporaba kamna kot materiala za izdelavo pripomočkov pripomore k izboljšanju bivalnih
razmer (sam apnenec najbrž ni izredno priročen za oblikovanje orodij)?
- Kdaj in zakaj se ljudje ustalijo? S čim se ukvarjajo (poljedelstvo)?
- Zakaj se ljudje ustalijo, zakaj potreba po nekem stalnem domovanju?
- Obstajajo med načinom bivanja nekoč in bivanjem danes kake vzporednice?
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Priloga 3 – Predloga za miselni vzorec
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Priloga 4 – Izpolnjen miselni vzorec
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Priloga 5 – Igra: Križ Kras – Koliko znaš?
Učenci se razporedijo v dve ali tri skupine. Vsaka skupina določi predstavnika.
1. IGRA: OD 3 DO 1
Vsaka skupina izbere temo vprašanja: PROSTORI, OPREMA ali DEJAVNOSTI. Učitelj
prebere definicijo za tri točke. Učenci v skupini imajo 10 s časa, da se pogovorijo. Če je
odgovor pravilen, dobijo tri točke, če pa je odgovor napačen ali ga sploh ni, učenci dobijo
dodatni namig za 2 točki ali kasneje za eno, dokler ne uganejo. Vsaka skupina izbere tri
vprašanja. Če na vsa tri odgovori pravilno, si skupina prisluži dodatno točko.
PROSTORI

A1

A2

A3

A4

OPREMA

B1

B2

B3

B4

DEJAVNOSTI

C1

C2

C3

C4

PROSTORI
A1 (Veža)
3 – prostor se je lahko nahajal tako v pritličju kot nadstropju
2 – povezoval je prostore med seboj
1 – pogosto si vanj stopil skozi vhodna vrata
A2 (Kambra)
3 – tla so tlakovana s kamnitimi ploščami
2 – prostor je namenjen shranjevanju
1 – največkrat v njem najdemo mentrgo
A3 (Kašča)
3 – otroci so se bali tega prostora
2 – s prehodom iz kamnite kritine na opečnato streho se strop dvigne
1 – danes temu rečemo podstrešje
A4 (Spalnice, podovi)
3 – v tem prostoru preživimo večji del dneva
2 – včasih so jim rekli »pod«
1 – v njih so bile postelje
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OPREMA
B1 (Sklednik)
3 – lesen del pohištva v dnevnem prostoru
2 – obešen na steno
1 – ime je dobil po skledah, ki so bile shranjene v njem
B2 (Skrinja)
3 – pogosto skrivnosten predmet
2 – na podstrešju in v spalnih prostorih, za shranjevanje žita ali oblek
1 – besedo uporabljamo še danes, ko imamo navadno zamrzovalno
B3 (Mentrga)
3 – imela je več nalog
2 – bila je v kambri
1 – v njej so shranjevali moko in mesili kruh
B4 (Omara)
3 – redek kos opreme
2 – pogosto pomaknjen v zidno nišo
1 – dandanes jih uporabljamo za shranjevanje oblek in so navadno dvokrilne
DEJAVNOSTI
C1 (Kamnolom)
3 – z odpiranjem obratov so prvi začeli Rimljani
2 – delavce so imenovali »javarji«
1 – brez te panoge ne bi bilo kamnosekov
C2 (Živinoreja)
3 – panoga spada med kmetijske panoge in je bila zelo razvita
2 – zaradi prekomerne paše pride do kamnite puščave
1 – ime dejavnosti izhaja iz besede »živina«
C3 (Apneničarstvo)
3 – panoga je predstavljala pridobivanje belega prahu
2 – bel prah so uporabljali za škropljenje in beljenje
1 – bel prah imenujemo apno – dejavnost pa …
C4 (Vinogradništvo)
3 – včasih gojenje ni bilo intenzivno
2 – danes se precej ljudi preživlja s to dejavnostjo
1 – pridelujejo teran, malvazijo, vitovsko grganjo
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IGRA: PRAVILNO ALI NEPRAVILNO (P ali N)
Učitelj prebere trditev. Skupine imajo 5 sekund časa, da na list napišejo P (če je trditev
pravilna) ali N (če je trditev napačna). Po petih sekundah morajo učenci tablo s pravilnimi
odgovori dvigniti.
Na ognjišču so navadno pripravljali raznovrstno hrano (juha, krompir, meso) hkrati (N)
Včasih so ljudje zidali brez vezave, le kamen na kamen. Takšne so bile tudi hiše. (P)
Tla v pritličju so bila navadno kamnita, v nadstropju pa lesena. (P)
Teran pridobivamo iz trte 'teran'. (N)
Kredenca je bila omara v dnevnem prostoru, ki je služila shranjevanju potrebščin. (P)
Ker so bile omare redke, so obleke pogosto obešali kar nad posteljo. (P)
Kritine na Krasu so si skozi zgodovino sledile v zaporedju od včasih do dandanes – skrle,
slama, opečnata kritina (N)
2. IGRA: IZZIV
Igro igramo s pomočjo kocke. Vsaka skupina vrže kocko in s tem izbere nalogo, ki jo bo
opravila skupaj z izzivalcem – nasprotno skupino. Če skupina slučajno vrže šestico, dobi 3
točke in ponovno meče kocko. Ko skupina vrže kocko od 1-5 pik, dobi nalogo s spodnjega
seznama. Če vrže skupina slučajno številko naloge, ki je bila že opravljena, dobi -1 točko.
Kocko mečejo toliko časa, dokler ne pade naloga, ki še ni bila opravljena. Skupno obe skupini
opravita 4 naloge. Obe skupini dobita gradivo, kjer so navodila za izziv. Z učiteljem preberejo
navodila, nato se začne odštevanje časa. Posamezna igra je lahko časovno omejena ali pa
temelji na »kdo bo hitrejši«. Če je za igro potrebno oceniti delo učencev, to stori učitelj.
Zmagovalec izziva dobi 3 točki.
1) Učitelj izroči skupinama zaprti kuverti, v katerih sta razstriženi sliki kraške hiše (zunanjost
bivalnega dela) z značilno kraško arhitekturo, ki ju morata čim prej sestaviti. Sestavljanje se
začne po učiteljevih navodilih. Učitelj da znak, ko obe skupini odpreta kuverti in streseta ven
delčke. Skupina, ki je hitrejša v zlaganju celote, je zmagovalec.
2) Učenci dobijo sliko novejše hiše na Krasu. Postaviti se morajo v vlogo arhitekta in napisati
čim več smernic za gradnjo na Krasu. Po alinejah učenci naštejejo čim več pravil, ki bi morala
veljati za gradnjo na Krasu. Izvirnost učencev oceni učitelj in določi najuspešnejšo skupino.
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3) Obe skupini morata skicirati zunanjost kraške hiše. Učitelj da obema skupinama listek z
opisom zunanjosti kraške hiše. Po 4 min morata oddati slike. Slika se oceni po izvirnosti in
upoštevanju kraških elementov. Slike oceni učitelj.
Besedilo: »Nariši hišo v 3D obliki. Hiša je pravokotne oblike. Krita je s skrlami. Dim uhaja
ven skozi mogočen dimnik. V nadstropje (na gank) vodijo zunanje stopnice. Zidne odprtine
predstavljajo tako v pritličju kot v nadstropju vrata in na vsaki strani vrat po eno okno. Tako
vrata kot okna so obdana s kamnitimi okvirji ali 'jertami.'«
Točkovanje gre naslednjem kriteriju:


Skica je skicirana v 3D obliki (1/3T)



Hiša je ožja po širini in daljša po dolžini (1/3T)



Streha je strma (1/3T)



Kritina so skrle (1/3T)



Mogočen, robusten dimnik (1/3T)



Zunanje stopnice (1/3T)



Gank (1/3T)



Okna in vrata so iz pritličja preslikana v zgornje vastropje, ena nad drugim (1/3T)



Okna in vrata so obdana s kamnitimi okvirji ali 'jertami' (1/3T)

4) Obe skupini dobita list papirja z napisom na sredini »BIVALNO OKOLJE NEKOČ«. V 2
min morajo naslovu dopisati čim več smiselnih iztočnic. Skupina, ki po 2 min bolj smiselno
dodela miselni vzorec, je zmagovalec te igre.
Zmagovalna skupina je tista, ki doseže večje število točk.
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5) Skupini dobita list s tabelo, ki jo morata izpolniti (3 min). Po treh minutah tabelo oceni
učitelj in razsodi zmagovalno skupino.
VČASIH

DANES

VIR ZASLUŽKA
SREDIŠČE BIVALNEGA PROSTORA
PRIPRAVA HRANE
RAZPOREDITEV PROSTOROV
OPREMA BIVALNIH PROSTOROV
6) JOLLY – skupina prejme dodatne 3 točke
3. IGRA: ALI PREPOZNAŠ?
Skupini dobita vsaka svoje kratko besedilo (vsaka skupina različno) in morata ugotoviti, o
čem govori. Igro ponovimo dvakrat. Če skupina ugane, dobi eno točko.
HIŠA Z OGNJIŠČEM
»Prostor je bil opremljen z mizo, vitrino, sklednikom in klopmi ali stoli. Veljal je za ostrenji
prostor hiše. V njem se je kuhalo, predlo, pletlo košare.«
KAŠČA
»Prostor se je nahajal v etaži in je bil navadno dostopen z lestvijo. Imel je vlogo shranjevanja
in sušenja pridelkov. Za prostor so značilni leseni tramovi.«
GANK
»Predstavlja element kraške hiše. Najdemo ga na pročelju. Služil je kot povezovalni zunanji
hodnik ali kot prostor, kjer so sušili fižol in oblačila.«
STOPNICE
»Lahko so bile zunanje ali notranje. Če so bile zunanje, so bile v celoti kamnite. Če so bile
notranje, so bile lahko tudi deloma iz lesa. Njihova funkcija je povezovanje pritličja z
nadstropjem.«
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VINOGRADNIŠTVO
»Panoga je bila za Kras zelo pomembna, vendar ni bila tako razširjena kot dandanes. Kultura,
od katere je odvisna panoga, je navadno rasla pred hišo, se bohotila ob zidovih in na obronkih
njiv.«
GOJENJE SVILOPREJK
»Panoga zaradi katere še dandanes srečamo murve. Z listjem murve so hranili gosenice.
Končni pridelek so bili zapredki.«
4. BESEDNI ZAKLAD
Vsaka skupina dobi tri narečne besede na listku, ki jim morajo poiskati ustrezno knjižno
različico. Za vsako pravilno besedo, dobi posamezna skupina 1 točko.
ŠKABELJ (nočna omarica)
BOKAU (nočna posoda)
SEKRET (stranišče)
KREDENCA (vitrina)
NA PODU (v nadstropju)
ŠTENGE, ŠKALE (stopnice)
BORJAČ (dvorišče)
TRINFES (trinožnik)
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