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Ko sem v svojih mladostniških letih z veliko vnemo zapisoval vse, kar sem lahko izve-
del od starejših občanov v naši okolici, sem imel veliko srečo! Naj si bodi da sem za-
pisoval ljudsko izročilo pravljic, pripovedk o izvoru ledinskih imen in staroverstvu, 

naravnih zanimivostih in prav tako tudi o kamnoseški tradiciji in pridobivanju kamna. Ta 
sreča je bila v tem, da so bili skoraj glavni vir ravno moja rodovina (rodbina) in drugi bliž-
nji in daljni sorodniki, ki so imeli ogromno znanja ali so celo pripadali tisti tematiki, ki me 
je privlačila. Hkrati pa so mi dajali napotke, na koga naj se obrnem, da bi lahko izvedel kaj 
več. Kamnoseška obrt je bila skoraj zagotovo ena od najpomembnejših dejavnosti, ki je 
sicer tragično zaznamovala mojo rodovino.

Kamnoseški trikotnik
Liletovi
Moja rodovina po očetovi strani se je poprej ukvarjala s kamnoseštvom vsaj 250 let, vse do 
usodnega 27. junija 1919, ko je za posledicami nalezljive bolezni prezgodaj umrl moj pra-
ded Jožef Čok-Liletov, ki je bil rojen 25. januarja 1865. Poročen je bil z Frančiško Mljač-Mo-
žetovo (1865–1953) iz Prelož. Skupaj sta imela devet otrok, od katerih sta Marija in Sreč-
ko umrla še kot otročička. Frančiškina mati Marija je bila Ivancova. V tem pomenu so bili 
Liletovi, Ivancovi (moja mama Olga) in Peckovi v nadaljevanju opisa celo trujna žlahta jn 
zarodstvo (trojna rodbina in sorodstvo). 

Moj praded Jožef (II.) je bil za tiste čase zelo napreden kamnosek, saj je imel ob ka-
mnolomu pri Lipici hišo, v kateri sta bili delavnica za fine kamnoseške izdelke, in menza za 
delavce, v kateri sta hrano pripravljali dve kuharici. Ena je tam celo rodila sina. Za dvigo-
vanje težkih kamnitih blokov iz notranjosti kamnoloma je uporabljal gruvo – dizelsko dvi-
galo, ki je imelo ogrodje iz hrastovih hlodov. Za odvoz jalovine po vklesanem žlebu, čez 
katerega je bil zgrajen na suho zidan most, ki je služil odvozu večjih kosov kamenja, je bila 
pod njim iz kamnoloma speljana rudarska ozkotirna proga, po kateri so vozili kareli (ru-
dniški vozički). Z jalovino so zasipali bližnje vrtače, tako da so delavci za doplačilo zdelo-
vali tudi travnik v bližini kamnoloma. Poleg tega je še imel tudi svoj katalog z lastnimi ris-
bami okraskov, znamenj in drugih figur ter načrtov za spomenike in druge kamnoseške 
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izdelke. Kamenje iz Liletove kave naj bi šlo 
preko posrednikov celo v Združene drža-
ve Amerike. Precej izdelkov je šlo tudi za 
stavbe v Benetkah, Trstu in po drugih kra-
jih Avstro-Ogrske, od tega največ v Ljublja-
no, kjer je sodeloval s kamnosekom Vodni-
kom. Bil je tudi dober načrtovalec gradenj, 
tako da je kamnite izdelke vzidal tudi v mo-
stove (Naklo pri Divači), bunjo (kamnito 
oblogo) in stopnišče (sodišče v Trstu), po-
mole (Barkovlje) itd. 

Slika 1: Ena redkih ohranjenih fotografij iz 
leta 1906 z mojim pradedom Jožetom (II.). 

Leži v travi z belim klobukom na vrhu Lileto-
ve Plejnice (Planica), v ozadju je Lokev in hrib 

Klemenka. 
Slika 2: Sestre mojega deda, ki so odločilno 
vplivale na razvoj dogodkov na Liletovi do-

mačiji (leta 1913). Od leve proti desni: Jožefa, 
Marija, Rozalija, Frančiška, Karolina in Albina.
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Ob smrti pradeda je bil njegov sin in moj ded Jožef (III.) 
Čok (6. 1. 1904–9. 11. 1988) premlad, komaj petnajstleten, da bi 
lahko prevzel tako zahtevno delo, zraven tega pa so njegove šti-
ri starejše in dve mlajši sestri zahtevale zapuščino po očetu. Dve 
od njih, Karolina in Marija, sta z zapuščino počakali in se ji de-
loma tudi odrekli. S tema dvema je moj ded tudi pozneje imel 
največ stikov. Prav zaradi te delitve premoženja ni v glavni sta-
novanjski hiši (v Lokvi je imel še dve, v eni celo gostilno) ostalo 
praktično nič, saj so sestre vse odnesle, vsaka nekaj. Klavir in bici-
kel (kolo) so prodale, glasbeni instrumenti (tamburice, violina) in 
fotoaparat pa so preprosto izginili. Poleg tega je bilo še kar pre-
cej dolgov, ki jih je bilo potrebno poravnati. Le-teh sestre niso 
hotele prevzeti in moj ded je po nasvetih in pomoči svoje babi-
ce Lenčke ter nekaterih vplivnih sovaščanov moral prodati obe 
hiši, dele posestva, kot so njive, travniki in gmajna, kamnolom pri 
Lipici, imenovan Liletova kava, pa je dal v najem enemu od do-
mačinov. Tudi ta je prenehal obratovati leta 1922 zaradi manjše-
ga potresa in posledično nočnega podora dela kamnoloma sku-
paj z gruvo (težkim dvigalom), ki se je na srečo končal brez žrtev. 
Dolgove je ded za silo poplačal, nekaj pa jih je še ostalo in po-
tem, ko se je poročil z Olgo Ban-Friglevo (23. 6. 1904–20. 8. 1981) 
iz Prelož, sta skupaj počasi, z garaškim kmečkim delom od pro-
daje pridelkov preostale dolgove odplačala leta 1939.

Slika 3: Ded Jože (III.) s 
klobukom in moj oče 
Jože opazujeta svojega 
mlajšega sina in brata 
Franca pri delu na Li-
letovem borjaču (leta 
1985).
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Slika 4: Del Liletove kave (kamnoloma) z galerijo danes.
Slika 5: Suhozidni most čez žleb, po katerem je potekala štreka (ozkotirna proga).
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Ded, oče Jože (1925–1992), teta Olgica (1927) in stric Franc (1936) so mi o svojih pred-
nikih veliko pripovedovali. O naši rodovini se je iz roda v rod ohranila celo pripovedka, 
kako so po nasvetu neke jasnovidke opustili delo drvarjev, postali kamnoseki in uspeli. O 
svojih prednikih kamnosekih in njihovem delu so govorili z veliko mero ponosa in hkrati 
obžalovanja, ker se je ta obrt tako žalostno prekinila, v nekem smislu pa tudi ogorčenja in 
zamere do svojih tet, ki niso mogle počakati, da bi njihov brat odrasel in prevzel obrt ter 
jim kasneje odplačal njihove deleže od premoženja. Naši, Liletovi predniki kamnoseki so 
precej sodelovali tudi z ostalimi zelo cenjenimi in poznanimi kamnoseki v sami vasi in oko-
lici, kot so bili Mevlja-Kraševi, Mirc-Mirčevi, Frankovič-Barabanovi in Veverji (sorodniki 
Ivancovih), Guštin-Celanovi, Čufar-Čufarjevi, Križmančič-Jurjevi itd. Poleg že skoraj opuš-
čenega površinskega kamnoloma na Hribu naj bi celo prapraded Jožef I. (1834–1911) od 
Križmančič-Jurjevih iz Bazovice, kjer so oni že imeli manjši kamnolom, kupil terene v Kob-
laku za pridobivanje masivnih delov kamenja. Prav on in njegova žena Lenčka Stopar-Pec-
kova (1839–1924) sta z garaškim delom zgradila komunsko štirno (skupni vaški vodnjak) pri 
Taboru v Lokvi. Pozneje je njegov sin Jožef II. (moj praded) v neposredni bližini kupil še 
manjši kamnolom od Mirčevih. V sklopu tega se je začelo odpiranje Liletove kave (kamno-
loma), ki je bil znan po tem, da so v njem kot prvem na Krasu začeli pridobivati kamen iz 
apnenca lipiške formacije (drobnozrnat in debelozrnat – danes Lipica unito in fiorito) po na-
činu izkopa v sistemu galerij. Kadar so delali za večje naročilo v španoviji (družabništvu), so 
na vsak izklesani izdelek vklesali svoje manjše znamenje ali črko. Taka znamenja so lahko 
vidna ali pa zakrita zaradi vgradnje. Moj praded naj bi imel za znamenje dva manjša prek-
rižana L-ja, kar naj bi pomenilo Lila iz Lokve. Če je šlo za delo samo enega kamnoseka, je 
vklesal polno ime in priimek ter letnico izdelave, še posebej je to veljalo za portale, šapla 
(obode) vodnjakov in nagrobnike. Pa še to ne vselej, so tudi primeri, ko najdemo samo 
kratice. Na preklade portalov so vklesali ime in priimek lastnika domačije oziroma naroč-
nika ter včasih tudi takratno hišno številko, zraven pa še svoje kratice ali samo znamenje.

Čufarjevi
Po drugi svetovni vojni se je sestra po mamini strani oz. moja teta Marija Mevlja-Ivan-
cova (1922) poročila s Svetom (1915–2007), potomcem Čufarjevih kamnosekov iz Bazo-
vice. Svetkotova mati Rozina Grgič-Bkrčeteva (1888–1981) iz Padrič je bila vdova po Ja-
kobu Čufarju (17. 7. 1874–24. 2. 1956), zelo cenjenemu kamnoseku, ki je deloval vse do 
druge svetovne vojne. Jakob je imel še dva brata, Ivana in Antona, prav tako kamnose-
ka. Svoj kamnolom so imeli pri Lipici, imenovan Čufarjeva kava (danes Tavčarjev kamno-
lom). Sodelovali so tudi pri gradnji kamnitega mosta čez reko Reko pri Famljah. Svetko 
je imel sestro Marijo Čufar, ki se ni nikoli poročila in je ostala doma. Imel je tudi dva pol-
brata, Johina in Franca, ter polsestro Angelo. Polbrat Franc je bil poročen z Maričko Me-
vlja-Ivancovo, ki je bila sestra Svetkotovega tasta – mojega deda. Stric Svetko ni prev-
zel očetovega kamnoseštva, temveč mesnico svojega tasta, mojega deda Jožeta Mevlje 
(1897–1949), ki je bil po rodu Ivancov iz Lokve. Dedova mati Jožefa Stopar-Peckova (1873–
1948) je bila nečakinja Lenčke Stopar-Peckove, žene mojega prapradeda (od tod trojno 
sorodstvo Ivancovi-Liletovi in dvojno Ivancovi-Čufarjevi). 

Ko sem hodil med počitnicami in ob koncih tedna na obiske k svoji noni, babici Mariji 
Ražem-Kraljevi v Bazovico, sem zelo rad zahajal tudi k nepravima noni Rozinci in teti Ma-
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riji Čufarjevi. Obe sta imeli izreden spomin in dar govora. 
Marija pa je bila še zelo načitana, saj je imela kar precejšnjo 
zbirko knjig, ki so segale še v čas Avstro-Ogrske. Nekaj teh 
knjig sem celo rešil pred propadom. Prav oni dve in Ange-
la so mi zagotavljale, da so stari simboli prešli iz poprej le-
senih okvirov, podbojev in tramovja hiš na kamnite porta-
le ter oboke dvorišč. Ponekod so bili tudi na jaslih, zibelkah 
in skrinjah. Nekaj jih je bilo tudi iz kovanega železa na pol-
knih in križih oken. Zakaj so se klesali večinoma na portale 
in deloma na nagrobnike, ne pa tudi na šapla (obode), mi ni 
znal povedati nihče. Izgleda, da je bila taka užanca (navada), 
da naj bi varovali predvsem domačijo.

Kraševi
In potem so bili v tem trikotniku še Mevlja (Kraševi) iz 
Lokve, ki so bili tudi stara kamnoseška rodbina. Tudi njiho-
vi predniki so imeli precej velik Krašev kamnolom, ki pa je 
v petdesetih letih prejšnjega stoletja izginil pod velikanski-
mi kupi jalovine iz na novo odprtega Lipiškega kamnoloma. 
Kraševi so bili družinski prijatelji tako Liletovih kot Ivan-

Slika 6: Moja teta Marija Mevlja in njen mož Sveto Čufar na 
poročni fotografiji.

Slika 7: Kamnosek Jakob Čufar iz Bazovice.
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covih iz Lokve. Obstajale so tudi sta-
re sorodstvene vezi z Ivancovimi. Po-
zneje, ko je Liletovo kavo prevzel Mirc, 
prav tako iz Lokve, se je zadnji nosi-
lec Kraševe kamnoseške obrti Jožef 
tam celo izučil za kamnoseka, najprej 
kot kavadur (delavec v kamnolomu za 
težka dela), pozneje pa še majster za 
fina dela (mojster klesarstva). Svojo 

Slika 8: Kamnoseški mojstri pri Vršan-
covi kavi, ki je pozneje po njihovi za-
slugi postala poznana kot kamnolom 
Lipica 1. Stojijo z leve: Rudolf Mirc– 
Mirčev, Ivan Čok – Moutov, Stane 
Brundula (Dutovlje), Ivan Svetina – Mi-
hatov. Čepijo z leve: Anton Frankovič 
– Barabanov, Anton Fonda – Čuorcov, 
Jožef Mevlja – Krašev, Herman Tav-
čar (Dutovlje). Razen dveh so vsi osta-
li iz Lokve.
Slika 9: Jožef Mevlja – Pepi Krašev (14. 
4. 1910–7. 11. 1991) iz Lokve pred svojo 
delavnico v hiši Mahnetovih v Lokvi.
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delavnico so imeli Kraševi v najemu ob prvi hiši pri Mahnetovih, desno od pokopališča v 
Lokvi, ob cesti v smeri proti Bazovici. Tudi pri njih so imeli nekakšen katalog, seveda že 
novejši z vzorci okraskov. V mojih otroških letih je bilo pri njih najpomembneje to, da so 
imeli med prvimi v vasi televizor in sem tja lahko hodil s še drugimi otroci gledat razne 
otroške oddaje. Pozneje se je z odraščanjem moja pozornost preusmerila v njihovo ob-
delovanje kamenja in raznih strojev, ki so že brneli v delavnici. Sicer pa je bil njihov gospo-
dar Jože, po domače Pepi Krašev, »ana dušca uod človeka« (dobričina). Njegov brat An-
drej Mevlja je imel kot predsednik krajevne skupnosti ogromno zaslug za povojni razvoj 
naših dveh vasi. Mene je bil Pepi vedno vesel, saj sem bil že takrat precej zgovoren in ra-
doveden otrok. Če sem ga včasih preveč motil pri delu, mi je dal kakšno macolco (manj-
še kladivo) ali bočardo (kronsko kladivo) in mi dovolil, da sem plenkal (udarjal) po odpad-
lem kamenju in ga poskušal oblikovati. Z gimnazijskimi časi in še pozneje pa sem hodil k 
njemu po nasvete in poslušal razne pripovedi o kamnu, o kamnoseštvu in težkem življe-
nju v davnih časih.

Prav zaradi tega »kamnoseškega trikotnika«, pa čeprav sem šel po kakšno poizved-
bo tudi k drugim starostam kamnoseštva na vasi (Svetina, Frankovič), se je v mojem spo-
minu in zapisih ohranilo precej izročila o samem delu, orodju, načinih pridobivanja, izra-
zih in seveda o klesanju simbolov tistih krščanskih in onih ta starih. Vse to delo pa je imelo 
svoje kamnoseške regule ali pravila.

Eno od prvih pravil je bilo, da se mora odlomljen večji kamen iz kamnoloma umirt 
(umiriti), ker je odtrgan od matere stene in je še nekaj časa živ. Večji kot je bil npr. kvadra-
ten blok za šaplo uod anga kuosa z štirno (obod vodnjaka iz enega kosa), več časa je mo-
ral odležati na odprtem, to pa je trajalo najmanj pet lun, pri manjših kosih, npr. za škaline 
(stopnice), pa do tri lune. Po današnje bi bilo to pet oziroma tri mesece. Šele po tej ule-
žani pomiritvi je prišel čas za obdelavo kamna.

Drugo pravilo je veljalo žilam (plastnice) in veržem (spoji plastnic) v kamnu in je za-
devalo to, kakšne so po videzu žile in verži, kako potekajo v kamnu in kakšna je njihova 
trdnost. Prav zaradi teh lastnosti se je večji kamniti blok polil z vodo na križ, če je bil kva-
drataste oblike, in podolg, če je bil pravokotne oblike. Po vpojnosti kamna se je določa-
lo, kje se bo začelo špntat (klesati po lokavsko) oziroma štancat (klesati po bazovsko) in 
v katero smer se bo naredilo izdolbino.

Tretje pravilo je veljalo sklepanju pogodbe pri naročilu kupca za obdelavo kamni-
tega izdelka. Kot prvo je bilo treba upoštevati željo naročnika, kako naj bi kamniti izde-
lek izgledal po velikosti, namenu in kako naj bi bil okrašen. O vrstah kamna se ni govori-
lo, ker je bil kamen pač tak, kot so ga pridobili v svojem kamnolomu. So pa posebno skrb 
posvetili raznim znamenjem in vzorcem, še posebej pri izdelkih, namenjenih za prtuone 
jn k`luonje za borjače (portale in oboke vhodov na dvorišča) in medjuone (nosilce gankov) 
na hišah ali spomenike grobov. Ostalim izdelkom, kot so jrte z̀  wkna (kamnite obrobe za 
okna), dulenci (pragovi), baše (podstavek za kol latnika), guorne (žlebovi), škalini (stopni-
ce), odrsniki (ščitniki udarcev koles voza), škafence (police za škafe) itd., glede znamenj 
niso namenjali preveč pozornosti. So pa ponekod na manjše portale vhodov v štale (hle-
ve) in skednje tudi vklesali razna znamenja. Pri Čufarjevih v Bazovici se je še ohranil na-
čin dogovora za vzorce, ki je potekal takole: »Ben, kašne štance čiješ jemet na prtuone? Kr-
ščanjsče al une po tradecjuni?« (Dobro, kakšno klesanje želiš imeti na portalu? Krščanske 
ali one po običaju?) Odgovor: »Ma dej wbuje! Na sredo gurenca dej an križ, na obej jrte pej 
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narede une ta stare!« (Pa daj oboje! Na sredo preklade daj en križ, na oba stebra pa nare-
di one ta stare!) Potem je štancar (klesar) že skoraj malce nejevoljno vprašal: »Ben poslu-
še, križ je samo aden, ma uneh t stareh pej jh je duoste in vsak neke pomeni in varje uod hiše 
do ledi jn še žvale! Alora, kej buoš zbrou?« (Dobro, poslušaj, križ je samo eden, onih ta starih 
pa jih je precej in vsak ima svoj pomen in varuje od hiše do ljudi in še živali! Sedaj, kaj boš 
zbral?) Potem je kamnosek pokazal narisane vzorce in če naročnik ni vedel, čemu služijo, 
mu je še razložil in svetoval, kje naj jih vkleše. Potem je razlago o napornem delu, ki ga se-
daj čaka, podkrepil z besedami: »Vara, ku če samo ankret slabo udarem, grje ceu kuos kamna 
u maloro!« (Vedi, če samo enkrat napačno udarim, gre cel kos kamna v propad). Sledilo je 
snšaljenje (pregovarjanje) za ceno in ko sta prišla šćep (skupaj) sta udarila z dlanmi in stis-
nila roke. Seveda pa to še ni bilo vse. Pri večjih naročilih je sledila pisna pogodba s podpi-
som notarja, kamnoseka, kupca in prič ali garantov. Tako se je klesar lotil dela. Kos platna 
z zarisanim vzorcem je položil na že grobo obdelan gurenc (preklado) in na rahlo tolkel z 
lesenim kladivom po tanki špici (koničasto dleto) po linijah. Spretnejši so s kovinskim zari-
sovalcem zarisali še kar simetrične like in vzorce. Z rašini (dleti strgali) so na grobo pokle-
sali celotno ploskev lica kamna, za toliko, kolikor so želeli, da bodo po višini znamenja iz-
stopala. Potem so šli čez s škrpeli (dleti gladilci) in tako so dobili zunanji rob likov. Nakar 
so se še bolj na fino, z veliko natančnostjo, lotili podrobnejšega klesanja znamenj. Pri tem 
so uporabljali različno kamnoseško orodje za špicanje na fino (obdelava z ostro konico).

Ta tri pravila so nekako še veljala do prve svetovne vojne, potem pa so se začeli ti 
običaji počasi izgubljati. Z vse večjo uporabo sodobnih orodij in strojev ter drugih mate-
rialov (malte, opeke in strešnikov) so začele vse regule (stara pravila) in užance (navade) 
kamnoseštva izgubljati na pomenu, včasih in ponekod so bile deležne celo prezira in pos-
meha. Slednja sta bila namenjena tudi okraskom in vzorcem starih znamenj. Po prvi sve-
tovni vojni že povsem izginejo s portalov in povečini ostanejo na sredini le še vklesani kr-
ščanski motivi v obliki črk IHS in križev. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je po 
Krasu in tudi drugod pričelo »čaščenje« novih materialov in eden takih je bil zagotovo be-
ton. Piko na i so dodali še novi kmečki stroji, kot so balirke sena, trosilke gnoja, nakladal-
ke itd., in prtone je bilo potrebno porušiti in razširiti vhode. Nadomestili so jih betonski 
stebri v vsej svoji odurnosti. Celo šapla štirn in škalini so romali na smetišča ali so jih raz-
bili z macolami in jih zamešali v beton. Poteptano in izničeno je bilo garaško delo, umet-
nost ročnega klesanja v kamnoseški obrti in znanje, ki se je prenašalo iz roda v rod. Tudi 
za stara znamenja so iskali izgovor, češ da je bilo takrat, ko so jih klesali, obdobje nekih 
navad ali kot nekakšna moda. Na srečo so na Kras konec prejšnjega tisočletja pričeli pri-
hajati tujci, ki so kupovali stare kraške hiše in jih restavrirali, tako kot je bilo treba. Niti 
najmanjšega kamenčka niso zavrgli! Šele takrat so se začeli Kraševci zavedati, da če tu-
jec tako ceni kamen in izdelke iz njega, potem bi morali biti tudi sami ponosni na to svo-
jo dediščino. Novi rodovi kamnosekov so zopet poprijeli za kladiva in moderno orodje in 
ustvarjajo po starih izročilih svojih predhodnikov. Stvari so se premaknile v pravo smer, 
ob novogradnjah pa tudi starih hišah so se začeli postavljati novi portali ali stari obnovlje-
ni in na njih so se kot okraski poleg ali celo brez krščanskih pojavili tudi stari simboli. Nji-
hovega pomena pa ne pozna skoraj nihče več.

Imel sem priliko prebrati kar nekaj knjižic o kamnoseštvu in kamnosekih različnih 
avtorjev in le pri enem (Ivan Pertot, Kamnita dediščina Krasa, Trst: Mladika, 1997) sem zas-
ledil, da je opisal vsaj nekaj okraskov v smislu staroverskih znamenj. Pri vseh ostalih av-
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torjih (v večini) je bilo o tej tematiki zapisan, da gre za staro vra-
ževerje ali praznoverje. Pa temu ni tako: šlo je za neko duhovno 
stanje naših prednikov, povezano z naravo, ki je izviralo iz pradav-
nine in se je prenašalo iz roda v rod, kljub temu da so bili skoraj vsi 
pokristjanjeni. 

Znamenja
Sv̀ rica, muorca ali perunca (Svarica, morica, 
perunica)
Je okrasek v obliki šestperesnega (listnega) cveta simetričnih oblik, 
lahko so tudi unicni (nazaj zaviti), kar daje še dodatno moč, tudi pro-
ti urokom. Če je v risu (krogu), mu daje večjo zaščito. Ris ima po 
različnih razlagah tudi različen pomen. Predstavljal naj bi sonce, ki 
so mu po starem pravili Dejbuh – Dajbog, bog, ki da vse, brez kate-
rega pa bi tudi vse izginilo. Po drugi razlagi pa je notranjost risa zaš-
čita pred vsem, kar ga obdaja z zunanje strani. Tako sta mi o tem 
razlagali moja prababica Marija in moja babica Olga v Preložah. Šest 
listov naj bi imelo povezavo s cvetom perunčkom ali peruniko. Pe-
runček in perunika (ponekod imenovan tudi plutnek) sta zrasla in 
vzcvetela povsod tam, kjer je treščilo na zemljo. Zato torej pripa-
data staremu bogu, ki kresne strelo Kresu ali Kresnik, ki s pokristja-
njevanjem postane Svjeti J`van, Janez Kresnik, Janez Krstnik, zato 
so jo njemu na čast kot priprošnjo in svarilo v taki obliki klesali na 
portone in k`luonje, da bi se mu prikupili. Preprečevala naj bi udar 
strele, preskok isker ognja z ognjišča na slamnato streho. Glede 
na različno izročilo je imel ta okrasek tudi različno poimenovanje. 
Tudi po Krasu sem slišal, da to znamenje izhaja iz kraške oranžne li-
lije, ki naj bi cvetela v času kresovanja. Svarica je bila prisotna bolj 
na Gornjem Krasu, se pravi nekje od Dutovelj pa do Lokve, mor-
ca na Dolnjem Krasu preko Komna do Črnih hribov, Perunica pa 
na zahodnem obrobju Brkinov in v kraški Istri. Zanimiva je razla-
ga za morico, ki naj bi bilo ljubkovalno ime za Moro – smrt, z ljub-
kovanjem imena in njenim znakom naj bi se ji prikupili in tako naj bi 
hišo obšla (nekaj podobnega kot Baba in Babica). To znamenje je še 
edino, ki ga še pozna precej ljudi na Krasu le pod tem imenom. Za 
dodatno zaščito pred strelo so po zidovih borjačev (kraških dvori-
šč) gojili še netresk ali ušesnik. (Pripovedovali so Kraševi, Čufarje-
vi, Liletovi, Mihatovi.)

Dejbuh (Dajbog)
Poleg kroga je Dejbuh predstavljen na znamenjih kot nekakšen 
okrogel cvet, le da listi spominjajo na žarke. Lahko je vklesan v 
kombinaciji tako s Svetovidovim znamenjem kot tudi z morco (sva-

Slika 10 (str. 108 
zgoraj; slika na zad-
nji platnici): Sklep-
nik p r̀tuona (por-
tala) v Škrbini z 
morco v risu in 
trojnikom spiral.
Slika 11: K l̀uonja 
(kolona) v Pliskovici 
z dvema morcama 
in sklepnikom obo-
kov s trojnikom.

Slika 12 (str. 110 
zgoraj): Dejbuh na 
prekladi, na sklep-
niku in še v trojni-
ku na jrti (nosilnem 
stebru) portala 
Kosmačevih v Gab-
rovici pri Komnu.
Slika 13 (str. 110 
spodaj): Na tem 
portalu v Krepljah 
je najbolj zastopan 
Dejbuh. Na vrhu 
obeh j r̀t (stebrov) 
je Dejbuh, na no-
silcu Svetovidov 
križ, na vsaki stra-
ni preklade je Dej-
buh s sinom, po 
dva trojnika iz Dej-
bugov, na sredini 
iz praproti v krog 
spleten Dejbuh in v 
njem še štirje manj-
ši. Na lesenih vra-
tih sta še dva rom-
ba, ki predstavljata 
Svetovidovo zna-
menje.
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rico). V nekaterih primerih je zraven navadne-
ga znamenja Dejbuga še eden, iz katerega priha-
ja njegov sin ali mlado sonce. Obstajajo še trojniki 
iz Dejbuga in kot obroba v obliki rastlinskega kro-
ga okoli krščanskega znamenja na sredini prekla-
de portala. Prav tako je Dejbuh zelo pogost po-
jav, pojavlja se kot železen okras v obliki sonca na 
cerkvenih zvonikih (povedale: bižnona Marija Ban, 
nona Olga Čok, Rozinca Čufar).

Svjetovidou kruoh, ris jn kriš (Svetovidov 
krog in križ)
Gre za okrasek, ki je bil nekoč skoraj pomembnej-
ši kot svarica. Kajti: »Svjetovid je biu t̀  ster buh, ku je 
sprevido use jno ceu svet!« (Svetovid je bil stari bog, 
ki je imel pregled nad vsem in celim svetom!), tako 
je povedala nona Rozinca. Po njem je dala celo ime 
svojemu sinu. Zaradi te vsemogočne lastnosti je 
lahko obvaroval celo družino, dom in vse, kar je 
spadalo zraven, od orodja do domačih živali. Nje-
gov simbol niso klesali samo na glavni vhod, tem-
več tudi na portale skednjev, lop, hlevov itd. in ne 
samo v kamen, tudi v tramovje. Bilo je več načinov 
in oblik. Najstarejša oblika je bil krog s štirimi po-
lji, v vsakem pa pika. Štiri polja naj bi predstavljala 
štiri strani neba, štiri življenjska obdobja, štiri le-
tne čase, štiri pike pa sestavine sveta, kot so zem-
lja, ogenj, voda in zrak. Pozneje (verjetno začetek 
19. st.) je bilo namesto pik v krogu osem črt, šti-
ri v obliki križa, ki so bile bolj poudarjene, in šti-
ri še vmes. Ponekod so v taki obliki vzidali ope-
ke v okrogle odprtine podstrešij v pročelju hiš. 
Tak simbol je bil pozneje vklesan – tudi brez kro-
ga. Konec 19. st. je že postal križ sv. Vida in zelo 
podoben navadnemu križu s krogom in majhnim 
rombom v sredini. V nekaterih primerih je celo 
vklesan samo kot romb ali poševen križ (poveda-
li: Pepi Krašev, nona Rozinca, moj ded Jože, Marija 
Čufar, Marija Ban). Po Krasu se ta okras po obliki 
nekoliko spreminja zaradi različnega kamnose-
škega izročila ali preprosto zato, ker si ga je nek 
kamnosek zamislil nekoliko po svoje.

Slika 14 (str. 111 zgoraj): Na sklepnik 
vklesan Svetovidov križ, na gurencu 

(prekladi) pa ob nabožnem znamenju 
na vsaki strani dva lanena šopka. Listi 
vsakega šopka tvorijo število 34 (Pli-

skovica).
Slika 15 (str. 111 spodaj): Celoten por-

tal Trobčevih v Škrbini, izdelan leta 
1848: na obeh sklepnikih 1 – križ sv. 

Vida, 2 – dva polžka in še 3 – trojnik. 
Na prekladi dvakrat 4 – trojnik s tre-

mi vnicnimi morcami, na sredini ob 
nabožnem znamenju še 5 – dva šopka 

lana. Vsota cvetnih listov lana: 2-krat 
po 17 obeh šopkov tvori število 34.

Slika 16 (str. 113 zgoraj): Na sklepni-
ku portala v Gabrovici je Svetovidov 
znak poleg polžka, na prekladi pa še 

Svetovidov trojnik.
Slika 17 (str. 113 spodaj): Velik romb 
kot znamenje Svetovida na sredini 

preklade v Kosoveljah.

Slika 18 (str. 114 zgoraj): Na nosilcu 
oboka v Kosoveljah poševen Svetovi-

dov križ. 
Slika 19 (str. 114 spodaj): Starejša ob-

lika Svetovidovih znamenj na obeh 
sklepnikih oboda hišnega pila v Gor-

janskem. V pilu je še trojnik iz angelov, 
pod njim dve kači s trojnikom v glavi.

Slika 20 (str. 115 zgoraj): Svetovido-
vo znamenje na jrti vhodnih vrat hiše 

Bristovih v Gorjanskem.
Slika 21 (str. 115 spodaj): Danica ali 
večernica poleg polžka na nosilcu 

preklade portala v Gabrovici pri Ko-
mnu.
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D`nica, V č̀ijrnca (Danica, Večernica)
Je desetkrako znamenje, ki je v bistvu sestavljeno iz dveh pet-
krakih zvezd Danice in Večernice. Predstavlja planet Vene-
ro, ki se kot najbolj svetla zvezda pojavlja na nebu zjutraj in 
zvečer predvsem v poletnem času. Po starodavnem izroči-
lu naj bi predstavljala boginjo rodnosti oziroma vsega živega, 
pri Kraševcih pa je predstavljala boginjo Živo! Na portale so 
jo vklesali kot priprošnjo da bi bilo vedno dovolj vode pri hiši, 
pa tudi za srečo pri rodnosti tako otrok, kot vseh pridelkov. 
V ljudskem izročilu po Krasu se je njen izraz ohranil v govoru 
kot živa voda, živa stena, živa resnica, živina in živ buh.

Kuluvrta, kulovrta (Kolovrat)
V drugem pomenu kolovratovo vrteče kolo je krog z na go-
sto vklesanimi in nekoliko zavitimi črtami ali tudi na gosto raz-
delanimi ozkimi listi. Po eni razlagi naj bi pomenil, da druži-
na ohranja stare duhovne navade, po drugi pa naj bi prinašal 
dolgo življenje rodu tiste hiše, na kateri je vklesan. Ali še dru-
gače, povzročil naj bi, da se bo rod za večno ohranil, kajti vr-
tenje kolesa je lahko časovno neskončno. Lahko ga vrti voda, 
veter ali se kotali. Ponekod je vklesan tudi na vhodih v cerkve 
(povedali: Marija Ban – Frigleva, Marija Čufar).

Slika 22 (str. 116 zgoraj): 
Sklepnik portala v Škrbi-
ni z vrtečim kolesom ko-
lovrata in polžkom.
Slika 23 (str. 116 spodaj): 
Preklada portala z nabo-
žnim znamenjem, ki ga 
obkroža kresni venček 
z morco na vrhu in dva 
Svetovidova križa v obliki 
štirilistnega cveta. Vsota 
vseh cvetnih listov je 34.
Slika 24: Vhod na nek-
danje pokopališče pri 
cerkvi v Lokvi.
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Vrtilu, vertigolo, pužek (Vrtilo, spirala, 
polžek)
Okrasek, izklesan v obliki spirale, je lahko tudi v 
krogu. Po navadi je bil vklesan na sklepnike in nosil-
ce tako portalov kot obokov, ponekod samo eden, 
dva ali celo trije na vsakem sklepniku. Sklepnika sta 
bila večinoma dva, vsak na enem od j`rt (pokonč-
nih stebrov). To vrtilu je imelo več namenov. »To je 
pa tako, kakor če narediš s palico vrtinc v vodi. Bolj 
kot vrtiš in gledaš, bolj se ti meša v glavi« (povedal 
moj ded Jože Čok). Prav tak vpliv naj bi vrtila ime-
la na zlobne duhove, uroke in ljudi s slabimi name-
ni ali željami tisti hiši. Ob pogledu na vrtila naj bi se 
jim zavrtelo v glavi, jim zmešalo slabe misli in name-
ne, da ne bi mogli škodovati družini. Ponekod pa je 
imelo to znamenje pomen neskončnega ohranjanja 
rodu oziroma večnosti. Taka znamenja so pogosta 
tudi ob vhodu na pokopališča ali v cerkve. Pome-
nila naj bi večni počitek tam pokopanim (povedali: 
Kraševi, Čufarjevi, Liletovi).

U nicna morca, trutna morca 
(petokraka morica)
Vse kar je vnic (nazaj obrnjeno), dela slabe stvari in 
povzroča slabo počutje – preprosta razlaga sko-
raj vsakega starejšega Kraševca za vklesan okrasek 
s petimi zavihanimi listi v nasprotno stran ali neka-
kšno petokrako zvezdo z zavihanimi kraki. Števi-
la pet, sedem in deloma devet so bila protiuroč-
na ali zaščitna. Tudi tak okrasek ni namenjen samo 
kot dobro družini, ampak tudi kot zlo tujcem, ro-
parjem ali drugim ljudem s slabimi nameni, ki bi ho-
teli vstopiti v hišo in škodovati družini. Hkrati da-
jejo napadenim moč, pogum in borbenost. So kar 
pogost okras na portalih, ponavadi so samostojne 
na obeh jertah (steber portala), le redko poleg sva-
rice. Izhajale naj bi iz trutneh moric (rdečih zvezd), 
poslikanih na zibelkah in skrinjah. Nekaj takih še 
obstaja, celo v unicnih oblikah. Vsekakor so pogost 
okrasek tudi v obliki vezenin na ženskih srajčkah 
kraških narodnih noš. Nedavno sem v Škrbini izve-
del, da naj bi v primeru, ko je nekoga tlačila mora 
med spanjem, na podboju nad vrati kambre (sobe) 

Slika 25 (str. 118 zgoraj): Detajl s 
skrinje s petimi vnicnimi trutnimi 
morcami. Skrinja za balo last Nadje 
Mahorčič – Bzkove iz Nakla 14 pri 
Divači je bila na domačiji, že preden 
je prišla tja za nevesto njena praba-
bica Marija Bajc (1841–1920) iz Raz-
drtega.
Slika 26 (str. 118 spodaj): Za tega 
polžka na portalu v Kosoveljah 
so morali poklesati celotno čelo 
podstavka za gurenc.

Slika 27 (str. 120 zgoraj): Trojniki v 
zidu Bzkovega skednja v Naklem.
Slika 28 (str. 120 spodaj): Tjermen 
(temeljni kamen) na vogalu Vidčeve 
hiše v Lokvi.

Slika 29 (str. 121 zgoraj): Sklepnik 
na oboku s trojnikom iz leta 1810 v 
Gabrovici.
Slika 30 (str. 120 spodaj): Dvojni 
trojnik na nosilcu in prekladi, vmes 
na sklepniku pa Dejbuh s svojim 
razvijajočim sinom Božićem in zra-
ven še polžek. 
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s kredo z eno potezo narisali zvezdo. Le tako je ta imela učinek varovanja spečega pred 
moro v tisti kambri. 

Trojice in trujneći (trojniki)
Vse, kar je bilo na tri, je nekoč predstavljalo čudežno število. Po izročilu naj bi bil to še os-
tanek in spomin na starega troglavega boga. Še marsikatera ženica na Krasu, med njimi 
tudi moja prababica Marija Ban, je znala povedati, da je imel troglavi bog ali Triglav tri gla-
ve zato, ker je »z eno opazoval nebo, z drugo zemljo in s tretjo pod zemljo«. Vse, kar je 
bilo znamenj na tri, je pomenilo, da trije združeni svetovi, nadzemeljski, zemeljski in pod-
zemeljski, prinašajo srečo, zdravje in zadovoljstvo družini v hiši. Tako so poleg treh an-
gelskih glavic s perutničkami klesali še vaze (ali brez njih) s tremi vrtečimi svaricami, sonci, 
kolovrati ali lanenimi cvetovi itd. Tudi na sklepnik obeh lokov k`luonj (obokov) so v ta na-
men vklesali tri pokončne utore. Kolonje na splošno imajo manj velikih in bogatih okra-
skov prav zaradi loka in tanjših kamnitih obokov. Okraski so zato po navadi le na sklepni-
kih obokov ali nosilcih preklade. Ponekod so pri temeljih hiš in skednjev celo pustili vidno 
izbočene tri kamne, imenovane trujneki (trojniki), in sicer lahko vse tri v stranici enega zida 
ali po enega v eni izmed stranic. V enem od vogalov pa so pustili tjermen kot temeljni ka-
men. Nekateri gospodarji so pred postavitvijo tjermena na vogal položili kakšen dar, kot 
na primer pest pšenice ali oreh kot simbol izobilja in rodnosti. Se je pa včasih zgodilo, da 
je oreh potem celo pognal in z rastjo privzdignil vogal stavbe, zato so ga na veliko žalost 
morali požagati. Pod trojnike so namesto orehov dali kakšno manj vredno broško, spon-
ko, gumb ali košček blaga, kar je pripadalo gospodinji. Od tu naj bi celo izviral rek, da pra-
va gospodinja podpira tri vogale, mož pa enega. Trujneki so skupaj s tjermenom tvorili neko 
zaključeno celoto zaščite in dobro popotnico za stavbo in rod, ki bo živel v njej (povedali: 
moj ded, moj oče, Ivan Svetina, prababica Marija Ban, Angela Bernetič).

P`tjeln (Petelin)
Od živali je petelin edini, ki so ga klesali na portale tako vhodnih vrat kot tudi borjačev. 
Ljudje so peteline častili zato, ker so s kikirikanjem oznanjali prihod svetlobe, ki bo odgna-
la temne sile, blodeče okoli v temi noči. Verjeli so, da jih bo tako vklesan petelin odgnal od 
hiše tudi ponoči, ko bodo tavale po vasi in se ustavile pred vhodom v borjač. Poleg tega je 
zaradi svoje bojevitosti, zaščitništva in lepega perja veljal za prispodobo dobrega gospo-
darja. Zato ni nič čudnega, če je to staroversko znamenje skupaj s simbolom sonca po-
gost pojav tudi po cerkvenih zvonikih ne samo po Krasu, ampak tudi širom Slovenije (po-
vedala: moja nona Olga, Angela Bernetič).

Praprot
Glede na to, kako so jo častili, je ta rastlina veljala za sveto. Verjeli so, da odganja bolez-
ni, zle sile, ogenj, udar strele in prinaša srečo. Uporabljali so jo tudi za protiuročne zvar-
ke in umetne splave. Ob kresovanju so jo stavili v šopke, katere so vezali na okna, da so 
odganjali štrige (čarovnice), demone in druga nočna, zla bitja. Ponekod so jo zatikali na 
podboje vrat in nad ognjišča. S šopom iz praproti so pometli ognjišče 23. decembra pred 
prižigom svetega čoka ali čuope. Kot klesano znamenje ima na portalih enako vlogo. Po-
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Slika 31: Petelin na nosilcu preklade portala v Volčjem gradu.
Slika 32: Zvonik s petelinom nad križem v Lokvi.
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nekod praprotne vejice sestavljajo število 34, kar 
skupaj da številko 7. Ta pa ima čarobno moč proti 
urokom in prinaša srečo.

Lan
Tudi lan je veljal za sveto rastlino. Uporabljali so ga 
za oblačila, kot ljudsko zdravilo in za premaze. Kot 
okrasek na portalih je zelo pogost v cvetočem sta-
nju. Cvetovi so pet-, štirilistni ali v popku. Največ-
krat je vklesan kot šopek v vazi ali brez nje. Pone-
kod na obeh straneh obkroža krščanska znamenja. 
Kot tak naj bi predstavljal priprošnjo za blagosta-
nje (dobra oblačila), zdravje ljudi in domačih živali 
(dobro počutje) ter dobro letino na domačiji. Tudi 
pri lanu ponekod zasledimo skupek cvetnih listov, 
ki da število 34. To prikrito ali kodirano število je 
bilo čudežno prav zaradi takega načina klesanja, 
povezanega s svetimi rastlinami. Če bi enostavno 
vklesali število 34, potem to ne bi bilo isto. Večino-
ma so ti skupki na sredini preklade na portalu. Za 
število 7 oziroma 34 sem slišal dve razlagi: od Svet-
kove polsestre Angele Bernetič, da naj bi bilo se-
dem zvezd v nebesni kočiji, s katero se po nebu 
prevažajo stari bogovi, in tisto verjetnejšo od moje 
prababice Marije Ban in njene hčere, moje babice 
Olge Čok, da to število združuje dva stara boga, 
Svetovida in Triglava, ki imata oba skupaj sedem 
glav. Zato naj bi moja babica pri bajanju in zdra-
vljenju tudi uporabljala vedno sedem žarečih ogljev.

Ker je bil praprapraded Lila ali vahtnek (čuvaj) 
svetih čuop na ognjiščih Ivancovega roda, so Ivan-
covi lahko postavili nagrobnik častno na samem 
vhodu na novi žegen (pokopališče). Nagrobnik ni 
imel krščanskih znamenj, ampak vklesano sporo-
čilo za vse, ki so vstopali kot živi skozi vrata na po-
kopališče: 

  Človek glej dognanje svoje,
danes srečen si vesel,
jutri že ti zvon zapoje,

  tvoje truplo bo pepel!

To sporočilo smo Ivancovi ohranili tudi na 
novem nagrobniku. Poleg tega nihče od Ivancovih 

Slika 33 (slika na sprednji platni-
ci): Portal stare Lačnove domačije 
v Lokvi s stilizirano praprotjo. Sku-
pek listov na sredini preklade tvo-
ri število 34.
Slika 34: Laneni kresni venček na 
Liletovem nagrobniku ima velik sta-
roverski duhovni pomen: spodaj 
desno Svetovidovo znamenje, na 
vsaki strani po dve svarici in zgo-
raj dve trutni morci. Skupaj s štiri-
mi zaprtimi lanenimi cvetovi dajejo 
listi število 34. Razen dveh trutnih 
morc s petimi listi ostala znamenja 
nimajo nič skupnega s številom pra-
vih lanenih cvetnih listov. Krog ven-
ca pa je Dejbuh. Tako mi je objasni-
la moja nona Olga Čok. Spomenik 
je sklesal moj praded Jože Čok (II.), 
ki je hkrati tudi dokončal pokopali-
šče leta 1911.
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moških že davno prej ni hodil v cerkev (povedala: 
moja mama Olga Čok – Ivancova).

Špičnek (Špičnik)
Zraven vseh teh znamenj so dodatno moč imeli 
tudi kamni, ki so jih postavili po zidu ali so jih v bolj 
»bogati izvedbi« izklesali v obliki piramid na stebre 
vhodov v vrtove. Te kamne so imenovali špičneki 
ali špičniki. Tisti naravni beli so bili bolj zašiljene ob-
like, različnih velikosti in kot taki so odganjali točo. 
Da so ostali svetli, so jih vsake toliko časa zdrgni-
li ali ožgali. Tako so uničili lišaje in sivo patino. Kjer 
takih kamnov niso imeli, so pred nevihto na sredo 
borjača (kraško dvorišče) enostavno postavili naro-
be obrnjen lesen trinogi molzni stolček.

Čujovnek, ćujenca (Kujovnik)
Čeprav ne spada med znamenja, je čujovnek kot 
del kamnite dediščine nekoč nedvomno predsta-
vljal del vaških običajev, kot je na primer tale:

Slika 35 (str. 126 zgoraj): Koničast 
naravni kamen, imenovan špičnek, 
postavljen na vrh vrtnega zidu, je 
bil močna zaščita pred točo in ško-
dljivci. 
Slika 36 (str. 126 spodaj): Klesan 
špičnek na vrtnem zidu v zamejski 
vasi Repentabor.
Slika 37: Dva večja naravno obliko-
vana špičneka na vrtu v Volčjem 
gradu.
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Dedec in baba (kamna v Preložah)
Po pripovedi moje prababice Marije Ban – Friglove 
(1877–1967) in Pepke Mljač – Bcljeve (1906–2005) iz 
Prelož se je po starem tistemu mestu, kjer sta kam-
na, reklo Ćujenca. Tam naj bi se usedla na ta višji 
kamen mož, na ta nišćjega (nižjega) pa žena, kadar 
sta bila skregana. Mož je sedel na vrhu kamna, ime-
novanega dedec, nogi je imel na polički, s hrbtom 
obrnjen proč od žene v smeri zahoda. Žena pa je 
sedela obrnjena proti vzhodu na nižjem in širšem, 
imenovanem baba, z izklesano poličko. Tam sta se 
ćüjala (kujala), vse dokler se nista pobotala (spravi-
la, pomirila med sabo). Ženska naj bi se po polički 
počasi obračala proti njemu. Moški pa je malo več 
časa vztrajal. Ko sta z obračanjem pršla šćjp (prišla 
skupaj), sta se obrnila eden proti drugemu v sme-
ri juga, se prijela za roke in odšla proti domu. Kaj 
je temu sledilo, najbrž ni treba preveč ugibati. Od 
sosede Francke Mljač – Bcljeve sem dobil namig, 
da so verjetno s ćujanjem prikrivali drugačno vlo-
go, ki sta jo ta dva kamna imela nekoč – nekakšno 
obredno povezanost s soncem in rodnostjo. 

Od kdaj sta tam tista naravna živa kamna z 
razpoko, ki ju ločuje, in kdo ju je izklesal v stola, ni 
vedel povedati nihče. Baje, da sta tam od pradav-
nine, saj ju niso razbili niti, ko so tam gradili prej-
šnji lastniki in stanovalci hiše Šćelanovih v začetku 
19 stol., niti ne novi lastniki sosedje Bcljevi, ki so v 
80-tih letih prejšnjega stoletja staro hišo predela-
li v skedenj za spravilo kmečkih strojev. Kamna sta 
že bila ob samem vogalu stare hiše in sta še vedno 
na vogalu nove gradnje. Hiša naj bi kujancema da-
jala tudi zavetje pred burjo. Vaško okolje na tistem 
delu, imenovanem Mirišče, naj bi bilo precej starej-
še od spodnjega dela Prelož.

Višina »moškega kamna« je 75 cm, širina 70 
cm in dolžina v smeri zahoda 100 cm, ženskega 55 
cm, 65 cm in prečna 87 cm.

Babnek (Babnik)
Tudi ta vrsta kamnov sodi v vaško »obredje«. Nji-
hova nekdanja vloga je nekoliko prikrita in zavita v 
skrivnost ali celo izkrivljena. Po enih razlagah naj bi 
se na njih zbirale vaške štrige (čarovnice) in prosile 

Slika 38: Kamna za kujanje dedec in 
baba v Preložah.

Slika 39: Oskrunjena kamna dedec 
in baba v Gabrovici pri Komnu. 

Slika 40 (str. 130 zgoraj): Babnek ob 
lipi, v katero je pred 50-imi leti uda-

rila strela in jo zažgala. To je za va-
ščane pomenilo, da se tu zares ses-

tajajo štrije (štrige, čarovnice). 
Slika 41 (str. 130 spodaj): Nestro-
kovno obnovljen srejnik v Brito-

fu (vaško jedro) v Lokvi. Na enem 
delu starega srejnika je sedel tudi 

moj nono Jože (III.) Čok – Lile-
tov. Na ostalih pa: Jože Pavlovič – 

Brajdnikov, Franc Stopar – Stopar-
jev, Jože Frankovič – Mihatov, Franc 
Goranc – Gorancov, Anton Stopar 

– Peckov, Franc Mavec – Podgrja-
nov, vsi iz britofske srenje.
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slabo vsakemu, ki je prišel mimo njih, ker jih je zmotil pri čarovnijah. Po drugih pa naj bi 
se zbirale ženske, domače zdravilke, in si izmenjavale izkušnje glede zdravljenj z različnimi 
metodami in zelišči. In še malo sodobnejša razlaga, da so se na njih sestajale vaške opra-
vljivke ali s preprosto oznako – vaške babe. V dandanašnjih časih ti kamni bolj samevajo 
(povedale: moja nona Olga Čok, Antonija Škabar, Francka Mljač).

Srejnik 
Zagotovo velja isto tudi za te kamne, le s to razliko, da so še nedavno tega vaški stareši-
ne sedeli na njih, ko so se zbirali skoraj vsak dan zvečer in ob nedeljah od pomladi do je-
seni ter se pogovarjali, modrovali in odločali o pomembnih stvareh. Otroci in ženske tak-
rat nismo smeli sesti zraven. Srejniki so postavljeni v krogu okoli vaških srenjskih lip. Vsak 
starešina je vedno sedel na svojem delu kamna. Nekateri kamni so bili klesani, drugi tudi 
naravnih oblik. Naziv za kamen verjetno izvira iz glagola sreti – sestati in ne iz samostalni-
ka srenja. Takemu sestanku so rekli sreja. Vaški starešine so verjeli, da stari bogovi v kroš-
njah lip prišepetavajo modre nasvete za pametne odločitve. Od tu izvira tudi rek »Stojiš 
ku lipou buh!« (Stojiš kot lipov bog!) za nekoga, ki se ni premaknil. Verjeli so tudi, da ima-
jo tako mogočna drevesa v zemlji zelo globoke korenine, tako iz nje črpajo čarobno moč, 
ki se prenaša tudi na njih. V Lokvi sta bila dva taka srejnika, eden v Dulanji vasi pod Reno 
in eden v Britofu. Med kalom Pasica in Grdim kalom v Dulanji vasi so celo posadili sedem 
lip v vrsti, da bi kala varovale pred izsušitvijo. Žal je večino tega izginilo. Kamne so veči-
noma odstranili zaradi oviranja vaškega prometa, sam pa mislim, da so krošnje zapusti-
li tudi bogovi, ker pod njimi tudi modrecev ni več (povedal moj nono Jože Čok-Liletov).

Kratek razmislek o nastajanju kamnoseštva na Krasu v 
povezavi z znamenji
Razcvet kamnoseške obrti in s tem množičnega pojava postavljanj prtuonov in k`luonj lah-
ko povežemo z dvema pojavoma na Krasu. Prvi, zelo življenjsko pomemben za vse Kra-
ševce, je povezan s fevdalnimi reformami cesarice Marije Terezije (1717–1780). Čeprav so 
nekateri kmetje že imeli svojo zemljo, je bila še večina le-te na Krasu v lasti lokalnih gro-
fov. Prav reforme pa so pospešile, da je skoraj večina nekdanjih tlačanov prišla do svoje 
zemlje in s tem se je na Krasu pričel razcvet ustvarjanja suhe zidne kulturne krajine in ka-
mnitih izdelkov. Ljudje so si opomogli in so presežek svojih pridelkov najbolj prodajali v 
Trstu. Mesto je v tistem času doživljalo strm vzpon razvoja pristaniških, prevoznih, grad-
benih, trgovskih in obrtnih dejavnosti. S tem so se odprle dodatne možnosti za zaposli-
tev in preskrbo mesta s pridelki zalednega prebivalstva. Ravno v tem obdobju se vzpo-
redno z ostalimi obrtmi prične tudi pravi in obsežen razvoj kamnarstva in kamnoseštva. 
Po namenu rabe kamenja je obstajalo, vsaj na Krasu, kar pet vrst kamnolomov. Tri vrste 
je bilo površinskih. V površinskih kamnolomih so kamenje pridobivali največ do globine 
dveh metrov, in sicer v enih od teh so kamen drobili za batudo (drobljenec za posipanje 
cest), v drugih so ga lomili v škrle (ploščato kamenje za pokrivanje streh, tlakovanje ulic, 
kanalov itd.), v tretjih pa so ga obdelovali za zidavo hiš, vrtnih zidov, teras itd. Globinski 
kamnolomi so nastajali zaradi pridobivanja boljših vrst kamenja za obdelavo. Tak trdnejši 
kamen pa je bil le globoko pod površjem. Ena vrsta globinskih kamnolomov je delovala za 
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lomljenje skaluot (grobo veliko kamenje), ki so jih rabi-
li za gradnjo valobranov, pomolov, temeljev, zadrževal-
nih teras itd. Druga vrsta so bili zahtevnejši glede pri-
dobivanja kamna za fine kamnoseške izdelke mojstrov 
klesanega kamenja. Ta razvoj lahko ugotovimo tudi po 
letnicah nastanka portalov in obokov, ki so okrašeni 
z zelo bogatim klesanjem, kar sega nekako v obdobje 
konca 18. do sredine 19. st. Potem se proti koncu dru-
ge polovice 19. stoletja že začnejo pojavljati manj bo-
gato okrašeni in mogočnejši ter manj zahtevni izdelki. 
Na prelomu 20. stoletja pričnejo izginjati staroverska 
znamenja, pojavijo se sicer mogočnejši portali, ven-
dar z manj klesarskimi mojstrovinami in pri premožnej-
ših družinah. Med prvo svetovno vojno so bile vasi ob 
fronti skoraj ali v celoti porušene. Ogromno kamno-
seškega dela, ki je bilo na tistem koncu najbogatejše 
s starimi znamenji, je bilo uničenega ali trajno poško-
dovanega. Po prvi svetovni vojni na Primorskem zara-
di italijanske zasedbe in fašističnega terorja ni trpelo 
samo prebivalstvo, temveč tudi gospodarstvo in kme-

Slika 42: Obnovljen pil, posve-
čen sv. Mariji pri Vrhovljah, ima 

vklesanih skoraj več starover-
skih znamenj kot krščanskih. 
Nad podstavkom je trojnik 

treh rombov, na dveh stebrih 
ob strani pa sta spodaj prikri-

ti dve svarici, na zgornjem delu 
ob tabernaklju pa so še štirje 

Svetovidovi križi. Tisti na levi je 
najbrž namerno drugače vkle-

san.
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tijstvo. Hud udarec je na Krasu doživelo prav kamnoseštvo. 
Emigracija je bila strahotna. Svoje je pridala še druga svetovna 
vojna. Številni kamnoseki so padli v NOB ali umrli v internaci-
ji in recesija se je nadaljevala vse do 50-tih let prejšnjega stole-
tja. Stari mojstri so na pobudo lokalnih oblasti pričeli zadružno 
odpirati opuščene kamnolome in kamnoseške delavnice. Prav 
njihova je bila zasluga, da so z žuljavimi rokami in znanjem nas-
tala družbena podjetja za obdelavo kamna, in med največjimi, 
ki še danes uspešno delujejo, je prav »Marmor« Sežana. Nekaj 
je tudi kamnolomov v zasebni lasti in kažejo se tudi perspek-
tive za ponovno odpiranje nekdanjih opuščenih. V visokošol-
skem središču v Sežani se novi rodovi kamnoseških veščin sta-
rih mojstrov danes učijo v programu »Središče kamen«. Tudi 
na stara znamenja niso pozabili in vedno bolj jim predstavljajo 
izziv v umetniškem izražanju. 

Zaključek
Ko sem po kraških vaseh fotografiral kamnite vhode borjačev 
kot tudi nekatere druge hišne elemente, kot so polkna, vra-
ta in pročelja, sem včasih povprašal mimoidoče, ali vedo, kaj 
predstavljajo vsa ta znamenja na njih in od kod izvirajo. Za sva-
rico ni vedel skoraj nihče, da je morca, jih je vedelo precej več, 

Slika 43: Bronasta 
ploščica (verjetno obe-
sek) s svarico, najden v 
okolici Povirja, ob spra-
vilu lesa. Ta najdba pri-
ča o starodavnem izro-
čilu nekaterih znamenj 
na Krasu.
Slika 44: Druga stran z 
luninim ščipom.
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in da ščiti pred strelo. O vseh ostalih ne ve nobeden nič več! Na vprašanje, od kod izvira-
jo ta naša kraška znamenja, sem dobil več različnih odgovorov. Tisti klasičen in najpogo-
stejši kraški je bil: »Taku je blu uod an bot jn taku j moglu bet naprej!« (Tako je bilo od nekoč 
in tako je moralo biti naprej!) Nasledji bolj bazovski: »Tašne suo ble užance, ku suo jh pesti-
le naše nuonote!« (Takšni so bili običaji, ki so jih pustili naši dedje!) Malce bolj zvito: »E ja 
se vej, d suo prtuoni bl lepi s tismi ruožcami uod bl t b`gateh!« (Da se ve, da so portali lepši 
z vsemi tistimi rožicami od ta bogatih!) Pri dulanjih Kraševcih pa brez zadrege: »Ja use tu 
suo pej prnesli sz sabuo uskoki, ku suo pršli žiut les u naše kraje!« (Da vse to so prinesli s se-
boj uskoki, ko so prišli živet sem v naše kraje!) Le redkokje, in to predvsem pri mlajši ge-
neraciji, sem slišal razlage, da je bilo to vraževerje ali praznoverje. In če sem jih vprašal, 
kakšen pomen pa imajo potem krščanska znamenja? Odgovor je bil, da se to ne da pri-
merjati. In vendar je pomen in namen popolnoma isti, saj enako kot vsa staroverska varu-
jejo domačijo, ljudi, domače živali in pridelke pred vsem slabim. Naši predniki niso dela-
li razlik med enimi in drugimi znamenji, verjeli so le, da jim tako mojstrsko vklesana lahko 
oboja samo pomagajo.
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